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امللخ�ص
يعد تطوير �إطار مرجعي واحدً ا من �أهم التوجهات يف تدري�س اللغات وتعلمها وتقوميها
 ،)Europe, 2018وميثل منوذج ال�سمات التوا�صلية (� )Hussien, 2018, 2020إطا ًرا لتدري�س اللغة العربية
وتقوميها حتدثا وكتابة وقراءة وا�ستماعا .ومن ثم هدفت هذه الدرا�سة �إلى التحقق من فاعلية منوذج
�سمات التحدث – كجزء من منوذج ال�سمات التوا�صلية  -يف تنمية املعرفة التدري�سية لدى املعلمني املتدربني
واجتاهاتهم .الفر�ضية هي �أن ا�ستخدام منوذج �سمات التحدث ك�إطار تدري�سي يعتمد لغة م�شرتكة من �ش�أنه
حت�سني معارف املعلمني املتدربني ومهاراتهم لتدري�س التحدث وتقوميه لدى طلبتهم .ولذا ا�ستق�صت الدرا�سة
احلالية الإجابة عن ال�س�ؤالني الآتيني )1( :ما فاعلية منوذج �سمات التحدث يف تنمية املعرفة التدري�سية لدى
طلبة كلية البحرين للمعلمني؟ ( )2ما فاعلية منوذج �سمات التحدث يف تنيمة اجتاهات املعلمني املتدربني
نحو ا�ستخدام هذا النموذج ك�إطار لتدري�س التحدث وتقوميه؟ اعتمد الباحث ت�صميما �شبه جتريبي؛ �إذ
ا�ستخدم ت�صميم املجموعة الواحدة ذا التطبيق القبلي والبعدي ،ولقد �أكمل  54طالبا وطالبة من كلية
البحرين للمعلمني (تخ�ص�ص اللغة العربية) اختبارا حت�صيليا يف املعرفة التدري�سية للتحدث قبليا وبعديا،
ثم ا�ستجابوا ملقيا�س االجتاه نحو منوذج �سمات التحدث يف نهاية الف�صل الدرا�سي الأول من العام الأكادميي
 .2020/2019وا�ستخدم الباحث اختبار (ت) ملجموعة واحدة؛ ملقارنة النتائج القبلية والبعدية لالختبار
التح�صيلي ،كما اعتمد الإح�صاء الو�صفي لتحليل نتائج مقيا�س االجتاه نحو منوذج �سمات التحدث .خل�ص
الباحث �إلى وجود �أثر فعال لنموذج �سمات التحدث يف تنمية املعرفة التدري�سية لدى طلبة كلية البحرين
للمعلمني تخ�ص�ص اللغة العربية ،وكذا تك ّون وجهات نظر �إيجابية نحو ا�ستخدام هذا النموذج يف تدري�س
التحدث وتقوميه .وتو�صي الدرا�سة باعتماد منوذج �سمات التحدث وما يعتمده من لغة م�شرتكة ك�إطار فعال
ومقبول يف تدري�س التحدث وتقوميه يف اللغة العربية.

(Council of

الكلمات

املفتاحية:منوذج �سمات التحدث ،اللغة امل�شرتكة ،املعرفة التدري�سية ،االجتاهات ،تدري�س التحدث وتقوميه،
املعلمون املتدربون.
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Abstract
Developing a reference framework is one of the most important approaches that guides
teaching, learning and assessment of languages (Council of Europe, 2018). The Communicative
Traits Model (Hussien, 2018, 2020) is a framework for teaching, learning, and assessing Arabic
language with respect to speaking, writing, reading and listening. This study investigated into
the effectiveness of a Traits of Speaking Model - as a part of the Communicative Traits Model
- on developing trainee teachers’ pedagogical knowledge and attitudes. The hypothesis is that
a Traits of Speaking Model develops a shared vocabulary to improve the trainee teachers’
pedagogical knowledge and skills to teach and assess speaking to primary school students.
Mixed methods were used with the trainee teachers in a quasi-experimental repeated measure.
54 participants from Arabic specialization completed a pre and post achievement test and
responded to an attitude scale at the end of semester. The results indicated that the Traits of
Speaking Model has found effective in developing trainee teachers’ pedagogical knowledge
with respect to teaching and assessing of speaking and has a positive impact on the trainee
teachers’ attitudes toward using this model for teaching, learning, and assessing of speaking.
Further implications for teacher education are discussed.

Keywords: Traits of speaking model, shared vocabulary, attitudes, teaching and assessment of
speaking, pedagogical knowledge, trainee teachers.
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املقدمة
لقد بات من نافلة القول �إن التحدث من �أهم
املهارات اللغوية يف الوقت املعا�صر؛ فالتحدث مي ّكن
املتعلم من التعبري عن نف�سه و�أغرا�ضه الأكادميية
واالجتماعية والذاتية ،ف�ضال عن التوا�صل مع
الآخرين ،وم�شاركة الأفكار وامل�شاعر� .إن التعبري
ال�شفاهي يف جوهره ميثل ر�سالة املتحدث �إلى
م�ستمعه ،ولكي يحدث التوا�صل بفعالية فالبد �أن
تت�صف هذه الر�سالة بعدة �سمات و�صفات تبني يف
جمملها التعبري ال�شفهي اجليد .ومن ثم فال�س�ؤال
الذي يطرح نف�سه يف هذا ال�سياق :ما التحدث
اجليد؟ �إن �أهمية الإجابة عن هذا ال�س�ؤال تخدم
�سياقنا احلايل يف �أننا نعتمد على ت�صورنا للتحدث
اجليد ك�أ�سا�س لتدري�سه وتعلمه وتقوميه.
يذخر الأدب الرتبوي العربي مبحاوالت كثرية
لتو�صيف التعبري ال�شفوي اجليد ،وكذلك مقرتحات
متنوعة لتدري�سه و�أخرى لتقوميه (اخلليف2019 ،؛
الربيحات2019 ،2017 ،؛ الزين2018 ،؛ الزهراين،
2018؛ القحطاين2019 ،؛ الغ�صن2018 ،؛
امل�سرتيحي2019 ،؛ عا�شور وحراح�شة2018 ،؛
عبداحلميد2017 ،؛ عبدالعظيم2018 ،؛ حممد
وهاليل2019 ،؛ حممود ور�شوان وعبدالعظيم،
 .)2019مل تعنَ الدرا�سات ال�سابقة يف اللغة
العربية باعتماد �إطار وا�ضح ولغة م�شرتكة يف
فج ّل هذه الدرا�سات
تدري�س التحدث وتقوميه؛ ُ
ُعنى با�ستخدام ا�سرتاتيجيات و�أ�ساليب متنوعة
http://journals.uob.edu.bh

