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ملخص:
هدفت هذه الدرا�سة �إىل الك�شف عن �أثر برنامج تعليمي قائم على املنحى التوا�صلي يف
حت�سني مهارات التحدث لدى طالبات ال�صف التا�سع الأ�سا�سي (الثالث متو�سط) يف حمافظة
الزلفي.ولتحقيق هدف الدرا�سةُ ،بني الربنامج التعليمي ،وطور اختبار موقفي �شفوي،
وعر�ض على حمكمني متخ�ص�صني يف جمال مناهج اللغة العربية و�أ�ساليب تدري�سها ،طُ ِّبق
على الفئة امل�ستهدفة.
ُدر�ست املجموعة التجريبية مدة �ستة �أ�سابيع وفق الربنامج التعليمي ،و ُدر�ست
املجموعة ال�ضابطة املدة نف�سها وفق الطريقة االعتيادية املقررة يف دليل املعلم.وطُ ّبق
االختبار املوقفي ال�شفوي على املجموعتني قبل التدري�س وبعده.
و�أظهرت نتائج حتليل التباين الأحادي وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى
( )α=0.05بني املجموعتني تعزى �إىل �أثر الربنامج يف جميع مهارات التحدث ،ول�صالح
املجموعة التجريبية.
(الكلمات املفتاحية :املنحى التوا�صلي ،مهارات التحدث) .
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The Effect of an Educational Program Based
on Communication Approach on Developing Speaking
Skills among Ninth Grade Students

Abstract:
The aim of this study is to explore the effect of an educational program
based on the Communicative Approach on developing speaking skills among
ninth grade students in Zulfi.An educational program and speaking test
were developed and introduced to the curricula and methods of teaching
Arabic, then it was applied on the target sample.The experimental group
was taught according to the educational program, while the control group
was taught using the traditional method.After six week of teaching, the test
was administrated for both groups.The analysis of variance ANOVA showed
significant statistical differences at the level of (a=0.05) , but in all speaking
skills it is in favor of the experimental group.
Keywords: Communicative Approach, speaking skills.
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مقدمة:
مت�سارعة يف جوانب احلياة جميعها؛ نتيجة تطور و�سائل
ي�شهد الع�رص احلايل تطورات
ً
التكنولوجيا ،واالت�صاالت؛ الأمر الذي فر�ض على الأفراد �رضورة التوا�صل ،والتفاعل بينهم،
وهذا بدوره دعا القائمني على النظم الرتبوية �إىل االهتمام مبهارتي اال�ستماع ،والتحدث
بو�صفهما �أ�سا�س عملية االت�صال الإن�ساين.فالهدف ا�ﻷ �ﺳﺎ�ﺳﻲ لتعلم اﻟﻠﻐﺔ �إﻛ�ﺴﺎب الطلبة
اﻟقدرة ﻋﻠﻰ اﻻﺗ�ﺼﺎل اللغوي اﻟﻔﻌﺎل واﻟ�ﺴليم (ف�ضل اهلل2003 ،؛ )Al- Jamal,2007
.واﻻﺗ�ﺼﺎل اللغوي ﻻ يتعدى �أن ﻳكون ﺑﻦﻴ ﻣﺘكلم وﻣ�ﺴﺘﻤﻊ� ،أو ﺑﻦﻴ كاتب وﻗﺎرئ ،وﻋﻠﻰ هذا
ا�ﻷ �ﺳﺎ�س ﻓ�ﺈن ﻟﻠﻐﺔ فنو ًنا �أرﺑﻌﺔ ﻫﻲ :اﻻ�ﺳﺘﻤﺎع  ،والكالم ،واﻟﻘﺮاءة ،والكتابة (طعيمة2004 ،؛
عا�شور واحلوامدة. )2007 ،
وحتتل مهارة التحدث املرتبة الثانية يف مهارات اللغة الأربع الرئي�سة ،فهي الأ�سا�س
يف تعلم الطالب ملهارات اال�ستماع ،والقراءة ،والكتابة ،وتعد الو�سيلة التي يعبرّ بها الطلبة
والتح�صيلية يف خمتلف املعارف ،والعلوم
التعليمية،
عن حاجاتهم املتعددة وخا�صة
ّ
ّ
(. )Rahman,2010
و ُتعد مهارة التحدث من املهارات ال�رضورية للتوا�صل ،والتفاعل مع الآخرين بو�صفها
واحلياتية ،كما تعد و�سيلة لزيادة املخزون اللغوي
املهارة التي تلبي املطالب االجتماعية،
ّ
للطالب؛ والذي ميكن توظيفه يف �إك�ساب املعارف ،واملهارات املختلفة ()Riwnisti,2009
.بالتايل ي�سهم ذلك يف م�ساعدته على النطق ال�سليم ،و�إبداء الر�أي ،ونقد �آراء الآخرين وتقبلها.
ويف الكالم تعويد للطلبة على الطالقة ،و�إجادة النطق ،وح�سن الأداء ،والرباعة ،والتفنن يف
املعاين عند �إر�سالها؛ لكي تكون ذا �أثر فعال ،وم�ؤثر على ذهن املتلقي كما ي�ساعدهم يف
عما يختلج نفو�سهم ،وي�ساعدهم على اخلطابة ،واالرجتال،
التحدث على الإبانة ،والإف�صاح َّ
وامتالك الإح�سا�س بالثقة (وايل1998 ،؛  .)Goh,2005كما "تربز �أهمية التحدث يف
املرحلة املتو�سطة ،لأ�سباب نف�سية تتمثل يف �أﻧﻪ ﻳ�ﺴﺘ�ﺄ �ﺻﻞ يف نفو�س الطلبة مظاهر اخلوف،
وفقدان الثقة ،واخلجل ،والتلعثم ،ويعو ّدهم القدرة على احلديث يف �أي جماعة ما ،ويعدهم
للمواقف احليادية ،واخلطابية ،مبا يتيحه لهم من ارجتال للحديث يف املواقف ال�رسيعة،
و�إتقان للإلقاء ،ومتثيل للأداء ومراعاة للمعاين " (عبد الوهاب. )٢٨٠ ،٢٠٠٢ ،
و�أورد الباحثون تعريفات عدة للتحدث ،فعرفه فلورز ( )Flors,1999: 21ب�أنه" :عملية
تبادلية لبناء املعنى ،وهذا يت�ضمن �إنتاج الأفكار واملعاين �شكالً ،وم�ضمو ًنا ،ومعنى الكالم
ّ
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املنتج يعتمد على ال�سياق الذي يحدث فيه ،كما يعتمد على امل�شاركني �أنف�سهم ،وجمموعة
خرباتهم ،وبيئاتهم ،وهدف التحدث ".
عرفا التحدث ب�أ َّنه " :قدرة الطالب على �إنتاج
�أما ن�رص والعبادي ( )2005،55فقد َّ
ُغوية
�أفكار ،ومعان مرتبطة مبوقف �أو مثري معني ،وترجمتها يف عبارات ،وجمل وتراكيب ل ّ
منطوقة ،م�شفوعة بحركات ج�سمية ،و�شحنات انفعالية م�صاحبة ،وفق ًا ملعايري الأداء
ت�شاركية
تبادلية
اللغوي ال�شفوي ".واملت�أمل للتعريفات ال�سابقة يجد � َّأن التح َّدث عملية
ّ
ّ
تتطلب تفاع ًال بني مر�سل يحمل فكرة� ،أو م�شاعر معينة ،وم�ستقبل يتلقى الفكرة ،ويتفاعل
ُغوية لتحقيق التوا�صل بهدف الت�أثري الذهني والنف�سي
معها ب�شكل من �أ�شكال اال�ستجابة الل ِّ
لدى املتلقي.
ويتفق كل من مويل ( )Molly,2006ومدكور ( )2007على �أن مراحل الكالم تتم ب�صورة
ثم ت�أتي املرحلة الثانية،
الداخلية �أو
منظمة ،فتبد�أ �أوىل هذه املراحل باال�ستثارة
ِّ
ِّ
اخلارجيةَّ ،
وهي التفكري مبا �سيقوله املتح ِّدث ،فيولّد الأفكار ،ويرتبها ب�شكل علمي ،ومنطقي مقنع حتى
يخرج الكالم ب�صورته املنا�سبة ،ثم ت�أتي املرحلة الثالثة ،وهي ال�صياغة؛ وفيها يختار
املتح ِّدث الأفكار ،ويرتبها ب�صورة وا�ضحة ،ثم املرحلة الأخرية؛ وهي مرحلة النطق وهي
الذهنية ،وحتويلها �إىل رموز قابلة للفهم ،حينها ُتعر�ض الأفكار ،والرتاكيب
�إر�سال ال�صور
ِّ
املختارة التي تعرب عن املعاين ،وهنا يكون املظهر اخلارجي لعملية الكالم.ويف �ضوء ما
�سبق يتطلب التح ِّدث قدرة الطالب و�إملامه يف امتالك تلك املهارة بو�صفها مهارة معقدة،
أدائية الزمة ال�ستدعاء الأفكار و�إنتاجها ،وا�ستقبال
ومركبة تت�ضمن عمليات
ذهنية و� ِّ
ِّ
املعلومات ،و�إنتاجها.وهذا بدوره يتطلب من املتكلم القيام بعمليات عدة من حيث ا�ستدعاء
الأفكار ،واملعاين ،وانتقاء ما ينا�سبها من املفردات والرتاكيب ،والأ�ساليب ،والقيام بعد ذلك
بربطها ببع�ضها مع احلفاظ على الن�سق الكالمي ،والت�سل�سل ،والرتتيب (املن�سي2012 ،؛
. )Seely,1995وعليه ف� َّإن احلديث الناجح هو احلديث الهادف املنظّ م الذي ينطلق من �شكل،
وم�ضمون يتفاعالن م ًعا ب�صورة جاذبة لإنتاج احلديث الهادف ،واملنتج.

