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امللّخص
ــة  ــيلة جذاب ــا وس ــة، لكوهن ــة واألجنبي ــات الثاني ــم اللغ ــًا يف تعلي ــاطًا مه ــب األدوار نش ــرتاتيجية لع ــرب اس تعت
ــر اســترياتيجية لعــب  ــة إىل دراســة أث ــًا وامتاعــًا. هتــدف هــذه الورق ــر عمق ــة التعلــم أكث ومناســبة جتعــل عملي
األدوار يف رفــع كفــاءة املحادثــة العربيــة لــدى متعلمــي العربيــة للناطقــن بغريهــا، علــی أســاس االجتــاه 
التواصــي وباســتخدام اســرتاتيجيات تعليــم املــدرس علــی املجموعــة التجريبيــة. اتبعــت هــذه الدراســة 
ــة  ــانس يف جامع ــالب الليس ــن ط ــة م ــى عين ــت ع ــث أجري ــي، حي ــبه التجريب ــي ش ــي- التحلي ــج الوصف املنه
اإلمــام الصــادق)ع(- كليــة البنــات، فــرع الرشيعــة واحلقــوق)1396/2017(، ومتثــل املجتمــع االحصائــي 
يف جمموعتــن مــن الطلبــة: املجموعــة الضابطــة، واملجموعــة التجريبيــة، تضــم كل جمموعــة 19 طالبــة، وتــم 
ــث.  ــة يف البح ــات للدق ــع البيان ــار جلم ــد االختب ــام قبل-بع ــتخدام نظ ــوائية واس ــة عش ــة بطريق ــار العين اختي
وتشــري نتائــج حتليــل البيانــات إلــی أن اســرتاتيجية لعــب األدوار هلــا تأثــرٌي هــاٌم علــی ارتفــاع مســتوى مهــارة 
ــم  ــة ختصصه ــة العربي ــم اللغ ــون قس ــدم ك ــن ع ــم م ــى الرغ ــوق ع ــة واحلق ــرع الرشيع ــة ف ــى طلب ــة ع املحادث
األســاس. وكذلــك تــدل النتائــج علــی وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن نســبة تعلــم مهــارات طــالب 
ــن  ــال ع ــم فض ــرتاتيجية التعلي ــا اس ــدرس فيه ــع امل ــي يتب ــة الت ــة التجريبي ــظ يف املجموع ــن. فنالح املجموعت
ــج  ــري النتائ ــة. وتش ــة الضابط ــة باملجموع ــة مقارن ــاءة املحادث ــتوی كف ــاع مس ــب األدوار، ارتف ــرتاتيجية لع اس

ــة. ــدی الطلب ــة ل ــة والعاطفي ــدرات املوقفي ــتوی الق ــع مس ــرتاتيجية يف رف ــذه االس ــر ه ــری إىل اث األخ

الكلــات الدليليــة: لعــب أو متثيــل األدوار، املدخــل التواصــي، مهــارة املحادثــة، اللغــة العربيــة، اســرتاتيجية 
التعليــم.

smohseny1967@isu.ac.ir :الكاتب املسؤول *
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التمهيد
للطــالب وكوحــدات دراســية  العــامل  العربيــة يف معظــم جامعــات  اللغــة  تدريــس  يتــم 
خاصــة ملــن يتخصــص بالدراســات االســالمية. ألهنــم بحاجــة الــی مهــارات اللغــة العربيــة 
ــت آونــگ وآخــرون، ۲۰۱۳:  ــدا بن ــراءة، وكتابة.)نورآني ــة، وق األساســية مــن اســتاع، وحمادث
ــي  ــری. فف ــارات األخ ــم امله ــبة لتعّل ــة املناس ــة أن توفراألرضي ــارة املحادث ــتطيع مه ۲۱۲( وتس

اجلامعــات التــي يتعلــم الطــالب اللغــة العربيــة باعتبارهــا اللغــة الثانيــة، عــادة  ال يســتخدمون 
ــية. ــوف الدراس ــارة إالّ يف الصف ــذه امله ه

وتعتــرب اســرتاتيجية لعــب األدوار إحــدی االســرتاتيجيات اخلالقــة لتعليــم اللغة. وتنســب 
هــذه الطريقــة إىل العــامل النمســاوي)مورينو( حيــث طبقهــا للمــرة األوىل يف مــدارس النمســا 
1911، ثــم انتــرشت بعــد ذلــك بأســاء متعــددة هــي لعــب األدوار،متثيــل األدوار، املحــاكاة، 
و متثيــل األدوار نشــاط يمكــن تدريســه يف املــدارس ألنــه حيقــق تفاعــاًل عقليــًا ووجدانيــًا لــدى 
ــی التعلــم  الطالب)امحــد العــاوي، ۲۰۰۹: ۲۳(. فضــال عــن أن هــذه االســرتاتيجية تــؤدي ال
العميــق واملمتــع وجتعــل الطــالب يندجمــون باملوضــوع األصــي وذلــك بابتــكار املشــاهد 
ــق  ــی عم ــس ف ــاط تدري ــا نش ــب األدوار باعتباره ــرتاتيجية لع ــر اس ــرية. وتؤث ــة القص التمثيلي
األبعــاد الشــخصية واالجتاعيــة للطــالب. ففــي هــذه الطريقــة، ينشــط املتعلمــون مــع بعــض 

يف حتليــل الظــروف االجتاعيــة حيــث تســفر هــذه االســرتاتيجية عــن املناقشــات اجلاعيــة.
ــل  ــی متثي ــوم عل ــس تق ــة تدري ــا» طريق ــب األدوار:بأهن ــالد للع ــف اجل ــاوي تعري ــل الع ونق
الظــروف التــي يتعــرض هلــا الطــالب وبــارشاف املعلــم. ففــي أثنــاء املرسحيــة يقــوم الطــالب 
املمثلــون بتمثيــل الشــخصيات والظــروف واألحــداث. والطــالب اآلخــرون يشــاهدون 
أحــداث املرسحيــة وينقدوهنــا. بعــد املرسحيــة يشــكل املعلــم جلســة املناقشــة ملشــاركة مجيــع 

الطالب«.)أمحــد العــاوي، ۲۰۰۹: ۲4(.
ــس  ــتخدم يف التدري ــرتاتيجية تس ــن: إس ــارة ع ــم عب ــب األدوار يف التعلي ــرتاتيجية لع فإس
و تبتني علــی تقديــم املعلومــات للمتعلمــن ويتــم تطبيقهــا باســتخدام احلــركات املتنوعــة 
الصــف  للعــب األدوار يف  لغــة احلــوار املصاحبــة  ألعضــاء اجلســم. هــذا باالضافــة إىل 
ــذا  ــون وه ــه املتعلم ــي الي ــا يصغ ــتيعاب م ــل يف اس ــرتاجیية تتمث ــذه االس ــزة ه ــرسح.و مي أوامل
ــة  ــذه الطريق ــي ه ــم. فف ــروض هل ــوع املع ــوم أواملوض ــم املفه ــی فه ــتمل عل ــتيعاب يش االس
تعــرض األحــداث الواقعيــة أواخلياليــة عمليــًا حتــی تظهــر اجلوانــب االجیابيــة والســلبية 
ــم  ــم أخــذ العــرب منهــا.   وتتــالءم اســرتاتيجية لعــب األدوار مــع أصــل التعلي للموضــوع ويت
عــن طريــق العمــل والفعاليــة والتجربــة املبــارشة. وجتعــل دور املتعلــم يف عمليــة التعلــم 
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ــه. ــة ل ــدرات الذهني ــارشة ونموالق ــارب املب ــة التج ــر إمكاني ــی توف ــيًا حت رئيس
نقلــت نــور آينــدا عــن روســني )۲۰۱۲( أن معظــم الطــالب قــد تعلمــوا القواعــد النحويــة 
واملفــردات العربيــة وال يتمكنــون مــن اســتخدامها يف التواصــل مــع اآلخريــن خاصــة يف مهارة 
ــد  ــم القواع ــة وتعلي ــارشة واملارس ــارضة املب ــالل املح ــن خ ــة م ــذه اللغ ــم ه ــة. فتعلي املحادث
ــد يف  ــم التأكي ــه يت ــًا. ألن ــس نافع ــة- لي ــس اللغ ــة لتدري ــة التقليدي ــة -الطريق ــة املحض النحوي
هــذه الطريقــة علــی تعلــم نحواللغــة الثانيــة املجــردة. والقــدرات النحويــة تشــري الــی أن العلــم 
اللغــوي يقــدر علــی انتــاج اجلمــل يف لغــة مــا. هــذه القــدرة تشــري الــی علــم الصياغــة الــذي 
هيتــم بأجــزاء اجلملــة بــا فيهــا:  إعــراب الكلــات، األزمنــة، العبــارات، شــبه اجلمــل، أنــاط 
اجلمــل وإلــی كيفيــة صياغــة اجلمــل إمجاليــًا  )نورآنيــدا بنــت آونــگ وآخــرون، ۲۰۱۳: ۲۱5(. 
ورغــم أمهيــة القــدرات النحويــة يف تعليــم اللغــة ولكنهــا ليســت العامــل األســاس الــذي يؤثــر 
يف تعّلــم اللغــة؛ ألنــه مــن املمكــن أن يعــرف الطالــب مجيــع قواعــد صياغــة اجلملــة ولكنــه ال 
يتمكــن مــن اســتخدام اللغــة إلجــراء التواصــل ذي الداللــة. هــذا األمــر )القدرة علــی اجــراء 
ــح »القــدرة  ــم اســتنباطه مــن مصطل ــذي يت ــة(، هواهلــدف واملوضــوع ال التواصــل ذي الدالل

التواصلية«.ألهنــا  تشــتمل علــی اجلوانــب املختلفــة لعلــم اللغــة وهــي:
- معرفة كيفية  استخدام اللغة  ووظائفها لألهداف املعينة.

