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 المؤتمــــــر:  ةكلمـــــــــــــــــــــة رئيــــــــــــــــــس

 بسم اهلل الرحمن الرحيم:
 وكافة ؤساء ألاقسام العلمية، والاساتذة وطالب الدراست العليا،حضرة رؤساء الجامعات، وعمداء الكليات، ور 

 أفراد املركز الديمقراطي العربي، وجميع من يتابعنا اليوم،

 ......السالم عليكم جميًعا ورحمة اهلل وبركاته

الجامعة  مر أسمحوا لي بداًية بعد الشكر هلل عز وجل، أن أتوجه بالشكر الى كافة الشركاء معنا اليوم في هذا املؤت

املركز متعدد التخصصات للبحث في حسن ألاداء والتنافسية بجامعة ، و اليمن – إبجامعة لى إالاسالمية في لبنان، و 

 العراق. –جامعة املوصل  –للعلوم إلانسانية  التربية وكلية، املغرب-الرباط –محمد الخامس 

نحن  ر،يات هذا املؤتمذلوه في سبيل انجاح فعالوالشكر موصول أيًضا الى اللجنتين العلمية والتنظيمية ملا ب

خالل الباحثين  مننسعى في املركز الديمقراطي العربي على أّن يبقى التواصل العلمي بين كافة أفراد الوطن العربي قائًما، 

ل إعداد خالوطالب الدراسات العليا الفرصة للمشاركة في املؤتمرات العلمية وتبادل املعرفة من كافة أنحاء العالم من 

 للمؤتمرات واملحاضرات وورش التدريب العلمية القيمة.

  مجاالتها.ال يخفى على أحد أهمية إقامة هذه النشاطات العلمية بمختلف كما  
ً
والتي تعتبر واجهة مشرقة ورمزا

ت يلتقي مراففي هذه املؤت مستوى.لتقدم الدول ووسيلة أكيدة لالرتقاء بمختلف العلوم والتواصل املنهي على أعلى 

العلماء واملمارسون من بلدان مختلفة سواء كان اللقاء افتراضًيا أو حضورًيا بهدف تبادل التجارب وزيادة املعارف 

 والخبرات املهنية والبحثية.

 للبحث 
ً

ا جديدة، وفي ذلك تواصال
ً
 وتوصيات جديدة الستكمال أبحاث

ً
فتبادل املعرفة والخبرات يعطي أفكارا

إليجاب على بناء املجتمعات وتطورها وتطوير أيًضا البرامج الدراسية في املدارس والجامعات بما العلمي ينعكس با

 يتناسب مع متطلبات القرن الحادي والعشرين من إكساب الخبرات واملهارات الالزمة.

قدم شكري وتقديري لكل من يساهم في إبراز العلم 
ُ
 أ

ً
 في إنجاح مثل هذه وتوثيقه.أخيرا

ً
قيات امللت ويبذل جهدا

العلمية التي تعكس حضارة الشعوب، فمن لبنان ومن معظم دول العالم نحن اليوم في هذا اللقاء الافتراض ي نسعى 

حاكي مواجهة ألازمات التي نعيشها ونألى إ
ُ
زمات رسم سيناريوهات جديدة ملواجهة ألا ن ننهي مؤتمرنا هذا بتوصيات ت

 فة وعلم وخبرة.القادمة كي نتصدى لها بكل ما نملك من معر 

 ودمتم جميًعا ساملين

المؤتمر:  ةرئيس  

فيوال مخزوم، مديرة المركز الديمقراطي العربي، لبنان، بيروتد.   
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 ديباجة املؤتمر: 

نتيجة ملا يمتاز به القرن الحادي والعشرون بتطّورات عّدة في جميع جوانب الحياة إلانسانّية، من الناحية 

 عن مهارات الحياة جاءت فكرة هذا املؤتمراملعرفّية، والّتكنولوجّية، و 
ً

 .الّتعليمّية، فضال

فالعالم يعيش اليوم في عصر املعرفة واملنافسة الاقتصادّية والّتكنولوجّية بين الدول، وهذا يؤّدي إلى حاجة 

نهم من العمل والحياة مًعا، والاعتماد في الّتواصل مع لا 
ّ
فين يمتلكون مهاراٍت تمك

ّ
مات إلى موظ

ّ
قنيات خرين على التّ املنظ

الحديثة. وهو ما ُيسّمى بمهارات القرن الحادي والعشرين، إذ تواجه البشرّية في هذا القرن تحّديات كثيرة، سواًء في 

حيث نشهد أيًضا تغّيرات  ،املجتمع كالّتغّيرات املناخية، وظهور بعض ألامراض وألاوبئة الجديدة، أو في الاقتصاد

خصّية، وأهّمها إمكانّية كاالبتكارات، والاخترا
ّ

 عن التحّديات على املستويات الش
ً

عات، واملنتجات الجديدة، فضال

حاكي طموح الفرد وتساهم في حصوله على الّسعادة والاستقرار مًعا
ُ
تي ت

ّ
 .الحصول على الوظيفة ال

تي
ّ
ة تتيح ملالكها الّتعام وملواكبة هذه البيئة الّسريعة الّتغّير والكثيرة التعقيد، هناك عدد من املهارات ال

ّ
ل مع كاف

تي سبق ذكرها، علًما أن هذه املهارات ليست وليدة هذا القرن فحسب، بل هي امتداد للمهارات ألاساس 
ّ
الّتحّوالت ال

تي كان يمتلكها الفرد في املاض ي، وذلك بسبب عدم إغفال مهارات القرن الحادي والعشرين للمهارات القديمة، ال بل 
ّ
ال

ضيف إليه
ُ
ن الفرد من العيش بصورة أكثر كفاءة في زمٍن أصبح كثير املطالب من املهارات والكفايات املتجّددةأ

ّ
 .ا ما ُيمك

ذين يمتلكون املهارت 
ّ
مين ال

ّ
ُب إعداد أجياٍل من املتعل

ّ
ذي يعتمد على املعرفة واقتصادها، يتطل

ّ
إّن هذا القرن ال

زمة الكتشافها، واستعمالها، واملشاركة فيها
ّ

 من خالل املؤّسسات االال
ّ

عليمّية. لتّ ، وإلاضافة إليها، وذلك ال يتحّقق إال

بات، أمام تحّدياٍت كبيرة، ال سيما استيعاب العلوم والّتكنولوجيا ورفع لذلك، فإّن الّتعليم
ّ
، وفي ظّل كّل هذه املتطل

 
ّ
عاملّية، ن من الّتنافس في سوق العمل الاملهارات والكفايات املهنّية وتطوير املجتمع ليصبح مجتمًعا للمعرفة حّتى يتّمك

تي ال بديل عنها للجميع
ّ
م املستمّر مدى الحياة هو الّصيغة املطلوبة ال

ّ
 .كما أّن الّتعل

تي 
ّ
تي تُضخُّ في سوق العمل عدًدا من العمالة ال

ّ
ه من أهّم الوسائل ألاساسّية ال

ّ
والتي يرتبط بها اقتصاد البالد ألن

ِعّد 
ُ
ريقة املطلوبة ملواكبة مهارات القرن الواحد والعشرين، وألّن الّتعليم مؤّسسة تجتمع فيها من املفترض أّنها أ

ّ
ت بالط

ة فروع العلوم، واملهن، 
ّ
الخبرات واملعارف واملهارات، فهو يتحّمل مسؤولّية إعداد ألاجيال لخدمة املجتمع في كاف

ية، واملعهد الجامعيواملهارات، ونشر املعرفة املتخّصصة وتطويرها، إذ تتنّوع مؤّس 
ّ
  ساته لتشمل الجامعة، والكل

 إلاشكالية:

صال، والّتغّيرات املتسارعة للبيئة الخارجّية، أصبح 
ّ
 الّتحّوالت الّضخمة في مجاالت الّتقنية والات

ً
نتيجة

نبحاجة ملّحة إلى تطوير برامج الّتعليم بما يتناسب مع مواكبة التطّورات والّتغّيرات املتسارع العالم 
ّ
الب  ة ليتّمك

ّ
الط

من دخول سوق العمل واملشاركة في صنع املستقبل؛ وقد استدعى ازدياد الّتنافس وتنامي حّدة التحّديات العاملّية، مثل 
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اني، تنم
ّ
م السك

ّ
هارات ية هذه املالانهيارات املالّية، وارتفاع حرارة ألارض، والحروب، والّتهديدات ألاخرى لألمن، والتضخ

لبة ل
ّ
ف هذه كيلدى الط

ّ
ال تكون أمامهم فجوة واسعة ما بين العالم داخل البيئة التعليمية والعالم خارجها، حيث تكل

فين الجدد، ال سّيما أّن عصر املعرفة 
ّ
 إليجاد العمالة املاهرة وإعادة تأهيل املوظ

ً
الفجوة قطاع ألاعمال مبالغ كبيرة

 
ّ
 ال

ً
ب إمداًدا ثابًتا بالعّمال املدّربين جّيدا

ّ
ذين يستخدمون القدرات العقلّية وألادوات الرقمّية ويطّبقونها في حياتهم يتطل

 .اليومّية

مات امتالك رأس ماٍل بشرّي وكفاءات ذات معارف 
ّ
ة أشكال املنظ

ّ
تفِرُض ُمتغّيرات العصر الحالّية على كاف

كل ومهارات وقدرات متمّيزة، وعلى مستوى عاٍل من إلابداع والقدرة على الاستجابة الّسري
ّ

بات الّتغيير، وبالش
ّ
عة ملتطل

تي 
ّ
ذي يضمن للمؤّسسات الّتعليمية البقاء، والاستمرار، واملنافسة من خالل التّميز في ألاداء والبرامج الّتعليمّية ال

ّ
ال

رق املثلى 
ّ
بات القرن الواحد والعشرين. من هنا، وجب على مؤّسسات الّتعليم العالي إيجاد الط

ّ
قدّمها وتحاكي متطل

ُ
ت

ق واعتماد ال 
ّ

ستثمار العقل البشري وتنميته، واستغالل هذه الطاقات البشرّية نحو الوصول إلى إلابداع والابتكار الخال

 .الّتكنولوجيا املتطّورة

ف 
ّ
كل

ُ
تي سوف ت

ّ
لقد بدأت فكرة إلاشكالّية تتبلور من خالل مالحظة فجوة مهارات القرن الحادي والعشرين وال

فين الجدد للوصول إلى املستوى قطاع ألاعمال مبالغ ماليّ 
ّ
ة كبيرة إليجاد العمالة املاهرة، وتوظيفها، وإعادة تأهيل املوظ

 
ّ

املطلوب من خالل برامج تدريبّية مكلفة، علًما أّن تعزيز كفاءات القرن الحادي والعشرين عملّية تدريجّية ال تتحّقق إال

 .من خالل نظم تعليٍم متطّورة

ا مّما سبق، تتحّد 
ً
د مسألة الّبحث في تحّوالت القرن الحادي والعشرين وما تفرضه من الّسيطرة الرقمّية انطالق

 باكتساب عدٍد من املهارات والكفايات الضرورّية لألفراد، ليتسّنى 
ّ

تي ال يمكن الّتعامل معها الا
ّ
على كل مناحي الحياة، وال

عليم في إكساب إلى الّبحث لهم املشاركة في مجتمٍع سريع الحركة والّتغّير، وهذا ما دفعنا 
ّ
ذي يؤّديه الت

ّ
عن الّدور ال

بات القرن الحادي والعشرين
ّ
 .الطالب املهارات والكفايات تبًعا ملتطل

 املؤتمر:أهداف 

  من خالل املناهج التعليمّية 12إلاضاءة على آلية إكساب الطالب مهارات القرن. 

 ات التربوية املعاصرة الناتجة عن جائحة كوروناتقديم دراسات وبرامج وأنظمة وحلول للقضايا وإلاشكالي. 

 مناقشة املشكالت املجتمعية والتربوية والنفسية الناجمة عن جائحة كورونا وكيفية مواجهتها. 

  تنمية مهارات املختصين في مجال العمل التربوي والبحثي واملعلوماتي لتمكينهم من املساهمة الفاعلة في بناء

 .ينةأنظمة تربوية وقيادية رص

 صياغة رؤى استشرافية ومداخل فعالة في عملية إلاصالح والتجديد التربوي في ضوء مستجدات العصر. 

 دراسات آثار مستجدات العصر على ميدان العمل التربوي والتعليمي. 
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 رصد أبرز التحديات التي تواجه منظومة العمل التربوي في ضوء مستجدات العصر. 

 املعاصرة وتطبيقاتها التربوية في العملية التعليمية إلافادة من الاتجاهات العاملية. 