أهداف التحدث:
ي�شمل التح َّدث جمموعة �أهداف حددتها كل خ�صاونة والعكل ( )187 ، 2012يف
الآتي:
1.1التعبري عن احلاجات ،وامل�شاعر ،وامل�شاهدات ،واخلربات ب�شكل �صحيح.
ُغوية،
2.2تزويد الطلبة مبا يحتاجونه من �ألفاظ ،وتراكيب لإ�ضافته �إىل ح�صيلتهم الل ّ
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وا�ستعماله يف حديثهم ،وكتاباتهم ،وتعويدهم على ترتيب الأفكار ،والت�سل�سل يف طرحها،
والربط بينها.
احلياتية املختلفة التي يحتاجون فيها �إىل ا�ستعمال
3.3تهيئة الطلبة ملواجهة املواقف
ّ
التعبري.
4.4تدريب الطلبة على ا�ستخدام ال�صوت املعبرّ .
5.5تدريب الطلبة على الُنطق ال�سليم ".
ومنذ قرون طويلة ومعلمو اللغة العربية يظهرون اهتمام ًا بتح�سني مهارتي القراءة،
والكتابة ،ومل تنل مهارة التحدث هذا االهتمام ،ولكن مع تعدد و�سائل االت�صال املختلفة،
ومع التطور الذي طر�أ عليها ،والتغيري االجتماعي ،والعلمي ،وقيام امل�ؤ�س�سات املختلفة
ظهرت �رضورة تعليم الطلبة كيف يتحدثون (طعيمة. )2004 ،وهذا يتطلب من املعلم
ب�صفته قائداً تربوياً ،ومي�سرّ اً للعملية التعليمية ،ا�ستخدام برامج حديثة متكِّن الطلبة من
وفاعلية.".وعليه ميكن القول �إن اال�ستناد �إىل برنامج قائم
بحرية
امتالك مهارات التح َّدث
ّ
ّ
على املنحى التوا�صلي قد يتيح للطلبة التح َّدث بطالقة ،ومرونة من خالل �إ�سهامه يف توفري
فر�ص ال�ستخدام النظام الُلغوي ب�شكل ﻓﻌَّﺎل ،و�ﺻﺤﻴﺢ.وهذا ما �أكدته كثري من الدرا�سات
ال�سابقة يف جمال املناهج وطرائق تدري�س اللغات املختلفة ب� َّأن املنحى التوا�صلي من
االجتاهات املنا�سبة لتدري�س اللغة ب�شكل عام ،والطالقة التعبريية ب�شكل خا�ص؛ حيث
يعتمد على اال�ستخدام الوظيفي للغة على �أ�سا�س من التدرج ،كما يركز على تعليم اللغة من
خالل مواقف حياتية اجتماعية (طعيمة2004 ،؛ . )MA, 2009
وظهر هذا املنحى يف �أواخر ال�ستينيات من القرن الع�رشين مبثابة رد فعل ملداخل
أي�ضا نتيجة النقد الذي قام به نوام ت�شاوم�سكي لهذه
تعليم اللغة من خالل املواقف ،و� ً
املداخل يف تعليم اللغات لتجاهلها ال�سمات الأ�سا�سية للغة ،وجتاهلها الإبداع والتميز
الفردي للغة املتعلم ،وعباراته (اخلليفة. )2004 ،
وي�شري ر�سالن (� )42 ،2000إىل �أن هذا املنحى قد ا�ستفاد من معطيات اجتماعيات
اللغة التي ت�ؤكد على �أن الإملام مبظاهر احلياة يف املجتمع ت�ساعد املتعلم على فهم اللغة،
وا�ستيعابها �سواء ما يت�صل باكت�ساب مهاراتها �أو تراكيبها ،مع الت�أكيد على �أن يرتجم كتاب
اللغة كل ما هو جديد يف بيئة الطالب ،و�أن يعك�س جميع جوانب ثقافة املجتمع ،بالإ�ضافة
أي�ضا
ُلغوية للطلبة.وقد تر ّتب على هذه النظرة � ً
�إىل بث املعتقدات والقيم داخل الن�صو�ص ال ّ
االهتمام بعملية التوا�صل نف�سها ،وبجوانبها املكونة لها ،واالهتمام با�ستخدام اللغة،
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وممار�سة �أن�شطتها بد ًال من الرتكيز على حفظ قواعدها ،فاملهم هو �إتاحة الفر�صة للطالب
ال�ستخدام اللغة وظيف ًيا.
وت�شري عو�ض والب�سطامي (� )103 ،2012إىل �أن املنحى التوا�صلي يقوم على تعليم
حياتية واقعية ي�ستطيع فيها املتعلم ممار�سة اللغة من خالل فنون
اللغة من خالل مواقف
ّ
�أربعة هي :اال�ستماع ،والتحدث ،والقراءة ،والكتابة يف �سياق لغوي �سليم ،فال يكون تعلم
الأ�ساليب ،والقواعد هدف ًا يف حد ذاته ،ولكن ملعرفة كيف ي�ستطيع الطالب �أن ميار�س ذلك
يف حياته اليومية".هذا وميكن تطوير مهارة التح ِّدث من خالل الأن�شطة التوا�صلية التي
ت�شمل :الألغاز ،والألعاب ،وحل امل�شكالت ،واملناق�شة احلرة ،و�أداء الأدوار ،والتعلم التعاوين،
والتي ت�ساعد على خلق التفاعل يف الف�صول ال ِّدرا�سية ،وحتفَز الطلبة على تعلم اللغة من
تعليمية داعمة ،وهذا ميكن �أن
خالل �إقامة عالقات جيدة بينهم ،وبني املعلم يف بيئة
ّ
يتيح فر�صة ملمار�سة اللغة " (. )Yang ,2014,196ويت�ضمن اﻛﺘ�ﺴﺎب اﻟكفاية التوا�صلية
ﻲﻓ اﻟﻠﻐﺔ مظهرين :ﻣﻌﺮﻲﻓ ،و�سلوكي؛ فاملظهر املعريف ﻳﺘ�ﻀﻤﻦ ﺑﻨﺎء اخلطط �ﻷ داء �سلوك
منا�سب ،وهذه اخلطط ُﺗ�ﺸﺘﻖ ﻣﻦ نظام اﻟﻠﻐﺔ وﻫﻲ ﺗ�ﺸﻤﻞ قواعد النحو ،واﺧﺘﻴﺎر اﻤﻟﻔﺮدات،
وﻣﺮاﻋﺎة اﻟتقاليد اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ حتكم هذه الكلمات.واملظهر ال�سلوكي ﻳﺘ�ﻀﻤﻦ ا�ستخدام
أداﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻤﻟﻤﺎر�ﺳﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﻠﻐﺔ (.)Swan, 2009,4
هذه اخلطط وحتويلها �إﻰﻟ طالقة � ّ
ُلغوية ،وبالتايل قد ي�سهم يف
ومن هذا املنطلق ،ﻓ�ﺈ َّن هذا اﻤﻟﻨﺤﻰ قد ﻳﻌﺰز اﻤﻟﻤﺎر�ﺳﺔ ال ِّ
ﺘﺤ�ﺴﻦﻴ ﻤﻬﺎرات التح ِّدث لدى الطلبة من خالل عمليات التوا�صل ،والتفاعل ،وهذا بدوره
يتحرر من التعليم التقليدي ،حيث يت�سم املتعلم ب�أ َّنه ن�شط ،وم�شارك يف اختيار الدرو�س،
والأن�شطة التعليمية التي �سيقوم بها� ،إ�ضافة �إىل �إبداء ر�أيه يف طرائق التدري�س من �أجل
الو�صول �إىل نتائج �إيجابية.
و�سع ًيا �إىل االرتقاء بتح�سني م�ستوى التح َّدث يف املرحلة الأ�سا�سية العليا تت�ضح
احلاجة �إىل برامج جديدة ،وفعالة تعنى بتنمية مهارات التح َّدث لديهم ،وتنمي قدرتهم على
تعلمية معينة
تعليمية
احلوار ،واملناق�شة ،حيث يعد ذلك مطل ًبا �رضور ًيا؛ لتحقيق �أهداف
ِّ
ّ
تختلف ب�أ�س�سها ،وتطبيقاتها عن الطرق التقليدية باعتبار التح َّدث عملية وناجت؛ لذا حاولت
احلالية بناء برنامج تعليمي قائم على املنحى التوا�صلي يف حت�سني مهارات
ال ِّدرا�سة
ِّ
التح ِّدث لدى طالبات ال�صف التا�سع الأ�سا�سي مبحافظة الزلفي.

