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  في تحسني مهارات التحدث في اللغة العربية) شارك -زاوج -فكر(أثر اسرتاتيجية 
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ــص ــة   :ملخـ ــرفهـــدفت الدراسـ ــر اســـتراتيجية   تعـ ــر(أثـ ــارك -زاوج -فكـ فـــي   )شـ
ــادس      ــة الصـــــف الســـ ــة لـــــدى طلبـــ ــة العربيـــ ــدث فـــــي اللغـــ ــارات التحـــ تحســـــين مهـــ

ــ) 101(تكونـــــت عينـــــة الدراســـــة مـــــن  . األساســـــي ــي  وزعـــــتا وطالبـــــًة، تطالبـــ فـــ
ــوعتين مجموعـــة  و ،"شـــارك  -زاوج -فكـــر "تجريبيـــة، درســـت باســـتراتيجية    : مجمـ

ــت   ــابطة درسـ ــة بضـ ــة االعتياديـ ــق  .الطريقـ ــدأولتحقيـ ــةاهـ ــداد جـــرى ،ف الدراسـ  إعـ
ــة (يـــــل للمعلمـــــة؛ لتنفيـــــذ التجربـــــة يشـــــتمل علـــــى موضـــــوعات التحـــــدث   دل أهميـــ

ــال تطوعيــــة،      ــاركة الشــــباب فــــي أعمــ ــمس فــــي حياتنــــا،    ومشــ أثــــر  وأهميــــة الشــ
ــاؤل فـــي بنـــاء الحيـــاة الســـعيدة،      اللغـــة   كتـــاب ، مـــن  )المعلـــم قـــدوة لطلبتـــه   والتفـ

ــي  ــداد .العربيـــة للصـــف الســـادس األساسـ ــي وجـــرى إعـ ــون -اختبـــار قبلـ  بعـــدي مكـ
بطاقـــــة (مواقـــــف تحــــدث، وإعـــــداد أداة لقيـــــاس مواقــــف التحـــــدث     خمســـــة مــــن 

ــة ــالح       .)مالحظـ ــائية لصـ ــة إحصـ ــروق ذات داللـ ــود فـ ــة وجـ ــائج الدراسـ ــرت نتـ وأظهـ
ــتراتيجية     ــت باسـ ــي درسـ ــة التـ ــة التجريبيـ ــر(المجموعـ ــارك -زاوج -فكـ ــل   )شـ ــي كـ فـ

ــود       ــدم جــ ــة، وعــ ــارات مجتمعــ ــي المهــ ــدث وفــ ــارات التحــ ــن مهــ ــارة مــ ــر دالمهــ  أثــ
ــ اإحصــائي ــة    ي كــل ف ــي المهــارات مجتمع ــارات التحــدث وف ــارة مــن مه ــى   مه يعــزى إل

ــنس،   ــتراتيجية والجـ ــين االسـ ــل بـ ــدم  التفاعـ ــائية   ووعـ ــة إحصـ ــروق ذات داللـ ــود فـ جـ
ــارات التحــــدث    ــي اختبــــار مهــ ــي مهــــارات مجتمعــــةتعــــزى للجــــنس فــ ــالمة (، وفــ ســ

ــب    ــية الطالـ ــتمعين، شخصـ ــع المسـ ــل مـ ــة، والتواصـ ــروق   )اللغـ ــدت فـ ــين وجـ ــي حـ ؛ فـ
  .، ولصالح اإلناث)تنظيم األفكار(في مهارة 

 )، مهارات التحدث)شارك - زاوج - رفك(استراتيجية  :الكلمات المفتاحية( 

  
 

تفاعله لتظهر  ؛ثقافة القاموس اللغوي لدى اإلنسان تتسع: مقدمة
، وكتابًةا تحدًثة مع المواقف المعبرة عن مثيرات تدفع اإلنسان إلنتاج اللغ

داخل الدماغ البشري؛ لتقدم ما يثري، ويضيف، وتتفاعل العمليات اللغوية 
ويعجب السامع والقارئ لطرافة التعبير اللغوي الشفوي والكتابي، وما 
يحمل من دالالت تعكس المعنى بالصور والرؤى المختلفة، التي تنصب في 

  .تكاملية مهارات اللغة العربية وأنظمتها

ا تمثل الجانب هنفي أللغة افي م مهارات التحدث همية تعلير أهظتو
؛ إذ تعد مهارة )(Alnaqah & Tuimah, 2003للغة م العملي لتعلا

في إنتاج  المتحدثالتحدث من المهارات اللغوية التي تعتمد على ثقافة 
م الهتمارورة اضن ييوبرلتظم امعرى يو .المعنى، وإيصاله إلى السامع

في رى مية كبهلما لها من أ ،)التحدث، والكتابة(بمهارات اإلنتاج اللغوي 
ر، ألفكا، في صياغة اللغةن ايفي موظلب الجانم؛ وألنها تمثل التعليا

 & Argawati  ( ت معبرة عن المعنى شكال، ومضمونًابكلماوإخراجها 
Suryani, 2017.(  

________________________  

  .األردن جامعة االسراء، *
  .ربد، األردنإحقوق الطبع محفوظة لجامعة اليرموك، © 

 

 

 

The Effect of (Think-Pair-Share) Strategy in Improving 
the Speaking Skills of Arabic Language 

 
Husein Al-Mestarehi,  Al-Esraa University, Jordan. 

Abstract: This study aimed to identify the effect of (Think-
Pair-Share) strategy in improving the speaking skills of Arabic 
Language among sixth grade students. The sample consisted 
of (101) students distributed into two groups: The control 
group who studied by the traditional method, and the 
experimental group studied by the strategy (Think-Pair-Share). 
To achieve the aims of the study, the researcher constructed a 
teacher guide including speaking issues (the impact of the 
optimism in building happy life, the importance of the sun in 
our life, the importance of voluntary work for youths) in 
Arabic Language book for sixth grade. A pre- pro test was 
constructed which consisted of (5) items. The study results 
revealed significante differences in spealing skills, in favor of 
the experimental group, but no differences due to gender as 
well as to the interaction differences in each speaking skill and 
skills combined, and there was no gender differences in skills, 
language integrity, communications with the audience, and the 
personality of the student. Meanwhile there was a significance 
in skill organizing ideas, in favor of female students. 

(Keywords: (Think-Pair-Share, Speaking Skills) 
  

  
  

  

م، عليلتّاحل رامن حلة مرمأي بية في رلعاللغة داف تعليم اهوتركز أ
ه على دلتي تساعاجة دربال ،بالطلدى الوي غللّاضج لنّق اعلى تحقي

التحدث، وتمثل مهارة التحدث الوسيلة التي يعبر فيها عن تعلم الطالب 
؛ إذ يعدRahman, 2010( (لمهارات اللغة في مختلف المعارف والعلوم 

ألفكار اإلنسان،  شاط اإلنساني، وهو ترجمةالتحدث مظهرا من مظاهر الّن
ومشاعره، وناتج ذلك التفاعل مع  ،وآرائه، وخبراته الحياتية، وأحاسيسه

ظاهرة  حدثأفراد المجتمع، ومسامرتهم أطراف الحديث باللغة؛ إذ إن الت
لغوية مشتركة بين أفراد المجتمع على اختالف أجناسهم، ولغاتهم، 

 .وبيئاتهم
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لب على إنتاج أفكار ومعان قدرة الطّا: "ويعرف التحدث بأنه
وترجمتها في عبارات، وجمل، مرتبطة بموقف، أو مثير معين، 

وتراكيب لغوية منطوقة مشفوعة بحركات جسمية، وشحنات انفعالية 
 & Naser( مصاحبة وفًقا لمعايير األداء اللغوي الشفوي

ALubadi, 2005: 55( ،عبد الباري وأبو : ويعرفه كل من
 & Abd Albari & Abuhashesh(حشيش وباسندي 

Basendi, 2005: 169 (ة نقل المعتقدات، مهار: "بأنه
واألحاسيس، واالتجاهات، والمعاني، واألفكار، واألحداث، من 
المتحدث إلى اآلخرين بطالقة وانسياب مع صحة في الّتعبير، 

 :بأنه) Flors, 1999:21( زويعرفه فلور، "وسالمة في األداء
عملية تفاعلية لبناء المعنى الذي يسهل إنتاج الكالم، ومعالجة "

اق، وخبرات المشاركين، عتمد شكله ومعناه على السيالمعلومات، وي
 :ويمكن للباحث تعريف التحدث باستقراء ما سبق بأنه. "وبيئتهم

بوساطتها بصياغة  المتحدثالقدرة اللغوية المنتجة التي يقوم 
المعنى، وإعادة بنائه، والتعبير عنه بقوالب لفظية تتناسب 
 والمستمعين؛ مظهرا التفاعل اإليجابي لخبراته السابقة؛ متمثال

  .للجانب اإلبداعي في عمليات اإلخراج

ف بوساطة الذاكرة قوالماجهة وافي مف التحدث يسعو
لذهني، ومن ثم إنتاج الحافظة، والقدرة على ممارسة عمليات البناء ا

ود يقاللغة بالصور المعتادة ذات الطابع الجمالي المميز؛ وبذلك 
س، وتشبه عملية لثقة بالنف، ويعزز اتيذالالتعلم الى التحدث إ

التحدث اللوحة الفنية التي يرسمها الفنان، ويدع المجال للجمهور 
سان للحكم على جمال هذه اللوحة، وكذا األمر في عملية تحدث اإلن

عن المواقف المعبرة؛ فلسان اإلنسان حاله في أخذ الصورة الجمالية 
الذوقية المعبرة عن هذا اإلنسان؛ ولذا وجب على اإلنسان تقديم 

  .بأبهى وأجمل صورة) التحدث(اللوحة الفنية 

أن عملية التحدث تمر ) Madkour, 2007(ويرى مدكور 
املة، تمثل المرحلة بأربع مراحل؛ تظهر بصورة تتابعية متسلسلة متك

االستثارة الداخلية أو الخارجية، وتتم بتوافر مثير داخلي أو : األولى
: يدفع المتحدث إلنتاج اللغة، والمرحلة الثانية) حافز(خارجي 

الّتفكير، وهو العملية الذهنية التي تعبر عما سيقوله المتحدث؛ 
م بصورة فيولد األفكار، ويرتبها بشكل عملي ومنطقي؛ ليخرج الكال

صياغة، وفيها ال :المرحلة الثالثةمناسبة للموقف المتحدث به، و
صورة ، ويرتبها بيختار المتحدث القوالب الّلفظية المناسبة لألفكار

النطق، : واضحة؛ للتهيئة لعملية اإلخراج، وتمثل المرحلة الرابعة
وفيها يتم إرسال الصور الذهنية، وتحويلها إلى رموز قابلة للفهم؛ 

عرض األفكار والتراكيب المختارة التي تعبر عن المعاني، وتشكل ت
هذه المرحلة المظهر الخارجي لعملية التحدث، وتتكامل المراحل 
األربعة؛ لتظهر الصورة النهائية لعملية التحدث؛ بقوالب لفظية معبرة 
عن معان وأفكار مالئمة للمستوى اللغوي للمستمعين؛ ومراعية 

  .واالنفعالية، والوجدانية لديهمللجوانب العقلية، 

  

 :Makableh & Battah, 2015( مقابلـة وبطـاح   ويـرى 
ــل   )342 ــارات التحــدث تمث ــي يمارســها   األداءات الّل" أن مه غويــة الت

الطــالب فــي أثنــاء التحــدث؛ ليــأتي حــديثهم واضــحا معبــرا متسلســال   
ــد اللّ منّظ ــبوًطا بالقواعــ ــا مضــ ــةمــ ــدث  "غويــ ــارات التحــ ــدد مهــ ، وتتعــ
ن فإتالف الباحثين في مهارات اللغة العربية؛ ورغم هذا االختالف باخ

اإلطار الخارجي لعملية التحدث، : هذه المهارات تدور في فلك واحد
والجـوهر الـداخلي لعمليـة إنتـاج التحـدث، وباسـتقراء األدب النظـري        

   ;Ashour & Alhwamdah, 2009(والدراســات الســابقة  
Makableh & Battah, 2015; 2016؛ Al-Qadi & Trad, 

