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اسـتهدف هــذا البحــث تنمیــة مهــارات المناقــشة الـشفهیة لــدى الداارســات الناطقــات بغیــر العربیــة 
في المستوى المتقدم من خلال الصف المقلوب، ولتحقیق هذا الهدف؛ تـم إعـداد قائمـة بمهـارات 

بة لدارســي اللغــة العربیــة النــاطقین بغیرهــا فــي المــستوى المتقــدم أول، المناقــشة الــشفهیة المناســ
وأخـــرى ألبعـــاد الثقـــة بـــالنفس فـــي موقـــف المناقـــشة الـــشفهیة، واختبـــار مـــوقفي، ومقیـــاس تقـــدیر 
ٕمتــدرج لمهــارات المناقــشة الــشفهیة، ومقیــاس للثقــة بــالنفس فــي المناقــشة الــشفهیة، واعــداد دلیــل 

هـــارات مـــن خـــالل الـــصف المقلوب،واســـتخدم البحـــث المـــنهج لنـــشاطات الدارســـات لدراســـة الم
المختلط،الــذي یجمــع بــین التحلیــل الكمــي والكیفــي للبیانــات واســتخدمت لجمــع البیانــات الكیفیــة 

دارسة، وبعـد دراسـتهن للبرنـامج، وتطبیـق أدوات ) 30(استمارة تأمل ذاتي، وتكونت العینة من 
ٍّل إحــصائیا بــین التطبیقــین القبلــي والبعــدي فــي البحــث بعــدیا، تــم التوصــل إلــى وجــود فــرق دا

مهارات المناقشة الشفهیة، والثقة بالنفس لصالح التطبیق البعـدي، كمـا أظهـرت النتـائج النوعیـة 
للبحث اهتمام الدارسات بالصف المقلوب، ورغبتهن في تعمیم دراستهن وفق الـصف المقلـوب؛ 

یة مهارات المناقشة الـشفهیة، والثقـة بـالنفس لـدى مما یشیر إلى فاعلیة البرنامج المقترح في تنم
مجموعـــة البحـــث، كمـــا دلـــت النتـــائج الكیفیـــة إلـــى ظهـــور عـــدد مـــن الـــسمات الممیـــزة للـــصف 

  .المقلوب في تنمیة مهارات المناقشة الشفهیة والمهارات التواصلیة بوجه عام

 ،رات المناقـشة الـشفهیة مهـا، الـصف المقلـوب، الناطقات بغیر اللغة العربیة:الكلمات المفتاحیة
  . بحوث كمكیفیة،الثقة بالنفس
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The Effectiveness of Flipped Classroom in Developing 
Oral Discussion Skills and Self-confidence  among Non-

native Speakers of Arabic Language Students at the 
Advanced Level: A Mixed Methods Research  

Ahmad Mohammad Mohammad Ibrahim Abu Eida, Essam 
Mohammad Ahmad Abu Al-Khair, Khalaf El-Deeb Othman 
Mohammad*. 
Department of Curriculum and Instruction, Faculty of Education, 
Al-Azhar University, Egypt. 
*Email: Khalafmohamed.197@azhar.edu.eg 
The purpose of the current study was to investigate the effectiveness of 
flipped classroom in developing oral discussion skills and self-
confidence among a sample of non-native Arabic speakers. 
Instrumentations of the current study included: A checklist of oral 
discussion skills suitable for non-native Arabic learners at the 
advanced level, and another one for self-confidence dimensions for 
oral discussion. In addition to a situational test and a scoring rubric for 
oral discussion skills, and self-confidence scale in oral discussion. The 
researcher also prepared the experimental treatment, (i.e. the 
instructional program based on the flipped classroom). The mixed 
methods was utilized in this study. Participants of the study were (30) 
female students. After their study of the program and post-
administering of the study instruments, results revealed that there were 
statistically significant differences in the pre and post administration in 
the oral discussion skills, and self-confidence in favor of the post-
administration. The qualitative findings also showed the interest of 
female students in the flipped classroom, and their desire to generalize 
their studies according to the flipped classroom. The results indicated 
the effectiveness of the proposed program in developing oral 
discussion skills and self-confidence among the participants. 
Keywords: Non-native Arabic speakers, flipped classroom, oral 
discussion skills, self-confidence. 
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  :مقدمة البحث: أوال
البــشر، وتتمثــل الغایــة مــن تعلــم اللغــة فــي هــدفین رئیــسین اللغــة وســیلة التواصــل بــین 

إفهامهـا لآلخـرین عنـد الحـدیث أو الكتابـة، وتمثـل : فهمها حین تـسمع أو تقـرأ، واآلخـر: أوالهما
ٍِّهذه األهداف مهارات اللغة األربع التي ینبغي أن یتملكها كل متعلم للغة ُّ.  

ُّویعد التواصل اللغـوي الـشفهي أكثـر فنـون اللغـ َ ًة اسـتخداما بـین البـشر، حیـث یـستخدمه ُ
َاإلنسان في معظم مواقفـه الحیاتیـة، كمـا أنـه یعـد أكثـر الطـرق وأیـسرها للتواصـل مـع اآلخـرین،  َ ُّ َ ُ َّ
وأكثرهـــا قـــدرة علـــى ترجمـــة المـــشاعر بـــشكل مباشـــر، ومـــن ثـــم یمكـــن اعتبـــاره الـــشكل الـــرئیس 

  .اإلنساني اإلنساني
االت التواصــل الــشفهي، التــي ینبغــي إكـــساب وتــأتي المناقــشة الــشفهیة كأحــد أهــم مجــ

مهاراتهــا لمتعلمــي اللغــة العربیــة بــصفة عامــة، والنــاطقین بغیرهــا بــصفة خاصــة، وذلــك لتعــدد 
المواقــف الحیاتیــة التــي تقتــضي فهمهــا والتوصــل إلــى حلــول مناســبة بــشأنها، كمــا أنهــا تعكــس 

  . شخصیة الدارس، ومدى تمكنه من اللغة، ومقدرته على ممارستها
ٍوتعد المناقشة الشفهیة عملیة مركبة تتضمن جوانب متعددة تتمثل في َ ً ُ ٍجوانـب فكریـة، : َ ِ

ِّجوانب عـضلیة، جوانـب نفـسیة، ویعـد الجانـب النفـسي لعملیـة المناقـشة أحـد أهـم العوامـل التـي  َ ُّ ُ ُ َ َُّ َ ٍ ٍ
ـــة، ومـــن أهـــم العوامـــل النفـــسیة والم ٍتـــسهم فـــي تحقیـــق المناقـــشة الـــشفهیة بـــصورة فعال َّ رشـــحات ٍ

ُّالعاطفیة التي تسهم في تحقق المناقشة الشفهیة الثقة بالنفس، والتـي تمثـل الـصورة الذاتیـة التـي 
ًیكونها الفرد عن ذاته، فكلما كـان الفـرد ذا صـورة ذاتیـة إیجابیـة كلمـا كـان أكثـر ثقـة بنفـسه مـن  َ َّ

Djigunovi). الشخص ذي المستوى الذاتي المنخفض , J. 2006, 15)   
قــد بـرزت مــصطلحات حدیثــة تـربط الجوانــب النفــسیة باللغـة كعلــم نفــس اللغــة ومـن ثــم ف
، والثقـة بـالنفس للمناقـشة، والثقـة بـالنفس للتحـدث، ومـن ثـم "الثقة بالنفس لغویـة"بصفة عامة، و

ِتعد الثقة بالنفس العامل النفسي األكثر أهمیة في تحقیق المناقشة الشفهیة بصورة فعالة ًُّ َُ َ َ ُ .  
مناقـــشة الـــشفهیة والثقــــة بـــالنفس فـــي موقـــف المناقــــشة تلـــك األهمیـــة لــــدى ٕواذا كـــان لل

ِالناطقین باللغة العربیـة؛ فـإن هـذه األهمیـة تتعـاظم لـدى النـاطقین بغیرهـا، فالغایـة مـن تعلـم أیـة  َُّّ ِ ُ
ٕلغــة هــي القــدرة علــى ممارســتها فــي مختلــف المواقــف الحیاتیــة الجاریــة، وابــداء الــرأي نحوهــا، 

  .هاواتخاذ قرار بشأن
ورغـم أهمیــة المناقــشة الـشفهیة لــدى دارســي اللغـة العربیــة النــاطقین بغیرهـا؛ فــإن الواقــع 
یشیر إلى وجود قصور یتعلق بمستوى اكتساب مهاراتها، وبرامج تنمیتها لهؤالء الدارسـین، وقـد 
استند الباحث في الوقوف علـى هـذا الـضعف مـن خـالل مراجعـة توصـیات البحـوث والدراسـات 

ًن خــالل مقابلــة بعـض معلمــي اللغــة العربیــة للنــاطقین بغیرهـا، وهــو مــا كــان دافعــا الـسابقة، ومــ
إلـى محاولـة عـالج هـذه المـشكلة مـن خـالل تـصمیم برنـامج قـائم علـى الـصف المقلـوب، وذلـك 

ِّنظرا لما للصف المقلوب من مزایا متعددة، یعد من أهمها ُّ َ ُ ُأنه یوفر بیئة تعلیمیة مناسـبة تتـیح : ً ً ً ً ِّ ُ َّ
ُارسـین الـتعلم حــسب ظـروفهم وقــدراتهم الخاصـة دون التقیـد بمكــان أو زمـان معــین، كمـا أنــه للد َ
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ِّیعتمـد فـي تقـدیم المحتـوى للدارسـین علـى مجموعــة مـن الوسـائط المتعـددة التـي یعـد مـن أهمهــا  ُّ َ ُ ٍ ُ
ًالفیـــدیوهات التعلیمیـــة، والتـــي تـــؤدي دورا مهمـــا فـــي جـــذب انتبـــاه الدارســـین، وتـــشویقهم للـــتعلم 

  ).184، 2013عاطف الشرمان، (
ومن ثـم فقـد اهـتم البحـث بعـالج الـضعف فـي مهـارات المناقـشة الـشفهیة والثقـة بـالنفس 
في موقف المناقشة الشفهیة من خالل الصف المقلوب؛ لتنمیتها لـدى عینـة مـن دارسـات اللغـة 

  .العربیة الناطقات بغیرها بالمستوى المتقدم األول
  :مشكلة البحث: ثانیا

ت مـــشكلة البحـــث فـــي ضـــعف مــستوى دارســـات اللغـــة العربیـــة الناطقـــات بغیرهـــا  تمثلــ
بالمستوى المتقـدم األول فـي مهـارات المناقـشة الـشفهیة وتـدني مـستوى الثقـة بـالنفس فـي موقـف 
المناقـشة الــشفهیة لــدیهن، وقـد اســتند الباحــث فــي الوقـوف علــى هــذا الـضعف مــن خــالل نتــائج 

ٍ أشــارت إلـــى وجـــود ضـــعف فــي مهـــارات التواصـــل الـــشفهي الدراســات واألبحـــاث الـــسابقة التـــي
بــصفة عامــة، والمناقــشة الــشفهیة بــصفة خاصــة لــدى دارســي اللغــة العربیــة النــاطقین بغیرهــا، 

علــي الحــدیبي : والـذي انعكــس بــدوره علــى ثقــتهم بأنفــسهم، ومــن تلــك الدراســات دراســة كــل مــن
؛ هــدى )2017(د العــال ؛ محمــد عبــ)2017(؛ هالــة حــبش )2018(؛ عائــشة بكیــر )2018(

؛ شــیماء العمــري )2015(؛؛ شــیماء تمــیم )2015(؛ عبــد العظــیم صــبري )2016(أبــو العــز 
؛ وأوصـــت هـــذه الدراســـات بـــضرورة توظیـــف مـــداخل وبـــرامج حدیثـــة تالئـــم تحـــدیات )2011(

العــصر وتطوراتــه، وتلبــي احتیاجــات هــؤالء الدارســین، وتناســب طبیعــتهم الخاصــة، وتــسهم فــي 
  .ت المناقشة الشفهیة والثقة بالنفس لدیهمتنمیة مهارا

كما أوصت نتائج العدید من الدراسات والبحـوث الـسابقة بـضرورة الخـروج مـن النمطیـة 
في التعلیم، ومسایرة تطورات العـصر الرقمـي، وأشـارت فـي نتائجهـا أیـضا إلـى فاعلیـة اسـتخدام 

تحویـل المـتعلم : مـن أهمهـاالصف المقلوب، في تحقیـق أهـدافها، وذلـك لمـا یمتـع بـه مـن مزایـا 
ٕمــن متلـــق ســلبي للمعرفـــة، إلـــى باحــث عنهـــا، ومــشارك رئـــیس فـــي إنتاجهــا وتطبیقهـــا، واتاحـــة  ٍ ٍ ٍ ٍّ ٍّ
ـــتعلم حـــسب رغبـــة المـــتعلم وقدراتـــه الذاتیـــة دون التقیـــد بزمـــان أو مكـــان، ومـــن هـــذه  الفرصـــة لل

لوهــاب ؛ محمــد عبــد ا)2017(؛ میــسرعید )2017(ســماح هویــدي : الدراســات دراســة كــل مــن
 ).2015(؛ رحاب زناتي )2016(؛ بثینة صقر )2016(؛ أحمد النشوان )2016(

 :وفي ضوء ما تقدم أمكن التعبیر عن مشكلة البحث في التساؤالت اآلتیة
ما فاعلیة الصف المقلوب في تنمیة الجانب األدائي للمهارات الخاصة بموقـف المناقـشة : 1س

