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في تحسني مهارات التعبري الشفوي ة املنحى التواصليفاعلي  
  

 محمد الحوامدة
 أحمد صوالحة *

**  

 9/11/2017 تاريخ قبوله                                         29/8/2017 تاريخ تسلم البحث
  

ــص ــدفت  :ملخـ ــى  هـ ــلي فـــي تحســـين     تعـــرف  الدراســـة إلـ ــة المنحـــى التواصـ فاعليـ
ــفو   ــر الشــ ــارات التعبيــ ــي    مهــ ــر األساســ ــف العاشــ ــالب الصــ ــدى طــ ــي األردن. ي لــ فــ

ــفيتين      ــعبتين صـــ ــن شـــ ــة مـــ ــراد الدراســـ ــون أفـــ ــر    يتكـــ ــف العاشـــ ــالب الصـــ ــن طـــ مـــ
ــة، التابعــــة لمديريــــة التربيــــة           ــد بــــن الوليــــد الثانويــ ــي فــــي مدرســــة خالــ األساســ

ــبة إربــــد،    ــيم لقصــ ــغ عــــددهم  والتعلــ ــا70(بلــ ــي مجمــــوعتين؛   ) طالبــ ، توزعــــوا فــ
ولتحقيـــق أهــــداف الدراســـة، تـــم تطــــوير    رى ضـــابطة.  إحـــداهما تجريبيـــة واألخــــ  

ــن (    ــت مـ ــفوي، تألفـ ــر الشـ ــارات التعبيـ ــة لمهـ ــرة20أداة مالحظـ ــع  ) فقـ ــمنت أربـ ، تضـ
ــوتي،و اللغــــوي،و الفكــــري،، هــــي: مهــــارات ــن  . الملمحــــيو الصــ وبعــــد التحقــــق مــ

ــابطة     ــة، والضــ ــى المجمــــوعتين: التجريبيــ ــا علــ ــا، تــــم تطبيقهــ صــــدق األداة وثباتهــ
ــراء ــة   قبـــل إجـ ــرت نتـــائج الدراسـ ــدها. أظهـ ــة وبعـ ــيم  الدراسـ ــة التعلـ ــق  أن طريقـ وفـ

 ــى التواصـــلي ــفوي       المنحـ ــارات التعبيـــر الشـ ــي تحســـين مهـ ــت فاعلـــة فـ منفـــردًة   كانـ
ومجتمعــــــة لـــــــدى أفـــــــراد المجموعـــــــة التجريبيــــــة الـــــــذين خضـــــــعوا للتـــــــدريس    
ــة الضــــابطة.        ــأفراد المجموعــ ــة بــ ــلي) مقارنــ ــى التواصــ ــة (المنحــ ــتخدام طريقــ باســ

ضــــرورة إيــــالء إلــــى ت الدراســــة إلــــى جملــــة مــــن التوصــــيات التــــي دعــــت  وخُلصــــ
ــدا مــن االهتمــام؛ لمــا لهــا مــن فاعليــة فــي تحســين            ــة المنحــى التواصــلي مزي طريق

  .اعلى استخدامهمعلمي اللغة العربية وتشجيع ، التعبير الشفويمهارات 

الصف العاشر المنحى التواصلي، مهارات التعبير الشفوي،  :الكلمات المفتاحية( 
 ).األساسي، اللغة العربية

  

فهو القالب  ،المهارات اللغوية أهم يعد التعبير الشفوي: مقدمة
الذي يصب ر من خالله عن مشاعره وأحاسيسه، فيه الطالب أفكاره، ويعب

في كسب  الطالبم يتوقف على إتقانه تقد. وويقضي حوائجه في الحياة
اقف العملية في الحياة، وقضاء الحاجات عرفة، والتعبير عن الموالم

). 1999الضرورية التي تتطلب الفصاحة والقدرة على االرتجال (زقوت، 
 التعبير عنالذين يستطيعون  الطلبة) أن Wilson, 1997ويلسون ( ويرى

 ليرسترومكما يرى  أكثر احتماال للنجاح في المدرسة. هم كلماتبأفكارهم 
)Lerstrom, 1990 النجاح) أن المهني الطالب يرتبط بقدرة  والشخصي

يجب دعم مهارات االتصال وتعزيزها وال، واالستماع بشكل فعالتعبير على 
عة من السياقاتفي مجموعة متنو.  

 هيف .التعبير الشفوي في عملية اتصال الفردمهارة  كما ُتؤّثر
ام على استخدوعلى استخدام أصوات اللغة، وتضمن القدرة على التفكير، ت

 ,Pattisonباتيسون (ويؤكد  .المختلفة في توضيح المعنىيماءات اإل
الغاية من تعّلم تلك اللغة ، فإن ما لغة ون) أن األفراد عندما يتعلم1992

ويدعم هذا االهتمام ما أشارت  .بهاث على التحدين قادر واكونيأن  هي
) 95%) التي تؤكد أن الجانب الشفوي يشكل (2000إليه دراسة يونس (

شيوعا بين فنون  رمن التواصل اللغوي، وأن التعبير الشفوي هو األكث
  .اللغة

  
________________________  

  .األردن جامعة اليرموك ، كلية التربية،قسم المناهج وطرق التدريس* 
** ةمديرية التربية والتعليم والثقافة العسكري.  
  األردن.ربد، إحقوق الطبع محفوظة لجامعة اليرموك، © 

 

  
The Effectiveness of the Communicative Approach on 
Improving Oral Expression Skills 
 
Mohammad Al-Hawamdeh, Faculty of Education, Yarmouk 
University, Jordan. 
Ahmad Sawalha, The Directorate of Education and Military 
Culture. 

Abstract: This study aimed at identifying the effectiveness of 
the communicative approach on improving oral expression 
skills among tenth grade students. The study was conducted 
on two sections of tenth grade students at Khaled bin Al-
Walid high school at Irbid First Directorate of Education; 
totaling for (70) students assigned into two groups: 
experimental and control. In order to achieve the study goals, 
an observation tool of oral expression, consisting of (20) 
items, was developed. The tool covered four skills: 
intellectual, linguistic, vocal and gestural. The study employed 
pre – post test design, and revealed that teaching with 
communicative approach was effective in improving oral 
expression skills both individually and collectively among the 
experimental group, which was taught by this method, as 
compared with controls. The present study recommended 
placing more emphasis on the communicative approach, 
which plays an effective role in improving students' oral 
expression skills, as well as encouraging Arabic language 
teachers to use this approach.  

(Keywords communicative approach, oral expressions skills, 
Tenth Basic, Arabic language). 

  

  
  

التربويين إلى ضرورة االهتمام  العديد منأشار  ،من هذا المنطلقو
من  فهووإيالئه العناية القصوى؛  ،بالتعبير الشفوي يمثل الجانب الوظيفي

) أن التعبير Anderson & Lapp, 1988(والب  آندرسون يؤكدإذ  ،اللغة
مة، ويسعف في مواجهة ويخرجها بكلمات منّظ ،الشفوي يستمطر األفكار

  .والتعزيز الذاتي ،المواقف، ويقود إلى الثقة بالّنفس

وقد تعددت تعريفات التعبير الشفوي عت في ضوء ث)(التحدوتنو ،
الباحثون إلى هذه المهارة، فالتعبير لغًة من "عبر الرؤية التي ينظر فيها 

الرؤيا يعبرها: َفسرها وَأْخبر بما يؤول إليه أمرها. وعبر عما في نفسه: 
أعرب وبين بالكالم. والعبارة: التي تبين ما في الضمير من الكالم" (ابن 

  ، مادة عبر).14، ص 10، ج 2003منظور، 

عن  اإلفصاحالقدرة على الشفوي اصطالحا: "بأنه  ويعرف التعبير
المشاعر اإلنسانية والمواقف االجتماعية والسياسية واالقتصادية والثقافية 

بطريقة وظيفيمدكور( ة، مع سالمة النطق وحسن اإللقاء"ة أو إبداعي، 
2007 ،15(.  
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) 51، 2005وقد عرف الفريق الوطني لمبحث اللغة العربية (
لتحدث بأّنه "إفصاح المتعلم بلسانه عن أفكاره ومشاعره، وهو أداة ا

التواصل السريع بين المتعلم وغيره، فهو يؤثر في نفس المتحدث 
  فيكسبه الجرأة في إبداء الرأي، وضبط اللغة وإتقان استعمالها". 

من هنا، تظهر األهمية البالغة للتعبير؛ ألن القدرة على التعبير 
دراسة اللغة، فالتعبير هو الحصيلة النهائية لتعّلم اللغة هي الغاية من 

). فجميع فنون اللغة ومهاراتها Pattison, 1992؛ 2007(مدكور، 
تصب في التعبير. من هنا، يستمد التعبير الشفوي أهميته، فهو 
يمّكن المتعلم من الناحية الشخصية من التواصل مع اآلخرين 

إلقناعهم والتأثير فيهم. والتعبير والتفاهم معهم. وهو أداة قوية 
الشفوي يعد وسيلة رئيسة لحّل المشكالت االجتماعية والتباين في 
وجهات النظر، والتعامل مع المجتمع المحيط وفي تحقيق كثير من 

  ).2008األهداف والغايات (الخويسكي، 

أما من الناحية النفسية، فإن التعبير الشفوي يرتبط أساسا 
مرحلة -يعة المميزة للطلبة وخاصة المرحلة األساسية العليا بالطب

فهؤالء الطلبة بحاجة إلى  - المراهقة المستهدفة في الدراسة الحالية
ترجمة مشاعرهم وأحاسيسهم نظرا لحاجتهم للعالقات االجتماعية؛ 
ألن مجال عالقاتهم خارج أسرهم بدأ باالتساع والتطور. كما أنهم 

غالب على الجانب اللفظي المختصر في تواصلهم مع يعتمدون في ال
). كما يساعدهم التعبير الشفوي في معالجة 2009اآلخرين (النجار، 

الخجل والتردد؛ فالعجز عن التعبير له أثر كبير في إخفاق الطلبة، 
وفقدان الثقة بالنفس، وتأخر نموهم االجتماعي والفكري (إبراهيم، 

1999.(  

لشفوي في النمو المعرفي للطالب، من خالل ويساهم التعبير ا
مرحلة تفكير المتحدث (الطالب) فيما وخصوصا مراحله المختلفة 

سيتحدث فيه ويعبر عنه. وفي هذه المرحلة يتم التركيز على قدرة 
الطالب على تحديد األفكار، وانتقاِئها وترتيبها، وتدعيمها باألدلة 

لشفوي بصورتها الخارجية، التي والبراهين. فتبرز مهارة التعبير ا
تقوم على الصياغة اللغوية المناسبة الختيار الكلمات والتعبير من 

). ويسهم التعبير 2002خاللها عن األفكار المناسبة (الناقة، 
الشفوي في تدريب الطلبة على الطالقة في األداء اللغوي، باختيار 

بجمل مفيدة، واستخدام الكلمة المناسبة، وكيفية التعبير عن األفكار 
الجمل والتراكيب السليمة، واستعمال األمثلة للشرح والتفصيل، 

  ).2008وربط الجمل بأدوات ربط مناسبة (الخويسكي، 

وأما في الجانب الصوتي، فالتعبير الشفوي يركز على النطق 
السليم وإخراج الحروف من مخارجها الصحيحة مع إتقان نبرة 