مشكلة الدراسة:
ُغوية،
ُعنيت وزارة الرتبية والتعليم ال�سعودية يف ظل تطوير املناهج باملهارات الل ّ
قا�رصا �إذا ما قورن ب�أهميتها يف حت�صيل
وخا�صة مهارة التح ّدث� ،إال �أن االهتمام ما زال
ً
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التعلم والتعليم؛ �إذ �إن كثرياً من املعلمني ال يخ�ص�صون وق ًتا كافي ًا كباقي املهارات لتعليم،
املرجوة من تعلم وتعليم اللغة ،وهذا يظهر من
وتدريب الطلبة عليها حتى تتحقق الأهداف
ّ
خالل �ضعف الطلبة يف مهارة التح ُّدث يف جميع املراحل التعليمية ،وخا�صة بني طالبات
املرحلة املتو�سطة (ال�سقاف2006 ،؛ البطنار. )2009 ،
ونظراً لأهمية �إجادة التحدث لدى الطلبة يف املرحلة املتو�سطة ،والذي ي�سهم يف
ال�شخ�صية يف خمتلف املجاالت؛ وا�ستناداً �إىل تو�صيات الباحثني الرتبويني
رفع كفاءتهم
ّ
بالتوجه نحو برامج تقوم على �إتاحة الفر�صة للطلبة للتعبري ال�شفوي من خالل ت�صميم
ّ
مواقف حتوي �أن�شطة ،وتدريبات تتيح عملية التوا�صل ،واحلوار الفعال ،بالتايل تتحدد

م�شكلة الدرا�سة احلال ّية يف ال�س�ؤال الرئي�س الآتي:

 ما �أثر برنامج تعليمي قائم على املنحى التوا�صلي يف حت�سنيمهارات التح ُّدث لدى طالبات ال�صف التا�سع الأ�سا�سي يف حمافظة الزلفي؟

ويتفرع عن هذا ال�س�ؤال ال�س�ؤالني الآتيني:
● ●ما مهارات التح ُّدث املنا�سبة املراد تنميتها لدى طالبات ال�صف التا�سع مبحافظة
الزلفي؟
● ●ما �أ�س�س بناء برنامج قائم على املنحى التوا�صلي لدى طالبات ال�صف التا�سع
مبحافظة الزلفي؟

فرضية الدراسة:
	ال يختلف متو�سط �أداء طالبات ال�صف التا�سع الأ�سا�سي يف كل مهارة من مهاراتالتح ُّدث والأداء فيها ككل باختالف الطرائق اال�سرتاتيجية القائمة على املنحى التوا�صلي/
الطريقة االعتيادية.

أهميّة الدراسة:
تتمثل �أهم ّية الدرا�سة احلال ّية يف الآتي:
أجنبية
1.1تعد الدرا�سة ا�ستجابة لتو�صيات العديد من الدرا�سات
العربية ،وال ّ
ّ

وامل�ؤمترات احلديثة التي تنادي ب�رضورة تفعيل بيئة تعلم الطالب من �أجل زيادة كفاءة
التعليمية.
العملية
ّ
ّ
�2.2إلقاء ال�ضوء على �أهمية املنحى التوا�صلي بالتايل تطوير مهارات التح ُّدث ب�شكل
م�ستمر.
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3.3قد ت�سهم يف عالج جانب من جوانب ال�ضعف الل ُّغوي لدى طالبات ال�صف التا�سع
الأ�سا�سي.
4.4تقدمي قائمة مبهارات التح ُّدث اجليد وم�ؤ�رشاتها الفرعية.
م�ستقبلية تهدف الإفادة من املنحى التوا�صلي يف ت�صميم
5.5فتح املجال لدرا�سات
ّ
التعليمية.
برامج تعليمية متنوعة يف خمتلف املراحل
ّ

منهجية البحث:
احلالية على املنهج �ﺷﺒﻪ اﻟﺘﺠﺮيبي ذي املجموعتني التجريبية
اعتمدت الدرا�سة
ّ
وال�ضابطة مع االختبار القبلي والبعدي ""Tow Group Pre- test Pos- test Design؛
حيث طُ َبق اﻟﺮﺒﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻋﻠﻰ جمموعة ﺠﺗﺮﻳبية ﺑواقع �شعبتني ﻟ�ﻺﻧﺎث ،وخ�ضعت
وطبقت �أدوات الدرا�سة تطبيق ًا
جمموعة �ضابطة بواقع �ﺸﻌبتني ﻟ�ﻺﻧﺎث للطريقة اﻻﻋﺘﻴﺎدﻳﺔِّ ،
ال�شفوية.
ثم قي�س التغري احلادث فى حت�صيل اال�ستجابة
قبلي ًا وبعد ًيا ،ومن َ
ّ

التعريفات اإلجرائية:
◄◄مهارات التحدث :التح ُّدث الذي جتيد خالله طالبات ال�صف التا�سع الأ�سا�سي
مهارات الطالقة ،والتنغيم ،والتنظيم ،والتدليل والإقناع ،وح�سن التفاعل.
منظمة يف تعليم
◄◄املنحى التوا�صلي :اجتاه تفاعلي ،ت�شاركي يتبع خطوات
ّ
املهارات اللغوية ،ي�سعى �إىل حتقيق الهدف الأ�سمى من تعلّم اللغة وتعليمها ،وهو القدرة
ُغوية خمتلفة عرب �إحداث التفاعل بني املعلم،
على ممار�سة مهارات اللغة يف �سياقات ل ّ
والطلبة ،والبيئة التعليمية بتطبيق ن�شاطات لُغو َية حوار َية توا�صل َية متنوعة.

تتكون من الأهداف
◄◄الربنامج التعليمي :برنامج ي�ستند على ا�سرتاتيجيات
ّ
تعليميـة ّ
التعليمية ،وحمتوى التح ُّدث م�صوغ ًا يف �ضوء ا�سرتاتيجيات الـتعلم التوا�صلي ،وخطواته،
و�أبعاده ،و�أدوات التقومي امل�ستخدمة؛ للت�أكّ د من حتقيق الأهداف التعليميـة ،واملتمثلة يف
تنمية مهارات التح ُّدث.
ّ

حدود الدراسة:
تتمثّل حدود الدرا�سة يف الآتي:
عينة من طالبات ال�صف التا�سع الأ�سا�سي يف مدار�س حمافظة
�1.1أفراد الدرا�سةّ :

الزلفي ال�سعودية للعام الدرا�سي .2015 /2014
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تنمية كل مهارات التح ُّدث مـن خالل برنامج� ،أو
2.2مهارات التح ُّدث� :إذ �إنه ي�صعب ّ
ا�سرتاتيجية معينة؛ لذا اقت�رصت على مهارة الطالقة ،والتنغيم ،والتنظيم ،والتدليل والإقناع،
وح�سن التفاعل.