Raba, 2017(  التي تناولها الباحـث   ،مهارات التحدث تحديديمكن
  :في هذه الدراسة باآلتي

يراعي المتحدث جوانب  وفيهامهارة سالمة اللغة، : أوال
تتصل بالحديث باللغة العربية الفصيحة، وبناء الجمل والتراكيب 

واستخدام المفردات، بشكل صحيح، وإظهار األداء الصوتي الفعال، 
 .والتراكيب اللغوية المناسبة لطبيعة الموقف المتحدث به

وتشمل على مراعاة المتحدث مهارة تنظيم األفكار، : ثانيا
وضوح األفكار، والتسلسل المنطقي في عرضها، والتنويع فيها، 

التي تتناسب وموضوع  ،والتعبير عنها بصيغ لغوية وبأساليب العرض
  .المستمعين حدث، وطبيعةتال

وتشمل امتالك مهارة التواصل مع المستمعين، : ثالًثا
التأثير في المستمعين، وجذب انتباههم، وتشوقهم  مهارات المتحدث

للكالم المنطوق، والتواصل البصري معهم، واستخدام تعابير الوجه 
  .والحركات الجسدية المعبرة عن الموقف المتحدث به

ويعبر عنها بامتالك المتحدث مهارة شخصية الطالب، : رابعا
بامتالك الجراءة، والثقة بالنفس، والنشاط، والحيوية  مهارات تتصل

والقدرة على اإلقناع، والتدليل، واستخدام استراتيجيات شفوية 
مؤثرة في المستمعين، وتقديم الحديث بسرعة تتالءم ومستوى 

  .وطبيعة الموقف المتحدث به ؛المتلقين

بهذه المهارات للتدليل على مدى امتالك كن االسترشاد يمو
طلبة المرحلة األساسية لمهارات التحدث؛ إذ إن لكل مقام مقاال؛ فما 
يصلح لحديث مرحلة معينة قد ال يصلح لغيرها؛ نظرا الختالف 
المستوى العمري، والعقلي، والنفسي تبعا للمستمعين مع الحفاظ 

  .طبيعة الموقفعلى قدرة اآلخرين على اإلنتاج اللغوي؛ وفق 

إلى أن هناك ضعًفا في قدرات  السابقة وتشير نتائج الدراسات
؛ Kiki, 2016(المكتوبة، والمتحدث بها  اللغةالطلبة على إنتاج 

(Naser & ALubadi, 2005 ؛ ولعل ذلك يعود إلى ضعف
المنتج للغة، وعدم قيامه على التدرب الطالب الحصيلة اللغوية لدى 

الكتابة، وعدم اهتمام معلمي اللغة العربية على مواقف التحدث، و
  . بمهارات اإلنتاج اللغوي
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ــارات لبة في ف الــــــــطضعب سباون ألباحثاجع ريو ــان مهــــــ إتقــــــ
ــدث؛  ــراالستخالتحــــ ــدرئدام طــــ ــيم   يق التــــ ــي التعلــــ ــة فــــ             س التقليديــــ

)Flors, 1999(ويرى الناقة وطعيمة ، )Alnaqah & Tuimah, 
ب غيامهــــــــــارة التحـــــــــــدث؛  لبة في طلف اضعب سبان أمأن  )2003

لتي س الحديثــة والمتنوعــة، ا يدرلتق ائوطــرالتعليمية ت اتيجياراالستا
ن لفذا اسة هرعلى مماز لتي تحفاة طألنشراز ابإشأنها ن م
د الــدليمي والــوائلي كؤي، ولمختلفةاعنه بأشكاله ر لتعبي، وا)التحــدث(
)Al-DLaimy & AlWaely, 2005 ( دام ستخرورة اضعلــى

ــرا ــدرئالطـ ــديسية ق التـ ــي التعلـــيم؛ إذ  يثة الحـ مها في داستخن ايمكفـ
ــولتردات؛ لمفاتنمية  ، للغةامتعلمي دى لالتحــــــــدث على درة لقر ايطــــــ

  .حياتية متنوعةف وظيفية قوايمها في مدتقو

ــتراتيجية   ــد اسـ ــر(وتعـ ــارك -زاوج -فكـ ــتراتجيات  ) شـ ــن االسـ مـ
ــتعلم ال  ــة  الحديثـــة، التـــي تعتمـــد علـــى الـ نشـــط، وتراعـــي ميـــول الطلبـ

ــات التوظيـــف الفعلـــي همورغبـــات ــارات ، وتلبـــي حاجـ ة فـــي ويـــاللغ للمهـ
، وتعتمــــد )Al-Qadi & Trad, 2016(الحيـــاة الوظيفيـــة   

أثنــاء الـــدرس، وإتاحـــة  فـــي االســتراتيجية علـــى عمليـــة طــرح ســـؤال   
الفرصة من خالله للطالب لعمليـة التفكيـر وحـده، ثـم مـع زميلـه، ومـن        

ــع مجموعــ   ــاه       ثــم م ــى جــذب انتب ــذي يعمــل عل ــه؛ األمــر ال ــن زمالئ ة م
الطلبة؛ لممارسة التفكير البناء، والوصول إلى الفهم الجيد، واكتساب 

وفــي حـين آخـر، يـرى الباحــث     .(Lyman, 1987)معـارف جديـدة   
ــي الميــدان التربــوي، واطالعــه علــى          ــن خاللــه تجاربــه، وخبراتــه ف م

الطريقــة مختلــف فــي  عمليــات التــدريس فــي مهــارة التحــدث أن األمــر 
؛ ليفكر فـي  تتطلب من الطالب أن ينتظر بضع ثوان إذ إنها االعتيادية؛

ــاد  ــة، وينـ ــ ياإلجابـ ــة عـــن      اطالبـ ــدم اإلجابـ ــرين؛ ليقـ بعينـــه دون اآلخـ
ن عن المشاركةوؤال، ويقف الطلبة اآلخرالس.  

ــد  و ــتراتيجية ) Ubaid, 2004:105(يعـــرف عبيـ ــر(اسـ  -فكـ
ــّتإحــدى طــ : "بأنهــا) شــارك -زاوج عــاوني، التــي تســاعد  علم الّترق ال

ــر الفــردي  علــى تــوفير فــرص التّ  ، وعلــى )دون مقاطعــة مــن أحــد (فكي
عاونيـة،  عرض كل فرد ما فكر فيه علـى زميـل لـه، وعلـى المشـاركة التّ     

بــادلي بــين األقــران، كمــا أنهــا تتضــمن إســهاما لكــل   علــيم الّتوعلــى الّت
 )شـارك  -زاوج -كـر ف(وتـرتبط اسـتراتيجية   ، "الفصـل فـي العمـل    طلبة

ــابق   ــوم الســ ــالل المفهــ ــن خــ ــار مــ ــدثابمهــ ــل  ؛ت التحــ إذ إن المراحــ
التي تقوم عليها االسـتراتيجية   ،)شارك -زاوج -فكر(التعليمية الثالثة 

ــال،      ــارات التحـــدث الفعـ ــي تحقيـــق مهـ ــة فـ ــول الطلبـ ــات وميـ تلبـــي رغبـ
ــتعلم     ــواع ال ــي تحقيــق أن ــردي، والّت(وتســهم ف ــادلي، والّتالف ــاونيب ؛ )ع

 ،بتحديـد أدوار الطالـب والمعلــم فـي تنفيـذ مهـام االســتراتيجية      وذلـك 
  . والمؤشرات الدالة على التحدث ،وتطبيقها على المهارات

إن التنـــوع فـــي طرائـــق التــــدريس ال ســـيما التـــي تقـــوم علــــى       
ــط  ــتعلم النشـ ــتراتيجيات الـ ــك   اسـ ــن ذلـ ــتراتيجية ومـ ــر(اسـ  -زاوج -فكـ

ويزيـد مـن مســتوى   يعمـل علـى تحقيـق األهــداف التعليميـة،      ؛)شـارك 
ــق مــا ت      ــان اللغــوي لــدى المتعلمــين، وتحقي إليــه العمليــة    ســعى اإلتق

؛ فاســتخدام المعلــم لطريقــة )Badawi, 2010(التعليميـة التعلميــة  
قد يسـهم فـي حـل مشـكلة التحـدث       ؛التدريس، أو الستراتيجية معينة

ــده      ــا أكــ ــذا مــ ــين، وهــ ــة المتعلمــ ــدى الطلبــ ــلــ ــنة  ةالربابعــ               والخشاشــ
)Al-Rababah & Al-khashashneh, 2015 ( مــــن أن

ــدث،        ــارات التحـ ــة مهـ ــى تنميـ ــل علـ ــة يعمـ ــدراما التعليميـ ــتخدام الـ اسـ
 بوهارســــاويحســــن مــــن التحصــــيل اللغــــوي لــــدى الطلبــــة، ويشــــير  

)Buharsa, 2008 ( إلـــى ضـــرورة التنـــوع فـــي طرائـــق التـــدريس، 
لـتعلم  االستراتيجيات التي تقوم علـى ا : واستخدام الحديث منها، مثل

النشط، ومبادئ النظرية البنائية؛ للعمل علـى تحسـين عمليـات الـتعلم     
اسـتراتيجية  ، واقترح تقـديم  اللغوي، ومواكبة عصر االنفجار المعرفي

  .؛ إلثبات أثرها في تعليم اللغة العربية)شارك -زاوج -فكر(

علــى ) شــارك -زاوج -فكــر(اســتراتيجية بويعمــل الــتعلم النشــط 
لـيم والـتعلم، ويـؤدي إلـى تنشـيط المـتعلم، وجعلـه        تفعيل عمليتي التع

يشارك بفاعلية في العمليـة التعليميـة، وتتمثـل الغايـة مـن نهـج الـتعلم        
فــي مســاعدة المتعلمــين    ) شــارك -زاوج -فكــر (اســتراتيجية  بالنشــط 

علــــى اكتســــاب مجموعــــة مــــن المهــــارات، والمعــــارف، واالتجاهــــات،  
تيجيات الـتعلم الحديثـة،   والقـيم؛ إضـافة إلـى تطـوير اسـترا      ،والمبادئ

ــتعلم، و     ــي ال ــن االســتقالل ف ــنهم م ــي تمك ــى حــل  تنمــي قــ الت درتهم عل
 -زاوج -فكـر (اسـتراتيجية   وتعتمـد ، )Badawi, 2010(مشـكالتهم  

على حركة، وتفاعل، ومشاركة الطلبة فـي األنشـطة التعليميـة،    ) شارك
تنشـيط وتحسـين مــا لـدى الطلبـة مـن معـارف، وخبــرات       إلـى  وتهـدف  
ــابقة ــواتج   )Kiki, 2016( ســ ــهم فــــي تحقيــــق النــ ــالي تســ ؛ وبالتــ

  .التعليمية، وترفع من نسبة التحصيل المعرفي لدى المتعلمين

ــتراتيجية  ــاز اســـ ــر(وتمتـــ ــارك -زاوج -فكـــ ــاعد ) شـــ ــا تســـ بأنهـــ
المتعلمــين علــى التفكيــر، مــن خــالل إعطــائهم الوقــت الكــافي للتفكيــر،    

واالطـالع علـى    وكتابة ما توصلوا إليه، ثـم المشـاركة مـع زميـل آخـر،     
أكثــر رغبـــة، وأقــل خشــية حـــول     نوجهــة نظــر مختلفــة؛ فقـــد يكونــو    

ــافي؛         ــت الك ــك يمــنحهم الوق ــا أن ذل ــر، كم ــع مجموعــة أكب المشــاركة م
ــة      لتغييــر اإلجابــة إذا دعــت الحاجــة، وتقليــل الخــوف مــن تقــديم إجاب

علم المتبــادل بـــين  خطــأ، ويشــجعهم علــى المشـــاركة التعاونيــة، والــتّ     
  ).Raba, 2017(األفراد 

           وقـــــد تناولـــــت الدراســــــات العربيـــــة واألجنبيـــــة اســــــتراتيجية     
ــة التّ ) شــارك -زاوج -فكــر( راســات ربويــة، وأكــدت هــذه الد فــي العملي

    راسـية بشـكل عـام،    أهمية توظيف االسـتراتيجية فـي تعلـيم المـواد الد
وفــي جانــب تعلــيم مهــارات اللغــة وأنظمتهــا بشــكل خــاص، ومــن ذلــك   

