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   أثر استخدام اسرتاتيجية الكرسي الساخن في تحسني مهارات التعبري الشفوي
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 18/5/2020 :تاريخ قبوله                                                                                                     3/4/2020 :تاريخ تسلم البحث

هدفت الدراسة الحالية  إلى تعرف أثـر اسـتراتيجية الكرسـي السـاخن فـي       :ملخص
اســتخدم . تحسـين مهــارات التعبيــر الشــفوي لــدى طالبــات الصــف الســابع األساســي   

طالبــة مــن ) 32( وتكونـت عينــة الدراســة مـن  . الباحـث مــنهج البحـث شــبه التجريبــي  
روضـة األميـرة بسـمة األساسـية األولـى      طالبات الصف السابع األساسي من مدرسـة  

: للبنات التابعة لمديرية تربية لواء البادية الشمالية الغربية، قسمن إلـى مجمـوعتين  
ــا ــابطة، وفيهـــا ) 16( تجريبيـــة، وفيهـ ــة) 16( طالبـــة، وضـ ــداف . طالبـ ولتحقيـــق أهـ

فقـرة،  ) 12(الدراسة، تم تطوير قائمة تقدير مهـارات التعبيـر الشـفوي، تألفـت مـن      
تـم إعـداد اختبـار مـوقفي فـي      و. ضمنت مهارات المضمون، ومهـارات حسـن األداء  ت

وجـرى تقـويم أداء كـل طالبـة فـي      . التعبير الشفوي جرى التحقق من صدقه وثباته
وبعـد  تطبيـق االختبـار علـى المجمـوعتين قبليـا       . ضوء المعيـار المعـد لهـذه الغايـة    

صالح المجموعة التي درست باستخدام وبعديا، كشفت النتائج تفوًقا داًلا إحصائيا ل
استراتيجيه الكرسي السـاخن علـى المجموعـة التـي درسـت بالطريقـة االعتياديـة فـي         

  .مهارات التعبير الشفوي

  )استراتيجية الكرسي الساخن، مهارات التعبير الشفوي: الكلمات المفتاحية(

  

االسـتماع والتحـدث    :اللغة العربية بمهاراتها المختلفـة  دتع  :مقدمة
والقراءة والكتابة مـن أهـم اللغـات، مـن حيـث دقـة نظامهـا، وسـعة اشـتقاقها،          

بهــا وبالغتهــا   ومــن هنــا أجريــت حــول نحوهــا وصــرفها وأد      . وجمــال أدبهــا 
وممـا حظـي باهتمـام البـاحثين أيضـا اســتراتيجيات       .دراسـات وبحـوث كثيـرة   

  . وطرائق وأساليب تدريسها

من أهم فنون اللغة العربية،  ،التعبير الشفويوالتحدث أو الكالم، أو 
التعبير، كما أشار إليه الناقة  أنتناولها الباحثون بالدرس والتحليل؛ ذلك 

، عملية معقدة، تتطلب  (Al-Naqa and Al-Sayyid, 2012 )والسيد
ارة، والتفكير، والصياغة، والنطق، وذلك ثخطوات متعددة، تتمثل في االست

 .للكلمات، وعرض األفكار بطريقة منطقية معقولة بانتقاء المتكلم

إن التعبير، ببعديـه الشـفوي والكتـابي، هـو الجانـب الحيـوي فـي حيـاة         
قـل أفكـاره،   نالطالب، فهو وسيلة اإلفهام؛ به يتمكن من التعبيـر عـن نفسـه، و   

عن التزود بمقاييس الضـبط االجتمـاعي، واكتسـاب     وتحصيل معرفته، فضًال
ومن هنـا جعلـه نصـر    ). Al-Hashemi, 2005( القيم التي توجه السلوك

عمليـة ابتكـار، يجـري فيهـا     ) (Nasr and Al-Abadi, 2004والعبـادي  
تحويل األفكار والصور الذهنية والمعاني إلى تعبير، يدل على تمكن الطالب 

  . واضحا ومفهوما عماًالمن اللغة، واستعمالها است

إلى أن القدرة على التعبير ) Woolfolk, 2008(وأشار وولفولك 
إذا كان ذلك التعبير  السيمامن مظاهر الرقي اللغوي، والتقدم الثقافي، 

تطلب يحديث شفوي،  القويا؛ فاللغة اإلنسانية ما هي إو اواضحا وجميًل
وأشار كل من . في سن مبكرةتنمية القدرة على تعلم الكالم واإلصغاء 

-Al ( ، والخصاونة والعكل)Thanbury, 2011(ثانبوري 
Khasawneh and Al-Ekaal, 2012 (التعبير الشفوي يحتل إلى أن  
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The Effect of Using Hot Chair Strategy on 
Improving Oral Expression Skills 
 
Qasim Al-Bari, Al al-Bayt University, Jordan.   
 
Abstract: The current study aimed to investigate the effect of 
hot chair strategy on improving oral expression skills among 
seventh-grade students in Jordan. A quasi-experimental 
method was used. The sample of the study comprised (32) 
seventh basic grade students from first basic Rawdat Al-
Amirah Bassma for girls school of Western Northern badia 
directorate of education who were selected and divided into 
two groups: experimental (16 students) and control (16 
students). To achieve the purposes of the study, a checklist 
scale for improving oral expression skills was developed.An 
oral expression test was prepared.Validity and reliability of the 
test were ensured. Every student was assessed in light of the 
criterion prepared for this purpose. A pre/post-test was 
administered for both groups. The results of the study showed 
that there was a statistically significant difference in favor of 
the experimental group that was taugh using the hot chair 
strategy. 