ــبيل  ــی س ــن؛ فعل ــروف املخاطب ــف وظ ــب مواق ــة حس ــتخدام اللغ ــة  اس ــة  كيفي - معرف
ــي  ــع الت ــة املواض ــمي ومعرف ــري الرس ــكالم غ ــمي وال ــكالم الرس ــتخدام ال ــة  اس ــال معرف املث

ــة. ــة املحادث ــن لغ ــدالً م ــة ب ــة  الكتاب ــتخدام لغ ــب اس جی
واحلكايــة،  القصــة  فيهــا  بــا  والنصــوص  اجلمــل  وتوليــد  النطــق  كيفيــة  معرفــة    -

واملحادثــة. والتقرير،واملقابلــة 
- معرفــة  كيفيــة  التواصــل واالســتمرار رغــم القيــود اللغويــة مثــل االســتفادة مــن شــتی 

ــة)!(. ــرتاتيجيات التواصلي ــواع االس أن
ــة هــو طــرح االجتــاه  ــا احلالي ــوگات )۱۹۸۷( أن مــن القضاي ــدا عــن ب ــور آني وقــد نقلــت ن
التواصــي للتدريــس )CLT( للغــة الثانيــة خاصــة للغــة االنجليزيــة كاالجتــاه املؤثــر يف متكــن 
املتعلمــن مــن إجــادة اللغــة. ففــي هــذا االجتــاه ينبغــي التعريــف بالعناويــن واملحتويــات التــي 
تشــمل علــی اخلصائــص وامليــزات التاليــة بــدالً مــن التعريــف البســيط للحاجــة الــی النحــو 
ــل.  ــل الكام ــراء التواص ــن إج ــوا م ــی يتمكن ــن حت ــة للمتعلم ــات الرئيس ــردات كاحلاج واملف
ألن إحــدی القضايــا اهلامــة التــي يواجههــا املدرســون حــن تدريــس اللغــة  الثانيــة، التمهيــد 
للمتعلمــن الســتخدام العلــوم اللغويــة يف الظــروف املذكورة)نورآنيــدا بنــت آونــگ وآخرون 
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ــی  ــم ال ــدرس واملتعل ــاج امل ــدف حيت ــة اهل ــح للغ ــم الناج ــم والتعل ــة التعلي ، ۲۰۱۳: ۲۱۳(. وبغي
جهــود ومســاع مضاعفــة. فطبعــًا املتعلــم بحاجــة الــی جهــود كثــري مقارنــة باملــدرس. فعلــی 
ــم اللغــة  ــه لتعّل ــادة مــن التوجي ــی املتعلمــن اإلف هــذا األســاس يؤكــد أكســفورد )۱۹۹۰( عل

ــدا بنــت آونــگ وأخــرون، ۲۰۱۳: ۲۱۳(. ــة )نورآني الثاني
ــًا. ولعــب  ــًا يمكــن اجــراء النشــاطات التــي يركــز عليهــا االجتــاه التواصــي مجاعي وإمجالي
الظــروف  املتنوعــة يف  االجتاعيــة   األدوار  أواملتعلمــن  الطــالب  ملارســة  فرصــة  األدوار 
ــة  ــة التواصلي ــم اللغ ــة يف تعلي ــة اخلاص ــب األدوار باألمهي ــی لع ــة . وحيظ ــة املختلف االجتاعي
ويمكــن للمــدرس مــن حتديــد اطــار لعــب االدوار إلــی حــد كبــري. حيــث تتكــون مؤلفــات 
الفعاليــات  أي  التعليميــة  والظــروف  واملتعلــم  املــدرس  مــن  األدوار  لعــب  اســرتاتيجية 

واألنشــطة.
التعبرييــة لــدی  الــی متيــز اســرتاتيجية لعــب األدوار هــو نموالقــدرات  ومــا يــؤدي 
املتعلمــن و تنميتهــا؛ كــا تنشــط موهبــة ومهــارة التواصــل و إدارة املناقشــة واملحادثــة  والتعبــري 
احلــر عــن اآلراء واالحــرتام للزمــالء والقــدرة علــی اختــاذ القــرار. إن التدريــس علــی أســاس 
اســرتاتيجية لعــب األدوار يعتــرب اســتمرارًا للنشــاطات التــي يقــوم هبــا املتعلمــون يف حياهتــم 
العاديــة. هــذه االســرتاتيجية مــن االســرتاتيجيات املؤثــرة يف التعامــل مــع الفــروق االجتاعيــة 
بــن املتعلمــن واإلســتفادة منهــا حلــل مشــاكلهم واكتســاب املعــارف وتشــجعيهم علــی التعلم 

الشــامل ملهــارة التفكــري والتحليــل )ســامل برقــان، ۲۰۰۹: ۱۸(.
ومــن املتوقــع بعــد تطبيــق هــذه الطريقــة زيــادة الثقــة بالنفــس وتعزيــز النشــاطات اجلاعيــة  
لــدی الطــالب إثــر تقدمهــم اللغــوي والعلمــي خاصــة يف جمــال املحادثــة العربيــة، باســتخدام 
ــم  ــة هل ــري الفرص ــة وبتوف ــات احلديث ــة والتقني ــارات التعليمي ــب األدوار وامله ــرتاتيجية لع اس
ــارة روح التنافــس  ــة حــول املوضوعــات العامــة واخلاصــة مــن خــالل إث للمناقشــة واملحادث

بينهــم.
وتتمثــل مشــكلة الدراســة يف اجتيــاز طالبــات جامعــة االمام الصــادق)ع( - كليـــة البنات، 
6 وحــدات دراســية تنقســم علــی 6 مســتويات 4وحــدات متهيديــة )1و2و3و4( ومســتوين 
ــه بحاجــة ماســة الــی  5و6 متقدمــن(و بعــد تعليــم املســتويات التمهيديــة حيــس الطالــب بأن
اســتمرار التواصــل مــع هــذه اللغــة. ولكــن بــا أنــه ليــس أمامــه متســع مــن الوقــت ليتمكــن 
مــن ممارســة املحادثـــة واإلدالء بآرائــه يف صفــوف املحادثـــة األربعــة التــي أرشنــا اليهــا. ففــي 
صفــوف املحادثــة يف املرحلــة املتقدمــة يتــم تصميم النشــاطات املتنوعة باســتخدام اســرتاتيجية 

لعــب األدوار لرفــع مســتوی املهــارات التواصليــة لــدی الطــالب وتتبــع األهــداف التاليـــة:
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ــة  ــاركة الناجحـ ــة املش ــر نسبـ ــا لتطوي ــط هل ــف و التخطي ــاطات يف الص ــم النش تنظي  -1
للطــالب.

ابداع النشاطات التواصلية والواقعية واحلركية يف الصف.  -2
تشجيع الطالب وتعزيز نشاطاهتم لتنمية مهارة املحادثة لدهيم.  -3

ــي  ــری وه ــة األخ ــاءات اللغويـ ــع الكف ــاطاهتم لرف ــز نش ــالب وتعزي ــجيع الط تش  -4
والكتابــة. القــراءة  و  االســتاع 

لذلك تسعى هذه الدراسة لإلجابة عن األسئلة التالية:
هل السرتاتيجية »لعب األدوار«تأثري يف رفع كفاءة مهارة املحادثة العربية ؟  .1

هــل هنــاك فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن طريقــة لعــب األدوار باســتخدام   .2
اســرتاتيجية التعليــم طريقــة ولعــب األدوار دون اســتخدام هــذه االســرتاتيجية فــی رفــع 

كفــاءة مهــارة املحادثــة لــدی الطــالب؟
هــل تــؤدي اســرتاتيجية لعــب األدوار الــی ارتفــاع اجلانــب العاطفــي بــا فيــه الثقــة   .3

ــي؟ ــل اجلاع ــارات العم ــس ومه بالنف
وتقوم الدراسة احلارضة علی الفرضيات التالية:

اسرتاتيجية لعب األدوار تؤثر يف تقدم مهارة املحادثة لدی الطالب.  .1
ــرتاتيجيات  ــتاذ M اس ــتخدم االس ــذي يس ــف ال ــة للص ــارة املحادث ــّدم مه ــوق تق تف  .2

التعليــم علــی الصــف اآلخــر.
اســرتاتيجية لعــب األدوار تــؤدي الــی ارتفــاع اجلانــب العاطفــي بــا فيــه الثقــة   .3

اجلاعــي. العمــل  ومهــارات  بالنفــس 

الدراسات السابقة
تعــد الدراســات واألبحــاث منطلقــًا للباحــث للتعــرف عــى الُلبنــات التــي مل تكتمــل بعــد يف 
جمــال بحثــه العلمــي ليقــوم باســتكال مــا يســتطيعه منهــا، ويمهــد الطريــق ملــن بعــده ليســامهوا 
ــاث  ــض األبح ــتعراض بع ــان باس ــام الباحث ــك ق ــى ذل ــاء ع ــي، وبن ــث العلم ــك البح يف ذل