وتي، والقدرة على استخدام التنغيم وتنويعه الصوت، والتنويع الص
؛ الحوامدة  2007في التعبير عن المعنى (الهاشمي والعزاوي،

) مع ضرورة مراعاة النظر لآلخرين، وكيفية 2015والسعدي، 
استخدام تعبيرات الوجه، وحركات الجسم، واإليماءات واإلشارات 

  المستمع. للتعبير عن المعنى وتجسيده، وزيادة قوة التأثير في

وما ناله من  الشفويالرغم من أهمية التعبير وفي المقابل، ب
 الطلبة امتالكفي  اواضح اأن هناك ضعًف يلحظ من الباحثين اهتمام
يعانون  بعض الطلبةف، من مهاراته في المراحل الدراسية كافة ًاكثير

ترتيب أفكارهم  يستطيعونمن قلة الثروة اللغوية والفكرية، وال 
ث فإن تحد .)2005(خلف الله،  الربط بينها، مع اضطراب أسلوبهمو

وقد يتوقف فجأة  .ظهرت أمارات القصور عليه ،أحدهم بلغة سليمة
ة ، أو لعله يلجأ إلى اللهجة العامييعبر عنهقبل أن ينهي ما يريد أن 

عاشور  بها ما عجز عن إتمامه يخلط حديثه بها، أو يتم)
هذا ما أظهرته نتائج كثير من الدراسات من و ).2009والحوامدة، 

الشفوي (الحوامدة والسعدي،  ضعف الطلبة في مهارات التعبير
  ).2012؛ الخمايسة، 2015

 ورفاقهومن جهة أخرى، أكدت نتائج دراسة ويتني 
)Whitney et al, 2008( ما زال أن تدريس التعبير كثير في  يتم

شكًال ومضموًنا.  خطيط يذكرودون ت، ةالمدارس بصورة عشوائيمن 
 ,Lerstromليرستروم (األمر الذي يؤكد ما أظهرته نتائج دراسة 

 التي أجريت عليها الدراسةالمدارس ي معلم من %75) أن 1990
، على مهارات التعبير الشفوي للطلبةا لم يقدموا تعليم في أمريكا

تدرب الطلبة على مهارات فقط من المدارس الثانوية  32%و
  ة واالتصال. الخطاب

 وشحاتةالموجود وطعيمة  والحمادي وعبد خاطركما يشير 
من عناية  هما تستحق ىال تلقالشفوي  التعبيرمهارة أن  ) إلى1989(

ى المسائل ال يتعدذلك أن تدريس مهارة التعبير فيها في المدارس؛ 
ة وطرائق تدريسهاةالشكليا دفع بعض المهتمين باللغة العربي؛ مم 

للقول إن تعليم التعبير في المدرسة يأخذ شكًال اختباريا وليس 
  شكًال تعليميا أو تدريبيا.

وبناًء على قاعدة أن الشعور بالمشكلة هو الخطوة األولى من 
خطوات حّلها والتغلب عليها، كانت الحاجة ماسة إلى معرفة أسباب 

ة هي ضعف الطالب في التعبير الشفوي على اعتبار أن المشافه
الخطوة األولى والمدخل لتعليم فروع اللغة المختلفة، فمن خالل 
استقراء الباحثين واالطالع على األدب التربوي والدراسات السابقة، 

في  الطالبعزى إليها ضعف عوامل كثيرة يمكن أن ي تبين أن ثمة
) والهاشمي 2009( عاشور والحوامدةيرى كّل من حيث ، التعبير

) من األسباب ما يعود إلى 2005) والبجة (2007والعزاوي (
  المنهاج، أو الطلبة، أو المعلم وطرائق التدريس. 

من هنا يمكن القول، إن مشكلة الضعف في التعبير لدى الطلبة 
تأخذ أكثر من بعد، الشتراك أكثر من طرف فيها؛ لذا كانت الحاجة 

هارة ماسة إلى البحث عن مداخل وأساليب حديثة لتدريس هذه الم
اللغوية بما يمّكن الطلبة من االنطالق في الحديث الشفوي دون 

    تردد أو معاناة. 

 يقوم أن وجب المسعى، هذا تحقيق إلى العربية اّللغة تصل ولكي
 المداخل مسايرة بالحسبان ضرورة يأخذ محكم، تخطيط على تعليمها
 لطبيعة بالمناس المدخل واختيار، وتعّلمها اللغات تعليم في الحديثة
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 التعليمي المدخل أن باعتبار وتعلمها، وخصائص تعليمها العربية، اللغة
 من وتحدد وتعّلمها، اّللغة تعليم فلسفة فيه تتبلور الذي المدار هو

 طرائق وتحديد محتواه، اللغوي، وتنظيم المنهاج بناء خالله أسس
 التقويم المساعدة، وأساليب التعليمية المناسبة، والوسائل التدريس
التعلمية (عريف وبوجملين،  التعليمية العملية نجاح يضمن ما وأدواته،

2015(.  

وهذا ما يأمله الباحثان من هذه الدراسة، من حيث إيجاد 
الحلول المناسبة، واألساليب المقترحة لتحسين مهارات التعبير 
الشفوي، من خالل قياس فاعلية المنحى التواصلي في تحسين 

  التعبير الشفوي لدى طالب الصف العاشر األساسي.مهارات 

المنحى التواصلي الذي يركز على أن الطالب محور  يعدو
التي تهدف إلى  التعليمية الحديثة المداخلة أحد العملية التعليمي

تنمية مهارات التعبير، ورفع مستوى مهارات االتصال والتواصل بين 
 ,Yingم من جهة أخرى (وبين الطالب ومعلمه ،الطالب من جهة

 أو مكتوبة بألفاظها اللغة هي اّالتصال والتواصل فأداة. )2010
 المتلقي فعل تمثل المثير، ورد األلفاظ تحملها التي والمعاني منطوقة،

 طرفي بين وأدائية عقلية عمليات نتاج هو كّله وذلك االستجابة. يمثل
المعنيون  دعا ،األساس هذا ). وعلى2008التواصل (عطية،  عملية
  . المنحى التواصلي ضوء في تعليمها إلى العربية بتعليم

يتم من خـالل  تعلم اللغة  المنحى التواصلي يقوم على فكرة أنف
ة ذات المعنــى، وأن هــذا   مجموعــة مــن األنشــطة التواصــلية الوظيفيــ    

ويركـز المنحـى التواصـلي     لمدى صـلته بـالمتعلم.   االتعلم يحصل وفًق
، ولـيس  التواصـلية م اللغـة لـذاتها ووظائفهـا، وكـذلك الكفايـة      على تعلي

 ). ويؤكـــد2006علـــى البنـــى أو المبـــاني النحويـــة (طعيمـــة والناقـــة،  
 ة التواصـلية يـ ) أن الكفاLarsen-Freeman, 2000فريمـان (  -الرسن

)Communicative Competence(   هــي هــدف تــدريس اللغــة مــن
علـيم اللغـة ال   فت، ن اللغة واالتصـال بي بالعالقة الوثيقةخالل االعتراف 

إلــى الكفايـــة  يحتــاج فقـــط إلــى إتقـــان المعرفــة اللغويـــة، ولكــن أيضـــا     
  التواصلية.

 اكتسـاب  من نتمّك التي القدرات مجموعة هي التواصلية فالكفاية
. التواصـل  مجـاالت  مختلف في وكتابة نطقا وتوظيفها واستعمالها اللغة

 االجتمـاعي  بالوضـع  محكومـة  هـا لكّن ،اإلنتـاج  علـى  قـدرة  هـي  الكفايـة و
علـى   التواصـلية  الكفايـة تشـتمل  ). و1994(بـراون،   والمتلقي للمتكلم

)، والفعاليـة  Appropriateness( مفهومين أساسيين، هما: المناسـبة 
)Effectiveness     ــم ــف ولكّنهــا ل )، فقــد تكــون الرســالة مناســبة للموق

نتيجة االتصـال، ومـدى    تكن فعالة كما ينبغي. وهنا ينبغي الحكم على
(طعيمــة والناقـــة،  فعاليتــه، ولــيس فقـــط علــى عمليــة االتصـــال ذاتهــا      

). من هنا يمكن القول، إن الكفاية تعني أيضا أن يعـرف الفـرد   2006
)، When not)، ومتى ال ينبغـي أن يـتكلم (  Whenبدقة متى يتكلم (

 )Where)، وأيـن ( With whom)، ومـع مـن (  Whatومـاذا يـتكلم (  
ة طريقة يكون أسلوب الحديث (وبأيStern, 1983 .(  

فهدف عملية تعليم اللغة وتعّلمها هو الكفاية التواصلية؛ بمعنى 
القـدرة علـى اســتخدام النظـام اللغــوي بشـكل فعــال وصـحيح. ويؤكــد      

 أن الممارسة طريقـة لتحسـين المهـارات االتصـالية،     المنحى التواصلي
 ;Ying, 2010 2011لزبيـدي،  فالممارسة هي أسـاس تعّلـم اللغـة (ا   

Ma, 2009; .(  

ــس      ــوفر األسـ ــلي يـ ــى التواصـ ــول، إن المنحـ ــن القـ ــا يمكـ مـــن هنـ
المساعدة على تعليم اللغة بصورتها الطبيعيـة الواقعيـة، فتعلـيم اللغـة     
ــة      ا ال يهــدف إلــى جعــل المتعلمــين يكتســبون المهــارات اللغوياتصــالي

ــة،  ونموهــا بشــكل يســاعد علــى تمكيــنهم مــن إتقــان ا    لمهــارات اللغوي
واســتخدام قواعــد اللغــة ألداء وظــائف اتصــالية فــي مواقــف محــددة      
فقط، بـل إنـه يفـرض تـوفير مواقـف طبيعيـة اتصـالية فرديـة وجماعيـة          
في المحتوى، ويركـز علـى التـدريب علـى المحادثـة الشـفوية بالدرجـة        

ات األولى، مع ضـرورة التنبـه إلـى المحافظـة علـى التكامـل بـين المهـار        
   ).Richards, 2006; Deckert, 2004اللغوية (

وال يعني تكامل المهارات اللغوية هنا مجرد ضم مهارة ألخرى، 
بل هو في صميم الموقف االتصالي نفسـه. فـالموقف االتصـالي غالبـًا     
يحتاج إلى توظيف مهارتين أو أكثـر فـي موقـف واحـد. فالتكامـل هنـا       

إلــى إنجــاز المهمــة االتصــالية    يعنــي تشــابك المهــارات بطريقــة تــؤدي  
المطلوبة، وبأسلوب يجعلها تبدو من خالل الممارسة والسـياق علـى   
أنهــا تســتخدم بشــكل طبيعــي، ولتحقيــق أهــداف ذات معنــى فــي حيــاة  

    ). 2006(طعيمة والناقة،  الفرد

مبـدأ  ، هـي:  مبـادئ من هنا، يقوم المنحى التواصلي علـى ثالثـة   
ــي  (إن  التواصــل ــي تعــز    األنشــطة الت ــى التواصــل الحقيق ز تنطــوي عل