  أنشطة وتقنيات( -طرائق تدريس  – محتوى  –البحث في ُسبل تطوير عناصر العملية التربوية الحديثة )أهداف

ح بالتعليم والتفكير إلابداعي
ّ
 .بما يؤدي إلى بناء جيل مسل

 دراسات التربوية املعاصرةتبادل الخبرات املحلية وإلاقليمية والدولية في مجال ال. 

 :محاور املؤتمر

 :في العملية التعليمية 21املحور ألاول: مهارات القرن 

 إلابداع إلاداري وتميز ألاداء التدريس ي وإلاشرافي. 

 التحديات الفكرية والثقافية التي تواجه املنظومة التربوية املعاصرة. 

 نيةتطوير كفايات املعلم في ضوء عصر املعلوماتية والتق. 

 الاعالم الرقمي وأثره على العملية العليمية. 

  12تطوير الوسائل التعليمية بما يتناسب مع إكساب الطالب مهارات القرن. 

  12كيفية إكساب الطالب مهارات القرن. 

  12تطوير البرامج التربوية بما يتناسب مع متطلبات القرن. 

 :ألازماتاملحور الثاني: دور املؤسّسات التعليمّية في إدارة 

 املؤسسات التعليمية ودورها التربوي في ظل ألازمات العاملية املؤدية إلى الفقر والبطالة. 

 برامج التواصل وتقنيات التعليم والتعليم عن ُبعد ودورها في تثقيف املجتمع وتحصينه في مواجهة ألازمات. 

 تربية وإدارة املجتمع خالل ألازماتالبرامج التدريبية إلعداد املعلمين واملوجهين واملشرفين في مجال ال. 

 ذوي الاحتياجات الخاصة ومهارات تعليمهم ودعمهم باستثمار أحدث الوسائل والنظريات التربوية. 

 السياسات التعليمية ودور التعليم الجامعي في تهيئة إلانسان ملواجهة مستجدات العصر. 

 :املحور الثالث: التربية التكنولوجية

 وأثرها على العلوم التربوية الثورة التكنولوجية. 

 توظيف التكنولوجيا في تعليم ذوي الحاجات الخاصة. 

 الاتجاهات والاستراتيجيات الحديثة في التعليم الالكتروني. 

 التحديات التي تواجه التعليم الالكتروني، وضوابط ومعايير الجودة في هذا التعليم. 
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 تعليمية وإنتاج البرمجياتاستخدامات الذكاء الاصطناعي في إعداد البرامج ال. 

 اتجاهات حديثة في إعداد وتصميم الوسائل والتقنيات التعليمية. 

 التنمية املهنية إلالكترونية للمعلمين في ضوء معطيات العصر الرقمي. 

 استراتيجيات التعليم الرقمي وتصميم املقررات الكترونًيا. 

 :املحور الرابع: القيادة التربوية املعاصرة

 والخطط الحديثة في الفكر إلاداري التربوي املعاصر الاتجاهات. 

  أنظمة ومعايير التعليم عن ُبعد بين الواقع واملأمول. 

 تجارب وخبرات معاصرة في تحقيق الجودة الشاملة في التعليم. 

 الاتجاهات العاملية املعاصرة في بناء املناهج وتطويرها. 

 آليات تحليل املناهج وتقويمها. 

  املناهج التعليميةريادة ألاعمال و. 

 إلادارات التربوية واملجتمعية في عصر الحكمة وأهمية التقنيات الرقمية في تطوير أعمالها وتوسيع خدماتها. 

 التنمية املستدامة للقيادات التربوية وإلادارية في ضوء الثورة الرقمية. 
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 فهرس املحتويات

 الباحث عنوان املداخلة الصفحة

 عاطفي للقائد وتأثيره في تطبيق القيادة التحويليةالذكاء ال 11
 د.محمد رمال

 ألاخت انا الديوب ط.د.

10 
توحيد مصطلحات التعلم عن بعد في اللغة العربية لضمان جودة 

 التواصل

 د.إيالنا سعادة

 أ.ريمي عقيقي

22 

صال
ّ
واصل والات

ّ
فهي في تنمية مهارات الت

ّ
عبير الش

ّ
مّية الت

ّ
 .دور تعل

ة عّينة من تالمذ-ربة ميدانّية في بعض املدارس الخاّصة في بيروتنموذج تج

 الّصف الخامس

 ط.د.فادية كامل حسين

82 
علم في إكساب الطالب مهارات القرن 

ُ
 من 21الدور الذي يؤديه امل

 خالل أسلوبه في التعليم عن ُبعد

 د.فيوال مخزوم

 ط.د.زينب عجمي

 د.سوزان زهير زّمار التعليمّية ةالعملي جودة على الرقمي ميالتعل أثر 113

 بشرى جعونيط.د. التربية املهنية ومسألة الدمج في املغرب 131

 أ.أحمد حجازي  السياسة التربوية باملغرب ورهان إلاصالح 112

111 

الروابط املهنية مدخل لدعم مجالس أولياء أمور طلبة املدارس 

 في سلطنة عمان

()جمعية املجالس املدرسية بوالية 
ً
 ألبرتا الكندية أنموذجا

د. حسام الدين السيد 

 محمد إبراهيم

ط.د.تــركـي بـن خـالـد بـن 

 سعيـد النـافعـي

112 
أهمية الذكاء الاصطناعي في تطوير املكتسبات التعليمية في العالم العربي 

 ملواجهة جائحة كورونا
 د. خلود بوعصيدة

201 
شرية ملجابهة تحديات القرن الحادي دور التعليم العالي في تنمية املوارد الب

 والعشرين
 د.حنان طرشان

  د.ربيعة تمار

212 
 حوكمة الجامعات وفق متطلبات القرن الحادي والعشرين

 
ً
 جامعة امللك سعود أنموذجا

 د/ سامي أبو طالب حسن 

 أ/ أيمن السيد املعداوي 

 نيةليممتطلبات التحول نحو التعليم الرقمي في املؤسسات التعليمية ا 221
ط.د. فهد إسماعيل قايد 

 علي الضراس ي

210 
الاتجاهات العاملية املعاصرة في مناهج رياض ألاطفال: التجربة  .

 اليابانية واملاليزية

د. هند محمود حجازي 

 محمود
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210 

اعلية استخدام التدريس املصغر في تنمية مهارات تنفيذ الدرس ألاساسية ف

بكلية العلوم التطبيقية والتربوية لدى الطالب املعلمين تخصص حاسوب 

 جامعة إب –بالنادرة 

 د.ياسين علي محمد املقلحي

 ط.د. هدى محمود سليمان  للغة العربية والدكاء الاصطناعي...قصور أم تقصير؟ ا 308

310 

 همية إدارة التغيير في تعزيز إلاشراف الالكتروني في ظل جائحة كوروناأ

مواجهة أزمات املؤسسات التعليمية  مساهمة التعليم إلالكتروني في

 وتحدياته

 د. البشير الهادي القرقوطي      

 د. فتحي محمد مادي

313 
ساهمة التعليم إلالكتروني في مواجهة أزمات املؤسسات التعليمية م

 وتحدياته
  أ.د.أمال يوب

311 
اقع تطوير اداء ادارة املوارد البشرية في مكاتب التربية والتعليم في و 

 جمهورية اليمنيةال

ط.د.نصار محمد عبده 

 فاضل
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مّية 
ّ
صالدور تعل

ّ
واصل والات

ّ
فهي في تنمية مهارات الت

ّ
عبير الش

ّ
 .الت

 من تالمذة الّصف الخامس عّينة-بيروتنموذج تجربة ميدانّية في بعض املدارس الخاّصة في 

The role of oral expression in developing communication and connection skills. 

A Model of a field experience in some private schools in Beirut - A sample of grade 5 

students. 
 بيروت /جامعة القّديس يوسف/  فادية كامل حسيند.ط.

PhD.Fadia Hussein/ Saint Joseph University/ Beirut 

 

 ملخص الدراسة: 

م في القرن الواح
ّ
مام د والعشرين.  وتكمن أهمّيتها في أّنها تتيح الفرصة أتعتبر مهارة الّتواصل من املهارات ألاساسّية املطلوبة للتعل

موا كيفية نقل أفكارهم إلى لاخرين بأسل
ّ
مين ليتعل

ّ
هتمام بتحقيق الحديثة إلى الا  تتوّجه التربّية وب واضح يمكن فهمه مباشرة.  لذلكاملتعل

تي يحتاجها املالكفاية الّتواصلّية 
ّ
عتبر من أهّم الكفايات ال

ُ
تي باتت ت

ّ
م اليومال

ّ
ذي نرى فيه تعل

ّ
ربية الاتجاهات العامل.  وفي الوقت ال

ّ
ّية في الت

فهّي عبر دمج تدريس ال
ّ

فهّية مع مختلف املواّد، نجد أّن تسعى إلى تعزيز مهارات الّتواصل الش
ّ

غة الش
ّ
ال

ً
دارسنا، في م هذا املجال ما زال مهّمش

ه ليس ماّدة امتحان رسمّي، ويتّم الّتعامل معه و 
ّ
خص ّي.ألن

ّ
م الش

ّ
 فق اهتمام املعل

فهّي، الّتعليم  الكلمات املفتاحية:
ّ

مّية الّتعبير الش
ّ
صال، الكفاية الّتواصلّية، الّتعل

ّ
مهارات القرن الواحد والعشرين، مهارات الّتواصل والات

 املتمايز، الّدافعّية.

Abstract: 

Communication skill is one of the basic skills required for learning in the twenty-first century. Its importance is that it 

provides the opportunity for learners to learn how to communicate their ideas to others in a clear and directly understandable 

manner. Therefore, modern education tends to pay attention to achieving communicative competence, which has become 

one of the most important competencies that the learner needs today. At a time when we see global trends in education that 

seek to enhance oral communication skills by integrating oral language teaching with various subjects, we find that this field 

is still marginalized in our schools, because it is not an official exam subject, and it is dealt with according to the teacher’s 

personal interest. 

KeyWords: Twenty-first century skills, communication and communication skills, communicative competence,didactic 

verbal expression, differentiated education, motivation. 

مية دور  من الّتحّقق :البحثهدف 
ّ
 الخامس من تعل

ّ
مي الّصف

ّ
فهي في تنمّية مهارات الّتواصل عند متعل

ّ
الّتعبير الش

 الّتعليم ألاساس ّي. 

مّيةتفعيل  لاتي: هلالّسؤال  حول  بحثناتدور إشكالّية  سؤال البحث:
ّ
فهّي عبر الّتعبير  تعل

ّ
 تطبيق استراتيجّيات الش

مين؟  هل مكن أن يحّقق الكفاية الّتواصلّية؟ و الّتعليم املتمايز ي
ّ
يساهم في تنمية مهارات الّتواصل الفّعال عند التعل

م؟  ويعّزز دافعّيتهم
ّ
 نحو الّتعل
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اعتمدنا في بحثنا هذا على املنهج شبه الّتجريبّي القائم على املجموعتين: املجموعة الّضابطة  :منهج البحث وأدواته

ا( واملجموعة  21)
ً
ا( 22الّتجريبّية )تلميذ

ً
 . أّما أدوات البحث فهي:في ثالث مدراس في بيروت تلميذ

  م عند تالميذ مقياس الّدافعّية، و
ّ
موعة املجإعداد اختبارات قبلّية وبعدّية لقياس مستوى الّدافعّية نحو الّتعل

 ّتجريبّية.ال

 غة العربّية كأساكتساب الّتالميذ مهارة ال داد اختبارات قبلّية وبعدّية لقياس مستوى إع
ّ
فهّي في الل

ّ
اس ّتعبير الش

 لتحقيق الكفاية الّتواصلّية.

