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تعتــر اســراتيجية لعــب األدوار نشــاط ًا مهــ ًا يف تعليــم اللغــات الثانیــة واألجنبيــة ،لكوهنــا وســيلة جذابــة
ومناســبة جتعــل عملیــة التعلــم أكثــر عمق ـ ًا وامتاع ـ ًا .هتــدف هــذه الورقــة إىل دراســة أثــر اســترياتيجية لعــب
األدوار يف رفــع كفــاءة املحادثــة العربيــة لــدى متعلمــي العربيــة للناطقــن بغريهــا ،علــی أســاس االجتــاه
التواصــي وباســتخدام اســراتیجیات تعلیــم املــدرس علــی املجموعــة التجریبیــة .اتبعــت هــذه الدراســة
املنهــج الوصفــي -التحليــي شــبه التجريبــي ،حيــث أجريــت عــى عينــة مــن طــاب الليســانس يف جامعــة
اإلمــام الصــادق(ع) -كليــة البنــات ،فــرع الرشيعــة واحلقــوق( ،)1396/2017ومتثــل املجتمــع االحصائــي
يف جمموعتــن مــن الطلبــة :املجموعــة الضابطــة ،واملجموعــة التجريبيــة ،تضــم كل جمموعــة  19طالبــة ،وتــم
اختیــار العینــة بطریقــة عشــوائیة واســتخدام نظــام قبل-بعــد االختبــار جلمــع البیانــات للدقــة يف البحــث.
ـر هــا ٌم علــی ارتفــاع مســتوى مهــارة
وتشــر نتائــج حتليــل البيانــات إلــی أن اســراتیجیة لعــب األدوار هلــا تأثـ ٌ
املحادثــة عــى طلبــة فــرع الرشيعــة واحلقــوق عــى الرغــم مــن عــدم كــون قســم اللغــة العربيــة ختصصهــم
األســاس .وكذلــك تــدل النتائــج علــی وجــود فــروق ذات داللــة إحصائیــة بــن نســبة تعلــم مهــارات طــاب
املجموعتــن .فنالحــظ يف املجموعــة التجريبيــة التــي يتبــع املــدرس فیهــا اســراتیجیة التعلیــم فضــا عــن
اســراتيجية لعــب األدوار ،ارتفــاع مســتوی كفــاءة املحادثــة مقارنــة باملجموعــة الضابطــة .وتشــر النتائــج
األخــری إىل اثــر هــذه االســراتیجیة يف رفــع مســتوی القــدرات املوقفیــة والعاطفیــة لــدی الطلبــة.
الكلــات الدليليــة :لعــب أو متثيــل األدوار ،املدخــل التواصــي ،مهــارة املحادثــة ،اللغــة العربیــة ،اســراتیجیة
التعلیــم.

* الكاتب املسؤولsmohseny1967@isu.ac.ir :
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التمهید
یتــم تدریــس اللغــة العربیــة يف معظــم جامعــات العــامل للطــاب وكوحــدات دراســیة
خاصــة ملــن يتخصــص بالدراســات االســامیة .ألهنــم بحاجــة الــی مهــارات اللغــة العربیــة
األساســیة مــن اســتامع ،وحمادثــة ،وقــراءة ،وكتابة(.نورآنیــدا بنــت آونــگ وآخــرون:۲۰۱۳ ،
 )۲۱۲وتســتطیع مهــارة املحادثــة أن توفراألرضیــة املناســبة لتع ّلــم املهــارات األخــری .ففــي
اجلامعــات التــي یتعلــم الطــاب اللغــة العربیــة باعتبارهــا اللغــة الثانیــة ،عــادة ال یســتخدمون
هــذه املهــارة إالّ يف الصفــوف الدراســیة.
وتعتــر اســراتیجیة لعــب األدوار إحــدی االســراتیجیات اخلالقــة لتعلیــم اللغة .وتنســب
هــذه الطريقــة إىل العــامل النمســاوي(مورينو) حيــث طبقهــا للمــرة األوىل يف مــدارس النمســا
 ،1911ثــم انتــرت بعــد ذلــك بأســاء متعــددة هــي لعــب األدوار،متثيــل األدوار ،املحــاكاة،
و متثيــل األدوار نشــاط يمكــن تدريســه يف املــدارس ألنــه حيقــق تفاعـ ً
ا عقليـ ًا ووجدانيـ ًا لــدى
الطالب(امحــد العــاوي .)۲۳ :۲۰۰۹ ،فضــا عــن أن هــذه االســراتیجیة تــؤدي الــی التعلــم
العمیــق واملمتــع وجتعــل الطــاب یندجمــون باملوضــوع األصــي وذلــك بابتــكار املشــاهد
التمثیلیــة القصــرة .وتؤثــر اســراتیجیة لعــب األدوار باعتبارهــا نشــاط تدریــس فــی عمــق
األبعــاد الشــخصیة واالجتامعیــة للطــاب .ففــي هــذه الطریقــة ،ینشــط املتعلمــون مــع بعــض
يف حتلیــل الظــروف االجتامعیــة حيــث تســفر هــذه االســراتیجیة عــن املناقشــات اجلامعیــة.
ونقــل العــاوي تعريــف اجلــاد للعــب األدوار:بأهنــا« طریقــة تدریــس تقــوم علــی متثیــل
الظــروف التــي يتعــرض هلــا الطــاب وبــارشاف املعلــم .ففــي أثنــاء املرسحیــة یقــوم الطــاب
املمثلــون بتمثیــل الشــخصیات والظــروف واألحــداث .والطــاب اآلخــرون یشــاهدون
أحــداث املرسحیــة وینقدوهنــا .بعــد املرسحیــة یشــكل املعلــم جلســة املناقشــة ملشــاركة مجیــع
الطالب»(.أمحــد العــاوي.)۲۴ :۲۰۰۹ ،
فإســراتیجیة لعــب األدوار يف التعلیــم عبــارة عــن :إســراتیجیة تســتخدم يف التدریــس
و تبتنيعلــی تقدیــم املعلومــات للمتعلمــن ویتــم تطبیقهــا باســتخدام احلــركات املتنوعــة
ألعضــاء اجلســم .هــذا باالضافــة إىل لغــة احلــوار املصاحبــة للعــب األدوار يف الصــف
أواملــرح.و میــزة هــذه االســراجییة تتمثــل يف اســتیعاب مــا یصغــي الیــه املتعلمــون وهــذا
االســتیعاب یشــتمل علــی فهــم املفهــوم أواملوضــوع املعــروض هلــم .ففــي هــذه الطریقــة
تعــرض األحــداث الواقعیــة أواخلیالیــة عملیــ ًا حتــی تظهــر اجلوانــب االجیابیــة والســلبیة
للموضــوع ویتــم أخــذ العــر منهــا .وتتــاءم اســراتیجیة لعــب األدوار مــع أصــل التعلیــم
عــن طریــق العمــل والفعالیــة والتجربــة املبــارشة .وجتعــل دور املتعلــم يف عملیــة التعلــم
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رئیســی ًا حتــی توفــر إمكانیــة التجــارب املبــارشة ونموالقــدرات الذهنیــة لــه.
نقلــت نــور آينــدا عــن روســني ( )۲۰۱۲أن معظــم الطــاب قــد تعلمــوا القواعــد النحویــة
واملفــردات العربیــة وال یتمكنــون مــن اســتخدامها يف التواصــل مــع اآلخریــن خاصــة يف مهارة
املحادثــة .فتعلیــم هــذه اللغــة مــن خــال املحــارضة املبــارشة واملامرســة وتعلیــم القواعــد
النحویــة املحضــة -الطریقــة التقلیدیــة لتدریــس اللغــة -لیــس نافعــ ًا .ألنــه یتــم التأكیــد يف
هــذه الطریقــة علــی تعلــم نحواللغــة الثانیــة املجــردة .والقــدرات النحویــة تشــر الــی أن العلــم
اللغــوي یقــدر علــی انتــاج اجلمــل يف لغــة مــا .هــذه القــدرة تشــر الــی علــم الصیاغــة الــذي
هیتــم بأجــزاء اجلملــة بــا فیهــا :إعــراب الكلــات ،األزمنــة ،العبــارات ،شــبه اجلمــل ،أنــاط
اجلمــل وإلــی كیفیــة صیاغــة اجلمــل إمجالی ـ ًا (نورآنیــدا بنــت آونــگ وآخــرون.)۲۱۵ :۲۰۱۳ ،
ورغــم أمهیــة القــدرات النحویــة يف تعليــم اللغــة ولكنهــا لیســت العامــل األســاس الــذي یؤثــر
يف تع ّلــم اللغــة؛ ألنــه مــن املمكــن أن یعــرف الطالــب مجیــع قواعــد صیاغــة اجلملــة ولكنــه ال
یتمكــن مــن اســتخدام اللغــة إلجــراء التواصــل ذي الداللــة .هــذا األمــر (القدرةعلــی اجــراء
التواصــل ذيالداللــة) ،هواهلــدف واملوضــوع الــذي یتــم اســتنباطه مــن مصطلــح «القــدرة
التواصلیة».ألهنــاتشــتمل علــی اجلوانــب املختلفــة لعلــم اللغــة وهــي:
 معرفة كیفیة استخدام اللغة ووظائفها لألهداف املعینة. معرفــ ة كیفیــة اســتخدام اللغــة حســب مواقــف وظــروف املخاطبــن؛ فعلــی ســبیلاملثــال معرفــة اســتخدام الــكالم الرســمي والــكالم غــر الرســمي ومعرفــة املواضــع التــي
جیــب اســتخدام لغــةالكتابــة بــدالً مــن لغــة املحادثــة.
 معرفــة كیفیــة النطــق وتوليــد اجلمــل والنصــوص بــا فیهــا القصــة واحلكایــة،والتقریر،واملقابلــة واملحادثــة.
 معرف ـة كیفی ـة التواصــل واالســتمرار رغــم القیــود اللغویــة مثــل االســتفادة مــن شــتیأنــواع االســراتیجیات التواصلیــة(!).
وقــد نقلــت نــور آنيــدا عــن بــوگات ( )۱۹۸۷أن مــن القضايــا احلالیــة هــو طــرح االجتــاه
التواصــي للتدریــس ( )CLTللغــة الثانیــة خاصــة للغــة االنجلیزیــة كاالجتــاه املؤثــر يف متكــن
املتعلمــن مــن إجــادة اللغــة .ففــي هــذا االجتــاه ینبغــي التعریــف بالعناویــن واملحتویــات التــي
تشــمل علــی اخلصائــص واملیــزات التالیــة بــدالً مــن التعریــف البســیط للحاجــة الــی النحــو
واملفــردات كاحلاجــات الرئیســة للمتعلمــن حتــی یتمكنــوا مــن إجــراء التواصــل الكامــل.
ألن إحــدی القضایــا اهلامــة التــي یواجههــا املدرســون حــن تدریــس اللغ ـة الثانیــة ،التمهیــد
للمتعلمــن الســتخدام العلــوم اللغویــة يف الظــروف املذكورة(نورآنیــدا بنــت آونــگ وآخرون