األنشطة التـي تسـتخدم اللغـة لتنفيـذ المهـام      (ف مبدأ المهمة)، ومالتعّل
 معنـى اللغـة التـي هـي ذات    المعنـى (ف مبـدأ  )، ومز الـتعلّ تعـز  معنـى ذات 

ــتعلّ تــم للمــتعّل ــة ال ــتعلّ    .)مدعم عملي ــار أنشــطة ال ــتم اختي ــالي ي م وبالت
ــاركتهم المـــتعلم فـــي ا وفًقـــ ــتخدام اللغـــة ا لمـــدى مشـ ــيلة سـ ذات األصـ

 Breen( ة مـن أنمـاط اللغـة   بدال من مجرد ممارسة ميكانيكيالمعنى، 
& Candlin, 1980; Jin, 2008(.   اللغـة  تعلـيم  فـي  وهـذا يقتضـي 

 االعتمـاد علـى   وعـدم  العمليـة،  الممارسـة  موضـع  وأنشطتها اللغة وضع
 للمتعلمـين  الفرصـة  تتـاح  أن ويقتضـي  والقـوانين.  القواعـد  حفـظ 

 بشـكل  بمهاراتهـا جميعـا   واالهتمـام  عمليـا،  اسـتخداما  اللغة باستخدام
،2008متكامل (عطية،  كّل فاللغة متوازن.(  

ولــم يغفــل المنحــى التواصــلي عــن تطــوير دور كــّل مــن المعلــم    
 ،فبرزت في ضوئه أدوار جديـدة لكـّل مـن    والطالب في الدرس اللغوي

نحـى لـه دوران رئيسـان: األول    المعلم والمتعلم، فـالمعلم فـي هـذا الم   
أنـه ميســر لعمليـة التواصــل بــين األطـراف المشــاركة مـن جهــة، وبــين      
الطلبة والنشاطات والمواد التعليمية من جهة أخرى. والثاني مشارك 
فـي مجموعــات التعلـيم. وينبثــق عــن هـذين الــدورين الرئيســين أدوار     

ــتعّلم، ومر    ــه مــنّظم لمصــادر ال ــاء  ثانويــة تتمّثــل فــي أن شــد للطلبــة أثن
تنفيذ األنشطة، وباحث ومتعّلم يساهم بما لديـه مـن معرفـة وقـدرات     
فـــي تحســـين فـــي عمليـــة الـــتعلم. أمـــا أدوار المـــتعّلم فـــي المنحــــى         
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ــل مـــع دوره         ــو ينطلـــق ويتفاعـ ــة، فهـ ــي ليســـت تقليديـ ــلي، فهـ التواصـ
مفاوضا فعاًال ضمن المجموعة وضمن اإلجـراءات واألنشـطة الصـفية    

ــب     التــي تت ــق ومعقِّ ــاِدر، ومعلِّ ــاِدئ ومب ــالمتعّلم مب خــذها المجموعــة. ف
ــل مـــع        ــار، ويتفاعـ ــاني واألفكـ ــاء، وبـــان للمعـ ــوب لألخطـ ــد، ومصـ ناقـ
ــف        ــا يتناســب مــع الموق ــرات بم ــوع فــي التعبي ــه، ين    اآلخــرين مــن أقران

); Pattison, 1992; Breen & Candlin, 1980 eckert, 2004 .(
ــتعلم   واصــــليالمنحــــى الت يتميــــزف بالقــــدرة علــــى إرضــــاء حاجــــة المــ

ــز        ــا تحّف ــن خــالل األنشــطة التــي تتضــمن تواصــًال حقيقي االتصــالية م
ــى        ــيم فــي اســتخدام حقيقــي ذي معن ــى قابليتهــا للتعل ــاًء عل ــيم بن التعل

)Richards &Rodgers, 2001(.  

يرى أنصار هذا المنحى أن اللغة وسيلة تستخدم للتعبير عـن  و
وليســت مجــرد مجموعــة مــن التراكيــب       ،ة المختلفــة الوظــائف اللغويــ  

والقوالب المقصودة لذاتها، وطريقة التدريس في هذا المنحى تعتمد 
 لمـتعلم مـن اسـتخدام اللغـة    ان ة تمكـّ واقعيـ  حيويـة  على توفير مواقـف 

ــد( ــن)2004، محمـ ــاذج . فمـ ــائعة  النمـ ــطة لالشـ ــى  ألنشـ ــق المنحـ وفـ
ــابالت، وا ، التواصــلي أللعــاب، وإجــراء الحــوارات   لعــب األدوار، والمق

ــاوني ( والمناقشــات، والعمــل   )؛ ألنYing, 2010 الجمــاعي أو التع
اللغة نشاط اجتماعي ينشأ عن الرغبة في التواصل مع أهـل اللغـة فـي    

). فــالمنحى التواصــلي 2000المواقــف االجتماعيــة التفاعليــة (قاســم،  
). فكــان Coskun, 2011يحقــق الهــدف الــوظيفي الســتعمال اللغــة ( 

 في تمكين الطالب من اسـتخدام   هوالهدف النهائي للمنحى التواصلي
تحقيـق الغايـة التـي    والتواصـل؛ ممـا يسـاعده علـى     تصـال  اال فياللغة 

 أشـكاالً  )Construct) ويكون (Createفالطالب يبدع (يسعى إليها، 
بــالقبول  تحظـى  مكتـوب،  أو ملفـوظ،  كـالم  صـورة  فـي  التعبيـر  مـن 

االجتماعي )Wilkins, 1983 .(  

ــوء المنحـــى         ــة فـــي ضـ ــارات اللغويـ ــا ســـبق أن المهـ ــح ممـ يتضـ
ــارات،        ــين هــذه المه ــل دون الفصــل ب ــل متكام التواصــلي تســتخدم كك
ــة        ــدف الممارسـ ــة بهـ ــلية حقيقيـ ــياقات تواصـ ــي سـ ــتخدم فـ ــي تسـ والتـ
الحقيقية للغـة وصـوال إلـى اكتسـابها وتعلمهـا والقـدرة علـى التواصـل         

صــال اللغــوي التــي يتعــرض لهــا مســتخدمو اللغــة  بهــا فــي مواقــف االت
ممـا يــدل علــى أهميــة المنحــى التواصــلي فــي تعلــم المهــارات اللغويــة   

ــي، ( ــدة دراســــات اهتمــــت  2012الشــــيخ علــ ــا أّكدتــــه عــ ). وهــــذا مــ
بموضــوع تنميــة المهــارات اللغويــة بــالمنحى التواصــلي، ولكّنهــا بــدت    

ــاحثين    –محــدودة جــدا   ــي حــدود اطــالع الب ــا بطــالب   ع -ف ــد ربطه ن
الصف العاشر األساسي من جهة، وبمهارة التعبيـر الشـفوي مـن جهـة     

) التـي هـدفت إلـى    2008دراسـة عبابنـة (  أخرى. ومن هذه الدراسات 
ــة       ــامج تعليمــي قــائم علــى المنحــى التواصــلي فــي تنمي ــر برن تقصــي أث
ــة واألداء فيهمــا ككــل لــدى طــالب      ة والحركيمهــارات اإللقــاء الصــوتي

) 60الخامس األساسي. طبقت الدراسة على عينة مكونة مـن (  الصف
طالبا وطالبًة. أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق دالـة إحصـائيا بـين    
ــى القيــــاس    ــة والضــــابطة علــ متوســــطات أداء المجمــــوعتين التجريبيــ
ــدي تعــزى إلــى طريقــة التــدريس فــي تنميــة المهــارات الصــوتية          البع

وكانــت الفــروق لصــالح طــالب المجموعــة    والحركيــة والمهــارات ككــل 
  التجريبية في موقفي المحفوظات والقراءة الجهرية.

) دراسة هدفت إلى كشـف أثـر برنـامج    2011وأجرت الزبيدي (
تعليمــي قــائم علــى المنحــى التواصــلي فــي تحســين مهــارات االســتماع   
الناقــد والتــذوق األدبــي لــدى طلبــة الصــف العاشــر األساســي. تكــون   

ــاث) وبلــغ عــددهما (   أفــرا ) 80د الدراســة مــن مجمــوعتين (ذكــور وإن
طالبـا وطالبــًة مثلتـا المجموعــة التجريبيـة، واألخــريين (ذكـور وإنــاث)     

ــغ عــــددهما (   ــابطة وبلــ ــة الضــ ــا المجموعــ ــائج 78مثلتــ ). أظهــــرت نتــ
الدراســة وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية تعــزى ألثــر البرنــامج فــي   

ــد   ــتماع الناقـ ــارات االسـ ــع مهـ ــالح    جميـ ــي لصـ ــارات التـــذوق األدبـ ومهـ
  المجموعة التجريبية.  

) فقــد هـدفت إلــى كشـف أثــر طريقــة   2012أمـا دراســة عجـاج (  
ــدريس قائمــة علــى المنحــى التواصــلي فــي تحســين بعــض مهــارات          ت
ــي األردن.        ــامن األساســي ف ــدى طــالب الصــف الث ــة ل التحــدث والكتاب

ــن (   ــراد الدراســة م ــة، مــو  134تكــون أف ــا وطالب ــع  ) طالب ــى أرب زعين إل
ــور)،      ــة (ذكـــ ــابطة وتجريبيـــ ــوعتين: ضـــ ــى مجمـــ ــموا إلـــ ــعب، قســـ شـــ
ومجمـــوعتين: ضـــابطة وتجريبيـــة (إنـــاث) بواقـــع شـــعبتين فـــي كـــل         
مدرسـة، واســتخدمت الدراسـة اختبــارا موقفيـا يتضــمن مجموعـة مــن     
المؤشرات السلوكية الدالة على مهارات التحدث الفرعية وهي: مهارة 

حركـات الجسـدية، ومهـارة اللفـظ الصـحيح، ومهـارة       التنغيم، ومهارة ال
ــطات       ــين المتوسـ ــروق بـ ــود فـ ــة وجـ ــائج الدراسـ ــرت نتـ ــدليل. أظهـ التـ
الحسابية ألداء أفراد الدراسة على جميع مهـارات التحـدث، ومهـارات    
ــدريس لصــالح المجموعــة          ــر طريقــة الت ــزى إلــى متغي ــة ككــل تع الكتاب

ــور وإنـــاث) التـــي درســـت موضـــوعات  ــارة التحـــدث  التجريبيـــة (ذكـ مهـ
 .باستخدام المنحى التواصلي  

) دراســة هــدفت إلــى تنميــة  Oradee, 2012دي (اوأجــرت أور
مهــــارات التحــــدث باســــتخدام األنشــــطة اللغويــــة التواصــــلية الثالثــــة  
ــة   (المناقشـــة، وحـــّل المشـــكالت، ولعـــب األدوار) لـــدى طلبـــة المرحلـ

ة فـي تايالنـد.   ) طالبـا وطالبـ  49الثانوية. تكونـت عينـة الدراسـة مـن (    
أظهرت النتائج فروقا ذات داللة إحصائية بين متوسط أداء الطلبة في 
االختبار البعـدي مقارنـة باالختبـار القبلـي يعـزى إلـى طريقـة األنشـطة         

  التواصلية، لصالح المجموعة التجريبية.

