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ح

التعريف بالمجلة:

خالد  امللك  جامعة  »جملة  باسم:  حمكمة  علمية  جملة  خالد  امللك  جامعة  تصدر   
للعلوم الرتبوية«؛ وهي جملة هتدف إىل إتاحة الفرصة ألعضاء هيئة التدريس والباحثني من 
داخل اململكة أو خارجها لنشر أحباثهم العلمية األصيلة املكتوبة بإحدى اللغتني العربية أو 
اإلجنليزية يف العلوم الرتبوية، اليت مل يسبق نشرها، ومت االلتزام فيها بأخالق البحث العلمي 

واملنهجية العلمية املتعارف عليها. 
باملؤمترات  اخلاصة  والتقارير  العلمية،  البحوث  منها:  أبواب،  عدة  اجمللة  وتشمل 
والندوات وحلقات النقاش يف الرتبية عموًما، وملخصات الرسائل اجلامعية املتميزة اليت متت 

مناقشتها وإجازهتا، ومت التوصية بنشرها، وملخصات الكتب.

رؤية المجلة:

     الريادة يف نشر البحوث العلمية احملكَّمة فـي العلوم الرتبوية، والسعي للتصنيف    
ضمن أشهر قواعد النشر العاملية.

رسالة المجلة:

    نشر البحوث العلمية احملكَّمة فـي العلوم الرتبوية وفق معايري مهنية عاملية.

أهداف المجلة:

تهدف المجلة إلى أن:
1- تصبح ذات ريادة وتصنيف متميز ومعامل تأثري عاٍل حملًيا وإقليمًيا وعاملًيا. 

2- تكون مرجًعا علمًيا للباحثني فـي العلوم الرتبوية.
3- تليب حاجة الباحثني حملًيا، وإقليمًيا، وعاملًيا يف نشر البحوث يف العلوم  الرتبوية.

4- تسهم يف نشر البحوث الرتبوية ذات األصالة اليت تساعد يف تطوير اجملتمع وتقدمه.
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الشروط، والقواعد، والتعليمات، والحقوق، واإلجراءات الخاصة 
بالنشر في المجلة:

أوًل: الشروط والقواعد اخلاصة ابلنشر يف اجمللة:
اخللو من األخطاء  العلمي، مع  والتوثيق  الفكرة واألسلوب واملنهج  1- اجلودة يف 

اللغوية والنحوية.
2- أن يسهم البحث يف تنمية الفكر الرتبوي وتطوير تطبيقاته حملًيا أو عربًيا أو عاملًيا.

3- أن يقع البحث ضمن أحد جماالت العلوم الرتبوية.
الفكرية،  امللكية  العلمي، وحقوق  البحث  بأخالق  حبثه  الباحث يف  يلتزم  أن   -4

وبالشروط والقواعد اخلاصة بالنشر يف اجمللة.
5- ال تتم كتابة اسم الباحث أو الباحثني فـي منت البحث صراحًة، أو بأي إشارة 
تكشف عن  هويته أو هويتهم، وميكن استخدام كلمة الباحث أو الباحثني بداًل من ذلك. 
6- اآلراء الواردة فـي البحوث املنشورة تعرب عن وجهة نظر الباحثني فقط، وال تعرب 

  بالضرورة عن رأي اجمللة.  
7- ينظم البحث وفق التايل: 

أ( البحوث التطبيقية: 
البحث، ومدى  احلاجة  إليه،  بعرض طبيعة  تبدأ  الباحثون مقدمة  أو  الباحث  يورد 
ختصيص  عنوان  مدمج  دون  بشكٍل  السابقة  الدراسات  متضمنًة  ومتغرياته،  ومسوغاته، 
فرعي هلا. ويلي ذلك استعراض مشكلة البحث، مث حتديد أهدافه، وبعد األهداف تورد 
جمتمع  البحث،  على:  مشتملًة  البحث؛  منهجية  تعرض  مث  فروضه.  أو  البحث    أسئلة 
وعينته، وأدواته،  وإجراءاته، متضمنًة كيفية حتليل بياناته. مث تعرض  نتائج البحث ومناقشتها 

وتفسريها،  والتوصيات املنبثقة عنها.
ب(   البحوث النظرية: 

يورد الباحث أو الباحثون مقدمًة ميهد فيها للفكرة املركزية اليت يناقشها   البحث، مبيًنا 
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فيها: أدبيات البحث، وأمهيته، وإضافته العلمية إىل جماله. مث  يعرض  منهجية حبثه، ومن 
مث يـَُقسَّم البحث إىل أقسام على درجة  من الرتابط  فيما بينها، حبيث يعرض فـي كل منها 
فكرة حمددة تكوِّن جزًءا  من الفكرة املركزية  للبحث. مث خيتم البحث خبالصة شاملة متضمنًة 

أهم  النتائج اليت خلص إليها  البحث.  
ج( يف كال النوعني من البحوث:

توضع قائمة  املراجع فـي هناية البحث باتباع أسلوب التوثيق  املعتمد فـي اجمللة. 
1- أن يكون التوثيق يف منت البحث وقائمة املراجع وفق نظام مجعية علم النفس 

األمريكية (APA) اإلصدار األخري.
رومنة1  (Romanization /Transliteration)توثيق  أو  برتمجة  الباحث  يلتزم   -2
املقاالت املنشورة فـي الدوريات العربية الواردة فـي قائمة املراجع العربية )مع اإلبقاء عليها 

فـي قائمة املراجع العربية(، وفًقا للنظام التايل:
أ( إذا كانت بيانات املقالة املنشورة باللغة العربية الواردة فـي قائمة املراجع )اليت تشمل 
اسم، أو أمساء املؤلفني، وعنوان املقالة، وبيانات الدورية( موجودة باللغة اإلجنليزية فـي أصل 
الدورية املنشورة هبا، فتكتب كما هي فـي قائمة املراجع، مع إضافة كلمة (In Arabic) بني 

قوسني بعد عنوان الدورية.
ب( إذا مل تكن بيانات املقالة املنشورة باللغة العربية موجودة باللغة اإلجنليزية فـي أصل 
الدورية املنشورة هبا، فيتم رومنة اسم، أو أمساء املؤلفني، متبوعة بسنة النشر بني قوسني، مث 
يتبع بعنوان املقالة إذا كان متوافراً باللغة اإلجنليزية فـي أصل املقالة، وإذا مل يكن متوافراً فتتم 
ترمجته إىل اللغة اإلجنليزية، مث يتبع باسم الدورية اليت نشرت هبا املقالة باللغة اإلجنليزية إذا 
كان مكتوباً هبا، وإذا مل يكن مكتوباً هبا فيتم ترمجته إىل اللغة اإلجنليزية. مث تضاف كلمة 

(In Arabic) بني قوسني بعد عنوان الدورية.

ج( توضع قائمة باملراجع العربية بعد املنت مباشرًة، مرتبة هجائًيا حسب االسم األخري 
)1( يقصد بالرومنة: النقل الصويت للحروف غري الالتينية إىل حروف التينية، متكِّن قراء اللغة اإلجنليزية من قراءهتا، أي: 

حتويل منطوق احلروف العربية إىل حروف تنطق باإلجنليزية(.
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للمؤلف األول، وفقاً ألسلوب التوثيق املعتمد فـي اجمللة.
د( يلي قائمة املراجع العربية، قائمة املراجع اإلجنليزية، متضمنًة املراجع العربية اليت مت 
ترمجتها، أو رومنتها، وفق ترتيبها اهلجائي )باللغة اإلجنليزية( حسب االسم األخري للمؤلف 

األول، وفقاً ألسلوب التوثيق املعتمد فـي اجمللة.
وفيما يلي مثال على رومنة بيانات املراجع العربية:

اجلرب، سليمان. )1991م(. تقومي طرق تدريس اجلغرافيا ومدى اختالفها باختالف 
العربية  باململكة  املتوسطة  املرحلة  فـي  وختصصاهتم  وجنسياهتم  املدرسني  خربات 

السعودية. جملة جامعة امللك سعود ــ العلوم الرتبوية، 170 – 143 ،(1)3.
Al-Jabr, S. (1991). The evaluation of geography instruction and the variety 

of its teachingconcerning the experience, nationality, and the field of study at 

intermediate schools in the Kingdom of Saudi Arabia (in Arabic). Journal of 

King Saud University-Education sciences, 3(1), 143-170. 

اثنياً: تعليمات النشر يف اجمللة:
- يلزم تنسيق البحث تبًعا ملا يلي: 

1- ال يتجاوز البحث املقدَّم للنشر )30( ثالثني صفحة، ومبا ال يزيد عن )8000( 
مثانية آالف كلمة.

2- أن يتضمن البحث ملخصني: أحدمها باللغة العربية، واآلخر باللغة اإلجنليزية، بشرط 
أال يزيد أي منهما عن )250( كلمة، وأن يكتب كٌل منهما يف صفحة مستقلة، 

متبوًعا بكلمات مفتاحية ال تزيد عن مخس كلمات تعرب عن حماور البحث.
3- تكون أبعاد مجيع هوامش الصفحة )2.5( سم، ما عدا اهلامش األمين )3.5( سم، 

واملسافة بني األسطر والفقرات »مفرد”
4- اخلط املستخدم يف املنت للكتابة باللغة العربية (Traditional Arabic) حبجم )16(، 
العناوين  وتكون   ،)12( اإلجنليزية (Times New Roman) حبجم  باللغة  وللكتابة 
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.(Bold) الرئيسية يف اللغتني بولد
  (Traditional Arabic)5- يكون نوع اخلط املستخدم يف اجلداول واألشكال باللغة العربية
حبجم )12(، وباللغة اإلجنليزية (Times New Roman) حبجم )10(، وتكون العناوين 

.((Bold الرئيسية يف اللغتني بولد
 6- يلتزم الباحث/ الباحثون يف البحوث املكتوبة باللغة العربية باستخدام األرقام العربية

( … ,3 ,2 ,1)  فـي مجيع ثنايا البحث.

7-يكون ترقيم صفحات البحث يف منتصف أسفل الصفحة، ابتداًء من صفحة امللخص 
العريب مث امللخص اإلجنليزي وحىت آخر صفحة من صفحات البحث ومراجعه.

8- توضع قائمة باملراجع العربية بعد املنت مباشرة، مرتبة هجائًيا حسب االسم األخري 
التوثيق  للمؤلف األول، يليها مباشرة قائمة املراجع األجنبية، وذلك وفًقا ألسلوب 

املتبع يف اجمللة.
اثلثاً: حقوق اجمللة وحقوق الباحث أو الباحثني:

1- تقوم هيئة حترير اجمللة بالفحص األويل للبحث، وتقرير أهليته للتحكيم، أو االعتذار 
عن قبوله حىت تنطبق عليه شروط النشر، أو رفضه دون إبداء األسباب. 

2- تنتقل حقوق طبع البحث ونشره إىل اجمللة عند إشعار الباحث بقبول حبثه للنشر، وال 
جيوز نشره فـي أي   منفٍذ آخر ورقًيا أم إلكرتونيا، دون احلصول على إذن كتايب من 

رئيس هيئة التحرير.
إبالغهم  إبالغه/  بعد  البحث  لسحب  بطلب  التقدم  الباحثني  للباحث/  حيق  ال   -3

بوصول البحث إىل اجمللة. 
4- هليئة التحرير  احلق  فـي ترتيب البحوث املقدمة عند النشر العتبارات فنية.

5- هليئة التحرير احلق يف اختصار أو إعادة صياغة بعض اجلمل والعبارات ألغراض الضبط 
اللغوي ومنهج التحرير.

6- يبلغ الباحث بعدم قبول حبثه بناًء على تقارير احملكمني دون إبداء أسباب.
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7- ترسل نسخة إلكرتونية للباحث/الباحثني من العدد املنشور فيه حبثه/حبثهم، ونسخة 
إلكرتونية أيًضا ملستلة البحث.