 في الّتعليم املتمايز. اعتماد استراتيجّيات متنوعة 

تائج
ّ
تي وضعناها، كما بّينت نتائج الاختبار البعدّي تحّسًنا في مستوى دافعّية وفي الن

ّ
: أظهرت الّنتائج صّحة الفرضّية ال

 عن الّتحّسن مستوى تحصيلهم الكفاية الّتواصلّيةالّتالميذ في املجموعة 
ً

 .الّتجريبّية، فضال

 :مقدمة

م والّتعليم الخاّصة باملجال املعنّي، وبشروط نقل  
ّ
ذي يهتّم بدراسة مجمل مظاهر الّتعل

ّ
مّية "تعني العلم ال

ّ
الّتعل

م املعارف، وهي تهتّم بمح
ّ
قافة الخاّصة باملؤسسة، وبكيفية اكتساب املتعل

ّ
ات توى الّتدريس أي باملعارف، وبعالقالث

مين بهذه املعارف، وبأساليب الّتحفيز الكتسابها وبنائها وتوظيفها في الحياة" )صّياح )
ّ
ويوضح (. 22، ص. 1112املتعل

ه وبحسب ايف شوفاالر )22. ص. 1112)طعمة، وآخرون، 
ّ
ث يتألف Chevallard( أن

ّ
مية توضع في قلب مثل

ّ
(، فإّن الّتعل

كل )من املع
ّ

م على هذا الش
ّ
م واملتعل

ّ
 (:   12ارف واملعل

كل رقم 
ّ

ث )01)الش
ّ
مية في قلب املثل

ّ
عل

ّ
 (.Chevallard(: الت

 

مية
ّ
مّية "تستنبط  وتقوم الّتعل

ّ
ا كانت الّتعل

ّ
م والوضعّية الّتعليمّية، ومل

ّ
م، املتعل

ّ
على أربعة أركان: املعارف، املعل

رائق الخاّصة املالئمة للمعارف ا
ّ
م ألافضل"، )طعمة، الط

ّ
لخاّصة الكتسابها واستيعابها، إسهاًما منها في البحث عن الّتعل

فهّي، 61. ص. 1112وآخرون. 
ّ

مّية الّتعبير الش
ّ
اسّية ألاس كْونها الّدعامة( فإّن تركيزنا في هذا املقام سيتمحور حول تعل

عتبر من أهّم الكفايات ا
ُ
تي باتت ت

ّ
م اليوم. ويمكن تعريف الكفايةلتحقيق الكفاية الّتواصلّية ال

ّ
تي يحتاجها املتعل

ّ
 ل

غة في سياق اجتماعّي، بقصد أداء نوايا تواصلّية 
ّ
الّتواصلّية بأّنها "قدرة لغوّية تترجم معرفة الفرد بقواعد استعمال الل
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شفهّية أو –، أي القدرة على توصيل رسالة ما (5، ص. 2222معّينة بحسب مقام وأدوار محّددة" )الفاربي، وآخرون، 

رَسلة.  بكفاءة-كتابّية
ُ
ية الّتفاعل بين املرِسل واملرَسل إليه وموضوع امل

ّ
غوّية والاجتماعّية في عمل

ّ
  تبّين معرفة القواعد الل

واصلات مهار  إّن تحقيق الكفاية الّتواصلّية يساهم في تنمية
ّ
عتبر م الت

ُ
تي ت

ّ
م ن املهارات ألاساسّية املطلو ال

ّ
بة للتعل

موا كيفية نقل  ة مهارات الّتواصلالواحد والعشرين.  وتكمن أهميّ في القرن 
ّ
مين ليتعل

ّ
في أّنها تتيح الفرصة أمام املتعل

  (Kelly & Fincham & Beach, 2006. P. 4) منف كل يعرّ . و أفكارهم إلى لاخرين بأسلوب واضح يمكن فهمه مباشرة

 القابلي"أنها ب  Communication Skillsمهارات الاتصال
ّ
 صرفصالية، والقدرة على حسن التّ ة على تحقيق ألاهداف الات

ااجتماع   يّ لوك الاجتماعبأنها مكونات الّس  Spence كما تعرفها .يًّ
ّ
لضمان تحقيق ألافراد لرغباتهم من خالل  يى تكفتال

 
ّ
ربوّيين إلى الاهتمام   ."فاعل الاجتماعيّ صال أو التّ الات

ّ
زمة مل هارات والقدراتاملجموعة بموهذا ما يفّسر توّجه الت

ّ
 واجهةالال

راكة من أجل مهارات القرن الحادي والعشرين  .  وقد أشارتالحياة العصرّية
ّ

مة الش
ّ
بمجموعة املهارات الالزمة للّنجاح »إليها منظ

قافة املعلوماتّية وإلاعالمّية والّتك
ّ
ات الحياة نولوجّية، ومهار والعمل في القرن الحادي والعشرين مثل مهارات الّتعلم والابتكار، والث

تي حّددتها وتعتبر مهارات الّتواصل  ."والعمل
ّ
واحدة من املهارات ألاربع )الّتفكير الّناقد، إلابداع، الّتعاون والّتواصل( ال

راكة ألامريكّية باعتبارها املهارات ألاساسّية للّنجاح في الّتعليم والعمل والحياة بما يناسب العصر. 
ّ

  الش

ظرّي:طار أوال: إلا 
ّ
  الن

فهيّ .1
ّ

واصل الش
ّ
 :أهمية الت

فهّي  
ّ

فهّية خارج  في أّنهاتكمن أهمّية الّتواصل الش
ّ

غة الش
ّ
تي نحتاجها في حياتنا اليومّية. فنحن نستثمر الل

ّ
غة ال

ّ
الل

فهّي في حياتنا اليو 
ّ

نا نحتاج إلى الّتواصل الش
ّ
أكثر بأضعاف  مّيةاملدرسة أكثر بكثير مّما نستثمرها داخل املدرسة، كما أن

مّية الّتعبير 61 ص.، 1122. وفي هذا الّسياق، يذكر )صّياح، من حاجتنا إلى الّتواصل الكتابّي 
ّ
ربويين بتعل

ّ
( أّن اهتمام الت

م منها لغة وأسايب تعبير ومضموًنا أكثر مّما 
ّ
فهّية، ونتعل

ّ
غة الش

ّ
مين في بحر من الل

ّ
نا "نسبح كمتعل

ّ
فهّي يتضاعف ألن

ّ
الش

م
ّ
مه منها في نتعل

ّ
 ."  املدرسة وخارجهاه من املدرسة، ونستثمر ما نتعل

فهّي أهمّية بالغة في املجال ألاكاديمّي كما في مجال الحياة املعاشة. إذ ال يمكن الحديث عن 
ّ

يكتسب الّتعبير الش

فهّي، وال يمكن تحقيق املهارات 
ّ

مّية الّتعبير الش
ّ
مّية الّتعبير الكتابّي بمعزل عن تعل

ّ
ائّي خارج إطار القرائّية والفهم القر تعل

فهّي، لذلك 
ّ

ميةالّتعبير الش
ّ
مها ال  فإّن تعل

ّ
 أوسع وأشمل مّما ورد في املناهج، كما أّن تعل

ً
فهّية تحتّل مجاال

ّ
غة الش

ّ
الل

غة ا
ّ
عربّية ليقتصر على الّزمن املخّصص لهذه ألانشطة في املدرسة، بل يتعّدى ذلك إلى أي نشاط يقوم به الّتلميذ بالل

 في املدرسة أو خارجها. 

غةويعود    
ّ
غة املكتوبة في حياة إلانسان، فهو  الاهتمام بالل

ّ
فهّية كونها تحتّل حّيًزا أوسع بكثير مّما تحّتله الل

ّ
الش

( كما "أّن 22، ص. 1122يحتاجها "ليحاور، ويناقش، ويفاوض، ويدافع عن رأيه، وُيقنع ويقتنع بآراء لاخرين" )صّياح، 

نتشار الواسع لوسائل إلاعالم والّنقل املباشر واملتابعة الّسريعة لألحداث في كّل أنحاء العالم وّجه ألانظار إلى ضرورة الا 

فهّية" )صّياح، 
ّ

غة الش
ّ
 (.62، ص. 1122الاهتمام بالل
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  :إشكالّية البحث.2

فهي قبل صدور املنا
ّ

غة العربّية في لبنان بالّتعبير الش
ّ
بنانية في العام لم تهتّم مناهج الل

ّ
. وبعد 2222هج الل

فهيّ  املرتبطة بنصوص القراءة، املحادثة املنهج إلىصدورها، أشار 
ّ

م على تقنّيات  والّتعبير الش
ّ
كنشاط مستقّل يدّرب املتعل

ربوّي للبحوث وإلانماء، 
ّ
اومع ذلك فإن (. 2222تعبيرّية ووظيفّية متنّوعة )املركز الت

ً
ه ليس هذا املجال ما يزال مهّمش

ّ
، ألن

 في احتساب العالمة  ماّدة امتحان رسمّي، وال 
ً

الّصّفّية وانعكاًسا على الّنجاح والّرسوب، في حين أّن الاتجاهات يسّجل ثقال

فهّية مع مختلف املواّد. ومن هذه
ّ

غة الش
ّ
فهّي عبر دمج تدريس الل

ّ
ربية تسعى إلى تعزيز مهارات الّتواصل الش

ّ
 العاملّية في الت

فهيّ  الّنماذج
ّ

  (Les modèles intégrés de l’enseignement de l’oral) الّتكامليّ  للّتدريس الش
ّ
 Tochonق عليها ما عل

 .(C.Lafontaine  et .L ,Préfontaine (2007". أّنها تتطور من املواّد املختلفة التي يتم تدريسها في املدرسة( "2222)

ذي نرى فيه ويمكن حصر إشكالية بحثنا في هذا الاختالف في 
ّ
فهّي. ففي الوقت ال

ّ
قراءة كفاية الّتواصل الش

فهّي وتطويرها من خالل تدريس املواّد املختلفة، 
ّ

ربية تسعى إلى تعزيز مهارات الّتواصل الش
ّ
 ال الاتجاهات العاملّية في الت

ايزال 
ً

وتوّجهاتها، أو بحسب اهتمام في مدارسنا، ويتّم الّتعامل معه بحسب اهتمامات املدرسة الخاّصة  هذا املجال مهّمش

تي لم يرتِق بعد إلى مستوى التوّجهات العاملّية. 
ّ
خص ّي، ال

ّ
م الش

ّ
 املعل

فهّي وإمكانّية تفعيل املهارات الّتواصلّية كإحدى املهارات 
ّ

مّية الّتعبير الش
ّ
هذا الواقع دفعنا إلى الاهتمام بتعل

م في القرن الواحد والعشري
ّ
 ن. ألاساسّية املطلوبة للتعل

مّية هل تفعيل  :يسؤال البحث ألاساس هذه إلاشكالّية وينبثق عن 
ّ
فهّي عبر الّتعبير تعل

ّ
تراتيجّيات تطبيق اس الش

مين؟  هل الّتعليم املتمايز يمكن أن يحّقق الكفاية الّتواصلّية؟ و 
ّ
يساهم في تنمية مهارات الّتواصل الفّعال عند التعل

م؟ ويعّزز دافعّيتهم
ّ
 نحو الّتعل

مي  بحثنا هذا إلى الّتحّقق من يهدف: البحث هدف.1
ّ
فهي في تنمّية مهارات الّتواصل عند متعل

ّ
مّية الّتعبير الش

ّ
دور تعل

 الخامس من الّتعليم ألاساس ّي. 
ّ

 الّصف

عبير .2
ّ
مية الت

ّ
فهيّ مكّونات تعل

ّ
فهّي ال بّد من معرف وعند :الش

ّ
فهّية والّتعبير الش

ّ
غة الش

ّ
مية الل

ّ
اتها ة مكّونالّتحّدث عن تعل

 وهي:

ذي "يقوم على تجسيد الكالم في أصوات لغة معّينة" )صّياح، املكّون الصّوتي
ّ
 .(.63، ص. 1122: ال

فل في سنته ألاولى، ثّم ال تلبث هذه ألاصوات أن تنتظم في 
ّ
في  عكلمات، وتتجّم وهذه ألاصوات يعّبر عنها الط

 
ّ
مه الط

ّ
فل قبل أن يدخل املدرسة، حيث ستعمل هذه ألاخيرة على إغناء عبارات وتراكيب لها دالالتها، وكل ذلك يتعل

مّية.
ّ
مّية محّددة خالل العملّية الّتعليمّية الّتعل

ّ
غوّي املوّجه نحو أهداف تعل

ّ
 مخزونه الل

سانّي املكّون 
ّ
تي يؤّمنها رصف الوحدات ال: »الل

ّ
 ويقوم على املعطيات الّصرفّية والّنحوّية واملعجمّية واملعنوّية ال

ّ
غوّية قرب ل

غة 62ص.، 1122بعضها في سياق معّين" )صّياح، 
ّ
فهي ما بين الل

ّ
(. مع إلاشارة إلى الاختالف الحاصل في الخطاب الش

ا متعّددة لتبادل 
ً
تي تستوجب أطراف

ّ
غة الشفهّية ال

ّ
املحكّية والفصحى، والاختالف من حيث وضعّية الّتواصل ما بين الل
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غة املالكالم، 
ّ
انية أن يكونواكتوبة. ال تحتاجها الل

