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Abstract
Nations throughout the epochs and ages depend on languages by which they express their living
reality in full freedom and fluency, and what they face through different situations in their daily
life. Obviously, this is done by expression, orally or by writing. Since the oral expression is older
than the written expression, what is noticed is that members of one community must use oral
expression as a means of expressing what comes up with their being and mind of feelings,
thoughts, etc. This research aims to discover the effectiveness of communicative activities in
teaching the intermediate level curriculum of conversation or verbal expression. Conducting the
proposed programs will lead to raising the deficiencies of the teaching methods and reforming
the curriculum of the conversation subject (in its second or intermediate stage) for Bachelor of
Arabic Language students in Iranian universities. The necessity of the research lies in drawing
the attention of those involved in the formation of Arabic language curricula in general and the
conversation curriculum in particular, focusing on the use of modern teaching methods and
removing obstacles by developing conversation processes and activities among students.
Therefore, the current study relied on the semi-experimental approach, because it achieves the
objectives of this study, which is the knowing of the differences between the two experimental
and experimental groups. The first group (the control) will be taught according to the chat
activities and processes presented in the students textbook, without any change. As for the
second (experimental) group, it is taught, with proposed activities, which is to talk about
individual memories, a specific movie story, a certain personal life or a story of a particular
book. These classes will take an entire semester period. Finally, another test is conducted for the
two groups, after which the results will be analyzed to know the effectiveness of the proposed
approach and achieving of the research goal. The results of the research point to the role of
classroom activities of fictional expression and its effect on developing the skill of the
experimental group for the oral expression.
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 .1أستاذ مشارك ،قسم اللغة العربية وآداهبا جبامعة شرياز ،شرياز ،إيران
 .2طالبة ماجستري ،قسم اللغة العربية وآداهبا جبامعة شرياز ،شرياز ،إيران
(تاريخ االستالم2020/1/12 :؛ تاريخ القبول)2020/5/4 :

امللخّص
تعتمد األمم عرب مر العصور واألعمار على لغات تعرب هبا عن واقعها املعـيش بكـل حريـة وطالقـة ،وعمـا يواجههـا مـن مواقـف
خمتلفة يف حياهتا اليومية ،ومن الواضـح أن هـذا يـتم بـالتعبري ،شـفهيا أو كتابيـا .ومبـا أنّ التعـبري الشـفهي أقـدم مـن التعـبري
الكتــايب ،فــإن مــا يالحــظ هــو أنّ أعضــاء جمتمــع واحــد جيــب أن يســتخدموا التعــبري الشــفهي كوســيلة للتعــبري عمــا خيــتلج
بكيــاهنم ،ومــا جيــول خبــواطرهم ،ومــا يــدور ب ذهــاهنم مــن أحاســي ومشــاعر وأفكــار وغريهــا .ويهــدف هــذا البحـ إىل
اكتشاف مدب فاعليـة نشـاطات تواصـلية يف تـدري منـهج املسـتوب املتوسـط مـن مـادة احملاد ـة أو التعـبري الشـفهي .فـإجراء
الربامج امل قترحة سيؤدي إىل رفع نواقص أسـاليب التـدري وإصـالح املنـهج الدراسـي ملـادة احملاد ـة (يف مرحلتـها الطانيـة أو
املتوسطة) لطلبة بكالوريوس اللغة العربية يف اجلامعات اإليرانية .تكتمن ضرورة البحـ يف لفـج انتبـا القـائمني علـى تـ ليف
منـاهج اللغــة العربيـة عامــة ومنـهج احملاد ــة خاصـة؛ بــالتركيز علـى اســتخدام أسـاليب التــدري احلديطـة وإزالــة العوائـق عــن
طريق تنمية عمليات احملاد ة لدب الطلبة .لـذلك اعتمـدت الدراسـة احلاليـة علـى املنـهج شـب التجـريو ،أل ّنـ حتقـق أهـداف
هذ الدراسة ،وهو معرفة الفروق بني اجملموعتني الضـابطة والتجريبيـة ،سـيتم تـدري اجملموعـة األوىل (الضـابطة) حسـب
نشــاطات وفعاليــات احملاد ــة املوجــودة يف الكتــاب الدراســي للطلبــة وذلــك دون أي تغــيري .أمــا اجملموعــة الطانيــة (التجريبيــة)
فيتم فيها تدري  ،بنشاطات مقترحة وهي التحدّث عن الذكريات الفردية ،فـيلم معـني ،حيـاة شخصـية معينـة ،التحـدّث عـن
حكايــة أو قص ــة كت ــاب مع ــني .ستس ــتغرق ه ــذ احلص ــص الفصــل الدراس ــي ب كملــ  .ويف النهاي ــة ي ــتم إج ــراء اختب ــار آخ ــر
للمجموعتني والل سيتم إ رها حتليـل النتـائج ملعرفـة فاعليـة املنـهج املقتـرح وحتقيـق هـدف البحـ  .تشـري نتـائج البحـ إىل
دور النشاطات الصفية للتعبري القصصي وأ رها يف تنمية مهارة اجملموعة التجريبية يف التعبري الشفهي.

الكلمات الرئيسة
التعبري القصصي ،النشاطات التواصلية ،تنمية مهارة التحدث ،النشاطات الصفية.
ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* الكاتب املسؤول
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مقدمة
لقد أكد علماء اللغة كرارا ب ن تنمية مهارة استعمال اللغة تقتضي االهتمام باجلانب الشفهي
يف تعليمه ــا وتعلُ،مه ــا ل ــدب غ ــري الن ــاطقني هب ــا يف خمتل ــف اجمل ــاالت ،وذل ــك إلب ــراز الوظيف ــة
التفاعلية للّغة .يف ضوء الطرائـق املسـتحد ة مـن النظريـات اللغويـة احلديطـة ومـا عـزز تبلـور
املتعلقـة
العوملة اللغوية ،هناك الـدعوة الـل تضـمنتها توصـيات عـدد مـن النـدوات واملـؤمترات ،
باللغــة العربيــة ،الــل أعيــد النظــر علــى ضــوئها يف املنــاهج التعليميــة حــول جمــال تعلــيم اللغــة
العربية للناطقني بغريها وتعلّمها .من هذ املـؤمترات مـؤمتر قسـم اللغـة العربيـة بكليـة ألسـن
عــني و ـ ( )2013الــذي أوصــى بضــرورة تطــوير منــاهج تــدري اللغــة العربيــة للنــاطقني
بغريها لتواكب منـاهج التـدري وفقـا للنظـام األورويب ،مـع وضـع مقـررات دراسـية للنـاطقني
بغري العربية ،لتكون مراجع للدارسني ،ووضع مراجع للمدرسني األجانب .يف هذ الدعوة كـان
هناك تشديد على ضرورة تطوير أساليب التدري  ،إتقان مهارات التواصل والتعبري ،التدرب
على أساليب بناء املناهج التعليمية ،وضـع اسـتراتيجية لنشـر اللغـة العربيـة وتعليمهـا يف ضـوء
االجتاهات احلديطة ملناهج اللغات وتقنياهتا املتنوعة ،باإلضافة إىل مراعاة اجلوانب النفسـية
والتربوية والطقافية واللغوية للمتلقّي واألخذ بالطرائق الل ترتكز على التعبري الشفهي.
أبان جمال تعليم اللغات األجنبية عمومـا وتعلـيم اللغـة العربيـة علـى وجـ اخلصـوص أنّ هنـاك
استراتيجيات ناجحة وفعالة يف تعليم مهارة احملاد ة للنـاطقني بغـري العربيـة ومـن أبرزهـا؛ التقليـد
واحملاكــاة ،الســؤال واجلــواب ،تقصــيص احلكايــات ،إكمــال القصــة ،إجــراء املقــابالت ،التحقيــق
البوليســي ،التعليــق ،لعــب األدوار ،ســرد التقــارير ،التمطيــل ،املناقشــة ،اجلــدل ،التقريــر وهــو حتويــل
املعلومات من البيانات إىل كالم ممطل ،وصف الصور ،الكاريكـاتري ،الطالـب األسـتاذ ،املقارنـة بـني
صورتني ،إجراء االستبانات ،الندوة واملؤمترات ،الضيوف واإلعالنات( .أبوعمشة)94 :2017 ،
من أهم النقاط يف جمال تعليم احملاد ة وتعلّمها هو اإلطار املرجعي .فينبغي علـى معلمـي
اللغة العربية للناطقني بغريها ،معرفة توصيف مهارة احملاد ة وفق إطار مرجعـي واحـدا علـى
األقل من األطر املرجعية ،ألهنا تشكل حجر الزاويـة يف جنـاح تـدري هـذ املهـارة وتقييمهـا.
(أبوعمشة)105 :2017 ،