رابًعا: إجراءات النشر يف اجمللة:
والقواعد  للشروط  طبًقا   (PDF) وبصيغة    (word) بصيغة  إلكرتونًيا  البحث  إرسال   -1
والتعليمات اخلاصة باجمللة واملذكورة أعاله، ويرفق مع البحث سرية ذاتية للباحث/ 

الباحثني؛ إن كانت مراسلته/ مراسلتهم اجمللة هي األوىل هلم.
http://www.jes.kku.edu. 2- إرسال البحث إلكرتونًيا من خالل موقع اجمللة اإللكرتوين

.jes@kku.edu.sa أو عرب الربيد اإللكرتوين للمجلة sa ،

3- أن يوقع الباحث/الباحثون إقرارًا يفيد   أن البحث مل يسبق نشره، وأنه غري مقدم ولن 
يقدم للنشر فـي جهة أخرى حىت  تنتهي  إجراءات حتكيمه ونشره فـي اجمللة، أو رفضه، 

وأنه غري مستل من أية دراسة أيًا كان نوعها.
4- إشعار الباحث عرب الربيد اإللكرتوين باستالم حبثه خالل مخسة أيام من تاريخ إرساله 

للمجلة.
أو  األويل  للفحص  اجتياز حبثه  للتحكيم يف حال  البحث  بإرسال  الباحث  إشعار   -5

إعادته للباحث يف حال رفضه.
6- إرسال البحث املقدم للنشر- يف حال اجتيازه للفحص األويل- إىل حمكمنيِّ من ذوي 
االختصاص يتم اختيارمها بسرية تامة، وذلك لبيان مدى أصالته وجدته وقيمة نتائجه 

وسالمة طريقة عرضه ومن مث مدى صالحيته للنشر.
7- بعد التحكيم، ترسل تقارير احملكمني للباحث/ الباحثني إلجراء التعديالت اليت أوصى 

هبا احملكمون.
8- بعد عمل التعديالت، يعاد إرسال النسخ األصلية للبحث والنسخة املعدلة على الربيد 

اإللكرتوين للمجلة ملراجعة البحث يف صورته النهائية من هيئة التحرير.
9- إشعار الباحث بقبول حبثه للنشر إلكرتونًيا على موقع اجمللة.
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ن

مقدمة العدد

   احلمد هلل الذي علم ابلقلم، علم اإلنسان ما مل يعلم، أمحده محد الشاكرين، 
وأثين عليه مبا هو أهله، والصالة والسالم على معلم الناس اخلري، وعلى آله وصحبه 

وكل من دعا بدعوته، واقتفى أثره إىل يوم الدين، أما بعد..
فقد مت - حبمد اهلل وفضله- اكتمال العد الثاين من اجمللد )31(، ديسمرب 2020م، 
ويطيب  خالد،  امللك  جبامعة  الرتبوية  اجمللة  إصدارات  من  1442ه  الثاين  ربيع  املوافق 
يل أن نقدم هذا العدد بني يدي قارئيه الكرام، وحيتوي هذا العدد على جمموعة متميزة 
تربوية خمتلفة، وقد تضمن هذا  والتجريبية يف ختصصات  الوصفية  الرتبوية:  البحوث  من 
العدد عشرة حبوث، تنوعت ما بني الوصفي والتجرييب، وقد تناول البحث األول: فاعلية 
استخدام اسرتاتيجية التعلم اخلدمي لتدريس الدراسات االجتماعية يف تنمية الوعي بالتنمية 
البحث  وتناول  متوسط،  الثالث  الصف  طالبات  لدى  االجتماعية  واملسئولية  املستدامة 
الثاين: دراسة االرتباط بني درجة اكتساب اللغة العربية )كلغة أم( واللغة اإلجنليزية )كلغة 
بنت عبد  نورة  األمرية  الرتبية جبامعة  لدى طالبات كلية  املتغريات  ببعض  ثانية( وعالقته 
الرمحن، أما  البحث الثالث فتناول: انعكاسات احلوكمة الرشيدة على جودة أداء اجلامعات 
السعودية )رؤية مقرتحة(، وكان البحث الرابع عن: درجة ممارسة معلمات االقتصاد املنزيل 
الرتبويات  واملشرفات  املدارس  قائدات  نظر  وجهة  من  والعشرين  احلادي  القرن  ملهارات 
باملرحلة الثانوية مبحافظة بيشة، وتناول البحث اخلامس: أثر استخدام اسرتاتيجية النمذجة 
لتدريس الرياضيات يف تنمية التفكري التوليدي وحل املسائل اللفظية لدى طالب املرحلة 
املتوسطة مبدينة جنران، كما كان البحث السادس عن: أثر برنامج تدرييب على معرفة طالب 
السابع:  البحث  وتناول  تيباك«،  واحملتوى »إطار  التدريس  مع  التقنية  دمج  الرتبية  كلية 
درجة ممارسة أعضاء هيئة التدريس بكلية الرتبية جامعة امللك خالد للفصول االفرتاضية يف 
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التدريس يف ظل جائحة كورونا وعالقته مبهارات التدريس اإلبداعي، وكان  البحث الثامن 
عن:  برنامج تعليمي قائم على نظرية معاجلة املعلومات لتدريس اللغة اإلجنليزية وأثره على 
تنمية مهارات التواصل الشفهي وخفض قلق التحدث لدى طالب الصف الثالث الثانوي، 
وجاء البحث التاسع عن: تقومي حمتوى منهج علم األحياء باملرحلة الثانوية يف ضوء جماالت 
اإلعجاز العلمي يف القرآن الكرمي والسنة النبوية، وأخريًا تناول البحث العاشر: تقييم برامج 
تعليم املوهوبني يف والية اخلرطوم يف ضوء املعايري العاملية لرعاية وتعليم املوهوبني من وجهة 

نظر معلمي الرتبية اخلاصة. 
هذه  تكون  وأن  املتخصصة،  ببحوثه  تربوية  فائدة  ذا  العدد  هذا  يكون  أن  ونأمل 
البحوث مرجعية متخصصة يستعني هبا الباحثون يف التخصصات الرتبوية املختلفة، كما 
نأمل أن يستمتع القارىء الكرمي باالطالع على حبوث العدد، وحنن نسعد  بإبداء الرأي 
مبا  منها، واألخذ هبا؛  اجلميع، ونعمل -  جاهدين- على االستفادة  واملالحظات من 

يسهم يف االرتقاء مبجلتنا الرتبوية العريقة.
ويف اخلتام، ال يسعين إال أن أتقدم جبزيل الشكر والتقدير والعرفان لألساتذة احملكمني 
الرتبوية  اجمللة  اختاروا  الذين  الباحثني  املختلفة، وكذلك  التخصصات  العدد من  لبحوث 
جبامعة امللك خالد لنشر حبوثهم، ونأمل أن نكون قد وفقنا يف تقدمي اإلسهامات الرتبوية 
والتيسريات اإلجرائية املناسبة هلم؛ مبا ينفع الباحث، ويفيد البحث ويثريه. كما ال يفوتين 
أن أشكر أعضاء هيئة حترير اجمللة الرتبوية؛ ملا يقدمونه من جمهود مثمر وتعاون كبري؛ أسهم 

يف إخراج هذا العدد هبذا الشكل الالئق باجمللة، واهلَل نسأل التوفيق والسداد.

رئيس هيئة التحرير
  د. مفرح بن سعيد آل كردم 
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اأبحاث العدد



برنامــج تعليمــي قائــم علــى نظريــة معالجــة المعلومــات لتدريس اللغــة اإلنجليزية 
وأثــره علــى تنميــة مهارات التواصل الشــفهي وخفض قلــق التحدث لدى طالب الصف 

الثانوي الثالث 

اسُتلم البحث بتاريخ: 12/ 8/ 2020م  - قُبل البحث للنشر بتاريخ: 29/ 9/ 2020م
مســتخلص البحــث: هــدَف البحــث احلــايل إىل بنــاء برنامــج قائــم علــى نظريَّــة معاجلــة املعلومــات لتدريــس 
اللغــة اإلجنليزيــة، وتعــرُّف أثــره علــى تنميــة مهــارات التواصــل الشــفهي وخفــض قلــق التحــدث لــدى طــاب الصف 
الثالــث الثانــوي، ولتحقيــق هــذا اهلــدف، اســتخدم املنهــج التجريــي ذو التصميــم شــبه التجريــي، وأعــدَّ الباحثــان 
(Foreign Language Classroom اختبــارًا يف مهــارات التواصــل الشــفهي، واســتخدما مقيــاس قلــق التحــدث

(FLCAS)  (Anxiety Scale بعــد تعديلــه وترمجتــه، وقــد بلــغ عــدد أفــراد عينــة البحــث )32( طالبًــا مــن طــاب 

الصــف الثالــث الثانــوي مبدرســة الفــاح الثانويــة يف حمافظــة حمايــل عســر، واختــرت عينــة البحــث بطريقــة 
عشــوائية، وقــد تكــون البحــث مــن جمموعــة جتريبيــة واحــدة طُبِّــق الربنامــج املقــرح عليهــا يف الفصــل الدراســي الثــاين 
مــن العــام الدراســي )1440/1439هـــ(، وقــد طُبِّــق اختبــار مهــارات التواصــل الشــفهي ومقيــاس قلــق التحــدث 
قبليًّــا وبعديًّــا علــى جمموعــة البحــث التجريبيــة. وأســفرت نتائــج البحــث عــن وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة 
عند مســتوى )0.05( بني متوســطات درجات طاب اجملموعة التجريبية يف التطبيق القبلي والبعدي الختبار 
مهــارات التواصــل الشــفهي ومقيــاس قلــق التحــدث، وذلــك لصــاحل التطبيــق البعــدي. كمــا أظهــرت النتائــج األثــر 
اإلجيــايب لتدريــس اللغــة اإلجنليزيــة باســتخدام الربنامــج القائــم علــى نظريَّــة معاجلــة املعلومــات علــى تنميــة مهــارات 
التواصــل الشــفهي وخفــض قلــق التحــدث لــدى طــاب اجملموعــة التجريبيــة. ويف ضــوء هــذه النتائــج قــدم الباحثــان 

بعــض التوصيــات واملقرحــات. 
الكلمات املفتاحية: معاجلة املعلومات، التواصل الشفهي، قلق التحدث، تدريس اللغة اإلجنليزية.
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 An educational program based on the theory of information
 processing in teaching the English language and its effect on

 developing oral communication skills and reducing speaking
anxiety among third-grade secondary students

Abstract: This research aimed to build a program based on Information Processing Theory 
for teaching English and investigate its effects on improving oral communication skills and 
reducing third secondary students’ speaking anxiety. To achieve this goal, the experimental 
approach with the (quasi-experimental design) was used. The researchers prepared a test for 
oral communication skills and used the Foreign Language Classroom Anxiety Scale (FLCAS). 
The research sample consisted of (32) students of the third secondary grade In Muhayel 
Educational Directorate. The research consisted of one experimental group. Students studied 
the proposed program during the first semester of the academic year 1439/1440 AH. The oral 
communication test and the speaking anxiety scale were applied with pre and post-application on 
the experimental research group. The research results revealed statically significant differences 
at the level of (0.05) between the average grade of the experimental group students of the 
research in the pre- and post-application of the oral communication skills test and the measuring 
of the speaking anxiety scale. The results also revealed a positive effect of teaching English 
using the program based on information theory on improving oral communication skills and 
reducing the speaking anxiety of the third secondary students. In light of these results, the 
researcher presented some recommendations and suggestions.
Keywords: Information processing, oral communication, speaking anxiety, Teaching English
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مقدمة البحث:
متثــل مهــارات التواصــل الشــفهي أمهيــة كبــرة يف تعليــم اللغــة اإلجنليزيــة وتعلمهــا   
ــا تُعــد جوهــر اللغــة عنــد كثــر مــن الباحثــني، ولقــد زاد الوعــي واالهتمــام يف  حيــث إنَّ
الزمــن املعاصــر بأمهيــة تعليــم مهــارات التواصــل الشــفهي. (Alanazi, 2019, 29). ويؤكــد 
كلٌّ مــن "عمــران" و"غــاين"  ( ,Imran & Ghani, 2014) و"ســنقي" (Singay, 2018) علــى 
أن التواصــل الشــفهي بشــكل جيــد يُعــد هدفًــا رئيًســا مــن أهــداف تعليــم وتعلــم اللغــة 
الفــرد يف اكتســاهبا علــى مســتوى متكنــه مــن اســتخدامها يف  اإلجنليزيــة، ويعتمــد جنــاح 

تواصليــة. مواقــف 
وعلــى الرغــم مــن أمهيــة مهــارات التواصــل الشــفهي يف تعلــم اللغــة اإلجنليزيــة كلغــة 
أجنبيــة إال أنــا تتأثــر بعــدد مــن العوامــل تؤثــر بشــكل ســلي علــى عمليــة التحــدث، وأحــد 
أهــم هــذه العوامــل هــو قلــق التحــدث الــذي يعــاين منــه معظــم متعلمــي اللغــة اإلجنليزيــة كلغــة 

  . (Toubot, Seng & Abdullah, 2018) أجنبيــة
ويعــد قلــق التحــدث ظاهــرة شــائعة يعــاين منهــا معظــم متعلمــي اللغــة اإلجنليزيــة كلغــة 
أجنبيــة، وهــي تؤثــر بشــكل ســلي علــى عمليــة تعلــم اللغــة اإلجنليزيــة، وتشــكل عائًقــا حيــول 
دون حتقيــق األهــداف الربويــة املرجــوة مــن العمليــة التعليميــة (Khan, 2016). فقــد تظهــر 
عامــات اخلــوف واالرتبــاك علــى متعلــم اللغــة اإلجنليزيــة عندمــا ميــر مبوقــٍف أو نشــاٍط 
يتطلــب منــه التحــدث باللغــة اإلجنليزيــة ممــا جيعلــه يفقــد الثقــة يف نفســه فيتلعثــم يف الــكام، 
وقــد يصــل بــه األمــر يف بعــض املواقــف إىل أن يتجنــب ويرفــض املشــاركة والتفاعــل يف 

(Goh & Burns, 2012) .النشــاط اللغــوي بســبب قلقــه مــن التحــدث
وميكــن أن يســهم توظيــف النظريــات املعاصــرة الــي تعمــل علــى جــذب انتبــاه الطالــب 
وتشــجيعه علــى التفاعــل اإلجيــايب يف أنشــطة التحــدث وتقــوي ثقتــه بإمكاناتــه وقدراتــه، 
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وتســاعده علــى تقويــة وتطويــر مهــارات التواصــل الشــفهي لديــه. ومــن هــذه النظريــات 
نظريــة معاجلــة املعلومــات الــي هتتــم بتفســر العمليــات املعرفيــة الــي جيريهــا الدمــاغ علــى 

املعلومــات عنــد اســتقباله هلــا وكيفيــة معاجلتهــا وختزينهــا يف الذاكــرة. 
وباســتخدام الربامــج واالســراتيجيات الــي تقــوم علــى نظريَّــة معاجلــة املعلومــات لتدريــس 
اللغة اإلجنليزية، فإن ذلك قد جيعل الطالب أكثر فعالية وإجيابية يف املشاركة يف املواقف الي 
تتطلب منه التواصل الشــفهي، وذلك من خال جذب انتباهه ومســاعدته على اســتخدام 
بعــض االســراتيجيات الــي تســهل عليــه عمليــة جتهيــز املعلومــات وتنظيمهــا قبــل التحــدث، 
وكذلــك مــن خــال ممارســة بعــض االســراتيجيات الــي تســهل عليــه ترميــز املعلومــات ومتثيلهــا 
يف الذاكــرة بعيــدة املــدى ممــا يســاعده علــى اســرجاعها عنــد احلاجــة إليهــا؛ وهــذا قــد ُيســهم 
يف مســاعدة املتعلــم علــى تنميــة مهــارات التواصــل الشــفهي لديــه، ويقلــل مــن مســتوى قلــق 
التحــدث باللغــة اإلجنليزيــة؛ لــذا يســعى البحــث احلــايل إىل بنــاء برنامــج تعليمــي قائــم علــى 
نظريَّــة معاجلــة املعلومــات لتدريــس اللغــة اإلجنليزيــة، وقيــاس أثــره علــى تنميــة مهــارات التواصــل 