ّ
ن هذه املعطيات مكتسبي وهذا املكّون يفترض بتالميذ "الحلقة ألاولى الث

فهي بلغة عربية سليمة" )أبو زيد، 
ّ

 (.22 ص.، 1111بحدودها الّدنيا، ليؤّدوا تعبيرهم الش

ي  ص ّ
ّ
فهّية أقرب إلى الّنّص الخطابّي منها إلى الّنّص الخطابّي:  –املكّون الن

ّ
غة الش

ّ
م بها سواء ك الل

ّ
ان املكتوب، فاملتكل

ا عليه أن يراعي "وحدة نصية متكاملة )جملة، أو فقرة، أو مقطًعا(" )أبو زيد، 
ً
ًما أم تلميذ

ّ
(، يعنّي أن 22ص.، 1111معل

م نًصايقدم 
ّ
فهّي من العفوية  املتكل

ّ
 ذا بنية داللية متماسكة، من دون أن يفقد "سمات الخطاب الش

ً
شفهًيا متكامال

ف للفت انتباح الّسامع". وال
ّ
 (.62.، ص1122)صّياح، ّتكرار والّتوق

مين" )أبو زيد، املكّون الّداللي
ّ
: ويقوم على "مجموع ألافكار واملعاني املكتسبة منها والقابلة لالكتساب من قبل املتعل

ل ماّدة الخطاب أو الحوار 11 .، ص1111
ّ
فهّي، داخل الصف. (، وهذه ألافكار بما تحمله من معاٍن ودالالت تشك

ّ
الش

فهّي.
ّ

ما كان له حضور ممّيز في تواصله الش
ّ
قافة كل

ّ
لًعا، يحاول أن يحصل الث

ّ
ما كان الّتلميذ مط

ّ
 وكل

داولي
ّ
راكيب وعلم املكّون الت

ّ
غة واملعاجم والت

ّ
م في النصوص ليطال: ويتجاوز ما "يقّدمه لنا علم الل

ّ
أبعادها  مقاصد املتكل

ف، من خالل  (.62، ص.1122)صّياح،  املختلفة.
ّ
ًحا للتوق

ّ
 للمتابعة أو مرش

ً
وهذه املقاصد هي الّتي تجعل الكالم قابال

 والعالقات التي ينسجهاتواترها في النص،  الّضمائر ونسباستعمال عبارات معّينة، وعالمات لغوية الفتة "وأخّصها 

 (. 11. ص. 1111ما بين شخوصه." )أبو زيد، الخطاب في

فهّية بمستوياتها املختلفة في املرحلة الابتدائّية.وفي إطار تكامل 
ّ

غة الش
ّ
مّية الل

ّ
 هذه املكّونات، يتّم بناء تعل

فهّية، عناصرها .1
ّ

غة الش
ّ
 ووظائفها:مستلزمات الل

ّم بحاجة للّتعبير امليّسر عن أفكاره وحاجاته ومواقفه وآرائه، بلغة سهلة ومفهومة. وهذا يستدعي ضرورة إعادة     
ّ
املتعل

ميتها بكّل أبعادها؛ مع مراعاة ضبط إلاطارين 
ّ
فهّية، والعمل على تحقيق مستلزمات تعل

ّ
غة الش

ّ
الّنظر في املوقف من الل

 املكانّي والّزمانّي.

فهيّ مستل .أ.5
ّ

عبير الش
ّ
مّية الت

ّ
 :زمات تعل

ص )صّياح،       
ّ
فهّي "بتهيئة ألا 62-62، ص. 1122يلخ

ّ
مّية الّتعبير الش

ّ
جواء الّصفّية املنفتحة على ( مستلزمات تعل

م 
ّ
الحوار وقبول الرأي لاخر، والالتزام بأصول الحوار والّنقاش وتطبيقها بصورة دقيقة وصارمة، عن طريق حرص املعل

على توزيع الكالم بطريقة عادلة ومتوازنة بين املتحاورين، والعمل على توسيع مروحة املواضيع املعالجة بطريقة حية 

( أبعد من ذلك حين يربط "نمّو أجزاء 2222ضعّيات املعاشة في الحياة اليومّية". ويذهب تشومسكي، )مبنّية على الو 

إلادراك في الّدماغ بالحوافز الّضرورية لتطّور نمّوها، وفي مقّدمتها وضعّيات الّتواصل القريبة من الحياة،" لكونها تسهم 

غوّية  بتقديم بيئة
ّ
هنّية.  ما يعني أّن موضوعات الحوار والّنقاش يجب أن غنّية محّفزة لنمّو املهارات الل

ّ
والقدرات الذ

غة املستعملة فيه سهلة ومفهومة، ألّن شرط الفهم واملتابعة أساس 
ّ
مين، وأن تكون الل

ّ
تطال مختلف نواحي حياة املتعل

 لقيام أّي حوار. 
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مين وتحقيق كفاية الّتواصل إال بدفعهم    
ّ
بة وبحدود  وال يتّم بناء قدرات املتعل

ّ
إلى الّتعبير في سياق وضعّيات مرك

تي ابتكرها سيمون مستواهم الّدراس ّي، مع ألاخذ بعين الاعتبار تأمين عامل الّدافعّية، فبحسب 
ّ
هبّية ال

ّ
قاعدة الّدائرة الذ

م". وي أّن ، "1(Simon Sinekسينك )
ّ
 إذا اقتنعوا بجدوى الّتعل

ّ
مون شيًئا إال

ّ
مين ال يتعل

ّ
هذا املبدأ  لىشير إاملتعل

م مهما بلغ سوء طريقة الّتعليم". 2222)تشومسكي، 
ّ
 ( إذ يقول "إذا تحّققت الّرغبة تحّقق الّتعل

م ومرونته في خلق أجواء صفّية محّفزة، 
ّ
ف على مدى إبداع املعل

ّ
فهّي كثيرة، وهي تتوق

ّ
مّية الّتعبير الش

ّ
وطرائق تعل

ر أساليب مناسبة ذات مستويات مختلفة تحّفز الّتالميذ، وتدفعهم نحو ومشّجعة ملشاركة الجميع، ومدى قدرته في ابتكا

فهّي فيجب أن تكون في ثالثة مستويات متداخلة ومتكاملة وهي:
ّ

م مدى الحياة. أّما تنظيم أنشطة الّتعبير الش
ّ
 الّتعل

 لّي.ف الّتواصالّتدريب على مهارات فهم املطلوب، وتنظيم الافكار، وعلى الّصيغ الكالمية املناسبة للموق 

 )...كالمّية خاّصة باملوقف الّتواصلّي، )حوار، نقاش، تأثير وإقناع، مناظرة 
ً

 الّتدريب على مهارات تستهدف أفعاال

  ّم، احترام املشاعر، واحترام الرأي  )إلاصغاءواصل وأخالقّياته الّتدريب على آداب الت
ّ
إلى لاخر، الّنظر إلى املتكل

 لاخر...(.

  .ب.1
ّ
فهّية ووظائفهاعناصر الل

ّ
 :غة الش

غة وبوظائفها، بارًعا في تنويعها بحسب مقتضيات املوقف الّتعليمّي.  على   
ّ
ا بعناصر الل م أن يكون ملمًّ

ّ
املعل

تي حّدد عناصرها الّستة رومان جاكبسون 
ّ
سانّي، وال

ّ
تي يستند إليها الخطاب الل

ّ
فهّية تلك ال

ّ
غة الش

ّ
واملقصود بوظائف الل

on)Roman Jackobs)1  وهي: املرِسل، املرَسل إليه، الّرسالة، الّسياق، الُسنن والقناة. كما حّدد دور كّل عنصر في إيصال

غة ذات بعد لسانّي وظيفّي" )حمداوي، 
ّ
تي يرتبط بها، "فجعل بذلك الل

ّ
(. ويمكن اختصار هذه 1111الّرسالة والوظيفة ال

 العناصر وارتباطها بوظائفها بما يلي:

 ذي يرسل الّرسالة. ووظيفته  أي املرِسل
ّ
م أو ال

ّ
ز الكالم على ذات املرِسل، تعبيرّية، انفعالّية املتكل

ّ
حيث يترك

تي يعّبر فيها عن ألاحاسيس واملشاعر والانفعاالت العاطفّية وغيرها. وتكمن أهمّية الّتدريب 
ّ
فيكون في مجمل املواقف ال

ّي عند الّتوازن الّنفس  م في صقل ألاهداف واملواقف الوجدانّية وبناءعلى هذه الوظيفة في الخطاب الكالمّي في أّنها تساه

م
ّ
 .املتكل

 ذي يستقبل الّرسالة ويفّك رموزها ويفهمها. لذلك ترتبط به  املرَسل إليه
ّ
رف ال

ّ
لوظيفة اوهو املتلّقي، أي الط

اثيرّية، إلافهامّية 
ّ
انّية، وفيها يوغايتها إلافهام وإثارة الانتباه بالّدرجة ألاولى، ثّم االت

ّ
توّجه نشاط لّتأثير وإلاقناع بالّدرجة الث

ب هذه الوظيفة 
ّ
ف ما أمكنه من أساليب إنشائّية وأفعال كالمّية خاّصة باملوقف. وتتطل

ّ
م نحو املرَسل إليه، فيوظ

ّ
املتكل

ويساهم  والّتأثير في املتلّقي.مهارات الخطاب الحجاجّي والبراهين املنطقّية وإلاقناع الكالمّي وكّل ما يؤّدي وظيفة إلافهام 

م مهارات حياتّية مثل مهارات الّتفاوض وحّل املشكالت.
ّ
 الّتدريب على هذه الوظيفة في إتقان املتعل

 وهي العنصر ألاساس في نظرّية الّتواصل عند جاكبسون، وتهدف إلى نقل مضمون الكالم عبر وسيط  الّرسالة

، جمالّيةالوظيفة الفنّية البيته أو إيقافه. وترتبط بهذا العنصر وظيفتان؛ القناة، والحفاظ على استمرار الكالم وتث
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. فالّرسالة يتبادلها مرِسل ومرَسل إليه ويحّققان مًعا غاية معرفّية وجمالّية. فالوظيفة الجمالّية، والوظيفة املرجعّية

ز فيها الاهتمام على لغة الّرسالة نفسها، و"يتّم فيه
ّ
سّمى الفنّية يترك

ُ
ركوت

ّ
يب ا إسقاط محور الّداللة واملعجم على محور الت

غة، وعلى استعمال الّصور واملجازات وتنويع 1111والّنحو انزياًحا أو معياًرا" )حمداوي، 
ّ
م على تذّوق الل

ّ
(. فيتدّرب املتعل

 ملرجعّيةالوظيفة اأّما  ألاساليب الفنّية بشكل ُمبّسط يخدم املستوى الّتعليمّي ويناسب ألاغراض والّنوايا الّتواصلّية.

ركيز فيها على موضوع ما وأفكاره إلبالغ املتلّقي بأخبار العالم 
ّ
فهّي. غايتها إبالغّية، ويتّم الت

ّ
فهي أساسّية لبناء الخطاب الش

ي باملوضوعّية والوقائع والحقائق لنقل ألاخبار. 
ّ
 الخارجّي، وتستلزم الّتحل

 ذي قيلت فيه الرّ  لّسياقا
ّ
 ليهإسالة، إذ ال يمكن فهم رموزها وتحليل مكّوناتها من دون العودة وهو املحتوى ال

تي أّدت إلى إرسال الّرسالة.  لفهم
ّ
روف ال

ّ
القة وتكمن أهمّيتها هنا في تحديد العووظيفة املحتوى مرجعّية، املالبسات والظ

تي ترجع إليه، أي 
ّ
ذي قيلت فيه.  في إظهار بين الّرسالة واملوضوع ال

ّ
 الّسياق ال

 يفرة
ّ

تي يستعين بها املرِسل في تكوين الّرسالة  الُسنن أو الش
ّ
بة في قواعد ال

ّ
بة واملرت

ّ
"وهي مجموعة العالمات املرك

ة، 
ّ
ساني نفسه موجوًدا عند املرَسل إليه"، )أبو رن

ّ
نن إفهامّية،(. 1122ويجب أن يكون املعجم الل  وتكون وظيفة السُّ

 ق فهم الّرسالة بين املرِسل واملتلّقي.فمن خالل هذه العالمات املشتركة يتحّق 

 صال؛
ّ
سبة للهاتف،  قناة الات

ّ
سبة للّرسالة الورقّية، وألاسالك بالن

ّ
رف بالن

ّ
ولكّل رسالة قناة حافظة، كالظ

سبة ملعاني الّنّص إلابداعّي" )حمداوي، 
ّ
غة بالن

ّ
صال والحفاظ ألّن  ووظيفة القناة انتباهّية،(. 1111والل

ّ
 مهّمتها إنشاءالات

 عليه.