لتنمية مهارات التحدث لدى طلبة ما قبل التعليم
اجلامعي ،وقليل منها ُعنى بتنمية مهارات التحدث
لدى طلبة اجلامعة (الغ�صن ،)2018 ،وقيا�س مدى
متكنهم من مهارات التحدث الالزمة لتدري�س
التعبري ال�شفوي لطلبة املدار�س (القحطاين،
� .)2019إنه ملن املهم للغاية يف جمال تدري�س
اللغات وتقوميها �أن نعتمد على �أطر مرجعية
تو�صف بدقة تعليم اللغة وتعلمها وتقوميها
وا�ضحة ّ
ب�شكل جيد ( ،)Council of Europe, 2018ومن ثم
�سعت الدرا�سة احلالية ل�سد هذه الفجوة باقرتاح
منوذج �سمات التحدث ك�إطار يعتمد لغة م�شرتكة
 Shared vocabularyلتدري�س التعبري ال�شفوي
وتقوميه ب�شكل جيد ،والفر�ضية هى �أن ا�ستخدام
هذا النموذج �سي�ساعد املعلمني املتدربني قبل
اخلدمة يف زيادة املعرفة التدري�سية Pedagogical
 knowledgeوما تت�ضمنه من مبادىء و�أ�ساليب
لتدري�س التحدث وتقوميه ،وكذا تنمية اجتاهاتهم
الإيجابية ال�ستخدام هذا النموذج ك�إطار لتدري�س
التحدث وتقوميه يف املدار�س.
منوذج �سمات التحدث
يف هذا البحث ،اعتمد الباحث فكرة منوذج
ال�سمات التوا�صلية Communicative Traits Model
)(Hussien, 2018, 2020؛ �إذ يحدد منوذج �سمات
التحدث � Traits of Speaking Modelسبع �سمات
تو�صف التحدث اجليد؛ وهي :الأفكار والتنظيم
ّ
والطابع اخلا�ص واختيار الكلمات و�سال�سة اجلمل
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والقواعد والعر�ض ،وهو بذلك ي�شرتك مع الكتابة
اجليدة يف نف�س ال�سمات (Culham, 2003, 2005,
)2015؛ �إذ �إنهما عمليتان �إنتاجيتان يف منوذج
ال�سمات التوا�صلية ،Communicative Traits Model
تو�صف القراءة
وذلك يف مقابل �سبع �سمات ّ
واال�ستماع اجليدين كعمليتي ا�ستقبال يف هذا
النموذج (.)Hussien, 2018
وعلى خطى �سمات الكتابة اجليدة (Culham,
 ،)2003, 2005, 2015, 2018فالتحدث اجليد
يت�سم ب�سبع �سمات (ملحق رقم )1؛ وهي:
( )1الأفكار  :Ideasر�سالة املتحدث مل�ستمعه،
( )2التنظيم  :Organizationالبنية الداخلية
للخطاب ال�شفوي )3( ،ال�صوت  :Voiceنربة
املتحدث وطابعه اخلا�ص )4( ،اختيار الكلمات
 : Word choiceقوة الكلمات ودقتها وعمقها يف
نقل املعنى� )5( ،سال�سة اجلملSentence fluency
 :جودة بناء اجلمل وتنوعها و�إيقاعها)6( ،
قواعد التحدث  :Conventionsان�سجام اخلطاب
مع الأعراف اللغوية )7( ،التقدمي �أو العر�ض
 : Presentationتهذيب ال�شكل اخلارجي للتحدث
وتنميقه (.)Hussien, 2018, p. 472
�إن هذا النموذج ميثل �إطارا لتدري�س التحدث
وتقوميه؛ ذلك �أنه يعتمد مفردات حمددة ،وير�سي
لغة م�شرتكة بني املعلمني وطلبتهم وكل املهتمني
بتدري�س التحدث وتقوميه ،هذه املفردات �أو
Traitsتو�صف التحدث اجليد ،وتبني
ال�سمات
ّ
�أ�سا�سا لتدري�سيه ،وتر�سي لغة حمددة يف تقوميه.
وهذه املفردات عبارة عن �سبع �سمات وكل �سمة
حتتوي �أربع �صفات (� 28صفة) تبني يف جمملها
التحدث اجليد ،وت�شكل �أ�سا�سا لتعليم التحدث
وتعلمه وتقوميه (ح�سني� ،2018 ،ص.)57 .
يقوم �أمنوذج ال�سمات التوا�صلية (Hussien,
 )2018على �أ�سا�س �أن اللغة عملية توا�صل يعرب
فيها الكاتب واملتحدث عن ر�سالتمها �إلى القارئ
وامل�ستمع ،ومن جانبهما ،فالقارئ وامل�ستمع

http://journals.uob.edu.bh

53

يتفاعالن لبناء املعنى الذي يق�صده الكاتب �أو
املتحدث ،وكذلك فالكاتب �أو املتحدث يفيدان
من خربتهما يف القراءة واال�ستماع لتجويد
ر�سالتهما ،وهكذا فهي دائرة من التوا�صل الفعال
بني الكاتب واملتحدث والقارئ وامل�ستمع .ولقد �أفاد
منوذج �سمات التحدث من فكرة منوذج التوا�صل
()Barnlund, 2008؛ وذلك بتحديد نف�س ال�سمات
لكفايات الإنتاج اللغوي (الكتابة والتحدث)،
وكذلك نف�س ال�سمات لكفايات اال�ستقبال اللغوي
(القراءة واال�ستماع) ،وهو ما يجعل هذا الإطار
�أكرث اقت�صادا و�إيجازا وحتديدا يف تو�صيف
الكفايات اللغوية الأربع ب�شكل جيد؛ �إذ ت�شرتك
الكتابة والتحدث يف نف�س ال�سمات -برغم اختالف
بع�ض �صفاتهما -والقراءة واال�ستماع ت�شرتكان يف
نف�س ال�سمات  -برغم اختالف بع�ض �صفاتهما-
�أي�ضا (.)Hussien, 2018
ويركز منوذج ال�سمات على التحدث باعتباره
عملية �أكرث من كونه منتجا نهائيا (عبدالباري،
)2011؛ فالتحدث �أو التعبري ال�شفاهي هو عملية
لها ما ي�سبقها ولها ما بعدها؛ �أي لها ثالث
مراحل :ما قبل التحدث ،والتحدث نف�سه ،وما
بعد التحدث� .إن النظر �إلى التعبري ال�شفوي على
�أنه عملية ي�ؤدي �إلى الرتكيز على اجلوانب املتعددة
لعملية التحدث ،والتي بدروها تتداخل مع �سماته،
فلكل مرحلة �سمات و�صفات يجب الرتكيز عليها
�أكرث من غريها �إذا �أردنا �أن ن�ستهدف التحدث
اجليد .وهذا ما �أكده علم النف�س املعريف من �أنه
يجب الرتكيز على عملية التعلم ومعاجلة العقل
للمعلومات (.)Neisser, 1967
ومن الركائز الأ�سا�سية لنموذج �سمات
التحدث �أنه يعتمد على �أنواع الن�صو�ص اللغوية
( )Derewianka, 2015و�أ�شكالها املتنوعة من رواية
وق�صة و�أق�صو�صة و�شعر ونرث وخطابة ونحو ذلك
( .)Hussien, 2018للتحدث اجليد �سماته و�صفاته
مهما تعددت �أ�شكاله وقنواته .ومن ثم وجب
االهتمام بالأنواع املختلفة من الن�صو�ص ال�شفوية
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وتدريب الطلبة عليها ،و�أن هذه الأ�شكال املتنوعة
ت�شرتك جميعا يف �سمات و�صفات �أ�سا�سية للتعبري
ال�شفهي اجليد.
التدري�س املركز
�إن �أهم ما ينماز به منوذج �سمات التحدث
هو التدري�س املركز Focused teaching (Culham,
)2003, 2005, 2015؛ �أي االهتمام ب�صفة واحدة
يف املرة الواحدة؛ مبعنى جتزئة التدري�س لريكز
على �صفة واحدة يف احل�صة الواحدة على �سيبل
املثال ،ومن �إيجابيات هذه الطريقة �أنها وا�ضحة
وعميقة ومتطورة ،فالو�ضوح يف االهتمام بنقطة
واحدة يف �سمة معينة ،والعمق يف تناول كل نقطة
على حدة بتف�صيل منا�سب ،والتطور يف االنتقال
من نقطة �إلى نقطة جديدة دون تكرار وك�أنه بناء
ينمو ويتطور �شيئا ف�شيئا� ،أو �صفة ف�صفة ومن ثم
�سمة ف�سمة حتى ن�صل �إلى التعبري ال�شفوي اجليد
وفق ال�سمات ال�سبع و�صفاتها الثمانية والع�شرين.