ــايل: والدراســات ذات العالقــة بمجــال دراســتها، وكانــت عــى النحوالت
نرصحممــد مقابلــة وعبــداهلل أمحدبطــاح )2015م( فــی مقالتهــا، حيــث كانــت مــن أهــم 
أهدافهــا الكشــف عــن أثراســرتاتيجية لعــب الــدور يف حتســن مهــارات التحــدث لــدى 
ــجيل  ــًا بالتس ــي مصحوب ــار موقف ــاء اختب ــاس بن ــى أس ــت ع ــع. وقام ــف التاس ــالب الص ط
والتصويــر،46 طالــب يف الصــف 9، منهــم 25 طالــب يف املجموعــة التجريبيــة،21 ضابطــة. 
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وكانــت مــن أهــم نتائجهــا 1.اســتخدام اللغــة العربيــة الفصيحــة الســليمة مــن دون األخطــاء 
ــاء.  ــن األخط ــة م ــل خالي ــتخدامها يف مج ــروة اللغوية،واس ــم الث ــة. 2. تنظي ــة والصوتي النحوي
هــذه الدراســة مطبقــة عــى املحادثــة العربيــة للناطقــن هبا،ودراســتنا الفعليــة للناطقــن 

ــر. ــجيل والتصوي ــتخدام التس ــث اس ــن حي ــتنا م ــبه دراس ــا تش ــا أهن بغريها،ك
نــور آنيــدا بنــت آونــگ وآخــرون )2013( يف مقالتهــم ينشــدون رفــع مســتوى املحادثــة 
العربيــة يف النشــاطات اجلاعيــة. واتبعــت املقابلــة مــع5 جمموعــات أي مــع 100 طالــب، و5 
ــة يف الســنة األولــی. وكانــت مــن  ــة الليســانس يف فــرع اللغــة العربي مرشفــن. طــالب مرحل
أهــم نتائجهــا ارتفــاع مســتوى املحادثــة وزيــادة الثقــة بالنفــس. يمكــن االســتفادة مــن نتائــج 

هــذه الدراســة يف بلــورة التصــور املقــرتح.
هاروماليــا كاســتيا)2013( يف رســالة  ماجســتريتدرس معرفــة ارتفــاع مســتوی املحادثــة 
ــدی الطــالب. واتبعــت  ــة ل ــن مهــارة املحادث ــة نســبة االختــالف ب ــن و معرف ــن املجموعت ب
ــى  ــت ع ــذ وكان ــة 25 تلمي ــة( كل جمموع ــة والتجريبي ــة الضابط ــي )املجموع ــج التجريب املنه
الكمــي  الوصفــي  التحليــل:  و  االختبــار  املقابلــة،  املشــاهدة،  املعلومــات:  مجــع  اســاس 
باســتخدام برنامــج spss، وكانــت مــن أهــم نتائجهــا ارتفــاع مســتوى املحادثــة يف املجموعــة 
التجريبيــة. توصلــت الدراســة الســابقة اىل  نتائجهــا عــن طريــق مجــع املعلومــات، أمــا دراســتنا 
الفعليــة توصلــت اىل نتائجهــا عــن طريــق اســرتاتيجية التعليــم للمــدرس والتصويــر بالفيديــو.
ــه ای  ــه حرف ــة »جترب ــا مقال ــدي )1392-2013( يف مقالتهي ــد أس ــي وحمم ــل غالم خلي
اســتادان در ارتبــاط بــا پديــده تدريــس اثربخــش در آمــوزش عالــی«. شــارك ۱۲ عضــوا مــن 
ــج هــذه الدراســة يف  ــة التدريــس بجامعــة كردســتان. يمكــن االســتفادة مــن نتائ أعضــاء جلن

ــدرس. ــم للم ــرتاتيجية التعلي ــرتح يف اس ــور املق ــورة التص بل
پرســيال اســالم و تــازارم اســالم)2012( فــی مقالتهــا حيــث هتــدف اىل دراســة العالقــة 
النشــاطات اجلاعيــة والصفــوف  بــن متثيــل االدوار و مســتوى املحادثــة االنجليزيــة يف 
ــت الدراســة عــى 1200 طالــب يف جامعــة بنغــالدش   ــم املدرســن. وأجري ــرية. و تقوي الكب
يف قســم اللغــة االنجليزية،عــن طريــق توزيــع االســتبيانات واملقابلــة مــع املرشفــن. مــن نتائــج 
ــرك  ــالب وت ــرأة الط ــادة ج ــس، زي ــة بالنف ــادة الثق ــة، وزي ــتوى املحادث ــاع مس ــة ارتف الدراس
اخلجــل، زيــادة رغبــة الطــالب يف هــذه االســرتاتيجية، تأييــد املرشفــن للتقــدم الالفــت للنظــر 
ــع  ــرتح يف رف ــور املق ــورة التص ــة يف بل ــذه الدراس ــج ه ــن نتائ ــتفادة م ــن االس ــالب. يمك للط

ــة. ــة فــی اللغــة العربي مســتوى املحادث
جيهــان العــاوی)2009( يف رســالة ماجســتري ومــن أهدافهــا دراســة اثــر اســتخدام 
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طريقــة لعــب األدوار يف تدريــس القــراءة علــی تنميــة التفكــري التأمــي لــدی الطــالب. وقامــت 
عــى أســاس املنهــج التجريبــي )املجموعــة الضابطــة والتجريبيــة( يف مــدارس فلســطن. ومــن 
ــم  ــراءة. ت ــارة الق ــة يف مه ــة و خاص ــدی الطلب ــي ل ــري التأم ــة التفك ــة تنمي ــذه الدراس ــج ه نتائ
تطبيــق الدراســة الســابقة عــى مهــارة القــراءة، أمــا دراســتنا الفعليــة فقــد طبقــت عــى مهــارة 

املحادثــة.
لعــب األدوار يف  برقــان)2009( يف رســالة ماجســتري»أثر اســرتاتيجية  فــدوی ســامل 
ــة  ــث الرتبي ــايس يف مبح ــث األس ــف الثال ــة الص ــدی طلب ــتقرائي ل ــري االس ــل والتفك التحصي
ــرتاتيجية  ــر اس ــة أث ــت اىل دراس ــة« هدف ــان اخلاص ــة ع ــدارس مدين ــة بم ــة والوطني االجتاعي
لعــب األدوار يف التحصيــل والتفكــري االســتقرائي لــدی الطلبــة.  وكان جمتمع الدراســة: 106 
ــة  ــي )املجموع ــبه التجريب ــج ش ــة، املنه ــة العنقودي ــار العين ــم اختي ــتن، وت ــن مدرس ــب م طال
ــري  ــور يف التفك ــي والتط ــدم العلم ــايب يف التق ــري االجی ــتنتجت التاث ــة(. اس ــة والتجريبي الضابط
االســتقرائي. تطبيــق الدراســة الســابقة عــى التفكــري االســتقرائي، وهــذا يــدل عــى ميــزة هــذه 

الطريقــة.
دينيــز گوكــرا وايــورم ايفيكــی آدن)2009( يدرســان تاثــري تدريــس املدرســن للغــة 
ــع  ــكا. وكان املجتم ــال أمري ــوتا ش ــة منيس ــي. اجلامع ــل التواص ــاس املدخ ــى أس ــة ع العربي
اإلحصائــي:  جامعــة منيســوتا، وتــم مجــع البياناتعــن طريــق  املقابلــة التدرجیيــة  مــع املدرســن يف 
بعــض املراكــز اللغويــة الكبــرية. ركــزت الدراســة عــى مفهــوم القواعد،األخطــاء، النشــاطات 
للمدخــل  االجیــايب  األثــر  عــى  تؤكــد  الســابقة  الدراســة  االســاتذة.  واجلاعيــة،  الثنائيــة 
ــب  ــة باعتبارلع ــذه النظري ــد ه ــة تؤي ــتنا الفعلي ــا دراس ــة أم ــة العربي ــس اللغ ــي يف تدري التواص

ــي. ــل التواص ــطة املخ ــدى أنش األدوار إح
زيــد بــن مهلهــل بــن عتيــق الشــمري)2008( يف رســالة ماجســتييبحث عــن معرفــة 
فاعليــة التدريــس باســرتاتيجية  لعــب األدوار يف تنميــة مهــارات النحــو لــدی تالميــذ الصــف 
األول املتوســط. ويقــوم املجتمــع اإلحصائــي:  تالميــذ الصــف األول املتوســط يف الســعودية: 
6۰ طالبــًا يف املجموعتــن الضابطــة والتجريبيــة، وتــم مجــع البيانــات عى أاســاس  االســتبيانات 

واالختبــار العلمي،واســتنتجت الدراســة تأييــد فاعليــة التدريــس باســرتاتيجية  لعــب األدوار 
وكانــت مقرتحــات نتائــج الدراســة: تصميــم كتــب النحــو والقواعــد فيهــا طبق لعــب األدوار، 
ــار طريقــة بــن اســرتاتيجية لعــب األدوار  ــة واختي ۲. تدريــس النحــو حيتــاج الــی ســعة الرؤي
واالســرتاتيجيات األخــری. إقامــة الــورش التعليميــة للمعلمــن )تعليــم اســرتاتيجية لعــب 
األدوار لتقديــم الــدروس النحويــة(. يمكــن تطبيــق الدراســة الســابقة عــى النحــو، وهــذا يدل 
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عــى ميــزة هــذه الطريقــة. أمــا دراســتنا الفعليــة فقــد طبقــت عــى مهــارة املحادثــة.
بعــد مالحظــة هــذه الدراســات تســعی الدراســة الفعليــة إيل تنــاول آراء األخصائــن 
لتعليــم اللغــات األجنبيــة، وذلــك باختيــار اســرتاتيجية لعــب األدوار كطريقــة تعليــم تواصلية 
وجمموعــة مــن النــاذج االجتاعيــة للتدريــس بغيــة اســتخدام اســرتاتيجية التعليــم التواصــي 
ــة بــن الطــالب مــن أجــل  ــة. وتؤكــد هــذه الدراســة علــی مهــارة املحادث لتعليــم اللغــة الثاني
ــر  ــة إث ــن يعتقــدون بتطــور املهــارات اللغوي ــة لدهيــم. ألن الباحث رفــع كفــاءات اللغــة العربي
ــل يف  ــه هــذه الدراســة تتمث ــة باســتخدام االجتــاه التواصــي. ومــا أضافت تطــور مهــارة املحادث
تطبيقــه عــى طــالب مــن غــري ذوي االختصــاص يف اللغــة العربيــة، وكذلــك يف كيفيــة تطبيــق 

اســرتاتيجية لعــب األدواربــا فيــه:
- اســتخدام الوســائل التعليميــة خاصــة كامــريا التصويــر ليشــاهد الطــالب متثيلهــم ويقّيــم 

املرشفــون مســتوی التقــدم العلمــي والعاطفــي لدهيــم طــوال الفصل الــدرايس.
- االستخدام  املتزامن للمهارات التعليمية من جانب أستاذ املجموعة التجريبية.