م لهذه لوظائف يدفعه إلى حسن استثمارها، وإلى الّتخطيط الواعي لحصص نظامّية محّددة 
ّ
وإّن وعي املعل

ل من 
ّ
م واحتياجاته، "وال تقل

ّ
ألاهداف، تتجّنب الارتجال وهدر الوقت، وتأخذ بعين الاعتبار الّتعامل مع شخصّية املتعل

، 1123لجانب املعرفّي بما فيه من مضامين وقواعد لغوّية". )املجدوب، شأن الجوانب الوجدانّية واملهاراتّية لحساب ا

غة، ضمن إطار وحدة الّنص املترابط 222ص. 
ّ
فهّي يجب أن يراعي الّتنويع في وظائف الل

ّ
(. وبناء أنشطة الّتعبير الش

غوّي". 
ّ
ة، واملتماسك، ألّن "هذه العناصر ووظائفها تعمل متآزرة ومتعاونة النتاج الّنّص الل

ّ
 (.1122)أبو رن

فهيّ .2
ّ

عبير الش
ّ
مّية الت

ّ
 :نماذج من أنشطة تعل

انية فهي كثيرة، ويمكن الاستعانة بما ورد عند 
ّ
فهّية املناسبة للحلقة الث

ّ
، 1111)أبو زيد، أّما عن ألانشطة الش

بات املوقف الّتعليميّ  (12ص. 
ّ
 ووفق حاجات وقّدمها على طريقة املشغل، وإلاضافة عليها وتوسيعها بسحب متطل

مين ورغباتهم. ومن هذه ألانشطة:
ّ
 املتعل

  .استثمار الّرواية والقصص واملغامرات والحكايات، في نصوص مسموعة، وإعادة سردها شفهًيا 

 .القراءة لآلخر، وتشمل قراءة ألانواع الّنصّية املتاحة 

  ا بصوت مناسب من حيث
ً
رعة برة والّس النّ عرض مقدمات وخواتيم بديلة مؤثرة لقصة سمعها متحدث

 بطريقة منظمة لدعم هدفه من التحدث.
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 تسجيالت صوتية وتسجيالت )الفيديو( لقصص أو قصائد درسها. إنشاء 
 ... رة، سرد ّرحلة، تحقيقات

ّ
 الّتعبير عن مواقف حياتّية مثل سرد حادثة مؤث

 رات الّتف
ّ

 سير واملحاّجة )البرهنة(.املناظرة واعتماد الحوار والّنقاش والتأثير والاقناع، واستعمال مؤش

  عقد ندوات شعرّية وأدبّية، وإلقاء أشعار وقراءة مقطوعات نثرّية في الوصف وفي الوجدانّيات بهدف تذّوق

غة ألادبّية.
ّ
 الل

 مّية أكثر تحفيًزا
ّ
ذي يجعل العملّية الّتعل

ّ
الب  من خالل تزويد. بإدخال عنصر املتلّقي لاخر الّتمثيل الّدرامّي ال

ّ
الط

مين من بمت
ّ
لقّيين حقيقّيين من الّتالميذ وموظفي املدرسة والجمهور الفعلّي في املنافسة والكاميرا وألاصدقاء واملعل

 .( Lafontaine, L. (2007).الّصفوف ألاخرى 

 فهّية من خالل تقديم مشاريع بحثّية، إلقاء محاضرة، إجراء مقابالت، إلقاء قصائد،  تنويع العروض
ّ

الش

 خطبة، عظة،...

فهي، ومن بينهم الباحثة ليزان الفونتان  أشار وقد  
ّ

مية الّتعبير الش
ّ
ربويون وأصحاب الاختصاص في تعل

ّ
الت

Lafontaine, L. (2004) م أن يدركها ليضمن نجاح
ّ
فهّي يخضع آلليات وخصائص، وعلى املعل

ّ
( أّن تدريس الّتعبير الش

مّية.  وفي دراستْين ميدانّيتْين 
ّ
غة نوعيّ العملّية الّتعل

ّ
فوي مع مدّرس ي الل

ّ
تْين أجرتهما الباحثة الفونتان في الّتدريس الش

ذين لم يتلّقوا تدريًبا خالل دراستهم الجامعّية حول 
ّ
مين ال

ّ
الفرنسّية كلغة تدريس ثانوية، كشفت الّنتائج أّن املعل

فهّية، وألياتها وكيفّية إعداد ألانشطة اله
ّ

غة الش
ّ
تي حّققها تألاساليب الّتعليمّية لفنون الل

ّ
المذيهم ادفة، كانت الّنتائج ال

ذين تلقوا تدريبات وافية في سنوات الجامعة
ّ
فهّية منخفضة عن زمالئهم ال

ّ
تي وبناًء على الّنتائج ا. في ألانشطة الش

ّ
ل

فوية، 
ّ

غة الش
ّ
ا لتطوير ألاساليب الّتعليمّية في فنون الل

ً
ّتعامل ال ةضرور مشّددة على خلصت إليها الباحثة اقترحت طرق

فهي  مع
ّ

 ليزان الباحثتانقامت هذا املبدأ،  لّتحّقق منول. وسيلة تعليمّيةكهدف أساس ّي وليس كتدريس الّتعبير الش

مين ( becéQu)( بإجراء دراسة مقارنة في كيبيك C.Lafontaine  et .L ,Préfontaine  (2007وكليمانس
ّ
بين نتائج املعل

ذين اعتمدوا نموذج تدريس 
ّ
فهّي كهدف قائم بحّد ذاته. ألانشطة اال

ّ
مي، ونموذج تدريس الش

ّ
فهّية كوسيط تعل

ّ
لش

فهّي بهذه الّصعوبة؟ هل وطرحت الباحثتان مجموعة من ألاسئلة اختصرت إشكالّية البحث: 
ّ

ملاذا ُيعتبر الّتدريس الش

غة  نسمح للّتالميذ بالّتحدث بحرية أم نجبرهم على ذلك في وقت محّدد؟ ما هي الّصفات التي يجب
ّ
أن تكون في الل

فهّي كهدف أساس ّي، بحسب 
ّ

ذين اعتمدوا تعليم الش
ّ
مين ال

ّ
فهية التي يستعملها الّتالميذ؟ وفي الّنتائج تبّين أّن املعل

ّ
الش

فهّية باملواّد الّدراسّية ألاخرى، Tochon (2222 )نموذج 
ّ

شاطات الش
ّ
رويج على  صاروا قادرينوعملوا على دمج الن

ّ
الت

 
ّ
تي تهدف إلى دمج ممارسات القراءة والكتابة والّتحدث، بشكل حدس ي، وصار لديهم القدرة على إدارة ملشاريع الات

ّ
صال ال

فوي والّنهائي
ّ

تي حّققها الّتالميذ في مهارات الّتواص بّينتكما . ورش عمل تدريبية في إلانتاج الش
ّ
ل الباحثتان أّن الّنتائج ال

فهّي كانت أفضل بكثير من نتائج التّ 
ّ

فهّي كوسيلة فهمالش
ّ

ذين درسوا بحسب نموذج الّتدريس الش
ّ
 .الميذ ال

 
ّ
فهّية تحتّل مكاًنا كبيًرا في الّتدريب ألاولّي للمعل

ّ
غة الش

ّ
مّية الل

ّ
شاطات  مين، كما أّن اختيار وخالصة الكالم أّن تعل

ّ
الن

فهية، نجاح عمليةوتوفير كّل ما يؤّمن  املثيرة الهتمام الّتالميذ،
ّ

غوية،  الّتواصل الش
ّ
مين الل

ّ
ن شأنها موبناء   قدرات املتعل
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فهّي 
ّ

استعمال الكالم من أجل تعزيز كفل لهم يأن تعّزز الّدافعية لديهم نحو اكتساب أفضل ملهارات الّتواصل الش

غة
ّ
رابط، في مشروع مشترك، بين فروع الل

ّ
فهّية فحسب، بل يساعدهم في وهذا ال يساعدهم في . الت

ّ
بناء نصوصهم الش

نهم منبنا
ّ
 عن تمك

ً
غة العربّية بكّل فروعها بشكّل خاّص، فضال

ّ
ناء ب ء معارفهم بشكل عاّم وفي اكتساب مهارات الل

 . عالقاتهم الاجتماعّية في الحياة بيسر

 :إلاطار امليدانّي : ثانًيا

لقائمة ا ا تجربتناوفقهموبهدف الّتحّقق مّما طرحناه في إلاطار الّنظرّي، قمنا بوضع فرضّيتين للّدراسة، وأجرينا 

فهّي عبرة الّتعبير على تعزيز تعلميّ 
ّ

فهّية  الش
ّ

شاطات الش
ّ
مّية القراءة واملطالعة والكتابةدمج الن

ّ
 .بتعل

 :الّدراسة تافرضيّ .1

ة إحصائًيا 2.2
ّ
م عن توجد فروق دال

ّ
 دبين نتائج الاختبار القبلّي ونتائج الاختبار البعدّي، في مستوى الّدافعّية نحو الّتعل

مي املجموعة الّتجريبّية من 
ّ
 الخامسمتعل

ّ
 ألاساس ّي. الّصف

مي املجموعة  1.2
ّ
فهي بين متعل

ّ
مين واكتسابهم مهارات الّتواصل الش

ّ
ة إحصائًيا في مستوى تحصيل املتعل

ّ
توجد فروق دال

مون تبًعا للمنهج الّتقليدّي 
ّ
ين يتعل

ّ
 الخامس الذ

ّ
مي الّصف

ّ
ذين يتعواملجموعة التّ ، الّضابطة من متعل

ّ
مون جريبّية من ال

ّ
ل

فهّي.  برنامج يقوموفق 
ّ

مية الّتعبير الش
ّ
 على تعزيز تعل

 :متغّيرات الّدراسة .2

ذي يؤّدي إلى حدوث ظاهرة أو املتغّير املستقّل  1.2
ّ
ذي ُيبحث أثره في متغّير آخر، وهو الّسبب ال

ّ
: واملقصود به املتغّير ال

فهّي هو املتغّير املستقّل.تغّير آخر، وفي بحثنا هذا ُيعتبر تطب
ّ

مّية الّتعبير الش
ّ
 يق برنامج يقوم على تعزيز تعل

ابع: 2.2
ّ
ذي نرغب في الكشف عن تأثير املتغّير املستقّل عليه، تعتبر عّينة الّدراسة أي  املتغّير الت

ّ
واملقصود به "املتغّير ال

 الخامس من الّتعليم ألاساس ّي هي املتغّير الّتابع
ّ

ة . والعالقة بين املتغّير املستقّل واملتغّير الّتابع هي عالقتالميذ الّصف

ر باآلخر. 
ّ
 تبادل، وكالهما يوث

عتبر الّضابطاملتغّير  3.2
ُ
ذي يضبط مدى  : ت

ّ
م هي املتغّير الّضابط ال

ّ
 باملتغّير الّتابع. لقأثر املتغّير املستالّدافعّية إلى الّتعل

،  Bاملدرسة ب/  ، Aالدراسة من ثالث مدارس خاّصة في بيروت )املدرسة أ/ تألف مجتمع  مجتمع الّدراسة وعّينته:.3 

 الخامس ألاساس ي )C /املدرسة ج
ّ

ا 26( ، أما العّينة فتكّونت من تالمذة الّصف
ً
 شعبة ) (، موّزعين على شعبتينتلميذ

ا(، )وشعبة    22
ً
ا(.   21تلميذ

ً
 تلميذ

 :منهج البحث.1

ي ُيطّبق عادة على العّينات املستهدفة ملالءمته مع هذا الّنوع من نهج شبه الّتجريبّي في هذه الّدراسة املاعتمدنا 
ّ
الذ

تي تقوم على مجموعتين من الّتالميذ؛ املجموعة الّتجريبّية ) تقنّية الّتجربةمّتبعين ألابحاث، 
ّ
واملجموعة الّضابطة  (ال

( ّوفي الّصّفوف الّتجريبي  .) غيقوم  برنامجة قمنا بتطبيق
ّ
فهي ضمن حصص تدريس الل

ّ
مّية الّتعبير الش

ّ
ة على تعزيز تعل

 في حين استمّر الّتدريس في الّصفوف الّضابطة بحسب املنهج الّتقليدّي.العربّية، 

جربة ثالثة أشهر
ّ
اني من خالل ، مّدة الت

ّ
 تّم تطبيقها عن بعد.و. 1112 – 1111العاّم الّدراس ّي الفصل الث
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 :أدوات الّدراسة.1

 عند املجموعة الّتجريبّية )قبلّي وبعدّي( اختبار لقياس مستوى الّدافعّية إعداد. 

