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 مستخلص الدراسة
ى متعلمي اللغة العربية "أثر استعمال املدخل التداويل يف تنمية مهارات االتصال الشفوي لد

نية " بيقي يف معهد تعليم اللغة لنيل درجة الدكتوراه يف قسم علم اللغة التط ةمقدم دراسة لغة 
لتجرييب وتتمثل أسئلة اشبه الدراسة فيه املنهج جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، اتبعت 

لسؤال الرئيس: ما أثر استعمال املدخل التداويل يف تنمية مه ارات التواصل الشفوي الدراسة 
نية؟، ويتفرع عن هذا السؤال السؤاالنلدى متعلمي الل التاليان: األول: ما أثر  غة العربية لغة 

لتوجيهية؟، والثاين: ما ااستعمال املدخل التداويل يف تنمية مهارات التواصل الشفوي يف األفعال 
وقد  .عال التعبريية؟أثر استعمال املدخل التداويل يف تنمية مهارات التواصل الشفوي يف األف

يها هذه الدراسة، لت الدراسة بشقها النظري إىل مخسة تعريفات إجرائية مهمة اعتمدت علتوص
وجيهية، والرابع لألفعال األول للمدخل التداويل، والثاين ألفعال الكالم، والثالث: لألفعال الت
ذه تداويل، كما تناولت هالتعبريية، واخلامس لتنمية مهارات التواصل الشفوي من خالل التعليم ال

األفعال التعبريية،  صائص، وخألفعال التوجيهية، والألفعال الكالميةالعامة  الدراسة اخلصائص
 يف فصول تعليم اللغة العربيةاولية التدو التداولية يف الرتاث العريب، ، و التداولية يف علم اللغة التطبيقي

نية نية، و لغة   لتداولية واالتصال الشفوي،او ، الكفاية التداولية لدى معلمي اللغة العربية لغة 
 اأفعال الكالم واسرتاتيجيا -أداءو –مبادئ تعّلم و  التداولية وتنمية مهارات االتصال الشفوي،و 

طرق اختبار التعبري و الم، أساليب تقييم تعلم أفعال الكو معايري تعلم أفعال الكالم، ها، و وأساليب
ت تقييم، و تقييم الكفاية التداوليةو  الشفوي،  شق الدراسة التطبيقي ويف الكفاية الشفوية. صعو

صوص تداولية بُنيت أمثلة تداولية وُحكمت لدى أساتذة متخصصني، ومن خالهلا اختريت ن
مج تعليمي قائم على  وُبين االختبار القبلي والبعدي، وأُعدَّ -أصيلة–طبيعية  تداويل الدخل املبر

الدراسة وُحلِّلت  طُبقت على الطالب عينة وفق إجراءات تدريسية قائمة على أسس تربوية، مث
مج  النتائج إحصائيا مج ة فاعلية حيث بـَيَّنت النتائج اإلحصائي، Spssستخدام بر الرب

نية.يف تنمية مهارات االتصال الشفوي لدى متعلمي اللغة العربية لالتداويل    غة 
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Abstract  

The effect of the use of the Pragmatical Approach in the development of 
the skills of oral communication among Arabic language learners a second 
language." Research presented to obtain the PhD degree in the 
Department of Applied Linguistics at the Institute of Language Teaching 
at Imam Muhammad bin Saud Islamic University, what is the effect of the 
use of the deliberative portal in developing the skills of oral 
communication among the Arabic language learners? Second question: 
What is the effect of the use of the deliberative input in developing oral 
communication skills in the guiding actions? In the development of verbal 
communication skills in expressive actions?. The study concluded with 
five theoretical definitions, which were based on this study: the first for 
the deliberative input, the second for the speech acts, the third for the 
guiding actions, the fourth for the expressive expressions, and the fifth for 
the development of verbal communication skills through deliberative 
learning. , The guiding actions, the characteristics of expressive acts, the 
deliberative in applied linguistics, the deliberation in the Arab heritage, 
the deliberation in the classes of teaching Arabic the second language, the 
deliberative adequacy of the teachers of the second Arabic language, Oral 
and deliberative development of oral communication skills, and the 
principles of learning -ooda- acts of speech, strategies and methods, and 
standards of learning acts of speech, and methods of assessing learning 
acts of speech, methods of testing oral expression, and evaluate the 
adequacy deliberative, and the difficulties of evaluating enough oral. In 
the course of the applied study, examples of deliberation were built and 
judged by specialized professors, through which the texts were selected 
as a natural and original course. It consisted of a tribal and post-test. An 
educational program was prepared based on the deliberative input 
according to educational procedures based on educational principles. 
Using Spss program, where the statistical results showed the 
effectiveness of the deliberative program in the development of oral 
communication skills among the Arabic language learners. 
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  معّرفة. 