108

دور اسرتاتیجیة «لعب األدوار» يف رفع كفاءة مهارة املحادثة العربیة ...

 .)۲۱۳ :۲۰۱۳ ،وبغیــة التعلیــم والتعلــم الناجــح للغــة اهلــدف حیتــاج املــدرس واملتعلــم الــی
جهــود ومســاع مضاعفــة .فطبع ـ ًا املتعلــم بحاجــة الــی جهــود كثــر مقارنــة باملــدرس .فعلــی
هــذا األســاس يؤكــد أكســفورد ( )۱۹۹۰علــی املتعلمــن اإلفــادة مــن التوجیــه لتع ّلــم اللغــة
الثانیــة (نورآنیــدا بنــت آونــگ وأخــرون.)۲۱۳ :۲۰۱۳ ،
وإمجالی ـ ًا یمكــن اجــراء النشــاطات التــي یركــز علیهــا االجتــاه التواصــي مجاعی ـ ًا .ولعــب
األدوار فرصــة ملامرســة الطــاب أواملتعلمــن األدوار االجتامعیــة املتنوعــة يف الظــروف
االجتامعیــة املختلفــة .وحیظــی لعــب األدوار باألمهیــة اخلاصــة يف تعلیــم اللغــة التواصلیــة
ویمكــن للمــدرس مــن حتدیــد اطــار لعــب االدوار إلــی حــد كبــر .حيــث تتكــون مؤلفــات
اســراتیجیة لعــب األدوار مــن املــدرس واملتعلــم والظــروف التعلیمیــة أي الفعالیــات
واألنشــطة.
ومــا یــؤدي الــی متیــز اســراتیجیة لعــب األدوار هــو نموالقــدرات التعبرییــة لــدی
املتعلمــن و تنمیتهــا؛ كــا تنشــط موهبــة ومهــارة التواصــل وإدارة املناقشــة واملحادثــة والتعبــر
احلــر عــن اآلراء واالحــرام للزمــاء والقــدرة علــی اختــاذ القــرار .إن التدریــس علــی أســاس
اســراتیجیة لعــب األدوار یعتــر اســتمرار ًا للنشــاطات التــي یقــوم هبــا املتعلمــون يف حیاهتــم
العادیــة .هــذه االســراتیجیة مــن االســراتیجیات املؤثــرة يف التعامــل مــع الفــروق االجتامعیــة
بــن املتعلمــن واإلســتفادة منهــا حلــل مشــاكلهم واكتســاب املعــارف وتشــجعیهم علــی التعلم
الشــامل ملهــارة التفكــر والتحلیــل (ســامل برقــان.)۱۸ :۲۰۰۹ ،
ومــن املتوقــع بعــد تطبيــق هــذه الطريقــة زیــادة الثقــة بالنفــس وتعزیــز النشــاطات اجلامعیـ ة
لــدی الطــاب إثــر تقدمهــم اللغــوي والعلمــي خاصــة يف جمــال املحادثــة العربيــة ،باســتخدام
اســراتیجیة لعــب األدوار واملهــارات التعلیمیــة والتقنیــات احلدیثــة وبتوفــر الفرصــة هلــم
للمناقشــة واملحادثــة حــول املوضوعــات العامــة واخلاصــة مــن خــال إثــارة روح التنافــس
بینهــم.
وتتمثــل مشــكلة الدراســة يف اجتيــاز طالبــات جامعــة االمام الصــادق(ع)  -کلیـــة البنات،
 6وحــدات دراســیة تنقســم علــی  6مســتویات 4وحــدات متهیدیــة (1و2و3و )4ومســتوىني
5و 6متقدمــن)و بعــد تعلیــم املســتویات التمهيديــة حیــس الطالــب بأنــه بحاجــة ماســة الــی
اســتمرار التواصــل مــع هــذه اللغــة .ولکــن بــا أنــه لیــس أمامــه متســع مــن الوقــت لیتمکــن
مــن ممارســة املحادثـــة واإلدالء بآرائــه يف صفــوف املحادثـــة األربعــة التــي أرشنــا الیهــا .ففــي
صفــوف املحادثــة يف املرحلــة املتقدمــة یتــم تصمیم النشــاطات املتنوعة باســتخدام اســراتیجیة
لعــب األدوار لرفــع مســتوی املهــارات التواصلیــة لــدی الطــاب وتتبــع األهــداف التالیـــة:
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 -1تنظیــم النشــاطات يف الصــف و التخطیــط هلــا لتطویــر نسبـــة املشــارکة الناجحـــة
للطــاب.
 -2ابداع النشاطات التواصلیة والواقعیة واحلرکیة يف الصف.
 -3تشجیع الطالب وتعزیز نشاطاهتم لتنمیة مهارة املحادثة لدهیم.
 -4تشــجیع الطــاب وتعزیــز نشــاطاهتم لرفــع الکفــاءات اللغویـــة األخــری وهــي
االســتامع و القــراءة والکتابــة.
لذلك تسعى هذه الدراسة لإلجابة عن األسئلة التالية:
 .1هل السرتاتیجیة «لعب األدوار»تأثري يف رفع كفاءة مهارة املحادثة العربیة ؟
 .2هــل هنــاك فــروق ذات داللــة إحصائیــة بــن طریقــة لعــب األدوار باســتخدام
اســراتیجیة التعلیــم طریقــة ولعــب األدوار دون اســتخدام هــذه االســراتیجیة فــی رفــع
کفــاءة مهــارة املحادثــة لــدی الطــاب؟
 .3هــل تــؤدي اســراتیجیة لعــب األدوار الــی ارتفــاع اجلانــب العاطفــي بــا فیــه الثقــة
بالنفــس ومهــارات العمــل اجلامعــي؟
وتقوم الدراسة احلارضة علی الفرضيات التالیة:
 .1اسرتاتیجیة لعب األدوار تؤثر يف تقدم مهارة املحادثة لدی الطالب.
 .2تفــوق تقــدّ م مهــارة املحادثــة للصــف الــذي یســتخدم االســتاذ  Mاســراتيجيات
التعلیــم علــی الصــف اآلخــر.
 .3اســراتیجیة لعــب األدوار تــؤدي الــی ارتفــاع اجلانــب العاطفــي بــا فیــه الثقــة
بالنفــس ومهــارات العمــل اجلامعــي.
الدراسات السابقة
تعــد الدراســات واألبحــاث منطلقـ ًا للباحــث للتعــرف عــى ال ُلبنــات التــي مل تكتمــل بعــد يف
جمــال بحثــه العلمــي ليقــوم باســتكامل مــا يســتطيعه منهــا ،ويمهــد الطريــق ملــن بعــده ليســامهوا
يف ذلــك البحــث العلمــي ،وبنــاء عــى ذلــك قــام الباحثــان باســتعراض بعــض األبحــاث
والدراســات ذات العالقــة بمجــال دراســتهام ،وكانــت عــى النحوالتــايل:
نرصحممــد مقابلــة وعبــداهلل أمحدبطــاح (2015م) فــی مقالتهــا ،حيــث كانــت مــن أهــم
أهدافهــا الكشــف عــن أثراســراتيجية لعــب الــدور يف حتســن مهــارات التحــدث لــدى
طــاب الصــف التاســع .وقامــت عــى أســاس بنــاء اختبــار موقفــي مصحوبــ ًا بالتســجيل
والتصويــر 46،طالــب يف الصــف  ،9منهــم  25طالــب يف املجموعــة التجريبيــة 21،ضابطــة.
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وكانــت مــن أهــم نتائجهــا .1اســتخدام اللغــة العربيــة الفصيحــة الســليمة مــن دون األخطــاء
النحويــة والصوتيــة .2 .تنظيــم الثــروة اللغوية،واســتخدامها يف مجــل خاليــة مــن األخطــاء.
هــذه الدراســة مطبقــة عــى املحادثــة العربيــة للناطقــن هبا،ودراســتنا الفعليــة للناطقــن
بغريها،كــا أهنــا تشــبه دراســتنا مــن حيــث اســتخدام التســجيل والتصويــر.
نــور آنیــدا بنــت آونــگ وآخــرون ( )2013يف مقالتهــم ینشــدون رفــع مســتوى املحادثــة
العربيــة يف النشــاطات اجلامعيــة .واتبعــت املقابلــة مــع 5جمموعــات أي مــع  100طالــب ،و5
مرشفــن .طــاب مرحلــة اللیســانس يف فــرع اللغــة العربیــة يف الســنة األولــی .وكانــت مــن