الشــفهي، وخفــض قلــق التحــدث لــدى طــاب الصــف الثالــث الثانــوي.
مشكلة البحث: 

علــى الرغــم مــن اجلهــود الــي تبذهلــا وزارة التعليــم لتحقيــق األهــداف املنشــودة مــن 
تعليم اللغة اإلجنليزية كلغة أجنبية إال أن هناك ضعًفا يف مهارات التواصل الشــفهي لدى 
طــاب املرحلــة الثانويــة، باإلضافــة إىل شــعور القلــق الــذي يعــري الطــاب عندمــا يطلــب 
منهــم املشــاركة يف بعــض أنشــطة التحــدث باللغــة اإلجنليزيــة، وقــد أســفرت نتائــج بعــض 
الدراســات عــن وجــود ضعــف يف االهتمــام مبهــارات التواصــل الشــفهي مــن ِقبــل معلمــي 
اللغــة اإلجنليزيــة لتدريــس مهــارات التواصــل الشــفهي عنــد تعليــم اللغــة اإلجنليزيــة كلغــة 
أجنبيــة. ومــن هــذه الدراســات دراســة: (Singay, 2018) ودراســة )أبــو املعاطــي، 2012( 

Ismail, Tuspekova & Mustaffa. (2018). ودراســةHoa & Mai, (2016)   ودراســة
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ويعزز ذلك نتائج الدراســة االســتطاعية الي أجراها الباحثان خال الفصل الدراســي 
األول، للعــام الدراســي )1439-1440هـــ( علــى عينــة مــن طــاب الصــف الثالــث الثانــوي 
مبدرســة األندلــس الثانويــة مبحافظــة حمايــل عســر، هبــدف تعــرُّف مســتوى مهــارات التواصــل 
الشــفهي، ومســتوى قلــق التحــدث لــدى طــاب الصــف الثالــث الثانــوي، وتوصلــت الدراســة 
إىل أن نســبة أفــراد العينــة منخفضــي املســتوى يف مهــارة االســتماع )73%(، وحقــق املســتوى 
املتوســط حــوايل )18%(، ومل يصــل إىل املســتوى املرتفــع يف مهــارة االســتماع ســوى )%9( 
فقــط مــن أفــراد العينــة. ويف مهــارة التحــدث كانــت نســبة أفــراد العينــة منخفضــي املســتوى 
)82%(، وحقق )14%( منهم املســتوى املتوســط، ووصل إىل املســتوى املرتفع )4%( فقط 
من أفراد العينة. بينما كانت نسبة أفراد العينة ذوي املستوى املرتفع يف قلق التحدث وحقق 

املســتوى املتوســط )72%(، واملنخفــض )13%( مــن أفــراد عينــة الدراســة االســتطاعية. 
وميكن حتديد مشــكلة البحث احلايل يف تدين مهارات التواصل الشــفهي وزيادة قلق 

التحــدث يف مــادة اللغــة اإلجنليزيــة لــدى طــاب الصــف الثالــث الثانوي. 
أسئلة البحث: 

سعى البحث احلايل إىل اإلجابة عن السؤالني التاليني: 
1- مــا أثــر اســتخدام الربنامــج التعليمــي املقــرح علــى تنميــة مهــارات التواصــل الشــفهي 

لــدى طــاب الصــف الثالــث الثانــوي؟ 
1-مــا أثــر اســتخدام الربنامــج التعليمــي املقــرح علــى خفــض قلــق التحــدث لــدى طــاب 

الصــف الثالــث الثانــوي؟
أهداف البحث:

هدف البحث احلايل إىل: 
1- تصميــم برنامــج تعليمــي قائــم علــى نظريَّــة معاجلــة املعلومــات يف تدريــس اللغــة اإلجنليزيــة 
لتنمية مهارات التواصل الشفهي وخفض قلق التحدث لدى طاب الصف الثالث الثانوي. 
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1- تعــرُّف أثــر الربنامــج التعليمــي علــى مهــارات التواصــل الشــفهي لــدى طــاب 
الصــف الثالــث الثانــوي.

2- تعــرُّف أثــر الربنامــج التعليمــي علــى خفــض قلــق التحــدث لــدى طــاب الصــف 
الثالــث الثانــوي.

أمهية البحث:
يُتوقع أن يفيد هذا البحث يف: 

3- تقدمي برنامج تعليمي قائم على نظريَّة معاجلة املعلومات، ميكن أن يسهم يف تنمية 
مهارات التواصل الشفهي، وخفض قلق التحدث لدى طاب الصف الثالث الثانوي.

4- تقــدمي دليــل لتدريــس الربنامــج املقــرح ميكــن أن يفيــد الباحثــني ومعلمــي املــادة 
عنــد تدريســهم للربنامــج املقــرح.

ملهــارات  باختبــار  والباحثــني  ومعلميهــا  اإلجنليزيــة  اللغــة  مــادة  مشــريف  تزويــد   -5
التواصــل الشــفهي، قــد يفيدهــم يف تقــومي مهــارات التواصــل الشــفهي لــدى طــاب الصــف 

الثالــث الثانــوي، ويف إعــداد أدوات مماثلــة. 
6- مســاعدة خمططــي منهــج اللغــة اإلجنليزيــة يف إعــادة تنظيــم حمتــوى اللغــة اإلجنليزيــة 

وفــق إجــراءات الربنامــج املقــرح. 
7- تقــدمي مقيــاٍس لقلــق التحــدث لــدى طــاب الصــف الثالــث الثانــوي، ميكــن 
لــدى طــاب  اللغــة اإلجنليزيــة والباحثــني اإلفــادة منــه يف قيــاس قلــق التحــدث  ملعلمــي 

بنــاء مقاييــس أخــرى. الثانــوي، ويف  الثالــث  الصــف 
مصطلحات البحث:

الربانمج التعليمي القائم على نظريَّة معاجلة املعلومات
 Educational Program Based on Information Processing Theory 

م الربنامــج التعليمــي )2003( أنَّــه: "جمموعــة مــن األنشــطة أو العمليــات  عــرَّف عــاَّ
املقصــودة الــي ميكــن حتديدهــا وتكرارهــا والــي تؤثــر تـــأثرًا مرغوبًــا يف جمموعــٍة أو جمموعــاٍت 
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معيَّنــة مــن األفــراد، وميتــدُّ تأثرهــا إىل املؤسســة أو النِّظــام بعامَّــة " )ص. 39(.  
ــا: "جمموعــة مــن العمليــات النفســية  وعــرَّف )إبراهيــم، 2011( معاجلــة املعلومــات أنَّ
والعقلية ذات التعقيد مثل: )استقبال املعلومات، واالنتباه، واإلدراك، والتذكر، والتفكر، 

وحــل املشــكات( الــي يقــوم هبــا الفــرد أثنــاء تناولــه للمعلومــات" )ص.37(.
ويعــرِّف الباحثــان الربنامــج التعليمــي القائــم علــى نظريَـّـة معاجلــة املعلومــات إجرائيًّــا 
أنَـّـه: جمموعــة مــن اخلطــوات واإلجــراءات واألنشــطة املنظَّمــة واهلادفــة املبنيــة وفــق مبــادئ 
وافراضات نظريَّة معاجلة املعلومات، تتضمن أهدافًا تعليمية، وحمتوى، وأنشطة، ووسائل 
وأدواٍت للتقــومي، هتــدف إىل تنميــة مهــارات التواصــل الشــفهي، وخفــض قلــق التحــدث 

لدى طاب الصف الثالث الثانوي يف مادة اللغة اإلجنليزية. 
:Oral Communication Skills مهارات التواصل الشفهي

ــا:  عــرَّف "مامــو" و"ييجــزو"  (Mamo & Yigzaw, 2015)مهــارات التواصــل الشــفهي أنَّ
"التوصيــل الفعَّــال للــكام املتضمــن ملظاهــر الطاقــة الــي تعــي توصيــل األفــكار شــفهيًّا 

بشــكل جيــد وفعَّــال، والدقــة املتعلقــة باملفــردات والقواعــد". 
ــا: أداء طالــب الصــف الثالــث الثانــوي أثنــاء تفاعلــه  ويعرِّفهــا الباحثــان إجرائيًّــا أنَّ
اللغــوي الشــفهي باإللقــاء أو املناقشــة أو االســتماع باســتخدام اللغــة اإلجنليزيــة، وتقــاس 
كميًّــا مــن خــال الدرجــة الــي حيصــل عليهــا الطالــب يف اختبــار مهــارات التواصــل الشــفهي 

املعــدِّ يف هــذا البحــث.  
:Speaking Anxiety قلق التحدث

عــرَّف "نــورد كويســت" (Nordquist, 2018) قلــق التحــدث أنَّــه: "اخلــوف الــذي خيتــربه 
الشــخص عنــد حماولتــه إيصــال الــكام إىل املســتمع".

ويعرِّفه الباحثان إجرائيًّا أنَّه: شــعور طالب الصف الثالث الثانوي باالرتباك واخلوف 
عندمــا يتعــرض ملوقــف يتطلــب منــه أن يتحــدث باللغــة اإلجنليزيــة؛ ممــا جيعلــه يشــعر بالتوتــر 
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والتلعثــم أثنــاء التحــدث، ويقــاس يف هــذا البحــث مــن خــال مقيــاس قلــق التحــدث. 
حدود البحث:

اقتصر البحث احلايل على احلدود اآلتية: 
1- طبِّــق البحــث علــى عينــة مــن طــاب الصــف الثالــث الثانــوي مبدرســة الفــاح الثانويــة 

مبحافظــة حمايــل عســر. 
2- اقتصر البحث على مهارات التواصل الشفهي. 

3- اقتصر البحث احلايل على قلق التحدث يف الفصل الدراسي. 
4- طبِّق البحث يف الفصل الدراسي الثاين من العام الدراسي 1439-1440هـ.

أدبيات البحث:
  Information Processing Theory :احملور األول: نظريَّة معاجلة املعلومات

هتتــم نظريَّــة معاجلــة املعلومــات بالطريقــة الــي يســتقبل النَّــاس هبــا املعلومــات مــن البيئــة 
احمليطــة هبــم، والكيفيَّــة الــي خيزنــون هبــا هــذه املعلومــات يف الذاكــرة، والعمليَّــات الــي جُتــرى 
مــن أجــل اســرجاع هــذه املعلومــات املخزَّنــة. وقــد قامــت نظريَّــة معاجلــة املعلومــات علــى 
مبــدأ أن النَّــاس يعملــون علــى معاجلــة املعلومــات الــي يتلقونــا قبــل االســتجابة ملثــر معــني، 
ويقــارن عقــل اإلنســان بالكمبيوتــر، فالعقــل يشــبه الكمبيوتــر يف عملــه، حيــث يســتقبل 

 (Zhou & Brown, 2017).املعلومــات وحيللهــا وحيــدِّد كيفيَّــة ختزيــن هــذه املعلومــات
وتفســر نظريَّــة معاجلــة املعلومــات كيفيَّــة حــدوث عمليــة التعلــم، وتبــدأ عمليَّــة التعلُّــم 
مــن خــال قيــام املتعلِّــم باســتقبال املعلومــات مــن العــامل اخلارجــي مــن خــال احلــواس، مث 
يرمزهــا ويعاجلهــا ويربطهــا باملعرفــة املوجــودة يف الذاكــرة، يلــي ذلــك ختزيــن املعرفــة اجلديــدة 

.)Schunk, 2012( يف الذاكــرة مــن أجــل اســرجاعها عنــد احلاجــة إليهــا
  The Origin of Information Processing Theory:نشأة نظريَّة معاجلة املعلومات

ظهــرت نظريَّــة معاجلــة املعلومــات نتيجــة للتطــوُّرات الــي حصلــت يف جمــال االتصــاالت 
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واحلاســوب يف أواخــر اخلمســينيات مــن القــرن املاضــي، فقــد قــام العلمــاء بتفســر املعاجلــة 
الــي حتــدث يف عقــل اإلنســان وفًقــا ملــا حيــدث يف أجهــزة الكمبيوتــر، حيــث إنَّ كاًّ منهمــا 
ميثِّــل نظاًمــا، فالنظــام يف معاجلــة املعلومــات يتبــع نظــام املدخــات والعمليَّــات واملخرجــات 

(Doolittle, 2001) .
ولقــد كان للتجــارب الــي أجراهــا علمــاء النفــس يف املعامــل دور كبــر وبــارز يف نشــأة 
وتكــوُّن نظريَّــة معاجلــة املعلومــات يف بداياهتــا، مثــل: جتــارب مراقبــة حركــة العــني، وجتــارب 
قيــاس الزمــن بــني حــدوث املثــر واالســتجابة )زمــن الرجــع(، وجتــارب املقارنــة بــني االنتبــاه 
ملثــر واحــد أو تداخــل أكثــر مــن مثــر يف وقــت واحــد، وجتــارب التداخــل بــني اإلدراك 

