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ال ُمل ّخص
ي قائم على ال ّنظريّة التّفاعليّة االجتماعيّة في
هدفت الدّراسة إلى كشف أثر برنامج تدريس ّ
ّ
تكون أفراد الدّراسة من ( )67طالبة من
التّحدث لدى طالبات ال ّ
ي في األردنّ .
صف التّاسع األساس ّ
وو ّزعت
مدرسة جرينة الثّانويّة للبنات التّابعة لمديريّة تربية مادبا ،اختيرت المدرسة قصديّاًُ ،
ال ُ
شعَب عشوائيًّا على مجموعتين :تجريبيّة وعددها( )33وضابطة وعددها ( .)34ولتحقيق أهداف
َ
ُ
ي .طبّق اختبار التّحدث على
ي واختبار التّحدث الموقف ّ
الدّراسة ،أعدّ الباحثان البرنامج التّدريس ّ
المجموعتين قبل التجربة وبعدها .درست المجموعة التّجريبيّة مدة ستّة أسابيع وفق البرنامج
ي .أظهرت نتائج
ي ،ودرست المجموعة الضّابطة المدّة نفسها وفق البرنامج االعتياد ّ
التّدريس ّ
الدّراسة وجود فروق ذات داللة إحصائيّة عند مستوى ) (α= 0.05بين المجموعتين ت ُعزى إلى
أثر البرنامج التّدريسي في جميع مهارات التّحدث لصالح المجموعة التجريبية.
ي.
الكلمات المفتاحيّة :النّظريّة التّفاعليّة االجتماعيّة ،التّحدث ،ال ّ
صف التّاسع األساس ّ
†
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هذا البحث مستل من أطروحة دكتوراة للطالبة ابتسام الشوابكة بعنوان "أثر برنامج تدريسي قائم على النظرية
التفاعلية االجتماعية في االستيعاب القرائي والتحدث لدى طالبات الصف التاسع األساسي في األردن" ،والذي
تم مناقشتها في الجامعة األردنية بتاريخ 2018/4/30م.
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Abstract
This study aimed at exploring the impact of an instructional program
based on social interactive theory on speaking skills among ninth grade
female students in Jordan. The participants of the study consisted of (67)
female students from jirina high school for Girls under the Directorate of
Madaba District.This school was purposely selected, where sections of
grade nine were distributed randomly into two groups: an experimental
group (33) and a control group (34). To achieve the goals of the study, the
researchers developed an instructional program based on the social
interactive theory and speaking test. The speaking test was applied
regarding the two groups, before and after the implementation of
instruction. The experimental group underwent six weeks of instruction
using the developed instructional program, while the control group was
exposed to the currently running instructional program for these six weeks.
Results showed statistically significant differences at (α= 0.50) among the
two groups that can be attributed to the impact of the instructional program
at all speaking skills in favor of the experimental group.
Keywords: Interactive Theory, Speaking Skills, Grade Nine.
المقدّمة
 ويتواصلون، ومن خاللها يتفاعلون،اللغة نافذة كبيرة تطل على تراث األمم وتحفظ هويتهم
 ووسيلة اإلنسان للت ّعبير عن، وهي أساس الحياة االجتماعية.والروابط بينهم
صالت
ّ
ّ ويعمقون ال
.صل
ّ صل المعرفة فهي األداة لالت ّصال والتّوا
ّ ِّ  ومن خاللها يُح،حاجاته ورغباته
 وتعدّ مهارة التحدث من المهارات الضرورية،كما تعدّ اللغة أداة لنقل المعلومات والمشاعر
ي
ّ  وتسهم في زيادة المخزون اللغو،للتواصل والتّفاعل مع اآلخرين؛ ألنها تلبي المطالب االجتماعية
ّ ي لل
، ويتميز التّحدث بخواص اجتماعيّة تتمثل في الت ّفاعل بين المتحدّث والمستمعين.طالب
ّ والمعرف
 وال بدّ أن يكون بين المستمع والمتحدث قدر مشترك من االتّفاق حول مضمون،والقدرة على اإلقناع
،وخواص نفسيّة تتمث ّل في ثقة المتحدث بنفسه
،الرسالة حتى يتحقق االت ّصال على أفضل ما يكون
ّ
ّ
 وسالمة،وخواص لغوية تتمثل في قوالب لغوية صحيحة المعنى والمبنى
،والقدرة على االستذكار
ّ
.)2000 ،صوت (الطيطي
ّ الكالم من األخطاء وتنغيم ال
ٌ ) التّحدث بأنه67 : ص،2000( عرف طعيمة ومناع
فن يتكون من مهارات تتآلف باستخدام
ّ و
ّ
 مؤلفة،لغة صحيحة ودقيقة؛ لنقل األفكار والمعتقدات واالتجاهات بعد عمليّة فكريّة لغويّة إنتاجيّة
: ص،1999( ي لمبحث اللغة العربيّة
.صياغة واإلنتاج
ّ
ّ من عناصر الفكر وال
ّ وعرفه الفريق الوطن
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 )51بأنه نشاط كالمي يفصح فيه ال ّ
طالب بلسانه عن أفكاره ومشاعره ،وينقلها إلى اآلخرين؛ فهو
أداة االتّصال السّريع بين ال ّ
ي.
طالب وغيره ،فيؤثر في السامع ويكسبه مبادرة وجرأة في إبداء الرأ ّ
ويعرفه فلورز ) )Florez,1999, p: 18بأنه عملية تفاعليّة لبناء المعنى ،وإنتاج المعلومات
ّ
واألفكار شكالً ومضموناً ،ومعنى الكالم المنتج يعتمد على السّياق الذي يحدث فيه ،ويعتمد على
المشاركين أنفسهم ،وخبراتهم وبيئاتهم.
ويرى شاهيني وسياماك ( (Shahini & Siamak, 2010, p: 3بأنه "قدرات عقليّة وأدائيّة
يمتلكها الفرد للفظ الكلمات؛ ليتواصل مع اآلخرين ،ويعبر عن أفكاره ومشاعره" .ويعرفه خامتين
( )Khamtien, 2010, p:90بأنه "استخدام أصوات لغوية لنقل األفكار واآلراء والمشاعر بهدف
االختالط باآلخرين" .أما نصر والعبادي ( )2005فقد عرفا التحدث بأنه "قدرة الطالب على إنتاج
أفكار ومعان ،وترجمتها في جمل لغوية منطوقة.
أ ّما آليّة حدوث عملية التّحدث فإنها تنشأ وفق عمليات عقليّة من ّ
ظمة ومع ّقدة ،تبدأ عندما يستثير
المتحدث خبراته المخزونة في دماغه ،ثم توليد األفكار وترجمتها ،ثم تتعرض لتقييمات ذاتية؛
للتّحقق من كفايتها ،ومالءمتها ووضوحها للمستمعين ،ثم إرسالها في شكل وحدات لغويّة معبّرة،
مطابقة لقواعد اللغات (نصر والعبادي .)2005 ،ويؤكد الدليمي والوائلي ( )2005أن التّحدث ال
يقف عند إخراج األصوات من مخارجها بشكل صحيح فقط ،بل يتجاوزه إلى عمليّات عقليّة مثل
معالجة المعلومات وضبطها والتّحكم في سرعة إرسالها.
وتتمثل أهمية التّحدث في كونه وسيلة اتّصال بين الفرد والجماعة ،فبوساطته يستطيع إفهامهم
ما يريد ،وأن يفهم في الوقت نفسه ما يُراد منه ،وهذا االتّصال لن يكون ذا فائدة إال إذا كان صحيحا ً
ي واالستجابة البعيدة عن
ودقيقاً؛ إذ يتوقف على حسن التّعبير وص ّحته وضوح االستقبال اللغو ّ
الغموض والتّشويش (عبد الباري .)2011 ،وتنبع أهمية التحدث بأنه وسيلة لإلقناع والفهم واإلفهام
بين المتحدّث والمستمع ،و ّ
إن االهتمام به يَعُود على الطالب بالنّمو ،والنّجاح الذّاتي ،والقدرة على
تح ّمل المسؤولية (البشير والوائلي.)2008 ،
وتتكون مهارة التّحدّث من مهارات ذهنيّة وأدائيّة فرعيّة .وأشار براون ()Brown, 1994