ي أجرتهـا سـلطان   راسـة التـ  الد)Sultan, 2007 (  إلــى التـي هـدفت 
 مهـارات  تنمية بعض في )شارك - زاوج - فكر(استراتيجية  قياس أثر

 الدراسة عينة تكونتو .االبتدائية المرحلة تالميذ لدى الكتابي عبيرالّت
ا، جـرى تدريسـها   طالبـ  )(35بلـغ عـددها    تجريبيـة،  :مجمـوعتين  مـن 

 التـدريس  تـم  طالبـا،  (38) عددها وضابطة،االستراتيجية،  باستخدام
 إعـداد  جـرى ولتحقيـق أهـداف الدراسـة     .االعتياديـة  بالطريقـة  فيهـا 

 أهـم  مـن  وكانـت . للمعلـم  دليلوإعداد  الكتابي، التعبير مهارات اختبار
 إحصـائية  داللـة  ذات فـروق  الدراسـة وجـود   إليهـا  توصـلت  التي النتائج

فـي تعلـم مهـارات التعبيـر      والضابطة التجريبية، المجموعة درجات بين
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 فكر(التجريبية، التي استخدمت استراتيجية  المجموعة لصالح الكتابي
 ).شارك - زاوج -

دراســة ) Abd Alhameed, 2013(وأجــرت عبــد الحميــد 
) شـارك  -زاوج -فكـر (فاعلية استخدام استراتيجية  إلى هدفت التعرف

يـة الـوعي الصـحي    في تدريس منهج ريـاض األطفـال المطـور علـى تنم    
فـي ضـوء    ،)االسـتماع، والتحـدث  ( وبعض مهـارات التواصـل الشـفوي   

ألعب، وأتعلم، وأبتكر، وأجريـت  : بعض مؤشرات منهج الروضة، حقي
الدراســة علــى عينــة مــن ريــاض األطفــال فــي مدينــة ســوهاج، وأعــدت   
ــل       ــارات التواصــ ــارا لمهــ ــل، واختبــ ــارات التواصــ ــة بمهــ ــة قائمــ الباحثــ

ــائية داللـــة يلنتـــائج وجـــود فـــرق ذا وأظهـــرتالشـــفوي،  ــين إحصـ  بـ
 فــي مهــارات التواصــل،) والضــابطة التجريبيــة،( :مجمـوعتي الدراســة 

 -زاوج -فكـر (لصالح المجموعة التجريبيـة، التـي درسـت باسـتراتيجية     
  ).شارك

دراســة هــدفت إلــى  ) ALGanimi, 2014(وأجــرى الغــانمي 
ــة ــر اســتراتيجية   معرف ــر(أث ل طــالب  فــي تحصــي ) شــارك –زاوج  -فّك

ــة     ــة، اختـــار الباحـــث مدرسـ ــادة البالغـ ــي فـــي مـ ــامس األدبـ الصـــف الخـ
اختـار شــعب الدراسـة بالطريقـة العشـوائية، وبلغــت     وإعداديـة للبنـين؛   

ــة  ــةعينــ ــ) 57( الدراســ ــع طالبــ ــ) 29(ا، بواقــ ــة  طالبــ ــي المجموعــ ا فــ
ا ا في المجموعة الضابطة، أعد الباحث خططـً طالب )28(التجريبية، و

ــاء التجربــة،       ــي أثن ــرر تدريســها ف درس وتدريســيًة للموضــوعات المق
 )12(التـــي اســـتمرت  ،فـــي أثنـــاء مـــدة التجربـــة الدراســـةمجمـــوعتي 

أسبوع  اختبـار ا فـي مـادة البالغـة مـن نـوع االختيـار        ا، وأعـدا تحصـيلي
 أظهـرت النتـائج   .)المزاوجـة (من متعدد، واختبار التكميل والمطابقـة  

لمجموعة التجريبية، الذين درسوا البالغـة باسـتراتيجية   تفوق طالب ا
علـى طـالب المجموعـة الضـابطة فـي االختبـار       ، )شـارك  –زاوج -فّكـر (

  . التحصيلي

أثـر   دراسـة هـدفت إلـى التعـرف    ) Kiki, 2016(وأجرى كيكـي  
 ،فــي تحســين المفــردات ) شــارك -زاوج -فكــر(اســتخدام اســتراتيجية  

تكونـت عينـة    ،صف الثامن األساسيواالستيعاب القرائي لدى طالب ال
ــن   ــة مـ ــوعتين   ) 70(الدراسـ ــي مجمـ ــاوي فـ ــمون بالتسـ ــا، ينقسـ : طالبـ

ــتراتيجية   ــة؛ درســــت باســ ــر(تجريبيــ ــارك -زاوج -فكــ ــة )شــ ، ومجموعــ
 ضـابطة؛ درســت بالطريقــة االعتياديــة، أعــد ا فــي تعلــم الباحــث اختبــار

نتـائج  وفي االسـتيعاب القرائـي؛ لجمـع البيانـات، وأظهـرت ال      ،المفردات
ــذين تعلمــوا باســتخدام اســتراتيجية      وجــود فــروق لصــالح الطــالب ال

  .واالستيعاب القرائي ،المفردات علمفي ت) شارك -زاوج -فكر(

) Al-Qadi & Trad, 2016(وأجــرى القاضــي وطــراد   
ــتراتيجية      ــر اسـ ــرف أثـ ــى تعـ ــدفت إلـ ــة هـ ــر(دراسـ ــارك -زاوج -فكـ ) شـ

ــة، المســـتندة إلـــى الـــتعلم النشـــط، فـــي تحصـــيل قواعـــد ا  للغـــة العربيـ
امن األساسـي  ف الّثوتحسين القدرة اللغوية الشفوية لدى طالب الص

طالبـا، مـن طـالب الصـف     ) 72( ولتحقيق ذلك تـم اختيـار  في األردن، 
الثــامن األساســي، وجــرى تــدريس المجموعــة التجريبيــة المكونــة مــن   

، ودرســت )شــارك -زاوج -فكــر(طالبــا، باســتخدام اســتراتيجية  ) 36(

طالبــا، بالطريقــة االعتياديــة،  ) 36(المجموعــة الضــابطة المكونــة مــن  
تحصـيل  في اختبـار  وأظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية 

ــالح     ــفوية؛ لصـ ــة الشـ ــدرة اللغويـ ــين القـ ــة، وتحسـ ــة العربيـ ــد اللغـ قواعـ
  ). شارك -زاوج -فكر(المجموعة التجريبية التي درست باستراتيجية 

ــاع  ــت فــــي ) Raba, 2017(وأجــــرى ربــ ــة بحثــ ــر  دراســ أثــ
واصـــل تحســـين مهـــارات الّت فـــي )شـــارك -زواج -فكـــر(اســـتراتيجية 

فوي لدى طـالب الفصـول الدراسـية للغـة اإلنجليزيـة كلغـة أجنبيـة       الش 
، أجرى الباحـث  ولتحقيق أغراض الدراسة في جامعة النجاح الوطنية؛

ا بتـدريس  مقابلة مع معلمي اللغة اإلنجليزية كلغـة أجنبيـة الـذين قـامو    
     ــة، والحظــوا تفاعــل الطــالب فــي الفصــول الد  .راســيةاللغــة اإلنجليزي

ــتراتيجية    ــائج أن اسـ ــرت النتـ ــر(أظهـ ــارك -زاوج -فكـ ــؤدي) شـ ا دور تـ
ـ  ا في تحسين مهارات الّتإيجابيةفوي، وأظهـرت أن اسـتجاب  واصـل الش 

الطالب  أداء الطالب المسجلين في كليات العلوم التطبيقية أفضل من
  .لين في كليات العلوم اإلنسانيةالمسج

الدراســات السـابقة، نجــد أنهـا ركــزت علـى أهميــة     التأمـل فـي  بو
، فـي تنميـة مهـارات اللغـة     )شـارك  -زاوج -فكـر (استخدام اسـتراتيجية  

) Sultan, 2007(العربية، ومسـتوياتها؛ إذ أظهـرت دراسـة سـلطان     
ظهرت دراسـة  فعالية االستراتجية في تنمية مهارات التعبير الكتابي، وأ

فعاليتها في القواعد ) Al-Qadi & Trad, 2016(القاضي وطراد 
 ,AL-Ganmi(والقدرة الشفوية، في حين أظهرت دراسـة الغـانمي   

 Abd(فعاليتهـا فـي البالغـة العربيـة، ودراسـة عبـد الحميـد        ) 2014
alhameed, 2013 (   فـــــي تنميــــة مهـــــارات التواصــــل الشـــــفوي

فـي تحسـين   ) Kiki, 2016(كيكـي  ودراسـة  ، )والتحـدث  ،االسـتماع (
فـي  ) Raba, 2017(ودراسـة ربـاع    ،المفـردات واالسـتيعاب القرائـي   

ونجـد أن الدراسـة الحاليـة تتفـق     ، تحسين مهـارات التواصـل الشـفوي   
ــى أهميــة          ــد عل ــي التأكي ــع الدراســات الســابقة ف ــي هــذا المضــمار م ف

ــة  ــي اللغـــــة العربيـــ ــتراتيجية فـــ ــة، ( :اســـــتخدام االســـ قواعـــــد، وبالغـــ
إال أنهــا تختلــف عنهــا فــي تناولهــا المؤشــرات الدالــة علــى   ؛)اراتومهــ

  . مهارات التحدث ذات الصلة بالمرحلة األساسية

تتوافـق  ) شارك -زاوج -فكر(ويالحظ مما سبق أن استراتيجية 
ــا علـــى     ــة، وتقـــوم أساسـ ــاج المعرفـ ــل التعـــاوني؛ إلنتـ ــادئ العمـ مـــع مبـ

يميــة، ودور المعلــم تحديــد دور المــتعلم فــي أنــه محــور العمليــة التعل 
تـدعو إليـه   مـا  في أنه مشرف وموجه لهذه العملية، وهذا يتناسب مع 

ويســعى الباحــث  .النظريـات التربويــة، والمـدارس الحديثــة فــي الـتعلم   
من خالل هذه الدراسـة إلـى تسـليط الضـوء علـى اسـتراتيجية حديثـة        
ــة       ــة المرحلـ ــعف طلبـ ــكلة ضـ ــة مشـ ــه فـــي معالجـ ــيم؛ أمـــال منـ ــي التعلـ فـ

ــي ــتراتيجية    األساســ ــارات التحــــدث، مــــن خــــالل تقــــديم اســ          ة فــــي مهــ
مهـارات   أهـم  ، وإثبات فعاليتهـا فـي تعلـيم إحـدى    )شارك -زاوج -فكر(

  .مهارة التحدث وهي اللغة العربية
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  مشكلة الدراسة

لـدى الطلبـة    مهـارات الّتحـدث  تكمن مشكلة الدراسة في ضـعف  
بـالموقف المتحـدث فيـه،     المتصـلة إنتـاج اللغـة    والقصور فـي الناشئة، 

كل؛ التــي تتمثــل بارتفـاع الصــوت، وانخفاضــه،  سـواء مــن نــواحي الشـ  
ــواحي المضـــمون؛ التـــي  ... والحركـــات، واإليمـــاءات ــلأو فـــي نـ  تتصـ

وهــذا مــا تشــير  ... بــالمفردات، األفكــار، وصــياغتها، وإعــادة إنتاجهــا  
ــابقة، مثــــــــل     ــه نتــــــــائج الدراســــــــات الســــــ                  دراســــــــة منســــــــي   : إليــــــ

)Mansi, 2016(  التي اقترحت استخدام برنامج تعليمي قائم علـى ،
ــة المرحلــة األساســية فــي        ؛المنحــى التواصــلي  ــن ضــعف طلب للحــد م

ــاح   ــة مقابلـــــــــــــــــة وبطـــــــــــــــ                            مهـــــــــــــــــارات التحـــــــــــــــــدث، ودراســـــــــــــــ
)Makableh & Battah, 2015( ،ــي ــ التـ ــف  تاقترحـ توظيـ