الدراسات السابقة:
تنمية مهارة التح ُّدث
تعددت الدرا�سات ال�سابقة التي تناولت �أثر املنحى التوا�صلي يف ّ
وم�ؤ�رشاتها ال�سلوكية ،وفيما يلي عر�ض لبع�ض هذه الدرا�سات:
فاعلية برنامج يف اللغة
�أجرى عبد العظيم ( )2004درا�سة هدفها الك�شف عن مدى
ّ
تنمية مهارات احلوار لدى طالبات
العربية قائم على املدخل التوا�صلي الذي يهدف �إىل ّ
بكلية البنات بجامعة عني �شم�س ،و�أُع ّدت لهذه الدرا�سة اختباراً
الإعالم بق�سم االجتماع ّ
التجريبي.وتو�صلت الباحثة �إىل
ال�شفوية ،وا ّتبعت الباحثة املنهج الو�صفي
لقيا�س القدرة
ّ
ّ
تنمية اجلانب املعريف للحوار ،ومهاراته ككل ،وفعاليته يف كل مهارة
فعالية الربنامج يف ّ
ّ
من مهارات احلوار الفرعية.
ﺍﻻﺘ�ﺼﺎﻟﻴﺔ
ُﻐﻭﻴﺔ
ّ
و�أجرت اجلوري�شي ( )2008درا�سة ﻫﺩﻓﺕ �ﺇﻰﻟ ﻤﻌﺭﻓﺔ �ﺃﺜﺭ ﺍ�ﻷﻨ�ﺸﻁﺔ ﺍﻟﻠ ّ
ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﻟ�ﺸﻔﻭﻱ ﻟﺩﻯ ﻁﺎﻟﺒﺎﺕ ﺍﻟ�ﺼﻑ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺍ�ﻷ �ﺴﺎ�ﺴﻲ ﻲﻓ ﺍﻤﻟﺩﺍﺭ�ﺱ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ
ﻲﻓ ّ
ﺍ�ﻷﻭﻰﻟ.ﻭتكوﻨﺕ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍ�ﺴﺔ ﻤﻥ  60ﻁﺎﻟﺒﺔ ﻤﻥ ﻁﺎﻟﺒﺎﺕ ﺍﻟ�ﺼﻑ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ
ﻤﻟﻨﻁﻘﺔ ﻋﻤﺎﻥ
ّ
ﺤﻴﺙ ُق�سمت ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ �ﺇﻰﻟ ﻤﺠﻤﻭﻋﺘﻴﻥ؛ ﺍ�ﻷﻭﻰﻟ :ﺘﺠﺭﻴﺒﻴـﺔ
ﻋﻤﺎﻥ ﺍ�ﻷﻭﻰﻟُ ،
ﺍ�ﻷ �ﺴﺎ�ﺴﻲ ﻲﻓ ﻤﻨﻁﻘﺔ ّ
ُﻐﻭﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ� :ﻀﺎﺒﻁﺔ ﺩﺭ�ﺴﺕ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﻟ�ﺸﻔﻭﻱ
ﺩﺭ�ﺴـﺕ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﻟ�ﺸﻔﻭﻱ ﺒﻤﻤﺎﺭ�ﺴﺔ ﺍ�ﻷﻨ�ﺸﻁﺔ ﺍﻟﻠ ّ
ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ،ﻭﺘﻨﻅﻴﻤﻪ
ﺒﺎﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻻﻋﺘﻴﺎﺩﻴﺔ.ﻭ�ﻷﻏﺭﺍ�ﺽ ﺍﻟﺩﺭﺍ�ﺴﺔ �أعدت ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﻤﺤﺘﻭﻯ ﻟ�ﻸﻨ�ﺸﻁﺔ
ّ
ﻭﻭ�ﻀﻌﺕ �ﺃﻫﺩافًا ﺨﺎ�ﺼﺔ ﻟكل ﻨ�ﺸﺎﻁ ،ﻭﻭ�ﺴﺎﺌل ﻭ�ﺃ�ﺴﺎﻟﻴﺏ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ كل ﻨ�ﺸﺎﻁ ،ﻭ�ﺼﻤﻤﺕ ﺒﻁﺎﻗﺔ
ﻟ�ﻸﻨ�ﺸﻁﺔ.ﻭﺘﻭ�ﺼﻠﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍ�ﺴﺔ �ﺇﻰﻟ ﺘﻔﻭﻕ ﺍﻤﻟﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻤﻟﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟ�ﻀﺎﺒﻁﺔ
ﺘﻘﻭﻴﻡ
ّ
ُﻠﻐﻭﻴﺔ
ﺼﺎﺌﻴﺎ ،ﻤﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ
ﻲﻓ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﻟ�ﺸﻔﻭﻱ ﺒﻔﺭﻭﻕ ﺩﺍﻟـﺔ اﺤ� ً
ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍ�ﻷﻨ�ﺸﻁﺔ ﺍﻟ ّ
ّ
االت�صالية ﻲﻓ ﺘﺩﺭﻴ�ﺱ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﻟ�ﺸﻔﻭﻱ.
ّ
و�أجرى فقيه ( )2009درا�سة هدفت �إىل تطبيق �إجراءات تدري�س مهارة التح ُّدث
عينة بلغت  35من الطلبة ﻲﻓ ﻤدﻴﻨﺔ ورﻗﻠﺔ
باللغة الإجنليزية وفق املقاربة
التوا�صلية لدى ّ
ّ
وح�سب متغريات م�ستوى �إدراك املفاهيم الأ�سا�سية
باجلزائر ،اﺨﺘﻴرت بالطريقة
الق�صديةُ ،
ّ
للمقاربة.وا ّتبع الباحث املنهج الو�صفي ،كما �أع َّد الباحث �أداتي الدرا�سة ممثلة ببطاقة
التوا�صلية ،واختبار لإدراك املفاهيم
مالحظة لتطبيق �إجراءات التدري�س وفق املقاربة
ّ
لعينة الدرا�سة يف
ُلغوية ا�ﻷ �ﺴﺎ�ﺴﻴﺔ للمقاربة
التوا�صلية.بينت النتائج �أن امل�ستوى العام ّ
ّ
ال ّ
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�إجراءات تدري�س مهارة التح ُّدث بالطريقة التوا�صلية منخف�ض ،و�أن الفروق بني ذوي
ُلغوية الأ�سا�سية للمقاربة التوا�صلية غري
امل�ستويني املرتفع ،واملنخف�ض لإدراك املفاهيم ال ّ
دال �إح�صائ ًيا عند جميعها.
و�أجرى ال�رشعة و�أبونباح وكزوز ()Al- shara',Abu Nabaah&khazouz ,2011
إجنليزية للمرحلة الأ�سا�سية العليا يف م�أدبا
بدرا�سة هدفت �إىل معرفة �إدراك معلمي اللغة ال
ّ
معلما ،ومعلمةً ،منهم 25
العينة ً 77
بتقومي طلبتهم با�ستخدام املنحى التوا�صلي.بلغ حجم ّ
�شاركوا يف اال�ستبانة الأوىل ،و� 51شاركوا يف اال�ستبانة الثانية.و�أظهرت النتائج �أن �إدراك
إجنليزية بتقومي طلبتهم باملنحى التوا�صلي بدت �إيجابية.و�أظهرت �أي�ض ًا �أنه
معلمي اللغة ال
ّ
إجنليزية كلغة
ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند ( )α=0.05يف �إدراك معلمي اللغة ال
ّ
أجنبية لتقومي اللغة الإجنليزية باملنحى التوا�صلي ُتعزى �إىل جن�س املعلم ،وامل�ؤهل العلمي،
� ّ
واخلربة.
تنمية مهارات التح ُّدث با�ستخدام
و�أجرى اوردي ( )Orade , 2012درا�سة هدفت �إىل ّ
الأن�شطة اللغوية التوا�صلية الثالث( :املناق�شة ،وحل امل�شكالت ،و�أداء الدور) لدى طلبة ال�صف
العينة من  49طالب ًا
الأول ثانوي ،وحتديد اجتاهاتهم نحو تلك الأن�شطة ،وت�ألفت جمموعة ّ
العينة وف ًقا لقدراتهم ،وكفاءتهم
وطال ًبة يف مدر�سة �أوردن الثانوية يف تايالند ،اختريت ّ
يف التح ُّدث باللغة الإجنليزية( :مرتفعة ،ومتو�سطة ،ومنخف�ضة) .ا ّتبع الباحث الت�صميم
الكمي ،والنوعي.ولأغرا�ض الدرا�سة �أعد الباحث �أداتني؛ اختبار القدرة ال�شفوية بالإجنليزية،
التوا�صلية.و�أظهرت نتائج الدرا�سة وجود
وا�ستبانة لقيا�س اجتاهات الطلبة نحو الأن�شطة
ّ
إح�صائية بني متو�سط �أداء الطلبة يف االختبار البعدي مقارنة باالختبار
فروق ذات داللة �
ّ
التوا�صلية ،ووجود اجتاهات �إيجابية لدى الطالب نحو
لعينة الدرا�سة يعزى للأن�شطة
ّ
القبلي ّ
تعليم مهارات التح ُّدث باللغة الإجنليزية عن طريق الأن�شطة التوا�صلية.
وقام عجاج ( )2012بدرا�سة يف الأردن هدفت الك�شف عن �أثر طريقة تدري�س قائمة
على املنحى التوا�صلي يف حت�سني بع�ض مهارات التح ُّدث ،والكتابة لدى طلبة ال�صف الثامن
عينة الدرا�سة من  134طالب ًا وطالبةًُ ،ق�سمت �إىل جمموعتني؛ الأوىل
ال
أ�سا�سي.تكونت ّ
ّ
�ضابطة وبلغ عددها  68طالب ًا وطالبةً ،منهم  31ذكوراً و� 37إناثاً ،والثانية جتريبية،
وبلغ عددها  66طالب ًا وطالب ًة منهم  32ذكوراً و� 34إناثاً.در�ست املجموعة التجريبية
مو�ضوعات التح ُّدث ،والكتابة با�ستخدام طريقة التدري�س القائمة على املنحى التوا�صلي،
إح�صائية
� ّأما ال�ضابطة فدر�ست بالطريقة االعتيادية.ك�شفت الدرا�سة وجود فروق ذات داللة �
ّ
يف مهارات التح ُّدث جميعها ،والكتابة ككل تعزى �إىل متغري طريقة التدري�س ل�صالح
املجموعة التجريبية (الإناث) .
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تنمية الطالقة يف التح ُّدث
ويف درا�سة �أجراها يانغ ( )Yang, 2014هدفت �إىل
ّ
التوا�صلية لدى الطلبة يف املدار�س
باللغة الإجنليزية ب�صورة م�ستمرة عن طريق املواقف
ّ
عينة الدرا�سة من  302من الطالب والطالبات اختريوا ع�شوائ ًيا،
الثانوية بال�صني.تكونت ّ
معلما من خمتلف املدار�س الثانوية يف ال�صني؛ لتدريب الطلبة با�ستخدام الأن�شطة
و 35
ً
املعدة لتحقيق الغر�ض.در�ست جمموعة البحث  14مو�ضوع ًا يف � 14أ�سبوع ًا �ضمن مواقف
توا�صلية ،ت�ضمنت �أن�شطة ،وتدريبات متنوعة.ا�ستخدم الباحث املنهج التحليلي الو�صفي
ّ
فاعلية التوا�صل الُلغوي يف تعليم الطلبة
الواحدة.تو�صلت الدرا�سة �إىل
�ضمن املجموعة
ّ
ّ
وتدريبهم مهارة الطالقة يف التح ُّدث.