أهــم نتائجهــا ارتفــاع مســتوى املحادثــة وزيــادة الثقــة بالنفــس .يمكــن االســتفادة مــن نتائــج
هــذه الدراســة يف بلــورة التصــور املقــرح.
هارومالیــا كامســتیا( )2013يف رســالة ماجســتريتدرس معرفــة ارتفــاع مســتوی املحادثــة
بــن املجموعتــن و معرفــة نســبة االختــاف بــن مهــارة املحادثــة لــدی الطــاب .واتبعــت
املنهــج التجريبــي (املجموعــة الضابطــة والتجريبيــة) كل جمموعــة  25تلميــذ وكانــت عــى
اســاس مجــع املعلومــات :املشــاهدة ،املقابلــة ،االختبــار و التحلیــل :الوصفــي الكمــي
باســتخدام برنامــج  ،spssوكانــت 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 اســراتيجية التعليــم للمــدرس والتصويــر بالفيديــو.
خلیــل غالمــي وحممــد أســدي ( )2013-1392يف مقالتهيــا مقالــة «جتربــه حرفــهای
اســتادان در ارتبــاط بــا پدیــده تدریــس اثربخــش در آمــوزش عالــی» .شــارك  ۱۲عضــوا مــن
أعضــاء جلنــة التدریــس بجامعــة كردســتان .يمكــن االســتفادة مــن نتائــج هــذه الدراســة يف
بلــورة التصــور املقــرح يف اســراتيجية التعليــم للمــدرس.
پرســیال اســام و تــازارم اســام( )2012فــی مقالتهــا حيــث هتــدف اىل دراســة العالقــة
بــن متثيــل االدوار و مســتوى املحادثــة االنجليزيــة يف النشــاطات اجلامعيــة والصفــوف
الكبــرة .و تقويــم املدرســن .وأجريــت الدراســة عــى  1200طالــب يف جامعــة بنغــادش
يف قســم اللغــة االنجليزية،عــن طريــق توزیــع االســتبيانات واملقابلــة مــع املرشفــن .مــن نتائــج
الدراســة ارتفــاع مســتوى املحادثــة ،وزيــادة الثقــة بالنفــس ،زيــادة جــرأة الطــاب وتــرك
اخلجــل ،زيــادة رغبــة الطــاب يف هــذه االســراتیجیة ،تأییــد املرشفــن للتقــدم الالفــت للنظــر
للطــاب .يمكــن االســتفادة مــن نتائــج هــذه الدراســة يف بلــورة التصــور املقــرح يف رفــع
مســتوى املحادثــة فــی اللغــة العربيــة.
جیهــان العــاوی( )2009يف رســالة ماجســتري ومــن أهدافهــا دراســة اثــر اســتخدام
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طریقــة لعــب األدوار يف تدریــس القــراءة علــی تنمیــة التفكــر التأمــي لــدی الطــاب .وقامــت
عــى أســاس املنهــج التجريبــي (املجموعــة الضابطــة والتجريبيــة) يف مــدارس فلســطني .ومــن
نتائــج هــذه الدراســة تنمیــة التفكــر التأمــي لــدی الطلبــة و خاصــة يف مهــارة القــراءة .تــم
تطبيــق الدراســة الســابقة عــى مهــارة القــراءة ،أمــا دراســتنا الفعليــة فقــد طبقــت عــى مهــارة
املحادثــة.
فــدوی ســامل برقــان( )2009يف رســالة ماجســتري«أثر اســراتیجیة لعــب األدوار يف
التحصیــل والتفكــر االســتقرائي لــدی طلبــة الصــف الثالــث األســايس يف مبحــث الرتبیــة
االجتامعیــة والوطنیــة بمــدارس مدینــة عــان اخلاصــة» هدفــت اىل دراســة أثــر اســراتیجیة
لعــب األدوار يف التحصیــل والتفكــر االســتقرائي لــدی الطلبــة .وكان جمتمع الدراســة106 :
طالــب مــن مدرســتني ،وتــم اختيــار العينــة العنقوديــة ،املنهــج شــبه التجريبــي (املجموعــة
الضابطــة والتجريبيــة) .اســتنتجت التاثــر االجيــايب يف التقــدم العلمــي والتطــور يف التفكــر
االســتقرائي .تطبيــق الدراســة الســابقة عــى التفكــر االســتقرائي ،وهــذا يــدل عــى ميــزة هــذه
الطريقــة.
دینیــز گوكــرا وایــورم ایفیكــی آدن( )2009یدرســان تاثــر تدريــس املدرســن للغــة
العربيــة عــى أســاس املدخــل التواصــي .اجلامعــة منیســوتا شــال أمریــكا .وكان املجتمــع
اإلحصائــي :جامعــة منیســوتا ،وتــم مجــع البیاناتعــن طريــقاملقابلــة التدرجییـ ة مــع املدرســن يف
بعــض املراكــز اللغویــة الكبــرة .ركــزت الدراســة عــى مفهــوم القواعد،األخطــاء ،النشــاطات
الثنائيــة واجلامعيــة ،االســاتذة .الدراســة الســابقة تؤكــد عــى األثــر االجيــايب للمدخــل
التواصــي يف تدريــس اللغــة العربيــة أمــا دراســتنا الفعليــة تؤيــد هــذه النظريــة باعتبارلعــب
األدوار إحــدى أنشــطة املخــل التواصــي.
زیــد بــن مهلهــل بــن عتیــق الشــمري( )2008يف رســالة ماجســتییبحث عــن معرفــة
فاعلیــة التدریــس باســراتیجیة لعــب األدوار يف تنمیــة مهــارات النحــو لــدی تالمیــذ الصــف
األول املتوســط .ويقــوم املجتمــع اإلحصائــي :تالمیــذ الصــف األول املتوســط يف الســعودیة:
س االســتبیانات
 ۶۰طالبـ ًا يف املجموعتــن الضابطــة والتجریبیــة ،وتــم مجــع البیانــات عىل أاســا 
واالختبــار العلمي،واســتنتجت الدراســة تأییــد فاعلیــة التدریــس باســراتیجیة لعــب األدوار
وكانــت مقرتحــات نتائــج الدراســة :تصمیــم كتــب النحــو والقواعــد فیهــا طبق لعــب األدوار،
 .۲تدریــس النحــو حیتــاج الــی ســعة الرؤیــة واختیــار طریقــة بــن اســراتیجیة لعــب األدوار
واالســراتیجیات األخــری .إقامــة الــورش التعلیمیــة للمعلمــن (تعلیــم اســراتیجیة لعــب
األدوار لتقدیــم الــدروس النحویــة) .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
لتعلیــم اللغــات األجنبيــة ،وذلــك باختیــار اســراتیجیة لعــب األدوار كطریقــة تعلیــم تواصلیة
وجمموعــة مــن النــاذج االجتامعیــة للتدریــس بغیــة اســتخدام اســراتیجیة التعلیــم التواصــي
لتعلیــم اللغــة الثانیــة .وتؤكــد هــذه الدراســة علــی مهــارة املحادثــة بــن الطــاب مــن أجــل
رفــع كفــاءات اللغــة العربیــة لدهیــم .ألن الباحثــن یعتقــدون بتطــور املهــارات اللغویــة إثــر
تطــور مهــارة املحادثــة باســتخدام االجتــاه التواصــي .ومــا أضافتــه هــذه الدراســة تتمثــل يف
تطبيقــه عــى طــاب مــن غــر ذوي االختصــاص يف اللغــة العربيــة ،وكذلــك يف كیفیــة تطبیــق
اســراتیجیة لعــب األدواربــا فيــه:
 اســتخدام الوســائل التعلیمیــة خاصــة كامــرا التصويــر لیشــاهد الطــاب متثيلهــم ویق ّیــماملرشفــون مســتوی التقــدم العلمــي والعاطفــي لدهیــم طــوال الفصل الــدرايس.
 االستخدام املتزامن للمهارات التعلیمیة من جانب أستاذ املجموعة التجریبیة. توظيــف اجلمــل واســتخدام املصطلحــات والتعابــر البیانیــة الوظیفیــة يف املناقشــةواملحادثــة.