بدراسـة   )Abd ELmaksoud, 2013(كما قام عبد المقصود 
سـتخدام المنحـى التواصـلي فـي تطـوير      هدفت إلى الكشف عن تأثير ا

ــة      المهــارات الفرعيــة للفــظ الكلمــات فــي اللغــة اإلنجليزيــة. تكونــت عين
) طالبا من طـالب الـدبلوم الخـاص فـي كليـة التربيـة       26الدراسة من (

في جامعة بني سويف. استخدمت الدراسة اختبارا تشخيصيا لمعرفة 
ــدى الطــالب،    ــة الضــعيفة ل ــار  المهــارات الفرعي ــار اإلنجــاز (اختب واختب

ــتخدام المنحـــى        ــة اسـ ــة فاعليـ ــرت نتـــائج الدراسـ ــدي). أظهـ ــي بعـ قبلـ
  التواصلي كمنهج تدريسي في تطوير المهارات الفرعية لدى الطلبة.

 برنـامج  ) إلـى الكشـف عـن أثـر    2016( وهـدفت دراسـة منسـي   
على قائم تعليمي التحـدث لـدى   مهـارات  تحسين في المنحى التواصلي 
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الزلفـي. تكونـت عينـة     محافظـة  األساسـي فـي   التاسـع  الصـف  بـات طال
) طالبة، توزعن بالتساوي علـى مجمـوعتي الدراسـة    76الدراسة من (

التجريبيــة والضــابطة. وبعــد تطبيــق البرنــامج، أظهــرت النتــائج فروقــا  
ــر      ــى أث ــزى إل ــين المجمــوعتين، تع ــة إحصــائية ب ــامج ذات دالل  البرن

ة. مهارات تحسين في التعليميالتحدث ولصالح المجموعة التجريبي  

يلحُظ من خالل استعراض الدراسات السـابقة أنهـا اتفقـت فـي      
       ،ـة قائمـة علـى المنحـى التواصـليتناولها استراتيجيات وبـرامج تعليمي
ــة         ــي تنمي ــت أثــر هــذا المنحــى ف ــين أن بعــض هــذه الدراســات بين وتب

)، 2008دراسـة عبابنـة (  مهـارات اإللقـاء الصـوتية والحركيـة واألداء ك    
ــاج (   ــة عجــــ ــدث كدراســــ ــارات التحــــ ــة أوردي 2012ومهــــ )، ودراســــ

)Oradee, 2012 ــظ   2016( )، ودراســة منســي ــي تحســين لف )، وف
ــد المقصــود         ــة كدراســة عب ــد الطلب ــة عن ــة اإلنجليزي ــي اللغ الكلمــات ف

)Abd ELmaksoud, 2013.(   ن أثر هذا المنحـىوبعضها اآلخر بي
ــت    ــارات االسـ ــين مهـ ــي تحسـ ــي كدراســـة    فـ ــذوق األدبـ ــد والتـ ماع الناقـ

  ).2011الزبيدي (

كمــا اختلفــت الدراســات فــي العينــات التــي اســتهدفتها، فدراســة  
) استهدفت طـالب الصـف الخـامس األساسـي، ودراسـة      2008عبابنة (
 ) اسـتهدفت الصـف الثـامن األساسـي، ودراسـة منسـي      2012عجـاج ( 

ــع ) اســـتهدفت الصـــف2016( ــ التاسـ ة الزبيـــدي األساســـي، ودراسـ
ــي، ودراســـــة أوردي     2011( ــف العاشـــــر األساســـ ــتهدفت الصـــ ) اســـ
)Oradee, 2012 ة، أما دراسة مااستهدفت المرحلة الثانوي ()Ma, 

فقـد   )Abd ELmaksoud, 2013(، ودراسة عبد المقصـود  )2009
  استهدفت طلبة المرحلة الجامعية. 

ذي وتلتقـي الدراســة الحاليـة مــع هـذه الدراســات فـي الهــدف الــ     
ــة         ــي تنمي ــة المنحــى التواصــلي ف ــه، وهــو الكشــف عــن فاعلي ســعت إلي
المهارات اللغوية، إال أنها مازت عنها في الكشـف عـن فاعليـة المنحـى     
التواصلي في تنمية مهارات التعبير الشفوي لدى طلبة الصف العاشر 
األساســي. وقــد أفــادت الدراســة الحاليــة مــن الدراســات الســابقة فــي    

لنظــري، وبنــاء اســتراتيجيات وطرائــق التــدريس فــي ضـــوء       اإلطــار ا 
.المنحى التواصلي  

من هنا، جاءت الدراسة الحالية استمرارا للجهود المبذولة فـي  
ــة،       ــة العربيـ ــدريس اللغـ ــي تـ ــلي فـ ــى التواصـ ــف المنحـ ــام بتوظيـ االهتمـ

فاعليته في تنميـة مهـارات    في هذا المنحى وقياس ولمزيٍد من التعمق
  فوي لدى طالب الصف العاشر األساسي في األردن.التعبير الش

  سؤالهامشكلة الدراسة و

وجود ضعٍف لدى  وخبرتهما مامن خالل عمله انالحظ الباحث
 ة عامًة، ومهارات التعبير الشفويالطالب في مهارات اللغة العربي

) 2015الحوامدة والسعدي ( خاصًة، وهذا ما أكده كّل من
  .)2005( البجة) و2007( شمي والعزاويالها) و2012والخمايسة (

وعلى الرغم من أن التعبير الشفوي يحتل مكانًة خاصة بين  
ة، إال أن كثيرمهارات اللغة العربيا ا من المعلمين ال يظهرون اهتمام

م مهارات التعبير الشفوي بطرائق ة منهم يعّلبهذه المهارة، وقّل
لبيون محجمون عن التعبير، ال إبداع فيها؛ لذلك فالطلبة س تقليدية

 .)2005الدليمي والوائلي (يغلب عليهم الخجل. وهذا ما أشار إليه 
أن الضعف  السابقةوالدراسات  يظهر األدب التربوي ،وفي المقابل

عزى ذلك إلى مجموعة من  ذآخ في التعبير الشفويفي التزايد. وي
ن وا المعلمة التي يستخدمهق التقليديائاألسباب من أبرزها الطر

  ).2007(مدكور، 

، تظهر مشكلة الدراسة من خالل ما الواقع هذا من وانطالًقا
ستراتيجيات وطرائق مناسبة في تنمية الوحظ من عدم استخدام 

مهارات اللغة بشكل عام، ومهارات التعبير الشفوي بشكل خاص، فما 
ائم للطالب بالطرزالت هذه المهارة تقدق االعتياديع ا دفة، مم

  . الحالية إلجراء الدراسة ينالباحث

 :اإلجابة عن السؤال اآلتي في الدراسة مشكلة تتحدد أن ويمكن

 مستوى الداللة ذات داللة إحصائية عند فروق توجد هل -
)α=0.05 ة ألداء طالببين المتوسطات الحسابي (

المجموعة التجريبية وطالب المجموعة الضابطة من الصف 
ي درجة امتالكهم مهارات التعبير الشفوي األساسي فالعاشر 

)،و الجانب الفكري،و الجانب اللغوي،الجانب و الجانب الصوتي
(التدريس ) تعزى لمتغير طريقة الملمحيالمنحى التواصلي ،

 ة)؟االعتياديطريقة الو

  أهمية الدراسة

الموضـوع الـذي   مـن أهميـة    أهميتهـا الحاليـة   الدراسـة  تسـتمد 
المنحـى   اسـتخدام  أهميـة  علـى  افة إلى محاولتهـا التأكيـد  تتناوله، باإلض
مسـتوى الطـالب،    مراعـاة  علـى  تعمـل  ةتعليميـ  بيئـة  توفير التواصلي في

.كما أن  وتنمي لديهم مهارات اللغة، وخاصة مهارات التعبير الشفوي
زيادة وعي معلمـي اللغـة العربيـة     في إجراء الدراسة الحالية قد يسهم

وأسسـه وإجراءاتـه التدريسـية، وكيفيـة      ى التواصـلي المنحبـ  وتعريفهم
بهـا؛   االسـتعانة  يمكـن  سـتراتيجية جديـدة  افـي تدريسـهم ك  اإلفـادة منـه   

ا ينعكس على تحسين ممارساتهم وأساليبهم التدريسية؛ ليحققـوا مم 
 بلوغهـا،  نحـو  األهـداف اللغويـة التعليميـة، التـي يسـعون      خاللهـا  مـن 

هـذا  أهميـة  الباحثـان أن يـدرك المعلمـون     إليهـا. لـذا يأمـل    والوصـول 
  ة.ويللغاالمنحى وتوظيفه في تحسين المهارات 

المسـاهمة فـي    ع المسـؤولين علـى  تشـج  الحاليـة  الدراسـة  ولعـلّ 
ــى اســتخدام المنحــى         ــادة االعتمــاد عل ــي زي ــرارات تســاعد ف اتخــاذ ق
التواصلي في تدريس فروع اللغة العربيـة األخـرى، وذلـك تماشـيا مـع      

هات وزارة التربية والتعليم في توظيـف االسـتراتيجيات والطرائـق    توج
 بمزيـدٍ  التربـوي  األدب إثـراء كمـا يتوقـع منهـا     المتنوعة فـي التـدريس.  

مهــارات التعبيــر الشــفوي، وتســليط   موضــوع حــول مــن المعلومــات
الضوء تجاه االهتمـام بتدريسـها علـى أسـس علميـة وتربويـة حديثـة،        

  .التربوي تحقق طموحات التطوير

  



 المجلة األردنية في العلوم التربوية

116 
 

  اإلجرائية التعريفات

- ه : المنحى التواصليمجموعة األسس والمنطلقات التي توج
طريقة تنمية مهارات التعبير الشفوي لدى طالب الصف العاشر 

فرص في مواقف التعليم  ه منوفراألساسي، من خالل ما ت
في مواقف وسياقات حياتي يؤدي فيها ة متنوعة، اللغوي

من خالل ما يقومون به من إيجابيا وفاعًال الطالب دورا 
أداءات لغوية في حوارية متبادلة داخل الغرفة ة تواصلي

ة.الصفي 

- قصد بها مجموعة المهارات التي  :مهارات التعبير الشفويوي
العاشر األساسي، التي تمكنهم  ينبغي أن يتقنها طالب الصف

ر للتعبية كلمات مناسب ، واستخدامبصوت واضحمن التحدث 
الجانب و الجانب الفكري،. وتتمثل في (عن الفكرة بوضوح

،و اللغوي،و الجانب الصوتيمقيسة الجانب الملمحي ،(
في اختبار  العاشر األساسي بالدرجة المتحققة لطالب الصف

  مهارات التعبير الشفوي المعد خصيصا لهذه الغاية. 