ة  االتصال الشفوي ة والتوجيه ه األفعال التعب غة  توج خطأ   ...  دور الص
ة غ معّرفة. اإلشا   رة المرجع

ة مهارات التواصل الشفوي التداو  خطأ اإلشارة   ............  دور التفاعل  تنم
ة غ معّرفة.    المرجع

ة س ة اإلجراءات التدر م اللغة الثان حث الخامس: بناء برنامج تداو لتعل الم
ة غ معّرفة.   .......................................................    خطأ اإلشارة المرجع

ة غ معّرفة.   ...................  خصائص التدرس التداو    خطأ اإلشارة المرجع
ة  م م التداو نماذج تعل ة غ معّرفة.   ساعد ع التعل   خطأ اإلشارة المرجع

شاط الص  التدرس التداو  ة غ معّرفة.   .........  ال   خطأ اإلشارة المرجع
ة غ معّرفة.   .................الفصل الثالث: إجراءات الدراسة   خطأ اإلشارة المرجع

الم حث األول: قائمة أمثلة أفعال ال ة غ معّرفة.   ....  الم   خطأ اإلشارة المرجع
ارها قة اخت ة، وط ة غ خط  .....  إعداد قائمة األمثلة التداول أ اإلشارة المرجع

  معّرفة. 
الم م ومالحظاتهم حول قائمة أفعال ال ة   ....  آراء المح خطأ اإلشارة المرجع

  غ معّرفة. 
م  ات المح ل اإلحصا لنتائج إجا ة غ معّرفة. التحل   خطأ اإلشارة المرجع

الم وصدقها ات قائمة أفعال ال ة غ معّرفة.   ............  ث   خطأ اإلشارة المرجع
حث ة الم : النصوص التداول ة غ معّرفة.   ...........  الثا   خطأ اإلشارة المرجع

ة ار النصوص التداول ة غ معّرفة.   .....................  اخت   خطأ اإلشارة المرجع
ار النص التعل التداو  ة غ معّرفة.   .......  معاي اخت   خطأ اإلشارة المرجع
ة ع ة نصوص طب ة غ م  .........  النصوص التداول   عّرفة. خطأ اإلشارة المرجع

حث الثالث: بناء برنامج تعل تداو  ة غ معّرفة.   .  الم   خطأ اإلشارة المرجع
نامج التعل التداو  ة غ معّرفة.   .............  وصف ال   خطأ اإلشارة المرجع
نامج التعل التداو  م ال ة غ معّرفة.   ............  تصم   خطأ اإلشارة المرجع

نامج التعل التداو عنا  م ال ة غ معّرفة.   ...   تصم   خطأ اإلشارة المرجع
نامج التعل التداو  م  ال ة غ معّرفة.   ........  التق   خطأ اإلشارة المرجع

م ة غ معّرفة.   .................................  إجراءات التقي   خطأ اإلشارة المرجع
ة ة التداول فا م ال ة غ معّرفة.   .........................  تقي   خطأ اإلشارة المرجع
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م أد ة غ خطأ اإلشارة المرجع  .........  اء المتعلم  مواقف الحواروسائل تقي
  معّرفة. 