- توظيــف اجلمــل واســتخدام املصطلحــات والتعابــري البيانيــة الوظيفيــة يف املناقشــة 
واملحادثــة.

مراجعة األدب النظري
ــم  بحاجــات  ــم و التعلي ــط التّعل ــي ترب ــة الت ــة هــي بعــد مــن أبعــاد الوظيف التطبيقــات احلياتي
ــرد  ــق الف ــالل حتقي ــن خ ــا فم ــاًل تعاوني ــه تفاع ــع جمتمع ــرد م ــل الف ــع، وبتفاع ــرد و املجتم الف

ــربی. ــه الك ــداف جمتمع ــق أه ــة( تتحق ــری )الفردي ــه الصغ ألهداف
ــا ننظــر إلــی اللغــة  إّن اهلــدف األســاس مــن تعليــم اللغــة هــو ممارســتها، و هــذا األمــر جیعلن
ــات و  ــف وموضوع ــن مواق ــا م ــا فيه ــاة ب ــط باحلي ــة ترتب ــة وحياتي ــة واقعي ــا ممارس باعتباره
ــة و  ــد املعياري ــة القواع ــت لغ ــاة و ليس ــة احلي ــي لغ ــة ه ــة، ألن اللغ ــة متنوع ــف اجتاعي وظائ
القوالــب اجلامــدة، وهــي أقــرب إلــی املجــال العمــي املتّصــل بتعليــم اللغــة العربيــة للناطقــن 
ــتخدامها يف  ــة واس ــی اللغ ــرف إل ــی التع ــالب عل ــاعد الط ــر يس ــذا األم ــری؛ وه ــات أخ بلغ

ــداهلل ،1997:66( . ــم )عب ــط هب ــذی حيي ــع ال ــع املجتم ــم، وم ــع بعضه ــم م تواصله
ــاة، و ليــس  ــة للغــة ومــدی حضورهــا يف احلي ــز علــی الوظائــف األجتاعي ــا الرتكي و علين
عــى قواعدهــا النحويــة، بحيــث نبنــی طريقــة تعليمنــا بنــاء وظيفيــًا  تعنــي باللغــة مــن حيــث 
اعتبارهــا وســيلة التفاهــم و التخاطــب و التعبــري عــن ســائر املواقــف التــي يعيشــها اإلنســان يف 

بيئتــه  و جمتمعــه )املصــدر نفســه(. 
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املدخل التواصلی
ــة، ويف  ــب اللغ ــا يناس ــا ب ــة )الوظيفية(وتطويره ــة التواصلي ــن الطريق ــتفادة م ــن االس  يمك
ــا كان  ــريًا، فهــو اليبقــي يف دور التلقــن واإلعــادة مثل ــًا كب ــم اهتام ــال املعّل ــة ين هــذه الطريق
ــيًا  ــرصًا اساس ــاره عن ــه باعتب ــه و طاقات ــتنهاض قدرات ــن اس ــّد م ــل الب ــة ب ــرق التقليدي يف الط
ــة  ــف التعليمي ــاز املواق ــه يف إنج ــز علي ــن الرتكي ــد م ــك ال ب ــم، لذل ــم و التعلي ــة التّعل يف عملي
ــي  ــكل طبيع ــالب بش ــع الط ــتها م ــف ومعايش ــذه املواق ــل ه ــة لتمث ــف احلياتي ــة للمواق املوازي

ــه( . ــدر نفس ــة )املص ــن التلقائي ــب م قري
و املعايري األساسية التی تستند عليها الطريقة التواصلية كا يي:

ــة اهلامــة للمتّعلــم، ألن اهلــدف هــو اســتثارة  ــة و النواحــي الوجداني ــام باملعرف 1-  االهت
ــه مــن املهــم إعطــاء املتّعلــم  ــة ألن ــر اســتجابة للمواقــف التعليمي وجــدان املتّعلــم ليكــون أكث

معــارف متنوعــة يكــون هلــا هــدف معــريف ووجــداين )املصــدر نفســه( .
2- عــرض املــادة بطريقــة دائريــة و ليــس خطيــة، حيــث يســتطيع املتّعلــم تنميــة معارفــه و 

قدراتــه علــی اســتخدام اللغــة وبالتــايل ينمــي قدراتــه التواصليــة )املصــدر نفســه(.
3- تقسيم وحدات التّعلم علی نشاطات و ليس علی وحدات لغوية )املصدر نفسه(.

4- قيــام عمليــة التّعلــم علــی أســاس تفــاويض بــن متّعلــم و متّعلــم آخــر، و بــن املتّعلــم 
ــن  ــاد ع ــم االبتع ــی التّعل ــب عل ــة وجی ــادة التعليمي ــاب أو امل ــم و الكت ــن املتّعل ــم، و ب و املعّل
ــوي  ــل اللغ ــی التواص ــم عل ــوّد املتّعل ــا ليتع ــا أو مجاعي ــها ثناني ــل ممارس ــة ب ــاطات الفردي النش

ــه( . ــدر نفس ــي )املص ــكل طبيع بش
ــة  ــي للغ ــدور التواص ــی ال ــد عل ــة بالتأكي ــواد التعليمي ــداد امل ــم إع ــن امله ــه م ــد أن ــك نج لذل
املرتبطــة باحليــاة و ليــس بالقواعــد التفصيليــة، و هــذا يســتوجب اســتنهاض قــدرات املتّعلــم 
ــی  ــي إل ــب دور املتلق ــاوز الطال ــة، ويتج ــف التعليمي ــع املواق ــاوب م ــة للتج ــه الذاتي و مهارات
املشــاركة الفعالــة التــي يعــرّب مــن خالهلــا عــن أفــكاره وعواطفــه و يتبــادل الــرأي مــع زمالئــه، 

ــة. ــاة الطبيعي ويتحــاور معهــم كــا حيــدث يف مواقــف احلي
و يمكــن اختيــار موضوعــات و مواقــف حياتيــة كالربيــد واملطــار والطريــق واملستشــفی و 
التحيــة ومــا يــدور بــن النــاس يف احليــاة مــن مواقــف متنوعــة. و نســتنج مــن ذلــك أّن الفــرد 
حيتــاج إلــی ممارســة جمموعــة مــن األنشــطة الفعالــة إلســتخدام اللغــة، و ختتلــف هــذه األنشــطة 
باختــالف البيئــة املحيطــة بالفــرد، و املواقــف التــي يمــر هبــا، و هنــاك جمــاالت عامــة لالتصــال 

نقلهــا طعيمةعــن ريفــرز)Rivers( و متربلــی )Tempery( وهــي كــا يلــی:
1- تكوين العالقات االجتاعية و االحتفاظ هبا.
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2- تعبري الفرد عن استجاباته لألشياء.
3- اخفاء الفرد نواياه.

4- ختلص الفرد من متاعبه.
5- طلب املعلومات و اعطاؤها.

6- تّعلم طريقة عمل االشياء أو تعليمها لآخرين.
7- املحادثة عرب التليفون.

8- حل املشكالت.
9- مناقشة األفكار.
10- اللعب باللغة.

11- لعب األدوار االجتاعية.
12- الرتويح عن اآلخرين.
13- حتقيق الفرد النجازاته.

14- املشاركة يف التسلية و ملء الفراغ )طعيمة، املهارات اللغوية،2006: 164(.
ــة  ــة التّعلمي و قــد أدی املدخــل االتصــايل إلــی انقــالب نوعــي و تغيــري جــذري يف العملي
و إجراءاهتــا و اســرتاتيجياهتا، ومــا  يتعلــق باملناهــج، والكتــب املدرســية، ودور املعلــم  ودور 
الطالــب، بــل  ودور املدرســة فــال بــد أن تســتخدم املناهــج  وبشــكل مثــايل احتياجــات الطلبــة 
ــذا  ــث أن ه ــم حي ــبة للمعل ــتثار ذايت بالنس ــة اس ــون بمثاب ــم و أن تك ــم و أهدافه و اهتاماهت

ــه )شــعبان،2011: 49(.  ــة لدي ــة اإلجیابي االســتثار يعــزز الدافعي
وبذلــك يكــون الطالــب هــو حمــور العمليــة الرتبويــة و نســتطيع نقلــه من غرفــة الصــف الضيقة 
إلــی احليــاة الرحبــة الواســعة يف رحــالت، واجتاعــات، و منتديــات وزيــارات وانخــراط  يف 
النشــاطات االجتاعيــة واألدبيــة و الفكريــة. واالتصــال احلقيقــي اليتــم إاّل يف بيئــة طبيعيــة و 

ذات موثــرات مــن واقــع احليــاة الطبيعيــة . 
أهداف املدخل التواصي يف املحادثة العربية كا يأيت :