 طقات بغیرها بالمستوى المتقدم األول؟لدى عینة من دارسات اللغة العربیة النا
مــا فاعلیــة الــصف المقلــوب فــي تنمیــة الثقــة بــالنفس فــي موقــف المناقــشة الــشفهیة لــدى : 2س

 عینة من دارسات اللغة العربیة الناطقات بغیرها بالمستوى المتقدم األول؟



فاعلیة الصف المقلوب في تنمیة مھارات المناقشة الشفھیة والثقة 
بالنفس لدى دارسي اللغة العربیة الناطقین بغیرھا في المستوى 

  )بحث كمكیفي(  المتقدم
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ثقــة مــا مــدى مناســبة توظیــف الــصف المقلــوب فــي تــدریس مهــارات المناقــشة الــشفهیة وال: 3س
 بالنفس من وجهة نظر عینة البحث؟

مــا العوامــل التــي أدت إلــى تمیــز الــصف المقلــوب فــي تنمیــة مهــارات التواصــل الــشفهي : 4س
 والثقة بالنفس لدى دارسات اللغة العربیة الناطقات بغیرها من وجهة النظر الخاصة بهن؟

ل الـــصف مـــا الـــصعوبات والمـــشكالت التـــي واجهـــت الدارســـات عنـــد تعلمهـــن مـــن خـــال: 5س
 المقلوب وفق رؤیتهن الخاصة؟

إلى أي مدى ترغب دارسات اللغة العربیـة الناطقـات بغیرهـا تعمـیم فكـرة الـتعلم مـن خـالل :6س
 الصف المقلوب؟ 

  :فروض البحث: ثالثا
  :تمثلت الفروض البحثیة التي سعى البحث إلى التحقق من صحتها فیما یأتي

ٌّال یوجــــد فــــرق دال إحــــصائیا بــــین متوســــطي .1  درجــــات الدارســــات مجموعــــة البحــــث فــــي ٌ
  .التطبیقین القبلي والبعدى في الجانب األدائي لمهارات المناقشة الشفهیة

ٌّال یوجــــد فــــرق دال إحــــصائیا بــــین متوســــطي درجــــات الدارســــات مجموعــــة البحــــث فــــي  .2 ٌ
 .التطبیقین القبلي والبعدى لمقیاس الثقة بالنفس في مواقف المناقشة الشفهیة

  :البحثحدود : رابعا
 :یتحدد تعمیم نتائج البحث في ضوء مجموعة الحدود اآلتیة

بعــض مهــارات المناقــشة الــشفهیة التــي أســفرت عنهــا قائمــة المهــارات  :حــدود موضــوعیة -1
بعـــض أبعـــاد الثقـــة بـــالنفس المرتبطـــة بالمناقـــشة الـــشفهیة، وتمثلـــت فـــي  .النهائیـــة للبحـــث

 - الرغبـة فـي المناقـشة-ى قلق المناقشة انخفاض مستو-الكفاءة الذاتیة المدركة للمناقشة(
 .، التي أسفرت عنها قائمة أبعاد الثقة بالنفس في البحث)الكفایة اللغویة الشفهیة

َّعینــة مــن دارســات اللغــة العربیــة الناطقــات بغیرهــا بالمــستوى المتقــدم األول : حــدود بــشریة - 2
) 30(عـة األزهـر، وعـددهن بمركز الشیخ زاید لتعلیم اللغة العربیة لغیر النـاطقین بهـا، بجام

  .دارسة
مركــز الــشیخ زایـد لتعلــیم اللغــة العربیـة لغیــر النــاطقین بهـا بجامعــة األزهــر؛ : حـدود مكانیــة - 3

ٍلوجود عدد كبیر من الدارسات به من جنسیات مختلفة؛ بما ییسر تطبیق أدوات البحث ٍ.  
  :أهدف البحث: خامسا

اعلیــة الــصف المقلــوب فــي تنمیــة مـن ف)  النــوعي-التجریبــي(اسـتهدف البحــث التحقــق  
مهارات المناقشة الشفهیة والثقة بالنفس لدى عینـة مـن دارسـات اللغـة العربیـة الناطقـات بغیرهـا 

  .في المستوى المتقدم األول
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  :أهمیة البحث: سادسا
  :ٍّیستمد البحث أهمیته من خالل ما یمكن أن یسهم به في إفادة كل من         

یـسهم البرنـامج المقتـرح فـي تنمیـة مهـارات المناقـشة : ناطقین بغیرهـادارسي اللغة العربیة ال -
الشفهیة والثقة بالنفس لدیهم؛ مما یعینهم على تلبیة احتیاجـاتهم ومتطلبـاتهم، والتعبیـر عـن 
آرائهـــم تجـــاه مـــا یـــواجههم مـــن أحـــداث، وممارســـة اللغـــة العربیـــة ممارســـة ســـلیمة حـــسب 

  .احتیاجاتهم، ودوافعهم
ُّیمــدهم البحــث بــدلیل یرشــدهم إلــى كیفیــة توظیــف : ربیــة للنــاطقین بغیرهــامعلمــي اللغــة الع - ِ ُ

الــصف المقلــوب فــي تنمیــة مهــارات المناقــشة الــشفهیة والثقــة بــالنفس لــدى دارســي اللغــة 
  .العربیة للناطقین بغیرها

یـسهم البحــث فـي توجیــه أنظـار مخططــي : واضـعي منـاهج اللغــة العربیـة للنــاطقین بغیرهـا -
لعربیـــة للنـــاطقین بغیرهـــا، ومطوریهـــا إلـــى أهمیـــة تنمیـــة مهـــارات المناقـــشة منـــاهج اللغـــة ا

الــشفهیة، والثقــة بــالنفس، واالهتمــام بتوظیــف األنــشطة اللغویــة المتنوعــة التــي تنمــي هــذه 
المهــارات، وضـــرورة توظیـــف التقنیـــات الحدیثـــة فــي تعلـــیم اللغـــة العربیـــة للنـــاطقین بغیرهـــا 

 .مسایرة لظروف العصر
  :ات البحثمصطلح: سابعا
 المناقشة الشفهیة:  

نـشاط لغـوي اجتمـاعي مخطـط تـستطیع مـن خاللـه : ًتعرف وفقا إلجراءات البحث بأنهـا
دارســات اللغــة العربیــة الناطقــات بغیرهــا مناقــشة موضــوع محــدد بطریقــة تفاعلیــة منظمــة وفــق 

  . إطار لغوي سلیم ومعبر؛ لتحقیق أهداف محددة
 الثقة بالنفس :  

شـــعور دارســات اللغــة العربیـــة الناطقــات بغیرهـــا : ت البحــث بأنهــاًتعــرف وفقــا إلجـــراءا
بحالـة مـن الراحـة والرضـا نتیجـة ارتقـاء مـستوى إدراكهـن لكفـاءتهن الذاتیـة، واللغویـة، والنفـسیة، 
والتـــي فـــي ضـــوئها یـــستطعن أن یـــشاركن بإیجابیـــة، ویتواصـــلن بفاعلیـــة فـــي مختلـــف مواقـــف 

  .المناقشة الشفهیة التي یتعرضن لها
 صف المقلوبال:  

بیئـة تعلــم تعتمـد علــى تلقـي دارســات اللغـة العربیــة : ًیعـرف وفقـا إلجــراءات البحـث بأنــه
الناطقـــات بغیرهـــا فـــي المـــستوى المتقـــدم األول المحتـــوى التعلیمـــي الخـــاص بمهـــارات المناقـــشة 
الشفهیة، والثقة بالنفس في مواقف المناقشة الشفهیة خارج الـصف الدراسـي، فـي صـورة وسـائط 

َددة تضمن نصوصا، وصورا، ومقاطع صوتیة، وفیدیوهات، ثـم اسـتثمار الوقـت فـي القاعـة متع ً ً



فاعلیة الصف المقلوب في تنمیة مھارات المناقشة الشفھیة والثقة 
بالنفس لدى دارسي اللغة العربیة الناطقین بغیرھا في المستوى 

  )بحث كمكیفي(  المتقدم
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الدراسیة لممارسة المهارات العملیة المتعلقة بالمحتوى الـسابق دراسـته، وذلـك فـي إطـار تفـاعلي 
  .بین المتعلم، والمحتوى، المعلم

  .اإلطار النظري والدراسات ذات الصلة: ثامنا
البحــث مــن تنمیــة مهــارات المناقــشة الــشفهیة والثقــة بــالنفس فــي نظــرا لمــا هــدف إلیــه 

مواقـف المناقـشة الـشفهیة مـن خـالل الـصف المقلـوب؛ فـإن اإلطـار النظـري للبحـث یـدور حـول 
 :الجوانب اآلتیة

  :المناقشة الشفهیة -1
  :مفهوم المناقشة الشفهیة  -أ 

د، تحــت موقـف مخطــط یــشترك فیـه مجموعــة مـن األفــرا: تعـرف المناقــشة الـشفهیة بأنــه
إشراف وتوجیه قیادة معینة؛ لبحث مـشكلة محـددة، بطریقـة منظمـة، یعـرف كـل فـرد فیهـا دوره؛ 

  ).54، 2002على مدكور، (ٍّبهدف الوصول إلى حل لتلك المشكلة 
نشاط لغوي یتطلب تفاعال بین اثنین أو أكثر بطریقة منظمة : ً  وتعرف أیضا بأنها

فتحي . (ه، للتوصل إلى حل لتلك المشكلةلبحث مشكلة محددة، تحت إشراف قائد موج
  ). 182، 2001یونس، 

عملیـة تفاعلیـة تـستطیع مــن  :ًوفـي ضـوء مـا تقـدم تعـرف المناقـشة الـشفهیة إجرائیـا بأنـه
خاللهــــا دارســــات اللغــــة العربیــــة الناطقــــات بغیرهــــا فــــي المــــستوى المتقــــدم األول نقــــل األفكــــار 

وي ســـلیم ومعبـــر، فـــي مختلـــف المواقـــف والمعـــاني والمـــشاعر بـــصورة شـــفهیة، وفـــق إطـــار لغـــ
  .الحیاتیة التي تمر بهن؛ لتحقیق أهداف محددة

  :  أهمیة المناقشة الشفهیة - ب 
للمناقـــشة الــــشفهیة أهمیتهـــا البالغــــة التـــي تفــــرض العنایـــة واالهتمــــام بتنمیـــة مهاراتهــــا، 

یرهـا بـصفة ٕواعطائها األولویة في تعلـیم اللغـة العربیـة للنـاطقین بهـا بـصفة عامـة، وللنـاطقین بغ
خاصــة، وتــستمد المناقــشة الــشفهیة أهمیتهــا مــن عــدة جوانــب، منهــا مــا أشــار إلیــه راشــد أبــو 

  ):158، 2006(صواوین
ًتحتل◌ المناقشة مكان الصدارة فـي المجتمـع المعاصـر نظـرا لمـا تنـادي بـه الحیـاة الحدیثـة  - ُ َّ

ولیة الــتمكن مــن ُمــن ضــرورة االتجــاه نحــو الدیمقراطیــة البنــاءة؛ ممــا یلقــي علــى الفــرد مــسئ
َمهــارات المناقــشة الــشفهیة؛ ألنــه بــدونها لــن یكــون قــادرا علــى أن ینــاقش، یفــسر، یــشرح،  ًَ ُ ُِّ ِ
ِّیوجــه، یعلــق، كمــا أنــه لــن یــتمكن مــن ممارســة حقوقــه فــي إبــداء الــرأي، وعــرض وجهــات  ُ ُِّ

  .النظر، والقدرة على النقد، والتحلیل
ة حیث أثبتت الدراسات أن معظـم األنـشطة شیوع اللغة الشفویة داخل المجتمعات اإلنسانی -

من األنـشطة اللغویـة؛ لـذا یعـد الـتمكن % 80اللغویة تقع في الجانب الشفوي؛ حیث یشكل
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مـــن مهـــارات المناقـــشة الـــشفهیة ضـــرورة لبنـــاء وتنمیـــة الكفـــاءة الشخـــصیة، والحـــضاریة، 
 .والوظیفیة لإلنسان

قـات االجتماعیـة بـین البـشر، وتحقیـق َتعد المناقشة الشفهیة أحـد أهـم الوسـائل إلتمـام العال -
التفاعـــل بـــین بعـــضهم الـــبعض، ومـــساعدتهم فـــي التوصـــل إلـــى حلـــول مناســـبة لكافـــة مـــا 

 . یواجههم من قضایا
َّومن خالل ما تقدم تتضح أهمیة المناقشة الـشفهیة، وضـروة الـتمكن مـن مهاراتهـا لـدى 

َّة، حیــث تـشكل جانبــا مهمــا دارسـي اللغــة العربیـة بــصفة عامـة، والنــاطقین بغیرهـا بــصفة خاصـ ً ِّ َ
ٕفــي حیــاتهم یتمكنــون مــن خاللــه التعبیــرعن أنفــسهم، وابــداء آرائهــم، وتحقیــق أهــدافهم، كمــا أن 

  .  تنمیة مقدرتهم على المناقشة الشفهیة تسهم في تكوین شخصیتهم، وتحقیق ثقتهم بأنفسهم
  :عناصر المناقشة الشفهیة  -ج 

: لـــى تـــوافر أربعـــة عناصـــر رئیـــسة تتمثـــل فـــيُِّ تعتمـــد المناقـــشة الـــشفهیة فـــي تحققهـــا ع
  : المرسل، والمستقبل، الرسالة، والوسیلة، وفیما یأتي توضیح لهذه العناصر

َّ هو مصدر الرسالة، ویمثل الطرف األول في عملیة المناقشة، وحتى یتمكن مـن :المرسل - ُِّ ُ
ً ولدیـه قـدرة توصیل رسالته ینبغي أن یكون هدفـه مـن الرسـالة واضـحا، وملمـا بمـضمونها،