 .فهّي
ّ

 إعداد اختبارات تحصيلّية )قبلّية وبعدّية( لقياس مستوى اكتساب مهارات الّتواصل الش

 .فهّي
ّ

 شبكة معايير الّتعبير الش

نفيذّية.2
ّ
 :إلاجراءات الت

ه نحو الّدافعّية مركز هداية لالستشارات والّتدريب وخدمات البحوث. ويهدف مقياس الاتجا أعّد : الّدافعّيةاختبار  .أ .2

مّية الّتعليمّية. وتكمن أهمّية هذا 
ّ
م، ومعرفة مدى إقباله على العملّية الّتعل

ّ
إلى قياس مستوى دافعّية الّتلميذ نحو الّتعل

ل قاعدة انطالق للباحث لفهم احتياجات الّتالمي
ّ
ه قد يشك

ّ
جاباتهم استذ واستعداداتهم، من أجل تحسين املقياس في أن

م
ّ
م بـِ "نعم" أو  22. ويتضّمن هذا املقياس قسمين: القسم ألاّول الخاّص بالّتلميذ وفيه للتعل

ّ
، يجيب عنها املتعل

ً
سؤالا

م ويتضّمن معّدال  21"ال". ومّدة تطبيقه ال تتجاوز )
ّ
اني وهو خاّص بالباحث أو املعل

ّ
، ت القياسدقائق(. أّما القسم الث

حتسب د وكيفّية احتسابها، إذ
ُ
درجات(  2وإذا حصل الّتلميذ على ) صفر لإلجابة بـ "ال".رجة واحدة لكّل إجابة بـ "نعم" و ت

م.
ّ
جربة(،   وما فوق تكون لديه دافعّية نحو الّتعل

ّ
جريبّية )قبلّي قبل الت

ّ
منا مع وقد قتّم تطبيقه على املجموعة الت

 بمساعدة 
ّ

مة الّصف
ّ
جربة )بثّم أعدنا تطبيقه قراءة ألاسئلة وشرح ما تعذر عليهم فهمه.  الّتالميذ علىمعل

ّ
 عدّي(بعد الت

م.
ّ
 والحظنا الّتغّير الحاصل في مستوى دافعّية الّتالميذ نحو الّتعل

تّم تحكيم هذا املقياس من قبل مركز هداية لالستشارات والّتدريب وخدمات البحوث، صدق مقياس الّدافعّية: *

ا. كما تّمت مراجعته من قبل الّدكتور املشرف، ووافق عليه املجلس ألاخالقّي في جامعة القّديس و  أصبح معتمد عامليًّ

ربوّية.
ّ
 يوسف، مختبر العلوم الت

نا لم نسَع إلى الّتحّقق من ثبات هذا املقياس أو ثبات مقياس الّدافعّية: *
ّ
فافّية، نعترف بأن

ّ
 التزاًما مّنا املوضوعّية والش

ق باستحالةألسباب  تجريبّية، وذلكا على عّينة تطبيقه مسبًق 
ّ
مّية نفسها ضمن سلسلة  تتعل

ّ
ملتغّيرات اتأمين البيئة الّتعل

تي شهدها لبنان منذ نهاية  ألامنّية
ّ
 وحّتى تاريخه. 1122العام والّصحّية والاقتصادّية ال

لى ع شفهّية، متنّوعة ألاهداف، تّم تطبيقها على مراحل مجموعة اختباراتعن وهي عبارة  :الاختبار ات القبلّية .ب.2

جلسات نقاش حول موضوع، إعادة وتتضّمن: )املجموعتْين الّضابطة والّتجريبّية، وذلك قبل البدء بتنفيذ الّتجربة. 

مين(، ...سرد قّصة، إجابة عن أسئلة فهم وتحليل نّص قصص يّ 
ّ
  الاستجابة ألنشطة وكان على املتعل

ّ
تي الّتعبير الش

ّ
فهي ال

مة 
ّ
 منتّم اختيارها بالّتنسيق مع معل

ّ
ت والهدف من هذه الاختبارا. ي الفصل ألاّول محتوى برنامجهم ألاكاديمّي ف الّصف

تي تّمت دراستهامدى استجابة الّتالم هو قياس
ّ
فهّي عن املعارف يذ للموضوعات ال

ّ
، ومدى قدرتهم على الّتعبير الش

تي تّمت دراستها.
ّ
 واملفاهيم ال

عليمّي:  .ج.2
ّ
مون في اخت ساهم-ألاكاديميّ من خارج املنهج –شفهّية وهو عبارة عن مجموعة أنشطةالبرنامج الت

ّ
يار املتعل

نشطة ألاالّتنويع في املحتوى كنوع من الّتمايز. وتّم الّتدريب على تلك  واعتمدنا مبدأمحتواها وفًقا مليولهم ورغباتهم.  
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مّية القراءة و دمج عبر
ّ
فهّي. بالّتعبي معايير خاّصةوجرى تقييم عمل الّتالميذ وفق شبكة  . املطالعة والكتابةها بتعل

ّ
ر الش

فهّي املهارات لاتّية: 
ّ

)جلسات نقاش حول موضوع، إعادة سرد قّصة، إجابة عن أسئلة وتتضّمن أنشطة الّتعبير الش

 . (تشكال املتمثيل، عرض شفهّي، حّل  فهم وتحليل نّص قصص ّي، مناظرة،

عليم ا
ّ
 املتمايز ( في كتابها2005على ما قّدمته توملينسون ) : معتمديناملتمايزستراتيجّيات الت

ّ
بتطبيق  "، قمنا"الّصف

 من استراتيجّيات الّتعليم املتمايز ومنها:  مجموعة

رة )استراتيجّية  : طّبقنااملحتوى في ممايزة  .1
ّ
 ّص.في مهارة إعادة سرد النّ  (،Mini-lessonsالّدروس املصغ

 ه.ّص وتحليلالنّ جابة عن أسئلة فهم إل  مهارة ا في (Tiered Lessonsاستراتيجّية الّدروس املتدّرجة )و  

معقود استراتيجّية طّبقنا  في ممايزة العملّيات: .2
ّ
عل

ّ
تهدف هذه الاستراتيجّية إلى تنظيم و  (،Learning Contracts) الت

م، وتنظيم فكرة "تقاسم املسؤولّياتعلى الحقوق والواجبات املت العالقة القائمة
ّ
م واملتعل

ّ
عقود و  . "بادلة بين املعل

م هي اتفاقيات 
ّ
ق بنوع الّدراسة ومقدارها، ونوع الّنتائج املحّصلة من هذه على مبدأ الّتفاوض فيتقوم الّتعل

ّ
ما يتعل

موه، وشروط الّدراسة. وهناك الكثير من نماذج عقود العمل، فبعضها يمنح الفرصة للّتالميذ الخت
ّ
يار ما يجب أن يتعل

م بهدف إدارة نظام 
ّ
م. وبعضها يكون لتنظيم العالقة بين الّتالميذ واملعل

ّ
العمل، وكيفّية الّتطبيق، ويساعدهم في الّتعل

 . وقد اعتمدنا نموذج عقد العمل القائم على مبدأ تنظيم العمل وحسن إدارته.العمل في الّصف

م ، يعّد عن جدول أعمال، أي قائمة شخصّية وهي عبارة :(Agendas) ألاجنداتاستراتيجّية  
ّ
م بمساعدة املعل

ّ
ها املتعل

تهدف إلى تنظيم عمل الّتلميذ، وتساعده في مسألة الالتزام هما. تساهم في تنظيم العالقة العمالنّية بينو  ،وتوجيهه

تي يتعّين على الّتلميذ إنجازها في وقت 
ّ
ومنها ألانشطة الّصفّية والواجبات  محّددبواجباته. وهي مخّصصة للمهاّم ال

تي عليه أن ينجزها في املنزل.
ّ
، وتلك ال

ّ
تي قمنا بها داخل الّصف

ّ
 املنزلّية.  وقد اعتمدناها بهدف تنظيم املهاّم ال

م، )استراتيجّية 
ّ
عل

ّ
 (Break Out Roomsبعد ) مجموعات عندقمنا يتوزيع الّتالميذ في : (Centers Learningمراكز الت

ا مختلفة في املحتوى وفي مستوى الّصعوبة. وكان من بينها: إلاعداد لجلسات الّنقاش، الّتحضير  وقّدمنا لهم مهامًّ

فهّي، وإلاعداد لتمثيل ألادوار.
ّ

 للمناظرة، العرض الش

م املستند إلى حّل املشكالت )
ّ
عل

ّ
ن على : عرضنا مجموعة من الوضعّيات املعّقدة، وكا(Problem based-Learningالت

 الّتالميذ اعتماد خطوات هذه الاستراتّيجّية للوصول إلى حّل املشكالت بأسلوب مقنع.

: طبقناها في إلاجابة الّسريعة عن أسئلة فهم الّنّص، مثل أسئلة إيجاد املرادفات (Tic Tac Toeتيك تاك تو )استراتيجّية 

 وألاضداد ملفردات يسمعونها شفهًيا.

فهّية العروض  ت ممايزة املنتج من خاللتّم : في ممايزة املنتج .3
ّ

 (.لبيئةا حول تلّوثإنتاج قصص وعرضها، أبحاث )الش

، تشبه الاختبارات القبلّية ولكّنها تختلف في املضمون  شفهّية مجموعة اختباراتعن وهي عبارة  :بعدّيةات الالاختبار  .د.2

تي تّمت دراستها خالل تطبيق الّتج
ّ
 ترتبط بموضوعات ألانشطة ال

ّ
تي ربة. وأجرينا تقييم الّتالميذ وفق شبكة املعايير ال

 اعتمدناها في قياس الاختبارات القبلّية.
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ات و 
ّ
 درجات باعتبارها (5-2-6-1-2على الّرموز لاتية )مستوى الّتحصيل  الّتقويم لقياسلقد اعتمدنا في محك

 ، وهي تساوي ما يلي:القياس

 ًقا ممتاًزا، وباستقاللّية تاّمة، وقّدم إنتاًجا متمّيًزا وفيه فرادة.حّقق ألاهداف والكفايات تحقي= متمّيز: 1

ق: 2
ّ
ا جّيديتراوح بين ال حّقق ألاهداف والكفايات باستقاللّية، وقّدم إنتاًجا مناسًبا= محق  .والجّيد جدًّ

 .حسًنام إنتاًجا هو في طور تحقيق ألاهداف والكفايات، ويحتاج في بعض ألاحيان إلى املساعدة، وقّد = متطّور:  3

ا: 1 هو مبتدئ في تحقيق ألاهداف والكفايات، ويحتاج إلى املساعدة في معظم ألاحيان، وقّدَم إنتاًجا = مقبول جزئيًّ

 جزئًيا.
ً

 مقبوال

 عمله غير كاٍف وإنتاجه غير مقبول ودون املستوى املطلوب بكثير.= غير كاٍف: 1

فهيّ واعتمدنا على شبكة املعايير الخاّصة بالّتعبي
ّ

تي قمنا  1ر الش
ّ
قياس مستوى تحصيل الّتالميذ كما  بتطويرها، بهدفال

                                                                          في الجدول.

 .في ألاساليب إلاحصائّية:1

رجات الخاّصة باالختبارات كانت جميع الّد  ، حيثIBM SPSS Statistics version 21البرنامج إلاحصائّي استعملنا 

 .1+و   1-بشكل طبيعّي وتفاوتت قيم الانحراف ما بين  والبعدّية موّزعةالقبلّية 

تائج: .8 
ّ
 عرض الن

عند تالمذة املجموعة الّتجريبّية.  مستوى الّدافعّيةلجهة الّتحّسن في  الفرضّية ألاولىأظهرت الّنتائج صّحة 

تيا الجداول ويمكن مالحظة ذلك في هذه 
ّ
 يبّين تصفية النتائج بين الاختبارين القبلّي والبعدّي. ل

 

 
 

5.6

4.2
4.8

8.3

7.2
6.5

A/ أ B/ب C/ ج

ة عند معّدالت اختبار الّدافعّية القبلّية والبعديّ .٦رسم بياني رقم

جريبّية
ّ
املجموعة الت

القبلّي  البعدّي 
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الث. ففي املدرسة )أ/  
ّ
( Aنالحظ أّن معّدالت اختبار الّدافعّية قد ارتفع في الاختبارات البعدّية في املدارس الث

في  2.1( ارتفع من  Bدرسة )ب/  في الاختبار البعدّي. وفي امل  2.6في الاختبار القبلّي  إلى معّدل    5.3ارتفع املعّدل من 

 .  3.5إلى  2.2(  ارتفع من  Cفي الاختبار البعدّي،  وفي املدرسة )ج/    2.6الاختبار القبلّي إلى  

( والبعدّية Pretest) مقارنة نتائج املعّدالت القبلّيةمن أجل  (Paired Samples T Testوقد أجرينا اختبار )

(Posttestالختبار الّدافعّية )  تي حّققو  أن هناك فرق كبير بينتبّين عند تالميذ املجموعة الّتجريبّية. و
ّ
ها في النتائج ال

لالاختبار القبلّي، أي 
ّ
ل بى تالميذ هذه املجموعة تلق، وبين الّنتائج في الاختبار البعدّي، أي بعد أن قبل الّتدخ

ّ
رنامج الّتدخ

فهّي باعتماد
ّ

مّية الّتعبير الش
ّ
  أّن  حيث.  (p<0.001). حيث بلغت قيمة راتيجّيات الّتعليم املتمايزاست عبر تطبيق تعل

الث، انتقل من الّنتيجة املنخفضة في مستوى الّدافعّية  لتالميذ املجموعة الّتجريبّية املعّدل الوسطّي 
ّ
في املدارس الث

ل  حيث بلغ 
ّ
 ±)والانحراف املعيارّي  (7.80)ل إذ سّج   إلى املستوى املرتفع( 1.26 ±)بانحراف معيارّي ( 4.90)قبل الّتدخ

 .(Table 1). وهذا يّدل على صّحة الفرضّية ألاولى(. 1.12

Table 1. ل وبعده
ّ
دخ

ّ
 مقارنة اختبارات الّدافعّية قبل الت

Variable 
Pretest Posttest 

P value 
95% Confidence Interval 

Mean (SD) Mean (SD) Lower Bound Upper Bound 

ةالدافعي  4.90 ± 1.26 7.80 ± 1.12 <0.001 -3.35 -2.45 

Numbers in bold indicate significant p-values. 