مراجعة األدب النظري
التطبیقــات احلیاتیــة هــي بعــد مــن أبعــاد الوظیفــة التــي تربــط الت ّعلــم و التعلیــم بحاجــات
الفــرد و املجتمــع ،وبتفاعــل الفــرد مــع جمتمعــه تفاع ـ ً
ا تعاونیــا فمــن خــال حتقیــق الفــرد
ألهدافــه الصغــری (الفردیــة) تتحقــق أهــداف جمتمعــه الكــری.
ّ
إن اهلــدف األســاس مــن تعلیــم اللغــة هــو ممارســتها ،و هــذا األمــر جیعلنــا ننظــر إلــی اللغــة
باعتبارهــا ممارســة واقعیــة وحیاتیــة ترتبــط باحلیــاة بــا فيهــا مــن مواقــف وموضوعــات و
وظائــف اجتامعیــة متنوعــة ،ألن اللغــة هــي لغــة احلیــاة و لیســت لغــة القواعــد املعیاریــة و
املتصــل بتعلیــم اللغــة العربیــة للناطقــن
القوالــب اجلامــدة ،وهــي أقــرب إلــی املجــال العمــي ّ
بلغــات أخــری؛ وهــذا األمــر یســاعد الطــاب علــی التعــرف إلــی اللغــة واســتخدامها يف
تواصلهــم مــع بعضهــم ،ومــع املجتمــع الــذی حییــط هبــم (عبــداهلل . )1997:66،
و علینــا الرتكیــز علــی الوظائــف األجتامعیــة للغــة ومــدی حضورهــا يف احلیــاة ،و لیــس
عــى قواعدهــا النحویــة ،بحیــث نبنــی طریقــة تعلیمنــا بنــاء وظیفي ـ ًا تعنــي باللغــة مــن حیــث
اعتبارهــا وســیلة التفاهــم و التخاطــب و التعبــر عــن ســائر املواقــف التــي یعیشــها اإلنســان يف
بیئتــه و جمتمعــه (املصــدر نفســه).

جملة دراسات يف تعليم اللغة العربية وتعلمها ،السنة الثانية ،العدد الرابع ،ربيع وصيف 1440/1397
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املدخل التواصلی
یمكــن االســتفادة مــن الطریقــة التواصلیــة (الوظیفية)وتطویرهــا بــا یناســب اللغــة ،ويف
هــذه الطریقــة ینــال املع ّلــم اهتامم ـ ًا كبــر ًا ،فهــو الیبقــي يف دور التلقــن واإلعــادة مثلــا كان
يف الطــرق التقلیدیــة بــل البــدّ مــن اســتنهاض قدراتــه و طاقاتــه باعتبــاره عنــر ًا اساســی ًا
يف عملیــة الت ّعلــم و التعلیــم ،لذلــك ال بــد مــن الرتكیــز علیــه يف إنجــاز املواقــف التعلیمیــة
املوازیــة للمواقــف احلیاتیــة لتمثــل هــذه املواقــف ومعایشــتها مــع الطــاب بشــكل طبیعــي
قریــب مــن التلقائیــة (املصــدر نفســه) .
و املعایری األساسیة التی تستند علیها الطریقة التواصلیة كام یيل:
 -1االهتــام باملعرفــة و النواحــي الوجدانیــة اهلامــة للمت ّعلــم ،ألن اهلــدف هــو اســتثارة
وجــدان املت ّعلــم لیكــون أكثــر اســتجابة للمواقــف التعلیمیــة ألنــه مــن املهــم إعطــاء املت ّعلــم
معــارف متنوعــة یكــون هلــا هــدف معــريف ووجــداين (املصــدر نفســه) .
 -2عــرض املــادة بطریقــة دائریــة و لیــس خطیــة ،حیــث یســتطیع املت ّعلــم تنمیــة معارفــه و
قدراتــه علــی اســتخدام اللغــة وبالتــايل ینمــي قدراتــه التواصلیــة (املصــدر نفســه).
 -3تقسیم وحدات الت ّعلم علی نشاطات و لیس علی وحدات لغویة (املصدر نفسه).
 -4قیــام عملیــة الت ّعلــم علــی أســاس تفــاويض بــن مت ّعلــم و مت ّعلــم آخــر ،و بــن املت ّعلــم
و املع ّلــم ،و بــن املت ّعلــم و الكتــاب أو املــادة التعلیمیــة وجیــب علــی الت ّعلــم االبتعــاد عــن
النشــاطات الفردیــة بــل ممارســها ثنانیــا أو مجاعیــا لیتعــو ّد املت ّعلــم علــی التواصــل اللغــوي
بشــكل طبیعــي (املصــدر نفســه) .
لذلــك نجــد أنــه مــن املهــم إعــداد املــواد التعلیمیــة بالتأكیــد علــی الــدور التواصــي للغــة
املرتبطــة باحلیــاة و لیــس بالقواعــد التفصیلیــة ،و هــذا یســتوجب اســتنهاض قــدرات املت ّعلــم
و مهاراتــه الذاتیــة للتجــاوب مــع املواقــف التعلیمیــة ،ویتجــاوز الطالــب دور املتلقــي إلــی
ر مــن خالهلــا عــن أفــكاره وعواطفــه و یتبــادل الــرأي مــع زمالئــه،
املشــاركة الفعالــة التــي یعـ ّ
ویتحــاور معهــم كــا حیــدث يف مواقــف احلیــاة الطبیعیــة.
و یمكــن اختیــار موضوعــات و مواقــف حیاتیــة كالربیــد واملطــار والطریــق واملستشــفی و
التحیــة ومــا یــدور بــن النــاس يف احلیــاة مــن مواقــف متنوعــة .و نســتنج مــن ذلــك ّ
أن الفــرد
حیتــاج إلــی ممارســة جمموعــة مــن األنشــطة الفعالــة إلســتخدام اللغــة ،و ختتلــف هــذه األنشــطة
باختــاف البیئــة املحیطــة بالفــرد ،و املواقــف التــي یمــر هبــا ،و هنــاك جمــاالت عامــة لالتصــال
نقلهــا طعیمةعــن ریفــرز( )Riversو متربلــی ( )Temperyوهــي كــا یلــی:
 -1تكوین العالقات االجتامعیة و االحتفاظ هبا.
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 -2تعبری الفرد عن استجاباته لألشیاء.
 -3اخفاء الفرد نوایاه.
 -4ختلص الفرد من متاعبه.
 -5طلب املعلومات و اعطاؤها.
 -6ت ّعلم طریقة عمل االشیاء أو تعلیمها لآلخرین.
 -7املحادثة عرب التلیفون.
 -8حل املشكالت.
 -9مناقشة األفكار.
 -10اللعب باللغة.
 -11لعب األدوار االجتامعیة.
 -12الرتویح عن اآلخرین.
 -13حتقیق الفرد النجازاته.
 -14املشاركة يف التسلیة و ملء الفراغ (طعیمة ،املهارات اللغویة.)164 :2006،
و قــد أدی املدخــل االتصــايل إلــی انقــاب نوعــي و تغیــر جــذري يف العملیــة الت ّعلمیــة
و إجراءاهتــا و اســراتیجیاهتا ،ومــا یتعلــق باملناهــج ،والكتــب املدرســیة ،ودور املعلــم ودور
الطالــب ،بــل ودور املدرســة فــا بــد أن تســتخدم املناهــج وبشــكل مثــايل احتیاجــات الطلبــة
و اهتامماهتــم و أهدافهــم و أن تكــون بمثابــة اســتثامر ذايت بالنســبة للمعلــم حیــث أن هــذا
االســتثامر یعــزز الدافعیــة اإلجیابیــة لدیــه (شــعبان.)49 :2011،
وبذلــك یكــون الطالــب هــو حمــور العملیــة الرتبویــة و نســتطیع نقلــه من غرفــة الصــف الضیقة
إلــی احلیــاة الرحبــة الواســعة يف رحــات ،واجتامعــات ،و منتدیــات وزیــارات وانخــراط يف
النشــاطات االجتامعیــة واألدبیــة و الفكریــة .واالتصــال احلقیقــي الیتــم ّإل يف بیئــة طبیعیــة و
ذات موثــرات مــن واقــع احلیــاة الطبیعيــة .
أهداف املدخل التواصيل يف املحادثة العربیة كام يأيت :
1ـ الرتكیز علی املعنی
إن نجــاح نشــاط مهــارة التحــدث ال يتوقــف علــی الدقــة يف الرتاكیــب فقــط  ،بل علی االســتاذ
أن جیعــل عملیــة الت ّعلــم أكثــر فاعلیــة يف جعــل املت ّعلــم یتفاعــل مــن خــال تبــادل املعانــی ،
ألهنــا ذات دور فاعــل يف جعــل املت ّعلــم یركــز علــی املعنــی ال علــی الصیــغ والعبــارات ،و
هــذا ســیمنح املت ّعلــم حریــة اختیــار املعانــی والصیــغ التــي خیتارهــا بنفســه ،بحســب مقتضــی
الوضعيــة التعلیمیــة ومــا یطــرأ عليهــا ،ألن أســاس مفهــوم التواصــل هــو تبــادل املعــاين،
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حیــث ُيســهل ملت ّعلــم اللغــة حتقیــق نتیجــة واقعیــة أي یســتعمل حصیلتــه اللغویــة كــي یشــارك
اآلخریــن يف حدیثهــم ویتواصــل معهــم وال ننســى أنــه یتطلــب مــن املت ّعلــم معرفــة القواعــد
حتــی یطــور لغتــه ،فاللغــة التنمــو بأخطــاء مالزمــة للمحادثــة.
2ـ الكفاءة التواصلیة
الكفــاءة التواصلیــة تتضمــن املعرفــة اللغویــة والقــدرة علــی توظیفهــا وتتعلــق بعوامــل مثــل
الكفــاءة االســراتیجیة والتداولیــة والكفــاءة اللغویــة االجتامعیــة والكفــاءة النحویــة.
3ـ مركزیة املت ّعلم
حیتــاج املت ّعلــم اوالطالــب الــی قــدر كبــر مــن التدریــب لكــون األداء يف املنهــج التواصــي
هواهلــدف وهنــا یقــوم املعلــم بــدور املشــاهد واملالحــظ حــول تطــور املســتوی املعــريف للمت ّعلم
و تقویمــه ،وجیــب أن یتصــف الصــف بالنشــاط والفاعلیــة ويف بعــض األوقــات علیهــم تــرك
مقاعدهــم والتنقــل داخــل الصــف الــدرايس إلكــال مهامهــم مــع زمالءهــم ،وهــذا یزیــد مــن
ثقــه املت ّعلمــن بأنفســهم ألهنــم یدیــرون عملیــة ت ّعلمهــم بأنفســهم و لیــس املعلــم .
4ـ طالقة املت ّعلم
إن الدقــة والطالقــة تكــون رضورة يف الت ّعلــم والتحــدث يف أي لغــة ،ولكننــا نجــد األســلوب
النحــوي الدقيــق هواكثــر انتشــار ًا وأمهیــة مــن الطالقــة يف عملیــة ت ّعلــم اللغــة العربیــة  ،يف
مرحلــة ت ّعلــم الطــاب جیــب التســامح مــع األخطــاء ،وعلــی املعلــم التأكیــد علــی أن اخلطــأ
لیــس ذنبـ ًا عظیــا ارتكبــه الطالــب  ،ومــن الناحیــة األخــری علــی املعلــم يف هنایــة كل ممارســة
أن یوجــه الطــاب إلــی ادراك نقــاط ضعفهــم لیصبحــوا أكثــر وعیـ ًا يف املــرة الثانیــة  ،فالتأكیــد
إذن علــی الطالقــة وتصحیــح اخلطــأ بعــد ممارســة النشــاط.
5ـ تفاعل املت ّعلم مع اآلخرین
مــن الركائــز التــي یؤكدهــا املدخــل التواصــي هوالعمــل بطریقــة املجموعــات الصفيــة حیــث
هلــا فوائــد كثــرة:
1ـ املجموعــة تقــوي العمــل التفاعــي يف اســتخدام اللغــة ،فالعمــل يف إطــار جمموعــات
تزیــد مــن ثقــة الطــاب بأنفســهم وبالعطــاء ،ومتنــح هلــم الفرصــة بالتفــاوض حــول املعانــی
والكلــات.
2ـ العمــل مــن خــال املجموعــة یســاعد علــی التفاعــل اللغــوي ،فالطــاب األقویــاء مــع
الضعفــاء يف جمموعــات صغــرة حیــث یتحــول الضعیــف الــی طالــب نشــیط مــع املجموعــة و
تتقــدم املجموعــة مــن حیــث النشــاط اللغــوی.
3ـ العمــل يف املجموعــة یقــوی اإلســتقاللیة واالنفرادیــة بالنشــاط ،ویســتطیع املعلــم عــن
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طریــق املجموعــات الصغــرة انجــاز أهــداف منفصلــة للطــاب والتمییــز بــن االختالفــات
الفردیــة للطلبــة مــن حیــث العمــر واملســتوی الثقــايف.
(ب) طريقة التدریس
حتدید أهداف واسلوب التدریس يف بدایة الفصل الدرايس.
.1
حتدید معیار الدرجات واألنشطة يف بدایة الفصل الدرايس.
.2
جتنب التحدث باللغة األم.
.3
إلتزام التحدث باللغة العربیة الفصحی.
.4
استخدام أسلوب احلوار بدالً من املحارضة.
.5
استخدام أسلوب السؤال واجلواب يف قاعة الدرس.
.6
استخدام األمثلة الواقعیة والعملیة يف قاعة الدرس.
.7
تدریس القواعد بصورهتا العملیة والوظیفية.
.8
التعلیم عن طریق لعب االدوار والتمثیل.
.9
 .10استخدام اسلوب املجموعات الطالبیة.
 .11تقویم الطالب بصورة دوریة و مستمرة.
 .12لرتكیز علی التدریبات التواصلیة.
 .13التأكید علی ممارسة التدریبات بصورة وظیفية.
 .14تدریــس املهــارات األربــع بشــكل متكامــل والرتكیــز علــی مهــارة او مهارتــن يف كل
مســتوی.
 .15جتنــب تصحیــح األخطــاء يف وقــت النشــاط نفســه(بروان 260 :1994 ،و ينظــر طعيمــة
واخــرون 42 :2010 ،وينظــر أيضــا طعيمــة والناقــة 25 :2006،وينظــر طاهــر حســن:2002،