التقومي التحليلي
ويعتمد منوذج �سمات التحدث بطريقة �أ�سا�سية
على التقومي التحليلي  Analytical assessmentيف
تقومي التحدث ،وذلك يف مقابل التقومي الكلي
� Holistic assessmentأو تقومي الدرجة الواحدة
� .Single score assessmentإن التقومي التحليلي
يقدم و�صفا تف�صيال  Rubricsوفق م�ستويات معينة:
منخف�ض ومتو�سط ومرتفع لأداء الطلبة ،وهذا
الو�صف التف�صيلي مي ّكن املعلم من م�ساعدة الطلبة
ور�سم طريق التح�سني والتجويد والتعلم �أمامهم،
وذلك بتحديد م�ستوياتهم وتو�صيف �أدائهم،
وبيان �أوجه القوة ونقاط التح�سني .وهذا ما ال
يقدمه منوذج التقومي الكلي �أو الدرجة الواحدة
(( ،Culham, 2005ومن ثم فهناك دليل لتقومي
(ملحق رقم  )2كل �سمة من �سمات التحدث ال�سبع،
ويحتوي هذا الدليل على �أربع �صفات وكل �صفة لها
ثالثة م�ستويات �أ�سا�سية منخف�ض ومتو�سط ومرتفع
تعك�س مدى متكن املتعلم من الأداء.