تقتضي التصـورات املوجـودة يف توصـيف اإلطـار املرجعـي األوريب ،تطـوير النظـر إىل ال ّلغـة وسـبل
اشتغاهلا وعملها .فإذا كانج البنيوية قد اعتربت اللّغة مجلة من األنظمة املتراكبـة واملتداخلـة تـداخال
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متناســقا عنــد اشــتغاهلا إدماجــا وانــدماجا ،وهــو مــا ينســحب أيضــا علــى مفهــوم حنــو اخلطــاب ،فــإنّ
التصور اإلطار املرجعـي األوريب املشـترك أصـبح يعتربهـا مجلـة مـن السـلوكيات املترابطـة يف املفهـوم
الواسع للكلمة (املنحى املرتكز على السلوك) الذي ينطلق من رؤية شاملة السـتخدام اللّغـة ودراسـتها.
فلــم يعــد ينظــر إىل املــتعلّم باعتبــار جمــرد متلــق للمعــارف الصــرحية بــل إنـ فــرد مــن األشــخاص
الفاعلني يف اجملتمع ممن يؤدون مهام تواصلية ولي فقط وظائف لغوية .ومـن شـ ن هـذ السـلوكيات
الـل ي تيهــا األفـراد داخــل اجملموعـة اللّغويــة والــل تقـوم علــى نـواح إدراكيــة وعاطفيـة ونوايــا اتصــالية
ودوائــر اعتقــاد أن تعــزز الكفــاءات اللّغويــة وتطورهــا .وهكــذا تكــون نشــاطات مــتعلّم اللّغــة مزجيــا مــن
املعارف البيانية التصرحيية والكفايات الل ترجع إىل قدرة الدارس على التواصـل فضـال عـن سـائر
قدراتـ اإلدراكيــة الــل جتعلـ متمكّنــا مــن القيــام ب فعــال معينــة .وهــذا املنحــى يف التعلــيم تبــدو آ ــار
جليــة عنــد التقيــيم واالختبــار إذ تتجـ التمــارين التقييميــة إىل اختبــار قــدرات املــتعلّم علــى اســتخدام
اللّغــة يف مفهومهــا العملــي واإلجرائــي وأن صتــرب قدرتـ علــى الفهــم يف ســياقات املقامــات التواصــلية
الفعلية أو الشبيهة هبـا إذا كانـج النصـوص واخلطابـات مصـنوعة وأن متـتحن قدرتـ علـى اإلنتـاج يف
جمال ما يستطيع أداء من األعمال واألفعال بواسطة الكالم( .بوعتّور)126 :1994 ،
فب خذ توصيفات اإلطار بعني اعتبار ،نستنتج أن تعليم مـادة احملاد ـة ينقسـم أساسـا إىل
قســمني أساســيني ،البنــاء يف قســم واجلوانــب االتصــالية للمحاد ــة يف قســم آخــر .إن الكتــب
التعليميــة يف الغالــب تكــون عاليــة التركيــز علــى اجلانــب البنــائي ويف أعــم هــذ الكتــب يكــون
التقدمي والعطاء للقسم التواصلي ضعيف جدا.
لذلك جيب على املدرسني واألساتذة ،إضـافة األنشـطة التواصـلية للمحاد ـة إىل تلـك الكتـب
الدراسية .إن يف احملاد ة التمهيدية ،غالبا ما تكون النشاطات التواصلية يف إطار ت ديـة متطيليـة
أو لعب أدوار (يتقيد الطالب بدور شخص معني يف احلوار املوجود يف الكتاب) .أمـا يف احملاد ـة
املتقدمة ترتكز الفعاليات التواصلية علـى التفكـر مث احملاد ـة ،كاملناقشـات الفرديـة أو اجلماعيـة
وإلقاء اخلطب .فبذلك جيـب تقـدمي أو إضـافة فعاليـات علـى مسـتوب احملاد ـة املتوسـطة حبيـ
تكون أكطر تقدما وأعلى من مستوب لعب األدوار املوجود يف احملاد ة ألولية.
أمهية البح وضرورت :
تكمن أمهية هذا البح يف تناول جانبا مهما مـن مهـارات اللّغـة العربيـة وهـي احملاد ـة ،وأنّ
التواصل هي األهداف الرئيسية الـل مـن أجلـها تـتعلّم لغـة أخـرب ،هـي التّواصـل .لـذلك يعـدّ
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مــن الضــروري عنــد إعــداد املــواد التعليميــة أن تؤخـذَ املكانــة اخلاصــة للحــوار بعــني االعتبــار،
وكذلك عند إعداد التدريبات اللغويـة يف فصـول املنـاهج التعليميـة .فعلـى التربـويني والعـاملني
يف جم ــال وض ــع املن ــاهج الدراس ــية يف م ــواد احملاد ــة بإع ــادة النظ ــر يف الطريق ــة والفعالي ــة
التربويــة الــل تســاهم يف تنميــة احلــوار عنــد مــتعل،م اللغــة الطانيــة ،وعلــى ترغيبـ يف ممارســة
اللغة املتعلَ،مة بقدر اإلمكـان .فاألمهيـة اجلليـة مـن البحـ تكـتمن يف أهنـا تُعـد مـن الدراسـات
النــادرة فيمــا يتعلــق بالكشــف عــن أ ــر إضــافة أســاليب وأنشــطة تواصــلية التحــدث يف منــاهج
احملاد ة لطلبة اللغة العربية يف اجلامعات اإليرانية.
هدف البح :
هتدف هذ الدراسة إىل التعرف مدب فاعلية اسـتخدام النشـاطات التواصـلية لتنميـة مهـارة التحـدّث
باللغة العربية يف املستوب املتوسط للمحاد ة لدب طلبة اللغة العربية يف اجلامعات اإليرانية.
الدراسات السابقة:
لقد تعددت الدراسات الل تتعلق باملوضوع ،منها:
أجرت نبيلة التوانسي ( )2001دراسة ،هدفج إىل تقصي أ ر برنامج مقترح لتنمية بعض
مهــارات االتصــال الشـفوي (االســتماع والتحــدث) يف اللغــة العربيــة لطلبــة النــاطقني بغريهــا.
بينــج الدراســة عــن تفــوق اجملموعــة التجريبيــة عل ـى اجملموعــة الضــابطة يف مهــارة التحــدث
واالتصال الشفوي .وأوصج الدراسة بتكطيف األنشـطة اللغويـة الشـفوية ،وقـد اتفقـج الدراسـة
مع الدراسة احلالية يف تركيزمها على املهارات الشفوية.
هــدفج دراســة الصــديق ( )2004إىل تنميــة القــدرة الكالميــة لــدب مــتعلّم اللغــة العربيــة
الناطق بغريها ،من خالل تقدمي أفضل الطرائق واألساليب الل تتمّ هبا مهارة تعلّم الكـالم،
ومعرف ــة أنس ــب الوس ــائل التعليمي ــة هل ــا ،وص ــوال إىل إع ــداد من ــاهج تعليمي ــة وف ــق متطلب ــات
املتعلّمني واهتماماهتم وميوهلم .وأظهرت النتائج أن جيـب تعلُ،ـم مهـارة الكـالم منـذ أول يـوم
يف برنامج تعليم اللغة العربية لغـري النـاطقني هبـا ،وأن أنسـب طريقـة لتـدري مهـارة الكـالم
هو اصاذ مواقف حية ،وأن ت خذ هذ الطريقة باألساليب املناسبة للموقـف .وأشـارت النتـائج
أيضا أن التعبري الشفوي يعتمد على كفاية املتعلّمني اللغوية واالتصالية.
هدفج دراسة جاب اهلل وسنجي ( )2007إىل معرفـة فاعليـة برنـامج قـائم علـى األنشـطة
اللغويــة لتنميــة مهــارات التعــبري الشــفوي الــوظيفي .ولقــد توصــلج نتــائج الدراســة إىل فاعليــة
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الــربامج وقــد تتفــق هــذ الدراســة م ـع الدراســة احلاليــة يف تركيزمهــا علــى مهــارات التعــبري
الشفوي (التحدث) ويف اهتمامهما على األنشطة اللغوية الصفية.
دراســة حممــد ســيف األنــوار بــن يوســف ( )2010وقــد أشــارت هــذ الدراســة تصــورات
الطالب حنو االستراتيجيات الفعالة يف تدري اللغة العربية االتصالية  UITMوأجريج هذ
الدراسة ملعرفة االستراتيجيات الفاعلة يف تدري اللغة العربية االتصالية يف تصورات طالب
جامعة مارا للتكنولوجيا ،وقـد مت اختيـار العينـات عشـوائي َا مـن ال ـة فـروع مـن إمجـال 264
املوزعــة علــى كتلــتني ،ترنكــانو وفــاهيف ومجعــج املعلومــات باســتخدام االســتبيانات للعلــوم ،ومت
حتليــل املعلومــات باســتخدام املربجمــات واحلــزم اإلحصــائية .واملعلومــات الــل مت أخــذها يف
االستطالع على الصورة االجتماعية للطالب تؤكد نتائج التحليـل حيـ ينبغـي علـى حماضـري
اللغة العربية االتصالية استخدام استراتيجيات التدري املختلفة حسب تصورات الطالب يف
اللغة العربية صعوبة وسهولة.
قامج مهى فهد أبو ازة يف العـام الدراسـي ( )2015-2014بـإجراء دراسـة ميدانيـة يف
املعهــد الفرنســي للشــرق األدىن يف املنــاهج وطرائــق التــدري  .حيـ كــان هــدف البحـ بنــاء
برنــامج مقتــرح لتنميــة مهــاريت احلــوار لــدب متعل،مــي اللغــة العربيــة مــن غــري النــاطقني هبــا،
وقياس فاعليت يف تنمية كل من مهـاريت االسـتماع والتحـدث لـدب أفـراد العينـة ،وحتديـد أ ـر
كل من متغريات اجلن والتخصص ،والدافع لتعلُ،م العربية يف تنمية كل من هاتني املهارتني.
قــام إبــراهيم حســن الربابعــة وقتيبــة يوســف احلباشــنة ( )2015بدراســة أ ــر اســتخدام
الــدراما التعليميــة يف تنميــة مه ـارات التحــدث وحتســني التحصــيل لــدب طلبــة اللغــة العربيــة
للناطقني بغريها .وقد أوصج دراستهما بضرورة اسـتخدام اسـتراتيجية الـدراما التعليميـة يف
تدري مهارة التحدث لطلبة اللغة العربية للناطقني بغريها.
دراسة حممـد الروسـان ( )2017بينـج أ ـر اسـتخدام األنشـطة اللغويـة يف تنميـة مهـارات
األداء اللغ ــوي الش ــفوي يف اللغ ــة العربي ــة ل ــدب ط ــالب الص ــف الراب ــع األساس ــي يف امل ــدارس
احلكوميــة يف مديريــة اربــد .هــدفج الدراســة إىل الكشــف عــن أ ــر اســتخدام تلــك األنشــطة.
ف ظهرت النتـائج عـن وجـود فـروق ذات إحصـاءات دالليـة يف أداء اللغـوي الكلـي لصـاحل طلبـة
العينــة التجريبيــة .أوصــج الدراســة بــالتركيز علــى توظيــف األنشــطة اللغويــة يف تعلــيم التعــبري
الشفهي للغة العربية.
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أما الدراسة احلالية فتختلف عن الدراسات السابقة يف أهنا قـد تكـون أول دراسـة هـدفج
إىل تنمية مهارة احلوار يف اللغة العربية لدب طلبة اللغة العربيـة يف جامعـة شـرياز باسـتعمال
املـدخل التواصــلي .األمــر الــذي فــرض بنــاء برنــامج متكامــل حــدد أهدافـ  ،واخــتري حمتــوا ،
وأسلوب  ،ووسائل  ،وفعّاليت  ،وطرق تقومي مبا يالئم مع الغرض.
أسةلة البح :
تتلخص مشكلة هذا البح يف السؤال التال:
ما فاعلية استخدام التعبري القصصي لتنمية مهارة التحدث عند طلبة اللغة العربية وآداهبا؟
ويتفرع عن السؤال الرئي األسةلة الفرعية التالية:
 .1مدب تواجد فروق ذات داللـة إحصـائية بـني متوسـطي درجـات اجملموعـة التجريبيـة يف
االختبارين القبلي والبعدي؟
 .2مــدب تواج ــد فــروق ذات دالل ــة إحصــائية ب ــني متوســطات درج ــات طلبــة اجملم ــوعتني
الضابطة والتجريبية يف االختبار البعدي؟
فرضيات البح :
يسعى البح للتحقق من صحة الفرضية التالية:
 .1توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوب الداللـة ( ،)a ≤ 0.05بـني متوسـطي درجـات
اجملموعتني الضابطة والتجريبية يف االختبار البعدي ،وذلك لصاحل اجملموعة التجريبية.
 .2توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوب الداللـة ( ،)a ≤ 0.05بـني متوســطي
درجات اجملموعة التجريبية يف االختبارين القبلي والبعدي ولصاحل االختبار البعدي.