 337و كذلــك ينظــر الفــوزان .) 19 :2009،

(ج) األنشطة التعلیمیة
مــن أهــم العوامــل التــي تســاهم يف تزايــد دوافــع الطــاب هــو تنویــع األنشــطة التعلیمیــة
ألهنــا تســاعد علــی تركیزهــم علــی مهــارة املحادثــة و تزیــد مــن اندماجهــم يف عملیــة الت ّعلــم،
واالنتقــال مــن نشــاط الــی آخــر و متنــح املت ّعلمــن حیويــة و متعــة ألن طــول اجللــوس يف
مــكان واحــد یبعــث علــی امللــل والــرود ،و حیــاول االســتاذ تقویــم النشــاطات التــي تراعــي
الفــروق الفردیــة لدهیــم ممــا یزیــد مــن تفاعلهــم واســتعامهلم للغــة ،ومــن هــذه األنشــطة
التعليميــة:
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عــن طريــق األدوار الثنائیــة أواألدوار اجلامعیــة حيــث يمكــن تقســیم احلــوار علــی دوریــن
أو علــی عــدة أدوار حســب املوضــوع املطــروح أو یمكــن متثیــل أدوار مشــاهبة للحــوار
(الغالبــي ،34 :2012،وينظــر أيضـ ًا طاهــر حســن ،)41 :2002،فــاذا كان احلــوار علــی ســبیل
املثــال یتحــدث عــن الســوق والبائــع واملشــری يف حمــل أجهــزة كهربائیــة فیمكــن تغیــر
األدوار بــن بائــع الفاكهــة واملشــری وهكــذا ،یســتطیع الطــاب أخــذ أدوار يف املناقشــات
أیض ـ ًا ومتثیــل شــخصیات لــإدالء بآرائهــم يف املراحــل املتقدمــة مــن ت ّعلــم املحادثة.وســوف
نتحــدث عنــه بالتفصيــل يف املحــاور اآلتيــة.
2ـ األلعاب ()Games
وتتنــوع األلعــاب عــى حســب املســتوى الــدرايس للطــاب ،فهــي تثــر النشــاط والفاعلیــة
يف الصــف فعــن طریــق عملیــة التخمــن ،أو لعبــة العرشیــن ســؤال لتخمــن شــيئ وتوضیحــه
للطــاب یقــوم بقیــة الطــاب بطــرح األســئلة للوصــول إلــی اجلواب(املصــدر نفســه ،33:و
املصــدر نفســه.)397:

3ـ املسابقات ()Competition

و هــی مــن النشــاطات التــي تقــوي حافــز الطــاب خاصــة اذا كانــت هنــاك جوائــز للرابحــن
وان كانــت بســیطة (عمــر الفقيــه ، 71 :2009،و ينظــر الغالبــي  ،) 36: 2012،ويمكــن اختیــار
حــرف مــن احلــروف ثــاء أو عــن و حماولــه ذكــر اســم حیــوان أو شــی أو طعــام و هكــذا  ،فهــي
تــؤدي إىل تنشــیط الذهــن و تقويــة قــدرة االســتفادة مــن اخلزانــة اللغویــة للطالــب
4ـ األناشید ()Songs
و هــي مــن األنشــطة التــي تســاعد عــى دفــع امللــل والروتــن و یمكــن اســتخدامها بســهولة
يف الصفــوف التعلیمیــة ( الغالبــي  ،) 33 :2012،وهــي مــن األنشــطة التــي تقــوي االســتامع
والتلفــظ  ،واألداء الصحیــح للكلــات و تبعــث علــی البهجــة والفــرح.
5ـ املرسحیة ()Drama
یســتطیع الطــاب متثیــل قصــة مســبقة التألیــف والتخطیــط مــن قبــل كاتــب أو مؤلــف مشــهور
ويف بعــض األوقــات تكــون القصــة معروفــة (املصدر نفســه.)35:
6ـ املقابلة ()Interrview
هــو نشــاط معــروف خیصــص للعمــل الثقــايف يف املراحــل املتقدمــة (الطاهــر حســن :2002،
،)401حیــث ینمــي هــذا النشــاط اجلانــب املعــريف يف معرفــة املعلومــات عــن موضــوع معــن،
مثــ ً
ا مناقشــة مشــاكل الشــباب أواســباب الكــوارث الطبیعیــة  ،و ینمــي كذلــك اجلانــب
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اللغــوي ،و كیفيــة اســتخدام الرتاكیــب والصیــغ اللغویــة ألداء اجلمــل واملقابــات  ،و یمكــن
لالســتاذ أن یقــوم بتقویــم الطــاب شــفوی ًا و قیــاس قدرهتــم يف االختبــارات الشــفویة (ســوف
تعــرض الباحثــة نموذجـ ًا تدريســي ًا).
وهنــاك مالحظــة مهمــة يف النشــاطات التعلیمیــة وهــي علــی االســتاذ أن یكــون مدرســ ًا و
یلعــب دور ًا حمایــد ًا خاصــة اذا كانــت هنــاك اختالفــات عرقيــة أو قومیــة أو مذهبیــة ألن بعــض
صفــوف التعلیــم حتــوي قومیــات خمتلفــة أو شــخصیات متفاوتــة فــا یقــوم املعلــم باثــارة
هــذه النعــرات حتــی الیشــعر الطــاب بــأن معتقداهتــم وافكارهــم و قومیاهتــم قــد تعرضــت
لإلهانــة.
الطريقة
اتبعــت هذه الدراســة املنهــج الوصفي التحلييل  -شــبه التجريبــي (Quasi-Experimental