ة ة الشف فا م ال ات تقي ة غ معّرفة.   .............  صع   خطأ اإلشارة المرجع
حث ا ةالم ة الشفاه ارات التداول ة غ   لرابع: بناء االخت خطأ اإلشارة المرجع

  معّرفة. 
د ار الج ة غ معّرفة.   ...........................  معاي االخت   خطأ اإلشارة المرجع

ار  قهبناء االخت ة غ معّرفة.   ...........................  وتطب   خطأ اإلشارة المرجع
ار ط االخت ة غ معّرفة.   ...................................  ض   خطأ اإلشارة المرجع

ات وصدق األسئلة ة غ معّرفة.   ...........................  ث   خطأ اإلشارة المرجع
ار الق  ة غ معّرفة.   ............................  إجراء االخت   خطأ اإلشارة المرجع

نامج  ذ ال ا ع عينة  -المتغ المستقل-تنف دان القائم ع المدخل التداو م
ة غ معّرفة. خطأ اإلشار   ...........................................  الدراسة   ة المرجع

عدي ار ال ة غ معّرفة.   ..........................  إجراء االخت   خطأ اإلشارة المرجع
ل االحصا للدراسة ثم مناقشة النتائج خطأ   ... الفصل الرابع: عرض نتائج التحل

ة غ معّرفة.    اإلشارة المرجع
عدي ار الق ال ة لالخت حث األول: المعالجات االحصائ خطأ اإلشارة   .....  الم

ة غ معّرفة.    المرجع
ة ة غ معّرفة.   ............................  المعالجة اإلحصائ   خطأ اإلشارة المرجع
ة غ معّرفة.   ............................  عرض نتائج الدراسة   خطأ اإلشارة المرجع

حة ات المق : مناقشة النتائج والتوص حث الثا ة   ...  الم خطأ اإلشارة المرجع
  غ معّرفة. 

ة غ معّرفة.   ............................  أوال: مناقشة النتائج   خطأ اإلشارة المرجع
ات ا: التوص ة غ معّرفة. خطأ   .................................  ثان    اإلشارة المرجع

حة حوث المق ة غ معّرفة.   ........................  ثالثا: ال   خطأ اإلشارة المرجع
ة غ معّرفة.   ...................................  المراجع والمصادر   خطأ اإلشارة المرجع

ة غ معّرفة.   ......................................  مالحق الدراسة   خطأ اإلشارة المرجع
ة١الملحق رقم ( ة لنموذج قوائم األمثلة التداول خطأ اإلشارة   ......  ): الصورة األول

ة غ معّرفة.    المرجع
م ٢الملحق رقم ( ة غ معّرفة.   ..............  ): قائمة المح   خطأ اإلشارة المرجع
ل مالحظات ٣الملحق رقم ( عد تعد ة  ): قوائم األمثلة  صورتها النهائ

م  قات المح احات وتعل ة غ معّرفة.   .................  واق   خطأ اإلشارة المرجع
عدي٤الملحق رقم: ( ار الق وال ة لالخت ة   ): الصورة األول خطأ اإلشارة المرجع

  ّرفة. غ مع
عدي٥الملحق رقم: ( ار الق وال ة لالخت خطأ اإلشارة   .......... ) : الصورة النهائ

ة غ معّرفة.    المرجع
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م٦الملحق رقم ( ل اإلحصا مع جامعة القص خطأ اإلشارة   ..........  ): عقدالتحل
ة غ معّرفة.    المرجع

نامج التعل القائم ع المدخ٧الملحق رقم ( خطأ اإلشارة   ......  ل التداو ): ال
ة غ معّرفة.    المرجع

  
  
  

  الجداولفهرس ثانيا: 

قة١جدول ( ة غ معّرفة.   .  ) : عرض موجز للدراسات السا   خطأ اإلشارة المرجع
ة٢جدول ( ة غ معّرفة. ): أهم الفروق ب الدالل والتداول   خطأ اإلشارة المرجع