�شكل رقم ( :)1منوذج �سمات التحدث

http://journals.uob.edu.bh

)Int. J. Ped. Inn. 9, No. 1, 49 - 64 (Jan. 2021

م�شكلة البحث
بالرغم من �أهمية �أن نعتمد �أطرا مرجعية
تو�صف بدقة تعليم اللغة وتعلمها وتقوميها
وا�ضحة ّ
ب�شكل جيد (Council of Europe, 2018; Hussien,
� ،)2018إال �أن الأدب الرتبوي باللغة العربية مل يحدد
�إطارا مرجعيا وا�ضحا لتدري�س التحدث
وتقوميه؛ �إذ �إن جل الدرا�سات ال�سابقة باللغة
العربية ُعنى با�ستخدام ا�سرتاتيجيات و�أ�ساليب
متنوعة ومتفرقة لتنمية مهارات التحدث لدى طلبة
ما قبل التعليم اجلامعي (الربيحات2019 ،؛ حممد
وهاليل2019 ،؛ حممود ور�شوان وعبدالعظيم،
 ،)2019وقليل منها ُعنى بتنمية مهارات التحدث
لدى طلبة اجلامعة (الغ�صن ،)2018 ،وقيا�س مدى
متكنهم من مهارات التحدث الالزمة لتدري�س
التعبري ال�شفوي لطلبة املدار�س (القحطاين،
 .)2019ومن ثم �سعت الدرا�سة احلالية ل�سد هذه
الفجوة باقرتاح منوذج �سمات التحدث ك�إطار يعتمد
لغة م�شرتكة لتدري�س التحدث وتقوميه ب�شكل جيد،
و�سعى الباحث للتحقق من فاعلية منوذج �سمات
التحدث– كجزء من منوذج ال�سمات التوا�صلية -
يف تنمية املعرفة التدري�سية لدى املعلمني املتدربني
واجتاهاتهم .ولذا ا�ستق�صت الدرا�سة احلالية
الإجابة عن ال�س�ؤالني الآتيني:
( )1ما فاعلية منوذج �سمات التحدث يف تنمية
املعرفة التدري�سية لدى طلبة كلية البحرين
للمعلمني؟
( )2ما فاعلية منوذج �سمات التحدث يف تنمية
اجتاهات املعلمني املتدربني نحو ا�ستخدام هذا
النموذج ك�إطار لتدري�س التحدث وتقوميه؟
منهجية البحث
ت�صميم البحث
ا�ستخدم الباحث ت�صميم املجموعة الواحدة
ذا التطبيق القبلي والبعدي �ضمن الت�صميم �شبه
التجريبي (،)Cohen, Manion, & Morrison, 2018
http://journals.uob.edu.bh
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�إذ �أكمل  39طالبا وطالبة من كلية البحرين
للمعلمني االختبار التح�صيلي قبل الدرا�سة
با�ستخدام منوذج ال�سمات وبعدها ،ثم ا�ستجاب
 46طالبا وطالبة ملقيا�س االجتاه نحو منوذج �سمات
التحدث يف نهاية الف�صل الدرا�سي الأول من العام
الأكادميي .2020/2019
عينة البحث
اختار الباحث عينة ق�صدية قام بتدري�سها،
وتكونت هذه العينة من  54م�شرتكا ( 46طالبة و8
طالبا) .لكن  39طالبا وطالبة من  54م�شرتكا فقط
من �أكملوا االختبار التح�صيلي قبليا وبعديا ،و46
طالبا وطالبة من  54م�شرتكا فقط من ا�ستجابوا
للمقيا�س يف نهاية الف�صل الدرا�سي .امل�شاركون
مقيدون بال�سنة الثالثة (ال�سنة الرابعة يف الكلية)
تخ�ص�ص اللغة العربية يف كلية البحرين للمعلمني
مبتو�سط  عمر � 21سنة .و ُت ِعد كلية البحرين
للمعلمني – يف �أحد م�ساراتها الدرا�سية – معلمني
متخ�ص�صني لتدري�س اللغة العربية والدرا�سات
الإ�سالمية لأطفال املدار�س االبتدائية (ال�صفوف
 )6-4يف البحرين .مت احل�صول على موافقة خطية
من جلنة البحوث بالكلية واملوافقة ال�شفوية من
امل�شاركني� .أتيحت الفر�صة للم�شاركني لدرا�سة
مقرر طرائق تدري�س الكتابة والتحدث با�ستخدام
منوذج ال�سمات التوا�صلية ملدة ف�صل درا�سي كامل
(� 15أ�سبوعا) ،وذلك يف الف�صل الدرا�سي الأول
من العام الأكادميي .2020/2019
�أدوات البحث
اعتمد الباحث �أ�ساليب بحثية كمية ونوعية
()Bryman, 2004؛ �إذ �أعد الباحث �أداتني هما:
االختبار التح�صيلي يف املعرفة التدري�سية للتحدث،
ومقيا�س االجتاه نحو منوذج �سمات التحدث ،ومتثل
هاتان الأداتان املتغريين التابعني يف الدرا�سة
احلالية يف حني ميثل منوذج �سمات التحدث (اللغة
امل�شرتكة) املتغري امل�ستقل للدرا�سة .ولقد قام
الباحث بالت�أكد من �صدق وثبات الأداتني؛ وللتحقق
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من �صدق املحتوى
 ،)2018قام فريق من الأ�ساتذة من كلية البحرين
للمعلمني مبراجعة الأداتني ل�ضمان الو�ضوح
والت�أكد من �أنهما متثالن ب�شكل جيد املتغريات
مو�ضوع البحث .ولقد اقترُ حت بع�ض التعديالت
من قبل اللجنة ،على �سبيل املثال� ،إعادة �صياغة
بع�ض الأ�سئلة ،ودمج �أو حذف �أ�سئلة �أخرى تبدو
متكررة .متت املوافقة على حمتوى الأداتني من قبل
اللجنة ب�أنه �صالح ووا�ضح ومنا�سب للتطبيق.
ولقد ُج ّربت الأداتان ا�ستطالعيا مع جمموعة
مكونة من  19طالبا وطالبة من كلية البحرين
للمعلمني خالف العينة امل�شاركة ،وبا�ستخدام
�ألفا كرونباخ  ،Cronbach’s Alphaمت ح�ساب
االت�ساق الداخلي لالختبار التح�صيلي (= 0.85
 ،)αومقيا�س االجتاه نحو منوذج �سمات التحدث
التوا�صلية ( ،)α = 0.76وهي ن�سب مقبولة
وموثوقة (.)Loewenthal, 2004
االختبار التح�صيلي
�أعد الباحث اختبارا حت�صيليا؛ وذلك لقيا�س
معرفة عينة البحث وفهمهم ل�سمات التحدث
(الأفكار ،والتنظيم ،والطابع اخلا�ص ،واختيار
الكلمات ،و�سال�سة اجلمل ،والقواعد ،والعر�ض
ال�شفوي) .ويتكون االختبار من ق�سمني رئي�سني:
الق�سم الأول� 28 :س�ؤاال من نوعية االختيار من متعدد
لتقييم معرفة عينة البحث وفهمهم ل�سمات التحدث
�سالفة الذكر ،وتتناول كل �أربعة �أ�سئلة �إحدى �سمات
التحدث فعلى �سبيل املثال ،ف�إن الأ�سئلة الأربعة
الأولى تق ِّيم معرفة العينة وفهمها ل�سمة الأفكار
وهكذا ،ثم � 12س�ؤاال تتناول املعرفة العامة املتعلقة
بنموذج �سمات التحدث� .أكملت العينة االختبار
قبليا وبعديا يف �شكل ورقة وقلم .ميكن �أن ترتاوح
الدرجات الإجمالية لنتائج العينة من �صفر �إلى 54
درجة .ثم حللت البيانات با�ستخدام اختبار (ت)
ملجموعة واحدة The Paired Samples T test (SPSS
 )20للمقارنة بني درجات العينة يف التطبيقني القبلي
والبعدي لالختبار.
(Cohen, Manion, & Morrison,
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مقيا�س االجتاه نحو منوذج �سمات التحدث
بعد االطالع على الأدبيات ومراجعة البحوث
املتعلقة باملواقف جتاه التحدث ،اعتمد الباحث
على مقيا�س االجتاه نحو �سمات الكتابة التوا�صلية
( )Hussien, 2020بعد تعديله لينا�سب منوذج �سمات
التحدث .يت�ألف املقيا�س من  28عبارة با�ستخدام
مقيا�س مكون من خم�س نقاط من نوع ليكرت
 ،Likertحيث ُيطلب من الطلبة ترتيب العنا�صر
وف ًقا مل�ستوى موافقتهم الذي يرتاوح من املوافقة
ب�شدة �إلى عدم املوافقة ب�شدة .طبق املقيا�س يف
نهاية الف�صل الدرا�سي يف �شكل ورقة وقلم .ميكن
�أن ترتاوح الدرجات الكلية للطلبة من � 28إلى 140
درجة .واعتمد الباحث الإح�صاء الو�صفي يف حتليل
بيانات املقيا�س با�ستخدام الن�سب املئوية لالتفاق
�أو االختالف على عبارات املقيا�س بني امل�شاركني.
�إجراءات البحث
طبق االختبار التح�صيلي يف بداية التجربة،
ثم ُد ّر�س مقرر طرائق تدري�س الكتابة والتحدث
با�ستخدام منوذج �سمات التحدث  ،والذي يعتمد
لغة م�شرتكة ومفردات حمددة ك�إطار لتدري�س
التحدث وتعلمه وتقوميه ،و ُد ّر�س كل مو�ضوع �أو �سمة
(� 7سمات �أو مو�ضوعات) من �سمات التحدث وفق
خم�س خطوات �أ�سا�سية وهي )1( :مفهوم ال�سمة
و�صفاتها الأ�سا�سية )2( ،التحديات يف تدري�س
ال�سمة وتقوميها� )3( ،أن�شطة مركزة لتدري�س كل
�صفة من �صفات ال�سمة ب�شكل م�ستقل )4( ،بناء
�أدلة لتقومي ال�سمة )5( ،ثم تطبيق هذه الأدلة على
�أمثلة لتقومي التعبري ال�شفوي لطلبة ال�صف الرابع
�أو اخلام�س �أو ال�ساد�س االبتدائي .ويف كل هذه
اخلطوات اعتمدت لغة م�شرتكة قائمة على ال�سمات
و�صفاتها بداية من مفهوم ال�سمة وحتديد �صفاتها
ومرورا بالتدري�س وانتهاء بالتقومي .وا�ستمر
التدري�س ملدة � 15أ�سبوعا بواقع ثالث �ساعات
معتمدة يف الأ�سبوع ،وذلك يف الف�صل الدرا�سي
الأول من العام اجلامعي  .2020/2019ثم طبق
االختبار التح�صيلي يف نهاية الف�صل الدرا�سي،
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لدى طلبة كلية البحرين للمعلمني؟» ،وذلك
با�ستخدام اختبار (ت) ملجموعة واحدة The Paired
)Samples T test (SPSS 20؛ للمقارنة بني درجات
امل�شاركني يف التطبيقني القبلي والبعدي لالختبار
التح�صيلي كما يت�ضح من جدول رقم (.)1

وكذلك طبق مقيا�س االجتاه نحو منوذج �سمات
التحدث يف نهاية الف�صل الدرا�سي.
النتائج
�أجاب الباحث عن ال�س�ؤال الأول «ما فاعلية
منوذج �سمات التحدث يف تنمية املعرفة التدري�سية
جدول رقم ( .)1نتائج اختبار (ت) للتطبيقني القبلي والبعدي لالختبار التح�صيلي ،العدد = 39
املتغريات
�أفكار املتحدث
تنظيم التحدث
طابع املتحدث اخلا�ص
اختيار املتحدث لكلماته
�سال�سة اجلمل
قواعد التحدث
العر�ض ال�شفوي
املعرفة العامة بنموذج
�سمات التحدث
املجموع

نوع التطبيق
القبلي
البعدي
القبلي
البعدي
القبلي
البعدي
القبلي
البعدي
القبلي
البعدي
القبلي
البعدي
القبلي
البعدي
القبلي
البعدي
القبلي
البعدي