1ـ الرتكيز علی املعنی
إن نجــاح نشــاط مهــارة التحــدث ال يتوقــف علــی الدقــة يف الرتاكيــب فقــط ، بل علی االســتاذ 
ــی ،  ــادل املعان ــة يف جعــل املتّعلــم يتفاعــل مــن خــالل تب ــر فاعلي ــة التّعلــم أكث أن جیعــل عملي
ــارات، و  ــغ والعب ــی الصي ــی ال عل ــی املعن ــز عل ــم يرك ــل املتّعل ــل يف جع ــا ذات دور فاع ألهن
هــذا ســيمنح املتّعلــم حريــة اختيــار املعانــی والصيــغ التــي خیتارهــا بنفســه، بحســب مقتضــی 
ــاين،  ــادل املع ــو تب ــل ه ــوم التواص ــاس مفه ــا، ألن أس ــرأ عليه ــا يط ــة وم ــة التعليمي الوضعي
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حيــث ُيســهل ملتّعلــم اللغــة حتقيــق نتيجــة واقعيــة أي يســتعمل حصيلتــه اللغويــة كــي يشــارك 
اآلخريــن يف حديثهــم ويتواصــل معهــم وال ننســى أنــه يتطلــب مــن املتّعلــم معرفــة القواعــد 

حتــی يطــور لغتــه، فاللغــة التنمــو بأخطــاء مالزمــة للمحادثــة. 
2ـ الكفاءة التواصلية 

الكفــاءة التواصليــة تتضمــن املعرفــة اللغويــة والقــدرة علــی توظيفهــا وتتعلــق بعوامــل مثــل 
الكفــاءة االســرتاتيجية والتداوليــة  والكفــاءة اللغويــة االجتاعيــة والكفــاءة النحويــة.

3ـ مركزیة املتّعلم 
ــي  ــج التواص ــون األداء يف املنه ــب لك ــن التدري ــري م ــدر كب ــی ق ــب ال ــم اوالطال ــاج املتّعل حيت
هواهلــدف وهنــا يقــوم املعلــم بــدور املشــاهد واملالحــظ حــول تطــور املســتوی املعــريف للمتّعلم 
و تقويمــه، وجیــب أن يتصــف الصــف بالنشــاط والفاعليــة ويف بعــض األوقــات عليهــم تــرك 
مقاعدهــم والتنقــل داخــل الصــف الــدرايس إلكــال مهامهــم مــع زمالءهــم، وهــذا يزيــد مــن 

ثقــه املتّعلمــن بأنفســهم ألهنــم  يديــرون عمليــة تّعلمهــم  بأنفســهم و ليــس املعلــم .
4ـ طالقة املتّعلم

إن الدقــة والطالقــة تكــون رضورة يف التّعلــم والتحــدث يف أي لغــة، ولكننــا نجــد األســلوب 
ــة ، يف  ــة العربي ــم اللغ ــة تّعل ــة يف عملي ــن الطالق ــة م ــارًا وأمهي ــر انتش ــق هواكث ــوي الدقي النح
مرحلــة تّعلــم الطــالب جیــب التســامح مــع األخطــاء، وعلــی املعلــم التأكيــد علــی أن اخلطــأ  
ليــس ذنبــًا  عظيــا ارتكبــه الطالــب ، ومــن الناحيــة األخــری علــی املعلــم يف هنايــة كل ممارســة 
أن يوجــه الطــالب إلــی ادراك نقــاط ضعفهــم ليصبحــوا  أكثــر وعيــًا  يف املــرة الثانيــة ، فالتأكيــد  

إذن علــی الطالقــة وتصحيــح اخلطــأ بعــد ممارســة النشــاط.
5ـ تفاعل املتّعلم مع اآلخرین

مــن الركائــز التــي يؤكدهــا املدخــل التواصــي هوالعمــل بطريقــة املجموعــات الصفيــة حيــث 
هلــا فوائــد كثــرية:

ــات  ــار جمموع ــل يف إط ــة، فالعم ــتخدام اللغ ــي يف اس ــل التفاع ــوي العم ــة تق 1ـ املجموع
تزيــد مــن ثقــة الطــالب بأنفســهم وبالعطــاء، ومتنــح هلــم الفرصــة بالتفــاوض حــول املعانــی 

ــات. والكل
2ـ العمــل مــن خــالل املجموعــة يســاعد علــی التفاعــل اللغــوي، فالطــالب األقويــاء مــع 
الضعفــاء يف جمموعــات صغــرية حيــث يتحــول الضعيــف الــی طالــب نشــيط مــع املجموعــة و 

تتقــدم املجموعــة مــن حيــث النشــاط اللغــوی.
3ـ العمــل يف املجموعــة يقــوی اإلســتقاللية واالنفراديــة بالنشــاط، ويســتطيع املعلــم عــن 
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طريــق املجموعــات الصغــرية انجــاز أهــداف منفصلــة للطــالب والتمييــز بــن االختالفــات 
الفرديــة للطلبــة مــن حيــث العمــر واملســتوی الثقــايف.

)ب( طريقة التدريس
حتديد أهداف واسلوب التدريس يف بداية الفصل الدرايس.  .1
حتديد معيار الدرجات واألنشطة يف بداية الفصل الدرايس.  .2

جتنب التحدث باللغة األم.  .3
إلتزام التحدث باللغة العربية الفصحی.  .4

استخدام أسلوب احلوار بدالً من املحارضة.  .5
استخدام أسلوب السؤال واجلواب يف قاعة الدرس.  .6
استخدام األمثلة الواقعية والعملية يف قاعة الدرس.  .7

تدريس القواعد بصورهتا العملية والوظيفية.  .8
التعليم عن طريق لعب االدوار والتمثيل.  .9

10. استخدام اسلوب املجموعات الطالبية.
11. تقويم الطالب بصورة دورية و مستمرة.

12. لرتكيز علی التدريبات التواصلية.
13. التأكيد علی ممارسة التدريبات بصورة وظيفية.

ــن يف كل  ــارة او مهارت ــی مه ــز عل ــل والرتكي ــكل متكام ــع بش ــارات األرب ــس امله 14. تدري
ــتوی. مس

ــح األخطــاء يف وقــت النشــاط نفســه)بروان، 1994: 260 و ينظــر طعيمــة  15. جتنــب تصحي
ــن،2002:  ــر حس ــر طاه ــة،2006: 25 وينظ ــة والناق ــا طعيم ــر أيض ــرون، 2010: 42 وينظ واخ

ــوزان ،2009: 19 (. ــر الف ــك ينظ 337 و كذل

 )ج( األنشطة التعليمية
ــة  ــطة التعليمي ــع األنش ــو تنوي ــالب ه ــع الط ــد دواف ــاهم يف تزاي ــي تس ــل الت ــم العوام ــن أه م
ألهنــا تســاعد علــی تركيزهــم علــی مهــارة املحادثــة و تزيــد مــن اندماجهــم يف عمليــة التّعلــم، 
ــوس يف  ــول اجلل ــة ألن ط ــة و متع ــن حيوي ــح املتّعلم ــر  و متن ــی آخ ــاط ال ــن نش ــال م واالنتق
مــكان واحــد يبعــث علــی امللــل والــرشود، و حيــاول االســتاذ تقويــم النشــاطات التــي تراعــي 
الفــروق الفرديــة لدهيــم ممــا يزيــد مــن تفاعلهــم واســتعاهلم للغــة، ومــن هــذه األنشــطة 

ــة: التعليمي
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)Role play(1ـ التمثيل و لعب األدوار
ــن  ــی دوري ــوار عل ــيم احل ــن تقس ــث يمك ــة حي ــة أواألدوار اجلاعي ــق األدوار الثنائي ــن طري ع
أو علــی عــدة أدوار حســب املوضــوع املطــروح أو يمكــن متثيــل أدوار مشــاهبة للحــوار 
)الغالبــي،2012:  34، وينظــر أيضــًا طاهــر حســن،2002: 41(، فــاذا كان احلــوار علــی ســبيل 
املثــال يتحــدث عــن الســوق والبائــع واملشــرتی يف حمــل أجهــزة كهربائيــة فيمكــن تغيــري 
ــات  ــذ أدوار يف املناقش ــالب أخ ــتطيع الط ــذا ،يس ــرتی وهك ــة واملش ــع الفاكه ــن بائ األدوار ب
أيضــًا ومتثيــل شــخصيات لــإلدالء بآرائهــم يف املراحــل املتقدمــة مــن تّعلــم املحادثة.وســوف 

ــة. ــاور اآلتي ــل يف املح ــه بالتفصي ــدث عن نتح
)Games( 2ـ األلعاب

 وتتنــوع األلعــاب عــى حســب املســتوى الــدرايس للطــالب ،فهــي تثــري النشــاط والفاعليــة 
يف الصــف فعــن طريــق عمليــة التخمــن ،أو لعبــة العرشيــن ســؤال لتخمــن شــيئ وتوضيحــه 
للطــالب  يقــوم بقيــة الطــالب بطــرح األســئلة للوصــول إلــی اجلواب)املصــدر نفســه:33، و 

املصــدر نفســه:397(.
)Competition( 3ـ املسابقات

 و هــی مــن النشــاطات التــي تقــوي حافــز الطــالب خاصــة اذا كانــت هنــاك جوائــز للرابحــن 
وان كانــت بســيطة )عمــر الفقيــه ،2009: 71 ،و ينظــر الغالبــي ،2012  :36 (،  ويمكــن اختيــار 
حــرف مــن احلــروف ثــاء أو عــن و حماولــه ذكــر اســم حيــوان أو شــی أو طعــام و هكــذا ،  فهــي 

تــؤدي إىل تنشــيط الذهــن و تقويــة قــدرة االســتفادة مــن اخلزانــة اللغويــة للطالــب 
)Songs( 4ـ األناشيد

و هــي مــن األنشــطة التــي تســاعد عــى دفــع امللــل والروتــن و يمكــن اســتخدامها بســهولة 
يف الصفــوف التعليميــة ) الغالبــي ،2012: 33 (، وهــي مــن األنشــطة التــي تقــوي االســتاع 

والتلفــظ ، واألداء الصحيــح  للكلــات و تبعــث علــی البهجــة والفــرح.
)Drama( 5ـ املرسحية

 يســتطيع الطــالب متثيــل قصــة مســبقة التأليــف والتخطيــط مــن قبــل كاتــب أو مؤلــف مشــهور  
ويف بعــض األوقــات تكــون القصــة معروفــة )املصدر نفســه:35(.