َجیدة على التعبیر السلیم عنها، منتقیـا اللفـظ المالئـم لرسـالته، ولحـال مـن یتواصـل معهـم،  ً
عبــد الفتــاح البجــة، . (ولدیــه قــدرة علــى اختیــار قنــاة جیــدة لتحقیــق المناقــشة بــصورة فعالــة

2005 ،37.(  
 الرمــوز، َّ ویقــصد بــه الجهــة التــي تنتهــي إلیهــا الرســالة، وهــي التــي تتــولى فــك:المــستقبل -

َّوتفــسیرها، متخــذة بعــد ذلــك الموقــف المناســب تجــاه الرســالة ومرســلها، وحتــى تــتم عملیــة  ً
المناقشة بنجاح وفاعلیة ینبغي أن یكـون متمكنـا مـن اللغـة التـي یـستعملها المرسـل، وقـادرا 
علــى محاورتــه، وأن یتمتــع بمجموعــة مــن المهــارات العقلیــة كالتحلیــل، والتركیــب، ورؤیــة 

ت بین األشیاء؛ حتى یستوعب مضمون الرسالة وداللتهـا، ویكـون لدیـه القـدرة علـى العالقا
 ).399، 2010رشدي طعیمة وآخران،(التفاعل معها، ونقدها 

ُّویقصد بها المحتوى الفكري الذي یود المرسـل تبادلـه مـع اآلخـرین، ولكـي تحقـق : الرسالة - َ
العلمیــة، والوضــوح، والــصحة اللغویــة، الرسـالة الغایــة المبتغــاة منهــا، البــد أن تتــسم بالدقــة 

وأن تصاغ مادتها بطریقة سلسة ومنطقیة، وأن تكـون مناسـبة فـي حجمهـا الوقـت المحـدد، 
 ).23، 2001رشدي طعیمة ومحمد مناع،(والجمهور المستهدف، والهدف المراد 

ق ویقصد بها األداة التي تنتقل الرسالة مـن خاللهـا، وتـؤدي دورا مهمـا فـي تحقـ:  الوسیلة -
عملیة المناقشة ولذا البد أن تكون مناسبة لقدرات مستقبل الرسـالة، واقتـصادیة فـي الوقـت 

، 2003محمــد خمــیس، ( والجهــد والتكلفــة، ومــشوقة تبعــث علــى جــذب انتبــاه المــستقبل 
34 .( 
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  :المناقشة الشفهیة رؤیة معیاریة  -د 
لـیم اللغـات ، واإلطـار المرجعـي األوروبـي لتع)ACTFL(تعد معـاییر المجلـس األمریكـي

)CEFR ( َّمــن أهــم األطــر المعیاریــة فــي تعلــیم اللغــات األجنبیــة، وقــد قــدم اإلطــار المرجعــي
َّاألوروبي والمجلس األمریكي وصفا مفصال لفنون اللغة األربعة  االستماع، والتحـدث، القـراءة، (ً

ــــة وتــــم وفــــق النظــــرة التواصــــلیة تحــــت مــــسمى التفاعــــل الــــشفهیة، والتفاعــــل الكتــــابي، ) والكتاب
ـــیم  االقتـــصار علـــى التوصـــیفات اللغویـــة التـــي أقرهـــا اإلطـــار المرجعـــي األوروبـــي المـــشترك لتعل
اللغـات للتفاعــل الـشفهي فــي المـستوى المتقــدم؛ ألنـه اإلطــار األكثـر اســتخداما فـي مجــال تعلــیم 
اللغــة العربیــة للنــاطقین بغیرهــا، وألن مهــارات المناقــشة الــشفهیة المعنــى بهــا فــي البحــث تنــدرج 

حت مـسمى التفاعـل الـشفهي، فقـد أشـار فـي مواصـفاته اللغویـة للتفاعـل الـشفهي فـي المـستوى ت
  : المتقدم أن الدارس بهذا المستوى یستطیع أن

ًیـــستطیع أن ینـــاقش فـــي مختلـــف القـــضایا المعقـــدة فـــي الحـــوارات الرســـمیة، مفـــصحا عـــن  -
 .حججه المقنعة بما الیقل عن المتحدث األصلي للغة

 .  عن وجهة نظره بشكل مقنعیستطیع أن یجادل -
یـــــستطیع متابـعــــة الحـــــوارات الـــــصعبة فـــــي مجموعـــــات النقـــــاش، والمـــــشاركة فـــــي كافـــــة  -

 . الموضوعات
ًفهم أي متحدث باللغة األم، ولو كان الموضوع مجردا، أومعقدا - ً َُّ ِّ. 
 یــستطیع التحـــدث بــشكل مـــریح، ومناســب؛ غیـــر معـــاق بقیــود لغویـــة فــي كافـــة المواقـــف  -

 . الحیاتیة
ٍیع المحافظة على الحوار بصورة جیـدة بادئـا الكـالم ومتفـاعال بطالقـة تامـة، بوصـفه یستط - ٍ ً

ًمجریا للمقابلة، أو مجیبا عن أسئلتها بما الیقل عن المتحدث األصلي للغة ً.  
 ).95، 2016؛ صالح الحجوري ومحمد الجراح،14، 2008مجلس التعاون الثقافي، ( -
 : لدارسي اللغة العربیة الناطقین بغیرهاالعوامل المؤثرة في المناقشة الشفهیة  -ه 

ثمــة عوامـــل یمكـــن أن تـــؤثر فـــي تحقـــق المناقـــشة الـــشفهیة لـــدى دارســـي اللغـــة العربیـــة 
؛ عبــد الفتــاح البجــة )170، 2003( كمــال بــشر : منهــا مــا أشــار إلیــه كـل مــنالنـاطقین بغیرهــا

)2005 ،39:(  
ًن أثنــاء مناقــشتهم شــفهیا مــع  تعــد مــن أهــم العوامــل التـي تــؤثرعلى الدارســی:الثقــة بــالنفس -

اآلخــرین فــشعور الــدارس بمقدرتــه علــى المناقــشة، وثقتــه بقدرتــه علــى مواجهــة اآلخــرین، 
ٍوالتعبیــر عـــن آرائـــه وأفكــاره أمـــامهم یمكنـــه مــن تحقیـــق تواصـــل جیــد وفعـــال، بینمـــا تـــدني  ِّ ُ ِّ ُ

مــن تحقیــق مــستوى ثقــة الــدارس بنفــسه، وانخفــاض تقــدیره لكفاءتــه الذاتیــة واللغویــة یعوقــه 
ٍٍّتواصل جید، بل قد یؤدي به إلى العزلة واالنسحاب من شتى موقف المناقشة الشفهیة ٍ. 
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ٍّ إن نجاح موقف المناقشة الشفهیة یتوقف إلى حد كبیر علـى رغبـة : الرغبة في المناقشة -
ًطرفــي المناقــشة فــي إجرائهــا، فــإذا كانــت الرغبــة فــي المناقــشة ضــعیفة؛ فــإن نتــائج عملیــة 

 سـتكون بقـدرها مـن الـضعف والفتـور، بینمـا إذا كانـت الرغبـة فـي المناقـشة قویـة، المناقشة
ًفإن نتائج عملیـة المناقـشة سـتكون بالمثـل؛ لـذا ال بـد مـن أن تتـوافر لـدى الفـرد رغبـة قویـة  ً

ٍأثناء مناقشته مع اآلخرین، حتى تتحقق المناقشة بصورة فعالة ٍ َ َّ . 
ُّ یعــد الت:اإلعــداد لموقــف المناقــشة  - َ خطــیط لموضــوع المناقــشة، وتحدیــد أبعــاده وأفكــاره، ُ

ٍوتوفیر قدر واف من المعلومات عنه، وجمع كافة ما یرتبط به من أدلة وشواهد؛ من أهـم  ٍ
  .ما یساعد في تحقق أهداف المناقشة، وجعله یتسم بالنظام واالعتدال

  :الثقة بالنفس -2
  : ماهیة الثقة بالنفس للمناقشة الشفهیة  -أ 

 إدراك الفرد لكفاءته ومهاراته وقدراته الجسمیة والنفـسیة واالجتماعیـة مدى: عرفت بأنها
" واللغویة، والتي من خاللها یتفاعل الفرد بفعالیة مع شتى المواقف التي یتعرض لها فـي حیاتـه

  ).               9، 2009صالح الغامدي، (
َوعرفـــت بأنهـــا لذاتیـــة المرتفعـــة شـــعور الفـــرد بانخفـــاض قلـــق التحـــدث للغـــة، والكفـــاءة ا: ِّ

المدركــة للتحــدث بهــا، والخبــرات اإلیجابیــة الــسابقة فــي اللغــة المتعلمــة، واإلدراك الحــالي داخــل 
 حجـرة اللغــة، وشــعوره بالرغبـة فــي تعلمهــا، وشـعوره بالقیمــة االجتماعیــة المدركـة للتحــدث بهــا

Apple, M. 2011, 100)  .(  
  : َّقشة الشفهیة بأنهاًووفقا إلجراءات البحث تعرف الثقة بالنفس للمنا

شعور داخلي بحالة من الراحة والرضا نتیجة ارتقاء مستوى إدراك الفرد لكفاءتـه الذاتیـة 
واللغویـــة، والنفـــسیة والتـــي فـــي ضـــوئها یـــستطیع أن یـــشارك بإیجابیـــة، ویتواصـــل بفاعلیـــة فـــي 

  .مختلف مواقف المناقشة الشفهیة التي یتعرض لها
  :المناقشة الشفهیة أهمیة الثقة بالنفس في مواقف  - ب 

 .Jamila, M:  ٌّتتمثل أهمیة الثقـة بـالنفس للمناقـشة الـشفهیة فیمـا أشـار إلیـه كـل مـن
  (Xiaolu, L. 2006, 11)؛ ) (Songsiri, M. 2007, 28 ؛(161 ,2014

  .ًتجعل الدارسین أكثر رغبة في المناقشة في شتى المواقف التي یتعرضون لها -
ـــدارس حـــول ذاتـــه، وقدراتـــه النفـــسیة، تـــساهم فـــي رفـــع مـــستوى الكفـــاءة الذ - اتیـــة المدركـــة لل

  .واللغویة
تــساعد فــي تحفیــز الدارســین، وزیــادة دافعیــتهم نحــو تعلــم اللغــة، واســتخدامها فــي مواقــف  -

  .المناقشة التي یتعرضون لها دون خوف أو ارتباك من أحد
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تــه تــسهم فــي رضــا الدارســین عــن أدائهــم اللغــوي بمــا فیــه مــن قــصور، ودفعهــم إلــى تنمی -
 . والوصول به إلى المستوى المالئم

  :أبعاد الثقة بالنفس للمناقشة الشفهیة  -ج 
من خالل استقراء األدبیات والدراسات السابقة المرتبطة بالثقـة بـالنفس فـي اللغـة بـصفة 

 Apple؛ )2017(عامـة، وفـي الجانـب الـشفهي للغـة بـصفة خاصـة، كدراسـة أحمـد سـلیمان 
ٍ  تبین أن للثقة بـالنفس عـدة◌◌ أبعـاد مـنهاHan (2005)؛ Fushino (2010) ؛ (2011) ٍ َ َ :

انخفاض قلق المناقشة الشفهیة، الكفـاءة الذاتیـة المرتفعـة والمدركـة  للمناقـشة الـشفهیة، والرغبـة 
في المناقشة الشفهیة، والثقة الموقفیة، والثقـة اللغویـة، والخبـرات اإلیجابیـة الـسابقة فـي اسـتخدام 

البحث على األبعاد األكثر تكرار في الدراسات الـسابقة، وقـد تمثلـت اللغة، وقد تم االعتماد في 
  :في
  .الكفاءة الذاتیة المرتفعة والمدركة للمناقشة الشفهیة -
 . انخفاض مستوى القلق في مواقف المناقشة الشفهیة -
  .الرغبة في المناقشة الشفهیة -
 .الكفایة اللغویة التواصلیة -

  :س في موقف المناقشة الشفهیةالعوامل المؤثرة في تنمیة الثقة بالنف  -د 
تتمثــل العوامــل التــي تــسهم فــي تنمیــة الثقــة بــالنفس فــي مواقــف المناقــشة الــشفهیة فیمــا 

 ,Songsiri؛ Jamila, M. (2014, 164)؛  )69، 2017(أحمـد سـلیمان : ذكـره كـل مـن
M. (2007,166)وتتمثل في اآلتي ، :  

  .قشة داخل غرفة الدراسة وخارجهاٍتوفیر جو إیجابي ومرن یسمح بحریة التعبیر والمنا -
ٍاســـتخدام مجموعـــة متنوعـــة مـــن المثیـــرات واألنـــشطة اللغویـــة التـــي تـــدفع المتعلمـــین إلـــى  - ٍ

ممارسـة المناقــشة الـشفهیة؛ ممــا یـساعد فــي زیـادة كفــاءتهم علـى المناقــشة، وبالتـالي تــزداد 
  .ثقتهم بأنفسهم

ص الهادفـــة، وغیـــر ذلـــك مـــن اســـتخدام األلعـــاب اللغویـــة، وتمثیـــل األدوار، وحكایـــة القـــص -
  .األسالیب التي تسهم في خفض القلق، وزیادة الثقة والدافعیة بین الدارسین

تشجیع الدارسین، وخاصة ذوي الثقة المنخفضة، ومن یعانون مـن الخجـل والقلـق اللغـوي،  -
  .وضعف الرغبة في المناقشة؛ لتتكون لدیهم اتجاهات إیجابیة نحو أنفسهم