أمهية التعبري الشفهي
أمهية التعبري الشفوي تكمن يف أداة االتصال السـريع بـني الفـرد وغـري  ،ممـا جيعـل الطالـب
ميتلك القـدرة الكافيـة لصـب قمـة مـا وصـل إليـ ذهنـ مـن تفكـري وإحسـاس يف وسـط الـذي
يعيش في  ،وب تتو ق أواصر وعالئق التعامل مع جمتمع الذي ينتمي إليـ  .مـن هنـا يسـتطيع
الطالب التغلب على ما يعيق فكر وتصور من صعوبات ومشـاكل خاصـة بـ (فرديـة) أو ذات
عالقــة مبجتمعـ (مجاعيــة) ورمبــا مــا يســهم يف حتقيــق ذلــك هــي تلــك اآلراء واألفكــار الــل
ميتلكها الطالب بقوة تصور وإدراك لواقع املعيش ،ومـن مثـة إ ارهتـا داخـل وسـط وطرحهـا
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ومناقشـتها مــع اآلخـرين ممــا ميكنـ مــن تبادهلــا واكتسـاب وتفهــم أفكـار وآراء جديــدة عليـ .
(الطاهر)49 :2009 ،

مبا أنّ التعبري الشفهي ميطل الدرس الن ابع مـن عمـق وصـميم احليـاة اليوميـة للطالـب مـادة
ووسيلة؛ فإن يعد من أهم األنشـطة اللغويـة ذات املكانـة املرموقـة داخـل اجملتمـع قدميـ وحديطـ
وداخل العامل شرق وغرب  .أن جودة اللغة وكماهلا املتجسد لدب الطالب تكون الفاعلة والقـادرة
علـى ت ديـة الــدور املهـم يف تواصــل مـع أبنــاء جمتمعـ  ،وتبـادل مشــاعر وأفكـار معهــم ونقـل مــا
جيــول خبــاطر مــن انفعــاالت وعواطــف وأحاســي وغريهــا ،والــل ال ميكــن التعــبري عنــها إال
مشــافهة كتحقيــق العدالــة بــني أفــراد اجملتمــع الواحــد ومــنح احلريــات الفرديــة واجلماعيــة هلــم
بالتساوي .من هنا ميكننا أن نعد التعبري الشفهي العنصر األساسـي الـذي البـد مـن تـوفر لـدب
املعرب الشـفهي يف تواصـل مـع غـري  ،واجلـزء ذا األمهيـة القصـوب يف ممارسـة نشـاط اللغـوي،
واستعمال للحوار واجلدال والنقاش مع اآلخرين( .رشدي والناقة)144 :2006 ،
مث إن اهلدف من وراء تعلـم أ ّي لغـة يف العـامل كلـ  ،هـو امـتالك متعلميهـا القـدرة الفاعلـة
علـى إبـالال غايــاهتم ،بتعـابري مركبـة صــحيحة ،سـليمة ،متقنــة ،مشـافهة وح ّيـة بعيــدة عـن كــل
غموض يشوب اللفظ واملعىن معا أ ناء ممارستها ،ومن مثة ترمجتهم ملشاعرهم ،وأفكارهم،
وخواطرهم ،وخرباهتم وحىت جتارهبم االجتماعيـة عـرب خمتلـف مراحـل حيـاهتم وأعمـارهم،
وال يكون إال عن طريق تلك اللغة املكتسبة إمّا شفاهة وإمّا تدوينا.
ملا كان التعبري الشفهي هو األسـاس الـذي يرتكـز عليـ الطالـب يف إفصـاح عمـا خيتلجـ
من خواطر وانفعاالت؛ فإنّنا ميكن أن نعد مبطابة األسلوب احلواري الناجح بني خمتلف أبناء
البيةــة الواحــدة ،حيـ أن جودتـ والتفـنن يف إتقانـ ميكنــها أن تتوقــف علــى عناصــر أساســية
كمرتكـزات للمشـافهة ،كتبـادر األفكـار واملعـاين مـطال وترتيبـها منطقيـا يف الـذهن ،مث تسلســل
اللفظ وفق املعىن املناسب ل والدال علي  ،مما ميكّن اللسان مـن النطـق بـ بطالقـة وسـالمة
يف التركيب( .حسن)53 :1984 ،
مــن خــالل هــذ األمهيــة الــل متــنح للتعــبري الشــفهي مكانــة ومزنلــة بــني أنــواع الفعاليــة
اللغوية ،كوهنا ضرورة ال ميكن االستغناء عنها يف مراحل تعليمية خمتلفة.