إلى مجموعة من مهارات التّحدث المــناسبة إلنتاج األصوات اللغويّة بشكل صحيح ومنها :استخدام
التّنغيم المناسب للمعنى الذي يقصده المتحدث ،وتوظيف اإليقاع المناسب عند التّحدث مع اآلخرين،
وتوظيف قواعد اللغة بشكل سليم ،والتّركيز على الفكرة العامة.
صف التّاسع،
ولقد اعتمدت هذه الدّراسة أربع مهارات للتّحدث مناسبة للمرحلة العمرية لل ّ
وتتــضمن كل مهارة مــجموعة من المؤ ّ
شرات ،وهي:
 .1مهارة عرض األفكار ،وتتضمن طرح األفكار ،وعرضها بوضوح ،وبتسلسل منظم ومنطقي.
صــوت والحــركات الجــسديّة ،وتتضمن التـّـحدث بالسرعة المناسبة ،والـمواءمة
 .2مهارة ال ّ
صــوت ،ومراعاة مواطن الوصــل والفصــل وإخــراج الحروف من
بين المعــنى وتنغيم ال ّ
مخــارجها الصحيحة ،واستــخدام الحــركات الجــسميّة المعبّرة.
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ي ،وتتضـــمن ضــبط الكلمات نحـــوياً ،واستعــمال اللغة الفصيحة
 .3مهارات ال ّ
ضـبط اللغو ّ
البسيطة ،واالبتعاد عن الكلمات العاميّة.
 .4مهارة الدفـاع عن الرأي باألدلة ،وتتضمن عرض اآلراء في قضــــــية معينة ،ودعمها باألدلة
والبراهين المنطقية.
واكتساب مهارة التّحدث يتطلب مواقف حيّة وطبيعيّة تتيح للمتعلم الت ّفاعل مع أقرانه إلصدار
ي ،يقوم على الحوار بين ال ّ
طلبة
ي تفاعل ّ
األحكام وتبني المواقف ،وإبداء اآلراء ضمن سياق اجتماع ّ
والمعلم من جهة وال ّ
طلبة أنفسهم من جهة أخرى .وهذا ما أكدته النّظرية التّفاعليّة االجتماعيّة
لفيجوتسكي بنظرتها الشمولية للعملية التعليمية وتدريس المهارات اللغوية؛ فهي تؤكد أن الطبيعة
سط الت ّعلم هي الدّعامة إلنجاز المهام الجديدة
الديناميكيّة للت ّفاعل بين المعلمين والمتعلمين والتي تتو ّ
ّ
بنجاح ) .(Vygotsky, 1978وتعد اللغة في النّظريّة التفاعليّة االجتماعيّة األساس في تكوين
المعرفة ،فالمعنى الذي يسعى الفرد الى إيجاده هو نتيجة الت ّفاعل بين اللغة والبيئة االجتماعية
وتحديدًا عمليات الحوار والمناقشة والت ّفاوض بين المعلم وال ّ
طالب ( .(Cooter & Reutzel,
2004
أن ال ّ
ويؤكد فيجوتسكي ّ
طالب يبدأ بالتّــعلم من خــالل الت ّفـــاعالت االجتماعيّة ،فهو يركـــز
ّ
ي ،يساهم في تقدم طلبته ،وينظم العمل داخل الغــــرفة
على دور المــعلم كمرشد وفرد اجتماع ّ
صفية ،ويعطي الفرصة لهم للعمل من خالل مجموعات صغيرة ،ويشـــجع على إنجاز األنشطة
ال ّ
صالت والعالقات اإليجابية بينهم (أبو عبيد
ويثــير لديهم اإلحساس بدورهم وذاتهم ،وين ّمي ال ّ
وجرادات.)2009 ،
وتستند النظرية التفاعلية االجتماعية على أن عمليّة التّحدث تتم من خالل عملية اجتماعية
نشطة ،يقوم المعلمون فيها بتوفير الظروف التي تشجع المناقشات الشفوية في صفوفهم وتمكين
ال ّ
طالب من التّفاعل بحريّة والتّعبير عن أفكارهم وتح ّمل المسؤولية عن تعلمهم .وتنفذ أنشطة ذات
مغزى تهدف إلى تشجيع التّفاعل والمهارات ال ّ
شفو ّية (.)Sarem & Shirzai, 2014
ويؤكد فيجــــوتسكي ّ
أن التّعلم الحـقيقي يحدث عبر تبــــادل الخبرات بين الطلبة ومعلميهم
ّ
ّ
لتمكـــينهم الوصول لمراحل عليا من التفكير يصـــعب عليـــهم الوصول إليها بمفردهم .فالتفاعل
بين المعلمين وطلبتهم يسهم بشكل عميق في تطوير الفهم من خالل التّحدث عن األفكار الجديدة،
وتوضيح الغامض منها ،وإثارة األسئلة حولها ،واالشتراك مع آخرين لهم وجهات نظر مخالفة في
تفسيرها ،وأ ّكد أن التعلم وتنمية عمليات التّفكــير العليا تتطور من خالل التفاعالت االجتماعية
النشطة داخل الصفوف المدرســية ).)Turuk, 2008
وعلى الرغم من إمكانية اإلفادة من هذه النّظريّة ومبادئها في التّحدث؛ فهناك ندرة في البحوث
التي تسعى إلى اقتراح برامج تدريسيّة تهدف إلى تحسين المهارات اللغوية،علما بأن واقع تدريس
المهارات اللغويّة يُظهر ضعفًا عاما ً لدى المتعلمين ،وذلك ألن معلمي اللغة العربيّة يستخدمون
استراتيجيات تدريس ّية تقليد ّية (شحاتة1992 ،؛ Brown, 1994؛ الهاشمي.)2005 ،
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صفيّة بالت ّعاون والمتعة
ومن هنا ،ول ّما كانت النّظريّة الت ّفاعليّة االجتماعيّة تغني مناخ الغرفة ال ّ
والحس بالمسؤولية ،مما يهيئ المتعلم للتحدث في ك ّل المواقف؛ جاءت هذه الدّراسة في محاول ٍة
ّ
صف
لمواكبة االتّجاهات الحديثة في تدريس اللّغة وسعيًا إلى االرتقاء بمهارة التّحدث لدى طالبات ال ّ
ّ
األردن.
ي في
الت ّاسع األساس ّ
مشكلة الدّراسة وأسئلتها
كشفت األبحاث والدّراسات في مجال تعليم اللغة العربية وتعلّمها كدراسة ( Gutierrez,
2010؛ الدليمي والوائلي2005 ،؛ نصر والعبادي )2005 ،عن ضعف في مهارة التّحدث
بمستوياتها المختلفة.
وهذا ما أشارت إليه الت ّقييمات الدّولية المتعدّدة ،ففي دراسة وطن ّية تقويميّة شاملة لمهارات
ي لتنميّة الموارد البشريّة ( )2011بهدف الت ّعرف إلى مستويات أداء
اقتصاد المعرفة للمركز الوطن ّ
صفوف الخامس والت ّاسع والحادي عشر في مهارات المباحث المدرسيّة (الرياضيات
طلبة ال ّ
ّ
ي .بينت النّتائج أن أداء الطلبة في اللغة العربية كان
والعلوم واللغة العربيّة) وفق االقتصاد المعرف ّ
متدنيا ً؛ إذ أجاب  %30من طلبة الصف الخامس و %22من طلبة الصف التاسع و %40من طلبة
الصف الحادي عشر عن  %50أو أكثر من األسئلة إجابة صحيحة .وكانت قيم األوساط الحسابيّة
تساوي  39للخامس و  40للت ّاسع و 46للحادي عشر وجميعها لم تصل إلى مستوى النّجاح .50
ي يستند إلى النّظرية التّفاعليّة االجتماعيّة
من هنا ،فهذه الدّراسة تهدف الى بناء برنامج تدريس ّ
ّ
سؤال
ي في
األردن وتتحدد مشكلة الدّراسة بال ّ
في تدريس التّحدث لدى طالبات ال ّ
صف الت ّاسع األساس ّ
الرئيس اآلتي:
تدريسي قائم على ال ّنظر ّية التفاعل ّية االجتماع ّية في التّحدث في اللغة العربية
ما أثر برنامج
ّ
ويتفرع من هذا السؤال الرئيس السؤاالن
األساسي في األردنّ ؟
صف الت ّاسع
لدى طالبات ال ّ
ّ
ّ
الفرعيان اآلتيان:
ي المستند إلى ال ّنظريّة التّفاعليّة االجتماعيّة لتدريس التحدث لدى
 .1ما مكونات البرنامج التّدريس ّ
ي؟
طالبات ال ّ
صف التّاسع األساس ّ
 .2هل يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى ( )α= 0.05في أداء طالبات المجموعتين
ي (البرنامج
التجريبية والضابطة في اختبار التحدث البعدي يُعزى إلى البرنامج التدريس ّ
ي).
ي القائم على النّظرية التّفاعليّة االجتماعيّة ،والبرنامج االعتياد ّ
التدريس ّ
أهداف ال ّدراسة
تهدف هذه الدّراسة إلى:
ي قائم على النّظريّة الت ّفاعليّة االجتماعيّة لتدريس مهارة التّحدث لدى
 .1بناء برنامج تدريس ّ
ي.
طالبات ال ّ
صف التّاسع األساس ّ
ي.
ي في تعلم مـهارة التّحدث لدى طالبات ال ّ
صف الت ّاسع األساس ّ
 .2بيان أثر البرنامج التدريس ّ
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ّ