ة مــن أســالیب التــدعیم والتعزیــز اإلیجــابي، والتــي تــشجعهم علــى اســتخدام مجموعــة متنوعــ -
  . تحقیق المزید من النمو اللغوي
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ُّمساعدة الدارسین فـي تقبـل مـستواهم اللغـوي ولـو كـان بـسیطا، وتبـصیرهم بإمكانیـة تنمیتـه  -
  .من خالل الممارسة والمشاركة في مواقف التفاعل والمناقشة اللغوي الشفهیةة

  :فس في موقف المناقشة الشفهیةمقومات الثقة بالن  -ه 
 ,Songsiri, M. 2007تتمثل مقومات الثقة بالنفس في مواقف المناقشة الشفهیة فیما ذكره 

  :، وتتمثل في اآلتي)(48
الـــسالمة الجـــسدیة لطرفـــي المناقـــشة الـــشفهیة بـــصفة عامـــة، وأعـــضاء النطـــق واالســـتماع  -

یحة، والقـــدرة علـــى بـــصفة خاصـــة بمـــا یـــسمح مـــن إخـــراج الحـــروف مـــن مخارجهـــا الـــصح
  .فهمها

ُّالسالمة النفسیة لطرفي المناقشة الشفهیة، وخلوهما من االضطرابات واألمراض النفسیة - ُ.  
ُتمـــك◌ن طرفـــي المناقـــشة الـــشفهیة مـــن فنـــون اللغـــة ومهاراتهـــا، والتـــزود بحـــصیلة لغویـــة  - ُّ ُ ُ َّ َ

ُتمكنهما من التعبیر عن مقاصدهما وأغراضهما ِّ َ ُ .  
ٍ الــشفهیة بدرجــة عالیــة مــن الــذكاء، وخــصوبة الخیــال، تمكنهمــا مــن ُّتمتــع طرفــي المناقــشة - ٍ

  .  إدارة عملیة المناقشة وتوجیهها االتجاه المناسب
ُتقبـــل طرفـــي المناقـــشة لحـــدیث بعـــضهما، والتزامهمـــا بـــآداب الحـــدیث مـــن حیـــث - حـــسن : ُّ

ٕاالستماع، وتقبل وجهات النظر، واشعار كل منهما اآلخـرم بقیمتـه، وأهمیـة مـا یطـرح  مـن ُ
  .أفكار

  :معوقات الثقة بالنفس للمناقشة الشفهیة  -و 
ُتتمثــل معوقــات الثقــة بــالنفس فــي مواقــف المناقــشة الــشفهیة فیمــا ذكــره كــل مــن َّ أحمــد : َ

، Songsiri, M. (2007, 168)؛  Juhana, J. (2012, 102)؛)65، 2017(سـلیمان 
  :وتتمثل فیما یأتي

  .ضعف الحصیلة اللغویة لدى الدارسین -
  . الدارسین من مهارات المناقشة الشفهیةعدم تمكن -
ُاعتقــاد الدارســین بــأن لغــتهم ســیئة، وشــعورهم بعــدم القــدرة علــى المناقــشة الــشفهیة بــشكل  - ٌ َ َّ

  .جید
  .مقارنة الدارسین أدائهم بزمالئهم، أو بمتحدثي اللغة األصلیین -
  .شعور الدارسین بالخجل، وعدم القدرة على المواجهة والتفاعل -
 .علمین لدارسیهم على المناقشة الشفهیة باللغة العربیةقلة تشجیع الم -
 . نقص توفیر األنشطة والمواقف التي تتیح للدارس الفرصة لممارسة المناقشة الشفهیة -
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وقد حاول الباحث تذلیل كافة المعوقات التي تحول دون اكتساب الثقة بالنفس في مواقف 
لدارسین على المناقشة الشفهیة وترك الحریة المناقشة الشفهیةة باللغة العربیة، وذلك بتشجیع ا

لهم في التعبیر حسب مقدرتهم اللغویة، وتوفیر الفرص المناسبة لممارسة المناقشة الشفهیة، 
  .واستخدام أسالیب التدعیم والتعزیز المناسبة

  : المقلوبالصف -3
  :مفهوم الصف المقلوب  -أ 

َّیعـرف بأنـه ًى خـارج الفـصل أوال، مــن نـوع مـن الـتعلم یـسمح للطالـب بـالتعرض للمحتـو: ُ
خالل القراءة أو المحاضرات المرئیة، ثم استخدام وقت القاعـة الدراسـیة السـتیعاب وتمثیـل تلـك 

 ,Westermann)المعارف مـن خـالل الممارسـة، وحـل المـشكالت، أو المناقـشة، أو الحـوار 
E. 2014, 44)  

ـــــي  ـــــسام الكحیل ِّوتعرفـــــه ابت ـــــم ) 35، 2015(ُ ـــــیم وتعل ـــــه بیئـــــة تعل مقـــــصودة توظـــــف بأن
تكنولوجیــا التعلــیم فــي توصــیل المحتــوى الدراســـي للطالــب قبــل المحاضــرة الدراســیة وخارجهـــا؛ 
لتوظیــف وقـــت المحاضـــرة ألداء الواجـــب المنزلـــي، وللممارســـة الفعلیـــة للمعرفـــة عبـــر األنـــشطة 

  . المختلفة
عربیــة بیئــة تعلیمیــة إلكترونیــة تعتمــد علــى تلقــي دارســات اللغــة ال: ویعــرف إجرئیــا بأنــه

الناطقــات بغیرهـــا المحتـــوى التعلیمـــي المـــرتبط بمهـــارات المناقـــشة الـــشفهیة، والثقـــة بـــالنفس فـــي 
، )نـصوص، صــور، ملفـات صــوتیة، وفیــدیوهات( مواقـف المناقــشة فـي صــورة وسـائط متعــددة 

فـي منــازلهم، أوفــي أي مكــان آخــر باســتعمال حواســبهم أو هــواتفهم الذكیــة، ثــم اســتثمار الوقــت 
راســة لممارســة المهــارات العملیــة المتعلقــة بــالمحتوى الــسابق دراســته، وذلــك فــي المخــصص للد

  . إطار تفاعلي بین المعلم والدارس
  :األسس النظریة للصف المقلوب - ب 

  :تتعدد المنطلقات النظریة التي تدعم التعلم من خالل الصف المقلوب، ومنها
 :النظریة البنائیة -

بنائیـة بـالتمركز حـول المـتعلم، وتحویـل دور المعلـم یتمیز التعلم المعتمد على النظریة ال
إلــى التوجیــه واإلرشــاد واإلشــراف والتنظــیم، ویؤكــد البنــائیون علــى أن أفــضل الظــروف لحــدوث 
ـــتعلم عنـــدما یواجـــه المـــتعلم مـــشكلة أو مهمـــة حقیقیـــة تتحـــدى أفكـــاره، وتـــشجعه علـــى إنتـــاج  ال

  .تفسیرات متعددة
ف المقلــوب، ومــا یتمیــز بــه مــن االهتمــام وبقــدر مــن التأمــل لمبــادئ وخــصائص الــص

ًبــالمتعلم وجعلــه محــورا العملیــة التعلیمــة نجــد توافقــا كبیــرا بــین مبــادئ النظریــة البنائیــة والــصف  ًً
المقلــوب، فكالهمـــا یركـــز علــى الـــدور النـــشط والفعــال والمحـــوري للمـــتعلم فــي حـــین یبقـــى دور 

  .المعلم التوجیه واإلرشاد، واإلشراف والتنظیم
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 :ة التواصلیةالنظری -
تعد النظریة التواصـلیة مـن أولـى النظریـات التـي اهتمـت بتوضـیح كیفیـة حـدوث عملیـة 
ُّالــتعلم فــي البیئــات اإللكترونیــة، وكیفیــة تــأثره بالــدینامیكیات االجتماعیــة الجدیــدة، وكیــف یمكــن 

 مـن ٍّتدعیمه بواسطة التكنولوجیا الجدیدة، وتسعى للتغلب على كافة القیود المفروضـة علـى كـل
النظریــة الــسلوكیة، والبنائیــة، واالجتماعیــة مــن خــالل الجمــع بــین العناصــر البــارزة مــن األطــر 

  ).  2009غادة العامودي، (التعلیمیة واالجتماعیة والتكنولوجیة : الثالث
وـیـرتبط الـــصف المقلـــوب بالنظریــة التواصـــلیة فـــالمحتوى التعلیمــي یـــتم تقدیمـــه للـــدارس 

عرضـــه علـــى إحـــدى وســـائط التفاعـــل االجتمـــاعي، ومـــا علـــى خـــارج بیئـــة الـــصف مـــن خـــالل 
الـــدارس إال أن یقـــوم باالتـــصال بـــشبكة اإلنترنـــت لالطـــالع علـــى المحتـــوى التعلیمـــي المقـــدم، 
ٕواعادتــه حــسبما تتحقــق لــه عملیــة الفهــم، وابــداء مالحظاتــه وتعلیقاتــه، ثــم یتواصــل مــع معلمــه  ٕ

ٕات؛ بغیـــة تـــدعیم فهمـــه واتقانـــه وزمالئـــه ســـواء داخـــل الـــصف أو خارجـــه حـــول تلـــك المالحظـــ
  .   للمحتوى

َّویتــضح ممــا ســبق أن األســاس النظــري الــذي یتأســس علیــه الــتعلم القــائم علــى الــصف 
ٌالمقلــوب متعــدد بحیــث تتــشارك عدیــد مــن نظریــات التعلــیم والــتعلم فــي تحدیــده، ورســم أبعــاده،  ِّ

قه وفقــا لطبیعــة مكونــات وكــذلك تتعــدد االســتراتیجیات التعلیمیــة التــي یمكــن توظیفهــا فــي ســیا
  .الموقف التعلیمي المستهدف تحقیقه

  :مزایا الصف المقلوب  -ج 
ُیمتاز الصف المقلوب عن غیره من أنمـاط الـتعلم األخـرى بمجموعـة مـن المیـزات التـي 

ٌّتراعي في مجملها الدارس واحتیاجاته، وامكاناته، وفي إطار هذا یشیر كل مـن حـسن الخلیفـة : ٕ
؛  Overmyer, G. (2014) ؛ Murray, et al. (2015) ؛ )2015(و ضـیاء مطـاوع 

Hamdan, etal. (2013) ؛Khan & Bernard (2013)؛ Arnaud,C.(2013)   ؛
Baker, C. (2012) ؛Millard, E. (2012)،Stone, B. (2012)  ؛Fulton, K. 

 إـلـى مجموعـــة مـــن المزایـــا التـــي تتحقـــق مـــن اســـتخدام الـــصف المقلـــوب، تمثلـــت فـــي (2012)
  : ياآلت
المرونة في تقدیم المحتوى اللغوي للدارسـین فـي صـورة وسـائط متعـددة تراعـي كافـة أنمـاط  -

 . التعلم، وخصائص الدارسین المختلفة، وكذلك المرونة في الوقت المتاح لتحقیق التعلم
اإلتاحــة المــستمرة للمحتــوى التعلیمــي لمهــارات المناقــشة الــشفهیة للدارســین خــارج الــصف  -

  . بیئة التعلم دون التقید بوقت ومكانبإتاحته لهم على
التركیـــز علـــى الـــدور اإلیجـــابي للدارســـین، وجعلهـــم محـــورا لعملیـــة الـــتعلم، ومـــشاركین فـــي  -

 .تحققها
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التركیز على الجانـب التطبیقـي لمهـارات المناقـشة الـشفهیة، وعـدم االقتـصار علـى الجانـب  -
 .المعرفي لها 

 ٕمنهج البحث واجراءاته: تاسعا
ــــــم اتبــــــاع مــــــنهج البحــــــث وف: مــــــنهج البحــــــث - 1 ــــــه؛ ت ــــــا لطبیعــــــة البحــــــث، وأهداف ق

، وهوطریقـــة لجمـــع البیانـــات الكمیـــة Mixed Research Methodsالمخـــتلط
والنوعیـــة، ثـــم مزجهـــا، وتحلیلهـــا؛ لفهـــم مـــشكلة البحـــث، والتوصـــل إلـــى نتـــائج دقیقـــة 

  . بشأنها
  :متغیرات البحث -2

  .ى الصف المقلوبویتمثل في البرنامج المقترح القائم عل: المتغیر المستقل  -أ 
  :المتغیران التابعان، ویتمثالن في - ب 

ــــة الناطقــــات بغیرهــــا  - ــــشفهیة المناســــبة لدارســــات اللغــــة العربی بعــــض مهــــارات المناقــــشة ال
 .بالمستوى المتقدم األول

بعــض أبعــاد الثقــة بــالنفس المرتبطــة بالمناقــشة الــشفهیة لدارســات اللغــة العربیــة الناطقــات  -
 .ولبغیرها بالمستوى المتقدم األ

  :إعداد أدوات البحث ومواده -3
إعداد قائمة بمهارات المناقشة الشفهیة المناسبة لدارسات اللغة العربیة   -أ 

  .الناطقات بغیرها بالمستوى المتقدم األول
  :َّمر إعداد قائمة مهارات المناقشة الشفهیة بمجموعة الخطوات اآلتیة

 المناقـــشة الـــشفهیة المناســـبة تحدیـــد الهـــدف مـــن القائمـــة، وقـــد تمثـــل فـــي تحدیـــد المهـــارات -
 .لدارسات اللغة العربیة الناطقات بغیرها بالمستوى المتقدم األول