، التي ينتهجها مجموعة من األساليب: الطريقة االعتيادية -
المعلمون والمعلمات في تعليم مهارات التعبير الشفوي لطلبة 

 ت في دليل المعلم.صفالصف العاشر األساسي، والتي و

  حدود الدراسة ومحدداتها

 على طالب الصف العاشر األساسيالحالية الدراسة  اقتصرت
 خالل الفصل مدرسة خالد بن الوليد الثانوية في محافظة إربد في

الدراسي على  اقتصرتكما  .2016/2017 األول للعام الدراسي
وتتمثل في الجوانب اآلتية: ،مهارات التعبير الشفوي 

والتعبير  مشوقة، ةبمقدم االستهالل الجانب الفكري، ويتضمن: .1
 ا،منطقي ترتيبا وترتيب األفكارعن األفكار والمشاعر بوضوح، 

 لحلووتقديم فكار، وتقديم األدلة المتنوعة لتدعيم األ
  النتائج. واستخالص ومقترحات،

كلمات مناسبة للسياق،  استخدامالجانب اللغوي، ويتضمن:  .2
صحيحة في  لجم واستخدامبكلمات محددة الداللة،  والتعبير

، تعبر عن المعنى أنماط متنوعة للجمل واستخدامتراكيبها، 
ة الصور البالغي وتوظيفتعبر عن المعنى،  لجمواستخدام 

  خدمة للمعنى.

بثقة في وبصوت واضح، الحديث الجانب الصوتي، ويتضمن:  .3
طبقة صوتية مناسبة،  واستخدامالنفس ودون ارتباك، 

مواطن الفصل والوصل،  ومراعاةبالسرعة المناسبة،  والتحدث
  بين الظواهر الصوتية. والتمييز

وفق  الجسمأعضاء  تحريكالجانب الملمحي، ويتضمن:  .4
ر عنه، عبوجه وفق المعنى المالتعبيرات ستخدام واالمعنى، 
وتحريك المستمعين  ومواجهةاإليماءات المناسبة،  واستخدام

سهم في حركات وإشارات ُتواستخدام في جميع األركان،  النظر

، وما تحقق لها من مؤشرات صدق جذب انتباه المستمعين
 وثبات. 

 الطريقة

  أفراد الدراسة

اسة من طالب الصف العاشر األساسي أفراد الدراختيار  جرى
ة، وهي مدرسة حكومية تابعة في مدرسة خالد بن الوليد الثانوي

األول ، ة قصبة إربدلمديري حيث 2016/2017في الفصل الدراسي ،
المجموعتين  اختيار جرى .رةاختيار المدرسة بالطريقة المتيس جرى

تكونت  ،يطةالبس عشوائيةالطريقة ال(التجريبية والضابطة) ب
) 35(من المجموعة الضابطة و) طالبا، 35( من المجموعة التجريبية

  طالبا. 

  الدراسة ةأدا

اختبار مهارات التعبير الشفوي  

تم إعداد اختبار موقفي في التعبير  ،لتحقيق أهداف الدراسة
الشفوي يتاح للطالب فيه الفرصة باختيار موقٍف من المواقف 

عد تحكيمها، حيث يقوم الطالب بالحديث عن المعتمدة من المعلم ب
موقٍف من المواقف المحددة مدة دقيقتين. ويتم تسجيل الموقف 
باستخدام (جهاز الخلوي صوت وصورة). ومن ثم مراجعة وتقييم 
ألداء الطالب من معلمين وفق معايير التصحيح التي تم اعتمادها 

مع الطالب تحديد بعد التحقق من صدقها وثباتها. وقد تم باالتفاق 
ثالثة موضوعات الختبار التعبير الشفوي من كتاب الصف العاشر 
األساسي المنهاج الجديد المطور األول بعنوان (أهمية ُخُلق 
التواضع في اكتساب محبة اآلخرين). والثاني بعنوان (تحدث عن 
األمور التي يجب مراعاتها في حوارنا مع اآلخرين). أما الثالث فهو 

وان (الطموح واألمل، وأثرهما في اإلنسان، وقدرته على مالقاة بعن
شدائد الحياة). وُأجري االختبار (القبلي والبعدي) على 

  المجموعتين الضابطة والتجريبية على النحو اآلتي: 

إعطاء مقدمة للطالب عن موضوعات التعبير من خالل الحوار  -
  والنقاش مع المعلم والطالب.

التعبير بحرية لمدة دقيقتين عن أحد السماح للطالب ب -
 الموضوعات.

فتح باب الحوار بين الطالب وزمالئه من جهة، وبين الطالب  -
 والمعلم من جهة أخرى. 

تصوير األداء وتسجيله باستخدام جهاز الخلوي (صوت  -
 وصورة).

وبعد مراجعة األداء لكل طالب عن طريق عرض هذا األداء  -
، قام الباحثان ومساعداهما على جهاز الكمبيوتر بعد تحميله

بتصحيح األداء وفق معايير التصحيح التي تم اعتمادها بعد 
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) معيارا 20التحقق من صدقها وثباتها. حيث إن هناك (
  ). 5- 1وُخصص درجة لكل معيار بين (

صدق اختبار مهارات التعبير الشفوي  

 ،عرض في فقد للتحقق من صدق اختبار التعبير الشفوي
األولية على عدد من المحكمين من ذوي الخبرة صورته 

واالختصاص في مناهج اللغة العربية وأساليب تدريسها، وعلى 
مشرفين تربويين للغة العربية، وعلى بعض معلمي اللغة العربية ممن 
يدرسون الصف العاشر األساسي. وُطلب إليهم إبداء ملحوظاتهم 

ت لمستوى الطالب حول االختبار من حيُث: مناسبة الموضوعا
من  %90ومعايير األداء. وقد تم اعتماد هذه المعايير باجماع 

المحكمين. ولعل السبب يعود إلى أن هذه المعايير تم اختيارها من 
خالل الرجوع إلى األدب التربوي المتعلق بالموضوع، حيث إن هذه 

  المعايير نالت الصدق الظاهري غير مرة، وفي غير دراسٍة.

  اختبار مهارات التعبير الشفوي ثبات تصحيح

اشتملت بطاقة تصحيح مهارات التعبيـر الشـفوي علـى الجوانـب     

الجانــــب ) مؤشـــرات، و 6وتكـــون مــــن (  الجانـــب الفكــــري، اآلتيـــة:  

،مؤشـرات، و 5وتكون مـن (  اللغوي (  ،وتكـون مـن    الجانـب الصـوتي

) مؤشـرات. بحيـث   5وتكون من ( الجانب الملمحي،مؤشرات، و )4(
) بحيـث تمثـل الدرجـة    5-1لكل مؤشر عالمة وفق تدريج من (يعطى 

  ) أقل أداء.1) أفضل أداء والدرجة (5(

وللتحقــــق مــــن ثبــــات بطاقــــة التصــــحيح (ثبــــات التوافــــق بــــين  
المصححين)، تم تطبيق بطاقة التصحيح على العينة االستطالعية من 

من طالب الصـف العاشـر األساسـي    ) طالبا 25خارج أفراد الدراسة (
، وذلك من أجل حساب في مدرسة عز الدين القسام األساسية للبنين

ــديرات المصـــححين. ورصـــد  ــم   تمعامـــل الثبـــات لتقـ ــائج مـــن معلـ النتـ
حاصـل علـى شـهادة البكــالوريوس فـي اللغـة العربيــة، ومـن معلـم آخــر        
          حســاب المتوســط الحســابي حاصــل علــى المؤهــل نفســه. وقــد تــم

لــب متوســـطان حســـابيان.  لــدرجات كـــل طالــب حيـــث أصــبح لكـــل طا   
ــرى ــزين (     وجــ ــين المرمــ ــاق بــ ــة االتفــ ــل درجــ  Inter-raterتحليــ

Reliability (   ــة وفــــق معادلــــة كــــوبر. وبعــــد تحليــــل بيانــــات العينــ
  االستطالعية، استخرج معامل الثبات حسب المعادلة اآلتية:

  %100×     عدد مرات االتفاق معامل االتفاق بين المصححين= 

           عدد مرات االتفاق + عدد مرات االختالف                 

وكانت معامالت ثبات التوافق بين المصححين لكل جانب من 
  ).1مهارات بطاقة التصحيح كما هو مبين في الجدول (

  

  

  

معامالت ثبات التوافق بين المصححين لمهارات ): 1الجدول (
التعبير الشفوي  

  مهارات
الجانب 

الفكري  

الجانب 

اللغوي  

الجانب 

الصوتي  

الجانب 

الملمحي  

المهارات 

  مجتمعة

معامالت ثبات 

  التوافق
0.83  0.82  0.81  0.84  0.92  

خطوات التدريس وفق المنحى التواصلي  

 مرحلة التهيئة والتمهيد -أوًال

تحديد مهارات التعبير الشفوي المستهدفة في الدراسة  -
  الحالية. 

ب اعتمادا على اختيار وتحديد مواقف لتحسين أداء الطال -
المنحى التواصلي الذي يتضمن تدريبات وأنشطة، تعمل على 
تحسين مهارات التعبير الشفوي لدى الطالب المستهدفين في 

 الدراسة.

شرح التصور العام للخطوات التنفيذية التي تسير الحصة في  -
 ضوئها للطلبة. 

توزيع األدوار بين المعلم والطلبة وبين الطلبة أنفسهم ليتعرف  -
كل طالب الدور الذي يقوم به في أثناء الحصة، بحيث يشارك 

  جميع الطالب في التعلم.

توضيح دور كل طالب، وتشجيعه على المنافسة للحصول على  -
  مركز متقدم. 

تحفيز الطالب، وتشجيعهم على المنافسة والتفاعل فيما  -
 م. بينه

  مرحلة األنشطة التواصلية - ثانيا

توضيح أهمية النقاش بين الطالب، من حيث تبادل الخبرات  -
مما يساعد على الفهم واالحتفاظ بالمعلومات والمفردات 

  اللغوية.

تدريب الطالب على االلتزام بآداب التحدث، والتعقيب والتعليق  -
من أهمية في وإبداء الرأي، وتقديم التغذية الراجعة؛ لما لذلك 

  تفعيل المشاركة والنقاش، والخروج بنتائج إيجابية. 

  قيام الطالب بجمع المعلومات عن الموضوع الذي تم اختياره.  -

توزيع المعلم الطالب على شكل مجموعات للنقاش حول  -
األفكار التي تم جمعها وترتيبها وتنظيمها، ويتخلل هذه 

لهم، وإرشاد المرحلة متابعة الطالب وتقديم المساعدة 
الطالب إلى بعض المصادر التي يمكن للطالب الرجوع إليها 

  لالستزادة.

بدء الحوار بين الطالب في المجموعات بإشراف المعلم،  -
فيقوم كل طالب بعرض األفكار التي جمعها بطريقة مرتبة 
ومنظمة لباقي أفراد المجموعة، ويجيب عن األسئلة 

  واالستفسارات حول ما قام به. 
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المعلم باالنسحاب من بين المجموعات إلتاحة الفرصة بدء  -
  لكل طالب للتعبير عن الموقف الذي يناسبه. 

قيام المعلم بإرشاد الطالب إلى توظيف المفردات التي  -
  اكتسبوها في التعبير عن أفكارهم. 

  مرحلة التقييم البنائي والختامي -ثالًثا

ثناء أدائه تحديد جوانب التقييم التي سيخضع لها الطالب أ -
  للموقف الذي يريد التعبير عنه شفويا. 

التقويم البنائي: يقوم المعلم في هذه المرحلة بمشاركة الطلبة  -
 بتقييم أداء زمالئهم ومدى تمكنهم من مهارات التعبير الشفوي
بعد كل حصة ليتم تثبيت ما تم تنميته من مهارات وتقديم 

  للقاء القادم.التغذية الراجعة لتطوير مهاراتهم في ا

التقويم الختامي: يأتي هذا التقويم بعد االنتهاء من تطبيق  -
البرنامج، فيتم تسجيل هذا المواقف بالصوت والصورة؛ لتقييم 
أداء الطالب، لمقارنة األداء بالتقييم القبلي الذي تم قبل تنفيذ 

 البرنامج. 