أهميّة الدّراسة
األهمية النّظريّة
ي بمعرفة أساسيّة حول ال ّنظريّة الت ّفاعليّة االجتماعيّة
ترفد هذه الدّراسة األدب التربو ّ
ّ
وتطبيقاتها الت ّربويّة؛ وقد يكون من شأنها أن ترتقي بمهارات التّحدث لدى الطالبات ،وقد تسهم في
فتح المجال أمام الباحثين إلجراء مزيد من الدّراسات والبحوث المماثلة لهذه الدّراسة في مراحل
الت ّعليم المختلفة.
األهميّة التطبيقيّة
ي يشمل
من المتوقع أن يستفيد منها المعنيون في مجال التربية والتعليم بإعداد برنامج تدريس ّ
أهدافًا وأنشطة واستراتيجيات تدريس واستراتيجيات تقويم من شأنه أن يفيد كالً من :
 أعضاء المناهج الدراسيّة وذلك عند بناء مناهج ال ّلغة العربيّة أو تطويرها بتضمين المناهجاالستراتيجيات وأدوار المعلمين والمتعلمين وفق البرنامج التدريسي القائم على النظرية
التفاعلية االجتماعية.
-

مشرفي اللغة العربيّة بتزويدهم برؤى جديدة لتدريس النّصوص القرائيّة ونقلها إلى معلميهم
عند متابعاتهم الميدانيّة للمعلمين وتنفيذ فعاليات إشرافية من شأنها أن تُسهم في ت َمثّل المعلمين
الستراتيجيات التدريس.

-

معلمي اللغة العربية بتقديم برنامج مبني على النظرية التفاعلية االجتماعية في تدريس الطلبة
مهارة التّحدث.
ال ّطلبة بتحسين مهارة التّحدث لديهم .

-

الت ّعريفات اإلجرائية
تتض ّمن هذه الدّراسة عددًا من المصطلحات يُمكن تعريفها إجرائيا ّ على النحو اآلتي:
التدريسي القائم على النّظريّة التفاعلية االجتماعية :مجموعة من األهداف
البرنامج
ّ
والمسوغات والمحتويات والخبرات الت ّعليميّة واألنشطة واستراتيجيات الت ّدريس واستراتيجيات
الت ّقويم القائمة على النـــ ّظرية الت ّفاعليّة االجتماعيّة ،والذي أعده الباحثان لهذه الدراسة.
ي في
مهارات التّحدث :مجموعة المهارات المعتمدة والتي تتقنها طالبة ال ّ
صف التّاسع األساس ّ
ّ
صوت والحركات الجسديّة ،والضّبط
ي ،وال ّ
األردن ،والمتمثّلة بعرض األّفكار بتسلسل منطق ّ
ّ
ّ
ّ
ي
الموقف
حدث
ت
ال
اختبار
في
البة
ط
لل
المتحققة
ّرجة
د
بال
وقيست
ة.
ل
باألد
أي
الر
عن
ّفاع
د
وال
،
ي
ّ
اللغو ّ
ّ
الذي أعدّه الباحثان.
حدود الدراسة
ي قائم على النّظريّة التفاعليّة االجتماعيّة في التّحدث
تتناول هذه الدراسة أثر برنامج تدريس ّ
ّ
ّ
ي في األردن؛ ولذا فإنها تتحدّد بما يلي:
في اللغة العربية لدى طالبات ال ّ
صف التّاسع األساس ّ
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 .1الحدود المكانية :مدرسة حكومية (مؤنثة) في محافظة مادبا (مدرسة جرينة الثانوية للبنات).
األول للعام
ي
ّ
 .2الحدود الزمانية :وتتمثل في زمن إجراء هذه الدّراسة (الفصل الد ّراس ّ
.2018/2017
 .3الحدود البشرية  :اقتصرت الدراسة على شعبتين من طالبات الصف التاسع األساسي في
ي .2018/2017
مديرية تربية مادبا (مدرسة جرينة الثانوية الشاملة للبنات) للعام الدراس ّ
 .4الحدود الموضوعية :اقتصرت الدّراسة على مهارات التحدث المستهدفة في هذه الدراسة.
الدراسات السابقة
ي بغرض الحصول على دراسات ذات صلة بموضوع الدراسة
ت ّم الرجوع إلى األدب التربو ّ
الحالية ومتغيراتها .وفيما يلي عرض موجز لبعض الدراسات العربية واألجنبية التي أمكن االطالع
عليها:
أجرى زريقات ( )2009دراسة هدفت إلى الكشف عن أثر ال ّ
طريقة الحواريّة في تنمية
وتكون أفراد
ي في األردن،
مهارات التّحدث والتّفكير النّاقد لدى طالب ال ّ
ّ
صف العاشر األساس ّ
الدّراسة من ( )60طالبًا ،وزعوا إلى مجموعتين تجريبية وضابطة ،ولتحقيق هدف الدراسة أعدّ
اختبارا موقفيًا في مهارات التّحدث .أظهرت النّتائج وجود فروق بين متوسط درجات
الباحث
ً
ّ
طالب المجموعة الضّابطة الذين درسوا بالطريقة االعتياديّة ومتوسط درجات طالب المجموعة
التجريبية الذين درسوا بالطريقة الحوارية لصالح متوسط طالب المجموعة التّجريبية.
وقامت جوتيرز ( (Gutierrez, 2010بدراسة في بوجوتا هدفت إلى الكشف عن أثر
صف التّاسع
ي في تطوير مهارات التّحدث لدى طلبة ال ّ
نشاطات التعلم القائمة على المنحى التّفاعل ّ
وتكون أفراد الدّراسة من ( )40طالبًا وطالبة ،منهم ( )23طالبة ،و( )17طالبًا ،قسموا
ي،
ّ
األساس ّ
اختبارا لقياس مهارات
الباحثة
ّت
د
أع
ّراسة
د
ال
هدف
قيق
لتح
و
وتجريبية،
ضابطة
مجموعتين
الى
ً
التّحدث .أظهرت نتائج الدّراسة وجود فروق ذات داللة احصائيّة تعزى إلى نشاطات التعلم القائمة
ي في جميع مهارات التّحدث لصالح المجموعة التّجريبيّة.
على المنحى التّفاعل ّ
تعرف فا ِّعلية استخدام استراتيجية التّدريس
وفي دراسة قام بها حسن ( )2010هدفت إلى ّ
ي في محافظة اسيوط بمصر,
الثانو
األول
ي في تنمية المهارات اللغويّة لدى طالب الصف
ّ
التّبادل ّ
ً
تكون أفراد الد ّراسة من ( )60طالبا ،قسموا الى مجموعتين ضابطة وتجريبيّة ،ولتحقيق هدف
ّ
الدّراسة أعدّت الباحثة اختبارين ،األول لقياس مهارات االستماع ،واآلخر لقياس مهارات التّحدث.
أظهرت النّتائج وجود فروق بين متوسط درجات ال ّ
طالب في المجموعة التّجريبية الذين درسوا
ي وبين درجات ال ّ
طالب في المجموعة الضّابطة الذين درسوا بالطريقة
بطريقة التّدريس التّبادل ّ
ّ
االعتياديّة في مهارات التحدث لصالح المجموعة التجريبيّة.
ودراسة حمزة و تينج ( )Hamzah & Ting, 2011التي هدفت إلى الكشف عن أثر
ي في
التّدريس ضمن مجموعات في تنمية مهارات التّحدث لدى طالب ال ّ
صف العاشر األساس ّ
وتكون أفراد الدراسة من ( )33طالبًا ،ولتحقيق هدف الدّراسة
مدارس مقاطعة دامي جايا الماليزية،
ّ
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ّ