طريقة الدراسة وإجراءاتها:
جمتمع الدراسة:
يت�ألف جمتمع الدرا�سة من طالبات ال�صف التا�سع الأ�سا�سي جميعهن ،امل�سجالت يف
املدار�س احلكومية التابعة ملديرية الرتبية والتعليم مبحافظة الزلفي يف العام الدرا�سي
2015 - 2014م ،والبالغ عددهن  586طالبة.
أفراد الدراسة:
اختري �أفراد الدرا�سة من بني مدار�س الزلفي احلكومية للإناث ،وقد بلغ عدد �أفراد
الدرا�سة  76طالبة من طالبات ال�صف التا�سع الأ�سا�سي يف الف�صل الثاين من العام الدرا�سي
التو�صل �إليهن ،وال�ستعداد
ق�صدية؛ ل�سهولة
.2015 /2014وقد مت اختيارهن بطريقة
ّ
ّ
املدار�س للتعاون مع الباحثة لتنفيذ �إجراءات الدرا�سة.واجلدول الآتي يو�ضح العينة و�أماكن
وجودها.
الجدول ()1
يبين عينة الدراسة وأماكن وجودها

املجموعة

العدد

املدار�س التي اختريت منها

التجريبية

38

املتو�سطة اخلام�سة

ال�ضابطة

38

املتو�سطة الثانية

أداة الدراسة:
ت�ضمن جمموعة من
طورت الباحثة اختباراً موقفي ًا �شفوي ًا
ّ
لتحقيق غر�ض الدرا�سة ّ
املواقف التي �أُع َدت مثريات خارجية؛ لإنتاج احلديث لقيا�س مهارات التح ُّدث ،يف �ضوء
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املهارات الفرعية اخلم�س وهي :الطالقة ،والتنغيم ،والتنظيم ،والتدليل والإقناع ،وح�سن
التفاعل.

و ُبني االختبار املوقفي وفق الإجراءات الآتية:

  ُو�ضعت قائمة مبهارات التح ُّدث الفرعية مدار التناول باالطالع على الأدب الرتبوي
ال�سابق ذي ال�صلة طعيمة ( )2004ون�رص والعبادي ( )2005وري�شارد (، )Richard, 2008

حيث ُح ِّددت خم�س مهارات كما ي�أتي:
♦ ♦�أوالً -الطالقة:

ت�ستدعي عدداً ﻣﻦ الكلمات املرتبطة مبو�ضوع ﻣﺎ �ﺿﻤﻦ زﻣﻦ حمدد ،و ُتعبرّ عن فكرتها
ب�صيغ لُغوية منا�سبة ،ومتعددة ،و ُتق ّدم احلديث ب�رسعة تتالءم وم�ستوى املتلقيات وطبيعة
املوقف ،وتتحدث بلغة عربية ف�صيحة خالية من �أخطاء النطق ،واللفظ ،والبناء ،و ُت ّنوع يف
�أ�ساليب العر�ض مبا يتنا�سب وطبيعة مو�ضوع احلديث ،وخ�صائ�ص اجلمهور.
♦

♦ثانياً -التنغيم:

ُتركّ ز املتحدثة على النطق ال�سليم ،و�إخراج احلروف من خمارجها ال�صحيحة ،وتتقن
ﻨﺒﺭﺓ ﺍﻟ�ﺼﻭﺕ ﻤﻊ ﺍ�ﻷ �ﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻤﻟﺨﺘﻠﻔﺔ (ﺍﻟﺘﻌﺠـﺏ ﻭﺍﻻ�ﺴـﺘﻔﻬﺎﻡ ﻭﺍﻟﺘﻤﻨﻲ)  ،وت�ستخدم ﺣﺮﻛﺎت
ﺟ�ﺴﻤﻴﺔ ﻣﻨﺎ�ﺳﺒﺔ مل�ضمون الكالم املر�سل.
♦

♦ثالثاً -التنظيم:

تحُ ّ دد بداية الهدف من التح ُّدث مع الآخرين ،ومت ّهد للتح ُّدث على نحو جاذب ،و�شائق،
اللفظية املنا�سبة
و ُتنظّ م الأفكار زمن ًيا ح�سب النقاط املهمة ،والرئي�سة ،وت�ستخدم الروابط
ّ
يف االنتقال من فكرة �إىل فكرة ،و ُتنهي حديثها ب�صورة جاذبة ،ومنا�سبة.
♦

♦رابعاً -التدليل والإقناع:

ت�ضمن عر�ضها �أدلة ح�صلت
تدعم �آراءها يف �أثناء التحدث ب�أدلة ،و�شواهد منا�سبةُ ،و َ
عليها من م�صادر خمتلفة ،و ُتق ّدم �أدلة ُمقنعة لدعم احلل الذي تقرتحه.
♦

♦خام�ساً -ح�سن التفاعل:

ت�ستخدم تعبريات حركية م�صاحبة للحديث املنتج ،وتتقبل �آراء الآخرين كما هي دون
تع�صب لر�أيها ،وتحُ لل اهتمامات امل�ستمعات ،وت�ستخدم ا�سرتاتيجيات م�ؤثرة �شفوية ،وغري
�شفوية (االمياءات والإ�شارات)  ،وت�ستخدم �أ�سئلة للت�أثري يف امل�ستمعات جتذب انتباههن.
وبتحديد هذه املهارات متت الإجابة عن ال�س�ؤال الفرعي الآتي" ما مهارات التح ُّدث
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املنا�سبة املراد تنميتها لدى طالبات ال�صف التا�سع مبحافظة الزلفي "؟
  ُ�صممت بطاقة ت�شمل ثمانية مواقف بحيث تكون متنوعة ومتكافئة من حيث
ال�صعوبة ،وقدرتها على �إثارة اخلربات ال�سابقة؛ لإثارة املتح ّدث لإنتاج الكالم.
  ُ�ص َممت بطاقة تقومي الأداء الُلغوي ال�شفوي؛ وهي بطاقة ت�ألفت من ثالثة �أجزاء؛
تت�ضمن بيانات �شخ�صية عن املفحو�ص ،واملهارات الفرعية اخلم�س للتح ُّدث وامل�ؤ�رشات
ال�سلوكية املرتبطة بكل مهارة حيث مثلت هذه امل�ؤ�رشات معايري الأداء اللغوي ال�شفوي
امل�ستهدفة ،وا�ستخدام مقيا�س خما�سي متدرج على غرار مقيا�س ليكرت حيث ُو�ضع �أمام
كل م�ؤ�رش من امل�ؤ�رشات ال�سلوكية مقيا�س متدرج .5 - 1
صدق االختبار:
للت�أكد من �صدق االختبار ،وبطاقة مالحظة حتليل الأداء الُلغوي ،وال�شفوي ُعر�ضا
على جمموعة من املحكّمني من ذوي اخلربة ،واالخت�صا�ص من �أع�ضاء هيئة التدري�س يف
ق�سم املناهج والتدري�س ،واملتخ�ص�صني يف القيا�س والتقومي ،واللغة العربية ،و�آدابها يف
اجلامعات ال�سعودية ،والأردنية ،حيث طُ لب �إليهم �إبداء الر�أي يف مدى مالءمة املواقف التي
ال�سلوكية التي حددت بكل مهارة ،ومدى
اختريت لأفراد الدرا�سة ،ومدى ارتباط امل�ؤ�رشات
ّ
ُلغوية لالختبار،
ُلغوية ،وال�صحة ال ّ
�صالحية �صوغ امل�ؤ�رشات من الناحيتني الفنية ،وال ّ
واقرتاح التعديالت املنا�سبة.ويف �ضوء ملحوظات املحكمني �أُجريت التعديالت املطلوبة.
ثبات االختبار:
تكونت من  25طالبة من طالبات
عينة ا�ستطالعية َ
حل�ساب ثبات االختبار طُ ِّبق على ّ
عينة الدرا�سة؛ حل�ساب معامل الثبات للتقديرات فيما بني
ال�صف التا�سع ،ومن خارج ّ
امل�صححتني لكل املهارات يف �ضوء ما ا�شتملت عليه قائمة مالحظة التح ُّدث من م�ؤ�رشات
مت التحقق من الثبات با�ستخدام معادلة " �ألفا كرونباخ " ،وقد بلغ
�سلوكية للمهارات؛ حيث ّ
ّ
معامل الثبات الختبار مهارات التح ُّدث ككل ( )0.82وهو م�ؤ�رش على �أن االختبار يتمتع
بثبات قوي ،ويعطي مزي ًدا من الثقة ال�ستخدامه يف الدرا�سة احلالية ،واجلدول ( )2يبني
معامل الثبات لفقرات كل مهارة من مهارات اختبار مهارات التح ُّدث.
الجدول ()2
معامل الثبات الختبار مهارات التحدث ككل وكل مهارة من مهاراته