 

انيةالّنتائج صّحة  كما أظهرت
ّ
عبي في القبلّية والبعدّيةالاختبارات ، وبّينت نتائج الفرضّية الث

ّ
فهيّ الت

ّ
بين  ر الش

جريبّيةاملجموعتين 
ّ
ة إحصا ،الّضابطة والت

ّ
ا دال

ً
ظهر الجداول أدناه. فروق

ُ
 ئًيا ملصلحة املجموعة الّتجريبّية كما ت
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عبير قراءة في نتائج 
ّ
فهّي  اختبارات الت

ّ
جريبّية والّضابطة عند-والبعدّيةالقبلّية -الش

ّ
 :املجموعتين الت

جريبّيةعند  القبلّيةنالحظ أّن نتائج الاختبارات 
ّ
عبة ) أي – املجموعة الت

ّ
 2و  6بين  التهاتراوحت معّد - (الش

ل، وسّجلت
ّ
(، أّي Cفي املدرسة )ج/  6.2( و  Bفي املدرسة )ب/  6.2(، و  Aفي املدرسة )أ/  6.3يلي: ما  قبل برنامج الّتدخ

ات الّتقويم املذكورة مسبًقا-أّن نتائج هذه املجموعة 
ّ
بّينت أّن التالميذ  كانوا في  طور الّتحقيق وهم  -وبحسب محك

 بعد البعدّية، أيدة في معظم ألاحيان.  في حين أّن هذه املجموعة سّجلت تحّسًنا في الاختبارات بحاجة إلى املساع

ل وإجراء الّتجربة. وجاءت الّنتائج 
ّ
في املدرسة  1.5( و  Bفي املدرسة )ب/  1.2(، و  Aفي املدرسة )أ/    1.2كالّتالي: الّتدخ

عبةفي  (. ما يعني أّن تالميذ املجموعة الّتجريبّيةC)ج/ 
ّ

ات التقويم وبحسب- () الش
ّ
 حّققوا ألاهدافقد  – محك

ا. يتراوح بين الجّيد والوالكفايات تحقيًقا   جّيًدا جدًّ

عبة ) املجموعة الّضابطةأّما عند  
ّ

 6.2بين ما راوحت الاختبارات القبلّية قد ت معّدالت، فنالحظ أّن (أي الش

ا،Cفي املدرسة )ج/  6.2( و  B في املدرسة )ب/ 6.2(، و  Aفي املدرسة )أ/   الّتالميذ  ويحتاج (، أّي أّن إنتاجها مقبول جزئيًّ

ونالحظ وجود تشابه في مستوى الّتحصيل بين املجموعة الّضابطة والّتجريبّية قبل . إلى املساعدة في معظم ألاحيان

ختبارات في الا  لم تظهر تغييًرا ملموًسا ابطةمعّدالت املجموعة الضّ أّن بّينت  ةالبعديّ  اتالاختبار  لكّن نتائجالّتجربة. 

ات Cفي املدرسة )ج/  6.3( و  Bفي املدرسة )ب/  6.3(، و  Aفي املدرسة )أ/  6.2: البعدّية، فسّجلت
ّ
(، وبحسب محك

ا، والّتالميذ بحاجة إلى املساعدة في معظم ألاحيان.    جزئيًّ
ً

 الّتقويم  ما يزال في مستوى الّتحصيل  مقبوال

( Pretest) نتائج املعّدالت القبلّيةيوضح الجدول لاتي املقارنة بين  (”Student's T Test“نتائج اختبار )وفي  

فهي ات( الختبار Posttestوالبعدّية )
ّ

ظهر نتائج  الّتعبير الش
ُ
عند تالميذ املجموعة الّتجريبّية وتالميذ املجموعة الّضابطة. وت

  الّضابطة أّنهااملجموعة 
ً
بين الاختبار القبلّي والبعدّي، وجاءت ألارقام متقاربة  إحصائّية ماا ذا داللة لم تسّجل فرق

ا. بينما نالحظ أّن هناك  ا كبيًرانسبيًّ
ً
لقبل الاملجموعة الّتجريبّية ما بين الاختبار القبلّي، أي تائج ن في فرق

ّ
، وبّينت ّتدخ
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ل ع تلّقوا برنامجنتائج الاختبار البعدّي أي بعد أن 
ّ
فهّي باعتماد استراتيجّيات الّتعالّتدخ

ّ
مّية الّتعبير الش

ّ
ليم بر تطبيق تعل

 . املتمايز

الث، انتقل من الّنتيجة املنخفضة في  الوسطّي  أّن املعّدلوهذا يعني 
ّ
لتالميذ املجموعة الّتجريبّية في املدارس الث

فهّي اكتساب مهارات الّتعبير  مستوى 
ّ

ل إلى قبلالش
ّ
كّل ويوضح هذا الجدول املعّدالت الوسطّية ل. ماملتقّد املستوى  الّتدخ

انية . (p<0.001)وقد بلغت قيمة  . الّتابع لهاوالانحراف املعيارّي   متغّير 
ّ
د صّحة الفرضية الث

ّ
ك

ّ
  .(Table 2.  )ما يؤ

Table 2. Comparison of the pretest and posttest between those who received the intervention and 

those who did not. 

 Pretest Posttest 

Variable 

Non-Intervention 

Group 

Mean (SD) 

Intervention 

Group 

Mean (SD) 

p 

Non-Intervention 

Group 

Mean (SD) 

Intervention 

Group 

Mean (SD) 

p 

 0.001> 0.36 ± 2.15 0.49 ± 3.24 0.049 0.73 ± 3.22 0.60 ± 3.51 مشاركة

 0.001> 0.38 ± 2.17 0.55 ± 3.42 0.264 0.60 ± 3.49 0.58 ± 3.63 نقاش

 0.001> 0.57 ± 2.15 0.60 ± 3.46 0.881 0.76 ± 3.85 0.70 ± 3.82 إعادة سرد

 0.001> 0.51 ± 2.49 0.60 ± 3.81 0.854 0.61 ± 3.93 0.59 ± 3.95 مناظرة

 0.001> 0.54 ± 2.39 0.47 ± 4.07 0.511 0.48 ± 4.22 0.53 ± 4.15 إجابة

 0.001> 0.50 ± 2.46 0.60 ± 3.71 0.872 0.68 ± 3.81 0.69 ± 3.78 تمثيل

 0.001> 0.67 ± 2.59 0.55 ± 3.95 0.859 0.63 ± 4.05 0.61 ± 4.02 عرض

 0.001> 0.50 ± 2.56 0.59 ± 3.59 0.548 0.80 ± 3.76 0.66 ± 3.66 ندوة

 0.001> 0.85 ± 2.22 0.54 ± 3.83 0.835 0.54 ± 3.90 0.52 ± 3.93 حّل مشكلة

 

لجّهة  الارتباط وعوامل الحسابّيةاملتوّسطات حقق من لتّ ل   Repeated Measures ANOVA إختبار وتم ّإجراء

راجع في مستوى 
ّ
املجموعة الّتجريبّية والّضابطة بحسب املتغّيرات الواردة  البعدّية عند اتدرجات الاختبار الّتحّسن أو الت

 (.Table 3. )في الجدول 

عند  البعدّي الاختبار  في واضًحاوبّينت الّنتائج تحسًنا . دخل مقابل عدمه بشكل كبيرارتبط تلقي التّ فقد 

الث 
ّ
، إعادة سرد ( 2.122-= ب )، نقاش ( 2.122-= ب )مشاركة ) هاراتجميع املفي   املجموعة الّتجريبّية في املدارس الث

 B)، ندوة ( B = -1.244)، عرض ( B = -1.244)، تمثيل ( B = -1.683)ابة ، إج( 2.622-= ب )، مناظرة ( 2.622-= ب )

وحجم التأثير ( ɳ2 = 0.739)كان للتدخل حجم التأثير ألاكبر على متغير إلاجابة و (. (B = -1.610)، حّل مشكلة ( 1.024- =

باط مع أي من نتائج الاختبار من الجدير بالذكر أن الجنس لم يكن له أي ارت(. ɳ2 = 0.472)ألاقل على متغير ندوة 

  .عند املجموعتينالبعدّي ا

Table 3. Repeated Measures ANOVA of factors associated with a decrease or increase in the scores 

posttest. 
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 B P value 
95% Confidence Interval Partial Eta 

Squared Lower Bound Upper Bound 

Model 1: مشاركة post intervention as the dependent variable 

Intervention (Yes 

vs. No*) 
-1.098 <0.001 -1.287 -0.908 

0.627 

Gender (Males vs. 

females*) 
0.018 0.850 -0.174 0.211 

0.001 

Model 2: نقاش post intervention as the dependent variable 

Intervention (Yes 

vs. No*) 
-1.244 <0.001 -1.452 -1.036 

0.642 

Gender (Males vs. 

females*) 
-0.48 0.654 -0.259 0.163 

0.003 

Model 3: سرد إعادة post intervention as the dependent variable 

Intervention (Yes 

vs. No*) 
-1.317 <0.001 -1.575 -1.059 0.567 

Gender (Males vs. 

females*) 
0.082 0.534 -0.180 0.344 0.005 

Model 4: مناظرة post intervention as the dependent variable 

Intervention (Yes 

vs. No*) 
-1.317 <0.001 -1.557 -1.078 0.603 

Gender (Males vs 

females*) 
-0.250 0.044 -0.493 -0.007 0.050 

Model 5: إجابة post intervention as the dependent variable 

Intervention (Yes 

vs. No*) 
-1.683 <0.001 -1.907 -1.459 0.739 

Gender (Males vs. 

females*) 
0.056 0.623 -0.171 0.284 0.003 

Model 6: تمثيل post intervention as the dependent variable 

Intervention (Yes 

vs. No*) 
-1.244 <0.001 -1.489 -0.999 0.565 

Gender (Males vs. 

females*) 
0.105 0.401 -0.143 0.354 0.009 

Model 7: عرض post intervention as the dependent variable 

Intervention (Yes 

vs. No*) 
-1.366 <0.001 -1.631 -1.101 0.572 

Gender (Males vs. 

females*) 
0.245 0.073 -0.024 0.514 0.040 

Model 8: وةند  post intervention as the dependent variable 
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Intervention (Yes 

vs. No*) 
-1.024 <0.001 -1.267 -0.782 0.472 

Gender (Males vs 

females*) 
0.026 0.836 -0.220 0.272 0.001 

Model 9:  مشكلة حّل post intervention as the dependent variable 

Intervention (Yes 

vs. No*) 
-1.610 <0.001 -1.921 -1.299 0.574 

Gender (Males vs. 

females*) 
0.260 0.105 -0.056 0.575 0.033 

 

تائج.0
ّ
 :تفسير الن

اهرة الّرقمّية 
ّ
تي نشأتفي تجربتنا هذه وفي اعتقادنا، أّن تفسير هذه الظ

ّ
 يعود بشكٍل أساس ّي إلى عالقة الانتماء ال

تي ساهمخالل الّتجربة ريسّيةواملاّدة الّتد الّتالميذبين 
ّ
تي تأّمنت للّتالميذ للّتعبير عن قضايا، وال