) 10(عـــرض القائمـــة فـــي صـــورتها األولیـــة علـــى مجموعـــة مـــن المحكمـــین بلـــغ عـــددهم  -
محكمین من أساتذة اللغة العربیة وطرائق تدریسها، ألخذ آرائهـم حـول مـدى مناسـبة قائمـة 

  .بحثالمهارات لمجموعة ال
َّإجراء التعدیالت الالزمة وفقا آلراء المحكمین، و تفریغ استجابات المحكمین علـى القائمـة  - َّ

% 80المبدئیـة، ودراســة آرائهـم ومقترحــاتهم؛ واعتمـاد المهــارات التـي حظیــت بنـسبة موافقــة
ومــن خــالل ذلــك % 80فــأكثر، واســتبعاد المهــارات التــي حظیــت بنــسبة موافقــة أقــل مــن 

 ).29(ات القائمة أصبح عدد مهار
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ـــشفهیة   - ب  ـــالنفس المرتبطـــة بمهـــارات المناقـــشة ال إعـــداد قائمـــة بأبعـــاد الثقـــة ب
  .المناسبة لدارسات اللغة العربیة الناطقات بغیرها بالمستوى المتقدم األول

َّمــر إعـــداد قائمــة أبعـــاد الثقـــة بــالنفس المرتبطـــة بمهـــارات المناقــشة الـــشفهیة بمجموعـــة 
  :الخطوات اآلتیة

هـــدف مـــن القائمـــة، وتمثـــل فـــي تحدیـــد أبعـــاد الثقـــة بـــالنفس المرتبطـــة بمهـــارات تحدیـــد ال -
المناقـــشة الـــشفهیة المناســـبة لدارســـات اللغـــة العربیـــة الناطقـــات بغیرهـــا بالمـــستوى المتقـــدم 

 .األول
) 10(َّعـــرض القائمـــة فـــي صـــورتها األولیـــة علـــى مجموعـــة مـــن المحكمـــین بلـــغ عـــددهم  -

 وطرائـــق تدریـــسها، وأســـاتذة علـــم الـــنفس، والـــصحة محكمـــین مـــن أســـاتذة اللغـــة العربیـــة،
َّالنفــسیة، وطلــب مــن المحكمــین إبــداء آرائهــم فــي مــدى وضــوح األبعــاد الرئیــسة للمقیــاس، 

 .ٕوتعدیل واضافة ما یرونه مناسبا لكل بعد أو عبارة للقائمة
اسـة َّإعداد القائمة في صـورتها النهائیـة بعـد تفریـغ اسـتجابات المحكمـین علـى القائمـة، ودر -

ٕآرائهـم، ومقترحــاتهم، واجــراء التعــدیالت الالزمــة وفقــا لهــا، واســتبعاد المؤشــرات التــي أشــار 
ٍالمحكمـــون إلـــى حـــذفها، وتـــضمنت أربعـــة أبعـــاد رئیـــسة هـــي الكفـــاءة الذاتیـــة المدركـــة : (ٍ

للمناقـــشة الـــشفهیة، وانخفـــاض قلـــق المناقـــشة الـــشفهیة، والرغبـــة فـــي المناقـــشة الـــشفهیة، 
  ). التواصلیةوالكفایة اللغویة

  . إعداد االختبار الموقفي لمهارات المناقشة الشفهیة، ومقیاس تقدیره المتدرج  -ج 
إلعداد االختبار المـوقفي لمهـارات المناقـشة الـشفهیة، ومقیـاس تقـدیره المتـدرج لدارسـات 

  :اللغة العربیة الناطقات بغیرها؛ اتبعت اإلجراءات اآلتیة
َتحدیـد الهــدف مــن االختبــار، وتمثــل فــي التعـرف علــى الجانــب األدائــي لمهــارات المناقــشة  -

الــشفهیة لـــدى دارســات اللغـــة العربیــة الناطقـــات بغیرهــا بالمـــستوى المتقــدم األول، وتقـــدیر 
 .مدى تمكنهن من ممارستها في مواقف حیاتیة

ة مـن مواقـف المناقـشة إعداد االختبار في صورته األولیة، واشتمل االختبـار علـى مجموعـ -
ًالــشفهیة، وقــد تــرك الباحــث للدارســات حریــة اختیــار الموقــف وفقــا لــرغبتهن الذاتیــة؛ تجنبــا  ً

 . للتوتر، والقلق الذي قد ینتابهن إذا طلب منهن المناقشة شفهیا في موقف محدد
إعـــداد مقیــــاس التقـــدیر المتــــدرج فـــي صــــورته األولیـــة، باإلضــــافة إلـــى صــــفحتي العنــــوان  -

ٍلیمـــات، واشـــتملت علـــى الهـــدف مـــن المقیـــاس، ووصـــف مـــوجز لهـــا، باإلضـــافة إلـــى والتع ٍ
 .التعلیمات الموجهة للمعلم؛ لالسترشاد بها

ــــة علــــى مجموعــــة مــــن  - ــــار المــــوقفي ومقیــــاس تقــــدیره فــــي صــــورتهما األولی عــــرض االختب
ــــاهج وطرائــــق التــــدریس،  المحكمــــین المتخصــــصین فــــي مجــــاالت القیــــاس والتقــــویم، والمن
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التربـویین فـي مجـال تـدریس اللغـة العربیـة للنـاطقین بغیرهـا، إلبـداء آرائهـم فیهمــا، والخبـراء 
َّوقــد أشــار المحكمــون إلــى صــالحیة االختبــار المــوقفي ومقیــاس تقــدیره فــي قیــاس الجانــب 
األدائـــي لمهـــارات المناقـــشة الـــشفهیة، مـــع مراعـــاة بعـــض المالحظـــات التـــي قـــام الباحـــث 

 ضوئها؛ للوصول إلى الـصورة النهائیـة لالختبـار ومقـاییس ٕبمراعاتها واجراء التعدیالت في
 .تقدیره

تم تقدیر درجات الدارسات فـي ضـوء مقیـاس التقـدیر المتـدرج وفـق مـا تحققـه الدارسـة مـن  -
ُالمهــارات المتــضمنة بالمقیــاس، بحیــث تعطــى لكــل مهــارة تحققهــا درجتهــا، وقیمتهــا  َُ)1( ،

ُوان لـــم تحققهـــا تفقـــد درجتهـــا، فـــإن حققـــت الد ارســـة جمیـــع المهـــارات المتـــضمنة اســـتحقت ٕ
الدرجـــة العظمـــى، وكانـــت بالمـــستوى األول، فـــإن أخفقـــت فـــي تحقیـــق واحـــدة مـــن مهاراتـــه 
ٍّافتقدت درجتها، ونزلت بالمستوى الثـاني، وهكـذا، حتـى تخفـق الدارسـة فـي تحقیـق أي مـن  َ ُ

 ، وتنزل بالمستوى األخیر)ًصفرا(المهارات فتأخذ 
الختبار المـوقفي لمهـارات المناقـشة الـشفهیة، ومقـاییس تقـدیره علـى التجربة االستطالعیة ل -

دارســـة مـــن دارســـات اللغـــة العربیـــة الناطقـــات بغیرهـــا بالمـــستوى ) 30(مجموعـــة قوامهـــا 
المتقدم األول بمركزالشیخ زایـد لتعلـیم اللغـة العربیـة لغیـر النـاطقین بهـا، وكانـت المجموعـة 

ًمستقلة خارج العینة األساسیة للبحث  :؛ وذلك لتحقیق األهداف اآلتیةَّ
  .حساب زمن االختبار .1

ـــة حـــساب زمـــن االختبـــار اعتمـــادا علـــى الوقـــت الـــذي اســـتغرقه كـــل  ًتـــم اســـتخدام معادل
مجموعة فى اإلجابـة عـن جمیـع مواقـف اإلختبـار، وبتطبیـق المعادلـة؛ اتـضح أن الـزمن الـالزم 

  .ًدقیقة تقریبا) 60(لتطبیق االختبار الموقفي لمهارات المناقشة الشفهیة هو 
 .           ثبات  االختبار الموقفي .2

تــم حــساب ثبــات االختبــار المــوقفي لمهــارات المناقــشة الــشفهیة بطریقــة إعــادة تطبیــق 
ًاالختبار على نفس عینة التجریب االستطالعي بفاصـل زمنـي أسـبوعین تقریبـا، وقـد بلغـت قـیم 

؛ ممــا یعــد مؤشــرا )0‚01( عنــد مــستوى وهــي دالــة)  0‚826(معامــل االرتبــاط بــین التطبیقــین 
  .قویا على ثبات  االختبار

 :ثبات المقیاس المتدرج .3
للتحقق من ثبـات مقیـاس التقـدیر، تـم اسـتخدام نمـط اتفـاق المـصححین، حیـث تـم تقیـیم 
عشر أداءآت لعشر دارسـات بعـد تـسجیل أدائهـن فـي مواقـف االختبـار المـوقفي مـن قبـل اثنـین 

مقیـاس التقــدیر المتـدرج، وتـم حــساب مـدى االتفــاق واالخـتالف بــین مـن المـصححین باســتخدام 
، وهـي نـسبة اتفـاق مرتفعـة؛  ممـا یـدل %)89(المصححیین باسـتخدام معادلـة كـوبر، و بلغـت 

  .على ثبات مقیاس التقدیر، واالطمئنان الستخدامه في البحث
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مقیــاس تقــدیره فــي إعــداد الــصورة النهائیــة لالختبــار المــوقفي لمهــارات المناقــشة الــشفهیة و -
ضــوء مــا أســفرت عنــه نتــائج التجربــة االســتطالعیة لالختبــار المــوقفي لمهــارات المناقــشة 

  .ٕالشفهیة، وآراء السادة المحكمین، واجراء كافة التعدیالت الالزمة
  .إعداد مقیاس الثقة بالنفس للمناقشة الشفهیة  -د 

  :وء الخطوات اآلتیةتم إعداد مقیاس الثقة بالنفس في موقف المناقشة الشفهیة في ض
تحدیــد الهــدف مــن المقیــاس، وتمثــل فــي تقــدیر مــستوى الثقــة بــالنفس فــي موقــف المناقــشة  -

  .الشفهیة لدى دارسات اللغة العربیة الناطقات بغیرها بالمستوى المتقدم األول
ًموقف◌ا؛ تم تـوزیعهم علـى ) 30(إعداد المقیاس في صورته األولیة، وتكون المقیاس من  - ً

الكفـــاءة الذاتیـــة المدركـــة للمناقـــشة الـــشفهیة، وانخفـــاض قلـــق : ( رئیـــسة هـــيأربعـــة أبعـــاد
 ). المناقشة الشفهیة، والرغبة في المناقشة الشفهیة، والكفایة اللغویة التواصلیة

) 10(عـــرض المقیـــاس فـــي صـــورته األولیـــة علـــى مجموعـــة مـــن المحكمـــین بلـــغ عـــددهم  -
ریـسها، وأسـاتذة علـم الـنفس والـصحة محكمین مـن أسـاتذة منـاهج اللغـة العربیـة وطرائـق تد

َّالنفسیة؛ بهدف استطالع آرائهم حول مدى مناسـبة المقیـاس للهـدف الـذي ُأعـد مـن أجلـه،  ِ
َّوقـــد أشـــار المحكمـــون إلـــى صـــالحیة المقیـــاس فـــي تحقیـــق أهدافـــه، مـــع مراعـــاة بعـــض 

 .المالحظات التي قام الباحث بإجرائها وصوال إلى الصورة النهائیة للمقیاس
قدیر درجات الدارسات في ضوء مقیاس الثقة بـالنفس وفـق نوعیـة البـدیل الـذي تختـاره تم ت -

، وبهـذا تراوحـت )1(، والـسلبي )2(، والمحایـد )3(الدارسة بحیث یعطـى للبـدیل اإلیجـابي 
 ).90 -30(الدرجة الكلیة للمقیاس ما بین 

ســـات اللغـــة دارســـة مـــن دار) 30(التجربـــة االســـتطالعیة للمقیـــاس علـــى مجموعـــة قوامهـــا  -
العربیــة الناطقـــات بغیرهـــا بالمـــستوى المتقـــدم األول بمركزالــشیخ زایـــد لتعلـــیم اللغـــة العربیـــة 
لغیــر النــاطقین بهــا، وكانــت المجموعــة مــستقلة خــارج المجموعــة األساســیة للبحــث؛ وذلــك 

  :لتحقیق األهداف اآلتیة
  :حساب زمن تطبیق المقیاس .1

ًیاس اعتمـادا علـى الوقـت الـذي اسـتغرقه وتحقق ذلك باستخدام معادلة حساب زمن المق
أسـرع وأبطـأ خمــس دارسـات فــي اإلجابـة علـى مواقــف المقیـاس، وبتطبیــق المعادلـة؛ اتــضح أن 

  .ًدقیقة تقریبا) 60(الزمن الالزم لتطبیق المقیاس هو 
  : ثبات المقیاس .2

  :للتحقق من ثبات المقیاس استخدم الباحث الطرق اآلتیة
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تم حساب معامل ارتباط بیرسون بین الجزأین، وبلغ و، طریقة التجزئة النصفیة   -أ 
ُّ، وهو معامل ارتباط كبیر؛ مما یدل على ثبات )0‚818(معامل االرتباط بینهما  ٍ ٍ ُ

  .المقیاس وصالحیته للتطبیق
وهو ) 0‚824(، وبلغ معامل االرتباط Cronbach Alphaألفا كروبناخ  طریقة - ب 

لنتائج التى یتم الحصول علیها عند معامل ثبات مرتفع، ومن ثم یمكن الوثوق فى ا
  .تطبیق المقیاس