مهارة التحدث

معامل الثبات

الطالقة

0.79
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التنغيم

0.85

التنظيم

0.83

التدليل والإقناع

0.82

ح�سن التفاعل

0.81

الكلي

0.82
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تطبيق االختبار:
طُ ِّبق االختبار املوقفي القبلي ،والبعدي بعد �أن ُع ّدل ب�صورته النهائية ،وفق التعليمات
ت�ضمنت اجلل�سة
املرفقة ،وكيفية التعامل معه.و�أُجري االختبار املوقفي على جل�ستني بحيث ّ
الأوىل عر�ض �أربع �صور؛ يطلب من كل طالبة اختيار �صورة واحدة تتحدث فيها مدة دقيقة
واحدة�.أما اجلل�سة الثانية فقد ت�ضمنت �أربعة موا�ضيع؛ يطلب من كل طالبة اختيار مو�ضوع
�سجل �أداء الطالبات يف الغرفة ال�صفية مبعزل عن
واحد تتحدث فيه مدة دقيقة واحدة ،كما ِّ
طالبات املدر�سة ،وقد ا�ستغرق االختبار ح�صتني لكل �شعبة.
تصحيح االختبار:
ُ�ص ّممت بطاقة تقومي للتحدث بهدف حتليل ا�ستجابة الطالبة �شفو ًيا ،واختريت م�ساعدة
مت اللقاء بها وت�سليمها بطاقة الأداء ال�شفوي؛ لالطّ الع على
للباحثة لها خربة يف التدري�س ،و ّ
بنودها ،وتو�ضيح �آلية الت�صحيح ،وكيفية التحليل ،وتقدير الدرجة التي متثل �أداء الطالبة
بهدف �ضمان الدقة يف التحليل ،واُتفق على �أن يكون التحليل للأداء ال�شفوي ب�صورة مفردة
وف ًقا ملا ُ�س ِّجل عرب جهاز احلا�سوب لعدة مرات ،ور�صد الدرجة لكل طالبة بواقع  20م�ؤ�رشاً
�سلوك ًيا لكل موقف من املواقف املعدة حيث تراوحت الدرجة بني  5 - 1على كل م�ؤ�رش من
امل�ؤ�رشات املرتبطة مبهارة التح ُّدث ،وبعد االنتهاء من عملية التحليل ،والر�صد ،ا�ستخرجت
الدرجات الفرعية لكل مهارة من املهارات الفرعية ملهارات التح ُّدث اخلم�س للمجموعتني
التجريبية ،وال�ضابطة حيث تراوحت درجة كل طالبة على االختبار املوقفي بني - 20
 100درجة.

اإلطار النظري والفلسفي للربنامج التعليمي:
تنمية بع�ض مهارات التح ُّدث لدى طالبات ال�صف التا�سع،
يهدف الربنامج احلايل �إىل ّ
وي�ستند هذا الربنامج على �رضورة وعي الطالبات ب�أهداف تعلم التح ُّدث ،ثـم �إدراكهـن
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تنمية تلك املهارات لديهن من خالل التوا�صل الفاعل ،وامل�ستمر والتغذية الراجعة،
لكيفية ّ
والتعليمات املنا�سبة امل�ستخدمة يف كل تدريب ون�شاط ،وقد ُح ِّددت الأهداف العامة يف
الربنامج ،والأهداف ال�سلوكية اخلا�صة التي تلت عنوان كل در�س من درو�س الربنامج ،كما
ت�ضمن الربنامج القائم على املنحى التوا�صلي �أهدافًا له متمثلة يف مهارات التح ُّدث ،كما
َ
تعليمية ميكن الإفادة منها يف تنفيذ تلك
ا�شتمل على تدريبات ،و�أن�شطة متنوعة ،وو�سائل
ّ
تنمية مهارات التح ُّدث يف
الأن�شطة ،كما ا�شتمل على دليل للمعلمة؛ لكيفية تنفيذ برنامج ّ
تنمية مهارات التح ُّدث با�سـتخدام الربنامج القائم على املنحى التوا�صلي.
�ضوء �إجراءات ّ
أسس الربنامج التعليمي:
ي�ستند املنحى التوا�صلي الذي يقوم عليه الربنامج التعليمي يف تعليم مهارة التح ُّدث
ُغوية،
�إىل جمموعة �أ�س�س تتيح للطالبات تعلم ًا ن�شطاً ،وفاعالً ،ومنظم ًا من خالل املواقف الل ّ

والفر�ص املتاحة لهن للتعلم حيث حددها طعيمة ( )2004؛ وما ( )Ma, 2009يف
النحو الآتي:

♦ ♦�أوالً :يتفق ﻣﻊ ﻓﻠ�ﺴﻔﺔ اﻤﻟﻨﻬﺞ املدر�سي ﻲﻓ تعليم مهارات اللغة عرب االجتاهات
احلديثة يف التدري�س.
♦ ♦ثان ًيا :يقوم على �أ�س�س التوا�صل االجتماعي ،مما ي�ؤدي �إىل ا�ستخدام ال�صيغ
املتنوعة للمخاطبة اجتماع ًيا.
درب احل�صول على �أعلى درجة من الكفاءة اللغوية.
♦ ♦ثال ًثاُ :ي ّ
♦ ♦راب ًعا :ي�ؤكّ د على عمليات التوا�صل ،والتفاعل بجانب �إتقان ال�صيغ الُلغوية ،وهذا
ي�ؤدي �إىل قيام الطالب ب�أدوار خمتلفة يربز فيها التفاعل ،والتعاون وهذا بدوره يتحرر من
التعليم التقليدي من خالل ما يتيحه من تدريبات ،و�أن�شطة خمتلفة تربز دوره الإيجابي.
ُغوية عرب ال�سياق الثقايف الذي
♦ ♦
خام�ساُ :يق ّدم �أ�سلو ًبا جدي ًدا يف تعلم املفردات الل ّ
ً
يرتبط وحياة الطالب اليومية.
أ�سا�سية لُلغة؛ وهي التفاعل ،والتوا�صل مع احلدث الُلغوي،
�ساد�سا :يعتمد الوظيفة ال
ّ
♦♦ ً
وعنا�رصه املختلفة.
واجلمعية املختلفة يف تعليم الُلغة.
الثنائية
ُغوية
ّ
ّ
♦ ♦�ساب ًعا :يركّ ز على الأن�شطة الل ّ
♦ ♦ثام ًناُ :يق ّدم التغذية الراجعة ب�شكل منظم ،وم�ستمر؛ لت�صحيح النطق ،والتنغيم،
وا�ستخدام احلركات امل�صاحبة.
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أهداف الربنامج:

ﻴﻤكن ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍ�ﻷﻫﺩﺍﻑ العامة ﻟﻠﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻲﻓ الآتي:
♦
♦

النظرية املت�صلة مبهارة التح ُّدث.
♦�أوالً :تعريف الطالبات باملعرفة
ّ
تنمية مهارات التح ُّدث ،وم�ؤ�رشاتها ال�سلوكية.
♦ثان ًياّ :

األهداف اخلاصة للربنامج:
أهمية التعبري ال�شفوي وقيمته يف احلياة.
♦ ♦�أوالً :ال�شعور ب� ّ
♦ ♦ثان ًيا :زﻳﺎدة املخزون اللُغوي والتح�صيلي للطالبات ،واﻻرﺗﻘﺎء ﺑﻔﻬﻤﻬن مل�ستويات
التح ُّدث الناقد.
حمتوى الربنامج:
اختريت وحدات الف�صل الدرا�سي الثاين (العمل ،و�سموم قاتلة ،والثورة املعلوماتية)
من كتاب لغتي اخلالدة املقرر لل�صف التا�سع الأ�سا�سي.
اسرتاتيجيات التدريس:
لتحقيق �أهداف الربنامج ا�ستخدمت ا�سرتاتيجيتا التعلُم التعاوين ،والتعلم التباديل؛ �إذ
ُتع َّدان من اال�سرتاتيجيات التي تتيح التوا�صل ،والتفاعل للطالبات.
آلية التنفيذ:
يعتمد تنفيذ الربنامج على الإطار النظري اخلا�ص باملنحى التوا�صلي من حيث
مفهومه ومبادئه ،وتنظيمه.ومن خالل اال�ستفادة من الدرا�سات ال�سابقة يف هذا املجـال
التـي اعتمـدت جميعها على اال�سرتاتيجيات ،واخلطوات املتعلقة بالأدوار املحددة للمعلمات
والطالبات فيها (. )Orade, 2012
تقويم الربنامج:
يعتمد تقومي الربنامج التعليمي ،وقيا�س �أثره على اختبار موقفي �شفوي بعدي يف
مهارات التح ُّدث لدى الطالبات.