)Interrview( 6ـ املقابلة
 هــو نشــاط معــروف خیصــص للعمــل الثقــايف يف املراحــل املتقدمــة )الطاهــر حســن ،2002: 
401(،حيــث ينمــي هــذا النشــاط اجلانــب املعــريف يف معرفــة املعلومــات عــن موضــوع معــن، 
مثــاًل مناقشــة مشــاكل الشــباب أواســباب الكــوارث الطبيعيــة ، و ينمــي كذلــك اجلانــب 
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اللغــوي ،و كيفيــة اســتخدام الرتاكيــب والصيــغ اللغويــة ألداء اجلمــل واملقابــالت ، و يمكــن 
لالســتاذ أن يقــوم بتقويــم الطــالب شــفويًا و قيــاس قدرهتــم يف االختبــارات الشــفوية )ســوف 

تعــرض الباحثــة نموذجــًا تدريســيًا(.
ــًا و  ــون مدرس ــتاذ أن يك ــی االس ــي عل ــة وه ــاطات التعليمي ــة يف النش ــة مهم ــاك مالحظ وهن
يلعــب دورًا حمايــدًا خاصــة اذا كانــت هنــاك اختالفــات عرقيــة أو قوميــة أو مذهبيــة ألن بعــض 
ــارة  ــم باث ــوم املعل ــال يق ــة ف ــخصيات متفاوت ــة أو ش ــات خمتلف ــوي قومي ــم حت ــوف التعلي صف
هــذه النعــرات حتــی اليشــعر الطــالب بــأن معتقداهتــم وافكارهــم و قومياهتــم قــد تعرضــت 

لإلهانــة.

الطریقة
 Quasi-Experimental( اتبعــت هذه الدراســة املنهــج  الوصفي التحليي - شــبه التجريبــي

 .)Designs

جمتمع وعينة الدراسة 
 يتمثــل املجتمــع االحصائــي والعينــات يف طالبــات جامعــة االمــام الصــادق)ع(، واختــريت 
العينــة العشــوائية، 38 طالبــة مــن قســم الرشيعــة واحلقوق، يف الســنة الثالثة الفصــل الدرايس6 
واملجتازيــن وحــدات مهــارات اللغــة العربيــة للناطقــن بغريها،الســنة الدراســية2016-
2017م، وذلــك  بدراســة عينتــن مســتقلتن، تشــمل املجموعتــن، املجموعــة الضابطــة 

.M ــة بتدريــس األســتاذ بتدريــس األســتاذ A، واملجموعــة التجريبي

  أداة الدراسة
كانــت أداة الدراســة حتليــل38 اســتبانة وتصحيــح اختباريــن حــوايل 76 اختبــارًا، اختبــار قبــل 
و بعــد، واختبــار املنهــج التعليمــي اخلــاص لتطبيقــه عــى املجموعــة التجريبيــة ومنهــج التعليــم  
بــال أثــر للمجموعــة الضابطــة. ويف بدايــة الفصــل تــم االختبــار القبــي للطــالب نظــرَا ملســتوی 
املحادثــة لدهيــم )االختبــار ۱(. ويف هنايــة الفصــل تــم االختبــار البعــدي )االختبــار ۲( إلختبار 
إملــام الطــالب باملحادثــة النشــطة واســتخدم كال األســتاذين اســرتاتيجية لعــب األدوار ولكــن 
ــب األدوار.  ــرتاتيجية لع ــب اس ــی جان ــةM  إل ــرتاتيجيات التعليمي ــن االس ــتفاد م ــا اس أحدمه

)حيــث تؤيــد نتائــج اســتطالع الطــالب الســتخدام هــذه االســترياتيجيات يف الصــف(.
تطبيق استرياتيجية لعب األدوار واسرتاتيجية التعليم:
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ــالل  ــة خ ــة الضابط ــب األدوار يف املجموع ــرتاتيجية لع ــق اس ــتاذ A بتطبي ــام األس أوالً: ق
فصــل درايس واحــد، والتصويــر بالفيديــو كل أســبوعن، وكذلــك أخــذ االختباريــن بطريقــة 
التعليميــة.  يلتــزم باســتخدام االســرتاتيجية  بالفيديــو،ومل  التســجيل  شــفوية عــن طريــق 
وكانــت إبــداء املالحظــات مــن قبــل األســتاذ والطلبــة عــى املجموعــات املؤديــة هلــذه األدوار. 
مــن خــالل املقابلــة )إحــدی النشــاطات التي تســتخدم يف اســرتاتيجية لعــب األدوار(. وســيتم 
ــالل  ــن خ ــدات م ــاعات والوح ــدد الس ــاس ع ــی أس ــب األدوار عل ــرتاتيجية لع ــف اس تعري

ــدول )۲(: ج
 جدول )2( تعریف اسرتاتيجية لعب األدوار طبق املنهج الدرايس

اسرتاتيجية لعب األدوارعنوان التقریر
املستوی املتقدم األول= وحدة 

واحدة
املستوی املتقدم الثاين=وحدة واحدة

 املناقشة واملحادثة حول املوضوعات العامة
 املناقشة واملحادثة حول املوضوعات املتخصصة

۱- ساعة و ۳۰ دقيقة يف االسبوع: لتقديم املوضوع من عدد الساعات لكل املستوی

قبل املدرس و تقديم املحاوراملهمة
۲- ساعة و۳۰ دقيقة يف االسبوع:لتمثيل الدور 

واملحادثة بن الطالب.
6 حصص نظريةأنواع الدروس

6 حصص عملية
الفصل 5 و6الفصل الدرايس

املستويات التمهيدية األربعة )4 وحدات للمحادثة(املتطلبات السابقة
يتمثــل اهلــدف العــام هلــذه الدراســة يف تعزيــز مهــارة املحادثــة باللغــة العربيــة ورفــع املســتوی 
املعــريف للطــالب ملعرفــة املعلومــات املرتبطــة بموضــوع حمــدد وتتبــع أهــداف فرعيــة أخــری 

أيضــًا وهــي:
- تشــجيع الطــالب علــی املارســة األكثــر للمحادثــة العربيــة واملشــاركة اجلاعيــة يف 

املحادثــة.
- حماولــة رفــع مســتوی املحادثــة لــدی الطــالب وتوفــري االمكانيــات والتســهيالت 
للتحــدث باللغــة العربيــة بطالقــة معتمــدا علــی اســتخدام اجلمــل واملصطلحــات والعبــارات 

ــبة . ــة املناس البياني
- اســتخدام الوســائل التعليميــة احلديثــة ألن تطويــر األهــداف وبرنامــج التعليــم  يتطلــب 

اســتخدام  الوســائل التعليميــة التاليــة:
1- استخدام املواد التعليمية والصور واللوحات املرتبطة باملوضوع املحدد.
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ــة  ــة املرتبط ــم املحادث ــدد، تعلي ــوع حم ــورة يف موض ــات املذك ــردات واملصطلح ــم املف 2- تعلي
ــتمرة. ــتها املس ــري وممارس ــاليب التعب ــم أس ــدرس، وتعلي بال

3- اإلفادة  من الكامريا والتصوير بالفيديو للمحادثات الطالبية.

4- تعزيز الثقة  بالنفس للطالب من خالل التمثيل أمام الكامريا.
ــرتاتيجية  ــق االس ــن تطبي ــاًل ع ــب األدوار فض ــرتاتيجية لع ــاع اس ــتاذ M باتب ــام األس ــًا: ق ثاني

ــي: ــا ي ــي ك ــة وه التعليمي
اسرتاتيجية التعليم)غالمي وأسدي،1392ش:20(

1. نشاط التدريس:
إلقــاء  مــن  بــدالً  - اســتفادة األســتاذ مــن املحادثــة  واحلــوار لعــرض املوضوعــات 

املحــارضة.
- تعليم األستاذ املوضوع بوسيلة املناقشة وطرح األسئلة.

ــد األســتاذ علــی مجــع املعلومــات حــول موضــوع حمــدد مــن االنرتنــت واملصــادر  -تأكي
ــری. األخ

- تأكيد األستاذ علی احلوار وتبادل اآلراء حول املوضوعات الدراسية.
2.إدارة  نشاطات التدريس

- األستاذ والطالب ملتزمان باستخدام اللغة اهلدف )العربية(.
ــادر  ــت واملص ــن االنرتن ــدد )م ــوع حم ــص ملوض ــراءة والتلخي ــی الق ــتاذ عل ــد األس - تأكي

ــری(. األخ
- تأكيــد األســتاذ علــی تقديــم املحادثــة  بشــكل نشــاطات تعليميــة مثــل املقابلــة و متثيــل 

األدوار.
ــظ  ــاس حف ــام بقي ــدم االهت ــع وع ــب للمواضي ــتيعاب الطال ــی اس ــتاذ عل ــد األس - تأكي

املعلومــات.
3.حتديد األهداف واملواد الدراسية

- حتديد أهداف وأسلوب التدريس يف بداية الفصل الدرايس.
ــة  ــارات اللغوي ــة  امله ــتيعاب و تنمي ــة االس ــري لتقوي ــلوب التعب ــوع وأس ــار املوض - اختي

ــة. األربع
4.حتديد األهداف واملحتويات الرتبوية:

- مشاركة الطالب يف عرض املواضيع وحتديد حماور املوضوع
- كتابة أ خطاء الطالب واصالحها من قبل األستاذ وزمالئه بعد التقويم.
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5.مهارة تصميم االختبار واجرائه
-إجراء االختبارين الشفوين بالتصوير بالفيديواثناء الفصل الدرايس.