 :االتساق الداخلي للمقیاس .3
تم حساب االتساق الداخلي لمقیـاس الثقـة بـالنفس للمناقـشة الـشفهیة عـن طریـق حـساب 
معامل االرتباط بین درجـة كـل بعـد، والدرجـة الكلیـة للمقیـاس، وقـد بلغـت قـیم معـامالت ارتبـاط 

) 0‚702(لبعـد الكفـاءة الذاتیـة المدركـة، و) 0‚627: (بالدرجة الكلیـةأبعاد مقیاس الثقة بالنفس 
لبعــد الكفایــة ) 0‚759(لبعــد الرغبــة فــي المناقــشة، و) 0‚838(لبعــد انخفــاض قلــق المناقــشة، و

ـــة  ـــة عنـــد مـــستوى دالل ؛  ممـــا یـــدل علـــى )0‚ 01(اللغویـــة التواصـــلیة وهـــي قـــیم مرتفعـــة، ودال
  .االتساق الداخلي ألبعاد المقیاس

عــداد الــصورة النهائیـــة لمقیــاس الثقــة بـــالنفس فــي ضـــوء مــا أســفرت عنـــه نتــائج التجربـــة إ -
 .ٕاالستطالعیة للمقیاس، وآراء السادة المحكمین، واجراء كافة التعدیالت الالزمة

 .إعداد استمارة التأمل الذاتي  -ه 
  :َُّإلعداد استمارة التأمل الذاتي؛ اتبعت اإلجراءات اآلتیة  

ســتمارة، وتمثــل فـــي التوصــل إلــى تفــسیرات نوعیــة، للنتــائج الكمیـــة تحدیــد الهــدف مــن اال -
للبحــث للكــشف عــن فاعلیــة الــصف المقلــوب فــي تنمیــة مهــارات المناقــشة الــشفهیة والثقــة 

 .بالنفس لدى مجموعة البحث
إعداد االستمارة في صورته األولیة، وقـد اشـتملت علـى مجموعـة مـن التـساؤالت المفتوحـة  -

والطریقة التي قدم بها البرنامج، واألنشطة التي تـضمنها، واألشـیاء حول أهداف البرنامج، 
التــي نالــت إعجــابهن أثنــاء دراســتهن مــن خــالل الــصف المقلــوب، واألشــیاء التــي لــم تنــل، 
والصعوبات التي واجهتهن أثناء دراستهن للبرنامج، ومدى رغبتهن في تعمیم فكـرة الـصف 

 .یها للدارسات اإلجابة بحریة تامةالمقلوب في تعلیم اللغة العربیة، وأتیح ف
عـــرض االســـتمارة فـــي صـــورتها األولیـــة علـــى مجموعـــة مـــن المتخصـــصین فـــي المنـــاهج  -

وطرائــق التــدریس، وعلــم الــنفس، وقــد أقــروا بــصالحیتها؛ لتحقیــق الهــدف منهــا بعــد إجــراء 
التعــــدیالت، وقــــد تــــم مراعــــاة المالحظــــات التــــي أبــــداها المحكمــــون علــــى االســــتمارة قبــــل 

 .ها في صورتها النهائیة للتطبیقصیاغت
التجربـــة االســـتطالعیة لالســــتمارة علـــى مجموعـــة البحــــث االســـتطالعیة، بعـــد تعرضــــهن  -

ٌلحلقتین من البرنامج البرنـامج، وتـم تجمیـع اسـتمارات الدارسـات، وتقییمهـا، كمـا قـام زمیـل 
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اسـتخدام له بتقییم اسـتجابات الدارسـات، وتـم حـساب معامـل االتفـاق بـین الباحـث وزمیلـه ب
وهـو معامـل اتفـاق مرتفـع یـشیر إلـى ثبـات االسـتمارة بـشكل یمكـن ) 0‚89(بیرسون، وبلغ 

 .االعتماد علیها في تطبیقها
إعــداد الــصورة النهائیــة لالســتمارة فــي ضــوء مــا أســفرت عنــه نتــائج التجربــة االســتطالعیة  -

 .ٕللمقیاس، وآراء السادة المحكمین، واجراء كافة التعدیالت الالزمة
  . د بیئة الصف المقلوب وأنشطة التعلمإعدا  -و 

إلعداد بیئة الصف المقلوب وأنشطة التعلم، وضمان تصمیمهما وفقا لمعـاییر التـصمیم 
  :التعلیمي الجید؛ تم اعتماد الخطوات اآلتیة

 وتمثلت في تنمیة مهارات المناقشة الشفهیة و الثقة بالنفس :تحدید أهداف البرنامج  -أ 
لدارسات اللغة العربیة الناطقات بغیرها بالمستوى في موقف المناقشة الشفهیة 

 .المتقدم األول
 وقد اعتمد على االسـتفادة مـن مبـادئ مـزیج مـن :تحدید األساس الفلسفي لللبرنامج - ب 

التطبیقـــات النظریـــة لكثیـــر مـــن الفلـــسفات التربویـــة التـــي ثبـــت فاعلیتهـــا فـــي المیـــدان 
التواصــلیة، والنظریــة البنائیــة، التربــوي، والتــي تتناســب مــع طبیعــة البحــث، كالنظریــة 

ونظریـــة الدراســـة المـــستقلة؛ فالبرنــــامج المقتـــرح یهـــدف إلــــى  تمكـــین الدارســـات مــــن 
مهارات المناقشة الشفهیة والثقة بالنفس بشكل وظیفي یـستطعن مـن خاللـه ممارسـتها 

 .في مواقف تواصلیة ترتبط بحیاتهن
س والمعـاییر التـي تعـد  وتمثلـت فـي مجموعـة مـن األسـ:تحدید أسس بنـاء البرنـامج  -ج 

ضـــوابط تحكـــم إعـــداد البرنـــامج المقتـــرح، وتـــم التوصـــل إلیهـــا باســـتقراء مـــا جـــاء فـــي 
 .البحوث، والدراسات المتخصصة في المجال، والجانب النظري للبحث

فقــد تــم إعــداد المحتــوى التعلیمــي للبرنــامج و : تــصمیم المحتــوى التعلیمــي للبرنــامج  -د 
غطـــي مجموعـــة المهـــارات المـــراد تنمیتهـــا لـــدى تنظیمـــه فـــي صـــورة حلقـــات تعلیمیـــة ت

الدارسـات، واشـتملت كــل حلقـة علـى مجموعــة مـن العناصـر التــي تـسهم فـي تحقیقهــا 
ــــت فــــي ــــي للحلقــــة، :( ألهــــدافها تمثل ــــار القبل عنــــوان الحلقــــة، أهــــداف الحلقــــة، االختب

ـــوى العلمــــي للحلقــــة، األنــــشطة التعلیمیــــة للحلقــــة، االختبــــار البعــــدي للحلقــــة،  المحتـ
 ).راءات اإلثرائیةالق

تــم تـــصمیم مجموعـــة مـــن األنـــشطة : تـــصمیم األنـــشطة التعلیمیـــة لمحتـــوى الـــتعلم  -ه 
التعلیمیة التي تساعد على تحقیق األهداف التعلیمیة لكل حلقة مـن حلقـات البرنـامج، 
وقـــد روعـــي فـــي تـــصمیمها أن تكـــون مناســـبة لطبیعـــة المحتـــوى التعلیمـــي للبرنـــامج، 

یق األهداف الموضوعة للحلقة، و تمثلت في مجموعـة وللدارسین، وأن تسهم في تحق
األدءآت العملیــة لمهــارات المناقــشة الــشفهیة، والتــي تؤدیهــا الدارســات داخــل الــصف 



فاعلیة الصف المقلوب في تنمیة مھارات المناقشة الشفھیة والثقة 
بالنفس لدى دارسي اللغة العربیة الناطقین بغیرھا في المستوى 

  )بحث كمكیفي(  المتقدم
 

  محمد محمد إبراھیم أبو عیدةأحمد 
  عصام محمد أحـمد أبو الخـیر .أد
    عثمــان محـمـدخـــلف الدیـــب  .د

 

 

534 

ـــدراما : تحـــت إشـــراف معلمهـــم وتوجیهـــه ومنهـــا ٕلعـــب األدوار، واجـــراء المناقـــشات، وال
 .التعلیمیة

تــم . ة الـصف المقلـوبتـصمیم أسـالیب التقیـیم والتعزیــز والتغذیـة الراجعـة فـي بیئــ  -و 
تقیــــیم مــــستوى الدارســــین فــــي البرنــــامج مــــن خــــالل إعــــداد االختبــــارات، والمقــــاییس 
المناسبة، وتطبیقها قبل تنفیذ البرنامج وبعده، هذا إلى جانب األسـئلة القبلیـة والبعدیـة 
لكل حلقة بالبرنـامج، والتـي تفیـد الـدارس بتحقیقـه مـستوى اإلتقـان مـن عدمـه، كمـا تـم 

تعزیـز األداء الـصحیح، وتوجیــه أداء : بـات الداراسـات بالبرنـامج مــن خـاللتعزیـز إجا
 .أثناء ممارسة األنشطة، وتقدیم التغذیة الراجعة بشأنها

هــي مجموعــة مــن الخطــوات المتسلــسلة : تــصمیم الخریطــة االنــسیابیة  للمحتــوى  -ز 
علـى والمترابطة، التي یتضح من خاللها خطوات السیر بالبرنـامج المقتـرح، والتعـرف 

َّإجـــراءات تنفیـــذه، ومـــن مزایاهـــا أنهـــا توضـــح التسلـــسل المنطقـــي لمكونـــات البرنـــامج 
ُّالتعلیمـي، وتعــد ســجال یمكـن الرجــوع إلیــه عنــد الحاجـة لتطــویر البرنــامج، أو معالجــة  َ ُ

 .بعض الصعوبات التي تواجه تطبیقه
ُ تـــم تـــصمیم الـــسیناریو الخـــاص بالبرنـــامج فـــي شـــكل:تـــصمیم ســـیناریو البرنـــامج  -ح  َّ 

ًصــفحات تعلیمیــة تــضم نــصوصا، وصــورا ورســوما ثابتــة، ومتحركــة، ولقطــات فیــدیو  ً ً ً
تعلیمیــة، وقــد تــم إعــداد الــسیناریو فــي شــكل مــرتبط بالحلقــات التعلیمیــة الموضـــوعة 

 .للبرنامج المقترح
َّتم في هذه المرحلة تجهیـز الوسـائط التعلیمیـة المختلفـة : إنتاج وسائط محتوى التعلم  -ط 

 أكانـــت لفظیـــة كالنــــصوص المكتوبـــة، أو غیـــر لفظیـــة كالــــصور، وتجمیعهـــا، ســـواء
والموسـیقى، والمقــاطع الــصوتیة، ولقطــات الفیــدیو الالزمــة إلنتــاج البرنــامج التعلیمــي، 
ــــة، ومواقــــع  ــــى األدبیــــات، والمراجــــع، والمــــصادر العلمی وذلــــك مــــن خــــالل الرجــــوع إل

 .االنترنت ذات العالقة
 :تيوتضمنت اآل: إنتاج البرنامج التعلیمي  -ي 

ـــــى الـــــرابط التـــــالي - ـــــصف المقلـــــوب عل ـــــى لبیئـــــة ال ـــــشاء موقـــــع إلكترون -http://oral: إن
communicationskills‚comُّحسن تواصلك سر ریادتك" ، ُأطلق علیها ِ ُ ْ ُ.  

 .رفع عناصر وسائط المحتوى على موقع بیئة التعلم -
ٕ على موقع بیئة الـتعلم، وانـشاء حـساب خـاص لكـل دارسـة بحیـث یكـون تسجیل الدارسات -

 .لكل منهن حسابها الخاص
، عرض البرنامج على الخبراء والمتخصصین في مجالي المناهج وطرائق التدریس  -ك 

ٕوتكنولوجیــا التعلــیم؛ لتقیــیم البرنــامج، وموقــع بیئــة الــصف؛ وابــداء آرائهــم، ومقترحــاتهم 
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ت، وتنفیـذ مقترحـاتهم قبـل إجـراء التجریـب االسـتطالعي حوله وتم رصد كافة التعدیال
 .للبرنامج

، حیث تـم تطبیـق حلقتـین مـن حلقـات البرنـامج إجراء التجربة االستطالعیة للبرنامج  -ل 
علـــى المجموعـــة االســـتطالعیة للبحـــث؛ بهـــدف التحقـــق مـــن وضـــوح المـــادة العلمیـــة 

ح عناصـر اإلخـراج للبرنامج، ومدى مناسبة المحتـوى المقـدم للدارسـات، ومـدى وضـو
الفنـــي المتـــضمنة بالبرنـــامج والتعـــرف علـــى المالحظـــات والمعوقـــات؛ لتـــداركها قبـــل 
التطبیق الفعلـي للبرنـامج، وأسـفرت نتـائج التجربـة االسـتطالعیة عـن تقبـل الدارسـات، 
ـــهن للعمـــــل مـــــن خـــــالل البرنـــــامج، ووضـــــوح تعلیماتـــــه، وأهدافـــــه، وســـــهولة  وحماســ

 .مشاركةاستخدامه، وأبدین رغبتهن في ال
 فــي ضــوء مــا أســفرت عنــه نتــائج التجریــب إنتــاج البرنــامج فــي صــورته النهائیــة  -م 

 .االستطالعي، وأراء السادة المحكمین
  نتائج البحث: عاشرا
 .النتائج الكمیة للبحث .1
  النتائج المرتبطة بالجانب اآلدائي للمناقشة الشفهیة .  
 نتیجة الفرض األول  : 

