املم ـلكـة الع ـرب ـ ـي ـ ــة السـ ــعـودي ـ ــة
وزارة ال ـ ـ ـ ــتـ ـع ـلـ ـ ـ ـ ــيـ ـ ـ ـم ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع ـ ــال ـ ـ ـ ــي
جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
م ـ ـعـ ـه ـ ـ ــد ت ـ ـعـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ـي ــم الـ ـل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـغـة ال ـ ـعـ ـرب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيــة
قـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـم ع ـ ـ ـل ـ ــم الـ ـلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـغـ ــة ال ـتـ ـط ـبـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـقـ ــي

تنمية مهارات االتصال الشفهي لدى متعلمي العربية لغة ثانية
يف ضوء معايري اإلطار األوروبي
رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه يف علم اللغة التطبيقي

إعداد
عبد هللا بن عبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان
إشراف
د .أسامة زكي السيد علي العريب
األستاذ املشارك مبعهد تعليم اللغة العربية

العام اجلامعي
 1440هـ –  1441هـ
2019م – 2020م

املستخلص

تناولت الدراسة موضوع :تنمية مهارات االتصال الشفهي لدى متعلمي العربية لغة اثنية يف ضوء
معايري اإلطار األورويب ،وهدفت إىل:
• بناء برانمج مقرتح لتنمية مهارات االتصال الشفهي لدى متعلمي اللغة العربية الناطقني بغريها
(يف املستوى املتوسط) يف ضوء معايري اإلطار األورويب.
• قياس مدى فاعلية الربانمج املقرتح يف تنمية مهارات االستماع لدى متعلمي اللغة العربية الناطقني
بغريها (يف املستوى املتوسط) يف ضوء معايري اإلطار األورويب.
• قياس مدى فاعلية الربانمج املقرتح يف تنمية مهارات احلديث لدى متعلمي اللغة العربية الناطقني
بغريها (يف املستوى املتوسط) يف ضوء معايري اإلطار األورويب.
اتبعت الدراسة احلالية املنهج التجرييب ،يف تصميم وضبط جتربة البحث؛ وذلك هبدف التعرف على
أثر املتغري املستقل (التدريس ابلربانمج املقرتح للتدريب على مهارات االتصال الشفهي يف ضوء معايري
اإلطار املرجعي األورويب املشرتك للغات) ،يف املتغري التابع (أداء الدارسني يف اختبار قياس مهارات االتصال
الشفهي).
استخدمت الدراسة األدوات التالية:
• اختبار مهارات االستماع؛ لقياس فاعلية الربانمج املقرتح.

• اختبار مهارات الكالم؛ لقياس فاعلية الربانمج املقرتح.
بعد معاجلة البياانت إحصائيا ،ومناقشتها ،وتفسريها ،توصلت الدراسة إىل نتائج عديدة أمهها:
 .1بلغت نسبة فاعلية الربانمج املقرتح يف تنمية مهارات االتصال الشفهي (.)٪11,87
 .2بلغت نسبة فاعلية الربانمج املقرتح يف تنمية مهارات االستماع (.)٪12,3
 .3بلغت نسبة فاعلية الربانمج املقرتح يف تنمية مهارات الكالم (.)٪11,45
 .4وضع سالمل متدرجة لتقييم مهارات الكالم؛ جتعله يتمتع بدرجة عالية من الدقة.
 .5مدة تطبيق الربانمج املقرتح مل تكن كافية؛ لتنمية مهارات االتصال الشفهي ال َـمقيسة.
وقد خرجت الدراسة ابلتوصيات التالية:
 .1مراعاة املعايري الواردة يف اإلطار األورويب عند تصميم وبناء برامج تعليم اللغة العربية لغري
الناطقني هبا.