أعدّ الباحثان بطاقات مالحظة ،واستبانة لمعرفة اتجاهات ال ّ
طلبة نحو هذه الطريقة وأثرها في تنمية
مهارات التّحدث لديهم .أظهرت النّتائج فعالية هذه الطريقة في تنمية مهارات الدّقة وال ّ
طالقة
والتّنظيم ،كما ّ
عززت روح التّعاون وتحمل المسؤولية بين أفراد المجموعات.
وأجرى دارسيني ( )Darsini, 2013دراسة هدفت إلى تحسين مهارة التّحدث من خالل
صف الثّامن في اندونيسيا ،وتكون أفراد الدّراسة من ()36
ي لدى طلبة ال ّ
استراتيجيّة التّعلم التّعاون ّ
ً
ّ
طالبًا وطالبة ،منهم ( )21طالبا و( )15طالبة ،وزعوا إلى خمس مجموعات .ولتحقيق هدف
الدّراسة طبق الباحث أداتين :اختبار التّحدث ،واستبانة قبليًا وبعديًا على المجموعات .أظهرت نتائج
الدّراسة وجود فروق ذات داللة إحصائيّة بين متوسطات أداء الطلبة على كل مهارة من مهارات
ي.
التّحدث ،تعزى إلى استراتيجية التّعلم التّعاون ّ
كما أجرت البصول(  )2015دراسة هدفت إلى كشف أثر استراتيجية القراءة التّعاونية في
ي في
ي لدى طالبات ال ّ
صف التاسع األساس ّ
تحسين مهارات التّحدث ومهارات االستيعاب القرائ ّ
تكون أفراد الدّراسة من ( )58طالبة ،قسمن الى مجموعتين ضابطة وتجريبيّة .لتحقيق
األردنّ .
هدف الدّراسة أعدّت الباحثة اختبارين ،األول لقياس مهارات التّحدث ،واآلخر لقياس مهارات
ي ،أظهرت النّتائج وجود فروق بين متوسط درجات الطالبات في المجموعة
االستيعاب القرائ ّ
ّ
ّ
التّجريبية اللواتي درسن باستخدام استراتيجيّة الفراءة التعاونيّة وبين درجات الطالبات في
ي
المجموعة الضّابطة اللواتي درسن بالطريقة االعتياديّة في مهارات التّحدث واالستيعاب القرائ ّ
لصالح المجموعة التجريبيّة.
سابقة
التّعقيب على الدّراسات ال ّ
صلة فاعلية االستراتيجيات التفاعلية االجتماعية ،حيث هدفت
أ ّكدت الدّراسات السّابقة ذات ال ّ
بعض الدراسات إلى تحسين المهارات اللغوية لدى الطلبة كدراسة زريقات ( )2009التي أظهرت
أثر الطريقة الحوارية في تنمية مهارات التحدث والتفكير الناقد .ودراسة حمزة و تينج ( Hamzah
 )& Ting, 2011التي كشفت فاعلية التدريس ضمن مجموعات في تنمية مهارات الدقة والطالقة
والتنظيم كما عززت روح التعاون وتحمل المسؤولية بين أفراد المجموعات.
صل
صلة؛ تتمث ّل في التّو ّ
وهناك جوانب عدة أفادت الباحثين من خالل األدب السّابق ذي ال ّ
إلى خلفية نظرية حول النّظريّة التّفاعليّة االجتماعيّة وتطبيقاتها التّربويّة ،ومهارات التّحدث،
وإعطاء فكرة حول فاعلية النّظرية وإمكانيّة اإلفادة من مفاهيمها في تدريس التّحدث .باإلضافة إلى
اإلجراءات المتّبعة في تطبيق الدّراسة .واختيار األساليب اإلحصائيّة التي تيسر عمليّة تحليل
البيانات وصوالً إلى النّتائج.
تت ّ ُ
صلة في سعيها إلى فحص فاعلية
فق هذه الدّراسة مع الدّراسات السّابقة ذات ال ّ
االستراتيجيات التفاعلية االجتماعية المنبثقة من النظرية التفاعلية االجتماعية لفيجوتسكي بغرض
تحسين مهارات التحدث لدى ال ّ
ّ
وتتميز عنها في أنها جمعت في هذه الدّراسة برنام ًجا تدريسيًا
طلبة،
يستند إلى النّظرية الت ّفاعليّة االجتماع ّية مع متغير التّحدث.
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ال ّطريقة واإلجراءات
منهجيّة الدّراسة استخدمت هذه الدّراسة التّصميم شبه التّجريبي الذي قام على مجموعتين:
تجريبية وضابطة ،وعلى قياسين :قبلي وبعدي لمهارات التّحدث وذلك لمناسبة هذا المنهج
ألغراض الد ّراسة.
صف التّاسع
مجتمع الدراسة وعينتها :تألف أفراد الدّراسة من ( )67طالبة من طالبات ال ّ
ي في مدرسة جرينة الثانوية الشاملة للبنات ،التابعة لمديرية التربية والتعليم للواء قصبة
األساس ّ
ي2018/2017م ،اختيرت قصديًا؛ لوجود معلمة
الدراس
العام
من
األول
الدراسي
الفصل
في
مادبا،
ّ
تتمتع بالخبرة والكفاية ،واستعداد المدرسة للتعاون مع الباحثين لتنفيذ إجراءات الدّراسة ،وسهولة
ي .اختيرت شعبة أفراد الدّراسة
الوصول إليها ،واحتوائها على شعبتين لل ّ
صف الت ّاسع األساس ّ
ّ
بطريقة عشوائية ،فمثّلت ال ّ
شعبة (أ) المجموعة الضابطة وعدد أفرادها ( )34طالبة ومثلت الشعبة
(ب) المجموعة التجريبية وعدد أفرادها ( )33طالبة.
اختبارا
أداة الدّراسة لغرض جمع البيانات ال ُمناسبة لتحقيق أهداف الدّراسة ،أعدّ الباحثان
ً
موقفيَا للتحدث .ويمكن وصف أداة الدّراسة على النحو اآلتي:
اختبار التحدث وهو اختبار موقفي يهدف إلى معرفة مدى امتالك طالبات الصف التاسع
األساسي لمهارات التحدث .تكون االختبار من اثني عشر موقفا لكل مهارة ثالثة مواقف تختار
الطالبة من كل مهارة موقفا تتحدث فيه مدة ثالث دقائق .وبنيت بطاقة تقييم مهارات التحدث
والمؤشرات الدّالة عليها ،اشتملت على اثني عشر مؤشراُ ،و ِّ ّزعت على سلم خماسي من (،)5-1
بحيث تكون الدرجة الكلية (.(60
صدق اختبار التّحدث وبطاقة التقييم
ضا في صورتهما األوليّة على مجموعة
بغرض التّح ّقق من صدق االختبار وبطاقة التقييم؛ ع ُِّر َ
من ذوي الخبرة واالختصاص وعددهم ( )10من أعضاء هيئة التدريس في قسم المناهج والتدريس
ي ،واللغة العربية وآدابها ،وعدد من مشرفات اللغة
والمتخ ّ
صصين في القياس والتقويم التربو ّ
العربية ومعلماتها؛ حيث ُ
طلب إليهم إبداء آرائهم بمواقف التحدث ورصد التعديالت المقترحة لألخذ
بها .وفي ضوء تلك اآلراء ،ت ّم التّعديل على النّحو اآلتي:


المهارات :دمجت مهارة الصوت والحركات الجسمية في مهارة واحدة ،وأضيفت مهارة
الضبط اللغوي.



أفكارا مرتبطة بالموضوع" بالمؤشر"تنوع في األفكار"،
المؤشرات :استبدل المؤشر"تطرح
ً
واستبدل المؤشر"تستخدم الحركات الجسمية المعبرة" بالمؤشر"توظف لغة الجسد إليصال
الرسالة إلى اآلخرين" ،وحذف المؤشر “تستخدم اإليماءات على نحو يناسب المعنى".
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المواقف :استبدل الموقف الذي يطلب التحدث عن " أصبحت ظاهرة حوادث السير في األردن
ظـاهرة مقلقة ،يذهب ضحــيتها كثير من األبرياء كل عام ،ما اآلثار المترتبة على هذه
الحوادث؟" ،بالموقف" أهمية المطاعيم التي توفرها وزارة الصحة لألطفال ".

ثبات اختبار التّحدث وبطاقة التقييم
للتأ ّكد من ثبات اختبار التحدث وبطاقة التقييم ،طبّق االختبار على عينة استطالعية من خارج
ي في مدرسة أم أيمن الثّانويّة للبنات،
عينة الدّراسة بواقع ( )41طالبة من طالبات ال ّ
صف األساس ّ
وذلك لحساب معامل الثبات للتقديرات فيما بين المصححتين لكل مهارة في ضوء ما اشتملت عليه
بطاقة التقييم من مؤشرات للمهارات األربعة ،وص ّحح االختبار من أحد الباحثين ومن معلمة المادة
التي تحمل شهادة البكالوريوس في اللغة العربية وآدابها ،وحسب معامل التوافق بين المصححتين
لجميع المؤشرات الدّالة على المهارات وفق معامل التوافق المشار إليه في (ابو زينة والبطش،
:)2007
معامل التوافق بين المصححتين (هولستي)= عدد مرات االتّفاق × 100
عدد مرات االتّفاق +عدد مرات االختالف
حيث بلغ معامل التوافق ( )0.90وهو معامل ثبات مناسب لغايات هذه الدراسة.
ي خطوات منظمة ومخ ّ
البرنامج الت ّ
ططة تقوم على
دريسي يتضــ ّمن البرنامج التّدريس ّ
ّ
مرتـكزات النّــظرية التّفاعلــية االجتماعية ،والّتي من شأنها االرتقـــــاء بمهارات التّحدث؛ من
أجل إيجاد متــعلّم قادر على عــرض أفكاره ،مدعم إياها بالحجج ،والبراهين.
ي:
وفيما يأتي عرض لمحاور البرنامج التدريس ّ
ي تقوم عليه النّظريّة
أوال :فلسفة البرنامج ينطلق البرنامج الحالي من مبدأ جوهر ّ
ّ
التّفاعليّة االجتماعيّة يتمثل في تركيزها على عمليات التفاوض التي تت ّم بين المــعلم والطالب،
طــــالب أنفسهم ،كعــمليّة اجـتماعيّة لتوجيه تفكير ال ّ
وبين ال ّ
طلبـــة ،وبناء المعاني واألفكار،
ّ
ي في نقل الخبرة االجتماعية ،وتحـــسين عملية التـعلم لدى المتعلمين
ويكــون للغة دور أساس ّ
(.(Cooter & Reutzel, 2004
مسوغات بناء البرنامج
ثانيا:
ّ
التدريسي :الحاجة إلى تطوير برامج تدريسيّة قائمة على النظرية
مسوغات بناء البرنامج
ّ
ّ
ّ
ي
دريس
ت
ال
البرنامج
ّة
ي
فعال
بيان
و
،
البات
ط
ال
لدى
التحدث
مهارات
التّفاعلية االجتماعيّة لتحسين
ّ
المستند إلى التّفاعلية االجتماعيّة في تحسين مستوى أداء ال ّ
طالبات في مهارات التحدث ،واالنفجار
المعرفي وما رافقه من تطوير الستراتيجيّات التّدريس واستراتيجيّات التّقويم ،والدّراسات السّابقة
التي أشارت إلى ضعف ال ّ
طالب في مهارات التحدث.
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ثالثا :أسس بناء البرنامج الت ّ
دريسي
ّ
 .1النّتاجات التعليّمية لمبحث اللغة العربية ،وبخاصة مهارة التحدث للصف التّاسع األساسي.
 .2أسس و ُمرتكزات ال ّنظرية التّفاعليّة االجتماعيّة.
صف التاسع األساسي.
 .3الخصائص النّمائية لطالبات ال ّ
رابعاً :مكونات البرنامج
ي:
فيما ياتي عرض ألهم مكونات البرنامج التدريس ّ
التدريسي :تتـــمثّل األهداف العا ّمة للبــرنامج في تحسين المــخرجات
الهدف العام للبرنامج
ّ
ّ
ّ
ّ
العمــليّة لمـهارات التحدث ،في ضوء النظرية التفاعليّة االجتــماعيّة والتي يتوقع وصــول
ال ّ
صة اآلتية :عرض
قررة .وتندرج تحـته األهداف الخا ّ
طالــبات إليــها بعد تنــفيذ الدّروس ال ُم ّ
الرئيسة والفرعية ،والتسلسل في عرض األفكار ،والمواءمة بين المعنى وتنغيم الصوت،
األفكار ّ
ومراعاة مواطن الوصل والفصل ،وإصدار أحكام على بعض المواقف.
التدريسي :يتكون البرنامج من مجموعة من الدروس المقررة في كتاب
محتوى البرنامج
ّ
ّ
األردن للعام
صف التاسع األساسي في
ي
ّراس
د
ال
الفصل
من
اختيرت
اللغة العربية،
األول ،لل ّ
ّ ّ
الدراسي  .2018-2-2017وأعدت في صورة مجموعة من المناقشات واألنشطة المستندة في
بنائها وتنفيذها وتقويمها إلى النظرية التفاعلية االجتماعية .ويتوقع بها تحسين مهارات التحدث.
ي،
ي ،والسّبورة ،والمعجم اللغو ّ
مصادر التّعلم :تســــهم مصادر التّعلّم كالكتاب المدرس ّ
والرسوم التّوضيحيّة ،وأوراق العمل ،واالنترنت في تنفيذ البرنامج ،وروعي فيها أن
صور
ّ
وال ّ
ّ
ّ
ي،
تحقق النتاجات
ّ