مهام التواصلية وكفاءاهتا املرتبطة بالتعبري الشفهي
من وجهة نظر نوعيـة السـياق التعليمـي جيـدر القـول بـ ن حمتويـات التعلـيم مرتبطـة بالسـياق
(خصوصيات املتعلّمني وحاجاهتم ،السـياق املـادي للمـتعلّم )... ،وهـي قابلـة للوصـف بتحديـد
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اجملاالت املقترحة يف احلصص وبتحديد الوضعيات اخلارجية (األمكنة ،األحداث )... ،الـل
تطلـب فيهــا املهـام التواصــلية ،واملوضـوعات املعاجلــة واملعرفـة االجتماعيــة والطّقافيـة املنقولـة.
فالنص يف احلصة ،ما هو إالّ كالم متوالٍ خطايب منطوق أو مكتـوب يتلقّـا املتعلّمـون ،ينتجـو
أو يتبادلو  ،ويلعب دورا كبريا من حي هو احملدد األساس لالستعمال ولتبادل الكـالم( .اـو
احلاج )73 :2015 ،ذلك أنـ  :نوعـان :سـياق داخلـي أو سـياق الـتلفظ ،ويتمطّـل يف عناصـر اللّغـة،
وكيفيــة تتابعهــا يف الصــياغة والتراكيــب ،وهــو بــذلك ميطّــل معطيــات لغويــة ميكــن حتليلــها مــن
داخ ــل الرس ــالة ،وهن ــاك الس ــياق اخل ــارجي ،وه ــو الس ــياق ال ــذي ميطّ ــل جمم ــوع املالبس ــات
اخلارجية ،الل حتكم عناصر املوقف اخلارجي ،من سـياقات نفسـية متطّـل دوافـع املرسـل ،أو
حتكم استجابة املتلقي ،أو سياقات قافية تتعلّق باحمليط الطقايف الذي حيكم املرسـل واملتلقـي
والرسالة( .الشيدي)6 :2011 ،
وتتضمن كفاءة تواصلية بدورها :كفاءة صاطبية ،كفاءة وظيفية ،كفاءة تفاعلية
الكفاءة التواصلية تسمح بالنشاطات اللغوية من خالل املهام التواصلية .وهذا مبعرفـة أنّ
النش ــاطات اللغوي ــة تتمطّ ــل يف فه ــم املنط ــوق ،وفه ــم املكت ــوب ،والتع ــبري الش ــفوي يف التفاع ــل
(احلوار) والتعبري الشفوي يف تواصل العرض ،والوصف ،واحلكاية ...فلمساعدة املـتعلّم علـى
تنميــة كفاءاتـ اللغويــة االســتعمالية ينبغــي إقحامـ يف أوســاط تســمح لـ بالتفاعــل مــع اآلخــر،
مبعىن إجبار على ممارسة اللّغة ،وحتليل واقتراح األجوبة املناسبة يف مواقف خمتلفة ،والذي
تنبطق من خالل كل من التعبري الشفوي يف تفاعل ،والتعبري الشـفوي املسـتمر وفهـم املنطـوق.
(او احلاج)73 :2015 ،

النشاطات الصفية القصصية لتعليم وتنمية التعبري الشفهي
تؤكد نظرية جون ديوي أمهية النشاطات الشفهية الصفية ،الل تنظر إىل الفرد ككـائن حـي
وظيفيا ينمو من خالل اخلربة الكلية النشطة .نادب جون من خالل نظريت ب ن املعرفـة نتـاج
التفكري ،مبعىن أن مواقـف الـتعلم ينبغـي أن تكـون مواقـف تـطري النشـاط اهلـادف يف اجملـاالت
املتعددة حبي جتعل الصف الدراسي جمتمعا صغريا تتوفر في فرص تدريب الطلبـة للحيـاة
يف اجملتمع الكبري( .غباين)200 :2004 ،
مل يعد تعليم اللغات من خالل التربية احلديطة معنيا باحلقائق واملعلومات الل تـدور حوهلـا
كما كان يف املاضي ،وإمنا أصبح مهتمـا باملهـارات اللغويـة؛ والبـد مـن تفعيـل مواقـف تعلـيم اللغـة
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العربية أ ناء موقف التدري  ،باستخدام النشاطات الصفية اهلادفة؛ إذ أن النشاطات الصـفية
متطل إحدب القنوات املهمة الكتساب املهارات اللغويـة .تشـمل هـذ النشـاطات مجيـع فنـون اللغـة
األربعــة اســتماعا ،حتــد ا ،قــراءة وكتابــة وتســمى أيضــا بالنشــاطات املصــاحبة وتعتــرب اجلانــب
التطبيقي سواء قام ب الطالب داخل الصف أم خارج ( .عمرية)100 :2001 ،
كمــا أن افتقــار املــتعلم للمواقــف الطبيعيــة واألنشــطة املتنوعــة الــل حتــرك دوافعـ للــتعلم
واكتســاب املهــارات اللغويــة ،جيعل ـ يكــدس اهتمام ـ حبفــظ القواعــد والقــوانني الــل تشــرح
وتوضــح اللغــة؛ فــال يتفاعــل مــع اخلــربات اللغويــة ويبــدأ بتجاهــل الــدور األهــم؛ أال وهــو دور
املمارسة الفعلية ملهـارات اللغـة العربيـة وتوظيفهـا واسـتخدامها يف مواقـف طبيعيـة مـن خـالل
األنشــطة اللغويــة املتنوعــة .لعــل يف ذلــك مــا يقــود إىل ضــرورة االهتمــام باكتســاب املــتعلمني
املهــارات اللغويــة بواســطة تطبيــق األنشــطة اللغويــة الشــفهية التعبرييــة الــل تــؤدي إىل تنميــة
املهارة اللغوية الشفهية ،مبجموعة من املهارات الل تـؤدي بـاملتعلم إىل اكتسـاهبا وممارسـتها
يف حيات  ،وذلك من خالل مواقف حية طبيعية مبنيـة علـى توجيـ املـتعلم وتشـجيع وتبصـري
يف نــواحي ضــعف يف األداء .وبــإجراء تلــك النشــاطات ســيكون دور مــتعلم اللغــة ،دورا إجيابيــا
ومشــاركا وفعــاال يف مواقــف تعليميــة وذلــك بشــكلي املرســل واملســتقبل .فيجــب تطــوير املنــاهج
املــوفرة للمعلمــني إىل أطــوا ٍر حبي ـ ميــد الطالــب حبــوافز ودوافــع يــطري الكتســاب املهــارات
اللغوية عامة واملهـارة الشـفوية خاصـة وتعزيـز بشـىت الطـرق واألسـاليب املنهجيـة مـن خـالل
االهتمــام باألنشــطة اللغويــة الــل تتطلــب مــن املــتعلم ،التوظيــف اللغــوي باســتخدام األنشــطة
التفاعلية مطل احملاد ات واحلوارات والسرد القصصـي واأللعـاب اللغويـة وغريهـا مـن املواقـف
احليوية االتصالية الوظيفية( .الروسان)987 :2018 ،
قبــل اخلــوض يف ن شــاط التعــبري الشــفهي البــد مــن مراعــاة توافــق املوضــوع مــع رغبــات
وميــوالت امل ــتعلمني ،ومم ــا يش ــعرهم بالس ــعادة وامل ــرح الختي ــار هل ــم ،ويبع ــدهم ع ــن النف ــور
والضجر من  .وهذا يوجب على املدّرس أن يسري وفق اخلطوات اآلتية:
البــد مــن التشــاور حــول عنــوان املوضــوع املختــار مــن طــرف املعلــم واملــتعلم ،للوصــول إىل
عنوان واضح حمـدد يتناسـب مـع املوضـوع الـذي مت اختيـار مـن قبـل .ووضـع خطـة مضـبوطة
حمــددة العناصــر وواضــحة املرامــي واألهــداف ،ومفصــلة متسلســلة تتضــمن مقدمــة تعتمــد
عنصر التشويق ملفتة االنتبا  ،وعرض لصلب املوضوع بكل جوانب مع شرح مفصل ملا حيتوي
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من أفكار تعتمد اجلمل السليمة ،واألسلوب املناسب واأللفاظ الفصـحى .واعتمـاد املـتعلم علـى
الشواهد كاآليات القرآنية ،واألحادي النبوية الشريفة ،واألشـعار واحلكـم واألمطـال الفصـحى
وغريه ــا .وه ــذا كلــ إمن ــا ي ــتم مش ــافهة م ــع ت ــدوين بع ــض العناص ــر األساس ــية إن اقتض ــج
الضرورة ،إضافة إىل اسـتعما ل لغـة اإلشـارة كـالتعبري باجلسـم والوجـ والعيـنني ،والتنويـع يف
نربة الصوت وتغيريها من حني آلخر.
والبد من مراعاة األهداف األساسية واحملددة للتعبري الشفهي ،مع ربطها ارتباطـا حتميـا
بواقع أ ناء تلقين للمـتعلمني حـىت تسـمح هلـم بتفعيـل النشـاط احلـواري مشـافهة ،وذلـك مـا
يس هم بكسر حاجز اخلوف واالرتباك واخلجل لـديهم .وهـذا كلـ إمنـا يـتم عـن طريـق القيـام
حبلقة دائرية تواصـلية شـفاهية فيمـا بينـهم ،ومـن هنـا سـيكونون قـادرين علـى تنميـة اجلـرأة
األدبية الشفاهية لديهم .وأيضا إجيـاد منـهج حمـدد يسـمح بإجنـاح نشـاط التعـبري مشـافهة،
واعتماد معيار املوضوعية للقيام بتقومي نشاط التعبري الشـفهي لـدب املـتعلمني ،ورمبـا هـذا مـا
يــدفعهم إىل اإلقبــال علــى ممارســت  ،كمــا يتوجــب امــتالك املــتعلمني للكفــاءة أ نــاء تلقــيهم
النشاط الشفهي ،مما ميكنهم من التحكم في وتفعيل ( .شايب)40 :2018 ،
اإلجراءات املنهجية
منهج البح والتصميم التجريو:
املنهج:
تعتمد الدراسة على املنهج شب التجريو ألن منهج مناسـب لتحقيـق أهـداف البحـ  ،فهـو
يتــيح إمكانيــة الــتحكم بــاملتغري املســتقل للتصــميم (الربنــامج التعليمــي املقتــرح) ومعرفــة
فاعليت يف املتغري التابع املتمطل ملهارة التحدث .يعـرف هـذا املنـهج علـى أنـ «منـهج يـدرس
ظ اهرة حالية مع إدخال تغريات يف أحد العوامل ورصد نتـائج هـذا الـتغري» (اآلغـا واألسـتاذ،
.)83 :2003
لتحقي ــق ذل ــك اخت ــربت الدراس ــة عين ــة البحــ قب ــل التجرب ــة وبع ــدها بتطبي ــق اختب ــار
التحــدث ،وهــي بــذلك اختــارت تصــميم االختبــار القبلــي مث البعــدي للمجموعــة نفســها ،فقــد
ساعدها ذلك يف ضب ط أ ر املـتغريات غـري التجريبيـة .يف األسـفل؛ اجلـدول يوضـح التصـميم
التجريو:
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اجلدول  -1التصميم التجريو للبح
اجملموعة