(Keywords: Hot Chair Strategy, Oral Expression Skills) 
  

  

لطالب، ومن هنا عد عملية عقلية لغوية اجتماعية، االجزء المهم من تفكير 
  .تشكل نقطة مفصلية في عمليات التواصل والتخاطب ونقل المعنى

ومن أهم أهداف التعبير الشفوي نقل األفكار والمشاعر والمعتقدات 
والتوقعات، والتدريب على المنطق السليم وطالقه اللسان وتجنب األخطاء، 
والتدريب على الخطابة واالرتجال والبيان في القول، وتنمية التفكير 

 الطلبةوتنشيطه وتنظيمه، وتنمية عناصر الخيال، وتنمية شخصيات 
للمشاركة بفاعلية في الحياة االجتماعية، والتزود باأللفاظ والتراكيب وتنمية 
الثروة اللغوية، والقدرة على صياغة األفكار بترتيب وتسلسل وترابط 

)Kundharu & Slamet, 2012; Atta, 2006.(  

فقد بين أن التعبير الشفوي يهدف إلى ) Riyaz,2016(أما رياز 
التعلم، والطلب، واإلقناع، وبناء العالقات : هي ،همةتحقيق أربعة أمور م

وهنا يكون التعلم مفتاحا لتحقيق األهداف األخرى، كأن نطلب . االجتماعية
اآلخرين، أو نرد نحن عليهم، أو نعبر عن مشاعرنا وآرائنا، أو  إلىشيًئا 

نتبادل المعلومات، أو نشير إلى حوادث الماضي أو الحاضر أو ما سيجري 
  . المستقبل، أو غير ذلكفي 

  
  
;  
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جب أن يخطط أن المتحدث ي) (Madkour, 2016وذكر مدكور 
لمن يتحدث؟ ولماذا يتحدث؟ : إذ يجب أن يعرف ؛لما يريد التعبير عنه

نوعية مستمعيه  :وبماذا يتحدث؟ وهنا على المتحدث أن يحدد
، واختيار واهتماماتهم، واألغراض التي يريد أن يعبر عنها، ومحتوى تعبيره

  .أفضل األساليب التي يتبعها إليصال أفكاره

 ,Thurlow and Osullivan(وأوسليفان  كما أورد ثورلو
إخراج : أّنه يجب امتالك المعبر مهارات معينة أهمها) 2011

وذلك  ،الحروف من مخارجها الصحيحة، والسيطرة على ما يعبر عنه
بإتمام المعنى، وترتيب األفكار، وإجادة فن اإللقاء، وإتقان لغة 
الجسد، والطالقة من غير تردد أو توقف، والتمكن من المفردات 
واختيار العبارات، وضبط الجانب النحوي والصرفي، والقدرة على 

  . تأدية المعنى بفصاحة ووضوح

اد لقد ازدادت الحاجة إلى التواصل الشفوي بين األفر
والجماعات، مما حّتم ضرورة تحسين القدرة الشفوية لدى الطلبة، 
وتحسين مستوى األداء التعبيري؛ فالتعبير هو مظهر اللغة العفوي، 

  ).(Kasudi, 2018 الذي يشمل المجاالت الحياتية جميعها

وتظهر معطيات التعبير الشفوي في تطوير مهارات لدى 
ه، وذلك بإيجاد ظروف مناسبة الطالب، بممارسة فنون الكالم ووسائل

تحث على التعبير، وإجراء المناقشات والحوارات تحت إشراف 
عن االستماع للنصوص الشعرية، ونصوص  االمعلم وتوجيهه، فضًل

النثر الفني، وإطالع الطالب على أعمال اآلخرين اإلبداعية، والقيام 
 وهنا يجب أن يمارس اللغة. بتمثيل القصص واألعمال المسرحية

فالحوار له أهمية كبرى في  ؛ممارسة فعلية، وذلك عن طريق الحوار
 اويشترط في هذه الحالة أن يكون موضوع التعبير متصًل. تعلم اللغة

بالمواقف الحياتية للطالب، يعبر عن قضاياه، ويثير اهتمامه، ويحفزه 
  ).(Al Houla, 2015  للتعبير عنه

وهكذا فإن التعبير الشفوي يحدث عندما يستثار المرء فيعبر 
بكلمات منتقاة، يصوغ منها العبارات المعبرة عن الفكرة مدار 

، والتعبير حياة األفرادويمثل التعبير الجانب الحيوي في . التحدث
، وبخاصة ذلك التعبير المتصف بالوضوح والقوة حاجاتهمالراقي عن 

ذلك   ,Thanbury) 2011( ثانبوريوقد اختصر  .والجمال
  . "يحديث شفو إن اللغة اإلنسانية ما هي إال ":بقوله

يمكن  ،ولتحسين مهارات التعبير الشفوي على صعيد التعليم
تطوير استراتيجيات وطرائق وأساليب في عملية التدريس، وبخاصة 

ومن هذه االستراتيجيات استراتيجية الكرسي . تدريس التعبير
من استراتيجيات التعلم النشط، الذي تتهيأ فيه التي ّتعد  الساخن

لممارسة لعب الدور، واستخدام عملية طرح  للطلبةفرصة مناسبة 
ويمكن أن يمثل الطالب في هذه . األسئلة في أثناء المقابلة

ويمكن أن . االستراتيجية دور شخصية قد تكون حقيقية أو وهمية
أما المعلم فيمثل . المحققينآخرون دور الصحفيين أو  يؤدي طلبة