المـرجوة منها ،وتراعي الفـــروق الفرديّة للطالبات ،وتناسب الموقف التعليم ّ
ويمكن توفيرها.
ي ،استراتيـجيات تدريسيّة تتـناسب ومرتـكزات
استراتيجيّات التّدريس :يتبنّى البــرنامج الحال ّ
ً
ّ
ي ،والدّراسات
ربو
ت
ال
األدب
إلى
ا
استناد
وذلك
النـظريّة التـّفاعليّة االجتماعيّة ،وتعدّ تطبيقا ً لها.
ّ
ّ
ّ
ي،
السّابقة كدراسة البصول) .)2015وهــذه االستراتيجيات هي:استراتيجية التدريس التبادل ّ
واستراتيجية التعلم التعاوني ،واستراتيجية الحوار والمناقشة.
استراتيجيات التقويم وأدواته :تم التّقويم وفق استراتيجيات التقويم الواقعي وأدواته،
كالتّـواصل ،والقــلم والورقة ،والتّقويم المعتمد على األداء ،والتّقويم المعتمد على المالحظة.
ي على أربعة موضـــوعات من الفصـــل الدراسي
زمن البرنامج :ت ّم تنفيذ الـــبرنامج التدريس ّ
ّ
األردن للعام .2018/2017
صف التّاسع األساسي في
األول لكتاب اللغة العربية لل ّ
القائمون على التدريس :تقوم ّ
معلمة اللغة العربية في المدرسة بتدريس المجموعتين
ّ
ً
التّجريبية والضّابطة ،بعد أن تل ّقت تدريبا ً ُمكثفا على البرنامج ،عبر لقاءات دورية بواقع ( )3لقاءات
قبل التطبيق و( )5لقاءات أثناء التّطبيق لتزويد معلمة المادة بأوراق العمل وقوائم التقويم المتعلقة
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بكل وحدة .كما قام الباحثان بحضور أربعة مواقف صفيّة ،وكان هناك لقاء بعد االنتهاء من التّطبيق
نوقشت فيه الجهود المبذولة ،ومدى تفاعل الطالبات.
ي طالبات الصف التّاسع األساسي
المستهدفون في البرنامج استهدف هذا البرنامج التّدريس ّ
في المدارس الحكوميّة في األردن ،وتحديدًا في مدرسة جرينة الثانوية الشاملة للبنات في محافظة
مادبا.
صدق البرنامج للتحقّق من صدق محتوى البرنامج ،عُرض في صورته األوليّة على مجموعة
من ذوي الخبرة واالختصاص من أعضاء هيئة التدريس في قسم المناهج والتدريس في الجامعات
صصين في اللغة العربية وآدابها ،وعدد من مشرفات اللغة العربية ،إلبداء آرائهم
األردنية ،والمتخ ّ
من حيث شموليّة البرنامج وتكامل عناصره ومدى وضوح الصياغة وسالمة اللغة ،ومالءمة
التسلسل واإلخراج .وقد اقترح ال ُمح ّكمون مجموعة من المقترحات تتض ّمن بعض التّعديالت
اللغوية ،واإلمالئية ،واستبدال "استراتيجيّة الحوار والمناقشةّ" باستراتيجية "التدريس المباشر"
لمناسبتها للنّظريّة التّفاعليّة االجتماعيّة.
المعالجة اإلحصائية
لإلجابة عن سؤال الدراسة الثاني ،استخدَم الباحثان اإلحصاء الوصفي واإلحصاء التحليلي،
حيث اُستخدِّمت المتوسّطات الحسابيّة واالنحرافات المعياريّة وتحليل التّباين المتعدد
(.)MANCOVA
نتائج الدّراسة
صلت إليها بعد تطبيق أداة الدّراسة وجمع البيانات
تتض ّمن هذه الدّراسة عرضا ً للنّتائج التي تو ّ
ُ
عرض النتائج وفق سؤالي الدّراسة
قترح .وت َ
ي ال ُم َ
وتحليلها ،بهدف تحديد أثر البرنامج التّدريس ّ
كاآلتي:
ي القائم
نتائج اإلجابة عن سؤال الدراسة األول والذي نصّه :ما مكونات البرنامج التّدريس ّ
ي؟
على النّظريّة التّفاعليّة االجتماعيّة لتحسين مهارات التحدث لدى طالبات ال ّ
صف التّاسع األساس ّ
ي يستند إلى النّظريّة التّفاعليّة االجتماعيّة،
لإلجابة عن هذا السؤال ،أُعدّ برنامج تدريس ّ
وتض ّمن اآلتي:
ومسوغاته ،ومحتواه ،واستراتيج ّيات التّدريس وأساليبه،
أهداف البرنامج ،وأسسه،
ّ ِّ
ّ
واألنشطة ،ومصادر التّعلّم ،واستراتيجيّات التقويم وأدواته .وعرض هذا البرنامج في الطريقة
واإلجراءات.
نتائج اإلجابة عن سؤال الدراسة الثّاني :هل يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى ( =α
 )0.05في أداء طالبات المجموعتين التجريبية والضابطة في اختبار التحدث البعدي يُعزى إلى
ي القائم على النّظرية التّفاعليّة االجتماعيّة ،والبرنامج
ي (البرنامج التدريس ّ
البرنامج التدريس ّ
ي).
االعتياد ّ
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سطات الحسابيّة ،واالنحرافات المعياريّة ألداء
لإلجابة عن هذا السؤال ،ت ّم استخراج المتو ّ
والبعدي ،والجدول ( )1يبين
القبلي
مجموعتي الدّراسة (التّجريبيّة والضّابطة) في اختبار التحدث
ّ
ّ
ذلك.
جدول ( :)1المتوسّطات الحسابيّة واالنحرافات المعياريّة ألداء أفراد الدّراسة في اختبار التّحدث
وفق المجموعة (ضابطة ،وتجريبيّة).
المهارة المجموعة
مهارة
عرض
االفكار
مهارة
الصوت
والحركات
الجسميّة
مهارة
الضبط
اللغوي
مهارة
الدفاع عن
الرأي
باألدلة
الدّرجة
الكليّة
لالختبار

العدد

البعدي
القبلي
ّ
ّ
الدرجة
سط االنحراف
سط االنحراف المتو ّ
الكلية المتو ّ
المعياري
الحسابي
المعياري
الحسابي
ّ
ّ
ّ
ّ
2.55
10.52
1.73
6.39
15
2.37
6.79
2.52
7.00