ّ
رتبط ت ت فيها الفرص ال

 في إثارة الّدافعّية عند الّتعليم املتمايز في إيجادها، كما لعبت أساليب  مباشرة بحياتهم
ً

م دوًرا فّعاال
ّ
ألّنها سمحت  كّل متعل

ع، ويستنتج، محور العملّية الّتع و أن يكون فعلًيا هله ب
ّ
مّية، يبحث عن املعرفة، ويشارك في الّنقاش، ويتوق

ّ
فاوض، يل

ملهارة اكّل هذا أوجد عنده القدرة على اكتساب كّل املهارات املرتبطة باملاّدة ومن بينها . ويّتخذ املبادرةويحّل املشكالت، 

 .الّتواصلّية

ا في م، إذ تّم اختيار  كما لعبت استراتيجيات الّتعليم املتمايز دوًرا أساسيًّ
ّ
تراتيجّيات الاسجذب الّتالميذ إلى الّتعل

تي
ّ
مهم واهتماماتهمتحاكي قدراتهم وأنماط  ال

ّ
م.تعل

ّ
ز دافعّيتهم نحو الّتعل

ّ
 ، ما عذ

مي  ُيذكر فييتضح مّما سبق عدم وجود تحّسن    
ّ
ينمستوى الّتحصيل عند متعل

ّ
 املجموعة الّضابطة الذ

مون تبًعا للمنهج التّ 
ّ
مون يتعل

ّ
ذين يتعل

ّ
رنامج بحسب البقليدّي، مقابل تحّسن الفت عند املجموعة الّتجريبّية من ال

فهّي عبر دمج 
ّ

مية الّتعبير الش
ّ
فهّية القائم على تعزيز تعل

ّ
شاطات الش

ّ
مّية القراءة واملطالعة والكتابةالن

ّ
صّحة ا يعنّي م .بتعل

انية في الفرضّية 
ّ
 بحثنا.الث

 :الستنتاجاتا.10

  م و  لّدافعّيةاإّن
ّ
ميذ الّتل ولتحقيق الّدافعّية يجب أن يشعر تها.ضمن فّعاليّ تتساهم في تعزيز عملّية الّتعل

اتية ويقّدرها. 
ّ
فهّية، ينّمي عنده  بكفاءته الذ

ّ
شاطات الش

ّ
م في إدارة الّنقاش وإعداد الن

ّ
و الّدافعّية نحوإّن دور املتعل

م،
ّ
ي عن اكما إّن  الّتعل

ّ
م قوّي قابل للبقاء والاسترجاع والانتقالالّتحفيز املتأت

ّ
ويساهم  ،لّدافعّية الّداخلّية يؤّدي إلى تعل

 .الّتواصلّية تحقيق الكفايةفي 
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  تهيئة ألاجواء الّصفّية املنفتحة على الحوار وقبول الرأي لاخر، والالتزام بأصول الحوار والّنقاش وتطبيقها إّن

ريق أ عادلة ومتوازنةبصورة 
ّ
مام الّتالميذ ليكونوا متواصلين، يعّبرون عن أنفسهم بثقة وإبداع، ويصغون يمّهد الط

 بتركيز إلى وجهات نظر لاخرين أفراًدا وجماعات.

  ،فهّية
ّ

والعمل على توسيع مروحة املواضيع املعالجة بطريقة حية مبنّية على الوضعّيات إّن تنويع ألانشطة الش

يعملون ، وفي تجارب الاخرين، فعّمق تفكير الّتالميذ في تجاربهمرّي في العالم، ي، وعلى ما يجاملعاشة في الحياة اليومّية

م بأنفسهم، ومع لاخرين مدى الحياة.
ّ
خص ّي، ليكونوا قادرين على الّتعل

ّ
 على تطوير نمّوهم الش

  رائق الّتعليمّية املستخدمة من مشاهدات مرئّية )فيديو، شرائح بصرّية( إّن
ّ
 لها فيفعيوتتنويع الوسائل والط

 الجاالت امل
ّ

ع والحوار والاستنتاج، ش
ّ
هني والّتوق

ّ
ينعكس إيجاًبا على انخراط فهّية مثل جلسات الّنقاش والعصف الذ

مية التعليمّية. 
ّ
مين في قلب العملّية الّتعل

ّ
 املتعل

 ،م لجميع الّتالميذ
ّ
ن على الّرغم م إّن اعتماد استراتيجّيات الّتعليم املتمايز يمنح فرص املساواة في الّتعل

ألنه "يقوم على مراعاة الطبيعة الخاّصة لكل تلميذ على حدة، مع مراعاة  . الاختالفات في قدراتهم واهتماماتهم وميولهم

تي يملكها للبناء عليها" )
ّ
بأنفسهم ثقة الّتالميذ  (. يوهذا ما ساهم في تعزيزTomlinson. C. 2005. P. 1عناصر القّوة ال

 .لّرض ىبا يجعلهم يشعرونو 

 خاتمة:

صال، أّدت إلى إلغاء الحدود املكانّية 
ّ
شهدت بدايات القرن الواحد والعشرين قفزة نوعّية في تقنّية املعلومات والات

تي 
ّ
ربوّي، انعكس هذا النّمو على املناهج ال

ّ
ة مجاالت الحياة.  وفي املجال الت

ّ
والّزمانّية، ونتج عنها نّموا متسارًعا في كاف

بات العصر، عبر تمكينهم من الكفاية بدأت تشهد تحوّ 
ّ
 في استراتيجّيات الّتعليم آخذة باالعتبار تأهيل الّتالميذ ملتطل

ً
ال

 الّتواصلّية.

ذي يستطيع من خالله 
ّ
فهّي باعتباره الفّن ال

ّ
إّن تحقيق الكفاية الّتواصلّية يبدأ من إتقان مهارات الّتعبير الش

فهي يتواصل إلانسان مع محيطه ومجتمعه ومع الّتلميذ الّتعبير عن أفكاره، وخبراته
ّ

، ومشاعره.  ومن خالل الّتعبير الش

العالم.  إذ إّن عملّية الّتواصل مع لاخرين سواء كانت عبر رسالة شفهّية أو رسالة مكتوبة، أو بلغة الجسد، صارت من 

خص ّي واملؤّسساتي، وإحدىأساسّيات الحياة اليومّية، ويرتكز عليها أي نشاط اجتماعّي.  إّنها الوسيلة 
ّ

 الفّعالة للّتطّور الش

بات ألاساسّية ملواكبة العصر.
ّ
 املتطل

ر لهم البيئةللّتعبير عن أفكارهم، شرط أن  يشعرون برغبة كبيرةوإّن الّتالميذ  
ّ
تي  الّصّفّية املناسبة، تتوف

ّ
ال

تي 
ّ
ارهم ة الهتماماتهم، ما يجعلهم يعّبرون عن أفكاملثير  تجذبهم وألانشطةتسمح لهم باملشاركة في اختيار املوضوعات ال

فهي دوٌر اساس يٌّ في كما أّن ل بفّعالية.
ّ

ا سليًما. وهذا ما أشارت  تكوين كفاياتلّتعبير الش م وإعداده إعداًدا أكاديميًّ
ّ
املتعل
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زت على الّدور 
ّ
تي رك

ّ
العملية  لّتفاعل بين أطرافتوفير القدر ألاكبر من ا الّتواصل فيلوضعيات  املركزّي إليه الّدراسات ال

غوية والعلمّية كافة. -الّتعليمّية
ّ
مين املعارف واملهارات والكفايات الل

ّ
مّية، بغية إكساب املتعل

ّ
 الّتعل

مية التعبير الكتابي أو القراءة؟ الّتغاض ي عنالاستمرار في فهل يجوز 
ّ
فهّي لصالح تعل

ّ
مّية الّتعبير الش

ّ
 دور تعل

 قائمة املراجع: 

 ع باللغة العربية: املراج

ة، إسراء ) (2
ّ
رجع بتاريخ 1122يوليو،  2أبو رن

ُ
غة عند جاكبسون، سطور. )است

ّ
 (.1111/ 21/ 12(: وظائف الل

https://sotor.com/%D9%88%D8%B8 

فهّي والكتابّي على طريقة املشغل1111أبو زيد، أنطوان ) (1
ّ

مّية الّتعبير الش
ّ
بيروت: دار الّنهضة العربّية  .(: تعل

شر والّتوزيع.للط
ّ
 باعة والن

غة ومشكالت املعرفة، محاضرات مانجوا، ترجمة حمزة بن قبالن املزني2222تشومسكي، نوام ) (6
ّ
الّدار  .(: الل

 البيضاء: دار توبقال.

،2005توملينسون، كارول آن ) (2
ّ

 املتمايز: الاستجابة الحتياجات جميع طلبة الّصف
ّ

)ترجمة مدارس  (: الّصف

هران ألاهلّية(
ّ
ربوّي للنشر والّتوزيع.الظ

ّ
هران: دار الكتاب الت

ّ
 ، الظ

عر 1111/ 12حمداوي، جميل، )كانون ألاّول/ (5
ّ

سانيات وأسئلة الش
ّ
ّية، (، رومان جاكبسون بين قضايا الل

ّقف، العدد 
ّ
رجع بتاريخ 5112صحيفة املث

ُ
 (.1111/ 21/ 12، )است

غة1122صّياح، أنطوان ) (3
ّ
ار د بيروت: بروزها اكتشافها، تعليمها ونشاطاتها،العربّية في رياض ألاطفال:  (: الل

 الّنهضة العربّية.

اني(: 1112صّياح، أنطوان ) (2
ّ
غة العربّية، الجزء الث

ّ
مية الل

ّ
 بيروت: دار الّنهضة العربّية.، تعل

غة وألادب(،  (:1112) طعمة، أنطوان (2
ّ
مّية الل

ّ
مّية املواّد )نحو تعل

ّ
ميعلم جديد لتجديد الّتعليم: تعل

ّ
غتعل

ّ
ة ة الل

  بيروت: دار الّنهضة العربّية. ،(62-26. ص ص. 1العربّية، )ط. 

طيف، وآخرون ) (2
ّ
ربية، مصطلحات البيداغوجيا والديداكتيك، )ط. 2222الفاربي، عبد الل

ّ
(: معجم علوم الت

 .(، املغرب: مطبعة الّنجاح الجديدة.2

غة العربّية: حدود املمارسة وآفاق (: ديداكتيك الّتواصل، الّتعبير 1123املجدوب، عبد الرّزاق ) (21
ّ
فهّي بالل

ّ
الش

 الّتطوير، مراكش )املغرب(: جامعة القاض ي عّياض.

 : مطبعة دار صادر. وأهدافها، بيروتمناهج الّتعليم العام  (:2222املركز التربوّي للبحوث وإلانماء ) (22

ّي بارات الّنفسّية، مقياس الّدافعمركز هداية لالستشارات والّتدريب وخدمات البحوث، سلسلة املقاييس والاخت (21

ب، 
ّ

ال
ّ
رجع بتاريخ للّتعليم لدى الط

ُ
  www. mhceg.com (.1111/ 1/1)است

 

 



 

وفقا لمتطلبات القرن  رأس مال بشريءفي بنا دورمؤسسات التعليم      

 الحادي والعشرين 

 

 81 برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية / ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  

 

 املؤتمر الدولي

 العلمي الافتراض ي 

2022 

 

 املراجع باللغة ألاجنبية: 

13) Lafontaine, L. et, Préfontaine, Clémence: Modèle Didactique Descriptif de la Production Orale en 

Classe de Français Langue Première au Secondaire, (Août 14, 2007) , Revue des Sciences de L’éducation, 

(sign in 32/1/2021), Available on, http://www.erudit.org/fr/revues/rse/               

14) Lafontaine, Lizanne.: La place de la Didactique de L’oral en Formation Initiale des Enseignants de 

Francais Langue D’enseignement au Secondaire, (January, 2005, 2004),  ResearchGate, Université du 

Québec Outaouais. (sign in 23/1/2021), Available on, 

https://www.researchgate.net/publication/269825335_La_place_de_la_didactique_de_l'oral_en_formati

on_initiale_des_enseignants_de_francais_langue_d'enseignement_au_secondaire   

15) Owen Hargie, (2006), The Handbook of Communication Skills. London: Routledge.  

16) Tochon, Francois. Victor (1997) : Organiser des Activités de Communication orale, Sherbrooke, 

CRP. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.erudit.org/fr/revues/rse/
https://www.researchgate.net/publication/269825335_La_place_de_la_didactique_de_l'oral_en_formation_initiale_des_enseignants_de_francais_langue_d'enseignement_au_secondaire
https://www.researchgate.net/publication/269825335_La_place_de_la_didactique_de_l'oral_en_formation_initiale_des_enseignants_de_francais_langue_d'enseignement_au_secondaire