.(Schunk, 2012) والذاكــرة
وقــد جــاءت نظريَّــة معاجلــة املعلومــات كــردة فعــل علــى االجتــاه الســلوكي الــذي يــرى 
أن الســلوك عبــارة عــن اســتجابٍة ملثــٍر حمــدٍد دون أن يهتــمَّ كثــرًا أصحــاب هــذا االجتــاه 

بالعمليــات الوســيطة الــي حتــدث بــني املثــر واالســتجابة )العتــوم، 2015(. 
Functions of Information Processing :وظائف نظام معاجلة املعلومات

تقــرح نظريَّــة معاجلــة املعلومــات ثــاث وظائــف، هــي: اســتقبال املعلومــات اخلارجيــة، 
.)Papas, 2016( وختزينهــا يف الذاكــرة، واســرجاع هــذه املعلومــات عنــد احلاجــة إليهــا

    Components of Information Processing System:مكوانت نظام معاجلة املعلومات
يتكــون نظــام معاجلــة املعلومــات مــن ثاثــة مكونــات افراضيــة، وتعتمــد هذه املكونات 
علــى أنظمــة الذاكــرة يف عقــل املتعلــم وهــي: الذاكــرة احلســيَّة، والذاكــرة العاملــة، والذاكــرة 

بعيــدة املــدى )متــام وحممــد، 2016(. 
 Sensory Memory:الذاكرة احلسيَّة

وتســتقبل املعلومــات مــن البيئــة وختــزن يف الذاكــرة احلســيَّة مــن خــال عمليَّــة تســمى 
عمليَّــة التحويــل، فقــد حتــول املعلومــات املســتقبلة إىل شــكل معــني حبيــث ميكــن للدمــاغ 
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أن جيــري عليهــا عمليَّــات املعاجلــة. وتتميــز هــذه الذاكــرة بســعة ختزينهــا احملــدودة فقــد تبلــغ 
ا تــراوح بــني 3 و5  حــوايل 4 وحــدات. كمــا أن فــرة االحتفــاظ باملعلومــات فيهــا قليلــة جــدًّ
ثواٍن للذاكرة الســمعيَّة ونصف ثانية للذاكرة البصريَّة، حيث إنَّ املعلومات تتاشــى إذا مل 
تنقــل مباشــرة إىل الذاكــرة العاملــة. وتعمــل الذاكــرة احلســيَّة كفلــر للمعلومــات، فهــي تعمــل 
علــى فــرز املعلومــات الــي تســتقبل فــا يتــم االنتبــاه إالَّ إىل املعلومــات الــي هتــم املتعلِّــم 
ــا  وحتــوز علــى اهتمامــه، أمــا املعلومــات غــر الضروريَّــة أو الــي ال تســرعي انتبــاه املتعلِّــم فإنَّ
تتجاهــل. وحتضَّــر البيانــات الــي ُتســتقبل عــن طريــق املســجِّات احلســيَّة، وختــزَّن يف الذاكــرة 
احلســيَّة لكــي تنتقــل إىل الذاكــرة العاملــة، واملعلومــات الــي ال حتضَّــر تُفقــد مــن الذاكــرة 
احلســية وال تدخــل للذاكــرة قصــرة املــدى. وتعــدُّ املســجِّات احلســيَّة البصريَـّـة والســمعيَّة 
مــن املســجِّات الــي درســت وفهمــت آليــة عملهــا، بينمــا ال يعــرف الكثــر عــن آليَّــة عمــل 

 . (Zhou & Brown, 2017).املســجِّات احلســيَّة اللمســيَّة، والشــميَّة، والذوقيَّــة
 Working Memory :الذاكرة العاملة

ُتســمَّى الذاكــرة العاملــة، وتســمى أيًضــا الذاكــرة قصــرة املــدى، ومــن مساهتــا قلَّــة 
زمــن االحتفــاظ باملعلومــات فيهــا، فقــد يــراوح زمــن االحتفــاظ فيهــا بــني )20-15( 
ثانيــة فقــط، وقدرهتــا االســتيعابية صغــرة فيبلــغ حجــم املعلومــات الــي تســتطيع أن جتــري 
عليهــا عمليــات املعاجلــة مــن )5-9( وحــدات يف املــرة الواحــدة، وختتلــف ســعة الذاكــرة 
مــن شــخص إىل آخــر، ففــي حــني أن البعــض يكــون اســتيعاب الذاكــرة العاملــة لديــه 
يقــدر بتســع وحــدات يف العمليَّــة الواحــدة إال أن البعــض قــد ال يتجــاوز ثــاث وحــدات؛ 
مــن   املتعلِّــم  لــدى  العاملــة  الذاكــرة  التعليميَّــة إىل ســعة  العمليَّــة  التنبُّــه يف  لذلــك جيــب 
أجــل الركيــز علــى اســتيعاب الفــرد وفًقــا لســعة الذاكــرة العاملــة لديــه، ولكــي حُيافــظ علــى 
املعلومــات يف الذاكــرة العاملــة فإنــه جيــب تكــرار هــذه املعلومــات، وإال فســتفقد بعــد 
ثــواٍن معــدودة، وأثنــاء وجــود املعلومــات يف الذاكــرة العاملــة تنشــط وُتســتدعى املعلومــات 
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ذات العاقــة مــن الذاكــرة طويلــة املــدى إىل الذاكــرة العاملــة لكــي تتــم عمليــة التكامــل 
بينهــا وبــني املعلومــات اجلديــدة. 

وتنقســم الذاكــرة العاملــة إىل ثاثــة مكونــات هــي: ذاكــرة التنشــيط اللفظــي، وذاكــرة 
(Baddeley, 2000).التنشــيط البصــري، والذاكــرة التنفيذيــة املركزيــة

 Long Term Memory :الذاكرة طويلة املدى
تعدُّ الذاكرة طويلة املدى من أهمِّ مكونات نظام معاجلة املعلومات، وتتضمن مجيع 
ــر، والتفكــر، واالســراتيجيات املعرفيــة، واالبتــكار،  عمليَّــات احلفــظ، واالحتفــاظ، والتذكُّ

وحــل املشــكات )آل غالــب، حممــود، والديــب، 2015(. 
حُيتفــظ  الــي  املعلومــات  مــن  متعــددة  أنــواع  علــى  املــدى  الذَّاكــرة طويلــة  وتشــتمل 
هبــا لفــرة طويلــة قــد تصــل إىل يــوم، أو أســبوع، أو عــدة ســنوات، وأحيانًــا قــد متتــد فــرة 
االحتفــاظ مــدى احليــاة. كمــا أنَّ ســعة الذاكــرة طويلــة املــدى غــر حمــدودة، وتعتمــد علــى 

.(Norris, 2017) مســتوى التنظيــم اجليِّــد للمعلومــات فيهــا
اسرتاتيجيات معاجلة املعلومات: 

من أبرز اسراتيجيات معاجلة املعلومات: 
اســرتاتيجية األماكــن أو املواقــع: وتطبــق مــن خــال حفــظ سلســلة مــن املواقــع 
املألوفــة، مث جتزئــة املــادة املــراد تعلمهــا وربطهــا هبــذه املواقــع، ويف عمليــة االســتدعاء يســتذكر 

الفــرد املواقــع الــي ربــط هبــا جزئيــات املــادة وترتيــب هــذه املواقــع. 
اســرتاتيجية الكلمــة الوتديــة: يســتخدم بعــض الكلمــات املألوفــة لــدى الفــرد مــن 
أجــل ربطهــا باملعرفــة اجلديــدة حبيــث يتذكــر املعرفــة اجلديــدة مــن خــال الكلمــات املألوفــة 
لديــه. فمثــًا لكــي يتذكــر املتعلــم  ”safe" باللغــة اإلجنليزيــة فإنَّــه يربطهــا بكلمــة "ســيف" 

باللغــة العربيــة. 
اســرتاتيجية املختصــرات: وتســتخدم حلفــظ الكلمــات واألفــكار، وذلــك مــن خــال 
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اختيــار حــرف مــن كل كلمــة ومجعهــا لتكــوِّن كلمــة جديــدة. 
احملور الثاين: مهارات التواصل الشفهي يف اللغة اإلجنليزية لطالب الصف الثالث الثانوي: 
يّـًـا ملتعلميهــا كلغــة أجنبيــة، ولكــي تتــم  ميثِـّـل التواصــل الشــفهي باللغــة اإلجنليزيــة حتدِّ
عمليــة التواصــل الشــفهي باللغــة اإلجنليزيــة علــى كل مــن املتحــدث واملســتمع أن يتمتَّعــا 
بالكفايــة اللغويــة والكفايــة التواصليــة الازمــة، وتعــي الكفايــة اللغويــة أن يكــون لــدى الفــرد 
إملــام بقواعــد اللغــة اإلجنليزيــة، وميتلــك حصيلــة كافيــة مــن املفــردات مــع القــدرة علــى التفريــق 
بــني األصــوات املختلفــة للغــة، وكذلــك القــدرة علــى اجلمــع بــني األصــوات واملعــاين، وتعــي 

 (Fulcher, 2003).الكفايــة التواصليــة اســتخدام اللغــة يف ســياقها االجتماعــي
 Oral Communication content :عناصر التواصل الشفهي يف اللغة اإلجنليزية

املرســل: ويقصــد باملرســل هــو كل مــن يبعــث عــن قصــد رســالًة ذات معــًى حمــدَّد 
أو أكثــر مــن معــى هبــدف اســتثارة ســلوٍك حمــدد لــدى الطــرف اآلخــر لعمليَّــة التواصــل 

الشــفهي، أي املســتقبل هلــذه الرســالة.
املســتقبل: هــو الطــرف اآلخــر املكمــل لعمليــة التواصــل الشــفهي فقــد تصلــه الرســالة، 

فيقــوم بفــك رموزهــا واالســتجابة وفًقــا للمعــى الــذي حتملــه هــذه الرســالة. 
الرســالة: هــي احملتــوى أو املضمــون أو املعلومــات، أو األفــكار واملفاهيــم الــي يــودُّ 

املرســل إيصاهلــا إىل املســتقبل أو التأثــر فيــه. 
قنــاة التواصــل )الوســيلة(: ويقصــد هبــا الوســيط الــذي مــن خالــه تنقــل الرســالة 

بكفــاءة لتصــل إىل املســتقبل وهــي اللغــة. 
التغذيــة الراجعــة: ويقصــد هبــا اســتجابة املســتقبل للرســالة الــي وصلــت إليــه وفًقــا ملــا 
تضمنتــه هــذه الرســالة، ويتضــح مــن خــال اســتجابة املســتقبل مســتوى فهمــه للرســالة. 

(Young & Travis, 2018)
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عوامل جناح التواصل الشفهي يف اللغة اإلجنليزية:
 Oral Communication Success Factors

لكــي يتحقَّــق اهلــدف مــن التواصــل الشــفهي هنــاك عــدد مــن العوامــل الــي تســاعد 
علــى جناحــه، وقــد ذكــر "كونــار"  (Konar, 2011) عــدًدا مــن هــذه العوامــل، وهــي كاآليت:
• يضطر املتحدث إىل إعادة الكام مرًة أخرى أو يعطي توضيحات غر ضرورية.
• وجود إطار مرجعي حبيث جيمع بني أفكار املتحدِّث واملستمع، وهذا اإلطار يضم 

الرتيب املنطقي لألفكار، واآلراء، واالجتاهات، واملعتقدات، والقيم، واملعرفة، والثقافة.
• أن تكــون ظــروف التواصــل مشــركة بــني املرســل واملســتقبل )الوقــت، والبيئــة احمليطــة، 

واملشــاعر، واالجتاهــات، واألفــكار( والــي حتــدد ســياق التواصــل.
English Language Skills :مهارات التواصل الشفهي يف اللغة اإلجنليزية

يعتمــد التواصــل الشــفهي يف اللغــة اإلجنليزيــة علــى اللغــة املنطوقــة كوســيلة للتواصــل، 
ويف هــذه احلالــة يكــون طرفــا عمليَّــة التواصــل الشــفهي )املرســل واملســتقبل( إمــا متحدثًــا 
يبعــث برســالة، أو مســتمًعا يتلقــى هــذه الرســالة؛ لذلــك فهنــاك مهارتــان أساســيتان يف 

.(Singay, 2018) التواصــل الشــفهي يف اللغــة اإلجنليزيــة، مهــا: االســتماع والتحــدث
 Listening Skill :مهارة االستماع

تعــد مهــارة االســتماع أول مهــارة تنشــأ لــدى الطفــل، فتبــدأ معــه منــذ عامــه األول، 
وهــي مــن أكثــر املهــارات الشــفهية اســتخداًما، وتعــد مهــارًة أساســيًَّة تقــوم عليهــا جمموعــة 
مــن املهــارات األخــرى، ويتطلــب االســتماع اإلدراك والفهــم ملــا يســمعه املســتمع، فيســتقبل 

املســتمع الرمــوز املنطوقــة ويعمــل علــى حتليلهــا وتفســرها )اهلوارنــة، 2016(.
وتعــد مهــارة االســتماع أهــم مهــارة تعلــم للطــاب عنــد تعلمهــم للغــة اإلجنليزيــة كلغــة 

أجنبيــة؛ وذلــك لعــدة أســباب مــن ضمنهــا مــا ذكــره "إلكومــي" )Elkhoumy, 2002( يف:
ا مهارة أساسيَّة وضروريَّة للتواصل الشفهي يف اللغة اإلجنليزية. • أنَّ
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• لاستماع دور فاعل يف عملية تعليم وتعلُّم اللغة اإلجنليزية وتطور املعرفة. 
• تؤثــر مهــارة االســتماع يف بقيــة مهــارات اللغــة اإلجنليزيــة األساســيَّة وهــي التحــدث 

والقــراءة والكتابــة. 
Listening Types in English أنواع االستماع يف اللغة اإلجنليزية