التطبيق القبلي
لالختبار

املعاجلة التجريبية

التطبيق البعدي
لالختبار

اجملموعة التجريبية
(عينة البح )

التطبيق القبلي الختبار
التحدث

تطبيق الربنامج
التعليمي املقترح

التطبيق البعدي
الختبار التحدث

لتحقيق أهداف البح قامج الدراسة بتحديد اهلدف أوال:
يتمطَ،ــل اهلــدف يف حتديــد املهــارات الفرعيــة ومؤشــراهتا ملهــارة التحــدث الالزمــة ملتعلّمــي
اللغة العربية للنـاطقني بغريهـا يف املسـتوب املتوسـط ملـادة احملاد ـة ،لطلبـة اللغـة العربيـة .مـا
سبق هو إجراءات اصذت يف سبيل املهارة الـل ينبغـي تنميتـها لـديهم ،متهيـدا لتضـمينها يف
الربنـ ــامج التعليمـ ــي ،واسـ ــتعماهلا يف إعـ ــداد اختبـ ــار التحـ ــدث .ويتمطـ ــل يف هـ ــذا التصـ ــميم
جمموعتني؛ إحدامها اجملموعة الضابطة واآلخر اجملموعة التجريبية.
عينة الدراسة:
تكونج عينة الدراسة من طلبة درس احملاد ة املتوسطة من فرع اللغة العربية وآداهبا جبامعـة
شرياز .كان عدد الطلبـة  30طالبـا وقـد ق ّسـموا إىل جممـوعتني متمـا لتني وذلـك كمجمـوعتني
الضابطة والتجريبية.
إجراءات التصميم:
للتحقق من أهداف الدراسة ،استخدمج الدراسة املنهج الشب التجريو الـذي يعتمـد علـى اجملموعـة
التجريبية الل مت تدريسها باالستراتيجية احلديطة (نشاطات وفعاليات التعـبري الشـفهي) واجملموعـة
الطانية الضابطة الل مت تدريسها بالطريقة املتداولة من خالل كتاب صدب احلياة املقرر.
اُجــرب التصــميم علــى عينــة الدراســة الــل تكونــج مــن ( )30طالــب وطالبــة مــن طلبــة
املستوب املتوسط لدرس التحدث أو التعبري الشفهي لطلبة فرع اللغة العربيـة جبامعـة شـرياز؛
موزعني على شعبتني بطريقة عشوائية.
اجلدول  -2اجملموعتني
اجملموعة
الضابطة
التجريبية

العدد
15
15
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مصادر التصميم
اتبعج الدراسة يف حتديد املهارات الفرعية ومؤشراهتا ملهارة التحدث اخلطوات التالية:
 .1تقدمي األفكار (تنوع األفكار املطروحة املتصلة باملوضوع واحلفاظ على ترتيب األفكار وتسلسلها)
 .2األسلوب (حتـدث يف مجـل تامـة ،اختيـار الكلمـة املناسـبة املعـربة عـن املوضـوع ،توظيـف
حروف الربط بني اجلمل والعبارات واستعمال الكلمات اخلالية من التكرار)
 .3األصوات (خروج احلروف من خمارجها الصحيحة بصوت واضح والتحدث جبرأة وطالقة)
 .4امللمحي (استعمال التعبري املناسب بالوج أو هيةة اجلسم واصـاذ الوقفـة املناسـبة بـني
الفقرات دون إرباك)
مــن مث مت عــرض القائمــة عل ـى األســاتذة املتخصصــني وقــد طُلــب منــهم إبــداء رأيهــم يف
املهارات املذكورة ومدب انتماءها لألهداف املرجوة ومـدب مناسـبتها ملسـتوي الطلبـة واقتـراح
ما ميكن إضافت أو حذف  .حي ميكننا بيان إجراء النشاطات املقترحة إمجاال كما يلي:
 حول اإلطار العـام للنشـاطات :ا ّتحـدت آراءهـم حـول مناسـبة اإلطـار العـام للنشـاطات،وعلى اهلدف العام ،وسالمة املربرات.
 حول مكونات النشاطات :أشاروا إىل إعادة صياغة بعـض األهـداف التعليميـة التعلّميـة،وتعديل بعض األنشطة ،حبي حتقّق األهداف احملددة.
 حول استراتيجيات التدري  :اتّحدت آراءهم حول مناسـبة هـذ االسـتراتيجيات ،حيـإنّها تسهم يف تنمية مهارات احلوار لدب املتعلّمني.
استنادا ملا سبق فقد مت عرض كل خطوات وأدوات الدراسـة احلاليـة علـى أسـاس اهلـدف
مــن إعــدادها ،واملصــادر الــل مت االعتمــاد عليهــا واإلجــراءات الــل اُتبعــج يف تعديلــها حــىت
وصلج إىل صورهتا النهائية.