.)Designs

جمتمع وعينة الدراسة
يتمثــل املجتمــع االحصائــي والعينــات يف طالبــات جامعــة االمــام الصــادق(ع) ،واختــرت
العينــة العشــوائية 38 ،طالبــة مــن قســم الرشيعــة واحلقوق ،يف الســنة الثالثة الفصــل الدرايس6
واملجتازيــن وحــدات مهــارات اللغــة العربيــة للناطقــن بغريها،الســنة الدراســية-2016
2017م ،وذلــك بدراســة عينتــن مســتقلتني ،تشــمل املجموعتــن ،املجموعــة الضابطــة
بتدريــس األســتاذ  ،Aواملجموعــة التجريبيــة بتدريــس األســتاذ .M
أداة الدراسة
كانــت أداة الدراســة حتليــل 38اســتبانة وتصحيــح اختباريــن حــوايل  76اختبــار ًا ،اختبــار قبــل
و بعــد ،واختبــار املنهــج التعليمــي اخلــاص لتطبيقــه عــى املجموعــة التجريبيــة ومنهــج التعليــم
بــا أثــر للمجموعــة الضابطــة .ويف بدایــة الفصــل تــم االختبــار القبــي للطــاب نظــر َا ملســتوی
املحادثــة لدهیــم (االختبــار  .)۱ويف هنایــة الفصــل تــم االختبــار البعــدي (االختبــار  )۲إلختبار
إملــام الطــاب باملحادثــة النشــطة واســتخدم كال األســتاذین اســراتیجیة لعــب األدوار ولكــن
أحدمهــا اســتفاد مــن االســراتيجيات التعلیمیــة Mإلــی جانــب اســراتیجیة لعــب األدوار.
(حيــث تؤيــد نتائــج اســتطالع الطــاب الســتخدام هــذه االســترياتيجيات يف الصــف).
تطبيق استرياتيجية لعب األدوار واسرتاتيجية التعليم:
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أوالً :قــام األســتاذ  Aبتطبيــق اســراتيجية لعــب األدوار يف املجموعــة الضابطــة خــال
فصــل درايس واحــد ،والتصويــر بالفيديــو كل أســبوعني ،وكذلــك أخــذ االختباريــن بطريقــة
شــفوية عــن طريــق التســجيل بالفيديــو،ومل يلتــزم باســتخدام االســراتیجیة التعلیمیــة.
وكانــت إبــداء املالحظــات مــن قبــل األســتاذ والطلبــة عــى املجموعــات املؤديــة هلــذه األدوار.
مــن خــال املقابلــة (إحــدی النشــاطات التي تســتخدم يف اســراتیجیة لعــب األدوار) .وســیتم
تعریــف اســراتیجیة لعــب األدوار علــی أســاس عــدد الســاعات والوحــدات مــن خــال
جــدول (:)۲
جدول ( )2تعريف اسرتاتيجية لعب األدوار طبق املنهج الدرايس

اسرتاتیجیة لعب األدوار
املناقشة واملحادثة حول املوضوعات العامة
املناقشة واملحادثة حول املوضوعات املتخصصة

عنوان التقریر
املستوی املتقدم األول= وحدة
واحدة
املستوی املتقدم الثاين=وحدة واحدة
عدد الساعات لكل املستوی
 -۱ساعة و  ۳۰دقیقة يف االسبوع :لتقدیم املوضوع من
قبل املدرس و تقدیم املحاوراملهمة
 -۲ساعة و ۳۰دقیقة يف االسبوع:لتمثیل الدور
واملحادثة بني الطالب.
 ۶حصص نظریة
أنواع الدروس
 ۶حصص عملیة
الفصل  ۵و۶
الفصل الدرايس
املتطلبات السابقة

املستویات التمهیدیة األربعة ( ۴وحدات للمحادثة)

یتمثــل اهلــدف العــام هلــذه الدراســة يف تعزیــز مهــارة املحادثــة باللغــة العربیــة ورفــع املســتوی
املعــريف للطــاب ملعرفــة املعلومــات املرتبطــة بموضــوع حمــدد وتتبــع أهــداف فرعیــة أخــری
أیض ـ ًا وهــي:
 تشــجیع الطــاب علــی املامرســة األكثــر للمحادثــة العربیــة واملشــاركة اجلامعیــة يفاملحادثــة.
 حماولــة رفــع مســتوی املحادثــة لــدی الطــاب وتوفــر االمكانیــات والتســهيالتللتحــدث باللغــة العربیــة بطالقــة معتمــدا علــی اســتخدام اجلمــل واملصطلحــات والعبــارات
البیانیــة املناســبة .
 اســتخدام الوســائل التعلیمیــة احلدیثــة ألن تطویــر األهــداف وبرنامــج التعلیــم یتطلــباســتخدام الوســائل التعلیمیــة التالیــة:
 -1استخدام املواد التعلیمیة والصور واللوحات املرتبطة باملوضوع املحدد.
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 -2تعلیــم املفــردات واملصطلحــات املذكــورة يف موضــوع حمــدد ،تعلیــم املحادثــة املرتبطــة
بالــدرس ،وتعلیــم أســالیب التعبــر وممارســتها املســتمرة.
 -3اإلفادة من الكامریا والتصویر بالفیدیو للمحادثات الطالبية.
 -4تعزیز الثقة بالنفس للطالب من خالل التمثیل أمام الكامریا.
ثانيــ ًا :قــام األســتاذ  Mباتبــاع اســراتیجیة لعــب األدوار فضــ ً
ا عــن تطبيــق االســراتیجیة
التعلیمیــة وهــي كــا يــي:
اسرتاتیجية التعليم(غالمي وأسدي1392،ش)20:
 .1نشاط التدریس:
 اســتفادة األســتاذ مــن املحادثــة واحلــوار لعــرض املوضوعــات بــدالً مــن إلقــاءاملحــارضة.
 تعلیم األستاذ املوضوع بوسيلة املناقشة وطرح األسئلة.تأكیــد األســتاذ علــی مجــع املعلومــات حــول موضــوع حمــدد مــن االنرتنــت واملصــادراألخــری.
 تأكید األستاذ علی احلوار وتبادل اآلراء حول املوضوعات الدراسیة..2إدارة نشاطات التدریس
 األستاذ والطالب ملتزمان باستخدام اللغة اهلدف (العربية). تأكیــد األســتاذ علــی القــراءة والتلخیــص ملوضــوع حمــدد (مــن االنرتنــت واملصــادراألخــری).
 تأكیــد األســتاذ علــی تقدیــم املحادث ـ ة بشــكل نشــاطات تعليميــة مثــل املقابلــة و متثیــلاألدوار.
 تأكیــد األســتاذ علــی اســتیعاب الطالــب للمواضیــع وعــدم االهتــام بقیــاس حفــظاملعلومــات.
.3حتدید األهداف واملواد الدراسیة
 حتدید أهداف وأسلوب التدریس يف بدایة الفصل الدرايس. اختیــار املوضــوع وأســلوب التعبــر لتقویــة االســتیعاب و تنمیــة املهــارات اللغویــةاألربعــة.
.4حتدید األهداف واملحتویات الرتبویة:
 مشاركة الطالب يف عرض املواضیع وحتدید حماور املوضوع -كتابة أخطاء الطالب واصالحها من قبل األستاذ وزمالئه بعد التقويم.
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.5مهارة تصمیم االختبار واجرائه
إجراء االختبارین الشفوینی بالتصویر بالفیدیواثناء الفصل الدرايس..6مهارة التقویم للواجبات والنشاطات
 حتدید كیفیة تقویم نشاطات الطالب ومعایری درجاهتم يف بدایة الفصل الدرايس. تقویــم مســار التع ّلــم مــن خــال لعــب األدوار واحلــوار الشــفوي بشــكل مســتمر (كلأســبوع).
 تقویم األستاذ للواجبات بدقة يف كل أسبوع. -كتابة تقریر التقویم للطالب وهذا یؤدي الی تقدمهم العلمي.

عرض النتائج ومناقشتها
مــن املالحــظ يف جــدول( )۳اســراتیجیة لعــب األدوار هــو املتغــر املســتقل للمجموعــة.
إذا أردنــا دراســة تأثــره يف رفــع مهــارة املحادثــة باللغــة العربیــة فینبغــي االعتنــاء بالداللــة
اإلحصائيــة الختبــار  Fيف املتغــر املســتقل .وبــا أن مقــداره یســاوي ۰ویقــل عــن  ۰۵/۰فیــدل
علــی أن الداللــة االحصائیــة هلــا تأثــر عــى متغــر االختبــار .وللتأكــد مــن النتیجــة كان معامــل
ايتــا ، ۲۹۱/۰وهــو يــدل عــى أمهیــة متغــر االختبــار فض ـ ً
ا عــن داللتــه اإلحصائیــة .فتوجــد
فــروق ذات داللــة إحصائیــة بــن متوســطي االختبــار القبــي واالختبــار البعــدي .ونتائــج
الدراســة تــدل علــی تأثــر اســراتیجیة دور األلعــاب تأثــرا اجیابیــا و ذا داللــة احصائیــة يف
تطــور املحادثــة العربیــة لــدی الطــاب.