كرت٣جدول ( اس ل ة  مق م ع األمثلة التداول احات المح ): مالحظات واق
ة غ معّرفة.   .......................................................     خطأ اإلشارة المرجع

احات ٤جدول( اس الثنا ): مالحظات واق ة  المق م ع األمثلة التداول المح
ة غ معّرفة.   .......................................................     خطأ اإلشارة المرجع

م ع أمثلة محاور ٥جدول (  ات المح اي إلجا ــع  ار م ):المتوسط ونتائج اخت
ةاألفعال  ة والتعب   ة غ معّرفة. خطأ اإلشارة المرجع  ....................  التوجيه

م ٦(جدول ات المح ــــع التكراري إلجا ة ل): التوز محاور األفعال التوجيه
ة ة غ معّرفة.   ...........................................  والتعب   خطأ اإلشارة المرجع

ة األمثلة النموذج للمدخل ٧جدول ( ات وفق انتماء ومناس ــــع التكراري لإلجا ): التوز
ة غ معّرفة.   .............................................  التداو    خطأ اإلشارة المرجع

ان٨جدول ( ب م ع االس ات المح ات والصدق اإلحصا إلجا خطأ   ....  ): الث
ة غ معّرفة.    اإلشارة المرجع

ا٩جدول( م الطالب شف ك لتقي ة غ معّرفة. ): نموذج إ   خطأ اإلشارة المرجع

اس مهارة الحوار١٠جدول ( طاقة مالحظة لق ة غ   ....  ):  خطأ اإلشارة المرجع
  معّرفة. 

ة ١١جدول ( ة الصغ ات أفراد العينة االستطالع ات والصدق اإلحصا إلجا ): الث
ار ة غ معّرفة.   ........................................  ع االخت   خطأ اإلشارة المرجع

ار ):  ( ١٢ جدول ار الق واالخت ار(ت) لمتوسط درجات العينة  االخت نتائج اخت
ة) ة والتعب له (األفعال التوجيه ار  عدي لالخت ة غ   ...  ال خطأ اإلشارة المرجع

  معّرفة. 
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عدي ): نتائج ١٣جدول( ار الق وال ار(ت) لمتوسط درجات العينة  االخت اخت
ة ة غ معّرفة.  خطأ اإلشارة  ........................  لجميع األفعال التوجيه   المرجع

ار(ت) لمتوسط درجات العينة  (١٤ جدول  عدي  ): نتائج اخت ار الق وال اخت
ات ة غ معّرفة.   ...................................  لمحور األم   خطأ اإلشارة المرجع

عدي ١٥ جدول( ار الق وال ار(ت) لمتوسط درجات العينة  اخت ): نتائج اخت
ة غ معّرفة.   .....................................  لمحور األسئلة   خطأ اإلشارة المرجع

عدي (١٦ جدول ار الق وال ار(ت) لمتوسط درجات العينة  اخت ): نتائج اخت
ات ة غ معّرفة.   .................................  لمحور المتطل   خطأ اإلشارة المرجع

عدي ١٧ جدول( ار الق وال ار(ت) لمتوسط درجات العينة  اخت ): نتائج اخت
ات ة غ معّرفة.   .................................  لمحور النصح   خطأ اإلشارة المرجع

عدي (١٨ جدول ار الق وال ار(ت) لمتوسط درجات العينة  اخت ): نتائج اخت
ات م ة غ معّرفة.   ................................  لمحور التح   خطأ اإلشارة المرجع

عدي ١٩ جدول( ار الق وال ار(ت) لمتوسط درجات العينة  اخت ): نتائج اخت
ة غ معّرفة.   .....................................  لمحور التقرب   خطأ اإلشارة المرجع

عدي ٢٠ جدول ( ار الق وال ار(ت) لمتوسط درجات العينة  اخت ): نتائج اخت
ة غ معّرفة.   ....................................  لمحور الشكوى   خطأ اإلشارة المرجع