6.مهارة التقويم للواجبات والنشاطات
- حتديد كيفية تقويم نشاطات الطالب ومعايري درجاهتم يف بداية الفصل الدرايس.

- تقويــم مســار التعّلــم مــن خــالل لعــب األدوار واحلــوار الشــفوي بشــكل مســتمر )كل 
أســبوع(.

- تقويم األستاذ للواجبات بدقة يف كل أسبوع.
- كتابة تقرير التقويم للطالب وهذا يؤدي الی تقدمهم العلمي.

عرض النتائج ومناقشتها
مــن املالحــظ يف جــدول)۳( اســرتاتيجية لعــب األدوار هــو املتغــري املســتقل للمجموعــة. 
ــة  ــاء بالدالل ــي االعتن ــة فينبغ ــة العربي ــة باللغ ــارة املحادث ــع مه ــريه  يف رف ــة تأث ــا دراس إذا أردن
اإلحصائيــة الختبــار F يف املتغــري املســتقل. وبــا أن مقــداره يســاوي۰ ويقــل عــن ۰5/۰ فيــدل 
علــی أن الداللــة االحصائيــة هلــا تأثــري عــى متغــري االختبــار. وللتأكــد مــن النتيجــة كان معامــل 
ايتــا ۲۹۱/۰ ،وهــو يــدل عــى أمهيــة متغــري االختبــار فضــاًل عــن داللتــه اإلحصائيــة. فتوجــد 
ــج  ــدي. ونتائ ــار البع ــي واالختب ــار القب ــطي االختب ــن متوس ــة ب ــة إحصائي ــروق ذات دالل ف
ــة يف  ــة احصائي ــا و ذا دالل ــريا اجیابي ــاب تأث ــرتاتيجية دور األلع ــري اس ــی تأث ــدل عل ــة ت الدراس

ــة لــدی الطــالب. ــة العربي تطــور املحادث

جدول )۳( نتایج االختبار القبيل-البعدي ملحادثة اللغة العربية
نوع العدد

االختبار
عدد 

الطالب
)M( املجموعة التجریبية)A(املجموعة الضابطة

االنحراف املتوسط
املعياري

االنحراف  املتوسط
املعياري

االختبار 1
القبلی

193.950.574.470.60

االختبار 2
البعدي

194.340.674.760.28

0.390.29الفروق
ــرتاض  ــل يف اف ــريات يتمث ــدد املتغ ــار متع ــج االختب ــن نتائ ــادة م ــد رشوط االف ــن أح وم
جتانــس التغايــر. مــؤرش موشــي ملتغــري االختبــار يســاوي ۱ وتــم اعــالن احتالــه غــري حمــدود 
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ــس  ــرتاض جتان ــة اف ــی صح ــدل عل ــام ت ــذه األرق ــاوي۰. كل ه ــه يس ــادل ل ــع كاي املع ومرب
ــة  ــري يف درج ــروري التغي ــن ال ــس م ــاوي ۱. فلي ــيلون تس ــؤرشات البس ــة م ــر. و ثالث التغاي
احلريــة. فنتائــج جــدول اختبــارات التأثــريات يف األشــخاص يســاوي نتائــج اختبــارات متعــدد 

ــا. ــل ايت ــدار معام ــة و مق ــة اإلحصائي ــب الدالل ــريات حس املتغ
جدول )4( اختبار التأثریعلی املجموعتن )تأثری دور األستاذ(

جمموع املصدر
املربعات

مربع Fgisمربع املتوسطدرجة احلریة
معامل ایتا

اسرتاتيجية 
لعب األدوار

۰66/۱45۹۱۰66/۱45۹5۹۳/۳۱۸6۰۰۰/۰۹۸۹/۰

۲۳6/4۱۲۳6/4۳۱۱/۹۰۰4/۰۲۰5/۰األستاذ

4۸4/۱6۳645۸/۰اخلطأ

إن املتغــري املســتقل املتنــاول يف هــذا البحــث ه األســتاذ الــذي يقــوم بتطبيــق اســرتاتيجية لعــب 
األدوار. حيــث اســتخدم األســتاذ M االســرتاتيجية التعليميــة اضافــة إلــی اســرتاتيجية لعــب 
األدوار، حيــث اعتقــد بتأثــري تزامــن اســتخدام املهــارات التعليمية واســرتاتيجية لعــب األدوار 

يف رفــع مهــارة املحادثــة العربيــة لــدی الطــالب. 

الرسم البياين )۱(- املتوسط اهلاميش التقدیري
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ــن  ــاين)۱(. فم ــم البي ــط يف الرس ــدار اخل ــی انح ــة ف ــج الدراس ــة نتائ ــذه الفرضي ــد ه وتؤّي
ــك  ــن املجموعتــنSig= ۰.۰۰4 و هــو يقــل عــن ۰5/۰ وذل ــار ب املالحــظ يف جــدول االختب
ــة بــن منهــج تدريــس األســاتذة. وكذلــك  ــة اإلحصائي يــدل عــى وجــود فــروق ذات الدالل
نســبة معامــل ايتــا يســاوي ۲۰5/۰ ويــدل عــى أمهيــة هــذا املتغــري أي دور األســاتذة يف 

ــالب. ــدی الط ــة ل ــور املحادث ــا يف تط ــة  وتأثريه ــارات التعليمي ــتخدام امله اس
وقــد طبقــت الباحثــة هــذا األســلوب مــن التدريــس يف جامعــة االمــام الصــادق)ع( كليــة 
ــاز الطــالب الوحــدات األربــع التمهيديــة، وذلــك للفصــل 5  البنــات ملــدة ســنتن بعــد اجتي
ــات  ــة والتطــور اللغــوي التــي حققتهــا الطالب و6 حيــث يمكــن مالحظــة التغيــريات اإلجیابي
مــن خــالل تصويرهــم بآلــة الفيديــو، ومشــاهدة أفــالم حلقــات البحــث واملناقشــات، وهــذه 
االســرتاتيجية مــن النــاذج االجتاعيــة )1( والتــي هتــدف بدورهــا إىل تطويــر املهــارات 
االجتاعيــة، ومعرفــة القيــم االجتاعيــة. باالضافــة إىل أن تزامــن اســتخدام االســرتاتيجية 
ثــالث  إىل  تقســيمها  يمكــن  إجیابيــة  نتائــج  هلــا  كانــت  األدوار  متثيــل  التعليميــة ونشــاط 

ــي: ــا ي ــي ك ــة وه ــية-حركية أو مهاري ــة، ونفس ــة، وعاطفي ــات: معرفي جمموع
أوالً:الناحية املعرفية

- حققــت هــذه االســرتاتيجة تطــورًا إجیابيــا يف ارتفــاع مســتوى مهــارة حمادثــة طلبــة فــرع 
الرشيعــة واحلقــوق عــى الرغــم مــن عــدم كــون قســم اللغــة العربية ختصصهــم األســاس وهذه 
النتائــج تتناســب مــع نتائــج دراســات نورآنيــدا واخــرون )۲۰۱۳(، هاروماليــا كاســتيا)۲۰۱۳(، 
وبرســيال اســالم وتــازرام اســالم )۲۰۱۲(، وجيهــان العــاوي )۲۰۰۹(، وزيــد بــن مهلهــل بــن 

عتيــق الشــمري )۲۰۰۸(.
- التعرف عى ثقافة الشعوب العربية و كذلك ثقافة بعض املدن من اللغة األم .

ثانيًا: الناحية العاطفية
- تــم مشــاهدة أجــواء مــن الفــرح والنشــاط بــن الطــالب الداء أدوارهــم، واألهــم 
ــب املعــريف واالطــالع عــى  ــة اجلان ــة األداء والتطــور اللغــوي، وكذلــك تنمي مــن ذلــك تقوي

املعلومــات و تّعلــم االصطالحــات املتخصصــة يف هــذا املجــال.
- مــن األموراهلامــة يف موضــوع التعليــم نشــاط وفعاليــة املتعلمــن، هــذه الطريقــة أدت اىل 
نــرش وبــث هــذا النشــاط واحليويــة يف املجموعــات الطالبيــة، فــكل شــخص عنــده دور يلتــزم 
ــم.  ــه التعلي ــن وهــذا مــا هيــدف إلي ــه يف موعــد مقــرر وحيــاول أن يكيــف نفســه مــع األخري ب

هــذه النتيجــة تتناســب مــع نتائــج دراســات دينيــز گوكــرا وايــورم ايفيكــي آدن )۲۰۰۹(.
ــاركة  ــدم املش ــل وع ــي اخلج ــة ه ــة الثاني ــم اللغ ــا يف تعلي ــاين منه ــي نع ــاكل الت ــن املش - م
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يف الصــف، يف بدايــة األمــر شــعورالطالبات يف اجللســات األوىل باخلجــل  أمــام الكامــريا 
ولكــن مــع مــرور الوقــت نالحــظ التقــدم اللغــوي والعلمــي للطــالب والشــعور بالثقــة 
بالنفــس أيضــًا. هــذه النتيجــة توافــق نتائــج دراســات نورآنيــدا واخــرون )۲۰۱۳( و هاروماليــا 