العدد
1
2
الفروق

جدول ( )۳نتایج االختبار القبيل-البعدي ملحادثة اللغة العربیة

نوع
االختبار
االختبار
القبلی
االختبار
البعدي

عدد
الطالب

19
19

املجموعة التجريبية ( )Mاملجموعة الضابطة()A
املتوسط االنحراف املتوسط االنحراف
املعياري
املعياري
0.60
4.47
0.57
3.95

4.34
0.39

0.67

4.76
0.29

0.28

ومــن أحــد رشوط االفــادة مــن نتائــج االختبــار متعــدد املتغــرات یتمثــل يف افــراض
جتانــس التغایــر .مــؤرش موشــي ملتغــر االختبــار یســاوي  ۱وتــم اعــان احتاملــه غــر حمــدود
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ومربــع كاي املعــادل لــه یســاوي .۰كل هــذه األرقــام تــدل علــی صحــة افــراض جتانــس
التغایــر .و ثالثــة مــؤرشات البســیلون تســاوي  .۱فلیــس مــن الــروري التغیــر يف درجــة
احلریــة .فنتائــج جــدول اختبــارات التأثــرات يف األشــخاص يســاوي نتائــج اختبــارات متعــدد
املتغــرات حســب الداللــة اإلحصائیــة و مقــدار معامــل ایتــا.
املصدر
اسرتاتیجیة
لعب األدوار

األستاذ
اخلطأ

جدول ( )۴اختبار التأثریعلی املجموعتنی (تأثری دور األستاذ)
درجة احلریة مربع املتوسط
جمموع
gis
F
املربعات
۰۰۰/۰ ۵۹۳/۳۱۸۶ ۰۶۶/۱۴۵۹
۱ ۰۶۶/۱۴۵۹

۲۳۶/۴
۴۸۴/۱۶

۱
۳۶

۲۳۶/۴
۴۵۸/۰

۳۱۱/۹

مربع
معامل ایتا
۹۸۹/۰

۲۰۵/۰ ۰۰۴/۰

إن املتغــر املســتقل املتنــاول يف هــذا البحــث ه األســتاذ الــذي یقــوم بتطبیــق اســراتیجیة لعــب
األدوار .حيــث اســتخدم األســتاذ  Mاالســراتيجية التعلیمیــة اضافــة إلــی اســراتیجیة لعــب
األدوار ،حيــث اعتقــد بتأثــر تزامــن اســتخدام املهــارات التعلیمیة واســراتیجیة لعــب األدوار
يف رفــع مهــارة املحادثــة العربیــة لــدی الطــاب.

الرسم البیاين ( -)۱املتوسط اهلاميش التقدیري
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وتؤ ّیــد هــذه الفرضیــة نتائــج الدراســة فــی انحــدار اخلــط يف الرســم البیــاين( .)۱فمــن
املالحــظ يف جــدول االختبــار بــن املجموعتــن Sig= ۰.۰۰۴و هــو یقــل عــن  ۰۵/۰وذلــك
يــدل عــى وجــود فــروق ذات الداللــة اإلحصائیــة بــن منهــج تدریــس األســاتذة .وكذلــك
نســبة معامــل ایتــا يســاوي  ۲۰۵/۰ويــدل عــى أمهیــة هــذا املتغــر أي دور األســاتذة يف
اســتخدام املهــارات التعلیمیــة وتأثریهــا يف تطــور املحادثــة لــدی الطــاب.
وقــد طبقــت الباحثــة هــذا األســلوب مــن التدريــس يف جامعــة االمــام الصــادق(ع) كليــة
البنــات ملــدة ســنتني بعــد اجتيــاز الطــاب الوحــدات األربــع التمهيديــة ،وذلــك للفصــل 5
و 6حيــث يمكــن مالحظــة التغيــرات اإلجيابيــة والتطــور اللغــوي التــي حققتهــا الطالبــات
مــن خــال تصويرهــم بآلــة الفيديــو ،ومشــاهدة أفــام حلقــات البحــث واملناقشــات ،وهــذه
االســراتيجية مــن النــاذج االجتامعيــة ( )1والتــي هتــدف بدورهــا إىل تطويــر املهــارات
االجتامعيــة ،ومعرفــة القيــم االجتامعيــة .باالضافــة إىل أن تزامــن اســتخدام االســراتيجية
التعلیمیــة ونشــاط متثيــل األدوار كانــت هلــا نتائــج إجيابيــة يمكــن تقســيمها إىل ثــاث
جمموعــات :معرفيــة ،وعاطفيــة ،ونفســية-حركية أو مهاريــة وهــي كــا يــي:
أوالً:الناحية املعرفية
 حققــت هــذه االســراتيجة تطــور ًا إجيابيــا يف ارتفــاع مســتوى مهــارة حمادثــة طلبــة فــرعالرشيعــة واحلقــوق عــى الرغــم مــن عــدم كــون قســم اللغــة العربية ختصصهــم األســاس وهذه
النتائــج تتناســب مــع نتائــج دراســات نورآنیــدا واخــرون ( ،)۲۰۱۳هارومالیــا كامســتیا(،)۲۰۱۳
وبرســیال اســام وتــازرام اســام ( ،)۲۰۱۲وجیهــان العــاوي ( ،)۲۰۰۹وزیــد بــن مهلهــل بــن
عتیــق الشــمري (.)۲۰۰۸
 التعرف عىل ثقافة الشعوب العربية و كذلك ثقافة بعض املدن من اللغة األم .ثانی ًا :الناحية العاطفية
 تــم مشــاهدة أجــواء مــن الفــرح والنشــاط بــن الطــاب الداء أدوارهــم ،واألهــممــن ذلــك تقويــة األداء والتطــور اللغــوي ،وكذلــك تنميــة اجلانــب املعــريف واالطــاع عــى
املعلومــات و ت ّعلــم االصطالحــات املتخصصــة يف هــذا املجــال.
 مــن األموراهلامــة يف موضــوع التعليــم نشــاط وفعاليــة املتعلمــن ،هــذه الطريقــة أدت اىلنــر وبــث هــذا النشــاط واحليويــة يف املجموعــات الطالبيــة ،فــكل شــخص عنــده دور يلتــزم
بــه يف موعــد مقــرر وحيــاول أن يكيــف نفســه مــع األخريــن وهــذا مــا هيــدف إليــه التعليــم.
هــذه النتیجــة تتناســب مــع نتائــج دراســات دینیــز گوكــرا وایــورم ایفیكــي آدن (.)۲۰۰۹
 -مــن املشــاكل التــي نعــاين منهــا يف تعليــم اللغــة الثانيــة هــي اخلجــل وعــدم املشــاركة
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يف الصــف ،يف بدايــة األمــر شــعورالطالبات يف اجللســات األوىل باخلجــل أمــام الكامــرا
ولكــن مــع مــرور الوقــت نالحــظ التقــدم اللغــوي والعلمــي للطــاب والشــعور بالثقــة
بالنفــس أيضـ ًا .هــذه النتیجــة توافــق نتائــج دراســات نورآنیــدا واخــرون ( )۲۰۱۳و هارومالیــا
كامســتیا( )۲۰۱۳ودراســة نرصحممــد مقابلــة وعبــداهلل أمحــد بطــاح(.)2015
 تأثــر روح التنافــس يف تعزیــز مهــارة املحادثة:بعــض الطــاب عــى العكــس مل يأخــذوااملناقشــة يف البدايــة عــى حممــل اجلــد فكانــوا يبــدأون بالضحــك وعــدم االهتــام باملحادثــة
ومتثيــل األدوار ،ولكــن مــع مــرور الوقــت وعنــد مشــاهدهتم ألفالمهــم حاولــوا أن يلتزمــوا
باالنضبــاط والدقــة يف إبــداء اآلراء .هــذه النتیجــة تتوافــق مــع نتائــج دراســات جیهــان
العــاوي (.)۲۰۰۹
ثالث ًا :الناحية النفسیة-احلركیة أواملهاریة:
اســراتيجية لعــب األدوار واســترياتيجية التعليــم كان هلــا التأثــر األقــوى يف رفــع مســتوى
املهــارات األربــع اللغويــة:
مهارة االستامع :استامع 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 إلجياد املعلومات املناسبة طبق موضوعاهتم.
مهــارة الكتابــة :كتابــة الطــاب رؤوس أقــام ألدوارهــم و ملخــص املعلومــات التــي
یریــدون االدالء هبــا وكتابــة املواضیــع يف اختبــار هنایــة الفصــل.
يف هــذه الدراســة قــام األســاتذة بتطبیــق اســراتیجیة لعــب األدوار و كان لالســتخدام
املتزامــن لالســراتيجية التعلیمیــة واســراتیجیة لعــب األدوار مــن قبــل أحــد األســاتذة تأثــرا
إجیابیــا وذا داللــة احصائیــة يف رفــع مهــارة املحادثــة لــدی الطالب.هــذه النتیجــة تتناســب مــع
نتائــج دراســات خلیــل غالمــي و حممــد اســدي (.)۱۳۹۲
إن تعزیــز قــدرة اإلدارة و تنظیــم األشــخاص والتخطیــط مــن املهــارات األساســیة للتعلیــم
و یتوقــع أن یصبــح املتعلمــون مــدراء ناجحــن و مربجمــن بارعــن يف املســتوی االجتامعــي .يف
هــذه االســراتیجیة حیــاول اجلمیــع توفــر االمكانیــات والتســهيالت يف تنفيــذ الربامــج .وهــذه
النتائــج تؤیــد نتائــج ســامل برقــان (.)۲۰۰۹
فمــن الــروري اســتخدام االجتــاه التواصــي يف جامعــات البــاد لرفــع مســتوى مهــارة
التحــدث باللغــة الثانیة(العربيــة) .ومــن املقرتحــات الوظیفیــة هلــذه الدراســة اإلفــادة مــن
اســراتیجیة لعــب األدوار واســتخدام التقنیــات احلدیثــة (الكامــرا للتصویــر) واســتخدام