ُنـــص الفـــرض األول علـــى أنـــه ٌّ یوجـــد فـــرق دال إحـــصائیا بـــین متوســـطي درجــــات ال: َّ ٌ
الدارسات مجموعة البحث في التطبیقین القبلي والبعدى فـي الجانـب األدائـي لمهـارات المناقـشة 

  .الشفهیة
للمجمــوعتین المــرتبطتین؛ ) ت(ُّوللتحقــق مــن صــحة هــذا الفــرض، تــم اســتخدام اختبــار 

القبلـي والبعـدي للجانـب األدائـي لمهـارات لحساب داللة الفرق بین متوسـطي درجـات التطبیقـین 
  :المناقشة الشفهیة لدى مجموعة البحث، وذلك على النحو اآلتي
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  )1(جدول 
الفرق بین متوسطي درجات مجموعة البحث في التطبیقین القبلي والبعدي للجانب األدائي 

  .لمهارات المناقشة الشفهیة

االنحراف  عدد  المتوسط القیاس
 المعیاري

قیمة ت 
 حسوبةالم

درجة 
  الداللة  الحریة

القیمة 
الجدولیة بعد 
التصحیح  

  ببانفورني
حجم   مربع إیتا

  األثر

  0‚896 30 3‚47  القبلي
 0‚999 30 6‚37 البعدي

 كبیر 0‚706  3‚659  01,0 29 **20‚93

  )01,0(دالة عند مستوى **
مــستوى ، عنــد )20‚93(المحــسوبة تــساوي ) ت(أن قیمــة : یتــضح مــن الجــدول الــسابق

ـــــة )2‚756(، بقیمـــــة جدولیـــــة )01,0(داللـــــة  ـــــد درجـــــة حری ) ت(، وبمقارنـــــة قیمـــــة )29(، عن
َالجدولیـة، وجـد أن قیمــة ) ت(المحـسوبة بقیمـة  ِ الجدولیــة؛ ) ت(المحـسوبة أكبـر مـن قیمـة ) ت(ُ

ٍّممـــا یــــشیر إلـــى وجــــود فـــرق دال إحــــصائیا بــــین التطبیقـــین القبلــــي والبعـــدي للجانــــب األدائــــي  ٍ ِ
ُّ الخاصــة بموقــف المناقــشة لــصالح التطبیــق البعــدي؛ ممــا یــدل علــى فاعلیــة البرنــامج للمهــارات

  . المقترح في تنمیة الجانب األدائي لمهارات المناقشة الشفهیة لدى مجموعة البحث
وللتعــرف علــى حجــم تــأثیر المتغیــر المــستقل فــي المتغیرالتــابع؛ تــم حــساب حجــم األثــر 

ً، ومــستواه كبیــر؛ ممــا یعــد مؤشــرا قویــا )0‚706(نــه یــساوي ، فوجــد أ)η2(باســتخدام مربــع إیتــا  ُّ َ ٌُ
علـــى فاعلیـــة البرنـــامج فـــي تنمیـــة الجانـــب األدائـــي للمهـــارات الخاصـــة بموقـــف المناقـــشة لـــدى 

  .الدارسات مجموعة البحث
َّوتأسیسا علـى مـا تقـدم َّتـم رفـض الفـرض الـصفري، وقبـول الفـرض البـدیل الـذي یـنص : ً

ٌیوجـــد فـــرق: َّعلـــى أنـــه ٌّ دال إحـــصائیا بـــین متوســـطي درجـــات الدارســـات مجموعـــة البحـــث فـــي ُ
التطبیقین القبلي والبعـدي للجانـب األدائـي لمهـارات المناقـشة الـشفهیة لـصالح التطبیـق البعـدي، 

  .َّوبهذا یكون قد تم اإلجابة على التساؤل األول من أسئلة البحث
  النتائج المتعلقة بالثقة بالنفس.  
 نينتیجة الفرض الثا  : 

ُنـــص الفـــرض الثـــاني علـــى أنـــه ٌّال یوجـــد فـــرق دال إحـــصائیا بـــین متوســـطي درجـــات : َّ ٌ ُ
الدارســـات مجموعـــة البحـــث فـــي التطبیقـــین القبلـــي والبعـــدى لمقیـــاس الثقـــة بـــالنفس فـــي موقـــف 

 .المناقشة الشفهیة
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َّوللتحقــق مــن صــحة هــذا الفــرض، تــم اســتخدام اختبــار  ِ ِ للمجمــوعتین المــرتبطتین؛ ) ت(ُّ
ساب داللــة الفـــرق بــین متوســـطي درجــات مجموعــة البحـــث فــي التطبیقـــین القبلــي والبعـــدي لحــ

  :لمقیاس الثقة بالنفس للمناقشة الشفهیة، وذلك على النحو اآلتي
  )2(جدول 

داللـــة الفـــرق بـــین متوســـطي درجـــات مجموعـــة البحـــث فـــي التطبیقـــین القبلـــي والبعـــدي 
  لمقیاس الثقة بالنفس للمناقشة الشفهیة

االنحراف  عدد  المتوسط القیاس
 المعیاري

قیمة ت 
 المحسوبة

درجة 
  الداللة  الحریة

القیمة 
الجدولیة بعد 
التصحیح  

  ببانفورني
حجم   مربع إیتا

  األثر

  5‚87 30 45‚17  القبلي
 4‚23 30 83‚13 البعدي

11‚28
 كبیر 0‚934 3‚659  01,0 29 **

  )01,0(دالة عند مستوى **
، عنــد مــستوى )28‚11(المحــسوبة تــساوي ) ت( أن قیمــة :یتــضح مــن الجــدول الــسابق

ـــــة )2‚756(، بقیمـــــة جدولیـــــة )01,0(داللـــــة  ـــــد درجـــــة حری ) ت(، وبمقارنـــــة قیمـــــة )29(، عن
الجدولیــة؛ ) ت(المحـسوبة أكبـر مـن قیمـة ) ت(الجدولیـة، وجـد أن قیمــة ) ت(المحـسوبة بقیمـة 

ٍّممــا یــشیر إلــى وجــود فــرق دال إحــصائیا بــین التطبیقــین ٍ ِ  القبلــي والبعــدي لمقیــاس الثقــة بــالنفس ُ
لـــصالح التطبیـــق البعـــدي؛ ممـــا یـــدل علـــى فاعلیـــة البرنـــامج المقتـــرح فـــي تنمیـــة الثقـــة بـــالنفس 

  . للمناقشة الشفهیة لدى مجموعة البحث
وللتعــرف علــى حجــم تــأثیر المتغیــر المــستقل فــي المتغیرالتــابع؛ تــم حــساب حجــم األثــر 

ً، ومــستواه كبیــر؛ ممــا یعــد مؤشــرا قویــا )0‚934(نــه یــساوي فوجــد أ) η2(باســتخدام مربــع إیتــا  ُّ َ ٌُ
علـــى فاعلیـــة البرنـــامج فـــي تنمیـــة الثقـــة بـــالنفس للمناقـــشة الـــشفهیةة لـــدى الدارســـات مجموعـــة 

  .البحث
َّوتأسیسا علـى مـا تقـدم تـم رفـض الفـرض الـصفري، وقبـول الفـرض البـدیل الـذي یـنص : ً

ٌّیوجـــد فـــرق دال إحـــصائیا: َّعلـــى أنـــه ٌ  بـــین متوســـطي درجـــات الدارســـات مجموعـــة البحـــث فـــي ُ
التطبیقــین القبلـــي والبعـــدي لمقیــاس الثقـــة بـــالنفس للمناقـــشة الــشفهیة لـــصالح التطبیـــق البعـــدي، 

  .َّوبهذا یكون قد تم اإلجابة على التساؤل الثاني من أسئلة البحث
  
  



فاعلیة الصف المقلوب في تنمیة مھارات المناقشة الشفھیة والثقة 
بالنفس لدى دارسي اللغة العربیة الناطقین بغیرھا في المستوى 

  )بحث كمكیفي(  المتقدم
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  : ومن خالل ما تقدم فقد توصل البحث إلى النتائج اآلتیة
ٍّوجود فرق دال - ٍ  إحـصائیا بـین متوسـطي درجـات الدارسـات مجموعـة البحـث فـي التطبیقـین ُ

  .القبلي والبعدي للجانب األدائي لمهارات المناقشة الشفهیة لصالح التطبیق البعدي
ٍّوجود فرق دال إحـصائیا بـین متوسـطي درجـات الدارسـات مجموعـة البحـث فـي التطبیقـین  - ٍ ُ

 .للمناقشة الشفهیة لصالح التطبیق البعديالقبلي والبعدي لمقیاس الثقة بالنفس 
 :النتائج النوعیة للبحث .2

بعد تفریغ استجابات الدارسات علـى اسـتمارة التأمـل الـذاتي وفـق إحـدى طرائـق التحلیـل 
  :؛ تم التوصل إلى اآلتي)P.E.E.L(النوعي للبیانات، والتي یرمز إلیها بالرمز 

لهن في حیاتهن؛ لكونها تمكنهن مـن أفصحت الدارسات أن مهارات المناقشة تعد ضرورة  -
بقولهــا ) 5(التعبیــر عــن آرائهــن، وأهــدافهن بثقــة، ومــن ذلــك مــا أشــارت إلیــه الدارســة رقــم 

األهداف مهم لي في حیـاتي فـي الحاضـر، والمـستقبل، تـساعدني فـي المناقـشة وأنـا واثـق "
 ".من نفسي

ف تحــت إشــراف أفـصحت الدراســات أن تنــوع األنــشطة، ووضــوحها، وتطبیقهــا داخــل الــص -
المعلــم كــان مـــن أبــرز العوامــل التـــي ســاعدت علـــى تحــسن مــستوى أدائهـــن فــي مهـــارات 

) 24(ومـن ذلـك مـا أشـارت إلیـه الدارسـة رقـم . المناقشة الشفهیة، وشعورهن بالثقة بالنفس
األنشطة مهم جدا، استفدت كثیرا؛ ألن أنا ال أعرف كیفیة لتكلم أمام الفـصل قبـل : "بقولها

  ". البرنامج، واآلن أعرف كیفیة المناقشة، وأستطیع التكلم أمام الزمالءأكملي هذا
ِأشارت الدارسات إلى أن تشجیع المعلـم لهـن وتعزیـزه ألدائهـن كـان مـن أهـم العوامـل التـي  - ِّ

سـاعدت فـي تحــسن أدائهـن فــي مهـارات المناقـشة الــشفهیة، وتحـسن مــستوى الثقـة بــالنفس 
أحــب أطبــق النــشاط مــع : "؛ بقولهــا)9(ارســة رقــم لــدیهن، ومــن ذلــك مــا أشــارت إلیــه الد

الزمالء، وأستاذ یـشكر األداء الجیـد لـصدیقات، ویقـول لـصدیقات أنـت رائعـة، أنـت أفـضل 
ًفــي المــرة أخــرى، ال مــشكل فــي خطــأ النحــو، هــذا شــجعني كثیــرا، ویعطینــا فرصــة كثیــرة؛ 

 جیـد، وآتـي بأدلـة مـن أسـتطیع أقـدم للمناقـشة بمقدمـة: "بقولهـا) 25(، والدارسة رقـم "لنجید
 .القرآن والسنة، وأستمع جید، وأجید مهارات كثیرة في المناقشة

ٕ، واتاحــة الفرصــة لهــن )الفیــدیوهات(أشــارت الدارســات أن تــوافر النمــاذج الممثلــة لــألداء  -
بتكــرار المــشاهدة  قــد ســاعد فــي تحــسن أدائهــن فــي مهــارات المناقــشة الــشفهیة، وتحــسن 

 فـي مواقـف المناقـشة، ومـن ذلـك مـا أشـارت إلیـه الدارسـة رقـم مستوى الثقـة بـالنفس لـدیهن
ٌّهــذا برنــامج مهـم جــدا بــه فیـدیوهات كثیــرة ورائعــة اسـتفدت منهــا فــي الــتعلم : "بقولهـا) 12(

   ".المناقشة، شاهدت الفیدیوهات أكثر من مرة للتعلم المهارة بشكل جید
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  :توصیات البحث: حادي عشر
  :نتائج، أمكن التوصیة بما یأتيفي ضوء ما توصل إلیه البحث من 

 :توصیات تتعلق بالمعلم؛ وتشمل .1
تدریب المعلمـین علـى االسـتخدام الجیـد لبیئـة الـصف المقلـوب، كأحـد البیئـات التكنولوجیـة  -

الحدیثة، واستخدامها في تعلیم اللغة العربیة لغیـر النـاطقین بهـا عـن بعـد؛ لتنمیـة مهـاراتهم 
 .اللغویة

یــة للنــاطقین بغیرهــا علــى توظیــف التقنیــات الحدیثــة، واالســتفادة تــدریب معلمــي اللغــة العرب -
 .  منها في تعلیم اللغة العربیة، وتنمیة مهاراتها

تــدریب المعلمــین علــى كیفیــة تــصمیم الفیــدیوهات التعلیمیــة الممثلــة للمهــارات المــستهدفة،  -
 .واستخدامها في تعلیم اللغة العربیة لغیر الناطقین بها

یــدة للجانــب األدائــي لمهــارات المناقــشة الــشفهیة للنــاطقین بغیــر العربیــة؛ تقـدیم النمــاذج الج -
 .لیتمكنوا من محاكاتها

التـــشجیع والتعزیـــز والـــدعم لدارســـي اللغـــة العربیـــة النـــاطقین بغیرهـــا؛ لبعـــث الثقـــة بـــالنفس  -
ُّلدیهم، وتدعیم قدرتهم على التحدث في بیئة یسودها االحترام والتقدیر ِ. 