ــترات ــدورياسـ ــع  ؛جية لعـــب الـ ــكلة ضـ ــارات  لحـــل مشـ ــة فـــي مهـ ف الطلبـ
راسات األخرى فعالية اسـتراتيجية  د نتائج الدالتحدث، وفي حين تؤّك

                             فــــــــــي تحســــــــــين مهــــــــــارات التحــــــــــدث ) شــــــــــارك -زاوج -فكــــــــــر(
)Al-Qadi & Trad, 2016 ؛Abd Alhameed, 2013( ؛

ة ا للميزات التي تحويها هذه االستراتيجية، ويمكن تحديد مشكلنظر
  :الدراسة الحالية في اإلجابة عن السؤال اآلتي

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسـطات أداء طلبـة   
ــارات التحـــدث    ــارة مـــن مهـ ــى كـــل مهـ ــادس األساســـي علـ  ،الصـــف السـ

، شـارك  -زاوج -فكر(التدريس  الستراتيجيةوالمهارات مجتمعة تعزى 
  ؟، والجنس، والتفاعل بينهما)العتياديةا

  الدراسةأهمية 

والمتصـلة   عنهـا،  أسـفرت  التـي  تنبـع أهميـة الدراسـة مـن النتـائج     
وتشـــكل هــذه الجوانـــب   بمجموعــة مـــن الجوانــب النظريـــة والعمليــة،   

مجموعـة المعلومـات المتـوافرة داخـل الـدماغ، التـي مـن شـأنها وضــع         
القواعــد األساســية؛ لعمليــات إنتــاج المعرفــة، ثــم بلورتهــا وإخراجهــا؛  

فيمــا  ة هــذه الجوانــبوتتمثــل أهميــطبيــق العملــي، لتمثــل عمليــات الت
 :يأتي

تأتي هذه الدراسة اسـتجابة إلـى نتـائج    ؛ األهمية النظرية: أوال
ــة توظيـــف االســـتراتيجيات        ــي أكـــدت أهميـ ــات والبحـــوث، التـ الدراسـ
ــل،         ــة والمل ــي كســر الرتاب ــا تســهم ف ــيم؛ نظــرا ألنه ــي التعل ــة ف الحديث

تطلع هذه ولغوي لدى الناشئة، وتعمل على تحسين عمليات التعلم ال
الدراســة العــاملين علــى منــاهج اللغــة العربيــة وطرائــق تدريســها علــى  
استراتيجية حديثة في تعليم مهارات اللغة العربية، وال سيما مهـارات  

ــل باســتراتيجية    ــر(التحــدث؛ تتمث ــن هــذه  ؛ إذ )شــارك -زاوج -فك تمك
يجـابي فيمـا بيـنهم؛    من التفاعـل اإل  اللغة العربية االستراتيجية متعلمي

ــات الفهــم،       ــم المفــردات، وعملي ــادل األفكــار، وتعل ــك مــن خــالل تب وذل
تراعــي و .الشــفوية، وتوظيفهــا فــي ســلم الحيــاة العمليــة  اللغــةوإنتــاج 

ــة، مــن           ــم اللغــة العربي ــوم بــه معل ــدور الــذي يق هــذه االســتراتيجية ال
ــوم بــه         ــذي يق ــتعلم الصــفي، والــدور ال ــه لعمليــة ال اإلشــراف والتوجي
ــة       ــالي تتناســب والتربي ــه مشــارك متفاعــل إيجــابي؛ وبالت الطالــب فــي أن

ة، وتسـهم هـذه الدراسـة فــي معالجـة ضـعف الطلبـة فـي مهــارة        الحديثـ 

وتعمـل علـى تقـديم قائمـة بمهـارات التحـدث الجيـد مدعمـة          ،التحدث
  .بالمؤشرات ذات الصلة بالمرحلة األساسية

العمليـة لهـذه الدراسـة    ، تظهـر األهميـة   األهميـة العمليـة  : ثانيا
ــتح المجــال أمــام    ــاحثين إل فــي أنهــا قــد تف ــة؛   الب جــراء دراســات مماثل

علـى المهـارات اللغويـة     )شـارك  -زاوج -فكـر ( تتمثل بـأثر اسـتراتيجية  
؛ ونظــرا  األخــرى؛ ألنهــا اســتراتيجية حديثــة، تتناســب وروح العصــر     

ــة فـــي  ــارات اإلنتـــاج اللغـــوي المتمثلـــة بمهـــ لنتائجهـــا اإليجابيـ ارات مهـ
، وتكسب هذه الدراسـة عمليـا متعلمـي اللغـة العربيـة مهـارات       التحدث

ــرين  ــع اآلخـ ــل مـ ــالنفس : (التعامـ ــة بـ ــراءة، الثقـ ــوار  ...) الجـ داخـــل أسـ
ــن       ــة م ــاهيم والمصــطلحات المتعلم ــا بوســاطة المف المدرســة وخارجه
مهارات التحـدث، والفهـم العـام لألسـس التـي تقـوم عليهـا اسـتراتيجية         

ــر( ــف العملــي للمبــادئ      )كشــار  -زاوج -فك ــك مــن خــالل التوظي ؛ وذل
األساسية، التي تقوم عليها هـذه االسـتراتيجية، وتـزود هـذه الدراسـة      
ــل       ــه؛ يتصــ ــن تطبيقــ ــدليل يمكــ ــا بــ ــة ومعلماتهــ ــة العربيــ ــي اللغــ معلمــ

ــارك -زاوج -فكـــر(باســـتراتيجية  يوضـــح اآلليـــة التـــي يمكـــن مـــن   ،)شـ
رات التحـدث الخاصـة   خاللها تنفيذ اإلجراءات العملية في تدريس مها

بطلبة المرحلة األساسية، ويمكن االستفادة من هذه الدراسة بإعـداد  
ــتراتيجية    ــى اسـ ــم علـ ــين تطلعهـ ــة للمعلمـ ــر(دورات تدريبيـ  -زاوج -فكـ

تتضــمن مهــارات اللغــة العربيــة؛ للعمــل علــى توظيفهــا داخــل    ؛)شــارك
  .الميدان المدرسي

  حدود الدراسة ومحدداتها

على عينة مـن طلبـة مـدارس الحصـاد     ة الحالياقتصرت الدراسة 
تطبيـق  كمـا تـم    .طالبـا وطالبـةً  ) 101(التربوي الخاصة، بلـغ عـددها   

الدراسة على مجموعة من الدروس التعليمية من منهاج اللغة العربيـة  
ــية، وتشـــمل         ــع وحـــدات دراسـ ــي، مـــن أربـ ــف الســـادس األساسـ للصـ

ــاركة الشـــباب فـــي  : "الـــدروس علـــى موضـــوعات التحـــدث  أهميـــة مشـ
أثـر التفـاؤل فـي    "، و"أهميـة الشـمس فـي حياتنـا    "، و"أعمال تطوعية

ــعيدة  ــاة السـ ــاء الحيـ ــه "، و"بنـ ــدوة لطلبتـ ــم قـ ــى " المعلـ ــارات وعلـ مهـ
ــدث، وهــــي  ــيم األفكــــار، التواصــــل مــــع      : (التحــ ســــالمة اللغــــة، تنظــ

، ولكــل مهــارة رئيســة مــن المهــارات      )المســتمعين، شخصــية الطالــب   
تطبيق الدراسة الحاليـة  د تم وق .السابقة خمسة مؤشرات دالة عليها

م، 2017/2018فـــي الفصـــل الدراســـي الثـــاني، مـــن العـــام الدراســـي  
 .حصة دراسية، في ستة أسابيع، بواقع حصتين أسبوعيا) 12(بواقع 

 لقيــاس مالحظــة  بطاقــة ال بعــدي و واختبــار قبلــي   كمــا تــم اســتخدام    
  .مهارات التحدث

  التعريفات اإلجرائية

ف للغويـــة التــي تمكــن طلبــة الصـــ   القــدرة ا : مهــارات التحــدث  
ــ ا، وتتحــدد فــي الدراســة       الســة شــفوي  ادس األساســي مــن إنتــاج اللغ

سالمة اللغة، تنظيم األفكار، التواصل مع : (بأربع مهارات، هي الحالية
ــتمعين، شخصـــية الطالـــب   ــل مهـــارة رئيســـة مـــن     )المسـ ، ويتعلـــق بكـ

ــاس المهـــارات الســـابقة مجموعـــة مـــن المؤشـــرات الدالـــة عليهـــا  ، وتقـ
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بالدرجــة التــي يحصــل عليهــا الطلبــة علــى اختبــار مهــارات التحـــدث         
  .المعد لهذا الغرض

ــي    ):شــارك -زاوج -فكــر(اســتراتيجية  ــة ف اســتراتيجية حديث
بإيجــــاد الطالــــب اإليجــــابي  ؛التــــدريس تعتمــــد علــــى الــــتعلم النشــــط 

المتفاعل المشارك في العملية التعليمية، وتتطلـب هـذه االسـتراتيجية    
فكـــر، وفيهـــا  :عمليـــة الــتعلم فـــي ثـــالث مراحــل رئيســـة، وهــي   مــرور  

 زاوج، وفيهـا : والمرحلة الثانيـة  ،وحده التفكير الذاتي يمارس الطالب
 التفكيــر مــع زميــل آخــر، ثــم     المرحلــة األولــى   نتــائج   يشــارك الطالــب  
التعبير عن األفكار والمعلومات في  شارك، ويتم فيها: المرحلة الثالثة

وتهــدف فــي هــذه الدراســة إلــى تنميــة مهــارات  ظــل مجموعــة الطلبــة، 
التحـدث، التــي حـددت بمجموعــة مـن الــدروس التعليميـة، مــن منهــاج      
ــي        ــام الدراســ ــن العــ ــي، مــ ــادس األساســ ــف الســ ــة للصــ ــة العربيــ اللغــ

2017/2018.  

ــة  ــتراتيجية االعتياديــــ ــي   : االســــ ــراءات التــــ ــة اإلجــــ مجموعــــ
ــة العربيـــ  ــة اللغـ  فـــي تـــدريس موضـــوعات التحـــدث  ةتســـتخدمها معلمـ

المخصصــة لطلبــة الصــف الســادس األساســي، التــي تقــوم علــى طــرح   

األسئلة، ومناقشتها مع الطلبة، وعمليـات الحـديث الصـفي مـن الطلبـة      
  .مأمام زمالئه

  الطريقة 

  الدراسة  أفراد

ــون  ــرادتك ــن   أف ــة الصــف الســادس    ) 101(الدراســة م ــن طلب م
ــة    ،األساســـي ــة التابعـــة لمدريـ مـــن مـــدارس الحصـــاد التربـــوي الخاصـ

بطريقة قصـدية؛  م التربية والتعليم في لواء القويسمة؛ إذ تم اختياره
باالعتبار متغيـر الجـنس، وتـوافر شـعب الدراسـة، وإمكانيـة        حيث أخذ

ثــم تــم اختيــار أربــع   ،تعــاون المدرســة مــع الباحــث فــي تنفيــذ التجربــة 
ــوعتين    ــي مجمــ ــت فــ ــوائية، تمثلــ ــة العشــ ــعب بالطريقــ ــة، : (شــ تجريبيــ

الطلبــة فــي المجموعــة التجريبيــة التــي درســت   ، وبلــغ عــدد )وضــابطة
) 26(طالبـا، و ) 25(، مـنهم  )51) (شـارك  -زاوج -فكر(باستراتيجية 

طالبـًة؛ أمــا طلبــة المجموعــة الضـابطة التــي درســت بوســاطة الطريقــة    
. طالبـةً ) 25(و ،طالبـا ) 25( ، منهم)50(االعتيادية؛ فقد بلغ عددها 

ــة  ) 1(ويبــين الجــدول   الدراســة حســب اســتراتيجية  توزيــع أفــراد عين
  ).ذكور، إناث(التدريس، والجنس 