املتو�سط
3.15

1.18

5.05

0.82

2.84

1.13

5.33

0.95

3.41

0.84

4.87

0.95

3.71

1.12

4.15

0.96

4.64

1.20

5.48

0.96

2.53

1.37

4.38

1.22

4.46

0.99

4.64

0.93

7.51

1.46

9.26

1.25

32.28

4.01

43.17

3.89

يو�ضح اجلدول رقم ( )1وجود فروق ذات داللة
�إح�صائية بني درجات الطلبة القبلية (املتو�سط =
 ،32.28واالنحراف املعياري =  )4.01والبعدية
(املتو�سط =  ،43.17واالنحراف املعياري = )3.89
يف االختبار التح�صيلي ككل ،وقيمة ت (= )38
 ،12.560وم�ستوى داللة  p <0.000وحجم ت�أثري (د)
=  ،2.012ومن ثم ف�إن ا�ستخدام منوذج �سمات
التحدث هو �أ�سلوب فعال ب�شكل كبري يف تنمية
املعرفة التدري�سية للطلبة املتدربني عن تدري�س
http://journals.uob.edu.bh

االنحراف املعياري

قيمة (ت)

م�ستى
الداللة

حجم
الت�أثري (د)

9.797

0.000

1.583

10.107

0.000

1.627

8.147

0.000

1.303

1.881

0.068

0.305

3.376

0.002

0.538

6.070

0.000

0.978

0.721

0.475

0.116

5.126

0.000

0.099

12.560

0.000

2.012

التحدث وتقوميه كما �أو�ضحت نتائج معامل كوهني
(د) لقيا�س حجم الت�أثري (& Cohen, Manion,
.)Morrison, 2018, p. 746
للإجابة عن ال�س�ؤال الثاين “ما فاعلية منوذج
�سمات التحدث يف تنمية اجتاهات املعلمني
املتدربني نحو ا�ستخدام هذا النموذج ك�إطار
لتدري�س التحدث وتقوميه؟» ا�ستخدم الباحث
الإح�صاء الو�صفي كما يت�ضح من جدول ()2
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جدول رقم ( .)2االجتاهات نحو منوذج �سمات التحدث التوا�صلية وفق درجة املوافقة ،العدد =
م
1
2
3

4
5
6
7
8

9
10
11

12
13
14
15

16
17
18
19
20
21

22
23
24
25
26
27

العبارات
ير�سي منوذج ال�سمات لغة م�شرتكة يف تدري�س التحدث وتقوميه
يخلق منوذج ال�سمات �إطارا ملا يبني التحدث اجليد
مي َكن منوذج ال�سمات املتحدث الكفء يف اللغة العربية
يقدم منوذج ال�سمات �إطارا حمددا لتدري�س التحدث
ي�ؤثر منوذج ال�سمات �إيجابيا يف تعلم التحدث
�أ�شعر بالثقة عند ا�ستخدام منوذج ال�سمات يف تدري�س التحدث
�أ�صبح �أكرث تركيزا عند ا�ستخدام منوذج ال�سمات يف تدري�س التحدث
ميكنني دمج ال�سمات يف مراحل عملية التحدث :قبل و�أثناء وبعد التحدث
يعد منوذج ال�سمات من النماذج الفعالة يف تدري�س التحدث يف اللغة
العربية
يقدم منوذج ال�سمات �إطارا حمددا لتقومي التحدث
�أ�شعر بالثقة عند ا�ستخدام منوذج ال�سمات يف تقومي التحدث
يعد منوذج ال�سمات �أ�سا�سا مهما لتدري�س التحدث
يعد منوذج ال�سمات �أ�سا�سا مهما لتقومي التحدث
ي�ستخدم منوذج ال�سمات لتدري�س التحدث من خالل كل �أنواع الن�صو�ص
مثل :الق�صة واملقالة واخلطاب
ي�صنف منوذج ال�سمات كنموذج ذي �أهمية بالغة يف تدري�س التحدث
يجعل منوذج ال�سمات تدري�س التحدث �أكرث �سهولة
يركز منوذج ال�سمات على التحدث كعملية �أكرث من كونه منتجا
�أ�شعر بالثقة لتعلم املهارات ال�ضرورية ال�ستخدام منوذج ال�سمات يف
تدري�س التحدث وتقوميه
يجعل منوذج ال�سمات تقومي التحدث �أكرث و�ضوحا
يزيد منوذج ال�سمات من دقة تقومي التحدث
�سي�ساعدين منوذج ال�سمات لأكون معلما �أف�ضل للتحدث
يجب �أن تت�ضمن برامج �إعداد معلم اللغة العربية التدريب على منوذج
ال�سمات يف تدري�س التحدث وتقوميه
�أعتقد �أن درا�سة مقرر طرائق تدري�س التحدث با�ستخدام منوذج ال�سمات
�سوف ي�ساعدين كمعلم للتحدث يف امل�ستقبل
�أريد �أن �أدر�س مقرر طرائق تدري�س التحدث با�ستخدام منوذج ال�سمات
�أنتظر ب�شغف لأدر�س مقرر طرائق تدري�س التحدث با�ستخدام منوذج
ال�سمات
�أ�ستمتع بدرا�سة مقرر طرائق تدري�س التحدث با�ستخدام منوذج ال�سمات
ميكنني �أن �أدر�س مقرر طرائق تدري�س التحدث ب�شكل �أف�ضل بالإ�شارة
�إلى منوذج ال�سمات
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ن�سبة
اال�ستجابات
امل�ؤيدة

93.5%
97.8%
95.6%
91.4%
100%

ن�سبة
اال�ستجابات
املحايدة

-------
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ن�سبة
اال�ستجابات
الراف�ضة