عمليَّــة  مــن  للهــدف  وفًقــا  األنــواع  مــن  عــدٍد  إىل  االســتماع  مهــارة  تقســيم  ميكــن 
 (Ahmed, Yaqoob, "االســتماع، وهــذه األنــواع كمــا ذكرهــا "أمحــد" و"يعقــوب"، و"يعقــوب

(Yaqoob, 2015 & هــي: 

• االســتماع مــن أجــل الفهــم ومجــع املعلومــات: ويركــز هــذا النــوع مــن االســتماع علــى 
قــدرة املســتمع علــى فهــم الرســالة املوجَّهــة لــه مــن املتحــدِّث، فاملتعلِّــم يســتمع إىل املعلِّــم 

مــن أجــل مجــع املعلومــات الــي قــد تفيــده يف االختبــار.
• االســتماع مــن أجــل التفاعــل: ويف هــذا النــوع يكــون اهلــدف هــو فهــم معــى كام 
ــد فهمــه لفكــرة املوضــوع.  املتحــدث، مث يعيــد املســتمع الفكــرة للمتحــدث األول لكــي يؤكِّ

اسرتاتيجيات تدريس مهارة االستماع:
عندمــا يفهــم الطالــب اهلــدف مــن عمليــة االســتماع فــإن ذلــك يؤثــر بشــكل إجيــايب 
علــى فهــم قواعــد اللغــة ومفرداهتــا ويزيــد مــن تركيــزه علــى املعلومــات الضروريــة لتحقيــق 

(ElShihibi, 2011) .اهلــدف مــن عمليــة االســتماع
هنــاك العديــد مــن االســراتيجيات الــي ميكــن اســتخدامها لتدريــس مهــارة االســتماع 
يف اللغــة اإلجنليزيــة، واقتصــر علــى أهــم هــذه االســراتيجيات: التعلــم التعــاوين، واســراتيجية 
اجليجســو، واســراتيجية فكــر زاوج شــارك، واســراتيجية دائــرة داخــل دائــرة، واســراتيجية 

االســتماع الثاثــي.
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معوِّقات تعلم مهارة االستماع يف اللغة اإلجنليزية:
 Listening Barriers in English Grade Students 

يســتمع الفــرد إىل احلديــث الــذي يدخــل ضمــن دائــرة اهتمامــه، لكــن قــد تؤثــر بعــض 
العوامــل علــى كفــاءة االســتماع، مثــل وجــود خلــل يف حاســة مــن احلــواس، أو وجــود عوامــل 
بيئيــة مثــل احلــرارة والريــاح قــد حتــد مــن كفــاءة عمليــة االســتماع، وكذلــك وجــود مشــكات 
شــخصية مــع املتحــدث، باإلضافــة إىل املعوقــات الثقافيــة مثــل نــربة الصــوت واللكنــة الــي 

 (Tyagi, 2013) .قــد تشــكل معوقًــا لــدى املســتمع
Speaking Skill in English :مهارة التحدُّث يف اللغة اإلجنليزية

يشــر كلٌّ مــن "بيلــي" و"ديفيــد"   (Bailey & David, 2005) إىل أنَّ التحــدُّث عمليَّــة 
ــا  تفاعليَّــة تشــمل بنــاء املعــى الــذي يتضمــن إنتــاج واســتقبال ومعاجلــة املعلومــات، كمــا أنَّ
ــا مــن أهــم الوســائل  تعــدُّ الوســيط الــذي مــن خالــه تـَُتعلَّــم اللغــة اإلجنليزيــة، باإلضافــة إىل أنَّ
الــي تســاعد علــى التعلُّــم، كذلــك فــإنَّ إتقــان التحــدُّث يعــدُّ أحــد أهــداف تعلُّــم اللغــة 

اإلجنليزيــة كلغــة أجنبيــة. 
وتكمــن أمهيــة مهــارة التحــدث ملتعلمــي اللغــة اإلجنليزيــة يف أنــا املهــارة الــي مــن خاهلــا 
يتعلمــون اللغــة بصــورة طبيعيــة، إضافــًة إىل أنــا هتيــئ الفرصــة للمتعلمــني ملمارســة اللغــة، 
والتــدرب علــى الطاقــة والنطــق الصحيــح للغــة اإلجنليزيــة. (Rao, 2012). وهــي فــنٌّ مــن 
  )Alsubaie, 2016). .فنــون التواصــل حيكــم مــن خاهلــا علــى الكفــاءة اللغويــة للمتحــدث
ويقــوم التحــدث علــى أربعــة عناصــر رئيســة تتعلــق بــأداء املتحــدث أثنــاء احملادثــة، 
وهــي: الطاقــة والقــدرة علــى ســرد األفــكار بشــكل مرابــط وصحــة التعبــر وســامة األداء 

.(Murcia, Brinton & Snow, 2014(
ومتــر مبجموعــة مــن اخلطــوات رتَّبهــا "بياجيــت"(Bygate, 2001)  يف أربــع نقــاط، هــي: 

تشــكيل الفكــرة، مث صياغــة احلديــث، يليهــا اللفــظ أو التحــدث، وأخــرًا املراقبــة الذاتيــة. 



جملة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية املجلد 31، العدد )2( ، ص ص  335-373  ديســمرب  2020 م .

350

اسرتاتيجيات تدريس مهارة التحدث يف اللغة اإلجنليزية:
 Teaching of English Speaking skill 

الطــاب مبمارســة  يقــوم  التواصــل يتطلــب أن  التحــدث مــن أجــل  تدريــس مهــارة 
عمليــة التحــدث يف مواقــف خمتلفــة وتوفــر أنشــطة التحــدث املختلفــة؛ لكــي ال يعتمــد 
الطــاب علــى عمليــة حفــظ احملادثــات أو احلــوارات، وهنــاك عــدد مــن طــرق التدريــس 
الــي ميكــن اســتخدامها مــن أجــل تدريــس مهــارة التحــدث، وقــد اقُتصــر علــى أبــرز هــذه 
االسراتيجيات، ومنها ما ذكره "كاي" (Kayi, 2006): املناقشة، ولعب األدوار، وإكمال 
الفراغــات، والعصــف الذهــي، والســرد القصصــي، واملقابــات، وإكمــال القصــة، والتقريــر، 
الفــروق  الصــورة، وإجيــاد  الصــور، ووصــف  مــن خــال  اللعــب، وســرد قصَّــة  وبطاقــات 

واالختافــات. 
معوقات تعلم مهارة التحدث ابللغة اإلجنليزية:

Barriers of Speaking skill in English 
علــى الرغــم مــن أمهيــة مهــارة التحــدُّث يف تعلــم اللغــة اإلجنليزيــة إال أن املتعلمــني 
يواجهــون بعــض الصعوبــات أو املعوقــات الــي قــد تعيــق عمليــة تعلمهــم ملهــارة التحــدث، 
باللغــة اإلجنليزيــة، وضعــف  التحــدث  تتطلــب  الــي  املواقــف  قلــة  املعوقــات:  هــذه  ومــن 
الدافعيــة لــدى املتعلمــني، والقلــق مــن التحــدث، وضعــف اخللفيــة املعرفيــة للمتعلــم، إضافــة 
  (Al-Sobhi & Preece, 2018).إىل الفقــر اللغــوي لــدى املتعلــم وقلــة حصيلتــه مــن املفــردات
   Speaking Anxiety in English :احملور الثالث: قلق التحدث ابللغة اإلجنليزية

مــن أكثــر مظاهــر القلــق انتشــارًا بــني متعلمــي اللغــة اإلجنليزيــة كلغــة أجنبيــة قلــق 
التحــدث، فهــو أحــد العوامــل الــي تســبب اخلــوف والتوتــر وإحســاس املتحــدث بالضغــط، 
مــع  التحــدُّث  منــه  يتطلــب  املتعلِّــم يف موقــف  القلــق عندمــا يوضــع  هــذا  وتــزداد حــدة 
أشــخاص تعــد اللغــة اإلجنليزيــة لغتهــم األم، وذلــك خوفًــا مــن االنتقــاد أو إحساســه بــأن 
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(Pawlak & Waniek-Klimczak. 2015). الشــخص اآلخــر أقــل مــن  إمكاناتــه 
ويؤكِّــد كلٌّ مــن "الصبحــي" و"بريــس" (Al-sobhi & Preece, 2018) علــى أن التحــدث 
باللغــة اإلجنليزيــة كلغــة أجنبيــة يـَُعــدُّ مــن الصعوبــة مبــكاٍن، إضافــة إىل صعوبــة تعلــم التحــدث 
باللغــة اإلجنليزيــة؛ وذلــك بســبب عــدد مــن املشــكات، منهــا: عــدم وجــود مواقــف تشــجع 
علــى ممارســة اللغــة، وفقــدان الدافعيــة، وفقــدان ثقتهــم بأنفســهم، باإلضافــة إىل املعرفــة 

احملــدودة باللغــة اإلجنليزيــة، وكذلــك قلــة كفــاءة طــرق التدريــس املتبعــة. 
 Speaking Anxiety in English :أسباب قلق التحدث ابللغة اإلجنليزية

ميكــن تلخيــص أســباب قلــق التحــدث باللغــة اإلجنليزيــة كلغــة أجنبيــة يف عــدد مــن 
الــي ذكرهــا "إيســنربق" و"كامبــل"(Eisenberg & Camble, 1991)  وهــي: النقــاط 

•القلــق مــن اجملهــول وذلــك بســبب التجــارب الســلبية الــي مــر هبــا املتعلــم يف فــرات 
ســابقة أثنــاء عمليــة التحــدث باللغــة اإلجنليزيــة، ممــا أوجــد لديــه قلًقــا تطــور حــى أصبــح 

املتعلــم ال يعــرف مســببات هــذا القلــق. 
• اخلوف من التقومي السلي من املستمعني. 

• شعور املتعلِّم بضعف إمكاناته وقدراته يف التحدُّث باللغة اإلجنليزية.
• عدم قدرة املتحدِّث على مواجهة النتائج املرتبة على عملية التحدث. 

Types of Speaking Anxiety :أنواع قلق التحدث
 K(Jaffe, 2011) "هنــاك نوعــان لقلــق التحــدث يف اللغــة اإلجنليزيــة، ذكرمهــا "جيــف

ومهــا: 
• النــوع األول يتعلــق بالقلــق املرتبــط بعمليَّــة التحــدث حيــث إنَّ املتحــدث ال يعــرف 

كيــف جيــري حديثًــا مــع اآلخريــن. 
• النــوع الثــاين يتعلــق بقلــق التحــدث املرتبــط بــاألداء فقــد تظهــر أعــراض التوتــر علــى 

املتحــدث أثنــاء التحــدث. 
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English Language Learning Anxiety Scale :قياس قلق التحدُّث ابللغة اإلجنليزية
 وضع عدد من املتخصصني مقاييس خاصة بقلق اللغة، ومن بني هذه املقاييس: 

 )Horwitz, Horwitz, & Cope, 1986) "مقيــاس "هوروتــر" و"هوروتــز" و"كــوب  •
وهــم أول مــن حــاول تقنــني مقيــاس لقلــق تعلــم اللغــة األجنبيــة يف الفصــل (FLCAS)، وقــد 
ركــزوا عنــد بنــاء مقيــاس قلــق اللغــة علــى مشــاعر قلــق التحــدث الــي يشــعر هبــا املتحــدث 
عندمــا يتحــدث باللغــة داخــل غرفــة الصــف، وقــد حــددوا يف هــذا املقيــاس ثاثــة عوامــل 
رئيســة للقلــق، وهــي: قلــق التواصــل، وقلــق االختبــار، واخلــوف مــن التقــومي الســلي، وقــد 
اشــتمل املقيــاس علــى )33( عبــارة تنوعــت بــني العبــارات اإلجيابيــة والعبــارات الســلبية، 

ويُعــد مــن أكثــر املقاييــس اســتخداًما.
• مقيــاس "مكروســكي" و"ريتشــموند" (McCroskey, 2013) لقيــاس قلــق التحــدث 

Personal Report of Public Speaking Anxiety (PRPSA). أمــام اآلخريــن
 (Ozturk & Gurbuz, 2014) Ozturk and Gurbuz "مقيــاس "أوزتــورك" و"قربــس  •
Foreign Language speaking Anxiety (FLSA) فقــد قامــا بتقنــني مقيــاس قلــق التحــدث 

واشــتمل املقيــاس علــى )18( عبــارة، قامــا باختيارهــا مــن مقيــاس قلــق اللغــة األجنبيــة يف 
  . (Horwitz, et al, 1986(الــذي أعــده كلٌّ مــن "هوروتــر" وآخريــن (FLCAS) الفصــل

عالقة معاجلة املعلومات بقلق التحدث:
ينشــأ القلــق عندمــا حيــس الفــرد بالتهديــد أو يتوهــم التهديــد مــن خــال موقــف مــن 
املواقف، وهو ناتج عن اضطرابات يف التفكر تنتج عندما يفكر الفرد يف املواقف السلبية 
الــي قــد يتعــرض هلــا ويقصــي املواقــف اإلجيابيــة )بلحســيي، 2011، 321(. ويتكــون 
لــدى املصابــني بقلــق التحــدث خمططــات حــول املخاطــر احملتملــة الــي قــد يتعرضــون هلــا 
خمزنــة يف الذاكــرة بعيــدة املــدى تعمــل بشــكل آيل عندمــا يتعــرض الفــرد إىل موقــف مماثــل 

(Cottraux, 2001, 116). ملــا تعــرض لــه يف املاضــي



برنامج تعليمي قائم عىل نظرية معاجلة املعلومات لتدريس اللغة اإلنجليزية ..... أمحد بن عاطف الشهري ،حممد بن حسن آل حسن