جملة دراسات يف تعليم اللغة العربية وتعلمها ،السنة الثانية ،العدد الرابع ،ربيع وصيف 1440/1397

125

االســراتيجية التعلیمیــة مــن قبــل األســاتذة بغیــة متكــن الطــاب االســتفادة مــن اللغــات
العلمیــة العاملیــة.
التوصیات
 توجیــه اهتــام القائمــن يف إعــدد مناهــج اللغــة العربیــة إىل اســتخدام اســراتيجية لعــباألدوار بشــكل خــاص  ،واألنشــطة األخــرى يف تنميــة املهــارات اللغويــة.
 تدريــب معلمــي اللغــة العربيــة عــى كيفيــة اســتخدام اســراتيجية لعــب األدوار يف تنميــةمهــارة املحادثة.
 تضمــن املناهــج الدراســية نشــاطات وتدريبــات لغويــة تســتند يف بنائهــا وتنفيذهــا عــىاســراتيجية لعــب األدوار والنشــاطات األخــرى مثــل املســابقات واأللعــاب واملرسحيــات
واملقابلــة وغريهــا ،لإلرتقــاء باملهــارات اللغويــة.
اهلوامش
 1مــن وجهــة نظــر جويــس أن نمــوذج التدريــس حيتــوى عــى أربــع جمموعــات .1 :جمموعــة
حتليــل املعلومــات.2 .جمموعــة النــاذج االجتامعيــة.3 .املجموعــة املنفــردة .4 .جمموعــة
الســلوك
املصادر واملراجع

أمحــد العــاوي ،جیهــان .)2009 (.أثــر اســتخدام طریقــه لعــب األدوار يف تدریــس القــراءة علــی تنمیــه
التفكــر التأمــي لــدی طلبــة الصــف الثالــث األساســی .رســالة ماجســتری .كلیــة الرتبیــة يف اجلامعــة
االســامیة .غــزه.

بــراون ،دوجــاس .)1994(.أســس ت ّعلــم اللغــة العربیــة وتعلیمهــا .املرتجــم عبــده الراجحــی ،علــی
علــی أمحــد شــعبان .بــروت :دارالنهضــة العربیــة للطباعــة و النــر.

حســن ،خمتــار الطاهــر  .)2002(.تعليــم اللغــة العربيــة يف ضــوء املناهــج احلديثــة .بحــث مقــدم لنيــل
درجــة الدكتــوراه يف املناهــج .جامعــة افريقيــا .كليــة الرتبيــة  .قســم املناهــج.

دایــان الرنــس ،فریمــن .)1385(.اصــول و فنــون آمــوزش زبــان .ترمجــه منصــور فهیــم و مســتانه
حقانــی .هتــران :گوهــر اندیشــه.
رضوي ،آمنه سادات« )1393( .آشنایی با روش  CLTدر آموزش زبان انگلیسی»

https://zabansarvelayat.persianblog.ir/7qZyQx6ZnGflMyqvdZEJ .
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ســامل برقــان ،فــدوی .)2009(.اثــر اســراتیجیه لعــب الــدور فــی التحصیــل والتفكــر االســتقرائی
لــدی طلبــه الصــف الثالــث االساســی فــی مبحــث الرتبیــه االجتامعیــه والوطنیــه بمــدارس مدینــه عــان
اخلاصــة .رســالة ماجســتری .جامعــه الــرق االوســط للدراســات العلیــا كلیــه العلــوم الرتبویــه قســم
املناهــج و طرائــف املدرســن .عــان.
الغالبــي ،عبدالــرزاق عــودة .)2012(.أمهیــة التواصــل يف عملیــة تعلیــم اللغــة االنجلیزیــة مــا حیتاجــه
املــدرس مــن طــرق حدیثــة يف تدریــس الطریقــة التواصلیــة .بغــداد :البیــت الســومري للنــر.
عبــداهلل ،حممــد« .)1997( .الطریقــة الوظیفیــة و دورهــا فــی تعلیــم العربیــة لغــر الناطقــن هبــا».
كتــاب مقــاالت وقائــع حلقــة نقــاش حــول تطویــر أســالیب تعلیــم اللغــة العربیــة لغــر الناطقــن هبــا.
األردن :جامعــة فیالدلفیــا  ،كلیــة اآلداب.ص .63-80
غالمي،خلیــل واســدي،حممد«.)1392( .جتربــه حرفهــای اســاتید در ارتبــاط بــا پدیــده تدریــس
اثربخــش در آمــوزش عالــی» .دوفصلنامــه نظریــه وعمــل در برنامــه درســی  .شــاره .2ص .۵-26
طعیمــة ،رشــدی أمحــد؛ و علــی امحــد مدكــور وایــان أمحــد هریــدی .)2010 (.املرجــع يف مناهــج
تعلیــم اللغــة العربیــة للناطقــن بلغــات آخــری .القاهــرة :دار الفكــر العربــی.

طعیمــة ،رشــدی أمحــد .و حممــود كامــل الناقــه .)2006(.تعلیــم اللغــة اتصالیــا بــن املناهــج
واالســراتیجیات.الرباط :منشــورات املنظمــة االســامیه للرتبیــة والعلــوم و الثقافــة .ایسیســكو.

الفــوازان ،عبــد الرمحــن بــن ابراهيــم .)1431(.كن متخصصــا إضــاءات لرفــع كفــاءة متعلمــي اللغــة
العربيــة للناطقــن بغريهــا .الرياض:مكتبــة امللــك فهــد الوطنیــة.

قطامــي ،يوســف .)2013(.اســراتيجيات التعلــم والتعليــم املعرفيــة .الطبعــة األوىل ،عــان :دار
الســيدة للنــر والتوزيــع.

كامســتیاء ،هارومالیــا .)2014(.اســتریاتیجیة لعــب األدوار يف تعلیــم مهــارة الــكالم (دراســة جتریبیــة
لطلبــة الفصــل احلــادی عــر للقســم الدینــی فــی املدرســة الثانویــة احلكومیــة االســامیة تیمیــل
ســلیامن یوكیــا كرتــا فــی الســنه الدراســیه  .)2014 - 2013رســالة ماجســتری ،قســم تعلیــم اللغــه
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اثربخشی ایفای نقش در پیشرفت مهارت گفتگوی زبان
عربی دانشجویان با به کارگیری مهارت آموزشی مدرس
سهیال حمسنی نجاد *1فاطمه صغرى شفیعی
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چكیده

روش ایفــای نقــش ،یکــی از روشهــای خـ ِ
ـاق آمــوزش زبــان اســت .ایــن روش عــاوه بــر ایــن کــه
یادگیــری زبانآمــوزان را عمیــق و پربــار میکنــد ،بســیار شــورآفرین و جــذاب اســت .در پژوهــش
حاضــر تأثیــر روش تدریــس ایفــای نقــش بــا رویکــرد ارتباطــی و بهکارگیــری مهارتهــای آموزشــی
اســتاد بــر ارتقــای مهارتهــای گفتگــوی زبــان عربــی بررســی شــده اســت .جامعــۀ آمــاری تحقیــق
شــامل دانشــجویان نیــم ســال پنجــم رشــتۀ فقــه و حقــوق اســامی پردیــس خواهــران دانشــگاه امــام
صــاد(ع) اســت .روش تحقیــق نیمــه آزمایشــی بــوده ،بــه گونــهای کــه در آن دانشــجویان در دو گــروه
آزمایشــی و کنتــرل نســبت ًا همگــن و مســاوی نــوزده نفــره بــه طــور تصادفــی تقســیم شــدند .بــه
منظــور افزایــش دقــت تحقیــق ،از پیــش آزمــون -پــس آزمــون بــرای جمـعآوری دادههــا اســتفاده شــد.
یافتههــای ایــن مطالعــه نشــان میدهــد علیرغــم ایــن کــه درس عربــی بهویــژه مهــارت مکالمــه
بــه عنــوان درس تخصصــی دانشــجویان رشــته فقــه و حقــوق محســوب نمیشــود ،ایفــای نقــش در
ارتقــای مهارتهــای گفتگــوی زبــان عربــی بــه عنــوان زبــان دوم دانشــجویان تأثیــر بهســزایی داشــته
اســت .البتــه یافتههــا بیانگــر تفــاوت معنــاداری در میــزان بهبــود یادگیــری ایــن مهــارت در دانشــجویان
دو کالس اســت .در گــروه آزمایشــی کــه اســتاد عــاوه بــر رویکــرد ارتباطــی روش تدریــس ایفــای
نقــش ،بــر بهکارگیــری مهارتهــای آموزشــی نیــز تأکیــد دارد ،رونــد پیشــرفت مهــارت گفتگــوی
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.
واژگان كلیــدی :ایفــای نقــش ،رویکــرد ارتباطــی ،مهــارت گفتگــو ،زبــان عربــی ،مهارتهــای

آموزشــی.
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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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