  (Al-Shammari, 2011). دور الوسيط فيها

أن إلى ) Zembal, et al., 2016( وآخرونل باوأشار زم
استراتيجية الكرسي الساخن استراتيجية تتصف بالسهولة 
والتشويق، ويمكن استخدامها في تعلم أي موضوع وتعليمه، وهي 

المعتقدات، ولها القدرة على من الطرائق الفعالة في ترسيخ القيم و
تنمية مهارات القراءة الجيدة، وطرح األسئلة والمناقشة البناءة 

واالستراتيجية بعد ذلك مفضلة لدى كثير . وتبادل األفكار واآلراء
من المعلمين الذين يريدون التفصيل في موضوع معين، أو في 

أما طرح األسئلة في هذه . تزويد الطلبة بمفاهيم معينة
فيكون من طالب إلى طالب، ومن طالب إلى معلم،  ،ستراتيجيةاال

ومن هنا أصحبت . عليه امتفًق ابحيث يكون محور األسئلة موضوع
استراتيجية الكرسي الساخن فعالة في تنمية مهارات الحوار، 

  . والتفاعل الذهني بين الطلبة

 ,Flower(ور الإن استراتيجية الكرسي الساخن، كما ذكر ف
، تستخدم في البحث عن جذور المشكلة، وتلبية حاجة )2016

ويكون . الطالب للفهم العميق، وتفعيل مهارات التفكير العليا لديه
ويؤدي المعلم . ذلك عند تحديد المشكلة، أو المفهوم مدار التعلم

في هذه االستراتيجية، بعد إجالس الطالب على الكرسي، دورا مهما 
الطالب بأّنه ستوجه إليه ثالثة أسئلة على إذ يخبر  ؛في بناء األسئلة

ر تمريومن حق الطالب اإلجابة عن األسئلة أو بعضها، أو . األقل
والمعلم هنا يوجه أسئلة  .بعض األسئلة أو كلها إلى الطالب التالي

  . من نوع األسئلة المفتوحة، بعد إعطاء مقدمة مناسبة

إلى ست ) (Abdel Karim, 2016وأشار عبدالكريم 
ترتيب : هيو, وات تسير بموجبها استراتيجية الكرسي الساخنخط

وضع المقاعد بشكل دائري ووضع الكرسي الساخن في مركز 
تقديم النشاط الذي ، وتقسيم الطلبة إلى مجموعات صغيرة، والدائرة

قد يكون قراءة نص، أو مناقشة مفهوم معين، أو البحث عن جذور 
على زميله الذي على الكرسي طرح أحد الطلبة سؤاًلا ، ومشكلة ما

الساخن يبدأ بلماذا، ثم يسأل بالصيغة نفسها خمس مرات بعد كل 
تبادل األدوار بين ، وإجابة، وقد يقل عدد هذه األسئلة أو يزيد
يمكن أن يساعد ، والطلبة، بحيث تجري األمور بالطريقة نفسها

بة المعلم طلبته باستخدام مخطط تنظيمي، وقد يكون ذلك في الكتا
  . أو الرسم، أو أي شيء آخر

ثالث طرائق لتنفيذ استراتيجية ) (Ali, 2014وذكر علي 
الكرسي الساخن للمعلم، والكرسي الساخن : هي ،الكرسي الساخن

أما طريقة كرسي . للمتعلم، والكرسي الساخن في نظام المجموعات
 توليدلتشجيع الطلبة على  ؛يها يجلس المعلم على الكرسيفف ،المعلم

ألسئلة، التي هي محور المناقشة، بحيث تكون هذه األسئلة من نوع ا
بالطلب إلى أحد الطلبة  وتنفذ الطريقة الثانية .األسئلة المفتوحة

أسئلة زمالئه أو أسئلة  ليتلقى ؛الجلوس على الكرسي الساخن
 ،وفي الطريقة الثالثة. المعلم، على أن تتم هذه العملية بشكل دوري

  مجموعات تتحلق حول الكرسي الساخن، الذييقسم الطلبة إلى 
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األسئلة  ييتطوع أحد طلبة المجموعات بالجلوس عليه، لتلق
موضوع الدرس، ثم يشترك أعضاء المجموعات تباعا في  حول

  .التناوب على الكرسي

لقد أجريت دراسات متعددة حول استراتيجية الكرسي 
مرتبة بحسب وهي  ،الساخن، تتناول الدراسة الحالية قسما منها
           فقد أجرى حمود. تاريخ إجرائها من األقدم إلى األحدث

)Hammoud, 2014 ( دراسة هدفت إلى معرفة أثر استراتيجية
الكرسي الساخن في تحصيل طالب الصف الخامس األدبي في مادة 

طالبا، ) 70(وبلغت عينة الدراسة  .في العراق األدب والنصوص
 أثرا داًال يالبعد اختبارا في التحصيل، أظهر تطبيقيةوأعد الباحث 

  .إحصائيا لصالح استراتيجية الكرسي الساخن في االختبار البعدي

دراسة هدفت إلى معرفة أثر  (Idris, 2014) إدريسجرى وأ
استراتيجية الكرسي الساخن في التحدث لدى طالب المرحلة 

ثلوا عينة الدراسة، وكانت طالبا م) 60( الثانوية، الذين اختير منهم
وأظهرت النتائج تفوًقا لطالب . أداة الدراسة اختبارا في التحدث