6.5%

--------

2.2%

4.3%

4.3%

2.2%

2.2%

---------

----------

2.2%

2.2%

93.5%

6.5%

84.8%

8.7%

93.5%

6.5%

----------

2.2%

4.3%

95.6%

89.1%

8.7%

---------6.5%
2.2%

93.5%

4.3%

97.8%

---------

2.2%

95.7%

4.3%

----------

93.5%

2.2%

4.3%

97.8%

2.2%

93.5%

2.2%

97.8%

----------

2.2%

95.6%

2.2%

2.2%

93.5%

4.3%

2.2%

93.5%
89.1%

91.3%

95.6%

97.8%

91.3%

86.9%

89.1%

8.7%

6.5%
2.2%

2.2%

2.2%

2.2%

2.2%
----------

2.2%

----------

6.5%

2.2%

8.7%

8.7%

4.3%

4.4%

2.2%
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يو�ضح اجلدول رقم (� )2أن كل �أفراد العينة
اتفقوا على �أهمية منوذج �سمات التحدث يف �إر�ساء
لغة م�شرتكة وبناء �إطار وا�ضح يف تدري�س التحدث
وتعلمه وتقوميه (مثل عبارات.)20 ،10 ،4 ،2 ،1 :
كما تو�ضح (العبارة � )21أن هذا النموذج �سي�ساعد
املعلمني املتدربني على �أن ي�صبحوا مدر�سني �أف�ضل
للتحدث ( .)93.5٪كل اال�ستجابات �أعلى من 78٪
ن�سبة اتفاق .كما اتفق كل �أفراد العينة (العبارة
 )5على الت�أثري الإيجابي ال�ستخدام هذا النموذج
يف تعلم التحدث ( .)100%ت�شري هذه النتائج �إلى
وجهات نظر �إيجابية للغاية حول ا�ستخدام هذا
النموذج ك�إطار لتدري�س التحدث وتعلمه وتقوميه.
املناق�شة
�أبان البحث عن نتيجتني رئي�ستني؛ الأولى تتعلق
بفعالية منوذج �سمات التحدث يف زيادة معرفة
الطلبة التدري�سية للتحدث ،وت�ؤكد الثانية االجتاه
الإيجابي للطلبة نحو ا�ستخدام هذا النموذج يف
تدري�س التحدث وتعلمه وتقوميه.
لقد �أظهرت نتائج البحث احلايل فعالية
ا�ستخدام منوذج �سمات التحدث يف تنمية معرفة
الطلبة التدري�سية للتحدث؛ فاملقارنة بني نتائج
التطبيق القبلي والبعدي لالختبار التح�صيلي
�أكدت وجود فروق جوهرية ل�صالح التطبيق
البعدي ،وجاءت هذه النتائج لت�ؤكد فعالية النموذج
املقرتح يف تنمية املعرفة ب�سمات التحدث ككل:
الأفكار والتنظيم والطابع اخلا�ص واختيار الكلمات
و�سال�سة اجلمل والقواعد والعر�ض ،ف�ضال عن
املعرفة العامة (� 12س�ؤاال من � 40س�ؤاال) بنموذج
�سمات التحدث ،وعلى خالف ذلك ،ال توجد فروق
جوهرية بني التطبيقني الأول والثاين يف �سمتي
اختيار الكلمات والعر�ض ال�شفوي؛ والذي قد يعود
�إلى توفر هذه املعرفة للطلبة قبل درا�سة النموذج.
تت�شابه نتائج الدرا�سة احلالية مع نتائج درا�سة
القحطاين ( )2019والتي عنيت مبدى مت ّكن املعلمني
املتدربني من �أ�ساليب تنمية مهارات التحدث لطلبة
ال�صف ال�ساد�س االبتدائي ،وكذلك درا�سة الغ�صن
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( )2018والتي �أثبتت فاعلية الوحدات التعليمية
يف تنمية مهارات التحدث الوظيفي لدى الطالبات
املتدربات لل�صفوف الأولية من املرحلة االبتدائية،
بالإ�ضافة �إلى درا�سة اخلليف ( )2019والتي
�أو�ضحت �أثر ا�سرتاتيجية قبعات التفكري ال�ست
يف تنمية مهارات التحدث (�إدارة االجتماع) لدى
عينة من املعلمات املتدربات .بالرغم من ت�شابه
نتائج الدرا�سة احلالية مع نتائج هذه الدرا�سات
�إال هناك فرقا جوهريا ،وهذا الفرق يتمثل يف
اعتماد الدرا�سة احلالية على �إطار وا�ضح يخلق
لغة م�شرتكة يف تدري�س التحدث وتقوميه بدال من
اعتماد ا�سرتاتيجيات متفرقة ال تخلق مثل هذه
اللغة امل�شرتكة يف تدري�س التحدث وتقوميه.
وبالرغم من اختالف الكفاية امل�ستهدفة� ،إال �أن
نتائج هذا البحث تت�شابه مع نتائج بحوث �سابقة
اعتمدت منوذج �سمات الكتابة ،فلقد �أو�ضح كل
من كوزلو و بيالمي ()Kozlow & Bellamy, 2004
�أنه نتيجة للتدريب على منوذج �سمات الكتابة ،فقد
طور املعلمون معارف لتدري�س الكتابة وتقوميها
لل�صفوف من � 4إلى  .6وكذلك ا�ستخدم جمموعة
من الباحثني (Rietdijk, Janssen, Van Weijen, Van
 )den Bergh, and Rijlaarsdam, 2017برناجما
للكتابة يركز على تدري�س الكتابة كعملية توا�صلية
لتح�سني الأداء الكتابي لطلبة ال�صفوف من ،6-4
وللت�أثري على ممار�سات املعلمني واجتاهاتهم نحو
تدري�س الكتابة .وقد تعود هذه النتائج الإيجابية
املت�شابهة بني الدرا�سة احلالية والدرا�سات �سالفة
الذكر �إلى �أن منوذج �سمات التحدث– كنظريه
منوذج �سمات الكتابة  -يوفر �إطا ًرا لتدري�س التعبري
ال�شفوي وتعلمه وتقوميه ،و�أن هذا الإطار ي�ساعد يف
بناء لغة م�شرتكة حمددة ميكن ا�ستخدامها بطريقة
مفيدة وعملية يف تدري�س التحدث وتقوميه.
ومن جانب �آخر� ،أكدت نتائج البحث احلايل
�أن املعلمني املتدربني طوروا موقفا �إيجابيا جتاه
ا�ستخدام منوذج �سمات التحدث كما هو مو�ضح
يف اجلدول رقم (� )2أعاله .وت�أتي هذه النتائج
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�أي�ضا -م�شابهة لنتائج درا�سات �سابقة يف �سياقخمتلف� ،إذ �أكد كل من كوزلو و بيالمي (Kozlow
� )& Bellamy, 2004أنه نتيجة للتدريب على منوذج
�سمات الكتابة ،ك ّون املعلمون مواقف �إيجابية جتاه
منوذج �سمات الكتابة ،وا�ستخدامه يف دعم تدري�س
الكتابة وتقوميها لدى طلبتهم ب�شكل �إيجابي.
وت�ؤكد نتائج الدرا�سة احلالية ما �أظهرته درا�سة
ح�سني ( )Hussien, 2018, 2020من بناء املعلمني
املتدربني اجتاها �إيجابيا نحو منوذج ال�سمات
التوا�صلية ك�إطار لتدري�س اللغة العربية وتعلمها
وتقوميها .وقد يعود هذا الت�شابه الإيجابي يف
النتائج �إلى و�ضوح منوذج �سمات التحدث وقدرته
على ر�سم �إطار وا�ضح وحمدد لتدري�س التعبري
ال�شفوي وتقوميه.
اخلال�صة
لقد قدمت هذه الدرا�سة نتائج مهمة على
ال�صعيد النظري والتطبيقي معا؛ ففي اجلانب
النظري ،طرحت فكرة منوذج �سمات التحدث
ك�إطار يبني لغة م�شرتكة وحمددة يف تدري�س التعبري
ال�شفوي وتقوميه ،وهذا الإطار يقوم على مفردات
تو�صف ب�شكل حمدد التحدث اجليد
�أو �سمات �سبع ّ
كعملية �إنتاجية يف التوا�صل اللغوي .ويف اجلانب
التطبيقي ،فقد قدمت دليال وا�ضحا على فعالية
هذا النموذج يف تنمية املعرفة التدري�سية للمعلمني
املتدربني قبل اخلدمة ،وكذلك �أبانت عن وجهة
نظر �إيجابية له�ؤالء املعلمني املتدربني جتاه هذا
النموذج وجتاه ا�ستخدامه يف تدري�س التحدث
وتقوميه .لكن بقي نقاط مهمة ميكن �أن يهتم بها
البحث امل�ستقبلي ،وحتتاج �إلى ا�ستق�صاء ودرا�سة
مثل :ا�ستخدام منوذج �سمات التحدث يف تدري�س
التعبري ال�شفوي وتقوميه يف املدار�س االبتدائية.
قائمة املراجع:
املراجع العربية :
اخلليف ،فلك ربيع (� .)2019أثر ا�سرتاتيجية
تدري�س قائمة على برنامج قبعات التفكري ال�ست
http://journals.uob.edu.bh