   والجنس توزيع أفراد الدراسة حسب استراتيجية التدريس: )1(جدول                        

التدريس استراتيجية %المئوية النسبة  العدد الجنس   

 االعتيادية

%50 25 ذكر  
%50 25 أنثى  

%100 50 المجموع  

شارك - زاوج -فكر  

%49 25 ذكر  
%51 26 أنثى  

%100 51 المجموع  

 المجموع
%50 50 ذكر  
%50 51 أنثى  

%100 101 المجموع  
    

  الدراسة اةأد

 اة الدراسة وفق اإلجراءاتلتحقيق هدف الدراسة، تم إعداد أد
  :اآلتية

  اختبار مهارات التحدث 

 ،)بعــديا  -قبليــا (اســتخدم الباحــث فــي هــذه الدراســة اختبــارا       
لقياس مدى امتالك الطلبة عينـة الدراسـة لمهـارات التحـدث، ويتكـون      

ة /، تتطلـب مـن الطالـب   )مواضـيع تحـدث  (االختبار من خمسة مواقـف  
ــين بنــاًء علــى اختيــاره     ــا فــي   ؛الحــديث فــي إحــداها لمــدة دقيقت مراعي

 .عملية التحدث مهارات التحدث ذات الصلة بما تعلمه خالل التجربة
: بــع مهــارات أساســية، مــن مهــارات التحــدث، هــي   ويغطــي االختبــار أر

شخصـية  والتواصل مـع المسـتمعين،   وتنظيم األفكار، وسالمة اللغة، (
ويرتبط بكل مهارة مجموعة من المؤشرات الدالة عليها من  .)الطالب

المهارات المستهدفة، وقـد اتبـع الباحـث اإلجـراءات اآلتيـة فـي إعـداد        
  :االختبار

متعلق بمهارات التحدث بـالرجوع إلـى   مراجعة األدب التربوي ال -
-Ashour & Alhwamdeh, Al( :مصـادر المعرفـة، ومنهـا   

Qadi & Makableh & Battah, 2015; 2009; 
Trade, 2016.( 

والمؤشرات المرتبطة بها، وإجراء  ،تحديد المهارات األساسية -
 .عمليات التحكيم لها من المتخصصين في المجال اللغوي

، وفــق المهــارات )مواقــف التحــدث(االختبــاراختيــار موضــوعات  -
 .األساسية للمرحلة التعليمية، والمؤشرات الدالة عليها
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تقـــويم مهـــارات التحـــدث بهـــدف تحليـــل  لم الباحـــث أداة يصـــمت -
، علـى  )الطالـب المتحـدث  (االستجابات الشفوية من المسـتجيب  

: مواقف مهارات التحـدث؛ إذ تضـمنت األداة أربـع مهـارات، هـي     
ــتمعين،   ســــالمة الل( ــع المســ ــل مــ ــار، التواصــ ــيم األفكــ ــة، تنظــ غــ

، يها، وأمام كل مهارة خمسة مؤشرات دالة عل)شخصية الطالب
 . ويليها تدريج خماسي

  صدق االختبار 

عرض الباحث االختبار في صورته األولية علـى متخصصـين فـي    
منـاهج اللغــة العربيــة وأســاليب تدريســها، وعلــى عــدد مــن المشــرفين   

ــويين، والمع ــة    التربـ ــي المرحلـ ــة فـ ــة العربيـ ــون اللغـ ــين ممـــن يدرسـ لمـ
األساسية والثانوية، إلبداء آرائهم في االختبار من حيث سالمة اللغة، 

وقـد بلـغ عـدد مواضـيع      وصـدق المعلومـة، ومالءمتـه لعينـة الدراسـة،     
   ).5(وبعد إجراء عمليات التحكيم استقرت على ). 8(االختبار 

  ثبات االختبار

بـار، ُطبـق علـى عينـة اسـتطالعية مكونـة       للتحقق من ثبـات االخت 
مــن الصــف الســادس األساســي، مــن خــارج   ،طالبــا وطالبــًة) 20(مــن 

ــة، ــم ح عينـــة الدراسـ ــار،  اســـوقـــد تـ ــة االختبـ ــل الثبـــات بطريقـ ب معامـ
بلـغ   وإعادة االختبار، وبفاصل زمني مقداره أسبوعان بـين التطبيقـين،  

ثبات ، وبلغ معامل )0.89(مل ارتباط بيرسون االثبات وفق معمعامل 
حســـب معادلــــة   )تقـــديرات المصـــححين لكـــل المهـــارات    (المقـــدرين  
األمــر الــذي يــدل علــى ثبــات االختبــار وصــالحيته  ؛ )0.94(هولســتي 
   .للتطبيق

  تصحيح االختبار

بتصــحيح االختبـار، وتــم   قامتـا  اللتــينن يالباحــث المعلمتـ  التقـى 
بنـود أداة قيـاس االختبـار، وآليـة االسـتماع      خالل اللقاء االطالع على 

ــى       ــل مؤشــر دال عل ــة إعطــاء الدرجــة لك للتســجيالت الصــوتية، وكيفي
المهارة الرئيسة للتحـدث؛ إذ أعطيـت مهـارات جميـع مؤشـرات اختبـار       

؛ لتصــبح العالمـــة العليــا لمهـــارات التحـــدث   )5-1(التحــدث التـــدريج  
ة التحـدث مـا بـين    ويتراوح المتوسط الحسابي الختبار مهـار  .)100(
بشكل مسـتقل،   ، ثم حللت المصححتان تسجيالت الطلبة)20-100(

ــاد المتوســط        ــتم اعتم ــل معلمــة عالمــة بشــكل مســتقل؛ لي ووضــعت ك
؛ بناء على معيار تقويم األداء الشـفوي  الحسابي للعالمتين لكل طالب

ــل طالــب       )مالحظــة التحــدث ( ــم تصــحيح اختبــار التحــدث لك ؛ وقــد ت
  .بورقة خاصة به

  ليل المعلمة د

أعــد الباحــث دلـــيًال يتضــمن الجوانــب النظريـــة مــن المفـــاهيم،      
ــر(باســــتراتيجية  المتصــــلةوالمصــــطلحات، والمعلومــــات   -زاوج -فكــ

ــين أســند إليه    )شــارك ــين اللت ــق وعــي المعلمت ــك لتعمي مهمــة  مــا؛ وذل
 -فكــر(تنفيــذ التجربــة، ومتابعــة أعمــال الطلبــة المتعلقــة باســتراتيجية   

ــوم بهــا       )شــارك -زاوج ، ويتضــمن الــدليل وصــًفا لإلجــراءات التــي تق

 ه، وبعـده، وتتمثـل  ئـ المعلمة مع الطلبة قبل البدء بالتدريس، وفي أثنا
، فــي أنهــا تمــر بــثالث   )شــارك -زاوج -فكــر(اســتراتيجية  "خطــوات"

بتقديم مثيـر سـؤال    ةقوم المعلمتالتفكير، وفيها  مرحلة :هي ،مراحل
وقًتــا  طلـب مــن الطلبـة أن يقضـوا   تأو فكـرة تـرتبط بــدرس التحـدث، و   

محددا في التفكير كل منهم بمفرده ووفق الهـدف التعليمـي، ومرحلـة    
أن ينقسـموا إلـى أزواج؛    ةمـن الطلبـ   ةطلـب المعلمـ  تالمزاوجة، وفيها 

مـن   ةطلـب المعلمـ  ترحلة المشاركة، وفيها يناقشون ما فكروا فيه، وم
. جميع أفراد المجموعة المشاركة، وتدوين إجابـة واحـدة للمجموعـة   

إجراء بعض العمليات المصاحبة؛ النتقال أثر تتضمن هذه المراحل و
ــي       ــة، التـ ــراءات الخارجيـ ــة القـ ــة، وممارسـ ــة المحيطـ ــى البيئـ ــتعلم إلـ الـ

الزمـة؛ إلنتـاج مهـارات    تتضمن صقل قاموس الطلبة بالثروة اللغويـة ال 
، وتقديم مممارسة التحدث أمام زمالئهل همالتحدث، وإتاحة الفرصة ل

  . مالتغذية الراجعة من المعلمة بناء على أدائه

  صدق الدليل

ــتراتيجية    ــل التـــدريس المتعلـــق باسـ ــر(عـــرض الباحـــث دليـ  -فكـ
من المتخصصين في مجال  مجموعة؛ بعد إعداده على )شارك -زاوج

منـاهج اللغــة العربيــة وأســاليب تدريســها، وعلــى عــدد مــن المشــرفين   
التربويين، ومعلمي اللغة العربية ممن يدرسون في المرحلة األساسية 

سـالمة اللغـة،   : والثانوية؛ وذلـك إلبـداء آرائهـم فـي الـدليل، مـن حيـث       
مع أهداف  بما يتناسبالالزمة، وعمليات الوصدق المعلومة، وإجراء 

وقد أخذ الباحـث بمالحظـاتهم، التـي تعلقـت بـإجراء بعـض        .الدراسة
تعــديل علــى الجوانــب  والضــافة، واإلحــذف، التــي تتضــمن الالتغيــرات 

ــة، التــي تشــمل   ــة والعملي ــاهيم، واإلجــراءات،   : النظري التمهيــد، والمف
والمعالجات اللغوية المصاحبة، وأنواع التقويم المختلفة المسـتخدمة  

  .راسة إلى أن استقر الدليل على صورته النهائيةفي الد

  جراءات اإل

تــم إجــراء الدراســة وفــق مجموعــة مــن اإلجــراءات التــي تخــدم   
  :أهداف الدراسة، وقد كانت اإلجراءات وفق النسق اآلتي

ــاد التربـــوي،  . 1 ــىقـــام الباحـــث بزيـــارة مـــدارس الحصـ ــديرة  والتقـ مـ
امـة التـي تقـوم    المدرسة للذكور واإلنـاث، وتـم شـرح الفكـرة الع    

ــة،     ــاء تحديـــد شـــعب الدراسـ ــم خـــالل اللقـ ــة، وتـ عليهـــا الدراسـ
القيام بمهمة التدريس  ماوالتعرف على المعلمتين الموكول إليه

  ).شارك -زاوج -فكر(الستراتيجية 

القيام بالتجربة،  ماعقد الباحث لقاءين مع المعلمتين المسند إليه. 2
ــم  ــل المعلــ ــرح دليــ ــ/وذلــــك لشــ ــة ة المتضــــمن للجوانــ ب النظريــ

ــارات التحــدث، وإعطــار      ــار مه ــة التصــحيح الختب ــة، وآلي والعملي
ــاث، يتضــمن     ــذكور واإلن ــة ال ــي   األســستصــور للطلب ــة الت العام

  ).شارك -زاوج -فكر(تقوم عليها استرتيجية 

ــي      . 3 ــار القبلـ ــإجراء االختبـ ــين بـ ــع المعلمتـ ــاون مـ ــث بالتعـ ــام الباحـ قـ
ذ يــالبــدء بتنف التجريبيــة، والضــابطة قبــل: الدراســة يلمجمــوعت
 نتـــائج) 2(ويبـــين الجــدول   همــا، للتحقــق مـــن تكافؤ الدراســة؛  

  .االختبار
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حسـب  فـي القيـاس القبلـي     علـى مهـارات التحـدث    طلبـة الصـف السـادس األساسـي    ألداء المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية : )2(جدول 
  والجنسمتغيري المجموعة 
  العدد  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي الجنس المجموعة

  تجريبية
 25 9.783 66.28 ذكر
 26 6.796 62.88 أنثى

 51 8.484 64.55  المجموع

 ضابطة
 25 7.831 66.92 ذكر
 25 7.727 64.96 أنثى

 50 7.763 65.94  المجموع

 المجموع
 50 8.776 66.60 ذكر
 51 7.270 63.90 أنثى

 101 8.124 65.24  المجموع
  .ذلك )3(الجدول  ويبين ،تم استخدام تحليل التباين الثنائي .بين المتوسطات الحسابيةة حصائياإلالفروق  داللة ولبيان

على مهارات  طلبة الصف السادس األساسيوالتفاعل بينهما على أداء  ،والجنس ،الثنائي ألثر متغيري المجموعةتحليل التباين : )3(جدول 
  التحدث في القياس القبلي

  مصدر التباين
مجموع 
  المربعات

  درجات الحرية
متوسط 
  المربعات

  قيمة ف
 الداللة

 اإلحصائية
 401. 710. 46.531 1 46.531 المجموعة
 100. 2.762 180.991 1 180.991  الجنس

 657. 198. 13.002 1 13.002 المجموعة×  الجنس
   65.531 97 6356.494 الخطأ

    100 6600.297 المجموع
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعـزى   )3(يبين الجدول 