والبد من التأكيد أنه تم تعليم طالب المجموعة الضابطة 
الطريقة االعتيادية: وهي سلسة من اإلجراءات التي قام بها المعلم ب

وقت الحصة داخل الصف لتعليم مهارات التعبير الشفوي المستهدفة 
كما هي موصوفة في دليل المعلم للصف العاشر األساسي. وقد 
استغرق تعليم المجموعة الضابطة الفترة الزمنية نفسها التي درستها 

يبية. وفي نهاية التطبيق تم تقييم مستوى الطالب المجموعة التجر
في المجموعتين الضابطة والتجريبية باستخدام قائمة تقدير مهارات 

  التعبير الشفوي نفسها. 

  إجراءات الدراسة

  لتحقيق أهداف الدراسة، قام الباحثان بالخطوات اآلتية: 

االجتماع مع مدير المدرسة والمعلمين في مدرسة خالد بن  -
 الوليد الثانوية للبنين لتوضيح الهدف من إجراء الدراسة.

االتفاق مع معلم اللغة العربية للصف العاشر األساسي في  -
في اللغة العربية،  سالمدرسة، وهو يحمل درجة البكالوريو

 ،حيث التقى الباحثان المعلم وأطلعاه على المنحى التواصلي
خالله، وتمت  مفهومه، وأسسه، وخطوات تنفيذ الدرس من

اإلجابة عن استفسارات المعلم، واالتفاق على خطوات 
التطبيق، وطريقة التقييم. وقام بتدريس المجموعة الضابطة 
معلم آخر بالطريقة االعتيادية، وهو مكافئ لمعلم المجموعة 

  التجريبية من حيث المؤهل العلمي والخبرة.

ف بالباحثين، تم لقاء الباحثين مع أفراد الدراسة، وبعد التعري -
التوضيح ألفراد العينة أن هذا ليس امتحاًنا، وليس له أي تأثير 

 .على عالماتهم المدرسية، وأنها ألغراض البحث العلمي  

إجراء االختبار القبلي على عينة الدراسة، وتم رصد عالماتهم  -
على االختبار القبلي قبل أسبوع من بدء الدراسة بتاريخ 

لمعيار المعد لذلك، وبمساعدة معلمي ، وفق ا6/11/2016
 المدرسة.

التطبيق الفعلي للدراسة من معلمي المدرسة في الفصل  -
 بتاريخ  2016/2017الدراسي األول للعام الدراسي

، حيث استمر التطبيق ستة أسابيع بواقع ثالث 13/11/2016
 .28/12/2016حصص أسبوعيا حّتى تاريخ 

الحصص عند المعلمين قام الباحثان بحضور عدد من  -
المشاركين في تطبيق الدراسة؛ من أجل التأكد من سير 
التطبيق بطريقة سليمة، وإلبداء المالحظات إن لزم األمر 

 لذلك. 

تطبيق االختبار البعدي على مجموعتي الدراسة بعد االنتهاء  -
 من التطبيق مباشرة. 

  متغيرات الدراسة

المنحى  لها مستويان:: طريقة التدريس، والمتغير المستقل -
والطريقة االعتيادية. ،التواصلي  

أفراد الدراسة في اختبار مهارات  أداءمستوى  :المتغير التابع -
.التعبير الشفوي  

  المعالجة اإلحصائية
ــة   ــؤال الدراســ ــن ســ ــة عــ ــم لإلجابــ ــطات  ، تــ ــتخراج المتوســ اســ

ادي الحسابية، واالنحرافات المعيارية، واستخدام تحليل التبـاين األحـ  
ــادي  و ).ANCOVAالمصـــــاحب ( اســـــتخدم تحليـــــل التبـــــاين األحـــ

ــاحب (  ــدد المصـ ــك    ).MANCOVAالمتعـ ــن تلـ ــالح مـ ــة لصـ ولمعرفـ
مقــدار التحسـن فــي األداء النـاتج عــن    وبيـان  الفـروق الدالـة إحصــائيا  

اســـتخدم اختبـــار بـــونفيروني  ،اســـتخدام طريقـــة التـــدريس المعتمـــدة
)Bonferroniة. وأخللمقارنات البعدي (ع ايتا با استخدم مؤشر مرير
)Eta Square ) (الفاعليـــة) ــم األثـــر ) Effect Size) لمعرفـــة حجـ
  التدريس. طريقةل

  نتائج الدراسة ومناقشتها 

ذات داللة  فروق توجد هلنتائج سؤال الدراسة الذي نص: "
) بين المتوسطات α=0.05( مستوى الداللة إحصائية عند

لتجريبية وطالب المجموعة الحسابية ألداء طالب المجموعة ا
الضابطة من الصف العاشر األساسي في درجة امتالكهم مهارات 
التعبير الشفوي (الجانب الفكري، والجانب اللغوي، والجانب 
الصوتي، والجانب الملمحي) تعزى لمتغير طريقة التدريس (المنحى 

 التواصلي، والطريقة االعتيادية)؟

داللة الفروق من تحديد أوال:  بد السؤال هذا اللإلجابة عن 
بين األوساط الحسابية ألداء أفراد الدراسة على كل مهارة من 
 ،نفردًة الممثلة في (الجانب الفكريم مهارات التعبير الشفوي
والجانب اللغوي، والجانب الصوتي، والجانب الملمحي) وفًقا لمتغير 

داللة تحديد اصلي)، وثانيا طريقة التدريس (االعتيادية، المنحى التو
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الفرق بين الوسطين الحسابيين ألداء أفراد الدراسة على مهارات 
التعبير الشفوي البعدي مجتمعًة وفًقا لمتغير طريقة التدريس 

  (االعتيادية، المنحى التواصلي)، وفيما يلي عرض لذلك:

مهارات التعبير الشفوي وتضم (الجانب الفكري، والجانب   ) أ

 حيثغوي، والجانب الصوتي، والجانب الملمحي)، الل

الحسابية، واالنحرافات المعيارية ألداء أفراد حسبت األوساط 
الدراسة القبلي والبعدي على كل مهارة من مهارات التعبير 
الشفوي منفردًة، وفًقا لمتغير طريقة التدريس (االعتيادية، 

 .)2المنحى التواصلي)، كما في الجدول (

، األوساط الحسابية، واالنحرافات المعيارية ألداء أفراد الدراسة القبلي والبعدي على كل مهارة من مهارات التعبير الشفوي منفردًة :)2الجدول (
  وفًقا لمتغير طريقة التدريس

 طريقة التدريس المهارة
األداء القبلي األداء البعدي 

الحسابي  الوسط اريالمعي  االنحراف  الحسابي  الوسط  المعياري  االنحراف   

الجانب الفكري  

  30ن**=

 1.14 23.57 2.05 23.26 ةعتيادياال
1.42 25.51 1.21 23.00 المنحى التواصلي 

 1.61 24.54 1.68 23.13 الكلي

الجانب اللغوي  

  25ن**=

 1.31 18.51 1.07 18.09 ةعتيادياال
1.82 20.97 0.98 17.83 المنحى التواصلي 

 2.00 19.74 1.03 17.96 الكلي

 الجانب الصوتي

 20ن**=

 0.99 15.11 0.99 14.89 ةعتيادياال
1.14 16.37 0.89 14.51 المنحى التواصلي 

 1.24 15.74 0.95 14.70 الكلي

الجانب الملمحي  

 25ن**=

 0.96 19.29 0.86 18.97 ةعتيادياال
1.38 21.40 0.73 18.94 المنحى التواصلي 

 1.59 20.34 0.79 18.96 الكلي
  **ن: الدرجة القصوى

ة بين األوساط وجود فروق ظاهري )2من الجدول ( يالحظ
 مهارات من مهارة كل على البعدي ألداء أفراد الدراسةالحسابية 

طريقة التدريس (االعتيادية،  لمتغير وفًقا ،منفردًة الشفوي التعبير
(ة في أدائهم .المنحى التواصليولمعرفة .وبهدف عزل الفروق القبلي 

اإلحصائية لذلك الفرق الظاهري استخدم تحليل التباين  داللةال
، كما )One- Way MANCOVAاألحادي المتعدد المصاحب (

  .)3ن في الجدول (مبي هو

داء أفراد الدراسة البعدي على كل مهارة من مهارات التعبير المتعدد المصاحب لألوساط الحسابية أل نتائج تحليل التباين األحادي :)3الجدول (
  الشفوي منفردًة، وفًقا لمتغير طريقة التدريس

 قيمة ف المربعات متوسط الحرية درجات المربعات مجموع األداء البعدي المهارة مصدر التباين

 المصاحب

(القبلي الجانب الفكري) 

3.854 6.124 1 6.124 الجانب الفكري 

1.209 2.916 1 2.916 الجانب اللغوي 

461. 501. 1 501. الجانب الصوتي 

3.575 4.807 1 4.807 الجانب الملمحي 

 المصاحب

(القبلي الجانب اللغوي) 

484. 769. 1 769. الجانب الفكري 

2.182 5.260 1 5.260 الجانب اللغوي 

1.018 1.106 1 1.106 الجانب الصوتي 

نب الملمحيالجا  .951 1 .951 .707 

 المصاحب

(القبلي الجانب الصوتي) 

768. 1.219 1 1.219 الجانب الفكري 

5.815 14.021 1 14.021 الجانب اللغوي 

6.840 7.433 1 7.433 الجانب الصوتي 
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 قيمة ف المربعات متوسط الحرية درجات المربعات مجموع األداء البعدي المهارة مصدر التباين

3.216 4.324 1 4.324 الجانب الملمحي 

 المصاحب

(القبلي الجانب الملمحي) 

كريالجانب الف  4.404 1 4.404 2.772 

404. 974. 1 974. الجانب اللغوي 

1.666 1.811 1 1.811 الجانب الصوتي 

1.207 1.624 1 1.624 الجانب الملمحي 

 طريقة التدريس
Hotelling's Trace=1.025 

*0.000الداللة اإلحصائية =   

46.290* 73.543 1 73.543 الجانب الفكري 

48.051* 115.852 1 115.852 الجانب اللغوي 

30.416* 33.055 1 33.055 الجانب الصوتي 

62.599* 84.170 1 84.170 الجانب الملمحي 

 الخطأ

1.589 64 101.680 الجانب الفكري   

2.411 64 154.304 الجانب اللغوي   

1.087 64 69.554 الجانب الصوتي   

1.345 64 86.054 الجانب الملمحي   

 المجموع المعدل

69 179.371 الجانب الفكري     

69 277.371 الجانب اللغوي     

69 105.371 الجانب الصوتي     

69 173.771 الجانب الملمحي     

  )α  =0.05داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية ( اتذ *

يتبـين وجـود    ،)3الجـدول ( في بالنظر إلى نتائج تحليل التباين 
ــائي ذيفـــرق  ــة إحصـ ــائية ( داللـ ــة اإلحصـ ــتوى الداللـ =  αة عنـــد مسـ
علـى   داء أفراد الدراسـة ين ألالبعدي ينالحسابي الوسطين) بين 0.05