 .2ضرورة التعاون اجلاد ،وتوحيد اجلهود بني اجلامعات السعودية والعربية؛ لبناء إطار مرجعي
عريب عام ،ليكون مرجعا للعاملني يف ميدان تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا.
 .3ضرورة بناء مقياس متدرج؛ لتقييم األداء الشفهي يف برامج تعليم اللغة العربية لغري الناطقني
هبا يف ضوء املستوايت املعيارية لإلطار املرجعي األورويب املشرتك للغات.
 .4حتديد عدد املهارات املستهدفة يف الربامج والدراسات التجريبية ،وتقدير مدة الربانمج؛ ليكون
كافيا لتنميتها ،وإعطائها حقها؛ وذلك يعطي النتائج دقة أكرب يف قياس األثر.
 .5إنشاء مدونة للنصوص التعليمية (املقروءة ،واملسموعة) ملتعلمي اللغة العربية من غري الناطقني
هبا ،حبيث تغطي مجيع املستوايت اللغوية؛ ليستفيد منها املتعلمون واملعلمون ومعدو الربامج
التعليمية.
 .6إعادة جتربة الربانمج ،بعد تقليل املهارات ،وإطالة الربانمج؛ للتأكد من درجة فاعليته.
 .7إعداد برانمج لتنمية مهارات االتصال الكتايب (القراءة والكتابة) لدى متعلمي العربية لغة
اثنية يف ضوء معايري اإلطار األورويب.

Abstract

The study addressed the topic: Developing oral communication skills for
Arabic language learners as a second language in light of the Common
European Framework of Reference for Languages )CEFR). It aimed to:
o Building a proposed program for developing oral communication
skills among non-Arabic speaking learners at the intermediate level
in light of the standards of the European framework.
o Measuring the effectiveness of the proposed program in developing
listening skills among non-Arabic speaking learners (at the
intermediate level) in light of the European framework criteria.
o Measuring the effectiveness of the proposed program in developing
the skills of speech among Arabic-speaking learners of other
languages (in Middle level in light of the European framework
standards (B1).
The current study followed the experimental approach, in designing and
controlling the research experience, with a view to identifying the impact
of the independent variable (teaching in the proposed program for training
in oral communication skills in light of the criteria of the common
European reference framework for languages), in the dependent variable
(the performance of students in the test of measuring oral communication
skills).
The study used the following instruments:
o Listening skills test, to measure the effectiveness of the proposed
program.
o Speech skills test, to measure the effectiveness of the proposed
program.
After statistically processing the data, discussing and interpreting it, the
study reached several results, the most important of which are:
1. The effectiveness rate of the proposed program in developing oral
communication skills was (11.87%).
2. The effectiveness of the proposed program in developing listening
skills was 12.3%.

3. The effectiveness of the proposed program in developing speech
skills was 11.45%.
4. Setting step-by-step ladders to assess speech skills, making them
highly accurate.
5. The duration of the proposed program implementation was not
sufficient to develop the measured oral communication skills.
The study revealed several recommendations, the most important of which
are:
1. Considering European standards when building Arabic as a second
language programs.
2. The necessity of serious cooperation and unification of efforts
between Saudi and Arab universities to build a general Arab
reference framework, to be a reference for those working in the field
of teaching Arabic to non-native speakers.
3. The necessity of building a graded scale to assess the oral
performance in non-native speakers of Arabic language teaching
programs in light of the normative levels of the Common European
Framework of Reference for Languages.
4. The necessity of specifying the number of skills targeted in
experimental programs and studies, and estimating the duration of
the program to be sufficient for its development and giving it its
right; this gives the results greater accuracy in measuring impact.
5. Create a blog for educational texts (read and audio) for non-native
speakers of the Arabic language, to cover all levels of language, for
the benefit of learners, teachers and developers of educational
programs.
6. Re-experience the program, after reducing the skills, and prolonging
the program to ensure its degree of effectiveness.
7. Designing programs to enhance written skills for Arabic language
learners within European standards.
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التطبيق البعدي ،يف مهارة "استيعاب معلومات متخصصة سهلة عن موضوعات
عادية تتعلق ابحلياة" لدى عينة الدراسة
قيمة (ت) T-Testبني متوسط درجات التطبيق القبلي ،ومتوسط درجات
التطبيق البعدي ،يف مهارة "استيعاب بعض املعلومات الرئيسية من الربامج

رقم
الصفحة
168

169

اإلذاعية والتلفازية ،يف الكالم البطيء الواضح نسبيا" لدى عينة الدراسة
قيمة (ت)  T-Testبني متوسط درجات التطبيق القبلي ،ومتوسط درجات
التطبيق البعدي ،يف مهارة "استيعاب أغلب مضامني التسجيالت الصوتية أو
الربامج اإلذاعية والتلفازية يف املوضوعات اليت تدخل يف جمال االهتمامات
الشخصية" لدى عينة الدراسة