لتنمية مهارات التحدث (�إدارة االجتماع) لدى
عينة من طالبات جامعة احلدود ال�شمالية.
املجلة الرتبوية ب�سوهاج.418-367 ،57 ،
الربيحات ،غدير عبد اهلل ( .)2017فاعلية
ا�سرتاتيجية الألعاب اللغوية يف تنمية مهارات
التحدث يف مادة اللغة العربية لطالبات
ال�صف الرابع الأ�سا�سي .جملة العلوم الرتبوية
والنف�سية.31-17 ،)6(1 ،
الربيحات ،غدير عبد اهلل ( .)2019فاعلية
ا�سرتاتيجية الق�صة يف تنمية مهارات التحدث
يف مادة اللغة العربية لطالبات ال�صف الرابع
الأ�سا�سي .درا�سات العلوم الرتبوية،)2(46 ،
.278-261
الزهراين ،ماجد بن على حممد ( .)2018فاعلية
خرائط املفاهيم الإلكرتونية يف تنمية مهارات
التحدث لدى طالب املرحلة املتو�سطة يف
اململكة العربية ال�سعودية .جملة كلية الرتبية
ب�أ�سيوط.569-546 ،)10(34 ،
الزين ،ي�سري حمادة؛ احلداد ،عبد الكرمي �سليم
(� .)2018أثر ا�ستخدام �إ�سرتاتيجيات القراءة
الفعالة يف تنمية مهارات التحدث الإبداعي
لدى تالميذ املرحلة الإعدادية .املجلة الرتبوية
الأردنية250-225 ،)3(3 ،
الغ�صن� ،إقبال بنت �صالح �إبراهيم (.)2018
فاعلية برنامج تدريبي قائم على الوحدات
التعليمية يف تنمية مهارات التحدث الوظيفي
لدى الطالبة معلمة ال�صفوف الأولية بجامعة
الأمرية نورة بنت عبد الرحمن .جملة العلوم
الرتبوية.165-109 ،17،
القحطاين� ،سعيد هادي ( .)2019م�ستوى متكن
الطالب املعلمني تخ�ص�ص اللغة العربية من
�أ�ساليب تنمية مهارات التحدث لدى طالب
ال�صف ال�ساد�س االبتدائي .جملة جامعة امللك
خالد للعلوم الرتبوية.238-214 ،)2(30 ،

)Int. J. Ped. Inn. 9, No. 1, 49 - 64 (Jan. 2021

امل�سرتيحي ،ح�سني (� .)2019أثر ا�سرتاتيجية
(فكر  -زاوج � -شارك) يف حت�سني مهارات
التحدث يف اللغة العربية .املجلة الأردنية يف
العلوم الرتبوية.199-185 ،)2(15 ،
ح�سني ،عبدالعزيز ( .)2018ثقافة ال�سمات يف
تعليم اللغة العربية :النموذج ال�سمتوا�صلي.
�أملانيا :نور للن�شر.
عا�شور ،راتب قا�سم حممد؛ احلراح�شة ،نور
عبدالغفور ر�شيد (� .)2018أثر ا�ستخدام
التغذية الراجعة يف حت�سني مهارات التحدث
لدى طلبة ال�صف اخلام�س الأ�سا�سي يف الأردن.
درا�سات العلوم الرتبوية.262-249 ،)1(45 ،
عبدالباري ،ماهر �شعبان ( .)2011مهارات
التحدث :العملية والأداء .عمان :دار امل�سرية
للن�شر والتوزيع والطباعة.
عبد احلميد ،حممد �إبراهيم ( .)2017برنامج
مقرتح يف تنمية بع�ض مهارات التحدث لدى
�أطفال الرو�ضة ذوي �صعوبات التعلم الأكادميي.
جملة كلية ريا�ض الأطفال ببور�سعيد،10 ،
.234-201
عبد العظيم ،رمي �أحمد ( .)2018ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻗﺎﺋﻢ
ﻋﻠﻰ ﺍﻤﻟﺪﺧﻞ ﺍ�ﻹﻧ�ﺴﺎﻲﻧ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﺮﻴ ﺍﻟ�ﺸﻔﻮﻱ
ﻭﺧﻔ�ﺾ ﻗﻠﻖ ﺍﻟﺘﺤﺪﺙ ﻟﺪﻯ ﺗﻼﻣﻴﺬ ﺍﻤﻟﺮﺣﻠﺔ
ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺍﻤﻟﻌﺎﻗﻦﻴ ً
ﻋﻘﻠﻴﺎ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﻦﻴ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ .جملة
املناهج وطرق التدري�س.65-16 ،231،
حممد� ،شريهان �سيد؛ هاليل ،هدى حممد حممود
( .)2019برنامج �إثرائي قائم على مواقف
تفاو�ضیة من القر�آن وال�سنة لتنمیة مهارات
التحدث فی اللغة العربیة لدى تالمیذ املرحلة
االبتدائیة .درا�سات عربية يف الرتبية وعلم
النف�س.141-97 ،111 ،
حممود ،عبدالرزاق خمتار؛ ر�شوان� ،أحمد حممد
على؛ عبدالعظيم ،انت�صار فرغلي (.)2019
�أثر ا�ستخدام �إ�سرتاتيجيات القراءة الفعالة يف
http://journals.uob.edu.bh

61

تنمية مهارات التحدث الإبداعي لدى تالميذ
املرحلة الإعدادية .املجلة الرتبوية ب�سوهاج،
.612-577 ،67
املراجع الأجنبية:
Barnlund, D. C. (2008). A transactional model
of communication. In. C. D. Mortensen
(Eds.). Communication theory (2nd ed.,
pp. 47-57). New Brunswick, New Jersey:
Transaction.
Bryman, A. (2004). Social research methods
(2nd Ed.). Oxford: Oxford University Press.
Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2018).
(8th

education

in

methods

Research

Ed.).London: Routledge
Culham, R. (2003). 6+1 traits of writing: The
complete guide, grades 3 and up. New York:
Scholastic Inc.
Culham, R. (2005). 6+1 traits of writing: The
complete guide for the primary grades. New
York: Scholastic Inc.
Culham, R. (2015). Traits of writing: The
complete guide for middle school. New
York: Scholastic Inc.
Culham, R. (2018). Teach Writing Well.
Portland: Stenhouse Publishers.
Council of Europe (2018). Common European
framework of reference for languages:
Leaning, teaching, assessment: Companion
volume with new descriptors. https://
www.coe.int/en/web/common-europeanframework-reference-languages.
Derewianka, B. (2015). The contribution
of genre theory to literacy education in

62

Abdelaziz M. Hussien: The Effectiveness of Traits of Speaking Model on ...
Kozlow, M. & Bellamy, P. (2004). Experimental

Australia. In J. Turbill, G. Barton, & C.

study on the impact of the 6+1 trait writing

Brock (Eds.). Teaching writing in today’s

model on student achievement in writing.

classroom: Look back to look forward

https://educationnorthwest.org/sites/default/

(pp 69-86). Norwood: Australian Literacy

files/resources/Student_Achievement_in_

Educators’ Association

Writing.pdf

Hussien, A. M. (2018). Culture of Traits in

Loewenthal, K. M. (2004). An introduction to

Arabic Language Education: Students’

psychological tests and scales (2nd Ed.).