عدي (٢١ جدول ار الق وال ار(ت) لمتوسط درجات العينة  اخت ): نتائج اخت
ة غ معّرفة.  خطأ   ...................................  لمحور المواجهة   اإلشارة المرجع

عدي (٢٢ جدول ار الق وال ار(ت) لمتوسط درجات العينة  اخت ): نتائج اخت
ة ة غ معّرفة.   ..........................  لمحاور ألفعال التعب   خطأ اإلشارة المرجع

عدي (٢٣ جدول ار الق وال ار(ت) لمتوسط درجات العينة  اخت ): نتائج اخت
ات ة غ معّرفة.   ....................................  لمحور التح   خطأ اإلشارة المرجع

عدي (٢٤ جدول ار الق وال ار(ت) لمتوسط درجات العينة  اخت ): نتائج اخت
ة غ معّرفة.   .....................................  لمحور التفاعل   خطأ اإلشارة المرجع

عدي (٢٥ جدول ار الق وال ار(ت) لمتوسط درجات العينة  اخت ): نتائج اخت
ة غ معّرفة.   ....................................  لمحور السلوك   خطأ اإلشارة المرجع

عدي ٢٦ جدول( ار الق وال ار(ت) لمتوسط درجات العينة  اخت ): نتائج اخت
ساؤالت  ة غ معّرفة.   .................................  لمحور ال   خطأ اإلشارة المرجع
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عدي  (٢٧ جدول ار الق وال ار(ت) لمتوسط درجات العينة  اخت ): نتائج اخت
ة غ معّرفة.   ....................................  لمحور النصائح   خطأ اإلشارة المرجع

عدي ٢٨ جدول ( ار الق وال ار(ت) لمتوسط درجات العينة  اخت ): نتائج اخت
ة غ معرّ   ...................................  لمحور المشاعر   فة. خطأ اإلشارة المرجع

عدي ٢٩ جدول( ار الق وال ار(ت) لمتوسط درجات العينة  اخت ): نتائج اخت
ة غ معّرفة.   ..................................  لمحور العواطف   خطأ اإلشارة المرجع

عدي ٣٠ جدول( ار الق وال ار(ت) لمتوسط درجات العينة  اخت ) نتائج اخت
ات ة غ معّرفة.   ................................  لمحور األخالق   خطأ اإلشارة المرجع

عدي ٣١ جدول( ار الق وال ار(ت) لمتوسط درجات العينة  اخت ): نتائج اخت
ة غ معّرفة.   .................................  لمحور االضطراب   خطأ اإلشارة المرجع

عدي (٣٢ جدول ار الق وال ار(ت) لمتوسط درجات العينة  اخت ): نتائج اخت
اع ة غ معّرفة.   ...........................  لمحور الرأي واالنط   خطأ اإلشارة المرجع

  
  األشكالفهرس ثالثا: 
ل  ل المع الدال ١الش ة غ معّرفة.   ...........  : المع التداو مقا   خطأ اإلشارة المرجع
ل  ة ٢الش ل ع و ق التواصل ، حق: تعلم التداول خطأ اإلشارة   .....  و تداو التواصل دل

ة غ معّرفة.    المرجع
ل  ة ال أعدت منها أمثلة الدراسة٣الش الم ة : محاور قوائم األفعال ال خطأ اإلشارة المرجع

  غ معّرفة. 
ل  م التعل ٤الش مب المعدل للتصم ة  ......  : نموذج ك   غ معّرفة.  خطأ اإلشارة المرجع
ل  نامج التعل التداو ٥الش م ال ة غ معّرفة.   ......  : عنا تصم   خطأ اإلشارة المرجع
ل  لوم ٦الش ف  ة وفق تص ة غ   المعدل Bloom: األهداف اإلجرائ خطأ اإلشارة المرجع
  معّرفة. 
ل  ف كراثول ٧الش ة وفق تص ن Ktathwohl: األهداف الوجدان خطأ اإلشارة   .......  وآخ