التّجريبيّة
الضّابطة

33
34

التّجريبيّة
الضّابطة

33
34

25

التّجريبيّة
الضّابطة

33
34

10

التّجريبيّة
الضّابطة
التّجريبيّة
الضّابطة

12.73
12.76

2.27
4.08

19.30
12.62

3.54
3.76

3.91
4.09

1.07
1.50

7.39
3.38

1.84
1.50

33
34

10

3.48
3.74

1.48
1.69

8.15
3.53

1.86
1.62

33
34

60

26.64
27.66

6.13
9.27

45.36
26.32

8.68
8.40

*الحد األعلى لمهارة عرض األفكار ( ،)15والحد األعلى لمهارة الصوت والحركات الجسمية ( ،)25والحد
األعلى لمهارة الضبط اللغوي ( ،)10والحد األعلى لمهارة الدفاع عن الرأي باألدلة (.)10
الحد األعلى الكلي (.)*60

يُبيّن الجدول ( )1وجود فروق ظاهريّة في المتوسّطات الحسابيّة بين أفراد المجموعتين
ي لعالمات المجموعة
التّجريبيّة والضّابطة في اختبار التحدث ،ويُالحظ أن المتوسّط الحساب ّ
ي لعالمات أفراد المجموعة الضّابطة
التّجريبيّة قد ارتفع بشكل ملحوظ مقارنة مع المتوسّط الحساب ّ
ّ
ي ( )45.36للمجموعة
الكل
حدث
ت
ال
ي الختبار
في االختبار البعد ّ
ّ
ي ،حيث بلغ المتوسّط الحساب ّ
ي للمجموعة الضّابطة ( ،)26.32كذلك الحال في
ي الكل ّ
التجريبية ،بينما بلغ المتوسّط الحساب ّ
ي للمجموعة التجريبية على مهارة
الحساب
ّط
س
المتو
بلغ
المهارات االربعة الختبار التّحدث ،إذ
ّ
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صوت
"عرض األفكار ( ،)10.52وللمجموعة الضابطة بلغ ( ،)6.79كذلك بالنّسبة لمهارة "ال ّ
ي للمجموعة التّجريبيّة ( )19.30وللمجموعة الضابطة
والحركات" إذ بلغ المتوسّط الحساب ّ
ي للمجموعة التّجريبيّة
( ،)12.62وبالنّسبة لمهارة "الضّبط اللغو ّ
ي" فقد بلغ المتوسّط الحساب ّ
الرأي باألدلّة" بلغ المتوسط الحسابي
عن
ّفاع
د
"ال
ولمهارة
( )7.39وللمجموعة الضّابطة (،)3.38
ّ
للمجموعة التّجريبيّة ( )8.15وللمجموعة الضّابطة ( ،)3.53ويمكن االستنتاج ّ
أن المجموعة
التّجريبيّة حصلت على متوسّطات حسابيّة أعلى من المتوسّطات الحسابيّة للمجموعة الضّابطة،
ولمعرفة فيما إذا كانت هذه الفروق الظاهريّة بين المتوسّطات الحسابيّة دالة إحصائيًّا ،ت ّم تطبيق
تحليل التّباين ال ُمشترك ُمتعدّد ال ُمتغيّرات ) ،(MANCOVAوالجدول ( )2يُبيّن ذلك.
جدول ( :)2نتائج تحليل التّباين ال ُمشترك المتعدّد المتغيّرات ( )MANCOVAللفروق بين
ي وفق المجموعة.
متوسّطات درجات مجموعتي الدّراسة في اختبار التّحدث البعد ّ

*الفرق دال إحصائيّا عند مستوى (.)α = 0.05
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تُشير نتائج الجدول ( )2أن قيمة (ف) بالنّسبة للدرجة الكلية بلغت ( )124.448وهي دالّة
إحصائيًّا عند ) ، (α=0.05وفي حالة مهارة "عرض األفكار" بلغت قيمة (ف) ( )60.077وهي
دالّة إحصائيًّا عند ) ،(α=0.05وبلغت قيمة ف ( )77.455لمهارة "الصوت والحركات" وهي
دالة عند مستوى الداللة ) ،(α=0.05وبلغت قيمة ف ( )133.713لمهارة "الضبط اللغوي" وهي
دالّة إحصائيًّا عند مستوى الدّاللة ) ،(α=0.05واخيرا ً بلغت قيمة "ف" لمهارة "الدفاع عن الراي
باألدلة" ( )142.233وهي دالة عند مستوى الدّاللة ) (α=0.05ويُالحظ من الجدول أن قيمة مربع
إيتا للمجموعة قد تراوحت ما بين ( ، )0.690 – 0.448ولمعرفة عائدية الفروق بالنّسبة للمجموعة
ت ّم استخراج المتوسّطات الحسابية ال ُمعدّلة واألخطاء المعياريّة كما يُبيّن الجدول (.(3
جدول ( :)3المتوسّطات الحسابيّة ال ُمعدّلة واألخطاء المعياريّة ألداء مجموعتي الدّراسة في اختبار
ي وفق المجموعة.
التحدث البعد ّ
المهارة
مهارة عرض األفكار
صوت والحركات الجسميّة
مهارة ال ّ
ي
مهارة الضّبط اللغو ّ
مهارة الدّفاع باألدلّة
الدّرجة الكليّة

المجموعة
تجريبيّة
ضابطة
تجريبيّة
ضابطة
تجريبيّة
ضابطة
تجريبيّة
ضابطة
تجريبيّة
ضابطة

البعدي
ّ
المعياري
الحسابي الخطأ
سط
المتو ّ
ّ
ّ
.36
10.61
.35
6.71
.56
19.42
.55
12.50
.25
7.45
.25
3.33
.28
8.20
.28
3.49
1.25
45.67
1.23
26.03

ي المعدل للدّرجة الكليّة للمجموعة التّجريبيّة
يُالحظ من الجدول ( )3أن المتوسّط الحساب ّ
( ،)45.67بينما بلغ المتوسط الحسابي ( )26.03للمجموعة الضّابطة ،مما يُشير إلى ّ
أن الفروق
ي في أداء ال ّ
طالبات في اختبار
لصالح المجموعة التّجريبيّة ،مما يعني وجود أثر للبرنامج التّدريس ّ
التّحدث ،وعلى مهاراته األربع ،إذ يُالحظ من الجدول ّ
أن المتوسّطات الحسابيّة للمجموعة التّجريبيّة
أعلى منها للضّابطة للمهارات كلها.
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ّ