إجراء املادة التعليمية
مرت عملية إعداد املادة الت عليميـة وفـق اسـتراتيجيات تعلـيم وتنميـة التعـبري الشـفهي مبراحـل
عدة الل ميكن تلخيصها كما يلي:
اخترن ــا لبي ــان أ ــر اس ــتخدام النش ــاطات الش ــفهية نش ــاطات مرتبط ــة بس ــرد األح ــداث
كالتحــدث عــن قصــة كتــاب وقصــة فــيلم والتحــدث عــن الــذكريات وذلــك كــدروس احملاد ــة
(التعبري الشفهي) لتنمية حماد ة طلبة الفرع.
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فحولنا هذ املوضوعات وفق استراتيجيات تعليم التعبري الشفهي ،ومن أجـل ذلـك اطلعنـا
على الدراسات التربوية والكتب التعليمية املرتبطة هبذا اجملـال فحولـج تلـك املوضـوعات وفـق
عناصر تعليمية إىل مناهج منظمة إلجرائها يف احلصص الدراسية مع الطلبة.
من مث مت عر ض الفعاليـات الشـفهية املربجمـة علـى األسـاتذة يف فـرع اللغـة العربيـة والعلـوم
التربوية وطُلب منهم إبداء مالحظاهتم حول طريقة حتوير وحتويل املـادة التعليميـة ومضـموهنا.
من مث بناء على مالحظاهتم أجريج التعديالت الالزمة ،املتمطلة يف تغيري بعض املواضيع.
بــدأ العمــل يف بداي ـة شــهر آبــان لســنة  .1397واســتغرقج احلصــص التعليميــة مــدة شــهرين
ونصــف؛ أي إىل منتصــف شــهر دي لســنة  .1397فقــد مت حتديــد زمــن تنفيــذ الربنــامج يف عشــرة
أسابيع موزعة علـى زمـن الفصـل األول للعـام الدراسـي  1398-1397يف فـرع اللغـة العربيـة وآداهبـا
جبامعــة شــرياز وذلــك بواقــع يــومني يف األســبوع بــدءا مــن أول يــوم األحــد يف شــهر آبــان إىل يــوم
الطال اء  11آبان  .1397واجلدير بالذكر أن املدة الزمنية للحصة الواحدة كانج ساعة ونصف.
لقــد متّ تعلــيم اجملموعــة الضــابطة وفــق املنــهج املقــرر مــن كتــاب صــدب احليــاة .حيـ متّ
العمل بنشاطات التعبري الشفهي املقررة ضمن املنهج خالل حصة واحدة أسبوعيا.
مت تعلــيمهم وفــق الربنــامج املقتــرح يف حصــة واحــدة أســبوعيا
أمــا اجملموعــة التجريبيــة ّ
أيضا .وذلك كاجملموعة الضابطة .اختصج الث حصص األوليـة مـن شـهر آبـان (أول ال ـة
أسابيع من الشهر) لسرد الذكريات مع هذ اجملموعة ضمن نشاطات التعبري الشـفهي .دارت
تلك احلصص حول حتدث الطلبة عن ذكرب أول يوم ومث أول أسبوع هلم لدخول الكليـة لفـرع
اللغة العربية .ففي أول حصة تكلم كل واحد منهم عن ذلك الـذكرب أمـام الصـف وذلـك دون
أي اس ــتعداد مُس ــبق .يف أ ن ــاء حت ــدث الطال ــب طُلب ــج م ــن بقي ــة الطلب ــة املش ــاركة وتق ــدمي
تصحيحات عند اللـزوم .يف هـذ األ نـاء كـان هنـاك تـداخل مـن جهـة املـدرس أيضـا؛ بتقـدمي
اقتراحات ضمن التصحيحات .ومث يف انتهاء احلصة األوىل ،قد طُلبج من الطلبة الكتابة عن
املوضــوع بطريقــة العصــف الــذهىل ويتــدربوا علــى تقــدميها شــفهيا يف احلصــة القادمــة؛ ففــي
احلصة التالية كانج قد ازدادت طالقتهم يف التحدث بشكل مالحـظ وأيضـا مشـاركة الطلبـة
الباقني كانج قد ازدادت نشاطا وطالقة.
أما احلصة الطالطة فخصصج للمناقشة اجلماعية حول املوضـوع؛ فكـان الطلبـة يتحـد ون
ويتحــاورون حــول املوضــوع بإشــراف املــدرس ويصــححون أخطــاء بعضــهم الــبعض بكــل قــة
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ونشــاط ،وكــانوا يــدونون مالحظــات املــدرس .اهلــدف مــن اختيــار هــذا املوضــوع ألول نشــاط
تعبريي أو أول فعالية صفية؛ كان ال يرمي إىل إرشاد املتعلّمني أو وعظهـم بقـدر مـا يرمـي إىل
حط،هم على التعبري عن جتارب قد مرّوا هبا ،وهي مبزنلة التعبري الشـفهي عـن الـذات يف إطـار
البحــ احل ــال والفعالي ــات التعليمي ــة الش ــفهية .يض ــاف إىل ذل ــك ردود فع ــل الشخص ــيات:
التعجب ،االستغراب ،عدم االمتنان ،التقبل ،االرتباك ،االستعجال ،التجاهل ،إمياءات الوج ،
العناصر املكانية الزمانية ،املتطلبات احلياتية ،والسفر (حي أن عديد من الطلبة جاءوا من
مدن إيرانيـة أخـرب إىل شـرياز) ،والطعـام (حيـ كـان العديـد مـن الطلبـة ممـن يسـكنون يف
ســكن جامعــة شــرياز) و ...مــن األحاســي الــل تتحــول إىل تعــابري شــفهية مــن خــالل هــذ
الفعاليــات .أيضــا كــان اهلــدف مــن اختيارنــا ملوضــوع ذكــرب بدايــة دخــول الطلبــة للقســم؛ هــو
استكشــاف قــدرات املــتعلمني علــى التحــدث عــن مواقــف حقيقيــة مــروا هبــا يف ماضــي القريــب
استنادا ملا مت اكتساب يف أول سنة مرت عليهم يف الفرع.
مث خصصج الث حصص للنقد والتحدث حول فلمني من أفالم السـينما والتلفزيـون .مت
اختي ــار ف ــيلم (الت ــاري) و(األخ ــوة الغرب ــاء) م ــن أف ــالم الس ــينما اإليراني ــة مل ــا حيتويــ م ــن
خصوص ــيات تناس ــب األه ــداف التعليمي ــة التعلّمي ــة ،ومش ــاهد املترابط ــة تس ــاهم يف حتقي ــق
مستوب إتقان املهارات اللغوية .كان التعلـيم مـن خـالل تطبيـق األفـالم كالتـال :مت صصـيص
أول حصة من احلصـص املختصـة لألفـالم عـن طريـق العصـف الـذهىل ومشـاركة مـا خيطـر
على بال الطالب من األفـالم الـل شـاهدها سـابقا .فكانـج احلصـة األوىل دون أي اسـتعداد،
مسبق تتحدث الطلبة عن مشاهد وقصص أفالمٍ اختارو حسب ذوقهم .كانـج هـذ الطريقـة
هــي الطانيــة بعــد ســرد احلكايــات وقــد أحــرز الطلبــة تقــدما يف التحــدث واحلــوار؛ فــإن طالقــة
و قتهم للتحدث واملناقشة كانج قد ازدادت مبراتب عدة واندماجهم يف العملية التعليمية كان
مشــهودا وأعلــى بــدرجات مــن احلصــص الســابقة الــل كانــج األوليــة والــل خُصصــج لســرد
الذكريات .لقـد خلـق التواصـل احلصصـي حالـة مـن احلميميـة الـل ولـدت شـعور بـ ن اجلهـد
الفردي أو اجلماعي ل حاضن حيف،زهم على تعلّم أفضل (البيةة املكانية يف الصف).
مث جعلــج أربــع حصــص للنقــد والتحــدث حــول الكتــب الروائي ـة والقصــص .ففــي بداي ــة
احلصة األوىل ،أخرب الطالب باملوضوع وجعلتهم عن طريـق العصـف الـذهىل ،يتـذكرون كتبـا
قرأ وها ومن مث التحدث عمـا جـاء فيهـا مـن أحـداث وشخصـيات وذلـك مـن دون أي اسـتعداد
مسبق .خالل احلصة ساهم املدرب كاحلصص السابقة يف التصحيحات واالقتراحات اللغوية
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وذلــك هب ـدف حتســني وتنميــة مــا يتحــدث عن ـ الطلبــة لغويــا وتعبرييــا .مث يف هنايــة احلصــة
األوىل ،اتف ــق امل ــدرب م ــع الطلب ــة عل ــى الكت ــابني ك ــانوا ق ــرأوهم يف الس ــابق ،لريجع ــوا إل ــيهم
ويلخصوها ومث لي توا إىل احلصة القادمة ويتحـد وا عـن األحـداث والشخصـيات فيهـا .بـذلك
أصبحج احلصة التالية ميدان أو جمال لتناف الطلبة للتعبري عمـا جـاء يف الكتـابني بصـورة
أفض ــل وأص ــح م ــن زمالئه ــم .فك ــانوا كاحلص ــص الس ــابقة يتنافس ــون يف احل ــدي والتع ــبري
الشفهي وأيضا حياولون أن يصححوا أخطـاء زمالئهـم ويف نفـ الوقـج كـانوا يسـ لون أسـةلة
حــول التعــابري الشــفهية ليتعلمــوا ويُحســنوا مــن مســتواهم التعــبريي .خــالل احلصــة الطانيــة
للتحــدث عــن الكتــب ،جــاء الطلبــة بــاقتراح شــيق للحصــة التاليــة .فــاقترحوا التحــدث ونقــد
قصـصٍ؛ كتبتــها إحــدب زمــيالهتم باللغــة العربيــة .فتحولــج احلصــة الطالطــة أيضــا إىل حصــة
شيقة ونشطة .خالل هذ احلصة أيضا أبدب الطلبة نشاطا مشهودا وتساءلوا عـن التعـبريات
وتعلموا من بعضهم بعضا مبن خالل نقد مفيـد وسـجلوا الكـطري مـن التعـبريات الشـفهية الـل
قد مت تصحيها.
لقد تنوعج األنشطة التواصلية انطالقا من مبـدأ أساسـي ،وهـو أن ترغيـب املـتعل،مني مـن
أهم مسؤوليات املعل،م ،وتنويع األنشـطة يلـو هـذ احلاجـة ،وحيفـظ تركيـزهم علـى املوضـوع،
ويزيد اندماجهم يف عملية الـتع ُل،م .حيـ أ ّن تنويـع األنشـطة مـن ةأهـم عناصـر الـتع ُل،م الفعـال،
ألنـ يســتجيب خلصــائص املــتعل،مني ،ويراعــي الفــروق الفرديــة بينــهم ،ويقــدم هلــم املهــارات
املختلفــة للغــة ،وجيعلــهم ينتقلــون مــن دور املســتمع إىل دور املتحــدث مبرونــة أكطــر ،وهنــا علــى
املعلّم الربط بـني األنشـطة التعليميـة التعلميـة مـن حيـ احملتـوب واللغـة املسـتعملة ألهنـا تعـزز
فهم اللغة املنشودة ،وحتفّز تفاعل املتعلمني واستعماهلم هلا.
أما احلصتني األخريتني من شهر دي فخصصج لالختبار وحب أهداف الربنامج التعليمي.