  .استراتيجية الكرسي الساخنباستخدام المجموعة التي درست 

فقد كان هدفها تعرف  )Elnada 2015,( أما دراسة إلنادا
ة فاعلية استراتيجية الكرسي الساخن في تنمية مهارات التحدث باللغ

، اللواتي في جامعة األزهر في غزة نجليزية للطالبات المدرساتاإل
طالبة، خضعن للتدريس باالستراتيجية مدار ) 24( اختير منهن

وقد . بعديا للتحدث-الدراسة، وكانت أداة الدراسة اختبارا قبليا
ظهر أثر دال إحصائيا الستراتيجية الكرسي الساخن في االختبار 

  .البعدي

 ,Hadi and Majoul( دفت دراسة هادي ومجولوه
فاعلية استراتيجية الكرسي الساخن في تحصيل  تعرفإلى ) 2017

 لدى طالب الصف الرابع الثانوي اقواعد اللغة العربية واالحتفاظ به
طالبا، ) 68(، وبلغ عدد أفراد الدراسة في محافظة بابل في العراق

جرى اختبارهم بعديا، وبينت النتائج تفوق االستراتيجية مدار البحث 
  . في التحصيل

 أثرا داًال) (Al-Harbi, 2018 وأظهرت نتائج دراسة الحربي
إحصائيا الستراتيجية الكرسي الساخن في مهارات القراءة والكتابة 

عددهم،  ، الذين بلغفي الكويت لدى طالب الصف الثاني االبتدائي
طالبا، تعرضوا الختبار في مهارات القراءة، ) 54(كعينة للدراسة، 

  . واختبار في مهارات الكتابة

يتضح من استعراض الدراسات السابقة أنها جميعها تناولت 
، الختبار أثرها سي الساخن، بوصفها متغيرا مستقًالاستراتيجية الكر

في النصوص األدبية، التحصيل : في متغيرات تابعة مختلفة منها
والتحدث،  والتحصيل في قواعد اللغة العربية، ومهارات القراءة 

  . والكتابة

  

واحد من كم هائل من  الحالية وما يجريه الباحث في الدراسة
البحوث والدراسات التي تناولت شتى أنواع االستراتيجيات، التي 

ماعا عملت على تحسين مهارات الطلبة للتمكن من لغتهم است
وانمازت الدراسة الحالية بتناولها تدريس . وتحدًثا وقراءة وكتابة

في تنمية  االتعبير الشفوي باستراتيجية الكرسي الساخن لتعرف أثره
  .سابقةال الدراساتفي مهارات هذا التعبير، وهو ما لم يجر 

  اسةرمشكلة الد

 تأتي مشكلة الدراسة من تدني مستوى الطلبة في مراحلهم
راسية المختلفة في القدرة على التعبير، وبخاصة التعبير الشفوي؛ دال

 دراسة نصر والعباديك ؛فقد شخصت دراسات متعددة هذا الضعف
)Nasr and Al-Abadi, 2004(ودراسة عثامنة والمومني ، 

Athamneh and Al-Momani, 2010)( ودراسة الحوامدة ،
ودراسة عاشور ، )(Hawamdeh and Saadi, 2015والسعدي 
وهذه ). Ashour and Al-Harahisha2015 ( والحراحشة

الدراسات بينت تدني مستوى الطلبة في األداء التعبيري عامة، 
  .ومهارات التحدث خاصة

إذ قد تكون سببا في  ؛وتؤدي طرائق التدريس دورا فاعًال
وإن . ة الشفوي منهتدني مستوى الطلبة في التعبير بأنواعه، وبخاص

وتدني المستوى يشير إلى أن الطرائق المتبعة في  ستمرار الضعفا
ال تشجع الطلبة على تطوير  س التعبير ما زالت طرائق تقليديةتدري

طاء اللغوية والفكرية أدائهم التعبيري وتجنب الكثير من األخ
  . التي يقعون فيها واألسلوبية

  :لسؤالعن ا اإلجابة الحالية الدراسة تحاول ،وفي ضوء ذلك

بين متوسط ) α=0.05(داللة إحصائية  يوجد فرق ذوهل  
 طالباتالمجموعة التجريبية ومتوسط درجات  طالباتدرجات 

 استراتيجيةالمجموعة الضابطة في مهارات التعبير الشفوي تعزى إلى 
  ؟ )االعتياديةوالكرسي الساخن، (التدريس 

  راسةأهمية الد

تناولها استراتيجية حديثة للدراسة أهمية نظرية تظهر في 
لتدريس التعبير الشفوي، هي استراتيجية الكرسي الساخن لتعرف 

ولهذه االستراتيجية . أثرها في تحسين مهارات هذا النوع من التعبير
إطار نظري سوف يفيد المتخصصين في اللغة العربية لالطالع على 

دريس مادة أبعادها النظرية والفلسفية، ومعرفة كيفية توظيفها في ت
ا في التعبير، وبيان أثرها في تطوير مهارات التواصل، وخصوص

  .التي ُتعد من أهم المهارات اللغوية تطوير مهارة االتصال الشفوي

أما أهميتها التطبيقية فتكون في إفادة مؤلفي مناهج اللغة 
العربية من نتائج الدراسة، وإفادة المعلمين من مذكرات الدروس 

بتدريس التعبير الشفوي باستراتيجية الكرسي الساخن، الخاصة 
عن إفادة باحثين آخرين إلجراء بحوث أخرى في مواد مختلفة  افضًل

  . باعتماد االستراتيجية موضوع الدراسة
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  حدود الدراسة ومحدداتها