      ،نفـــردًة (الجانــب الفكـــريم كــل مهــارة مـــن مهــارات التعبيـــر الشــفوي
ــي) ُتعـــزى      ــب الملمحـ ــوتي، والجانـ ــب الصـ ــوي، والجانـ ــب اللغـ  والجانـ

كانـت  حيـث  . يقة التدريس (االعتيادية، المنحـى التواصـلي)  لمتغير طر
ــيم ال ــة ق ــن مســتوى       اإلحصــائيةدالل ــل م ــاهيم أق ــن المف ــارة م ــل مه لك

ــائية   ــة اإلحصـ ــى )α  =0.05(الداللـ ــة  ، بمعنـ ــرق ذي داللـ ــود فـ وجـ
ألداء أفراد الدراسة في كل مهارة  ينالحسابي الوسطينإحصائية بين 

  م جتمعـًة يعـزى لمتغيـر طريقـة      من مهارات التعبيـر الشـفوينفـردًة، وم

؛ ممـــا يؤكـــد وجـــود أثـــر (االعتياديـــة، المنحـــى التواصـــلي)التــدريس  
للطريقــة علــى كــل مهــارة مــن مهــارات التعبيــر الشــفوي منفــردًة لــدى     

   .أفراد الدراسة

ــروق    ــة الفـ ــد قيمـ ــائيا   -ولتحديـ ــة إحصـ ــاط   -الدالـ ــين األوسـ بـ
ــر    الحســابية ألداء أفــراد الدراســة ال  بعــدي فــي كــل مهــارة وفًقــا لمتغي

طريقة التدريس (االعتيادية، المنحى التواصلي)، ولمعرفة لصالح مـن  
) للمقارنــات Bonferroniتلـك الفـروق؛ اســتخدم اختبـار بـونفيروني (    

البعدية، حيث حسبت األوساط الحسابية المعدلة لعزل أثر أداء أفراد 
  ،ــار    مجمــوعتي الدراســة فــي االختبــار القبلــي علــى أدائهمــا فــي االختب
  ).4البعدي، وكانت النتائج كما في الجدول (

) للمقارنات البعدية بين األوساط الحسابية المعدلة البعدية ألداء أفراد الدراسة في مجموعتي Bonferroniاختبار بونفيروني ( :)4الجدول (
  بعد عزل أثر األداء على االختبار القبلي وفًقا لمتغير طريقة التدريسالدراسة على كل مهارة من مهارات التعبير الشفوي منفردًة 

 حجم األثر قيمة الفرق بين الوسطين الحسابيين الخطأ المعياري الوسط المعدل طريقة التدريس المهارة

الجانب الفكري 
 0.22 23.48 ةعتيادياال

2.13*  
0.420 

0.22 25.61 المنحى التواصلي 

 غويالجانب الل
 0.27 18.41 ةعتيادياال

2.67* 
0.429 

0.27 21.08 المنحى التواصلي 

 الجانب الصوتي
 0.18 15.03 ةعتيادياال

1.43*  
0.322 

0.18 16.46 المنحى التواصلي 

الجانب  

الملمحي 
 0.20 19.21 ةعتيادياال

2.27* 
0.494 

0.20 21.48 المنحى التواصلي 

  )α  =0.05(عند مستوى الداللة اإلحصائية *دال إحصائيا 
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) وجود فروق دالة 4تشير النتائج المبينة في الجدول (
إحصائيا في كل مهارة من المهارات األربع (الجانب الفكري، والجانب 
اللغوي، والجانب الصوتي، والجانب الملمحي) بين أداء أفراد 

يقة االعتيادية، وبين الدراسة الذين خضعوا للتدريس باستخدام الطر
أداء أفراد الدراسة الذين خضعوا للتدريس باستخدام طريقة 

(المنحى التواصلي) ولصالح أداء أفراد الدراسة الذين خضعوا ،
  .(المنحى التواصلي)للتدريس باستخدام طريقة 

وإليجاد فاعلية طريقة التدريس (االعتيادية، المنحى 
 Effectحجم األثر  حسبفاهيم، التواصلي) في كل مهارة من الم

Size  يتا إباستخدام مربعEta Square ،وجد )4من الجدول (و 

) على التوالي. 0.494، 0.322، 0.429، 0.420أّنه يساوي (
%، 42.0وهذا يعني أن متغير طريقة التدريس َفسر حوالي (

%) على التوالي من التباين في األوساط %49.4، %32.2، 42.9
ألداء أفراد الدراسة على كل مهارة من مهارات التعبير الحسابية 

  الشفوي منفردًة المعتمدة في الدراسة.

  مهارات التعبير الشفوي مجتمعًة  ) ب
المعيارية ألداء أفراد  حسبت األوساط الحسابية، واالنحرافات

، وفًقا مهارات التعبير الشفوي مجتمعًةعلى  القبلي والبعديالدراسة 
الجدول وة، المنحى التواصلي)، طريقة التدريس (االعتياديلمتغير 

   يبين ذلك. )5(

غير األوساط الحسابية، واالنحرافات المعيارية ألداء أفراد الدراسة القبلي والبعدي على مهارات التعبير الشفوي مجتمعًة، وفًقا لمت :)5الجدول (
  طريقة التدريس 

  األداء البع  األداء القبليدي 

 االنحراف المعياري الوسط الحسابي  االنحراف المعياري الوسط الحسابي طريقة التدريس

 4.09 76.06  4.21 75.06 ةعتيادياال

5.35 84.26  3.34 74.29 المنحى التواصلي 

)100الكلي (ن*=  74.67 3.79  80.16 6.28 

  .*ن: الدرجة القصوى

 الوســـــطين بـــــين وجــــود فـــــرق ظــــاهري    )5ن الجـــــدول (يبــــي
ألداء أفــــراد الدراســــة علــــى مهــــارات التعبيــــر   ينالبعــــديالحســـابيين  

ة، المنحـى  لمتغير طريقـة التـدريس (االعتياديـ    ، وفًقاالشفوي مجتمعًة
 ،(ة فـي أدائهـم، ولمعرفـة   التواصليداللـة ال وبهدف عزل الفروق القبلي 

ة لــذلك الفــرق الظــاهرياســتخدم تحليــل التبــاين األ ؛اإلحصــائي حــادي
ن فـي الجـدول   مبـي  ، كمـا هـو  )One- Way ANCOVA(المصـاحب  

)6(.  

، وفًقا مجتمعًة الشفوي التعبير مهارات على البعدي لألوساط الحسابية ألداء أفراد الدراسةنتائج تحليل التباين األحادي المصاحب  :)6الجدول (
  لمتغير طريقة التدريس 

األثر حجم الداللة اإلحصائية قيمة ف المربعات متوسط الحرية درجات المربعات مجموع مصدر التباين  

(االختبار القبلي)025. 193. 1.727 38.806 1 38.806 المصاحب 

 445. 000. 53.764* 1208.299 1 1208.299 طريقة التدريس 

       22.474 67 1505.765 الخطأ

المعدل المجموع  2721.271 69         

  )α  =0.05ئية عند مستوى الداللة اإلحصائية (داللة إحصا اتذ*

وجـود  يتبين  )6الجدول (في وبالنظر إلى نتائج تحليل التباين 
ــائي ذيفــــــرق  ــة إحصــــ ــائية   ة داللــــ ــة اإلحصــــ ــتوى الداللــــ ــد مســــ عنــــ

)α=0.05 داء أفـراد الدراسـة  ألالوسطين الحسابيين ) بين   البعـدي
متغيـر طريقـة التـدريس    ل ُتعـزى على مهارات التعبير الشفوي مجتمعـًة  

االعتيادي)(ة  داللـة  ال ةكانـت قيمـ  حيـث  ، ة، المنحى التواصلياإلحصـائي
وجد فـرق  بمعنى ي. )α=0.05(أقل من مستوى الداللة اإلحصائية 

) بـين  α=0.05ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللـة اإلحصـائية (  
ــارات التع      ــة علـــى مهـ ــابيين ألداء أفـــراد الدراسـ ــطين الحسـ بيـــر  الوسـ

ة، المنحـى  (االعتياديـ الشفوي مجتمعًة يعزى لمتغير طريقـة التـدريس   

(ــر   ؛ التواصـــلي ــة علـــى مهـــارات التعبيـ ممـــا يؤكـــد وجـــود أثـــر للطريقـ
الـدال   -ولتحديد قيمـة الفـرق    .الشفوي مجتمعًة لدى أفراد الدراسة

ــين  -إحصــائيا  ألداء أفــراد الدراســة البعــدي  الوســطين الحســابيين  ب
ارات التعبير الشفوي مجتمعة، ومعرفة لصالح من ذلك الفرق؛ على مه

) للمقارنـات البعديـة، حيـث    Bonferroniاستخدم اختبار بونفيروني (
لعزل أثر أداء أفـراد مجمـوعتي    نحسب الوسطان الحسابيان المعدال

الدراسة في االختبار القبلي، على أدائهم في االختبار البعدي، وكانـت  
  ).7ا في الجدول (النتائج كم
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ألداء أفراد الدراسة البعدي في مجموعتي  ينالمعدلالوسطين الحسابيين ) للمقارنات البعدية بين Bonferroniاختبار بونفيروني ( :)7الجدول (
  بليالدراسة على مهارات التعبير الشفوي مجتمعًة وفًقا لمتغير طريقة التدريس بعد عزل أثر األداء على االختبار الق

 حجم األثر قيمة الفرق بين األوساط الحسابية الخطأ المعياري الوسط المعدل طريقة التدريس

 0.80 75.98 ةعتيادياال
*8.35  

0.445 

0.80 84.33 المنحى التواصلي 
  )α  =0.05(*دال احصائيا عند مستوى الداللة اإلحصائية 

جود فروق دالة ) إلى و7تشير النتائج المبينة في الجدول (
مجتمعًة بين أداء أفراد الدراسة  مهارات التعبير الشفويإحصائيا في 

الذين خضعوا للتدريس باستخدام طريقة االعتيادية، وبين أداء 
(المنحى أفراد الدراسة الذين خضعوا للتدريس باستخدام طريقة 

(ولصالح أداء أفراد الدراسة الذين خضعوا للتدريس التواصلي ،
  . (المنحى التواصلي)ستخدام طريقة با

وإليجاد فاعلية طريقة التدريس (االعتيادية، المنحى 
حجم األثر  حسبالتواصلي) على مهارات التعبير الشفوي مجتمعًة، 

Effect Size  يتا إباستخدام مربعEta Square، 8من الجدول (و( 
لتدريس ). وهذا يعني أن متغير طريقة ا0.445أّنه يساوي ( وجد

%) من التباين 44.5(االعتيادية، المنحى التواصلي) َفسر حوالي (
في األوساط الحسابية ألداء أفراد الدراسة على مهارات التعبير 

  الشفوي مجتمعًة.