ة غ معّرفة.    المرجع
ل  سون ٨الش م ف س ة غ   Simpson: األهداف المهارة  وفق تص خطأ اإلشارة المرجع
  معّرفة. 
ل  ة الدراسة٩الش ة غ معّرفة.   ....................................  : منهج   خطأ اإلشارة المرجع
جميعا التعبيرية التوجيهية لألفعال والبعدي القبلي االختبار لدرجات) ت(اختبار تائجن: ١٠ الشكل

ة غ معّرفة.   ....................................................................     خطأ اإلشارة المرجع
خطأ اإلشارة   ..  التوجيهية لألفعال والبعدي القبلي االختبار لدرجات) ت(اختبار تائجن: ١١ الشكل

ة غ معّرفة.    المرجع
ة غ معّرفة. خطأ اإلشارة   .............  األمريات لمحور) ت( اختبار نتائج: ١٢ الشكل   المرجع
ة غ معّرفة.   ................  األسئلة لمحور) ت( اختبار تائجن: ١٣ الشكل   خطأ اإلشارة المرجع
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ة غ معّرفة.   .............  المتطلبات لمحور) ت( اختبار تائجن: ١٤ الشكل   خطأ اإلشارة المرجع
ة غ معّرفة.   ............  النصحيات لمحور) ت( اختبار تائجن: ١٥ الشكل   خطأ اإلشارة المرجع
ة غ معّرفة.   ...........  التحريميات لمحور) ت( اختبار تائجن: ١٦ الشكل   خطأ اإلشارة المرجع
ة غ معّرفة.   ................  التقرب لمحور) ت( اختبار تائجن: ١٧ الشكل   خطأ اإلشارة المرجع
ة غ معّرفة.   ...............  الشكوى لمحور) ت( اختبار تائجن: ١٨ الشكل   خطأ اإلشارة المرجع
ة غ معّرفة.   ..............  المواجهة لمحور) ت( اختبار تائجن: ١٩ الشكل   خطأ اإلشارة المرجع
اإلشارة خطأ   ...  التعبيرية لألفعال والبعدي القبلي االختبار لدرجات) ت(اختبار تائجن: ٢٠ الشكل

ة غ معّرفة.    المرجع
ة غ معّرفة.   ...............  التحيات لمحور) ت( اختبار تائجن: ٢١ الشكل   خطأ اإلشارة المرجع
ة غ معّرفة.   ................  التفاعل لمحور) ت( اختبار تائجن: ٢٢ الشكل   خطأ اإلشارة المرجع
ة غ معّرفة.   ................  السلوك لمحور) ت( اختبار تائجن: ٢٣ الشكل   خطأ اإلشارة المرجع
ة غ معّرفة.   ............  التساؤالت لمحور) ت( اختبار تائجن: ٢٤ الشكل   خطأ اإلشارة المرجع
ة غ معّرفة.   ...............  النصائح لمحور) ت( اختبار تائجن: ٢٥ الشكل   خطأ اإلشارة المرجع
ة غ معّرفة.   ...............  المشاعر لمحور) ت(اختبار تائجن: ٢٦ الشكل   خطأ اإلشارة المرجع
ة غ معرّ   ..............  العواطف لمحور) ت(اختبار تائجن: ٢٧ الشكل   فة. خطأ اإلشارة المرجع
ة غ معّرفة.   ............  األخالقيات لمحور) ت(اختبار تائجن: ٢٨ الشكل   خطأ اإلشارة المرجع
ة غ معّرفة.   ..........  االضطراب لمحور) ت( اختبار تائجن: ٢٩ الشكل   خطأ اإلشارة المرجع
ة غ معّرفة.   ........  وانطباع الرأي لمحور) ت(اختبار تائجن: ٣٠ الشكل   خطأ اإلشارة المرجع

  