تقتصــر الدراســة فــي حــدودها المكانيــة علــى إحــدى المــدارس   
حدودها البشرية  فيلشمالية الغربية، والتابعة لمديرية تربية البادية ا

حــدودها  فــيعينــة مـن طالبــات الصـف الســابع األساسـي، و    هـا باختبار
راســـي دالثــاني مــن العــام ال    الدراســي  الزمانيــة بإجرائهــا فــي الفصــل    

ومـــا  الدراســة  أداةوتتحــدد نتــائج الدراســة فــي     .  2019/ 2020
  .تحقق لها من مؤشرات صدق وثبات

  جرائيةالتعريفات اإل

   خطــوات   تتضــمن اســتراتيجية:  اســتراتيجية الكرســي الســاخن
على شكل دائرة، ووضـع الكرسـي    الطالبات جلوس: متسلسلة، هي

الساخن في مركز الـدائرة، وتقـديم النشـاط، وهـو اختيـار موضـوع       
الكرسـي السـاخن، وطـرح أسـئلة      طالبةيجري التعبير عنه، واختيار 

حول الموضـوع وعناصـره األساسـية، وتبـادل األدوار فـي الجلـوس       
المساعدة في توجيه الحديث حـول   ةعلى الكرسي، وتقديم المعلم

 . الموضوع وتسلسل تناول عناصره المختلفة

   ــارات ــفوي مهـ ــي ينبغـــي أن   : التعبيـــر الشـ تقنهـــا  تالمهـــارات التـ
ــات ــراد الدراســة ( الطالب ــنهن مــن التحــدث بصــوت     )أف ، التــي تمك

ــرة بوضــوح،         ــر عــن الفك واضــح، واســتخدام كلمــات مناســبة للتعبي
مقيســة ) مهــارات حســن األداء، ومهــارات المضــمون( وتتمثـل فــي 

بعـد التحقـق    الدراسـة الحاليـة   باختبار موقفي تـم إعـداده ألغـراض   
  . من صدقه وثباته

  الطريقة واإلجراءات

   البحثمنهج 

   .الدراسة منهج البحث شبه التجريبييتبع في هذه 

  راسةأفراد الد

مدرسة روضة األميرة بسمة األساسية األولى للبنات  اريتم اخت
ثـم تـم اختيـار     لـواء الباديـة الشـمالية الغربيـة،      تربيـة  التابعة لمديرية

؛ لوجـود  بالطريقـة المتيسـرة  شعبتين لطالبات الصف السابع األساسي 
ــدد كـــافٍ  عـــاون إدارة المدرســـة ومعلماتهـــا مـــع     مـــن الشـــعب، ولت   عـ

ــث ــعبتين عشــــوائيا    و. الباحــ المجموعــــة  لتكــــون  عينــــت إحــــدى الشــ
طالبــة، ومثلــت الشــعبة األخــرى المجموعــة      ) 16(التجريبيــة، وفيهــا   
  . طالبة) 16(الضابطة، وفيها 

  اسةرأداة الد

زهرة المدائن،  الشريف القدس" :جرى اختيار موضوع بعنوان
ــا  ــادي أهله ــا تن ــدتها   ،وأبطاله ــاء جل ــي أبن ــه كــل    ."وتبك تتحــدث حول

وهو موضوع مـن ثالثـة موضـوعات، عرضـت      .طالبة مدة ثالث دقائق
ــه      ــاروا الموضــوع المشــار إلي ــذين اخت ــة المحكمــين، ال ــا . علــى لجن أم

ــا أملــك   :"الموضــوعان اآلخــران فهمــا   ــي أعــز م ــي أغنيــة  "، "وطن وأم
، وذلـك  وقـد جـرى تطـوير قائمـة بمهـارات التعبيـر الشـفوي       ". األمـس 

ــات   بـــالرجوع إلـــى األدب النظـــري فـــي هـــذا المجـــال، وبعـــض الدراسـ
نصر ومن هذه الدراسات دراسة . السابقة التي تناولت هذه المهارات

، ودراسـة الحوامـدة   )(Nasr and Al-Abadi, 2004والعبـادي  
ــة  ، )Hawamdeh and Saadi, 2015( والســـعدي ودراسـ

  . )(Al-Khasawneh and Al-Ekaal, 2012 الخصاونة والعكل

تــم تطــوير قائمــة بمهــارات التعبيــر الشــفوي،    ،ذلــك وفــي ضــوء
  :وهذه المهارات هي. التي جرى التصحيح على أساسها

ــارات  -أ ــن األداءمهـ ــروج: هـــي و، حسـ ــن مخارجهـــا    خـ الحـــروف مـ
نحويـا، وضـبط   الطالبة ستعملها تالصحيحة، وضبط المفردات التي 

م اسـتخد االلغـة الفصـيحة، و   اسـتعمال بنية الكلمـات التـي تنطقهـا، و   
ــاءات اســـتخداطبقـــة صـــوتية مناســـبة للمعنـــى المعبـــر عنـــه، و  م إيمـ

  . وإشارات مناسبة

ر أفكــار معبــرة عــن الموضــوع،  اختيــا: ، وهــيمهــارات المضــمون -ب
ربط بين األفكار بتسلسـل منطقـي، ودعـم أفكارهـا باستشـهادات      الو

لصــور الفنيــة ف ايــمناســبة، وعــرض أفكــار تتصــف بالوضــوح، وتوظ 
  . م أسلوب يثير مستمعيهاستخدافي التعبير، و