النتائج املتعلقة بأسئلة البحث
قــد توصــلنا مــن خــالل فاعليــة النشــاطات الشــفهية املقترحــة والــل أجريــج علــى اجملموعــة
التجريبيــة إىل اإلجابــة علــى أســةلة البح ـ الــل نصــج علــى :مــا فاعليــة اســتخدام التعــبري
القصصي لتنمية مهارة التحدث عند طلبة اللغة العربية وآداهبا؟
 مدب تواجـد فـروق ذات داللـة إحصـائية بـني متوسـطي درجـات اجملموعـة التجريبيـة يفاالختبارين القبلي والبعدي؟
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 م ــدب تواج ــد ف ــروق ذات دالل ــة إحص ــائية ب ــني متوس ــطات درج ــات طلب ــة اجملم ــوعتنيالضابطة والتجريبية يف االختبار البعدي؟
وصييف الفرض التال:
"يوجــد فــرق ذو داللــة إحصــائية عنــد مســتوي ( )0.05≥αبــني متوســطي درجــات طلبــة
اجملموع ــة التجريبي ــة ودرج ــات أق ــراهنم يف اجملموع ــة الض ــابطة يف االختب ــار البع ــدي مله ــارة
التعبري الشفهي ".الختبار صحة هذا الفـرض مت حسـاب متوسـط درجـات الطلبـة ،االحنـراف
املعياري ،واستخدام (ت) للتعرف إىل الفروق بني املتوسطني واجلدول التال يوضح ذلك:
نتــائج اختبــار ( )T.Testلداللــة الفــروق بــني متوســط درجــات طلبــة اجملموعــة التجريبيــة
والضابطة يف االختبار البعدي ملهارة التعبري الشفهي:
اجلدول  -3نتائج اختبار ()T.Test
املهارة

املتوسط
اجملموعة العدد
احلسايب

االحنراف
املعياري

قيمة ت*

الداللة
اإلحصائية

12.190

الدالة عند
0.01

14.33

الدالة عند
0.01

16.35

الدالة عند
0.01

14.29

الدالة عند
0.01
الدالة عند
0.01
الدالة عند
0.01

جمال تقدمي األفكار
(الدرجة من )7

الضابطة

15

2.64

1.04

التجريبية

15

5.41

1.14

جمال األسلوب

الضابطة

15

5.3

1.9

(الدرجة من )12

التجريبية

15

10.5

1.4

جمال األصوات
(الدرجة من)15

الضابطة
التجريبية

15
15

5.32
11.17

1.9
1.4

اجملال امللمحي

الضابطة

15

2.5

1.02

(الدرجة من)7

التجريبية

15

5.4

0.91

الضابطة

15

15.84

5.47

16.36

التجريبية

15

32.56

4.24

16.36

االختبار كليا
(الدرجة من )40

يتضح من اجلدول السابق:
أوال :بالنسبة جملال تقدمي األفكار ك حد جماالت االختبار البعدي:

فاعلية استخدام التعبير القصصي لتنمية مهارة التحدث عند الفالِ "طلبة اللغة العربية وآدابها بجامعة شيراز نموذجا"

661

يتبني أن متوسط درجـات الطلبـة يف اجملموعـة الضـابطة ( ،)2.63يف حـني جـاء متوسـط
درجات الطلبة يف اجملموعة التجريبية ( ،)5.41حي أن قيمة "ت" احملسوبة ( )12.19وهي
أكرب من قيمة "ت" اجلدوليـة وهـي الدالـة عنـد مسـتوب ()0.01؛ مبـا يؤكـد وجـود فـروق ذات
داللة إحصائية بني متوسطي درجات اجملموعتني يف جمال تقدمي األفكار يف االختبـار البعـدي
لصاحل اجملموعة التجريبية.
انيا :بالنسبة جملال األسلوب ك حد جماالت االختبار البعدي:
يتبني أن متوسط درجـات الطلبـة يف اجملموعـة الضـابطة ( ،)5.34يف حـني جـاء متوسـط
درجــات الطلبــة يف اجملموعــة التجريبيــة ( ،)10.54حي ـ ان قيمــة "ت" احملســوبة ()14.33
وهي أكرب من قيمة "ت" اجلدوليـة وهـي الدالـة عنـد مسـتوب ()0.01؛ مبـا يؤكـد وجـود فـروق
ذات داللة إحصائية بني متوسطي درجات اجملموعتني يف جمال األسـلوب يف االختبـار البعـدي
لصاحل اجملموعة التجريبية.
الطا :بالنسبة جملال األصوات ك حد جماالت االختبار البعدي:
يتبني أن متوسط درجـات الطلبـة يف اجملموعـة الضـابطة ( ،)5.32يف حـني جـاء متوسـط
درجــات الطلبــة يف اجملموعــة التجريبيــة ( ،)11.17حي ـ أن قيمــة "ت" احملســوبة ()16.35
وهي أكرب من قيمة "ت" اجلدوليـة وهـي الدالـة عنـد مسـتوب ()0.01؛ مبـا يؤكـد وجـود فـروق
ذات داللة إحصائية بني متوسطي درجات اجملموعتني يف جمال األصوات يف االختبار البعـدي
لصاحل اجملموعة التجريبية.
رابعا :بالنسبة جملال امللمحي ك حد جماالت االختبار البعدي:
يتبني أن متوسط درجـات الطلبـة يف اجملموعـة الضـابطة ( ،)2.54يف حـني جـاء متوسـط
درجات الطلبة يف اجملموعة التجريبية ( ،)5.43حي ان قيمة "ت" احملسوبة ( )14.29وهي
أكرب من قيمة "ت" اجلدوليـة وهـي الدالـة عنـد مسـتوب ()0.01؛ مبـا يؤكـد وجـود فـروق ذات
داللــة إحصــائية بــني متوســطي درجــات اجملمــوعتني يف اجملــال امللمحــي يف االختبــار البعــدي
لصاحل اجملموعة التجريبية.
خامس ــا :بالنس ــبة للدرج ــة الكلي ــة يف االختب ــار البع ــدي يتض ــح م ــن اجل ــدول أن متوس ــط
درجــات الطلبــة يف اجملموعــة الضــابطة ( ،)15.84يف حــني جــاء متوســط درجــات الطلبــة يف
اجملموعة التجريبية ( )32.56يف كل جمال من جماالت التعبري الشفهي ،حيـ أن قيمـة "ت"
احملسوبة ( )16.36وهي أكرب من قيمة "ت" اجلدولية وهي الدالة عند مستوب ()0.01؛ مبا
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يؤكــد وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية بــني متوســطي درجــات اجملمــوعتني يف الدرجــة الكليــة
لالختبار البعدي لصاحل اجملموعة التجريبية.
إللقاء مزيد من الضوء على هذ النتائج وبيان مدب تقدم مستوب أفـراد اجملموعـة التجريبيـة،
ومــدب منــو احلاصــل يف مهــارات التعــبري الشــفهي لــديهم ،مت اختبــار صــحة الفــرض التــال الــذي
يـنص علــى« :ال يوجــد فــرق ذات داللــة إحصـائية عنــد مســتوي ( )0.05≥αبــني متوســطي درجــات
الطلبة للمجموعة التجريبية يف االختبار القبلي والبعدي ملهارات التعبري الشفهي».
للتحق ــق م ــن ص ــحة ه ــذا الف ــرض ،مت حس ــاب املتوس ــط احلس ــايب واالحن ــراف املعي ــاري
لــدرجات اجملموعــة التجريبيــة يف االختبــارين القبلــي والبعــدي ،وحســاب قيمــة (ت) لداللــة
الفروق؛ وللت كد من أن الفروق الناجتة هي فروق جوهرية تعوج إىل متغريات الدراسة وليسج
ناجتــة عــن طريــق الصــدفة؛ مت حســاب حجــم التـ ري مــن خــالل مربــع إيتــا الــذي يظهــر أ ــر
تطبيق النشـاطات والفعاليـات للتعـبري الشـفهي وذلـك بصـورة أكطـر وضـوحا وذلـك مـن خـالل
معادلة التالية (معروف:)17 :1998 ،
مربع إيتا= ت( ÷2ت +2د.ح)
بعد حساب حجم الت ري من خالل مربع إيتا باستخدام املعادلـة السـابقة مت التوصـل إىل
البيانات التالية الل يوضحها اجلدول التال:
اجلدول  -4نتائج مربع إيتا
اجملال