دور املعلم واملتعلم واملواد التعليمية يف الربنامج التعليمي:
ت�ؤ ّدي معلمة ال ُل ّغة �أدواراً عدة يف الربنامج التعليم؛ فهي التي تتحكم يف عملية تعلّم
وتوجه الطالبات لال�ستجابة وتتابعهن،
ال�شفوية على �شكل حوار،
الطالبات ،حيث ُتق ّدم اللغة
ّ
ّ
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وتختار املفردات وتعلّمها ،و ُت ّ�شجع الطالبات على التح ُّدث ،وتعمل على مكاف�أتهن من خالل
التعزيز.
�أما عن الدور الذي متار�سه الطالبات فينظر �إليه على �أنه دور تفاعلي يتم خالله
اال�ستجابة للمحفزات ،وبالتايل ميتلكن �سيطرة قليلة على املحتوى� ،أو �أ�سلوب التع ُلّم ،حيث
ت�ستمع الطالبات �إىل املعلمة مع وجود �أدوار �أخرى لهن ،وهذه الأدوار تقوم على امل�شاركة،
للمهمات.
واال�ستجابة والأداء
َّ
وتوجه عادة من
وت�ساعد املواد التعليمية على تطوير كفاءة التح ُّدث لدى الطالبات،
ّ
معلمة الُلغة ،وت�ستخدم الكتب املدر�سية عادة يف املراحل الأ�سا�سية ،كما متتلك امل�سجالت
مركزية يف هذا الربنامج.
ال�صوتية ،واملعدات الب�رصية ال�سمعية �أدواراً
ّ
ّ
وبالنظر �إىل ما �سبق ف�إن الربنامج التعليمي ُيكامل بني دور املعلمة ،والطالبة،
مهما و�أ�سا�س ًيا لنجاح الربنامج يف تع ُلّم
واملواد
التعليمية ،بحيث ُي�شكّل كل منها ً
جزءا ً
ّ
مهارة التح ُّدث.
زمن تطبيق الربنامج:
ح�صة �صف ًية يف كل �أ�سبوع ح�صتان تدري�سيتان ،وقد
ُن ّفذ الربنامج بواقع اثنتي ع�رشة ً
ا�ستمر تنفيذ الربنامج ابتداء من  .2015 /4 /1 - 2015 /2 /15بالإ�ضافة �إىل احل�ص�ص
ت�ضمنت تعليمات �إجراء االختبار القبلي ،والبعدي ،والتعريف بالربنامج من الناحيتني
التي ّ
والتطبيقية.
النظرية
ّ
ّ
صدق الربنامج:
للتحقق من �صدق الربنامج ُعر�ض على محُ كمني من خرباء وخمت�صي مناهج
اللغة العربية و�أ�ساليب تدري�سها ،ويف علم النف�س الرتبوي ،ويف اللغة العربية؛ للت�أكد من
مدى مالءمة الربنامج للأهداف العامة ،واخلا�صة ،واملحتوى املعد له ،ومدى منا�سبة
ا�سرتاتيجيتي التدري�س ،وكفاية الزمن املخ�ص�ص لكل مهمة ،ومدى منا�سبة التقومي
و�أ�ساليبه ،وقد �أبدى عدد من املحكمني مالحظات حول تب�سيط بع�ض املهمات لتتنا�سب
ُغوية لبع�ض العبارات ،وقد ُع ّدلت جميعها يف
واملرحلة امل�ستهدفة ،وتعديل ال�صياغة الل ّ
�ضوء مالحظاتهم.
خطوات تنفيذ الدراسة:

اتبعت الباحثة يف تنفيذ الدرا�سة احلال ّية اخلطوات الآتية:
♦

♦�أوالً :مراجعة الأدب الرتبوي املتعلق مبو�ضوع ا�ستخدام املنحى التوا�صلي يف
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حت�سني مهارة التح ُّدث.
♦ ♦ثان ًيا� :إعداد �أدوات الدرا�سة ممثلة يف :قائمة التح ُّدث الفرعية ،وامل�ؤ�رشات ال�سلوكية
الدالة على كل مهارة ،واختبار مهارات التح ُّدث ،والربنامج التعليمي املت�ضمن تدريبات،
وعر�ضت على جمموعة من
و�أن�شطة تفاعلية،
وت�شاركية قائمة على املنحى التوا�صليُ ،
ّ
املحكمني؛ للت�أكد من �صدقها ،و�إجراء معامالت الثبات الالزمة لذلك.
♦ ♦ ثال ًثا :احل�صول على موافقة جلنة ال�سماح الأخالقي يف جامعة املجمعة ،ومديرية
الرتبية والتعليم ملحافظة الزلفي بتطبيق التجربة على الطالبات ،واختيار �أفراد الدرا�سة.
♦ ♦راب ًعا :تطبيق االختبار القبلي ملهارات التحدث على �أفراد الدرا�سة املجموعتني
ال�ضابطة ،والتجريبية يف �آن واحد.
خام�سا :تطبيق �إجراءات الربنامج التعليمي على املجموعة التجريبية وفق
♦ ♦
ً
االعتيادية يف
الإجراءات اخلا�صة بذلك ،بينما تلتزم معلمة املجموعة ال�ضابطة بالطريقة
ّ
تدري�س التح ُّدث وفق ما ورد يف دليل املعلم.
�ساد�سا :االلتقاء مع منفذة الربنامج ،وتو�ضيح �إجراءات تنفيذ الربنامج ،و�إعطاء
♦♦ ً
موقف تدري�سي �أمامها؛ لتدريبها على كيفية تنفيذ الربنامج ،ومتابعة تطبيق الربنامج،
وتقدمي الإر�شادات املنا�سبة.
♦ ♦�ساب ًعا :تطبيق االختبار البعدي للتح ُّدث على املجموعتني ال�ضابطة ،والتجريبية،
ح�سب الإجراءات املتبعة يف التطبيق القبلي.
♦ ♦ثام ًنا :ت�صحيح االختبارين القبلي ،والبعدي ،وفق �إجراءات الت�صحيح ومعايريه
التي �سبق تو�ضيحها ،ور�صد عالمات الطالبات ملهارة التح ُّدث.
إح�صائية املنا�سبة
♦ ♦تا�س ًعا� :إدخال البيانات يف احلا�سوب ،وا�ستخدام املعاجلات ال
ّ
ل�س�ؤال الدرا�سة ،وفر�ضياتها ،وا�ستخراج النتائج عرب جدول يت�ضمن جمموعة من التحليالت
إح�صائية ،وو�ضع جمموعة من التو�صيات يف �ضوئها.
ال
ّ
وبهذا متت الإجابة عن ال�س�ؤال الفرعي "ما �أ�س�س بناء برنامج قائم على املنحى
التوا�صلي لدى طالبات ال�صف التا�سع مبحافظة الزلفي"؟
عرض نتائج الدراسة:

ن�ص على" :ما �أثر برنامج تعليمي
◄◄للإجابة عن �س�ؤال الدرا�سة الرئي�س الذي ّ
قائم على املنحى التوا�صلي يف حت�سني مهارات التح ُّدث ،لدى طالبات ال�صف
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التا�سع الأ�سا�سي يف حمافظة الزلفي؟
ُح�سب املتو�سط احل�سابي لدرجات طالبات جمموعتي الدرا�سة التجريبية ،وال�ضابطة
يف �أدائهن على اختبار مهارات التح ُّدث ككل ،وكل مهارة من مهاراته ،فكانت النتائج كما
يظهرها اجلدول ()3
الجدول ()3
المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية لدرجات طالبات مجموعتي الدراسة التجريبية،
والضابطة على اختبار التح ُّدث القبلي ،والبعدي ككل ،وكل مهارة من مهاراته

مهارة التح ُّدث

الطالقة

التنغيم

التنظيم

التدليل والإقناع

ح�سن التفاعل

املجموعة

املقيا�س

العدد

املجموعة
ال�ضابطة
املجموعة
التجريبية
املجموعة
ال�ضابطة
املجموعة
التجريبية
املجموعة
ال�ضابطة
املجموعة
التجريبية
املجموعة
ال�ضابطة
املجموعة
التجريبية
املجموعة
ال�ضابطة
املجموعة
التجريبية

املتو�سط احل�سابي االنحراف املعياري

القبلي

38

12.02

2.16

البعدي

38

14.39

2.80

القبلي

38

12.42

3.18

البعدي

38

18.94

2.14

القبلي

38

7.26

1.40

البعدي

38

10.42

1.37

القبلي

38

7.37

1.82

البعدي

38

11.68

1.79

القبلي

38

13.13

2.81

البعدي

38

17.92

3.30

القبلي

38

12.44

3.13

البعدي

38

19.79

2.52

القبلي

38

8.47

1.70

البعدي

38

9.44

1.62

القبلي

38

8.16

1.85

البعدي

38

12.05

1.55

القبلي

38

11.87

3.31

البعدي

38

15.03

3.53

القبلي

38

11.08

3.06

البعدي

38

16.31

3.01
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املتو�سط احل�سابي االنحراف املعياري

القبلي

38

52.76

6.92

البعدي

38

67.21

6.28

القبلي

38

51.47

8.49

البعدي

38

78.79

4.70

يالحظ من اجلدول ( )3وجود فرق ظاهري بني املتو�سطات احل�سابية لدرجات طالبات
املجموعتني التجريبية ،وال�ضابطة على االختبارين القبلي ،والبعدي ،حيث كان هذا الفرق
( )11.58عالمة ل�صالح طالبات املجموعة التجريبية ،وملعرفة فيما �إذا كان هذا الفرق ذا
إح�صائية عند م�ستوى الداللة( (� )α=0.05أجري حتليل التباين امل�صاحب (�ANCO
داللة �
ّ
 )VAلدرجات طالبات املجموعتني التجريبية ،وال�ضابطة على االختبار البعدي ككل ،وكل
مهارة من مهاراته.ويظهر اجلدول ( )4نتائج هذا التحليل.
الجدول ()4
نتائج تحليل التباين المصاحب ( )ANCOVAللمقارنة بين متوسطي درجات طالبات مجموعتي الدراسة
التجريبية ،والضابطة على اختبار التح ُّدث البعدي ككل ،وكل مهارة من مهاراته

مهارة التحدث

الطالقة

التنغيم

التنظيم

م�صدر التباين
(املتغري امل�صاحب) الدرجة القبلية
ملهارة الطالقة
الطريقة
اخلط�أ
املجموع املعدل
(املتغري امل�صاحب) الدرجة القبلية
ملهارة التنغيم
الطريقة
اخلط�أ
املجموع املعدل
(املتغري امل�صاحب) الدرجة القبلية
ملهارة التنظيم
الطريقة
اخلط�أ
املجموع املعدل