Perception of the Communicative Traits

Hove, UK: Psychology Press.

Model. International Journal of Instruction,

Neisser, U. (1967). Cognitive psychology. New
York: Appleton-Century-Crofts
Rietdijk, S., Janssen, T., Van Weijen, D., Van
den Bergh, H., and Rijlaarsdam, G. (2017).
Improving writing in primary schools
through a comprehensive writing program.
Journal of Writing research, 9(2), 173-225.
doi: 10.17239/jowr-2017-09-02-04

11(4), 467-484. https://doi.org/10.12973/
iji.2018.11429a
Hussien, A. M. (2020). The impact of combining
communicative traits of writing with
cooperative learning on trainee teachers’
pedagogical

knowledge

International

Journal

and
of

attitudes.
Instruction,

13(1), 813-930. https://doi.org/10.29333/
iji.2020.13152a

http://journals.uob.edu.bh

)Int. J. Ped. Inn. 9, No. 1, 49 - 64 (Jan. 2021

63

املالحق:
ملحق رقم (� :)1سمات التحدث و�صفاته (ح�سني� ،2018 ،ص)57 .
ال�صفات (� 28صفة)

�سمات التحدث
الأفكار:
حتديد املو�ضوع ب�شكل دقيق
امل�ستمع
إلى
ر�سالة املتحدث �
تركيز اخلطاب ووحدته؛ �أي يدور املتحدث يف فلك مو�ضوع رئي�س ال يخرج عنه
تطوير اخلطاب؛ �أي تغطية اجلوانب املهمة للمو�ضوع ،والتي جتيب عن �أ�سئلة امل�ستمع جتاه
امل�سموع ،وتظهر تب�صر املتحدث وفهمه للمو�ضوع
�إ�ضافة التفا�صيل ال�شائقة والداعمة وذات ال�صلة باملو�ضوع
التنظيم:
بنية ثالثية من مقدمة �شائقة و ُمل ّمحة ومنت منا�سب وقوي وخامتة رنانة وملخ�صة
البنية الداخلية للخطاب وترية التحدث منا�سبة؛ �أي ت�سارع وتباط�ؤ التحدث تبعا لأهمية الأفكار املطروحة
ال�شفوي
منطقية التحدث وت�سل�سله وا�ستخدام كلمات الت�سل�سل واالنتقال والرتابط ب�شكل جيد
التحدث يف وحدات فكرية وا�ضحة؛ �أي يف فقرات كل فقرة حتتوي فكرة رئي�سة
ال�صوت:
�أر�سى املتحدث نربة وا�ضحة؛ �أي �شعورا و�إيقاعا وا�ضحني ،يظهر من حديثه� :أنه �سعيد� ،أو
وطابعه
نربة املتحدث
غا�ضب� ،أو متحم�س مثال
اخلا�ص
�أو�ضح املتحدث غر�ضه من التحدث
خاطب املتحدث جمهور امل�ستمعني واهتم بهم
جازف املتحدث واكت�شف �أمثلة وطرقا جديدة للتعبري عن مو�ضوعه �شفاهة
اختيار الكلمات:
ا�ستخدم املتحدث �أفعاال قوية
قوة املفردات ودقتها ا�ستخدم املتحدث كلمات دقيقة ومنا�سبة
وعمقها يف نقل املعنى
ا�ستخدم املتحدث كلمات براقة والفتة و�أدبية وبالغية
ا�ستخدم املتحدث كلمات و�صفية وت�صويرية تعمق املعنى
�سال�سة اجلمل:
بنى املتحدث جمال �صحيحة وجيدة
جودة بناء اجلمل وتنوعها ن ّوع املتحدث من جمله
و�إيقاعها
ا�سته ّل املتحدث جمله ب�شكل جيد ومنوع
بنى �إيقاعا �سل�سال ومميزا جلمله لدى امل�ستمع
قواعد التحدث:
�سالمة النطق وخمارج الألفاظ (بنية الكلمة)
ان�سجام اخلطاب مع �سالمة الرتكيب النحوي (بنية اجلملة)
الأعراف اللغوية
مراعاة عالمات الوقف والو�صل والرتقيم
العدول؛ �أي خمالفة الأعراف اللغوية لأعرا�ض خم�صو�صة
التقدمي/العر�ض:
و�ضوح ال�صوت وتنويع النرب
تهذيب ال�شكل اخلارجي التوا�صل الب�صري مع اجلمهور
للتحدث وتنميقه
حتدث �سل�س وواثق
التوظيف الفعال للتقنيات يف التحدث
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ملحق رقم (.)2
دليل تقومي التحدث ل�سمة الأفكار (الفكرة م�ستلهمة من منوذج �سمات الكتابة (Culham,
2003, 2015, 2018

منخف�ض (يف بداية
الطريق)
ال�صفات
نا�شئ
مبتدئ
قدمت مو�ضوعا �أو عقدة ق�ص�صية
ما زالت �أفت�ش عن
مو�ضوع ،ففكرتي غام�ضة وا�ضحة لكنها عامة و�أو�سع من
حمددة
الالزم
وال ميكن حتديدها
�أ�ضفت بع�ض التفا�صيل العامة
مل �أ�ضف التفا�صيل
وغري ذات �صلة ومل �أ�ساعد امل�ستمع
واملوثوقة
مف�صلة ال�صحيحة
يف بناء �صورة ذهنية وا�ضحة عن
للمو�ضوع فهي غائبة
املو�ضوع
متو�سط (�أنا يف الطريق)
حم�سن
نام

مطورة

ال �أفهم ما �أريد قوله ،قدمت للم�ستمع ملحة عن جوانب
املو�ضوع دون �سرب �أغواره �أو تقدمي
ولي�س لدي ما �أقدمه
للم�ستمع يف هذا املو�ضوع وجهة نظر خا�صة بي

مركزة

كتبت يف مو�ضوعات
متعددة ،ومل �أ�ستقر على خرجت عن املو�ضوع �أحيانا ،ومل
فكرة �أوعقدة ق�ص�صية �أركز على اجلانب املهم
رئي�سة
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كفء

مرتفع (لقد و�صلت)

متقن

قدمت مو�ضوعا رئي�سا وا�ضحا �أو عقدة
ق�ص�صية ب�سيطة و�أ�صيلة ميكن معاجلتها
وي�سهل تذكرها
�أ�ضفت تفا�صيل �شائقة وذات �صلة
وموثوقة و�صحيحة تخلق �صورة وا�ضحة
يف عقل امل�ستمع عن املو�ضوع من بدايته
�إلى نهايته
قدمت �أدلة كافية لدعم املو�ضوع،
و�أظهرت تب�صرا وا�ضحا بالفكرة ،و�أجبت
عن �أ�سئلة امل�ستمع جتاه املو�ضوع ،وعر�ضت
العقدة الق�ص�صية بطريقة جديدة و�أ�صيلة
ال ميكن التنب�ؤ بها
ركزت على فكرة �أو عقدة ق�ص�صية
حمددة وحمكمة وقابلة للمعاجلة ومل
�أخرج عنها