بين المجموعـة والجـنس،   والتفاعل  ، والجنسالمجموعة: كل من ألثر

  .المجموعتينوهذا يدل على تكافؤ 

كلــف الباحــث معلمــة المجموعــة التجريبيــة بتــدريس موضـــوعات       . 4
ــتراتيجية    ،التحـــدث ــا فـــي اسـ ــق عليهـ ــة المتفـ ــر(وفـــق اآلليـ  -فكـ

ــارك -زاوج ــة  )شـ ــة الزمنيـ ــمن الخطـ ــداف  ،؛ وضـ ــعواألهـ  المتوقـ
ــام الدراســـي    ــاني مـــن العـ ــي الثـ تحقيقهـــا خـــالل الفصـــل الدراسـ

  .م 2017/2018

ــارات الميدانيـــة       . 5 ــن خـــالل الزيـ ــة التجربـــة مـ ــام الباحـــث بمتابعـ  ،قـ
ــين  و ــع المعلمتـ ــاتفي مـ ــال الهـ ــير   ؛ لباالتصـ ــن حســـن سـ ــد مـ لتأكـ

التجربــــة، والوقــــوف علــــى الصـــــعوبات التــــي تواجــــه الطلبـــــة      
ــوف    ــة تـــذليلها؛ للوقـ ــين، ومحاولـ ــير عمليـــة    والمعلمتـ علـــى سـ

  .التطبيق بشكل سليم

ــد      . 6 ــة بعـ ــوعتي الدراسـ ــة مجمـ ــى طلبـ ــدي علـ ــار البعـ ــراء االختبـ إجـ
  .االنتهاء من التجربة؛ للوقوف على نتائج التجربة

  

  

  متغيرات الدراسة

  :تقوم الدراسة الحالية على المتغيرات اآلتية

 :المتغير المستقل، وله مستويان .1
 ).شارك -زاوج -فكر(استراتيجية   . أ

  .االستراتيجية االعتيادية  . ب

 مهارات التحدث : المتغير التابع .2
 ).ذكور، إناث( :الجنس، وله فئتان: التصنيفيالمتغير  .3

  نتائج ال

ــة   "لإلجابــة عــن ســؤال الدراســة    هــل توجــد فــروق ذات دالل
بــين متوســطات أداء ) α = 0.05(إحصــائية عنــد مســتوى الداللــة 

مـن مهـارات التحـدث،    طلبة الصف السادس األساسي على كـل مهـارة   
شـارك،   -زاوج -فكر(والمهارات مجتمعة تعزى الستراتيجية التدريس 

ــم حســاب المتوســطات    "؟، والجــنس، والتفاعــل بينهمــا  )االعتياديــة ت
ــة  ،الحســابية ــة   ،واالنحرافــات المعياري والمتوســطات الحســابية المعدل

ــارات       أل ــن مه ــل مهــارة م ــى ك ــة الصــف الســادس األساســي عل داء طلب
ــارات مجتمعــــــــة ــ ؛التحــــــــدث، والمهــــــ ــةتبعــــــ              :ا لمتغيــــــــر المجموعــــــ

  .وضح ذلكي )4(والجدول  ،)تجريبية، ضابطة(
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ارات التحـدث،  طلبـة علـى كـل مهـارة مـن مهـ      الداء والمتوسـطات الحسـابية المعدلـة أل    ،واالنحرافـات المعياريـة   ،المتوسطات الحسـابية : )4(جدول 
  والتفاعل بينهما ،، والجنس)شارك، االعتيادية -زاوج -فكر(التدريس  ستراتيجيةتبعا إلوالمهارات مجتمعة 

  الجنس  استراتيجية التدريس  

  البعدي  القبلي
المتوسط 
  المعدل

الخطأ 
  المعياري

المتوسط   العدد
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

 سالمة
 بعدي اللغة

شارك  - زاوج -فكر
 )تجريبية(

 25 233. 20.347 3.023 20.84 2.754 16.40 ذكر
 26 225. 20.068 2.299 19.38 2.153 14.92 أنثى

 51 159. 20.208 2.751 20.10 2.552 15.65 المجموع

  االعتيادية
 )ضابطة(

 25 228. 16.953 2.135 17.16 2.427 15.84 ذكر
 25 227. 16.829 2.392 16.84 2.428 15.68 أنثى

 50 160. 16.891 2.250 17.00 2.404 15.76 المجموع

 المجموع
 50 162. 18.650 3.188 19.00 2.584 16.12 ذكر
 51 160. 18.449 2.653 18.14 2.300 15.29 أنثى

 101 112. 18.549 2.948 18.56 2.468 15.70 المجموع

 تنظيم
 األفكار
 بعدي

شارك  - زاوج -فكر
 )تجريبية(

 25 170. 21.725 2.948 21.12 2.784 16.80 ذكر
 26 164. 19.853 2.104 20.12 1.980 15.81 أنثى

 51 116. 20.789 2.577 20.61 2.436 16.29 المجموع

  االعتيادية
  )ضابطة(

 25 167. 17.058 2.064 17.48 2.515 16.92 ذكر
 25 166. 16.975 2.080 16.92 2.325 16.36 أنثى

 50 117. 17.017 2.070 17.20 2.414 16.64 المجموع

 المجموع
 50 119. 18.968 3.118 19.30 2.626 16.86 ذكر
 51 117. 18.838 2.625 18.55 2.153 16.08  أنثى

 101 082. 18.903 2.890 18.92 2.419 16.47 المجموع

 التواصل
مع 

 المستمعين
 بعدي

شارك  - زاوج -فكر
 )تجريبية(

 25 230. 20.847 3.221 20.72 2.830 16.44 ذكر
 26 222. 20.822 2.772 20.38 2.020 16.19 أنثى

 51 157. 20.835 2.975 20.55 2.429 16.31 المجموع

  االعتيادية
 )ضابطة(

 25 225. 16.990 2.220 17.52 2.088 17.12 ذكر
 25 224. 16.668 2.170 16.72 2.322 16.68 أنثى

 50 158. 16.829 2.210 17.12 2.197 16.90 المجموع

 المجموع
 50 160. 18.919 3.179 19.12 2.485 16.78 ذكر
 51 158. 18.745 3.087 18.59 2.166 16.43  أنثى

 101 111. 18.832 3.129 18.85 2.324 16.60 المجموع

شخصية 
الطالب 
 بعدي

شارك  - زاوج -فكر
 )تجريبية(

 25 191. 20.660 2.880 20.72 2.564 16.64 ذكر
 26 185. 20.671 2.384 20.19 2.068 15.96 أنثى

 51 131. 20.665 2.625 20.45 2.326 16.29 المجموع

  االعتيادية
 )ضابطة(

 25 188. 17.014 2.307 17.64 1.904 17.04 ذكر
 25 187. 16.868 2.545 16.68 2.332 16.24 أنثى

 50 132. 16.941 2.452 17.16 2.145 16.64 المجموع

 المجموع
 50 133. 18.837 3.015 19.18 2.244 16.84 ذكر
 51 132. 18.770 3.016 18.47 2.184 16.10 أنثى

 101 092. 18.803 3.021 18.82 2.234 16.47 المجموع
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  الجنس  استراتيجية التدريس  

  البعدي  القبلي
المتوسط 
  المعدل

الخطأ 
  المعياري

المتوسط   العدد
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

المهارات 
 مجتمعة

شارك  - زاوج -فكر
 )تجريبية(

 25 537. 82.361 10.544 83.40 9.783 66.28 ذكر
 26 531. 82.422 7.863 80.08 6.796 62.88 أنثى

 51 376. 82.392 9.332 81.71 8.484 64.55 المجموع

  االعتيادية
 )ضابطة(

 25 539. 68.123 7.751 69.80 7.831 66.92 ذكر
 25 536. 67.437 7.493 67.16 7.727 64.96 أنثى

 50 380. 67.780 7.662 68.48 7.763 65.94 المجموع

 المجموع
 50 382. 75.242 11.448 76.60 8.776  66.60 ذكر
 51 378. 74.929 10.020 73.75 7.270 63.90  أنثى

 101 267. 75.086 10.792 75.16 8.124 65.24 المجموع
            
ــدول     ــين الجـــ ــ) 4(يبـــ ــتبايًنـــ ــطات  ا ظاهريـــ ــي المتوســـ ا فـــ

داء طلبـة  والمتوسـطات المعدلـة أل   ،واالنحرافات المعياريـة  ،الحسابية
ــارات التحـــدث،     ــارة مـــن مهـ ــى كـــل مهـ ــادس األساســـي علـ الصـــف السـ

ــة  ــارات مجتمعـ ــات   ؛والمهـ ــتالف فئـ ــبب اخـ ــدريس بسـ ــتراتيجية التـ  ،اسـ

ولبيان داللـة   .)ذكر، أنثى(، والجنس )شارك، االعتيادية -زاوج -فكر(
تــم اســتخدام تحليــل  ،الفـروق اإلحصــائية بــين المتوســطات الحسـابية  

التباين الثنائي المصاحب المتعدد للمهارات الفرعيـة، وتحليـل التبـاين    
 .يوضحان ذلك) 6و 5(والجدولين  ،الثنائي المصاحب للدرجة الكلية

، )شــارك، االعتياديــة -زاوج -فكــر(اســتراتيجية التــدريس ألثــر  (MANCOVA)المصــاحب المتعــدد الثنــائي  التبــايننتــائج تحليــل : )5(جــدول 
   لمهارات الفرعيةاعلى  والجنس والتفاعل بينهما

 قيمة ف القيمة اإلحصائي األثر
درجات الحرية 

 االفتراضية
 الداللة

 حصائيةاإل
 Hotelling's Trace 10.032 225.720 4.000 90.000 .000  االستراتيجية

 Hotelling's Trace .016 .350 4.000 90.000 .844 الجنس
 Wilks' Lambda .992 .185 4.000 90.000 .946 الجنس× االستراتيجية 

       
ــن الجـــــدول   ــين مـــ ــود  )5(يتبـــ ــر دال أوجـــ ــائيإثـــ ــا حصـــ ا تبعـــ

هـوتلنج  ذ بلغت قيمة ؛ إمجتمعة المهاراتتيجية التدريس على االستر
(Hotelling's Trace) )10.32( ــة ــائيإ، وبداللـــ ــت حصـــ ة بلغـــ

 المهاراتا للجنس على ا تبعحصائيإثر دال أوعدم وجود ، )0.000(
ــة  (Hotelling's Trace)هـــــوتلنج  ذ بلغـــــت قيمـــــة   إ ؛مجتمعـــ

ثـر دال  أوعـدم وجـود    ،)0.844(ة بلغت حصائيإ، وبداللة )0.016(
ــائيإ ــتر   حصـ ــين اسـ ــل بـ ــا للتفاعـ ــى   اا تبعـ ــنس علـ ــدريس والجـ تيجية التـ

ــارات ــة المهــــــــ ــة  إ ؛مجتمعــــــــ ــت قيمــــــــ ــد ويلكــــــــــسذ بلغــــــــ               المبــــــــ
(Wilks' Lambda) )0.992( ــة ــائية بلغــــــت  إ، وبداللــــ حصــــ

والتفاعــل  ،والجــنس ،اســتراتيجية التــدريس ولفحــص أثــر   ،)0.946(
 الثنـائي  حسبت نتائج تحليـل التبايــن  ،بينهما على كل مهارة على حدة

والمسـتخرج مـن نتـائج    ، (Two - Way ANCOVA)المصـاحب  
  .يبين النتائج) 6(تحليل التباين المصاحب المتعدد، والجدول 

    لمهارات الفرعيةعلى ا والتفاعل بينهما ،، والجنساستراتيجية التدريسألثر  بالمصاحالثنائي  التبايننتائج تحليل : )6(جدول               

 المستوى  مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة ف
الداللة 
  اإلحصائية

 000. 88.681 112.605 1 112.605 بعدياللغة  سالمة  )المصاحب( القبلي اللغة سالمة
 000. 211.004 143.397 1 143.397 بعدي األفكار تنظيم  )المصاحب( القبلياألفكار  تنظيم