353

ويركــز مــن يعانــون مــن قلــق التحــدث علــى األفــكار املقلقــة الــي تســهم يف زيــادة 
الركيــز علــى املنبهــات الســلبية ممــا يــؤدي إىل تعطيــل األداء اإلدراكــي، وبضعــف األداء 

(Matthews and Wells, 1996, 580) القلــق يــؤدي إىل زيــادة  اإلدراكــي 
وقــد أجريــت العديــد مــن الدراســات الــي تســعى إىل التحقــق مــن أثــر نظريــة معاجلــة 
هــذه  ومــن  مفرداهتــا.  اكتســاب  أو  اإلجنليزيــة  اللغــة  مهــارات  تعليــم  علــى  املعلومــات 

الدراســات: 
العاقــة  علــى  التعــرُّف  إىل  هدفــت  دراســة    (Kheribet, 2017) "كربــت" أجــرى 
املوجــودة بــني ســعة الذاكــرة العاملــة وإمكانيــة تطويــر املهــارات الشــفهيَّة عنــد متعلمــي 
اللغــة اإلجنليزيــة، وذلــك مــن خــال الكشــف عــن الــدور الــذي تقــوم بــه املكونــات الرئيســة 
للذاكــرة العاملــة، ولتحقيــق أهــداف الدراســة اســتخدم الباحــث املنهــج شــبه التجريــي، 
وتكوَّنــت عينــة البحــث مــن )45( طالبًــا مــن قســم اللغــة اإلجنليزيــة يف مدرســة تدريــب 
املعلمــني بقســطنطينة، اختــروا بطريقــة عشــوائية، وتوصلــت الدراســة إىل وجــود عاقــة 
إجيابيــة بــني ســعة الذاكــرة العاملــة واملهــارات اللغويَّــة الشــفهيَّة لــدى متعلمــي اللغــة اإلجنليزيــة 

كلغــة أجنبيــة. 
كمــا قــام )وهيــب، 2017( بدراســة هدفــت إىل الكشــف عــن العاقــة بــني ســعة 
الذاكــرة العاملــة لــدى طــاب املرحلــة االبتدائيــة ومهــارة االســتماع لديهــم يف اللغــة اإلجنليزيــة 
كلغــة أجنبيَّــة، ولتحقيــق أهــداف الدراســة اســتخدم الباحــث املنهــج الوصفــي االرتباطــي، 
وتكوَّنــت عينــة الدراســة مــن )60( طالًبــا وطالبــة مــن طــاب املرحلــة االبتدائيــة مبحافظــة 
ســوهاج، وتوصلــت الدراســة إىل وجــود عاقــة ارتبــاط طرديــة بــني ســعة الذاكــرة العاملــة 

وبــني مهــارة االســتماع يف اللغــة اإلجنليزيــة.
وهــدف حبــث "امليكتــا" (El Mechta, 2017) إىل استكشــاف تأثــر الــذكاء اللغــوي 
األجنبيــة،  اللغــة  تعلــم  علــى  اللفظــي(  والتفكــر  اللغويــة،  والكفــاءة  العاملــة،  )الذاكــرة 
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ولتحقيــق أهــداف البحــث اســتخدمت الباحثــة املنهــج الوصفــي، وتكوَّنــت عينــة الدراســة 
مــن )61( طالبًــا مــن طــاب الســنة األوىل يف ختصــص اللغــة اإلجنليزيــة كلغــة أجنبيــة يف 
جامعــة قســطنطينة، وقــد أظهــرت نتائــج البحــث وجــود عاقــة ارتباطيــة بــني مكونــني مــن 
مكونــات الــذكاء اللغــوي )الكفــاءة اللغويــة والتفكــر اللفظــي( وبــني التحصيــل اللغــوي يف 
تعلــم اللغــة اإلجنليزيــة، كمــا أظهــرت النتائــج وجــود ارتبــاط ضعيــف بــني التحصيــل اللغــوي 

والذاكــرة العاملــة. 
ومــن الدراســات واألحبــاث الــي تناولــت معاجلــة املعلومــات وقلــق التحــدث دراســة 
 (Lukasik, Waris, Soveri, و"ليــي"  و"هلتونــن"،  و"ســوفري"،  و"وارز"،  "لوكاســيك"، 
(Lehtonen and Laine, 2019 الــذي هــدف إىل اســتقصاء العاقــة بــني القلــق والتوتــر وأداء 

الذاكــرة العاملــة، وقــد تنــاول الباحثــون ثاثــة مــن مكونــات الذاكــرة العاملــة، وهــي: الذاكــرة 
العاملــة اللفظيــة، والذاكــرة البصريــة املكانيــة، واألداء الذاكــري، وقــد توصــل البحــث إىل 

وجــود عاقــة ســلبية بــني أداء الذاكــرة العاملــة والقلــق. 
ودراســة "بيــك" و"كارك" (Beck & Clark, 1997) الــي هدفــت إىل تعــرف عــاج 
قلــق التحــدث مــن خــال بنــاء منــوذج ملعاجلــة املعلومــات قائــم علــى خمطــط ثاثــي املراحــل 
للقلق يتضمن التســجيل األويل حملفز التهديد، وتفعيل منط التهديد األساســي، والتنشــيط 
الثانــوي ألمنــاط تفكــر أكثــر تفصيــًا وانعكاًســا. وقــد توصلــت الدراســة إىل عــدم وجــود 

تأثــر لنمــوذج املعلومــات علــى خفــض قلــق التحــدث لــدى عينــة البحــث. 
وبالنظــر إىل الدراســات الســابقة ياحــظ أنــا اتفقــت علــى وجــود تأثــر لنظريــة معاجلــة 
الــي   (El Mechta, 2017) دراســة  إال  اإلجنليزيــة،  اللغــة  مهــارات  تنميــة  علــى  املعلومــات 
توصلــت إىل وجــود ارتبــاط ضعيــف بــني التحصيــل اللغــوي والذاكــرة العاملــة. كمــا أن مجيــع 
الدراســات الســابقة تناولــت مكونًــا واحــًدا مــن مكونــات نظريــة معاجلــة املعلومــات، وهــو 
الذاكرة العاملة ومل تتناول الذاكرة احلســية والذاكرة بعيدة املدى. واســتخدمت الدراســات 



برنامج تعليمي قائم عىل نظرية معاجلة املعلومات لتدريس اللغة اإلنجليزية ..... أمحد بن عاطف الشهري ،حممد بن حسن آل حسن

355

الســابقة املنهــج شــبه التجريــي إال دراســة )وهيــب، 2017(، واتفــق البحــث احلــايل مــع 
دراســة  (Kheribet, 2017)يف املتغــر التابــع وهــو التواصــل الشــفهي، بينمــا تناولــت دراســة 
"وهيــب" مهــارة االســتماع كمتغــر تابــع، وتناولــت دراســة (El Mechta, 2017)  التحصيــل 

اللغــوي كمتغــر تابــع. 
(Lukasik, Waris, ودراسة  (Beck & Clark, 1997(وخيتلف البحث احلايل عن دراسة

ويتفــق  الدراســة،  عينــة  املســتخدم ويف  املنهــج  )Soveri, Lehtonen and Laine, 2019 يف 
معهمــا يف تنــاول عاقــة معاجلــة املعلومــات بقلــق التحــدث.  

فروض البحث:
حاول البحث احلايل اختبار صحة الفرضني التاليني: 

1- توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مســتوى داللة )0.05( بني متوســطات 
درجات الطاب للتطبيق القبلي والبعدي الختبار مهارات التواصل الشــفهي )االســتماع 

والتحــدث( لصــاحل التطبيــق البعدي. 
بــني   )0.05( داللــة  مســتوى  عنــد  إحصائيــة  داللــة  ذات  فــروق  توجــد   -2
متوســطات درجــات الطــاب للتطبيــق القبلــي والبعــدي ملقيــاس قلــق التحــدث لصــاحل 

القبلــي. التطبيــق 
إجراءات البحث

منهج البحث:  
اســتخدم البحــث احلــايل املنهــج شــبه التجريــي وذلــك مــن خــال حتديــد جمموعــة 
واحــدة جتريبيــة، لتعــرُّف أثــر تدريــس اللغــة اإلجنليزيــة باســتخدام املتغــر املســتقل بربنامــج 
التواصــل  التابعــني: مهــارات  املتغريــن  املعلومــات يف  قائــم علــى نظريَـّـة معاجلــة  تعليمــي 
الشــفهي وقلــق التحــدث لــدى طــاب الصــف الثالــث الثانــوي، فقــد طبِّــق الربنامــج املقــرح 

علــى اجملموعــة التجريبيــة. 
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جمتمع البحث:
)نظــام  الثانــوي  الثالــث  الصــف  طــاب  مــن مجيــع  احلــايل  البحــث  جمتمــع  تكــون 
املقــررات( يف املــدارس الثانويــة التابعــة إلدارة حمايــل عســر التعليميــة يف الفصــل الدراســي 
ــا، وفًقــا إلدارة  الثــاين مــن العــام الدراســي )1439-1440ه( وعددهــم )1128( طالًب
اإلشــراف الربــوي -التعليــم الثانوي-نظــام املقــررات بــإدارة تعليــم حمايــل؛ وذلــك بســبب 
خصائــص طــاب هــذه املرحلــة، وكونــا مرحلــة انتقاليــة إىل املرحلــة اجلامعيــة الــي تتطلــب 

بعــض براجمهــا أو أي برامــج أخــرى قــد يلتحــق هبــا الطالــب اإلملــام باللغــة اإلجنليزيــة. 
عينة البحث:

تكوَّنــت عينــة البحــث احلــايل مــن )32( طالًبــا مــن طــاب الصــف الثالــث الثانــوي 
مبدرســة الفــاح الثانويــة )نظــام املقــررات( التابعــة إلدارة تعليــم حمايــل عســر، وقــد اختــرت 
عينــة البحــث بطريقــة عشــوائية عــن طريــق القرعــة، فقــد كتبــت أمســاء املــدارس الثانويــة التابعة 
إلدارة تعليــم حمايــل عســر ومــن مث اختــرت إحــدى األوراق عشــوائيًّا، فوقــع االختيــار علــى 

مدرســة الفــاح الثانويــة.
متغريات البحث:

 املتغــر املســتقل: برنامــج تعليمــي قائــم علــى نظريَّــة معاجلــة املعلومــات لتدريــس اللغــة 
اإلجنليزيــة.

 املتغرات التابعة:
• مهارات التواصل الشفهي يف اللغة اإلجنليزية. 

• قلق التحدث لدى طاب الصف الثالث الثانوي.
مواد البحث:

استخدم البحث احلايل املواد اآلتية:
• برنامج تعليمي قائم على نظريَّة معاجلة املعلومات.
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القائــم علــى نظريَـّـة معاجلــة املقــرح  الربنامــج  للتدريــس باســتخدام  املعلــم  دليــل   •
املعلومــات.

• دليل الطالب للربنامج املقرح القائم على نظرية معاجلة املعلومات.
إجراءات إعداد الربانمج املقرتح: 

بعــد حتديــد اهلــدف مــن الربنامــج اطلــع علــى األدبيَّــات والبحــوث والدِّراســات السَّــابقة 
ذات العاقــة بالربامــج التَّعليميــة، ونظريَّــة معاجلــة املعلومــات، واألهــداف العامــة لتدريــس 
اللغــة اإلجنليزيــة يف اململكــة العربيــة الســعودية، وأهــداف تدريــس اللغــة اإلجنليزيــة يف املرحلــة 
الثانويــة، وكتــاب اللغــة اإلجنليزيــة للصــف الثالــث الثانــوي سلســلة  (Mega Goal 5) لنظــام 
املقــررات، وحــدد احملتــوى املناســب لبنــاء الربنامــج وحتليلــه، بعــد ذلــك حــددت مكونــات 

الربنامــج املقــرح القائــم علــى نظريَّــة معاجلــة املعلومــات. 
الربانمج املقرتح القائم على نظريَّة معاجلة املعلومات: 

األهداف العامة للربانمج:
يتضمن الربنامج املقرح القائم على نظريَّة معاجلة املعلومات اهلدفني التاليني:  

والتحــدث، االســتماع  مهــاريت  وتشــمل:  الشــفهي،  التواصــل  مهــارات  تنميــة   •
هلمــا. الفرعيــة  واملهــارات 

• خفض قلق التحدث لدى طاب الصف الثالث الثانوي.
منطلقات الربانمج املقرتح: 

• ينطلق من مبادئ وافرتاضات نظريَّة معاجلة املعلومات كنظريَّة معرفية.
• االعتماد على مهارات التواصل الشفهي.

• سياسة التعليم يف اململكة العربية السعودية.
• وثيقة منهج اللغة اإلجنليزية للمناهج اجلديدة عام )2014(.