ــاح)2015(. ــد بط ــداهلل أمح ــة وعب ــد مقابل ــة نرصحمم ــتيا)۲۰۱۳( ودراس كاس
- تأثــري روح التنافــس يف تعزيــز مهــارة املحادثة:بعــض الطــالب عــى العكــس مل يأخــذوا 
ــة  ــام باملحادث ــدم االهت ــك وع ــدأون بالضح ــوا يب ــد فكان ــل اجل ــى حمم ــة ع ــة يف البداي املناقش
ومتثيــل األدوار، ولكــن مــع مــرور الوقــت وعنــد مشــاهدهتم ألفالمهــم حاولــوا أن يلتزمــوا 
باالنضبــاط والدقــة يف إبــداء اآلراء. هــذه النتيجــة تتوافــق مــع نتائــج دراســات جيهــان 

العــاوي )۲۰۰۹(.
ثالثًا: الناحية النفسية-احلركية أواملهاریة:

ــتوى  ــع مس ــوى يف رف ــري األق ــا التأث ــم كان هل ــترياتيجية التعلي ــب األدوار واس ــرتاتيجية لع اس
ــة: ــع اللغوي ــارات األرب امله

مهارة االستاع: استاع الطالب ألقراهنم عند املناقشة وحماولة تقويمهم.
مهــارة املحادثة:وهــي هدفنــا املنشــود عنــد التحــدث يف متثيــل األدوار وحتديــد دور لــكل 

طالــب.
مهارة القراءة:البحث والقراءة املستمرة إلجیاد املعلومات املناسبة طبق موضوعاهتم.

ــي   ــات الت ــص املعلوم ــم و ملخ ــالم ألدواره ــالب رؤوس أق ــة الط ــة: كتاب ــارة الكتاب مه
ــل. ــة الفص ــار هناي ــع يف اختب ــة املواضي ــا وكتاب ــدون االدالء هب يري

ــتخدام  ــب األدوار و كان لالس ــرتاتيجية لع ــق اس ــاتذة بتطبي ــام األس ــة ق ــذه  الدراس يف ه
املتزامــن لالســرتاتيجية التعليميــة واســرتاتيجية  لعــب األدوار مــن قبــل أحــد األســاتذة تأثــريا 
إجیابيــا وذا داللــة احصائيــة يف رفــع مهــارة املحادثــة لــدی الطالب.هــذه النتيجــة تتناســب مــع 

نتائــج دراســات خليــل غالمــي و حممــد اســدي )۱۳۹۲(.
إن تعزيــز قــدرة اإلدارة و تنظيــم األشــخاص والتخطيــط مــن املهــارات األساســية للتعليــم 
و يتوقــع أن يصبــح املتعلمــون مــدراء ناجحــن و مربجمــن بارعــن يف املســتوی االجتاعــي. يف 
هــذه االســرتاتيجية حيــاول اجلميــع توفــري االمكانيــات والتســهيالت يف تنفيــذ الربامــج. وهــذه 

النتائــج  تؤيــد نتائــج ســامل برقــان )۲۰۰۹(.
فمــن الــروري اســتخدام االجتــاه التواصــي يف جامعــات البــالد لرفــع مســتوى مهــارة 
ــن  ــادة م ــة اإلف ــذه الدراس ــة هل ــات الوظيفي ــن املقرتح ــة(. وم ــة الثانية)العربي ــدث باللغ التح
ــتخدام  ــر( واس ــريا للتصوي ــة )الكام ــات احلديث ــتخدام التقني ــب األدوار واس ــرتاتيجية لع اس
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ــات  ــن اللغ ــتفادة م ــالب االس ــن الط ــة متك ــاتذة بغي ــل األس ــن قب ــة م ــرتاتيجية التعليمي االس
ــة. ــة العاملي العلمي

التوصيات
- توجيــه اهتــام القائمــن يف إعــدد مناهــج اللغــة العربيــة إىل اســتخدام اســرتاتيجية لعــب 

األدوار بشــكل خــاص ، واألنشــطة األخــرى يف تنميــة املهــارات اللغويــة.
- تدريــب معلمــي اللغــة العربيــة عــى كيفيــة اســتخدام اســرتاتيجية لعــب األدوار يف تنميــة 

ــارة املحادثة. مه
- تضمــن املناهــج الدراســية نشــاطات وتدريبــات لغويــة تســتند يف بنائهــا وتنفيذهــا عــى 
ــات  ــاب واملرسحي ــابقات واأللع ــل املس ــرى مث ــاطات األخ ــب األدوار والنش ــرتاتيجية لع اس

واملقابلــة وغريهــا، لإلرتقــاء باملهــارات اللغويــة.

اهلوامش
1 مــن وجهــة نظــر جويــس أن نمــوذج التدريــس حيتــوى عــى أربــع جمموعــات: 1. جمموعــة 
حتليــل املعلومــات. 2.جمموعــة النــاذج االجتاعيــة. 3.املجموعــة املنفــردة. 4. جمموعــة 

ــلوك الس

املصادر واملراجع
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ــل والتفكــری االســتقرائی  ــدور فــی التحصي ــر اســرتاتيجيه لعــب ال ــان، فــدوی.)2009(. اث ســامل برق
لــدی طلبــه الصــف الثالــث االساســی فــی مبحــث الرتبيــه االجتاعيــه والوطنيــه بمــدارس مدینــه عــان 
اخلاصــة. رســالة ماجســتري. جامعــه الــرشق االوســط للدراســات العليــا كليــه العلــوم الرتبويــه قســم 

املناهــج و طرائــف املدرســن. عــان.
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املــدرس مــن طــرق حدیثــة يف تدریــس الطریقــة التواصليــة. بغــداد: البيــت الســومري للنــرش.
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چكیده
روش ایفــای نقــش، یکــی از روش  هــای خــالِق آمــوزش زبــان اســت. ایــن روش عــالوه بــر ایــن کــه 
ــد، بســیار شــورآفرین و جــذاب اســت. در پژوهــش  ــار می کن ــق و پرب ــوزان را عمی ــری زبان آم یادگی
حاضــر تأثیــر روش تدریــس ایفــای نقــش بــا رویکــرد ارتباطــی و به  کارگیــری مهارت هــای آموزشــی 
اســتاد بــر ارتقــای مهارت هــای گفتگــوی زبــان عربــی بررســی شــده اســت. جامعــۀ آمــاری تحقیــق 
شــامل دانشــجویان نیــم ســال پنجــم رشــتۀ فقــه و حقــوق اســالمی پردیــس خواهــران دانشــگاه امــام 
صــاد)ع( اســت. روش تحقیــق  نیمــه آزمایشــی بــوده، بــه گونــه  ای کــه در آن دانشــجویان در دو گــروه 
ــه  ــدند. ب ــیم ش ــی تقس ــور تصادف ــه ط ــره ب ــوزده نف ــاوی ن ــن و مس ــبتًا همگ ــرل نس ــی و کنت آزمایش
منظــور افزایــش دقــت تحقیــق، از پیــش آزمــون- پــس آزمــون بــرای جمــع آوری داده هــا اســتفاده شــد. 
ــه  ــارت مکالم ــژه مه ــی به  وی ــه درس عرب ــن ک ــم ای ــد علی  رغ ــان می ده ــه نش ــن مطالع ــای ای یافته ه
بــه عنــوان درس تخصصــی دانشــجویان رشــته فقــه و حقــوق محســوب نمی  شــود، ایفــای نقــش در 
ارتقــای مهارت هــای گفتگــوی زبــان عربــی بــه عنــوان زبــان دوم دانشــجویان تأثیــر به  ســزایی داشــته 
اســت. البتــه یافته هــا بیانگــر تفــاوت معنــاداری در میــزان بهبــود یادگیــری ایــن مهــارت در دانشــجویان 
دو کالس اســت. در گــروه آزمایشــی کــه اســتاد عــالوه بــر رویکــرد ارتباطــی روش تدریــس ایفــای 
ــوی  ــارت گفتگ ــد پیشــرفت مه ــد دارد، رون ــز تأکی ــی نی ــای آموزش ــری مهارت ه ــر به  کارگی ــش، ب نق
دانشــجویان بهتــر از گــروه کنتــرل بــوده اســت. ارتقــای تــوان نگرشــی و عاطفــی دانشــجویان، نتایــج 

دیگــری بــوده کــه در اثــر اجــرای روش ایفــای نقــش مشــاهده شــد. 

ــای  ــی، مهارت  ه ــان عرب ــو، زب ــارت گفتگ ــی، مه ــرد ارتباط ــش، رویک ــای نق ــدی: ایف واژگان كلی
ــی. آموزش
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Abstract

Role play is one of the creative techniques in language teaching 
which not only leads to deep learning, but also is very exciting and 
interesting. This research investigated the effect of role play based on 
the communicative approach and instructional skills of the teacher on 
improving Arabic speaking skill of female students of Imam Sadiq 
University, 2017. The technique improved Arabic speaking skill of 
junior students of Jurisprudence significantly. The research method 
was experimental in that students were randomly divided into two 
homogeneous groups of 19. Pre- and post-tests were used to collect 
the necessary data. Results showed that role play had a significant 
effect on improving Arabic speaking skill of the students. Also, the 
findings showed that there was a significant difference in learning this 
skill between the students of these two classes. In the class where the 
teacher used role play in addition to the communicative approach, the 
speaking skill of the students improved more. The other result of role 
play technique was developing attitudinal and sentimental potential of 
the students.

Keywords: Role Play technique, Communicative Approach, Speaking 
Skill, Arabic Language, Instructional Skill.
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