ًنشطة تعزیزا للمهارات المكتسبة، وتمكینا للدارسین من التطبیق الفعلـي االهتمام بجانب األ - ً
 .لها
 :توصیات تتعلق بدارسي اللغة العربیة الناطقین بغیرها؛ وتشمل .2

تفعیل الدور اإلیجابي للدارس، وتمكینه مـن إدارة عملیـة تعلمـه، وتـدعیم االسـتقالل الـذاتي  -
 . لدیه في موقف التعلم

ــ - ة اللغــة العربیــة، وضــرورة الــتمكن مــن مهاراتهــا ال ســیما المهــارات توعیــة الدارســین بأهمی
 .الشفهیة

تــدریب الدارســین علــى اســتخدام التقنیــات الحدیثــة، واالســتفادة مــن تطبیقاتهــا المتعــددة فــي  -
 . تعلمهم مهارات اللغة العربیة

تــــدریب الدارســــین علــــى ممارســــة مهــــارات المناقــــشة الــــشفهیة فــــي مواقــــف حیاتیــــة تمــــس  -
 .هماهتمام

  :توصیات تتعلق بواضعي برامج اللغة العربیة الناطقین بغیرها؛ وتشمل .3
ـضـرورة تــضمین مهــارات المناقــشة اللغــوي الــشفهیة فــي بــرامج تعلــیم اللغــة العربیــة لغیــر  -

 .الناطقین بها
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ضرورة االستفادة من التقنیات الحدیثة فـي تقـدیم بـرامج تعلـیم اللغـة العربیـة لغیـر النـاطقین  -
 .بها

ناء بـرامج تعلـیم اللغـة العربیـة لغیـر النـاطقین بهـا فـي إطـار فلـسفة واضـحة تركـز ضرورة ب -
  .على العدید من تنظیمات المنهج، وأسالیب التدریس المختلفة

  :مقترحات البحث: ثاني عشر
ََفي ضوء ما توصل إلیه البحث من نتائج، یقترح إجراء البحوث والدراسات اآلتیة   ْ ُ:  

الــصف المقلــوب فــي تنمیــة مهــارات المناقــشة  اللغــوي الكتــابي، فاعلیــة برنــامج قــائم علــى  - 1
 .وتقدیر الذات لدى دارسي اللغة الناطقین بغیرها بالمستوى المتقدم

بنــاء برنــامج قــائم علــى الــصف المقلــوب فــي تنمیــة مهــارات الفهــم االســتماعي لــدى دارســي  - 2
 .اللغة الناطقین بغیرها بالمستوى المتوسط

 الصف المقلوب في تنمیة مهارات النحـو، وأثـر ذلـك علـى التحـدث فاعلیة برنامج قائم على - 3
 .لدى دارسي اللغة الناطقین بغیرها بالمستوى المتوسط

فاعلیة برنامج قائم على الصف المقلوب في تنمیة مهارات الفهم القرائـي لـدى دارسـي اللغـة  - 4
 .الناطقین بغیرها بالمستوى المتوسط

متعــددة فــي تنمیــة مهــارات المناقــشة الــشفهیةة، وتقــدیر فاعلیــة برنــامج قــائم علــى الوســائط ال - 5
 .الذات لدى دارسي اللغة الناطقین بغیرها بالمستوى المتقدم
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  مراجع البحث: ثالث عشر
  : المراجع العربیة -1

مكتبــة : المینـة المنـورة. فاعلیـة الفـصول المقلوبــة فـي التعلـیم). 2015. (ابتـسام سـعود الكحیلـي
  .دار الزمان

فعالیـــة التــــدریب علـــى الــــدراما التعلیمیـــة فــــي الثقـــة بــــالنفس ). 2017. (ســــلیمانأحمـــد جمـــال 
رسـالة . للتحدث باللغة االنجلیزیة لدى تالمیذ الحلقة الثانیة من مرحلـة التعلـیم األساسـي

  . جامعة األزهر-ماجستیر، كلیة التربیة
للغـة العربیـة علـى فاعلیة استخدام التعلم المقلوب في تـدریس ا). 2016. (أحمد محمد النشوان

تنمیــة مهــارات الفهــم القرائــي وبقــاء أثــر الــتعلم لــدى تالمیــذ الــصف الــسادس االبتــدائي 
  .194 -171، )28(. مجلة جامعة الملك خالد للعلوم التربویة. بمدینة الریاض
ــــة مهــــارات ). 2016. (بثینــــة غریــــب صــــقر ــــوب فــــي تنمی أثــــر اســــتخدام مــــدخل الفــــصل المقل

ـــة اإلعدادیـــةاالســـتماع باللغـــة االنج  رســـالة ماجـــستیر، كلیـــة .لیزیـــة لـــدى تالمیـــذ المرحل
  . جامعة المنصورة-التربیة

 .اســتراتیجیات التــدریس الفعــال). 2015. (حــسن جعفــر الخلیفــة و ضــیاء الــدین محمــد مطــاوع
  .مكتبة المتنبي: القاهرة

 ).طبیقیـةدراسة عملیة ت( تنمیة مهارات التواصل الشفوي ). 2006. (راشد محمد أبو صواوین
  .دار إیتراك للنشر والتوزیع: ، القاهرة2ط

برنــامج للتغلــب علـى صــعوبات الكتابــة التـي تواجــه المبتــدئین ). 2015. (رحـاب عبــداهللا زنـاتي
النــاطقین بغیـــر العربیــة باســـتخدام الفـــصل المقلــوب االفتراضـــي المعتمــد علـــى األلعـــاب 

 .314-251،)162 (3 جامعة األزهر، مصر،-مجلة كلیة التربیة. اإللكترونیة
المرجــع فــي تعلــیم ). 2010. (علــي أحمــد مــدكور و إیمــان أحمدهریــديرشــدي أحمــد طعیمــة و

  .دار الفكر العربي:  القاهرة.اللغة العربیة للناطقین بلغات أخرى
تــدریس اللغــة العربیــة فــي التعلــیم العــام ). 2001. (رشــدي أحمــد طعیمــة و محمــد الــسید منــاع

  .دار الفكر العربي: هرةالقا. )نظریات وتجارب(
أثـــر اســـتخدام اســـتراتیجیة الفـــصل المقلـــوب فـــي تنمیـــة ). 2017. (ســـماح عبـــد الحلـــیم هویـــدي

 رسـالة ماجـستیر، .مهارات الفهم االستماعي باللغة االنجلیزیـة لـدى طـالب كلیـة التربیـة
  .  جامعة المنوفیة-كلیة التربیة
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حــة قائمــة علــى مــدخل التحلیــل اللغــوي اســتراتیجیة مقتر). 2015. (شــیماء عبــد الــرحمن تمــیم
لتنمیـــة مهـــارات التواصـــل الـــشفهي لـــدى متعلمـــي اللغـــة العربیـــة النـــاطقین بغیرهـــا فـــي 

  .  جامعة القاهرة- رسالة ماجستیر، كلیة الدراسات العلیا للتربیة.المستوى المتقدم
ارات برنـامج مقتـرح قــائم علـى الـوعي الــصوتي لتنمیـة مهــ). 2011. (شـیماء مـصطفى العمــري

 رســـالة .االســتماع ومهــارات الكــالم لــدى المتعلمــین للغــة العربیــة مــن النــاطقین بغیرهــا
  .  جامعة القاهرة-دكتوراه، كلیة الدراسات العلیا للتربیة

إرشــــادات المجلــــس األمریكــــي لتعلــــیم اللغــــات ). 2016. (صــــالح الحجــــوري ومحمــــد  الجــــراح
مجلــة . ت والمهــارات والكفایــاتدراســة وصــفیة تحلیلیــة للمــستویا)  (ACTFLاألجنبیــة

  .105-83،)25(، السعودیة، األثر
 اضــطرابات الكــالم وعالقتهــا بالثقــة بــالنفس وتقــدیر الــذات ).2009. (صــالح یحیــى الغامــدي

 جامعـــة أم -رســـالة دكتـــوراه، كلیــة التربیـــة. لــدى عینـــة مــن طـــالب المرحلـــة المتوســطة
  .القرى

:  عمــان. التعلــیم المعاصــرة وتطــویر المنهــاجتكنولوجیــا). 2013. (عــاطف أبوحمیــد الــشرمان
 .دار وائل للنشر

برنامج قائم على مدخل التقابل اللغوي لتنمیـة مهـارات التواصـل ). 2018. (عائشة حسن بكیر
جامعـة -رسـالة ماجـستیر، كلیـة التربیـة. الشفوي لدى اإلعالمیین الناطقین بغیـر العربیـة

  .عین شمس
فاعلیــة اســتراتیجیة مقترحــة قائمــة علــى النمــوذج ). 2015. (عبــد العظــیم صــبري عبــد العظــیم

الرباعي ألسالیب التعلم في تنمیة مهارات التواصل اللغوي والوعي بالثقافة العربیـة لـدى 
تعلــیم اللغــة . المــؤتمر الــدولي األول بأســطنبول. متعلمــي اللغــة العربیــة للنــاطقین بغیرهــا
  .، إبریل، عمانالعربیة للناطقین بغیرها الرؤى والتجارب

اإلمــارات . أســالیب تــدریس مهــارات اللغــة العربیــة وآدابهــا). 2005. (عبــد الفتــاح حــسن البجــة
  .دار الكتاب الجامعي: العربیة المتحدة

  .دار الفكر العربي:  القاهرة.تدریس فنون اللغة العربیة). 2002. (علي أحمد مدكور
حـاور المقترحـة فـي تنمیـة مهـارات فاعلیـة اسـتراتیجیة ت). 2018. (علي عبـد المحـسن الحـدیبي

. ِّالتواصل والكفاءة الذاتیة في الحوار لدى متعلمي اللغـة العربیـة النـاطقین بلغـات أخـرى
  . 241 -181، )127(، 32 المجلة التربویة،
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البرمجیــات االجتماعیــة فــي منظومــة الــتعلم المعتمــد علــى ). 2009. (غــادة عبــد اهللا العــامودي
المـؤتمر الـدولي األول للـتعلم اإللكترونـي والتعلـیم . ماعیة نموذجـاالشبكات االجت: الویب

ـــتعلم االلكترونـــي والـــتعلم عـــن بعـــد، : الریـــاض.  عـــن بعـــد  19-17المركـــز الـــوطني لل
  .مارس

:  القــاهرة.اســتراتیجیات تعلــیم اللغــة العربیــة فــي المرحلــة الثانویــة). 2001. (فتحـي علــي یــونس
  .مطبعة الكتاب الحدیث

  .دارغریب للنشر: القاهرة. فن الكالم). 2003. (شركمال محمد ب
عــال عبــد : ترجمــة. اإلطــار المرجعــي األوروبــي المــشترك). 2008. (مجلــس التعــاون الثقــافي

  .دار إلیاس العصریة: القاهرة. الجواد، ضیاء الدین زاهر، ماجدة مدكور، نهلة توفیق
 لتنمیــة مهــارات االســتماع تــصمیم مواقــف درامیــة). 2017. (محمــد عبــد الحــارس عبــد العــال

رســـالة . والتحـــدث لـــدى دارســـي اللغـــة العربیـــة النـــاطقین بغیرهـــا فـــي ضـــوء احتیاجـــاتهم
  . جامعة حلوان-ماجستیر، كلیة التربیة

  .مكتبة دار الكلمة: القاهرة. عملیات تكنولوجیا التعلیم). 2003. (محمد عطیة خمیس
علم االلكترونـي القـائم علـى اســتراتیجیة أثـر اســتخدام الـت). 2016. (محمـد محمـود عبـد الوهـاب

التعلم المقلوب في تنمیـة المهـارات القرائیـة لـدى طـالب معهـد تعلـیم اللغـة العربیـة لغیـر 
ــــة التربیــــة. النــــاطقین بهــــا بالجامعــــة اإلســــالمیة            ،)3 (63 جامعــــة طنطــــا، -مجلــــة كلی

36-72.  
الــصف المقلــوب فــي فاعلیــة توظیــف بیئــة تعلیمیــة قائمــة علــى ). 2017. (میــسر ناصــر عیــد

رســــالة . تنمیــــة النحــــو واالتجــــاه نحــــوه لــــدى طالبــــات الــــصف التاســــع األساســــي بغــــزة
  .  الجامعة اإلسالمیة بغزة-ماجستیر، كلیة التربیة

فاعلیـة برنـامج قــائم علـى الـتعلم المــنظم ذاتیـا باسـتخدام التقنیــات ). 2017. (هالـة نـاجي حــبش
 رسـالة .ارسي اللغـة العربیـة النـاطقین بغیرهـاالتعلیمیة في تنمیة التواصل الشفهي لدى د

  .  جامعة عین شمس-دكتوراة،  كلیة التربیة
فعالیــة برنــامج مقتــرح متعــدد الوســائط قــائم علــى المواقــف ). 2016. (هــدى محمــود أبــو العــز

الحیاتیـــة فـــي تنمیـــة مهـــارات االســـتماع والتحـــدث لـــدى دارســـي اللغـــة العربیـــة النـــاطقین 
  . جامعة المنصورة-ر، كلیة التربیةرسالة ماجستی. بغیرها

  
  
  



فاعلیة الصف المقلوب في تنمیة مھارات المناقشة الشفھیة والثقة 
بالنفس لدى دارسي اللغة العربیة الناطقین بغیرھا في المستوى 

  )بحث كمكیفي(  المتقدم
 

  محمد محمد إبراھیم أبو عیدةأحمد 
  عصام محمد أحـمد أبو الخـیر .أد
    عثمــان محـمـدخـــلف الدیـــب  .د
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