• مراعاة خصائص النمو لطالب الصف الثالث الثانوي.
•مراعاة خصائص اجملتمع وطبيعة املادة الدراسية.
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توظيف مبادئ معاجلة املعلومات يف الربانمج املقرتح:
يقــوم الربنامــج علــى املبــادئ واالفرتاضــات العامــة ملعاجلــة املعلومــات، وتوظــف علــى 

النحــو التــايل: 
أوًل: احلفــاظ علــى انتبــاه الطــالب: ويوظــف مــن خــال: التحــرك داخــل الفصــل، 
واســتخدام اإلشــارات واإلمياءات، وتغير نربة الصوت بني احلني واآلخر، وتوجيه األســئلة 

للطــاب بشــكل عشــوائي، وعــزل املشــتتات بقــدر املســتطاع. 
اثنيًــا: املتعلــم النشــط: ويوظــف مــن خــال: أن يتحــدث املعلــم أقــل مــن الطــاب، 
وإشــراك الطــاب يف املناقشــات واألنشــطة داخــل اجملموعــات، وجيــب أن تكــون األســئلة 
املوجهــة تســتدعي مــن الطالــب أن يقــوم مبشــاركة فاعلــة، وليســت أســئلة تســتدعي التذكــر 

فقــط، وضــع درجــات علــى األســئلة املوجهــة لزيــادة االنتبــاه. 
ــا: التعلــم مــن أجــل املعــى: ويوظــف مــن خــال: بيــان العاقــة بــني املعلومــات  اثلًث
احلاليــة واملعلومــات الســابقة لــدى املتعلــم، واســتخدام الرســومات واخلرائــط والنمــاذج؛ لربــط 
املعرفــة اجلديــدة باملعرفــة الســابقة، وإعطــاء الفرصــة للطــاب لبيــان عاقــة املعرفــة اجلديــدة 
الســابقة واملعرفــة  املعرفــة  تناقــش  الــي  باألنشــطة  تزويدهــم  مــن خــال  الســابقة  باملعرفــة 
اجلديــدة، وطــرح أســئلة تتطلــب مــن الطــاب أن يضربــوا أمثلــة باســتخدام املعرفــة اجلديــدة 

يف مواقــف أخــرى، ويصــوغ الطــاب املعرفــة اجلديــدة بلغتهــم اخلاصــة.
رابًعــا: التنظيــم: ويوظــف مــن خــال: تقــدمي املعرفــة اجلديــدة منظمــًة منطقيًّــا مــن 
الســهل إىل الصعــب، وبيــان كيفيــة تنظيــم املعرفــة اجلديــدة للطــاب، وتوضيــح األهــداف 
اإلجرائيــة للطــاب، وتلخيــص الطــاب ملــا تعلمــوه مــن معرفــة، وتدريــب الطــاب علــى 
مهــارات التلخيــص وكتابــة املذكــرات ورســم اخلرائــط والشــبكات، وينظــم الطــاب املعرفــة 

وفًقــا لقدراهتــم. 
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مــن  للمعلومــات: ويوظــف  التشــفري  مهــارة  الطــالب علــى  تدريــب  خامًســا: 
خــال: مســاعدة الطــاب علــى تكويــن صــور عقليــة أو إشــارات لفظيــة لألشــكال 
واجلــداول، وتزويــد الطــاب باســراتيجيات التذكــر مثــل: الكلمــة الوتديــة، والكلمــة 

والربــط.... املفتاحيــة، 
سادًســا: تكــرار التعلــم: ويوظــف مــن خــال: تنويــع األمثلــة للمفهــوم اجلديــد، وعمل 
اختبــارات قصــرة مســتمرة، والســؤال عــن الــدرس الســابق قبــل تقــدمي الــدرس اجلديــد، 

واملراجعــات اليوميــة واألســبوعية. 
مراحل الربانمج: 

تتحدد مراحل الربنامج يف أربع مراحل، هي:
 املرحلة األوىل: مرحلة تنشيط املعرفة السابقة وجذب انتباه الطاب. 

املرحلة الثانية: مرحلة تقدمي املعرفة اجلديدة.
 املرحلة الثالثة: مرحلة )التوسع( استخدام املعرفة اجلديدة يف مواقف أخرى.  

 املرحلة الرابعة: مرحلة التقومي. 
أدوات البحث: 

األدوات الي استخدمها يف هذا البحث تشمل: 
• اختبــار مهــارات التواصــل الشــفهي يف اللغــة اإلجنليزيــة، ويتضمــن قيــاس مهارتــني: 

)مهــارة االســتماع -مهــارة التحــدث(.
• مقيــاس قلــق التحــدث لــدى طــاب الصــف الثالــث الثانــوي، ويُقــاس مــن خــال 

حموريــن: )احملــور األول: القلــق قبــل التحدث-احملــور الثــاين: القلــق أثنــاء التحــدث(.
قياس صدق االختبار:

عــرض اختبــار مهــارات التواصــل الشــفهي علــى عــدد مــن احملكمــني، الذيــن أكــدوا 
صاحيــة أداة االختبــار بعــد إجــراء بعــض التعديــات ومــن مث طبِّــق علــى عينــة اســتطاعية. 
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حساب معامل ثبات االختبار:
 Cronbach Alpha "حســب معامــل ثبــات االختبــار باســتخدام معامــل "ألفــا كرونبــاخ
الــذي بلــغ )0.819(، وهــذا يــدل علــى أن االختبــار يتمتــع بدرجــة عاليــة مــن الثبــات 

والتجانــس. 
مقياس قلق حتدث اللغة اإلجنليزية لدى طالب الصف الثالث الثانوي: 

اختيار مقياس قلق التحدث:
• اختــر مقيــاس القلــق الصفــي FLCAS الــذي أعــده كلٌّ مــن "هوروتــز" وآخريــن 
 (Horwitz, et al., 1986) ألنــه املقيــاس الــذي تنــاول قلــق التحــدث يف بعــض عباراتــه، 

ويتكــون مــن )33( عبــارة. 
• متت ترمجة املقياس واســتبعدت بعض الفقرات، وقسِّــم املقياس إىل حمورين: القلق 

قبــل التحــدث، والقلــق أثنــاء التحدث. 
تصحيح عبارات املقياس:

يصحــح املقيــاس بشــكل متــدرج مــن )5 إىل 1( فتأخــذ اســتجابة "موافــق بشــدة" 
)5( درجــات، وعبــارة "موافــق" )4( درجــات، وعبــارة "ال أعلــم" )3( درجــات، وعبــارة 
"غــر موافــق" درجتــني، وعبــارة "غــر موافــق بشــدة" درجــة واحــدة يف حــال كانــت العبــارات 

إجيابيــة، ويصحــح بطريقــة عكســية يف حــال كــون العبــارة ســلبية. 
صدق املقياس:

• عرضــت عبــارات املقيــاس علــى جمموعــة مــن احملكمــني يف ختصــص املناهــج وطــرق 
تدريــس اللغــة اإلجنليزيــة، وكذلــك بعــض مــن أعضــاء هيئــة التدريــس يف ختصــص علــم 
النفــس الربــوي وإجــراء التعديــات، مث طبِّــق املقيــاس اســتطاعيًّا، وحســب معامــل الثبــات 
لــه مــن خــال معامــل "ألفــا كرونبــاخ" )0.87(، وبلــغ الثبــات بطريقــة التجزئــة النصفيــة 
)0.89(، وكانــت قيــم معامــات االتســاق الداخلــي لكافــة عبــارات املقيــاس دالــة عنــد 

مســتوى )0.05(، وتكــون املقيــاس يف صورتــه النهائيــة مــن )22( عبــارة. 
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تنفيذ البحث:
ِقبــل املشــرف، وحتقِّــق  البحــث واعتمادهــا مــن  انتهــَي مــن جتهيــز أدوات  بعــد أن 
مــن صاحيتهــا للتطبيــق، نـُفِّــذ البحــث يف الفصــل الدراســي الثــاين مــن العــام الدراســي 
)1439-1440ه(؛ وذلــك ملعرفــة أثــر التدريــس باســتخدام الربنامــج التعليمــي القائــم 
علــى نظريَـّـة معاجلــة املعلومــات علــى تنميــة مهــارات التواصــل الشــفهي، وخفــض قلــق 

التحــدث باللغــة اإلجنليزيــة لــدى طــاب الصــف الثالــث الثانــوي.
أساليب البحث اإلحصائية:

لإلجابة عن أســئلة البحث واختبار صحة فروضه، اســتخدمت األســاليب اإلحصائية 
التالية: 

• النسب املئوية واملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية. 
• "ألفا كرونباخ" حلســاب الثبات الختبار مهارات التواصل الشــفهي، ومقياس قلق 

التحــدث باللغــة اإلجنليزية.
• معامــل ارتبــاط "برســون" للتحقــق مــن صــدق االتســاق الداخلــي الختبــار مهــارات 

التواصــل الشــفهي، ومقيــاس قلــق التحــدث باللغــة اإلجنليزيــة. 
• اختبــار )ت( T-test لداللــة الفــروق بــني متوســطات درجــات اجملموعــة التجريبيــة 
يف التطبيقــني القبلــي والبعــدي الختبــار مهــارات التواصــل الشــفهي ومقيــاس قلــق التحــدث 

باللغــة اإلجنليزيــة. 
• "مربع إيتا" )η2( حلساب حجم تأثر املتغر املستقل على املتغرات التابعة.

نتائــج البحــث ومناقشــتها وتفســرها:النتائج املتعلقــة باإلجابــة عــن الســؤال األول 
والتحقــق مــن صحــة الفــرض األول: 

النتائج املتعلقة ابلفرض األول:
نــص الفــرض األول مــن فــروض البحــث علــى أنَّــه: "توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة 
الشــفهي  التواصــل  مهــارات  درجــات  متوســطات  بــني   )0.05( داللــة  مســتوى  عنــد 
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)االســتماع والتحــدث( يف التطبيقــني القبلــي والبعــدي لــدى طــاب اجملموعــة التجريبيــة 
لصاحل التطبيق البعدي"، وللتأكد من صحة هذا الفرض حســبت املتوســطات احلســابية، 
واالحنرافــات املعياريــة، وقيــم )ت( لنتائــج اجملموعــة التجريبيــة يف التطبيقــني القبلــي والبعــدي 

الختبــار مهــارات التواصــل الشــفهي، واجلــدول )1( يوضــح ذلــك:
جدول )1(: داللة الفروق بني متوسطات درجات طالب اجملموعة التجريبية يف التطبيقني القبلي والبعدي 

الختبار مهارات التواصل الشفهي )ن= 32(.

املهارة 
التطبيق البعديالتطبيق القبلي

قيمة )ت(
مستوى 
الداللة املتوسط 

احلسايب
االحنراف 
املعياري

املتوسط 
احلسايب

االحنراف 
املعياري

0.00**6.092.4110.251.886.40االستماع
دالة إحصائيًّا

0.00**5.941.9710.693.4210.09التحدث
دالة إحصائيًّا

مهارات التواصل 
الشفهي ككلٍّ

12.033.4620.943.7211.87**0.00
دالة إحصائيًّا

  **دالة إحصائيًّا عند مستوى )0,01(.    * دالة إحصائيًّا عند مستوى )0,05(.

يتضــح مــن اجلــدول )1( وجــود فــروق دالــة إحصائيًّــا عنــد مســتوى )0.01( بــني 
القبلــي والبعــدي الختبــار  التطبيقــني  متوســطي درجــات طــاب اجملموعــة التجريبيــة يف 
مهــارات التواصــل الشــفهي )االســتماع، التحــدث(، والدرجــة الكليــة لاختبــار لصــاحل 
التطبيــق البعــدي، ممــا يعــي قبــول الفــرض األول الــذي نــص علــى: "توجــد فــروق ذات 
داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة )0.05( بــني متوســطات درجــات مهــارات التواصــل 
الشــفهي )االســتماع والتحــدث( يف التطبيقــني القبلــي والبعــدي لــدى طــاب اجملموعــة 

التجريبيــة لصــاحل التطبيــق البعــدي". 
وحلســاب حجــم تأثــر املتغــر املســَتِقل )الربنامــج التعليمــي املقــرح يف اللغــة اإلجنليزيــة 
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القائم على نظريَّة معاجلة املعلومات( على مهارات التواصل الشــفهي، اســتخدم الباحثان 
معادلــة حجــم التأثــر "مربــع إيتــا" )η2( مــن خــال املعادلــة التاليــة:

                           ت2
_______________________ = )η2(  ت 2+ درجة                    

حيــث إنَّ حجــم التأثــر يكــون صغــرًا إذا كانــت قيمــة "مربــع إيتــا" )η2( أقــل مــن 
أو  مــن  وأقــل  تســاوي )0.06(،  أو  مــن  أكــرب   )η2( إذا كانــت  ومتوســطًا   ،)0.06(

(Cohen, 1988). مــن )0.14(  أكــرب   )η2( إذا كانــت تســاوي )0.14(. وكبــرًا 
واجلدول )2( يوضح النتائج:

جــدول )2(: حجــم أتثــري الربانمــج التعليمــي القائــم علــى نظريَّــة معاجلــة املعلومــات علــى مهــارات التواصــل 
الشفهي على عينة البحث )ن= 32(.

حجم التأثريقيمة )η2(قيمة )ت2(قيمة )ت(درجة احلريةاملهارة
كبر316.4040.960.569االستماع
كبر3110.09101.810.767التحدث

كبر3111.87140.900.820مهارات التواصل الشفهي ككلٍّ

يتضح من نتائج اجلدول )2( أن مجيع قيم )η2( أكرب من )0.14(، مما يعي توافر 
حجــم تأثــر كبــر للمتغــر املســتقل )الربنامــج التعليمــي املقــرح يف اللغــة اإلجنليزيــة القائــم 
علــى نظريَّــة معاجلــة املعلومــات( علــى مهــارات التواصــل الشــفهي )االســتماع والتحــدث(، 

ويف ضــوء هــذه النتيجــة أجيــب عــن الســؤال األول مــن أســئلة البحــث. 
النتائج املتعلقة ابإلجابة عن السؤال الثاين والتحقق من صحة الفرض الثاين:

لإلجابــة عــن الســؤال الثــاين، والــذي نصــه: "مــا أثــر الربنامــج التعليمــي املقــرح علــى 
قلــق التحــدث لــدى طــاب الصــف الثالــث الثانــوي؟". اختــربت صحــة الفــرض الثــاين مــن 

فــروض البحــث.
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- النتائج املتعلقة ابلفرض الثاين:
نــص الفــرض الثــاين مــن فــروض البحــث علــى أنَّــه: "توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة 
عنــد مســتوى داللــة )0.05( بــني متوســطات درجــات قلــق التحــدث باللغــة اإلجنليزيــة 
يف التطبيقــني القبلــي والبعــدي لــدى طــاب اجملموعــة التجريبيــة لصــاحل التطبيــق القبلــي"، 
وللتأكــد مــن صحــة هــذا الفــرض حســبت املتوســطات احلســابية واالحنرافــات املعياريــة وقيــم 
)ت( لنتائــج اجملموعــة التجريبيــة يف التطبيقــني القبلــي والبعــدي ملقيــاس قلــق التحــدث باللغــة 

اإلجنليزيــة، واجلــدول )3( يوضــح ذلــك:
جدول )3(: داللة الفروق بني متوسطي درجات طالب اجملموعة التجريبية يف التطبيق

 البعدي ملقياس قلق التحدث )ن= 32(.