العدد

املتوسط
احلسايب

االحنراف
املعياري

درجات االختبار القبلي
(الدرجة من )40

15

14.8

2.4

درجات االختبار البعدي
(الدرجة من )40

15

32.5

4.2

قيمة ت

13.3

مربع إيتا

0.66

يتضــح مــن اجلــدول األعلــى؛ تفــوق أفــراد اجملموعــة التجريبيــة يف االختبــار البعــدي ،مقارنــة
ب دائهم يف االختبار القبلي ملهارات التعبري الشفهي؛ حيـ بلـيف متوسـط درجـات االختبـار القبلـي
( )14.8يف حني ارتفـع نسـبة درجـاهتم يف االختبـار البعـدي إىل ( ،)32.5األمـر الـذي انعكـ
على قيمة ت احملسوبة الل بلغج ( )13.3وهي قيمة دالة إحصائيا عند مستوب ‹.›0.01
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يشــري ذلــك بصــورة واضــحة إىل دور النشــاطات والفعاليــات اجملريــة وأ رهــا يف حتســني
قدرة أفراد اجملموعة التجريبية يف التعبري الشفهي وتنمية مهاراهتم في .
أيضا يتضح من الجدول السابق أن قيمة مربع إيتـا احملسـوبة هـي ( )0.66وهـذ القيمـة
أكرب مـن قيمـة مربـع إيتـا اجلدوليـة ( ) 0.14ممـا يعـىن أهنـا أكـرب مـن حجـم التـ ري احملـدد
للت ـ ري الكــبري والــذي يســاوب ( )14حســب (معــروف)138 :1998 ،؛ ممــا يشــري إىل أن ت ـ ري
امل ــتغري املس ــتقل يف إح ــداث تب ــاين يف امل ــتغري الت ــابع ك ــان ت ـ ريا واض ــحا وأن حج ــم الت ـ ري
احلاصل كان على درجة كبرية مما يدل علـى أن النشـاطات اجملـراة كـان هلـا بـاليف األ ـر علـى
تنمية املهارات الشفهية املستهدفة.
كما أشارت النتائج للدرجة الكلية لالختبار القبلي أن املتوسط احلسايب لدرجات الطلبة،
قيمة منخفضة باملقارنة مع متوسط درجات الطلبة يف االختبار البعدي؛ مما يعـىل امفـاض
مستوب الطلبة يف أدائهم ملهارات التعبري الشفهي يف التطبيـق القبلـي مقارنـة بالدرجـة الكليـة
يف االختبار البعدي ،وقد يرجـع ذلـك إىل عوامـل كـطرية ومتداخلـة يصـعب الفصـل بينـها .مـن
أمهها ميكننا اإلشارة إىل:
 .1منهاج درس احملاد ة املقرر ملستويات الطال ة عامـة ومنـهاج املسـتوب املتوسـط خاصـة،
وهو جمموع نشاطات التعبري الشفهي الل جيب أن يكتسبها ويتقنها الطلبة
 .2غياب نشاطات خاصة بالتعبري الشفهي واحملاد ـة :يف أغلـب جماالتـ ومهاراتـ وإلقـاء
املسؤولية على عاتق األستاذ.
 .3قلة توافر قوائم حمددة جملاالت التعبري الشفوي ومهارات  ،وإلقاء املسؤولية على عاتق األستاذ.
 .4قصور الطرق واألساليب املستخدمة يف تدري احملاد ة أو التعبري الشفهي.
 .5عدم وضوح أهداف تدري التعبري الشفهي عند األستاذ وعند الطالب.
إن امفــاض مســتوب أداء الطلبــة يف االختبــار القبلــي ،يشــري إىل قلــة اخلــربات املهاريــة
واألدائية لدب الطلبة مما يعىل ب هنم كانوا يف حاجة ماسة إىل التدريب على املهارات للتعبري
الشفهي الذي قدمت هلم النشاطات التعبريية الشفهية يف الدراسة احلالية.
أظه ــرت النت ــائج ارتفاع ــا ملحوظ ــا يف املتوس ــط احلس ــايب ل ــدرجات الطلب ــة يف االختب ــار
البعــدي؛ وهــذا مؤشــر واضــح علــى منــو املهــارة الشــفهية لــدب الطلبــة ممــا يشــري إىل فاعليــة
النشاطات القصصية.
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ارتفــاع مســتوب األداء البعــدي يشــري إىل إقبــال الطلبــة علــى مــا قُــدم إلــيهم مــن مهــارات
شــعروا بـ هنم يف حاجــة إليهــا؛ والــدليل علــى ذلــك أن الفتــرة الزمنيــة الــل حــدث فيهــا النمــو
ملهــارات التعــبري الشــفهي لــدي الطلبــة هــي فتــرة زمنيــة قصــرية نســبيا .األمــر الــذي يلزمنــا
بإح ــداث وإض ــافة النش ــاطات القصص ــية والتعبريي ــة يف مس ــتوب املتوس ــط ملن ــهج احملاد ــة
الستمرار تدريب الطلبة على املهارات الشفهية حىت يصلوا إىل درجة التمكن املناسبة.
لــوحظ أ نــاء االختبــار القبلــي أن بعــض الطلبــة ال يســتعملون بعــض املهــارات كمهــارات
اجلانب امللمحي حي يقف الطالب ساكنا نسبيا ويلقي ما لدي من العبارات واجلمل ،وكذلك
لــوحظ افتقــار يف ترتيــب األفكــار؛ ومــن هنــا كانــج درجــاهتم منخفضــة حي ـ كــان املتوســط
احلســايب ()14.8؛ بينمــا لــوحظ التحســن أ نــاء إجــراء األنشــطة والفعاليــات القصصــية يف
أدائهــم وبــدأوا يف اكتســاب املهــارات وكــذلك نُظمــج أفكــارهم وكانــج تــتم بالوضــوح والترتيــب
وبدأوا باستعمال التعبريات املختلفة أ ناء التحدث عن مواضيع القصصية املختلفة.
بــذلك يف االختبــار البعــدي؛ اســتعمل الطلبــة بوضــوح املهــارات الــل تــدربوا عليهــا وبــدت
آ اره ــا جلي ــة يف النت ــائج .ق ــد يع ــىل م ــا س ــبق بـ ـ ن مه ــارات التع ــبري الش ــفهي املتض ــمنة يف
النشاطات القصصـية الـل أجريـج مـع الطلبـة يف منـهج احملاد ـة املتوسـطة ميكنـها أن تكـون
املهارات املالئمة والضرورية هلذا املستوب.
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