 القبلي مع المستمعين التواصل
  )مصاحبال(

مع  التواصل
 000. 100.257 124.102 1 124.102 بعدي المستمعين

القبلي  الطالب شخصية
  )المصاحب(

 000. 141.895 121.977 1 121.977 بعدي الطالب شخصية

  تيجية التدريسااستر
 000. 212.711 270.096 1 270.096 بعدياللغة سالمة 
 000. 514.354 349.552 1 349.552 بعدياألفكار تنظيم 
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 المستوى  مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة ف
الداللة 
  اإلحصائية

مع  التواصل
 000. 318.285 393.986 1 393.986 بعدي المستمعين

 000. 396.153 340.545 1 340.545 بعدي الطالب شخصية

  الجنس

 387. 755. 958. 1 958. بعدي اللغة سالمة
 028. 583. 396. 1 396. بعدياألفكار تنظيم 

مع التواصل 
 449. 579. 716. 1 716. بعديالمستمعين 

 725. 125. 107. 1 107. بعديالطالب شخصية 

  الجنس× المجموعة 

 734. 116. 147. 1 147. بعدي اللغة سالمة
 786. 074. 051. 1 051. بعدي األفكار تنظيم

مع  التواصل
 513. 431. 534. 1 534. بعدي المستمعين

 678. 173. 149. 1 149. بعدي الطالب شخصية

 الخطأ

   1.270 93 118.090 بعدي اللغة سالمة
   680. 93 63.202 بعدياألفكار تنظيم 

مع  التواصل
   1.238 93 115.119 بعدي المستمعين

   860. 93 79.946 بعدي الطالب شخصية

 الكلي

    100 868.832 بعدياللغة سالمة 
    100 835.366 بعدياألفكار تنظيم 

مع التواصل 
    100 978.772 بعديالمستمعين 

    100 912.792 بعديالطالب شخصية 
   

 α(وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية  ) 6(يتبــين مــن الجــدول 
ــىتعـــزى ) 0.05=  ــترتيجية إلـ ــاراتفـــي  التـــدريس اسـ ــع المهـ ، جميـ

ن أتبــــين ي) 6(وبـــالرجوع للمتوســــطات الحســـابية المعدلــــة جـــدول    
وجـود  وعدم  ،)شارك -زاوج -فكر(تيجية ااسترجاءت لصالح الفروق 
ــائية فـــــروق  ــةتعـــــزى ألثـــــر ) α  =0.05(ذات داللـــــة إحصـــ  طريقـــ
وعـدم وجـود فـروق تعـزى للجـنس فـي        ،جميع المهاراتفي  التدريس

وجــود فــروق وعـدم  مهــارة تنظـيم األفكــار،   ءجميـع المهــارات باسـتثنا  
ــائية   ــة إحصـــ ــر  ) α  =0.05(ذات داللـــ ــزى ألثـــ ــين  تعـــ ــل بـــ التفاعـــ

ويــبن الجــدول  . جميــع المهــارات فــي والجــنس  التــدريس اســتراتيجية
، ســتراتيجية التــدريسال بالمصــاحالثنــائي  التبــايننتــائج تحليــل ) 7(

  .الدرجة الكلية للمهاراتعلى  والتفاعل بينهما ،والجنس

   الدرجة الكلية للمهاراتعلى  والتفاعل بينهما ،، والجنسستراتيجية التدريسالألثر  بالمصاحالثنائي  التبايننتائج تحليل : )7(جدول 
 مستوى الداللة  )ف(قيمة اإلحصائي  متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين

 000. 879.424 6313.959 1 6313.959  )المصاحب(االختبار القبلي 
 000. 745.179 5350.130 1 5350.130 االستراتيجية

 564. 335. 2.402  1 2.402  الجنس
 486. 490. 3.519 1 3.519  الجنس×  االستراتيجية

   7.180 96 689.247 الخطأ
    100 11647.465 الكلي المعدل
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ــدول    ــن الجـ ــين مـ ــة إحصـــائية    ) 7(يتبـ ــروق ذات داللـ ــود فـ    وجـ
)α  =0.05 (  ــر ــزى ألثــ ــترتعــ ــدريس تيجيةااســ ــي  التــ ــارات فــ المهــ

تبـين  ي) 7(وبالرجوع للمتوسطات الحسابية المعدلة جدول ، مجتمعة
وعــدم  ،)شــارك -زاوج -فكــر(تيجية ااســترجــاءت لصــالح  ن الفــروق أ

ــائية   ــة إحصـــ ــر ) α  =0.05(وجـــــود فـــــروق ذات داللـــ تعـــــزى ألثـــ
وعـدم  ، تعزى ألثر الجنس المهارات مجتمعةفي  التدريس استراتيجية

التفاعـل  تعـزى ألثـر   ) α  =0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائية 
  .المهارات مجتمعةفي والجنس  التدريس استراتيجيةبين 

  مناقشة النتائج 

أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصـائية لصـالح   
 -فكــر(طلبــة المجموعــة التجريبيــة التــي درســت بوســاطة اســتراتيجية   

، ويمكن أن تعزى مجتمعةعلى اختبار مهارات التحدث ) شارك -زاوج
المبدأ األساس الذي تقوم عليـه هـذه االسـتراتيجية،    هذه النتيجة إلى 

ممارسة ل ة/البإذ إنها أتاحت الفرصة للط ؛المميزات التي تتمتع بهاو
ــراء   التفكيـــر بمفـــرده ــة زمالئـــه، وإجـ ــه، ثـــم مـــع مجموعـ ــم مـــع زميلـ ، ثـ

نبـــؤ، التـــذكر، والتخيـــل، والت: عمليـــات مصـــاحبة لهـــذا التفكيـــر، مثـــل 
ــة مــن تــدوين، وتلخــيص، وإعــادة       ــات كتابي فضــال عــن ممارســة عملي

والوصول إلـى   وتبادل وجهات النظر المختلفة، صياغة لغوية وغيرها،
استنتاجات، وحلول حول السؤال المطروح، والقضية النقاشـية؛ لتـتم   
التهيئة للحديث باالستفادة من هذه العمليات على مرأى طلبـة الصـف   

ف، ومتابعة في جميع المراحـل مـن المعلمـة؛ األمـر     بتوجيهات، وإشرا
ــارات     ــتعلم اللغـــوي فـــي جانـــب مهـ ــات الـ ــان عمليـ ــى إتقـ الـــذي أدى إلـ
التحـــدث ذات الصـــلة بالدراســـة، وبالتــــالي تفـــوق طلبـــة المجموعــــة      

 )Lyman, 1987(التجريبية، وهذا يتوافق مع ما يشير إليـه ليمـان   
دلي، والتعاوني؛ وإجراء من أن استخدام أنواع التعليم الفردي، والتبا

عمليـات مصـاحبة ألنـواع التعلـيم يعمـل علـى تحسـين عمليـات الــتعلم         
  .اللغوي لدى الناشئة، ومن ذلك التحسن في مهارة التحدث

ــى أن االســتراتيجية أتاحــت       ــوق إل ــي التف ــود الســبب ف وربمــا يع
دون خــوف أو  زمالئهـم للطلبـة إجـراء عمليــات التحـدث أمـام      الفرصـة 
  اء قبل القيام لفرصة لممارسة التفكير الذهني البّنأعطت اف ؛خجل

؛ وعملت على تعزيـز دافعيـة الطلبـة نحـو     بعملية اإلنتاج اللغوي
الــتعلم، وأعطــتهم الوقــت الكــافي إلنتــاج اللغــة، ولعــل هــذه المميــزات    

؛ لألثـــر الـــذي تتركـــه )Buharsa, 2008( بوهارســـا تتفــق ورؤيـــة 
الجانـب، مـن تزويـد الطلبـة     في هذا ) شارك -زاوج -فكر(استراتيجية 

ــبتها   ــردات، والعمـــل علـــى حوسـ باإلمكانـــات المتعلقـــة باألفكـــار، والمفـ
ذهنيا؛ إلخراجها بالوقوف الجريء؛ إلجراء عملية التحـدث، والـتمكن   
من مخاطبة اآلخرين بشخصية قوية، تتسم بالحوار الفكري، والقـدرة  

تفـــوق  علـــى منـــاظرة اآلخـــرين، ومحـــاججتهم؛ األمـــر الـــذي أدى إلـــى 
  .المجموعة التجريبية

وتتفق نتيجة هذه الدراسـة مـع نتـائج الدراسـات السـابقة، ومـن       
التـي أكـد    ،)Abd Alhameed, 2013(ذلـك دراسـة عبـد الحميـد     

على تحسن واضح في نمـو مهـارات التواصـل     داللةمن خاللها وجود 

 -زاوج -فكــــر(الطلبــــة الــــذين درســــوا باســــتراتيجية الشـــفوي لــــدى  
ــارك ــع ن)شـــــــــــ ــي وطـــــــــــــراد    ، ومـــــــــــ ــة القاضـــــــــــ ــائج دراســـــــــــ                                 تـــــــــــ

)Al-Qadi & Trad, 2016( التي أشارت إلى فاعلية استراتيجية ،
المستندة إلى الـتعلم النشـط فـي جانـب تحسـين      ) شارك -زاوج -فكر(

ــائج      ــة األساســية، ومــع نت ــة الشــفوية لــدى طلبــة المرحل القــدرة اللغوي
 -فكــر(أظهـرت أن اسـتراتيجية   التـي   ،)Raba, 2017(ربـاع  دراسـة  

ــارك -زاوج ــب دور) شـ ــتلعـ ــل   ا إيجابيـ ــارات التواصـ ــين مهـ ــي تحسـ ا فـ
وتعمــل علــى تعزيــز  ،الشــفوي، وتعمــل علــى خلــق بيئــة تعلــم تعاونيــة 

  .دافعية الطالب للتعلم بشكل أفضل

 كما بينت الدراسة وجود تفوق في مهارات التحـدث، ومـن ذلـك   
ــة؛  ةالتفــوق فــي مهــارة ســالمة اللغــ    ــة المجموعــة التجريبي ــا و لطلب ربم

عمليــات الحــديث أمــام  ة/إلــى ممارســة الطالــب ذلــكيعــود الســبب فــي 
وتقـديم المعلمـة نمـاذج تطبيقيـة أمـام       ،زمالئه باللغة العربية الفصحى

ــمون    ــكل والمضـ ــارات الشـ ــى مهـ ــمل علـ ــة تشـ ــدث   ،الطلبـ ــب التحـ بقالـ
اللغـة العربيـة   إضافة إلى تقـديم التغذيـة الراجعـة مـن معلمـة       ،الفصيح
ة أثناء قيامه بممارسة التحدث أمام زمالئه بوساطة األساليب /للطالب

ــليمة  ــة السـ ــرافية التوجيهيـ ــليم للطالـــب   ،اإلشـ ــز السـ ــاطة التعزيـ وبوسـ
وتقـديم الطالـب نفسـه النمـوذج      ،مباشرة أثناء إتقانه لمهـارة التحـدث  

بلغـة   أثنـاء الحـديث   فـي  وتوافر عناصر احتـرام اآلخـر   ،المالئم لزميله
ــى الجمهــور بسالســة وييســر    وهــذا يتوافــق مــع مــا    ؛ســليمة تصــل إل

مـن أن مراعـاة الفـروق الفرديـة     ) Mansi, 2016(تشير إليـه منسـي   
بــين الطلبــة، وعمليــات الــتعلم بالنمذجــة تســهم فــي تحســين عمليــات    

األمـر الــذي أدى إلـى إتقــان المهــارات   التحـدث الشــفهي عنـد الطلبــة؛   
فقــد عملــت االســتراتيجية علــى    ومنهــا ،للغــةالفرعيــة لمهــارة ســالمة ا 

، وأن يتحــدث بلغــة عربيــة فصــيحة خاليــة مــن األخطــاء  جعــل الطالــب 
. أثنـاء التحـدث   فـي  يعمل على بناء الجمـل والتراكيـب بشـكل صـحيح    

وأن لوينـه وفـق مـا تقتضـيه سـالمة اللغــة،      تظهـر األداء الصـوتي، و  وي
 .أثنـاء التحـدث   فـي  ينوع في اسـتخدام المفـردات، والتراكيـب اللغويـة    