حيــث  ،تــم رصــد أداء الطالبــات علــى اختبــار التعبيــر الشــفوي  و
فـي  قام الباحث بلقاء المعلمـة التـي سـاعدت فـي عمليـة التقيـيم، وتـم        

، )أداة الدراسـة (اللقـاء االطـالع علـى قائمـة مهـارات التعبيـر الشـفوي        
ــة   ــات علــى    واالتفــاق علــى كيفي تقــدير الدرجــة التــي تمثــل أداء الطالب

  .المقياس المتدرج ألداة تقييم مهارات التعبير الشفوي

ــي كـــل     ــة فـ ــويم أداء كـــل طالبـ ــي لتقـ ــد التـــدريج الخماسـ واعتمـ
وتم تسجيل الدرجـة التـي تسـتحقها كـل      ومؤشراتها السلوكية، مهارة
إذا  )5(مـنح الدرجـة   تإذ  ؛حسب أدائها في االختبار على حـدة  طالبة

ألداء ) 4(تلك المهارة بدرجة كبيـرة جـدا، والدرجـة    الطالبة استوفت 
ألداء المهـارة بدرجـة متوسـطة،    ) 3(كبيـرة، والدرجـة   المهارة بدرجة 

ولمـــا كـــان عـــدد     .بدرجـــة قليلـــة جـــدا   ) 1(بدرجـــة قليلـــة، و  ) 2(و
مهــارة، فقــد أصــبحت الدرجــة   ) 12(المهــارات ومؤشــراتها الســلوكية  

  ).12(لدرجة الدنيا ، وا)60(العليا 

  صدق األداة

ــدق األداة  ــن صـ ــق مـ ــول للتحقـ ــر  حـ ــوع التعبيـ ــدس": موضـ  القـ
، "وتبكي أبناء جلدتها ،وأبطالها زهرة المدائن، تنادي أهلها الشريف

وصدق معيار التصحيح، فقد عرضا على عـدد مـن المتخصصـين فـي     
المناهج والتدريس، ووافقوا باإلجماع على عنوان الموضوع، ومعيـار  
ــه األمــة العربيــة مــن      تصــحيحه؛ ذلــك ألن الموضــوع يتفــق ومــا تمــر ب

  . عجز إزاء مقدساتها، والجهود المحمومة لتمرير صفقة القرن

  ثبات التصحيح

ــات  ــار   الســتخراج ثب ــار تصــحيح االختب ــ ،معي ــم اســتخدام  فق د ت
ــات التوافــق   ــل ثب ــر ؛معام ــات الصــف    ) 17( تإذ اختب ــة مــن طالب طالب

الســابع فــي مدرســة الرابيــة الثانويــة المختلطــة، وهــي ضــمن مــدارس    
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مديرية تربية لواء البادية الشـمالية الغربيـة، وجـرى اختبـار الطالبـات      
، بحيـث  مرة أخـرى التها إحدى زميمن من معلمة اللغة العربية مرة، و

 طالبــة لكــل فقــرة مــن فقــرات المعيــار  تقــدر كــل معلمــة مــا تســتحقه ال  
وبعـد أن وضـعت المعلمـة    . بحسب بدائل التدريج الخماسي المعتمـد 

سـتخرج معامـل ثبــات قواعـد التقــدير    ُاوزميلتهـا الـدرجات المطلوبــة،   
وفــــق معادلـــــة نســــبة االتفـــــاق بــــين المقـــــدرين     )روبـــــرك( اللفظيــــة 

)Interrater Reliability(، بلغت نسبة التوافق بينهمـا و )0.82( ،
   .وهو معامل مناسب لثبات التصحيح

  راسةالد إجراءات

، واتفق المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة حدد الباحث
ــة   ــة العربيـــ ــة اللغـــ ــى مـــــع معلمـــ ــة  علـــ ــة التجريبيـــ تـــــدريس المجموعـــ

ــة التــدريس  باســتراتيجية الكرســي الســاخن، بعــد أن دربهــا    علــى كيفي
بواقع أربع حصص دراسـية لكـل موضـوع مـن موضـوعات كتـاب اللغـة        
العربية للصف السابع األساسي للفصل الدراسي الثاني، وبواقع ثالثة 

ــة  أســابيع، وتــدريس المجم  وطبــق  .وعــة الضــابطة بالطريقــة االعتيادي
ــي و   ــى المجمــوعتين  االختبــار  الباحــث االختبــار القبل وتــم  .البعــدي عل

  :تدريس باستراتيجية الكرسي الساخن وفق الخطوات اآلتيةال

 .جلوس إحدى الطالبات على الكرسي الساخن .1
 .توجيه ثالثة أسئلة من نوع األسئلة المفتوحة .2
إجابــة الطالبــة عـــن هــذه األســئلة، وإجـــراء مناقشــة حــول هـــذه        .3

وتتبــادل  .مـة فتكـون موجهـة لسـير المناقشـة     اإلجابـات، أمـا المعل  
  .الطالبات الجلوس على الكرسي الساخن

  تكافؤ المجموعتين 

للتحقق من تكافؤ طالبات المجموعتين التجريبية والضابطة في 
رى تطبيـق  القدرة على التعبيـر الشـفوي حـول الموضـوع المختـار، جـ      

ــا  ــا قبليــ ــن     ؛الموضــــوع تطبيًقــ ــر عــ ــة التعبيــ ــل طالبــ ــى كــ ــب إلــ إذ ُطلــ
 ،وأبطالهـا  رة المـدائن، تنـادي أهلهـا   زهـ  الشـريف  القـدس : (الموضوع