مناقشة النّتائج والتّوصيات
مناقشة النتائج المتع ّلقة بالسؤال الثاني :هل يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى
( )α=0.05في أداء طالبات المجموعتين التجريبية والضابطة في اختبار التحدث البعدي يُعزى
ي القائم على النّظرية التّفاعليّة االجتماعيّة ،والبرنامج
ي (البرنامج التدريس ّ
إلى البرنامج التدريس ّ
ي).
االعتياد ّ
ي وجود فروق ذات داللة إحصائيّة بين أداء المجموعتين،
أظهرت نتائج التّحليل اإلحصائ ّ
قترح القائم على النّظريّة التّفاعليّة االجتماعيّة
ي ال ُم َ
التّجريبيّة التي درست وفقًا للبرنامج التدريس ّ
ّ
ّ
ي الختبار التحدث وفي مهاراته
ي في التطبيق البعد ّ
والضّابطة التي درست وفقًا للبرنامج االعتياد ّ
جميعها لصالح المجموعة التّجريبيّة.
ي ال ُمقت ََرح في تحسين التّحدث بدليل الفرق
ويستد ّل من هذه النّتائج على أثر البرنامج التّدريس ّ
ي بين متوسّط أداء المجموعة التّجريبيّة البالغ ( )45.36ومتوسط أداء المجموعة
في االختبار البعد ّ
ّ
ي ال ُمقت ََرح الذي أتاح الفرصة
دريس
ت
ال
البرنامج
إلى
ذلك
يعزى
أن
ويمكن
.
)
26.32
الضّابطة البالغ (
ّ
للطالبات للحوار بينهن وبين زميالتهن ،وبينهن وبين المعلمة مما أسهم في حدوث التفاعل الذي
جعل الطالبة تشعر بالمسوؤلية.
ي المقترح قائم على نظريّة لها مرتكزات خاصة انبثقت منها مجموعة من
فالبرنامج التدريس ّ
ّ
ّ
ّ
التّطبيقات التّربويّة التي تشجع الطالبات على الحوار ،والمناقشة ،والتعبير عن الذات ،وإبداء
ّ
دافعيتهن
حرر طالبات المجموعة التّجريبيّة من الخوف والقلق أثناء التّحدث ،وزاد من
اآلراء ،مما ّ
ّ
ّ
ّ
ي .وقد
لديهن مقارنة
للتّعلم ،وحسّن مهارات التحدث
بزميالتهن اللواتي درسن بالبرنامج االعتياد ّ
يعزى ذلك إلى إشراك البرنامج المقترح الطالبات في التحدث بوصفهن جز ًءا فاعال فيه ،حيث
جعل التحدث ذا معنى لهن ،فقد كانت الطالبات تتحدثن بحماس أكثر باستخدام الحركات الجسمية
صوت.
والتنغيم في ال ّ
وقد يُعزَ ى ذلك إلى البيئة التّعلميّة ال ّنشِّطة التي تو ّفر تعلما ً ذا معنى تتفاعل فيه الطالبات
وتتبادلن األفكار ووجهات النّظر المختلفة وبخاصة في المجموعات الصغيرة.
ويرى الباحثان أن تفوق الطالبات في المجموعة التجريبية في مهارة "عرض األفكار" يعود
إلى استدخال المعلومات التي حصلن عليها أثناء تفاعلهن مع زميالتهن حيث عرضن كثيرا من
ي متسلسل وبلغة سليمة مضبوطة تخلو من األخطاء
األفكار التي تم مناقشتها وعرضها بشكل منطق ّ
النحويّة.
فطبيعة التفاعل في جو من االرتياح بعيدا عن التلقين وسيطرة المعلمة شجع الطالبات على
التعبير عن أفكارهن وعرضها دون شعور بالخوف من أن أفكارهن ستواجه بالرفض أو االستهزاء
أو النقد ،وأصبحن قادرات على طرح أفكار جديدة متنوعة ،وزادت قدرتهن على ترتيب األفكار
وتنظيمها .
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أما بشأن ارتفاع مستوى الطالبات في مهارة "الصوت والحركات الجسميّة" فهو يعزى إلى
األنشطة التفاعلية التي تمارسها الطالبات حيث يؤدي التفاعل االجتماعي بينهن داخل المجموعات
الى استخدام الحركات الجسمية بطريقة عفويّة معبّرة.
ويعزو الباحثان أسباب ارتفاع أداء مستوى المجموعة التجريبية في مهارة "الضبط اللغوي"
إلى تفاعل الطالبات حيث تم اشراكهن في التحدث مما جعل عملية التحدث هادفة حيث استطاعت
الطالبات استخدام اللغة الفصيحة البسيطة بارتياح ،كما تم ّك ّن من إنتاج كالم صحيح نحويّا.
وقد يعزى تف ّوق الطالبات في مهارة "الدّفاع عن الرأي باألدلة" إلى الفرص التي أتيحت لهن
في التدريس حيث الحوار بينهن وبين المعلمة ،والحوار بينهن وبين زميالتهن ،فمن خالل الحوار
يحدث التفاعل الذي يجعل الطالبة تشعر بالمسؤولية فيما تبديه زميالتها من آراء ،ويجعلها تبدي
رأيها بكل ثقة وجرأة ،وأنها تصبح قادرة على إعطاء أدلة مقنعة لرأيها وبشكل منطقي.
وقد اتفقت هذه النتيجة مع دراسة حمزة وتنج ( )Humza & Ting, 2011التي كشفت
فاعلية المنحى التفاعلي في زيادة إشراك طلبة المجموعة التجريبية في األعمال والنشاطات
الجماعية؛ مما أدّى إلى تحسن مهارة التحدث لديهم وخصوصا في مجال إبداء الرأي.
كما واتفقت مع دراسة جوتيرز ( )Gutierrez, 2010التي كشفت عن ووجود فرق ذي داللة
إحصائية لصالح طالبات المجموعة التجريبية في جميع مهارات التحدث مقارنة بطالبات المجموعة
الضابطة.
التوصيات
صلت إليها هذه الدّراسة ،يوصي الباحثان باآلتي:
في ضوء النّتائج التي تو ّ
 توظيف البرنامج المستند إلى النظرية التفاعلية االجتماعية في تدريس التحدث لدى طالبات
الصف التاسع األساسي في األردن.


توظيف اللغة الفصيحة في جميع المواد الدّراسيّة وعدم اقتصارها على مادّة اللغة العربيّة،
ي ،وكان
فأظهرت نتائج الدّراسة الحاليّة ضعف طالبات ال ّ
صف التّاسع في مهارة الضّبط اللغو ّ
ي لها هو األدنى من بين جميع مهارات التّحدث األربعة.
المتوسط الحساب ّ



االهتمام بمهارة عرض األفكار فلقد أظهرت نتائج الدراسة الحالية أن بعض الطالبات ما زلن
يعانين من مشكلة طرح األفكار بشكل منطقي متسلسل ،فقد كانت نسبة التحسن في هذه المهارة
هي األدنى.



توجيه اهتمام القائمين على إعداد مناهج اللغة العربية إلى أهمية االستراتيجيات التّفاعليّة
االجتماعية في تدريس مهارة التحدث.
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ملحق ()1
بطاقة تقييم مهارات التحدث
المهارة
عرض األفكار

المؤشرات

1

مستوى األداء
4
3
2

5

أفكارا مرتبطة بالموضوع.
تطرح
ً
تعرض األفكار بتسلسل منطقي.

الصوت والحركات الجسمية

تعرض األفكار بوضوح.
تتحدث بالسرعة المناسبة.
توائم بين المعنى وتنغيم الصوت.
تراعي مواطن الوصل والفصل.

اللغوي
الضّبط
ّ

تخرج الحروف من مخارجها الصحيحة.
تستخدم الحركات الجسدية المعبرة.
تضبط الكلمات التي تستعملها نحوياً.

الرأي باألد ّلة
الدّفاع عن ّ

تستعمل اللغة الفصيحة البسيطة.
تعرض رأيها في قضية معينة.
تدعم رأيها باألدلة المنطقية.

مفتاح التقييم:
.1

ضعيف :المؤشر األدائي للمهارة الدّالة موجود بدرجة غير واضحة.

.2

مقبول :المؤشر األدائي للمهارة الدّالة موجود مع وجود أكثر من ثالثة أخطاء.

.3

متوسط  :تمتلك المهارة الممثلة للمؤشر األدائي مع وجود ثالثة أخطاء.

.4

جيد  :تمتلك المهارة بدرجة ممثلة للمؤشر األدائي مع وجود خطأ واحد.

.5

ممتاز :تمتلك المهارة بدرجة واضحة ومتقنة وممثلة للمؤشر األدائي دون أخطاء.
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