فاالستراتيجية تعمل على ضـبط الـتعلم اللغـوي، والقواعـد، واألنمـاط      
اللغوية؛ األمر الذي يعكس مفهوم سالمة اللغة، ويتفق هذا الكالم مـع  

فـي  ) Al-Qadi & Trad, 2016(نتـائج دراسـة القاضـي وطـراد     
جانــب فاعليــة االســتراتيجية فــي تنميــة قواعــد اللغــة العربيــة، وتنميــة    

  . القدرة اللغوية الشفهية لدى المتعلمين

إلـى   األسـباب عود ت فقدأما عن التفوق في مهارة تنظيم األفكار 
التـــي كلفـــت معلمـــة اللغـــة العربيـــة طلبـــة المجموعـــة   ،المهــام اللغويـــة 

ومنها تدوين بعض المفردات واألفكـار   ،التجريبية الذكور واإلناث بها
ــي ســـــجالتهم الخاصـــــة   ــاتهم للقـــــرا  ،فـــ ءة الخارجيـــــة فـــــي   وممارســـ

ــايتطب المنــوي الموضــوعات ذات الصــلة بــدروس التحــدث     األمــر   ؛قه
الذي أسهم في تفوق الطلبة الذين مارسوا عمليات التحدث بوساطة 

وهذا ما يؤكده عاشور والحوامدة . )شارك -زاوج -فكر(استراتيجية 
)Ashour & Alhwamdah, 2009 (  مــن أن ممارســة القــراءة

ــة؛ يســاعد المــ   ــارات تعلــم المفــردات،     الخارجي تعلم علــى اكتســاب مه
واستخراج األفكار، والعمـل علـى توظيفهـا فـي الحيـاة اليوميـة، وهـذا        
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ــا أشـــار إليـــه بـــدوي                    مـــن أن اســـتراتيجية   ) Badawi, 2010(مـ
مـا تـم التوصـل إليـه مـن       تمكـن الطلبـة مـن عـرض    ) فكر زاوج شـارك (

، بطريقـة إيجابيـة سـهلة؛ تخلـو     وأفكار حول السؤال المطـروح  ،حلول
يتســم حديثــه مــن التعقيــد؛ فقــد مكنــت االســتراتيجية الطالــب مــن أن   

 ها، وينـوع فيهـا،  التسلسـل المنطقـي فـي عرضـ    ويتبع بوضوح األفكار، 
وتتفـق هـذه   . بصيغ لغوية مناسـبة للموقـف المتحـدث فيـه    عنها يعبر و

في ) Sultan, 2007(النتيجة مع ما تشير إليه نتائج دراسة سلطان 
ــار، وتعلــم         ــي جوانــب تحســين األفك ــابي ف ــارات التعبيــر الكت ــة مه تنمي
المفرادت اللغوية، والعمل على توظيفها في سلم الحياة العملية، ومع 

ــده  ــا تؤكــ ــي   مــ ــة كيكــ ــة   ،)Kiki, 2016(دراســ ــب فعاليــ فــــي جانــ
االستراتيجية في تحسين مهارات االستيعاب القرائي، وتعلم المفردات 

  .اللغوية

، فربمــا تعــود أســباب  التواصــل مــع المســتمعين فــي جانــب  أمــا 
ــاء    التفــوق إلــى قــدرة االســتراتيجية علــى إيجــاد التفاعــل اإليجــابي البّن
بين الطلبة أنفسهم، وبين الطلبـة ومعلمـيهم، وهـذا مـا يؤكـده بـدوي       

)Badawi, 2010 (  تقـــوم علـــى العمـــل فـــي مــن أن االســـتراتيجية
ء منــاخ تعــاوني فعــال داخــل  مــا يســاعد علــى بنــا ؛مجموعــات تعاونيــة

 ممتــعالجــو كمـا أن االســتراتيجية عملـت علــى إيجـاد ال    ،قاعـة الــدرس 
الــذي يتســم بلغــة التفــاهم، والخطــاب، والتعامــل مــع اآلخــرين بــروح      
إيجابيـة؛ تحقـق النــاتج مـن ممارسـة اللغــة، وجمـال التلـوين الصــوتي،       
؛ واســتخدام الحركــات، واإليمــاءات المناســبة للموقــف المتحــدث بــه      

القــدرة علــى قــوة التــأثير فــي   ة/امــتالك الطالــبوبالتــالي أســهمت فــي  
، والـتمكن  قهم للكـالم المنطـوق  يشـو ت، وهمجذب انتبـاه و ،المستمعين
وبالتالي فإن هذه االستراتيجية تكسب  ،التواصل البصريمن مهارات 

ــي التعامــل مــع اآلخــرين،        ــة ف ــي، والذائقــة األدبي ــذوق األدب المــتعلم ال
واســتخدام أنمـــاط الكـــالم المـــؤثر، وهــذا يتوافـــق مـــع نتـــائج دراســـة    

في جانب فاعلية االستراتيجية فـي  ، )AL-Ganmi, 2014(الغانمي 
ــع دراســــــــــــــة البالغــــــــــــــة العربيــــــــــــــة،                               عبــــــــــــــد الحميــــــــــــــد ومــــــــــــ

)Abd alhameed, 2013(،    ــتراتيجية ــة اسـ ــت فاعليـ ــي أثبتـ                 التـ
فــي تنميـــة مهــارات التواصـــل اللغــوي الشـــفوي؛    ) فكــر زاوج شـــارك (

  .الناتج عن التفاعل بين مهارتي االستماع والتحدث

قــــد عملــــت فأمــــا عــــن التفــــوق فــــي مهــــارة شخصــــية الطالــــب  
ــتراتيجية علـــى صـــقل   شخصـــية الطالـــب بتمكينـــه مـــن مهـــارات       االسـ

إذ عملــت علــى تمكينـه مــن البنــى الذهنيـة المختلفــة الالزمــة     ؛التحـدث 
ــارف، والمعلومـــات، والحقـــائق،        ــذلك زودتـــه بالمعـ ــاج اللغـــة؛ وبـ إلنتـ

ــف اال   ــارات؛ إذ تتصـ ــار، والمهـ ــير ليمـــان    ســـتراتيجية واألفكـ ــا يشـ كمـ
)(Lyman, 1987   موقـف  بسـيطة وسـهلة االسـتعمال فـي أي     بأنهـا

، تســـمح بالتفاعــل التعـــاوني البنـــاء  ؛ وبالتــالي تعليمــي دون تجهيـــزات 
واألفكـار فـي    ،ويتبـادلوا اآلراء  ،كـي يتناقشـوا   للطلبـة فرصـة  العطي وت

تبـدأ   للطلبـة ن البنية المعرفية أل ؛م جدًامهوهذا  ،المناقشة الجماعية
، ومن ثـم الـتمكن مـن عمليـات التحـدث الشـفهي       من خالل المناقشات

ــام  قامــت علــى ممارســة التــدريب     اآلخــرين، كمــا أن االســتراتيجية   أم
 ؛وراعت كسر حاجز الخوف والخجـل  ،زمالئه موالممارسة للطالب أما

 :وبالتالي اكتساب القـدرة علـى الحـديث بشخصـية تتسـم بهـا مهـارات       
النشــاط، والحيويــة فــي ممارســة عمليـــات     ، والجــرأة، والثقــة بــالنفس   

ــدث ــاع،   و التحـ ــى اإلقنـ ــدرة علـ ــالم، القـ ــي الكـ ــدليل فـ ــتخدام والتـ  واسـ
الحـديث بسـرعة    ، وتقـديم استراتيجيات شفوية مؤثرة في المستمعين

؛ األمــر الــذي أدى إلــى تـتالءم، ومســتوى المتلقــين، وطبيعــة الموقــف 
وتتفق هذه النتيجـة  . تفوق طلبة المجموعة التجريبية في هذا الجانب

مـن أن   ،)Abu Harb, 1990(مع ما أشارت إليه دراسة أبـو حـرب   
التنوع فـي أشـكال الـتعلم النشـط؛ يعمـل علـى تنميـة مهـارات التحـدث          

  . في جانب شخصية الطالب

عـدم وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائية علـى كـل        وفيما يتعلـق ب 
اسـتراتيجية  : عـزى للتفاعـل بـين متغيـري    ت التحـدث  مهارة من مهـارات 

لم  ةستراتيجياالأن ا بيستدل من هذف، الجنسو) شارك -زاوج -فكر(
تـــأثير لجـــنس علـــى حســاب جـــنس آخـــر مـــن طلبـــة الصـــف    ايكــن لهـــ 
قد أفادوا مـن   ،)ا، وإناثًاذكور(؛ األمر الذي يعني أن الطلبة السادس

ــنفس       اال ــا ب ــي تطلبته ــق اإلجــراءات الت ــي تطبي ســتراتيجية وشــاركوا ف
لم تكن منحازة لجنس  االستراتيجيةأضف إلى أن  ،القدر من االهتمام

ــى حســاب آخــر؛ إذ     بأنهــا  بطبيعــة عامــة   التحــدث تميــزت مواقــف   عل
  .مناسبة لكل من الذكور واإلناث

ــق  و ــا يتعل ــروق ذات داللــة إحصــائية تعــزى      بفيم عــدم وجــود ف
ــار مهــارات التحــدث      ــذكور فــي اختب ــاث وال ــين اإلن ، مجتمعــةللجــنس ب

ــارات   ــي مهـ ــية    (وفـ ــتمعين، شخصـ ــع المسـ ــل مـ ــة، التواصـ ــالمة اللغـ سـ
ــذا يعنـــي أن ؛)الطالـــب ــتفا فهـ ــتراتيجية االسـ ــر(دة مـــن اسـ  -زاوج -فكـ
ــر       ) شــارك ــا أظهــر عــدم وجــود أث ــاث متســاوية؛ م ــذكور واإلن ــد ال عن

وقد تعزى هذه النتيجة إلى تقارب المواقـف التعليميـة، التـي     للفروق؛
لم تركز على جنس دون آخر، باإلضـافة إلـى تشـابه البيئـة المدرسـية،      

كمـا أن ظــروف التنشــئة   .والبيئـة الخارجيــة للطلبــة مـن كــال الجنســين  
إلـى  وربمـا يعـزى األمـر     .االجتماعيـة، والثقافيـة للطلبـة كانـت متقاربـة     

ــات   ــتعلم و أن حماســة الطــالب والطالب ــتهم إلــى ال ــال علــى  ودافعي اإلقب
أعطي الطلبة من كـال الجنسـين أشـكاال     االستراتيجية؛تنفيذ نشاطات 

  .الجنسينمتقاربة؛ األمر الذي ساعد على إلغاء هذه الفروق بين 

لصالح ) تنظيم األفكار(أما فيما يتصل بوجود فروق في مهارة 
اإلناث؛ فهذا يعني أن تفاعل اإلناث مع هذه المهارة أكثر من الذكور؛ 
األمر الذي أدى إلى تكثيف القراءات الخارجية وزيادة الحصيلة 
اللغوية لدى اإلناث، وتمثل ذلك في عملية الحصول على األفكار، 

وإعادة صياغتها، وإخراجها؛ األمر الذي ساعد على  وتنظيمها،
  .ظهور فروق في هذه المهارة تحديدا
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  التوصيات 

يوصي الباحث  ،في ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة
  :بما يأتي

) شـارك  -زاوج -فكـر (إجراء بحوث ودراسات تتنـاول اسـتراتيجية   . 1
عينــات، ومتغيـــرات   وأنظمـــة اللغــة العربيـــة، وفــي ضـــوء   فــي مهــارات  

  .أخرى

تضمين أدلة مناهج اللغة العربية وأسـاليب تدريسـها باسـتراتيجية    . 2
عقـد  ، و؛ نظـرا ألنهـا أثبتـت فعاليتهـا فـي التعلـيم      )شـارك  -زاوج -فكـر (

هــذه ؛ تطلعهـم علـى   ومعلماتهـا  دورات تدريبيـة لمعلمـي اللغـة العربيـة    
  .ليتم تطبيقها في الميدان المدرسي؛ ستراتيجيةاال

) شـارك  -زاوج -فكـر (باسـتراتيجية   المتصـلة زيادة عدد األنشـطة  . 3
مـن أجـل تحسـين مهـارات التواصـل الشـفهي        العربية،في كتب اللغة 

 .ةللطلب
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