170

قيمة (ت)  T-Testبني متوسط درجات التطبيق القبلي ومتوسط درجات
10-4
التطبيق البعدي يف مهارات الكالم لدى عينة الدراسة

174

9-4

قيمة (ت)  T-Testبني متوسط درجات التطبيق القبلي ،ومتوسط درجات

 11-4التطبيق البعدي ،يف مهارة "بدء حديث سهل ومباشر ومواصلته وإهنائه يف
موضوعات معروفة" لدى عينة الدراسة

175

قيمة (ت)  T-Testبني متوسط درجات التطبيق القبلي ومتوسط درجات
 12-4التطبيق البعدي يف مهارة "تقدمي وصف بسيط ملوضوعات تندرج يف االهتمامات
الشخصية" لدى عينة الدراسة

176

قيمة (ت)  T-Testبني متوسط درجات التطبيق القبلي ومتوسط درجات
 13-4التطبيق البعدي يف مهارة "وصف املوضوعات اليت هتمه بسالسة وأبسلوب
سهل ومرتابط" لدى عينة الدراسة

177

قيمة (ت)  T-Tesبني متوسط درجات التطبيق القبلي ومتوسط درجات

 14-4التطبيق البعدي يف مهارة احلديث حول أمور معروفة يف العمل أو الدراسة أو
أوقات الفراغ لدى عينة الدراسة

178

رقم
اجلدول

عنوان اجلدول

رقم
الصفحة

قيمة (ت)  T-Testبني متوسط درجات التطبيق القبلي ومتوسط درجات
 15-4التطبيق البعدي يف مهارة "احلديث يف سياق متصل يف وصف األحداث
والتجارب واألهداف اخلاصة" لدى عينة الدراسة

179

قيمة (ت)  T-Testبني متوسط درجات التطبيق القبلي ومتوسط درجات
 16-4التطبيق البعدي ،يف مهارة "النطق الواضح مع وجود اللكنة األجنبية أحياان"
لدى عينة الدراسة

180

قيمة (ت)  T-Testبني متوسط درجات التطبيق القبلي ومتوسط درجات
 17-4التطبيق البعدي ،يف مهارة "املشاركة يف احلديث عن املوضوعات املعروفة يف
احلياة اليومية" لدى عينة الدراسة

181

قيمة (ت)  T-Testبني متوسط درجات التطبيق القبلي ،ومتوسط درجات
 18-4التطبيق البعدي ،يف مهارة "تقدمي عرض موضوع سبق إعداده وميكن لآلخرين
متابعة أغلبه" لدى عينة الدراسة

182

 19-4ترتيب مهارات (االستماع) حبسب فاعلية الربانمج املقرتح يف تنميتها

185

 20-4ترتيب مهارات (الكالم) حبسب فاعلية الربانمج املقرتح يف تنميتها

192

درجة فاعلية الربانمج املقرتح يف تنمية مهارات االتصال الشفهي لدى متعلمي
21-4
اللغة العربية الناطقني بغريها يف املستوى املتوسط

200

فهرس األشكال
رقم

عنوان الشكل

الشكل

رقم
الصفحة

1-1

مستوايت تعليم وتعلم اللغة يف اإلطار األورويب

9

1-2

حمتوى اإلطار األورويب

61

2-2

تقسيم فرعي للمستوايت املرجعية لإلطار األورويب املشرتك

78

1-4
2-4

متوسط درجات الطالب يف االختبارين (القبلي ،والبعدي) ملهارات
االستماع
متوسط درجات الطالب يف االختبارين (القبلي ،والبعدي) ملهارات الكالم

184
191

فهرس املالحق
رقم

عنوان امللحق

امللحق

رقم
الصفحة

1

قائمة مهارات االتصال الشفهي (الصورة األولية)

216

2

أمساء السادة حمكمي قائمة مهارات االتصال الشفهي

222

3

االختبار (الصورة األولية)

225

4

أمساء السادة حمكمي االختبار

242

5

اختبار االستماع (ورقة الطالب)

244

6

مهارة الكالم الثامنة (منوذج الطالب)

250

7

جدول تقييم مهارات الكالم

253

8

أمساء السادة حمكمي الربانمج

262

9

الربانمج املقرتح

264

10

دليل املعلم

315