ــدتها   ــاء جل ــي ، )وتبكــي أبن ــائق، واســتخرجت المتوســطات    ف ثــالث دق
درجات الطالبات في مهارات التعبير لالحسابية واالنحرافات المعيارية 

تجريبيــــة، (متغيــــر المجموعــــة القبلــــي تبعــــا لالشــــفوي فــــي القيــــاس 
تــم  ،ولبيـان الفــروق اإلحصـائية بـين المتوســطات الحسـابية     .)ضـابطة 

  .وضح ذلكي) 1(والجدول ، "ت"استخدام اختبار 

  )1(جدول ال

  في مهارات التعبير الشفوي في القياس القبلي درجات الطالباتالمجموعة لا لمتغير تبع" ت"واختبار  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية

  الداللة اإلحصائية  درجات الحرية  "قيمة ت  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  لعددا  المجموعة

  0.741  30 0.336-  1.653  26.25  16  تجريبية
        1.504  26.44  16  ضابطة

 

 وجود فروق ذات داللة إحصائيةعدم ) 1(يتبين من الجدول 
تعزى إلى المجموعة في القياس ) α=0.05( عند مستوى الداللة

 .القبلي، وهذه النتيجة تشير إلى تكافؤ المجموعتين

  نتائج الدراسة ومناقشتها

ــة بســؤال    ــائج المتعلق ــروق ذات داللــة    : الدراســةالنت هــل توجــد ف
بــين متوســط درجــات ) α= 0.05(إحصــائية عنــد مســتوى الداللــة 

ــات ــات   طالبـ ــة ومتوســـط درجـ ــة التجريبيـ ــاتالمجموعـ ــة  طالبـ المجموعـ
 اسـتراتيجية الضابطة في تحسـين مهـارات التعبيـر الشـفوي تعـزى إلـى       

    ؟)االعتياديةوالكرسي الساخن، (التدريس 

المتوسطات الحسابية  استخرجت ،ولإلجابة عن هذا السؤال
الطالبات في مهارات التعبير الشفوي درجات واالنحرافات المعيارية ل

ولبيان  .)الكرسي الساخن، واالعتيادية(التدريس  ستراتيجيةتبعا ال
تم استخدام اختبار  ،الفروق اإلحصائية بين المتوسطات الحسابية

  .وضح ذلكي) 2(والجدول ، "ت"

  )2(جدول ال

الكرسي (درجات الطالبات في مهارات التعبير الشفوي تبعا الستراتيجية التدريس ل" ت"واختبار  واالنحرافات المعياريةالمتوسطات الحسابية 
  يلبعدفي القياس ا )الساخن، واالعتيادية

  الداللة اإلحصائية  درجات الحرية  "قيمة ت  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  لعددا  المجموعة

  0.000  30 4.823  3.531  40.25  16  تجريبية
        3.795  34.00  16  ضابطة
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عند  وجود فروق ذات داللة إحصائية )2(يتبين من الجدول 
، وجاءت طريقة التدريستعزى إلى  ) α=0.05( مستوى الداللة
 .استراتيجية الكرسي الساخنالفروق لصالح 

 التجريبية على المجموعة الضابطةتفوق المجموعة  وهذا يعني
اسـتراتيجية الكرسـي السـاخن، كـان     أن ، والتعبير الشـفوي  مهاراتفي 

ــا          ــر، مقارًن ــن التعبي ــوع م ــارات هــذا الن ــة مه ــر إيجــابي فــي تنمي لهــا أث
  .بالطريقة االعتيادية المتبعة في تدريس التعبير الشفوي

تيجية؛ إلــى مزايـا هــذه االســترا  وقـد يعــزى هـذا التفــوق ابتـداءً   
فهــي بأهـــدافها وخطواتهـــا تعمـــل علــى تحســـين قـــدرة الطالبـــة علـــى    

 كـي فهي تتيح فرصة مناسبة للطالبة . التحدث أمام معلمتها وزميالتها
إذ إنهـا تقـوم أساسـا علـى بنـاء       ؛توجه ما يدور في ذهنهـا مـن أسـئلة   

ــة عنهــــا      ــئلة وطرحهــــا، والمشــــاركة فــــي اإلجابــ ومــــن مزايــــا   . األســ
إكســاب الطالبــات القــدرة علــى الســرد والتحليــل،   االســتراتيجية أيضــا

بـد مـن أن    وكل ذلك ال. وتشجيعهن على لعب الدور بأسلوب تفاعلي
  .يطور من قدرة الطالبات على التعبير، وبخاصة التعبير الشفوي

جع اســتراتيجية الكرســي الســاخن علــى القــراءة، وبخاصــة   وتشــ
الطالبـات علـى شـكل    وحتـى جلسـة   . القراءة المتعلقة بوضوح التعبيـر 

دائرة، التي فيها يتحلقن حول الكرسي الساخن، الذي سـتجلس عليـه   
كل واحدة منهن، وتكون عرضة لتلقي األسئلة، وكيفيـة اإلجابـة عنهـا،    

عن إسـهامها المسـتمر فـي ذلـك، ممـا يكـون ثـروة لغويـة جيـدة           افضًل
  .تشجعها على المشاركة في المناقشة والحوار

ــباب تفــــوق ا  ــي أن  ومــــن أســ ــاخن هــ ــي الســ ــتراتيجية الكرســ ســ
عنــه، يكـون عــادة فـي مســتوى   الموضـوع المختـار لمناقشــته والتعبيـر    