م�ستوى الداللة
جمموع درجات متو�سط
قيمة (ف)
الإح�صائية
املربعات احلرية املربعات
19.59

1

19.59

3.24

0.076

378.92

1

378.92

62.67

0.000

441.38

73

6.05

854.78

75

0.016

1

0.016

0.006

0.937

30.33

1

30.33

11.81

0.001

187.46

73

2.57

217.79

75

58.71

1

58.71

7.41

0.008

79.02

1

79.02

9.97

0.002

578.37

73

7.92

703.41

75
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مهارة التحدث

التدليل
والإقناع

م�صدر التباين

م�ستوى الداللة
جمموع درجات متو�سط
قيمة (ف)
الإح�صائية
املربعات احلرية املربعات

(املتغري امل�صاحب) الدرجة القبلية
ملهارة التدليل والإقناع
الطريقة

3.68

1

3.68

1.46

0.23

124.07

1

124.07

49.32

0.000

اخلط�أ

183.61

73

2.52

316.25

75

املجموع املعدل
(املتغري امل�صاحب) الدرجة القبلية
ملهارة ح�سن التفاعل
ح�سن التفاعل الطريقة
اخلط�أ

الكلي

د .غادة خليل أسعد منسي

229.99

1

229.99

29.60

0.000

55.71

1

55.71

7.17

0.000

567.19

73

7.77

828.78

75

املجموع املعدل
(املتغري امل�صاحب) الدرجة القبلية
لالختبار ككل
الطريقة

295.87

1

295.87

10.91

0.000

2676.94

1

2676.94

98.76

0.000

اخلط�أ

1978.76

73

27.11

املجموع املعدل

4822.00

75

إح�صائية عند م�ستوى ( )α=0.05يف
يت�ضح من اجلدول ( )4وجود فرق ذي داللة �
ّ
نتائج طالبات جمموعتي الدرا�سة ال�ضابطة ،والتجريبية على اختبار مهارات التح ُّدث
إح�صائية
البعدي ككل ،حيث كانت قيمة ف املح�سوبة (� ، )98.76أي �أن هناك فرق ًا ذا داللة �
ّ
بني املتو�سطني احل�سابيني لدرجات طالبات جمموعتي الدرا�سة ال�ضابطة ،والتجريبية على
اختبار مهارات التح ُّدث ُيعزى لطريقة التدري�س ،ول�صالح طالبات املجموعة التجريبية.
إح�صائية عند م�ستوى ( α=0.05يف
كما �أظهر اجلدول (� )4أي�ض ًا وجود فرق ذي داللة �
ّ
نتائج طالبات جمموعتي الدرا�سة ال�ضابطة ،والتجريبية على كل مهارة من مهارات اختبار
مهارات التح ُّدث ،حيث كانت قيمة ف املح�سوبة ملهارة الطالقة ،والتنغيم ،والتنظيم،
والتدليل والإقناع ،ومهارة ح�سن التفاعل (، )49.32( ، )9.97( ، )11.81( ، )62.67
إح�صائية بني املتو�سطات احل�سابية
( )7.17على الرتتيب� ،أي �أن هناك فرق ًا ذا داللة �
ّ
لدرجات طالبات جمموعتي الدرا�سة ال�ضابطة ،والتجريبية على كل مهارة من مهارات
اختبار مهارات التح ُّدث يعزى للربنامج التعليمي ،ول�صالح طالبات املجموعة التجريبية.
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وهذا يبني �أن ا�ستخدام الربنامج التعليمي القائم على املنحى التوا�صلي ي�ؤثر �إيجاب ًا يف
مهارات التح ُّدث عند الطالبات ب�شكل �أف�ضل من ا�ستخدام الطريقة االعتيادية.
ن�صت على« :ال يختلف متو�سط �أداء طالبات ال�صف
وعليه؛ ُرف�ضت فر�ضية الدرا�سة التي ّ
التا�سع الأ�سا�سي يف كل مهارة من مهارات التح ُّدث ،والأداء فيها ككل باختالف الطرائق
اال�سرتاتيجية القائمة على املنحى التوا�صلي /الطريقة االعتيادية».
مناقشة النتائج:
اح�صائية بني
�أظهرت نتائج الدرا�سة املتعلقة ب�س�ؤال الدرا�سة الرئي�س فرو ًقا ذات داللة
ّ
متو�سطي درجات طالبات جمموعتي الدرا�سة التجريبية ،وال�ضابطة على االختبار ال�شفوي
البعدي ،ول�صالح املجموعة التجريبية يف املجموع الكلي للمهارات؛ مما يدل على فاعلية
الربنامج التعليمي يف حت�سني مهارات التح ُّدث لدى طالبات ال�صف التا�سع الأ�سا�سي ،وقد
توا�صلية؛ حيث �سعى �إىل تقدمي
ُيعزى ذلك �إىل طريقة بناء الربنامج التعليمي بطريقة
ّ
حقيقية لدى الطالبات ،وتتفق
ُغوية املتعلقة باملهارات �إىل مواقف
ّ
الأن�شطة ،والتدريبات الل ّ
هذه النتيجة مع ما �أ�شارت �إليه اجلوري�شي ( )2008،67ب�أن للبيئة التعليمية الفاعلة �أهمية
تفوق �أفراد املجموعة التجريبية على ال�ضابطة يف
يف اكت�ساب املهارات اللغويةّ �.أما عن ّ
مهارة الطالقة ،فقد يعود �إىل املناق�شات املختلفة بني املعلمة ،والطالبات من جهة ،وبني
الطالبات �أنف�سهن من جهة �أخرى بالتايل زادت طالقتهن ،وحت�سن �أدا�ؤهن يف التعبري عرب
وفاعلية
بحرية
واقعية �أُعطي الطالبات خاللها فر�صة للتعبري عن �آرائهن
ُغوية
ّ
ّ
ّ
�سياقات ل ّ
دون تردد �أو خوف ،وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة املن�سي (. )99 ،2012
تفوق املجموعة التجريبية على ال�ضابطة مبهارة التنغيم �إىل التنويع
وقد يعزى ّ
ت�شجيعية
بالتدريبات ،والأن�شطة ،والتي رك ًزت على احلوار الفاعل املنتج عرب �أجواء
ّ
بحرية ومرونة مبا يتنا�سب واملوقف التعليمي ،وهذا ما �أك ّدته
�أتاحت احلوار ،واملناق�شة
ّ
درا�سة ن�رص والعبادي (�. )2005أما عن تفوق املجموعة التجريبية على ال�ضابطة يف
مهارة التدليل والإقناع فقد يعود �إىل �أن الربنامج قد احتوى على �أن�شطة ،وتدريبات
خمتلفة زادت من كفاءة الطالبات ،و�أك�سبتهن القدرة على اال�ستدالل بال�شواهد املنا�سبة،
واملختلفة ،عرب �أجواء �سادها التعاون ،والت�شارك ،بالتايل �أ�صبحن �أكرث قدر ًة على �إنتاج
ال ُل ّغة ب�صورة �شفوية.
وقد ُيعزى تفوق املجموعة التجريبية على ال�ضابطة يف مهارة ح�سن التفاعل �إىل
املحتوى التعليمي الذي طبق ا�سرتاتيجيتي التعلم التعاوين ،والتباديل واللتني اعتمدتا-
توا�صلية مثرية للن�شاط واحلما�س،
ُغوية
ّ
يف �أ�سا�سهما -على �أن الُل ّغة ُتكت�سب عرب مواقف ل ّ
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املهمات
التوا�صلية بالتايل �إجناز
والذي �أدى �إىل تفاعل الطالبات مع الن�شاطات ،واملهمات
ّ
َّ
املطلوبة بد ّقة عالية ،وهذا ما �أكدته درا�سة اوردي (.)Orade, 2012
وميكن تف�سري فاعلية الربنامج ككل باحتوائه على ا�سرتاتيجيات �أتاحت الدمج بني
ُغوية املختلفة ،والتي تنظر �إىل التح ُّدث باعتباره مهارة مركبة من املهارات
املهارات الل ّ
أدائية تقوم على التفكري ،وتنظيم التح ُّدث ،وت�سل�سله ،وتدعيم الر�أي بالأدلة،
ُغوية وال ّ
الل ّ
وال�شواهد املنا�سبة (ن�رص والعبادي. )2005 ،

التوصيات:
�1.1إعادة �صياغة مقررات اللُغة العربية ب�صفة عامة ،وبرامج تعليم التح ُّدث ب�صفة
الدرا�سية ،وبخا�صة يف املرحلة املتو�سطة �ضمن املنحى
خا�صـة فـي خمتلف املراحل
ّ
التوا�صلي.
2.2توجيه نظر م�ؤلفي املناهج ب�رضورة ت�ضمني برامج تعليم اللُغة العربية ،والتح ُّدث
بنماذج ،وا�سرتاتيجيات املنحى التوا�صلي.
عينات �أخرى؛ للتثبت من ت�أثري الربنامج التعليمي يف
�3.3إجراء درا�سات مماثلة على ّ
مراحل التعليم املختلفة.
�4.4إجراء املزيد من الدرا�سات حول مهارات التح ُّدث التي مل تتناولها الدرا�سة؛ للتثبت
فعالية الربنامج التعليمي.
من مدى
ّ
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