ــر    ــود أثـ ــد وجـ ــائج تؤكـ ــذه النتـ ــح إن هـ ــى   واضـ ــة (المنحـ لطريقـ
ــردة      ــفوي منفـ ــر الشـ ــارات التعبيـ ــارة مـــن مهـ ــل مهـ ــى كـ ــلي) علـ التواصـ
       (طــالب الصــف العاشــر األساســي) ــدى أفــراد الدراســة ــة ل  .ومجتمع

ويعــزو الباحثــان هــذه النتــائج إلــى أســباب متعــددة تتعلــق بــالمنحى          
التواصلي، وما يشتمل عليه من أنشطة متنوعـة تـوفر مواقـف واقعيـة     
ــت علــى اســتثارة         ــارات التعبيــر الشــفوي، فعمل ــة الســتخدام مه حقيقي

ــالب. ك   ــدى الطـ ــة لـ ــا     الدافعيـ ــل معـ ــجيعهم للعمـ ــى تشـ ــت علـ ــا عملـ مـ
ــان فــي       ــة. وهــذا مــا الحظــه الباحث ــة ضــمن األنشــطة الجماعيوبفاعلي

  أثناء التطبيق للدراسة.

فمهارة التعبير كمهارة اتصالية ليست مجـرد أداء لغـوي يصـدر    
ــى مجــرد إجــادة لعناصــر اللغــة، وإنمــا هــي      بــأي طريقــة كانــت، أو حّت

اللغوية واستخدامها من أجـل أداء   قدرة الطالب على تكييف القواعد
معــين لتحقيــق وظــائف اتصــالية معينــة فــي مواقــف اجتماعيــة محــددة    

  ).  2006(طعيمة والناقة، 

ــفوي تقـــوم علـــى أســـاس         ــة تنميـــة مهـــارات التعبيـــر الشـ فعمليـ
تفاوضي بين المعلم والطالب، وبين الطالب وطالب آخر وبين الطالب 

   ) وموضـوع التعبيـر الشـفويDeckert, 2004; Pattison, 1992 ،(
ــن األنشــطة          ــن خــالل مجموعــة م ــة م ــام مــع الطلب ــذ المه ــالمعلم ينف ف
          .والجمـاعي والثنـائي ة التـي تـوفر لهـم فـرص العمـل الفـرديالتواصـلي
فبعــد طــرح الموضــوع واالتفــاق عليــه يســمح المعلــم للطــالب إجــراء   

لهم فرصة نقاشات فردية وثنائية وجماعية حول الموضوع، كما يتيح 
  كتابة بعض األفكار والتعليقات. 

باإلضافة إلى استعانة المعلم ببعض الوسائل التعليمية السمعية 
والبصرية، الصور واألفالم واستخدام الشبكة العنكبوتية في عرض 
بعض هذه الملفات أثناء الحصة وذلك إليجاد بيئة حقيقية ليتم تعلم 

، الشيخ علياجتماعية حقيقية ( مهارات التعبير الشفوي في مواقف
2012.(  

كما يعزو الباحثان تفوق طالب المجموعة التجريبية في 
مهارات الجانب الفكري إلى أن المنحى التواصلي عمل على تنظيم 
األفكار لدى طالب المجموعة التجريبية، فهو يتيح الفرصة للطالب 

وأتاح المنحى  ليمارس دور المشارك والمراقب والمالحظ والمساهم،
التواصلي الفرصة لتدريب الطلبة على عرض الفكرة بتفصيل أكثر 
حّتى تصل إلى اآلخرين، وتدريبهم أيضا على اختيار أكثر الكلمات 
مناسبة لموقف االتصال. فالممارسة هي أساس تعّلم اللغة، بحيث 
تستخدم مهارات التعبير الشفوي هنا من أجل فهم وتمثل األفكار 

ني، حيث إن التعبير الشفوي يتطلب تنظيما وترتيبا منطقيا والمعا
لألفكار؛ لتصَل إلى المستمع بطريقة واضحة معبرة، وهذا ما دفع 

 .الطالب إلى المشاركة في مواقف التعبير الشفوي  

فهنــاك بــال شــك فــرق بــين تنميــة القــدرة علــى التحــدث وإجــراء   
نمـاذج الحـوارات تشـمل    وبين طـرح األسـئلة واإلجابـة عنهـا. ف     ،حوار

علـى مختلــف الصـيغ والتراكيــب التــي يحتـاج إليهــا الطالـب مثــل النفــي      
ــة،    ــى بنيـــة اللغـ ــتفهام...، فـــالتركيز هنـــا علـ واإلثبـــات والتعجـــب واالسـ

  ).  2006وليس على مدى مناسبتها للسياق فقط (طعيمة والناقة، 

 أما مهارات الجانب اللغوي، فإن المنحى التواصلي يقوم على
توظيف اللغة في مواقف حياتية واقعية تمثل واقع حياة الطالب، 
وتمس أحاسيسهم ومشاعرهم، وهذا ما أّكدته بعض الدراسات 

)؛ مما أدى إلى Oradee, 2012; Ma, 2009؛ 2016(منسي، 
إشباع حاجات التواصل اللغوي لدى أفراد المجموعة التجريبية. كما 

اللغوية لديهم، فأخذ دور الطالب  أّنه أدى إلى زيادة الممارسات
يتسم باإليجابية والمشاركة الفعالة أثناء التواصل مع زمالئه من 
جهة، والتواصل مع معلمه من جهة أخرى من خالل المواقف التي 

  شارك هو في اختيارها. 

وقد يعزو الباحثان سبب تحسن مهارات الجانب اللغوي إلى 
وفيرها من خالل المواقف المعبر فرص التفاعل اللغوي التي تم ت

عنها، وإفساح المجال للطالب الختيار الموضوعات التي تروق لهم 
مما يثير دافعيتهم، ويحفزهم على التعبير الشفوي، إضافة إلى البيئة 
 المناسبة التي تم توفيرها داخل الغرفة الصفية. وهذا ما أّكده
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نحى التواصلي ). فالتدريس وفق المCoskun, 2011( كوسكن
ساهم في إشاعة جو من الوئام بين المعلم والطالب، فالطالب ال 

  يحسن التفاعل واستقبال رسالة من معلم ال يحبه. 

 المنحى التواصلي فإن ،وفيما يتعلق بمهارة الجانب الصوتي
ساهم في تحسين اللفظ الصحيح لدى الطالب. ولعل السبب في ذلك 

على التحدث وإزالة الخوف والتردد من يعود إلى كثرة التدريب 
نفوسهم أثناء خطوات تطبيق الدراسة. كذلك يمكن للباحثين عزو 
تقدم طالب المجموعة التجريبية على طالب المجموعة الضابطة في 
هذه المهارة إلى دور كّل من المعلم والطالب، حيث قام كال الطرفين 

نطق أثناء التدريب، باستخدام اللغة الفصيحة الخالية من عيوب ال
  مما أدى بالطالب إلى محاكاة المعلم في المواقف.

أما مهارات الجانب الملمحي، فيعزو الباحثان تفوق طالب 
المجموعة التجريبية في هذه المهارات إلى التفاعل الذي حدث بين 
الطالب نتيجة الستخدامهم المنحى التواصلي الذي يعتمد على 

، وتركز على مالمح الوجه من خالل التنويع استخدام حركات الجسد
  في التعبير عن المواقف ذات المشاعر واالنفعاالت المتنوعة. 

كما يمكن أن تعزى هذه النتيجة إلى أن مهارات التعبير 
الشفوي المراد تنميتها ترتبط بالموقف التواصلي، فالذي يحدد 

تعرض الطالب المهارة المراد تنميتها هو الموقف التواصلي الذي ي
بالتركيز على استخدام مهارات  ًاله، فاختيار الموضوعات كان مرتبط

التعبير الشفوي في مواقف اتصالية حياتية. فإذا كان موضوع 
التعبير يتطلب من الطالب إبداء رأي في قضية أو موضوع معين، 
فإن مهارات الجانب الفكري "كأن يرّتب الطالب أفكاره ترتيبا منطقيا، 

يقدم أدلة متنوعة لتدعيم أفكاره"، ومهارات الجانب الملمحي و
"المتعلقة بتدريب الطالب على تحريك أعضاء جسمه وفق المعنى، 
ويستخدم تعبيرات وجهه وفق المعنى المعبر عنه" هي التي تقدم في 
هذا الموقف االتصالي. وإذا كان الموقف عبارة عن تدريب على 

فإن مهارات الجانب الصوتي "أن يتحدث  التعبير الشفوي واإللقاء،
الطالب بصوت واضح، وبثقة في النفس دون ارتباك، ويستخدم طبقة 
صوتية مناسبة (التنغيم)، ويتحدث بسرعة مناسبة مراعيا مواطن 
الفصل والوصل"، هي التي تقدم في هذا الموقف االتصالي وهكذا 

  في بقية المواقف. 

 موضوعاتم الفرصة الختيار الويمكن القول، إن إعطاء المعل
ع جميع الطالب على الكالم وفقا ة شجقوة تحفيزيللمناقشة شّكل 

المعلمون  أن يسألمن هنا، يدعو الباحثان إلى ضرورة  لشخصيتهم.
 موضوعاتوالة ا يحلو لهم أو يكرهون في كتبهم المدرسيعم بةالطل

ين تبني أو غير جذابة بحيث يمكن للمعلم ،التي يجدونها جذابة
مواد جديدة ومحدثة وفقا الحتياجات الطالب موضوعات و

 هم.اتواهتمام

وقد اتفقت نتيجة هذه الدراسة مع نتائج الدراسة التي قامت 
)، التي توصلت إلى أن البرنامج التعليمي القائم 2008بها عبابنة (

على المنحى التواصلي له أثر في مهارات اإللقاء الصوتية. كما 

) 2016( )، ودراسة منسي2012نتائج دراسة عجاج (اتفقت مع 
اللتين أظهرتا أثر طريقة التدريس القائمة على المنحى التواصلي في 
تحسين بعض مهارات التحدث. واتفقت مع نتائج دراسة أوردي 

)Oradee, 2012 ة فية التواصلينت أهمية األنشطة اللغويالتي بي (
ائج هذه الدراسة متفقة مع تنمية مهارات التحدث. كما جاءت نت

) التي Abd ELmaksoud, 2013نتائج دراسة عبد المقصود (
بينت أهمية المنحى التواصلي في تحسين لفظ الكلمات عند الطلبة 
وذلك؛ ألنه يعتمد على مبادئ مهمة تشجعهم على التواصل. واتفقت 

)، 2011، ودراسة الزبيدي ()Ma, 2009(مع نتائج دراسة ما 
)، في فاعلية المنحى التواصلي في تنمية 2012( الشيخ عليودراسة 

  المهارات اللغوية. 

  التوصيات

تقدم ال يمكنتوصل إليها، تم الالنتائج التي  في ضوء
  :تيةالتوصيات اآلب

إيالء طريقة المنحى التواصلي مزيدا من االهتمام؛  ضرورة -
، يالتعبير الشفولما لها من فاعلية في تحسين مهارات 

  ا.على استخدامهمعلمي اللغة العربية وتشجيع 

إيالء مهارات التعبير الشفوي مزيدا من االهتمام؛ من خالل  -
 على القدرة الطلبة إكساب ضرورة على يركز الذي التعليم
   .التواصلية الحقيقية المواقف في المعرفة اللغوية تلك توظيف

لمنحى التواصلي إجراء مزيٍد من الدراسات تبحث في فاعلية ا -
  في مهارات لغوية أخرى وعلى مراحل تعليمية مختلفة.
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