احملور 
التطبيق البعديالتطبيق القبلي

قيمة )ت(
مستوى الداللة

املتوسط 
احلسايب

االحنراف 
املعياري

املتوسط 
احلسايب

االحنراف 
املعياري

احملور األول: القلق قبل حتدث 
اللغة اإلجنليزية.

31.696.1124.816.514.23**0.00
دالة إحصائيًّا

احملور الثاين: القلق أثناء 
حتدث اللغة اإلجنليزية.

29.226.6525.886.431.770.09
غر دالة إحصائيًّا

قلق حتدث اللغة اإلجنليزية 
ككلٍّ

60.9111.3750.6912.373.13**0.00
دالة إحصائيًّا

  **دالة إحصائيًّا عند مستوى )0,01(.  * دالة إحصائيًّا عند مستوى )0,05(.

يتضــح مــن اجلــدول )3( وجــود فــروق دالــة إحصائيًّــا عنــد مســتوى )0.01( بــني 
متوســطات درجــات قلــق التحــدث باللغــة اإلجنليزيــة يف التطبيقــني القبلــي والبعــدي لــدى 
اللغــة  حتــدث  قبــل  القلــق  حمــور  القبلــي يف  التطبيــق  لصــاحل  التجريبيــة  اجملموعــة  طــاب 
اإلجنليزيــة، والدرجــة الكليــة لقلــق حتــدث اللغــة اإلجنليزيــة لصــاحل التطبيــق القبلــي، يف حــني 
ال توجــد فــروق دالــة إحصائيًّــا بــني متوســطات درجــات قلــق حتــدث اللغــة اإلجنليزيــة يف 
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التطبيقــني القبلــي والبعــدي لــدى طــاب اجملموعــة التجريبيــة يف حمــور القلــق أثنــاء حتــدث 
اللغــة اإلجنليزيــة، ممــا يعــي حتقــق صحــة الفــرض الثــاين.

وحلســاب حجــم تأثــر املتغــر املســتقل )الربنامــج التعليمــي املقــرح يف اللغــة اإلجنليزيــة 
القائم على نظريَّة معاجلة املعلومات( على قلق حتدث اللغة اإلجنليزية، استخدم الباحثان 

معادلــة حجــم التأثــر "مربــع إيتــا" )η2( مــن خــال املعادلــة التاليــة:
                           ت2

_______________________ = )η2( 
                    ت 2+ درجة احلرية                          

حيــث إنَّ حجــم التأثــر يكــون صغــرًا إذا كانــت قيمــة "مربــع إيتــا" )η2( أقــل مــن 
)0.06(، ومتوســطًا إذا كانت )η2( أكرب من أو تســاوي )0.06( وأقل من أو تســاوي 

.(Cohen, 1988( )0.14( أكــرب مــن )η2( وكبــرًا إذا كانــت ،)0.14(
 واجلدول )4( يوضح النتائج:

جدول )4(: حجم أتثري الربانمج التعليمي القائم على نظريَّة معاجلة املعلومات على قلق حتدث اللغة 

اإلجنليزية لدى عينة البحث )ن= 32(.

درجة احملور
احلرية

قيمة 
حجم التأثريقيمة )η2(قيمة )ت2()ت(

احملور األول: القلق قبل حتدث اللغة 
اإلجنليزية.

كبر314.2317.890.366

كبر313.139.800.240قلق حتدث اللغة اإلجنليزية ككلٍّ

يتضــح مــن نتائــج اجلــدول )4( أن مجيــع قيــم (η2) أكــرب مــن )0.14(، ممــا يعــي توافــر 
حجــم تأثــر كبــر للمتغــر املســتقل )الربنامــج التعليمــي املقــرح علــى القلــق قبــل التحــدث( 
والدرجــة الكليــة لقلــق حتــدث اللغــة اإلجنليزيــة، ويف ضــوء هــذه النتيجــة أجيــب عــن الســؤال 

الثــاين مــن أســئلة البحــث.
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مناقشة نتائج البحث وتفسريها:
يتضــح مــن نتائــج البحــث أثــر الربنامــج التعليمــي القائــم علــى نظريَّــة معاجلــة املعلومــات 
لتدريــس اللغــة اإلجنليزيــة علــى تنميــة مهــارات التواصــل الشــفهي لــدى طــاب الصــف 
الثالــث الثانــوي، ويؤكــد ذلــك صحــة الفــرض األول للبحــث؛ فقــد مت التوصــل إىل فــروق 
دالــة إحصائيًّــا عنــد مســتوى )0.05( لصــاحل االختبــار البعــدي جملموعــة البحــث التجريبيــة 
ملهــارات التواصــل الشــفهي، فقــد بلغــت قيمــة )ت( احملســوبة ملهــارة االســتماع )6.40( 
 )10.09( التحــدث  ملهــارة  احملســوبة  )ت(  قيمــة  وبلغــت   ،)0.00( داللــة  مبســتوى 
مبســتوى داللــة )0.00(، بينمــا بلغــت قيمــة )ت( احملســوبة ملهــارات التواصــل الشــفهي 
ككلٍّ )11.78( مبســتوى داللــة )0.00(، وهــذا يــدل علــى أنــه يوجــد أثــر للربنامــج 

املقــرح علــى تنميــة مهــارات التواصــل الشــفهي. 
وللكشــف عــن حجــم هــذا التأثــر اســتخدم "مربــع إيتــا" )η2(، فقــد بلغــت قيمــة 
"مربــع إيتــا" )η2( ملهــارة االســتماع )0.569(، وهــي قيمــة مرتفعــة، بينمــا بلغــت قيمــة 
"مربــع إيتــا" )η2( ملهــارة التحــدث )0.767(، وهــي قيمــة مرتفعــة أيًضــا، وبلغــت قيمــة 
"إيتــا" )η2( ملهــارات التواصــل الشــفهي ككلٍّ )0.820(، وهــي قيمــة مرتفعــة أيًضــا، ممــا 
يــدل علــى توافــر حجــم تأثــر كبــر للمتغــر املســتقل )الربنامــج التعليمــي املقــرح يف اللغــة 
اإلجنليزيــة القائــم علــى نظريَّــة معاجلــة املعلومــات علــى تنميــة مهــارات التواصــل الشــفهي(. 
وتتفــق هــذه النتيجــة مــع نتائــج دراســة (Kherbet, 2017)، ودراســة )وهيــب، 2017( 
الــي أثبتــت وجــود تأثــر إجيــايب لنظريــة معاجلــة املعلومــات علــى مهــارات التواصــل الشــفهي، 
وختتلــف نتيجــة الفــرض األول مــع نتائــج دراســة (El Mechta, 2017) الــي توصلــت إىل 

وجــود ارتبــاط ضعيــف بــني الذاكــرة العاملــة والتحصيــل.
كمــا يتضــح مــن نتائــج البحــث أثــر الربنامــج التعليمــي القائــم علــى نظريَـّـة معاجلــة 
املعلومــات لتدريــس اللغــة اإلجنليزيــة يف خفــض قلــق التحــدث لــدى طــاب الصــف الثالــث 
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الثانــوي، ويؤكــد ذلــك صحــة الفــرض الثــاين للبحــث؛ فقــد مت التوصــل إىل فــروق دالــة 
التجريبيــة  البحــث  القبلــي جملموعــة  االختبــار  لصــاحل  مســتوى )0.05(  عنــد  إحصائيًّــا 
لقلــق التحــدث، فقــد بلغــت قيمــة )ت( احملســوبة حملــور القلــق قبــل التحــدث )4.23( 
مبســتوى داللــة )0.00(، بينمــا بلغــت قيمــة )ت( احملســوبة حملــور القلــق أثنــاء التحــدث 
)1.77( مبســتوى داللــة )0.09(، بينمــا بلغــت قيمــة )ت( احملســوبة لقلــق التحــدث 
ككلٍّ )3.13( مبســتوى داللــة )0.00(، وهــذا يــدل علــى أنــه يوجــد أثــر للربنامــج املقــرح 
علــى قلــق التحــدث لــدى طــاب الصــف الثالــث الثانــوي. وميكــن أن يعــزى عــدم داللــة 
قيمــة )ت( حملــور القلــق أثنــاء التحــدث إىل أن القلــق مســة طبيعيــة توجــد لــدى كل الطــاب 
الذيــن يتحدثــون باللغــة اإلجنليزيــة كلغــة أجنبيــة، وقــد يكــون وجــود نســبة بســيطة مــن القلــق 
لــدى املتحــدث أمــرًا طبيعيًّــا، بــل يف بعــض األحيــان قــد يكــون دافًعــا للطالــب لبــذل املزيــد 

مــن اجلهــد. 
وللكشــف عــن حجــم هــذا التأثــر اســتخدم "مربــع إيتــا" )η2(، وبلغــت قيمــة "مربــع 
إيتــا" )η2( حملــور القلــق قبــل التحــدث )0.366(، وهــي قيمــة مرتفعــة، بينمــا حمــور القلــق 
أثنــاء التحــدث ليــس لــه تأثــر؛ ألنــه غــر دالٍّ عنــد مســتوى )0.05(، وبلغــت قيمــة "مربــع 
إيتــا" )η2( لقلــق التحــدث ككلٍّ )0.240(، وهــي قيمــة مرتفعــة أيًضــا ممــا يــدل علــى 
توافــر حجــم تأثــر كبــر للمتغــر املســتقل )الربنامــج التعليمــي املقــرح يف اللغــة اإلجنليزيــة 
القائــم علــى نظريَّــة معاجلــة املعلومــات( علــى خفــض قلــق التحــدث لــدى طــاب الصــف 

الثالــث الثانــوي.  
 (Beck & Clark. وتتفــق نتائــج حمــور القلــق أثنــاء التحــدث مــع نتائــج دراســة كلٍّ مــن
(1997 ودراسة (Lukasik, Waris, Soveri, Lehtonen and Laine, 2019) يف عدم وجود تأثر 

للربنامــج املقــرح القائــم علــى نظريــة معاجلــة املعلومــات علــى خفــض القلــق أثنــاء التحــدث. 
وختتلــف نتائجــه املتعلقــة مبحــور القلــق قبــل التحــدث الــي أثبتــت وجــود تأثــر للربنامــج 
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املقــرح علــى خفــض القلــق قبــل التحــدث. وميكــن أن يعــود ذلــك إىل أن كل متحــدث 
يشــعر بالقلــق، بــل إن الكثــر مــن املتحدثــني واملتقنــني للغــة قــد يصابــون بنــوع مــن القلــق 

أثنــاء التحــدث. 
توصيات البحث:

يف ضوء ما أسفرت عنه نتائج البحث، أوصى الباحثان مبا يلي: 
1- اســتخدام برامــج تعليميَّــة قائمــة علــى نظريَـّـة معاجلــة املعلومــات لتدريــس اللغــة 

اإلجنليزيــة يف مجيــع املراحــل التعليميــة، واملرحلــة الثانويــة خصوًصــا. 
2- إقامــة دورات تدريبيــة ملعلمــي اللغــة اإلجنليزيــة ومشــرفيها، لتدريبهــم علــى تصميــم 

الربامــج التعليميــة القائمــة علــى نظريَّــة معاجلــة املعلومــات لتدريــس اللغــة اإلجنليزيــة. 
3- تدريــب املعلمــني علــى تطبيــق اســراتيجيات معاجلــة املعلومــات، الــي تســاعد 

الطالــب علــى تنظيــم املعرفــة ومتثيلهــا يف الذاكــرة بعيــدة املــدى. 
4- اســتخدام أدوات القيــاس الــي أعدهــا الباحثــان، باعتبارهــا أدوات مقننــة مُيكــن 
االعتمــاد عليهــا بشــكل جيــد؛ لقيــاس مســتوى طــاب الصــف الثالــث الثانــوي يف مهــارات 

التواصــل الشــفهي ومســتوى قلــق التحــدث لديهــم. 
5- تشــجيع الطــاب علــى ممارســة التواصــل الشــفهي والعمــل علــى توفــر فــرص 

ملمارســتها.  مناســبة 
مقرتحات البحث:

يـَُعــدُّ هــذا البحــث مبثابــة مقدمــة لبحــوث ودراســات مســتقبلية تتنــاول جوانــب أخــرى، 
الــي  املســتقبلية  البحــوث والدِّراســات  إليــه، ومــن  أو تضيــف  البحــث  هــذا  قــد تكمــل 

يقرحهــا الباحثــان مــا يلــي: 
1- فاعليــة برنامــج قائــم علــى نظريَّــة معاجلــة املعلومــات علــى عينــة مــن طــاب املرحلــة 
االبتدائيــة أو املتوســطة أو يف مناطــق تعليميــة أخــرى؛ مــن أجــل تنميــة مهــارات التواصــل 
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الشــفهي، وخفــض قلــق التحــدث.  
فاعليــة برنامــج قائــم علــى نظريَـّـة معاجلــة املعلومــات علــى مهــارات التواصــل الكتــايب، أو 

علــى الكفــاءة اللغويــة، أو علــى التحصيــل يف اللغــة اإلجنليزيــة. 
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