ــة ــة أن اســـتراتيجية       ؛الطالبـ ــا فيـــه وبخاصـ ــا أن تبـــدي رأيهـ إذ يمكنهـ
التـي  الكرسي الساخن تتطلب ممن تجلس علـى الكرسـي أداء المهمـة    

يثيـر فضـول   ممـا  بها، وهي التعبير عن أحد عناصر الموضوع، تكّلف 
ــارة     ــه، أو إثـ ــار عنـ ــاركة فـــي االستفسـ ــى المشـ ــات، ويـــدفعهن إلـ الطالبـ
األسئلة حوله، أو إضافة شيء إلى رأي الزميلة في الكرسـي السـاخن،   

ــه       ــا رفــض مــا طرحت ــد رأيهــا، أو تأييــده، أو ربم وكــل ذلــك   . أو تفني
ــافس، تطــور        ــة مــن التن ــة، وخلــق حال ــى المشــاركة الجماعي يشــجع عل

  . درة التعبيرية الشفوية لدى الطالباتبدورها من الق

وقد يعزى التفوق أيضـا إلـى السـؤال بلمـاذا، الـذي هـو محـور        
إذا ذكـــرت الطالبــة علـــى الكرســـي  : األســئلة فـــي االســتراتيجة؛ فمثًلـــا  

وطني هو أغلـى مـا   : الساخن، وهي تتحدث عن أحد عناصر موضوع
: زميلتهـا فبادرتهـا  . قبل كل شيء يجب أن نحب وطننـا : أملك، وقالت

ــا    ــاذا نحــب وطننــا؟ فأجابته ــر  : لم ــه بيتنــا الكبي : وســألتها أخــرى . ألن

. ألنــه يضــم جميــع المنتمــين إليــه : ولمــاذا هــو بيتنــا الكبيــر؟ فأجابــت 
ــة  ــألتها ثالثــ ــت   : وســ ــع؟ فأجابــ ــم الجميــ ــاذا يضــ ــ: ولمــ ــاؤه  مألنهــ أبنــ
ولمـاذا يـدافع اإلنسـان عـن وطنـه؟      : وسـألت رابعـة  . والمدافعون عنـه 

ــ: فأجابــت ــهألن ــا   . ه يحب ــة أن نحــب أوطانن ــار الوطني . وهكــذا كــان معي
ــى الخاملــ         ــات، حت ــع الطالب ــري جمي ــم يغ ــل مه ــه عام  ةوهــذا بحــد ذات

إضـافة إلـى  . باالشتراك في الحديث الذي يدور حول قضية ما ،منهن 
حيث وجدن فيهـا   هذه االستراتيجيةمع  تفاعًلا الطالباتأظهرت  ،ذلك

   .تعبير الشفويطريقة جديدة في تعلم مهارات ال

 .وبمقارنــة نتـــائج الدراســـة الحاليــة بنتـــائج الدراســـات الســـابقة   
ــائج   ــر أن النتـــ ــةيظهـــ ــة    الحاليـــ ــائج دراســـ ــع نتـــ ــت مـــ ــود    اتفقـــ حمـــ

Hammoud, 2014)(   ا الســتراتيجية الكرســيالتــي وجــدت أثـر ،
ــا مــن        ــر نوع ــد التعبي ــي تحصــيل األدب والنصــوص، إذا ع الســاخن ف

 ,Idris(س يــدرإاتفقــت أيضــا مــع نتــائج دراســة  و. أنــواع التحصــيل
ــا الســتراتيجية الكرســي الســاخن فــي     )2014 ــرا داًل ، التــي وجــدت أث

، التــي )Elnada,2015(مهـارات التحــدث، ومــع نتـائج دراســة إلنــادا   
تفوقت فيها استراتيجية الكرسي الساخن على الطريقة االعتياديـة فـي   

  . التحدث

 Solis(اسـة سـوليس وتـورنر    وبالمقارنـة بمـا توصـلت إليـه در    
and Tumer, 2016(،        النتـائج الحاليـة اتفقـت معهـا فـي يتضـح أن

 ؛ية أثـرا فـي تنميـة شخصـية متفاعلـة     جانب معين، وهو أن لالستراتيج
ــن     ــة مـ ــدار الدراسـ ــتراتيجية مـ ــت أن االسـ ــة بينـ ــة الحاليـ إذ إن الدراسـ

واتفقت الدراسة الحالية في نتائجهـا مـع   . مهامها جعل الطالب متفاعًلا
ــائج دراســة هــادي ومجــول    ، )(Hadi and Majoul, 2017 نت

، مـن حيـث أن السـتراتيجية    ) (Al-Harbi, 2018ودراسـة الحربـي   
، وفـي مهـارات   ةرا في تحصيل قواعد اللغـة العربيـ  الكرسي الساخن أث

  .القراءة والكتابة على التوالي

  التوصيات

يمكـن التوصــية   ،راسـة دفـي ضـوء النتـائج التـي توصــلت إليهـا ال     
  : بما يأتي

تضمين أدلة معلمـي اللغـة العربيـة اسـتراتيجية الكرسـي السـاخن،        -1
  . عبيربوصفها إحدى االستراتيجيات المناسبة لتدريس الت

فاعلية استراتيجية الكرسي  حول مستفبليةإجراء دراسات  -2
فروع اللغة العربية المختلفة، وبخاصة التعبير  تنمية الساخن في

 .الكتابي، واالستيعاب القرائي، والتفكير الناقد
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