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الباب الثانى

إلطار النظريا

النظريالمفهومأ. 

االتصاىلملدخلا. 1

Britannica.comواالتصال عند 1االتصال هو اتصال بالشيئ : التأم به : بلغ وانتهى.

). ووقع االتصال عندما يرسل 2002:5هو تبادل املعىن بني األشخاص بنظام الرمز العام (سيلري 

Devito:2002:5(2أو يقبل املرء الرسالة ويعطى املعىن عن تلك الرسالة. (

م اللغة هي مستوية اقتناع فلسفي عن اللغة، التعلم وتعليم اللغة. املقاربة عند يتعلملدخلاو 

هي جمموعة االفرتاضات عن عملية التعلم والتعليم على الشكل الفلسفي الذى ال ) 2006الناقة (

وبعبارة أخرى أن املقاربة هي اقتناع فلسفي أصبح اعتمادا عليه يف عملية التعلم 3شك فيه.

والتعليم.

Hymesهو لرتقية القدرة على االتصال (االتصايلملدخلاوهدف تعلم اللغة عند 

1972, Richards And Rodgers )، املهارة يف استيعاب العناصر اللغوية والقدرة 1991:69

Richards And Rodgersعلى استخدامها يف االتصال ( ). وينبغى للمدرس أن يعلم 1991:71

األوىل، دار املشرق، بريوتاملنجد ىف اللغة واألعالم، طبعة املئوية 1
2Promadi, Op-Cit, h.7
3Acep hermawan, Op-Cit. 167
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الناحيتني ليملك الطالب القدرة على االتصال، ومها معرفة اللغة والقدرة على استخدامها لعدة 

Richards And Rodgersاألهداف( م البد أن تساعد ي)، فألجل ذلك أن مادة التعل1991:71

إلجياد نشاط استخدام اللغة يف االتصال.

وبني ذو الكفل يف كتابه "طريقة التدريس التقليدية واملعاصر" أن املقاربة االتصالية هي 

Hymesل وقا4مقاربة تعتمد على اللغة االجتماعية املظهرة يف املقاربة وطريقة التدريس التطبيقية.

إن املرء الذى جيد الكفاءة االتصالية تلقائية فهو جيد املعرفة أو القدرة على استخدام اللغة. 

)Hymes, 1972:281.(5

ا،اللغةتعلملعمليةخاصتصورمناالتصايلاملدخلينطلق األحاسيسوكذالكواكتسا

تعتمداللغةلتعلمالدارسنيدافعيةاستثارةإن٠االتصايلالشاطجهأوإليهاتستنداليتالنفسية

٠6لالتصالطبيعيةمواقفمناللغويالنشاطأوجهيفمامدىعلى

هي االتصايلملدخلاومن التعريفات السابقة استخلصت الباحثة أن حقيقة تعلم اللغة عند

أن اللغة تدرس لالتصال.

4Zulkifli, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab konvensional dan Kontemporer, Pekanbaru: Zanafa
Publishing,2011, h.57
5Aziz Fachrurrozi dan Erta Mahyuddin,Pembelajaran Bahasa Asing Metode Tradisional dan
Kontemporer, Jakarta: Bina Publishing,2011,h.86

١٢١ص،۱۹۸۹مصر،املنصورةجامعة،االناطقنيلغريالعربيةتعليم،أمحدطعيمةرشديالدكتور6
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االتصايلاملدخلباستخدمم اللغة يوخطوات النشاط االتصايل يف تعل

تركيبية النشاط

قبل النشاط االتصايل  

شبه النشاط االتصايل

وظيفة النشاط االتصايل

النشاط االتصايل    

نشاط التفاعل االجتماعي

)Liitlewood, 981:86(

االتصايل ال والفرق األبرز بني النشاط االتصايل وغري النشاط االتصايل هو أن النشاط غري 

ميلك اإلرادة واهلدف لالتصال. والنشاط يفضل الشكل اللغوي وهو يتحدد يف شكل واحد فقط. 

ا تعني جارية نشاط التعلم. خالفا بالنشاط  إن تداخل املدرس ضروري وكذلك مادة التعلم أ

و يتحدد االتصايل أن املتعلم قد أملك اإلرادة واهلدف لالتصال. ومضمون اللغة يفضل من الشكل 

يف شكل واحد فقط وبدون تداخل املدرس وكذلك املواد الدراسية. (الفرقان  العزيز و حيضري 

)1996:80الوصيلة، 
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واألنشطة يف مرحلة قبل االتصال مازالت يف خطوة التدريب عن استيعاب أسلوب اللغة 

اعلي. ومعيار جناح والكلمات غري اتصالية. واألنشطة يف املرحلة االتصالية كانت يف النشاط التف

7االتصال يتعلق يف مرحلة الفعالية أو يف جناح املتعلم ألداء الواجبة الىت أعطاها املدرس.

واللعب الدوريوعلي تطلق على احملادثة، املناقشةواألنشطة يف مرحلة النشاط التفا

ادلة ومن غريها.( Richard & Rodgersا 1991:57(

القدرة. 2

تقاتيلهاحاضرةمهارةهىالقدرةو8.فعلمنالتمكنوالشىئ علىقوةهيالقدرة

األبراسىعطيةوقال.9املناسبالتدريبقالإذاالفرديفعلهأنميكنماإىلتشريالىتالقابلية

10.لتفكريهاأواملهارةلتسلطباألمكانتتعلقهيالقدرةعاماإصطالحاالنفسعلىالقدرة

بأسببالباحثأراد,املسببوالسببنيإرتباطهيالقدرةأنعلىالكاتبيلخص

إمكانانباملسببالباحثأرادالذىأماو.األفعالمنفعلممارسةعندالفردميلكهاالىتالقوة

املتوقعمنيكونأنمهمالعربيةاللغةتدريسيفطّالبقدرةلذالكو.أرادهمالنيلالشخص

طّالبلكلاوواضحةالعربيةاللغةاللغةدرسكلأنالتعليمبعمليةو,التعلمعمليةخالل

أنطّالبقدرةبتنميةو.تنميةقدرةوفطرةمنطّالبنفسيفكانمامبعىن.مهارةأوقدرة

7Promadi, Op-Cit,h.28
مصطفى8 .فهمى سكولوجية دار.التعليم .املصر .القاهرة 177ص
حممد9 على .خوىل قاموس الرتبيه إجنليوية دار.عرىب العلم .1981.بريوت.للماليني 447.ص
عطية10 .األبراسى روح الرتبية و .التعلية داراألحياء الكتب العربية .القاهرة 333 .ص
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العربيةاللغةالتعليميفاملدرسفإنلتعليمهمسرورأوالعربيةاللغةمادةكلوأسهلالتعليمعملية

.لتعّلمهاسرور

احملادثة.3

بنيأوالتلميذواملدرسبنياحملاورةبوسيطةالعربيةاللغةمادةتقدمييفالطريقةهياحملادثة

أنعلىالدارسمساعدةاحملادثةيستهدف.11املفردةاليهماملدرستعزيزوبامتناعالتلميذ

تتعدداجليدةاحملادثةيفو12.حتصيلهلهسبقالذىاللغوىالرصيدبنفسهيستعمل

و,كاملةجبملةاملسٔوولجييبفقد.توقعةميكنالماالبدائلمنفيهايكونقدو.االستجابات

استجاباتتعددأسبابنُدركهذاأجلمن.واحدةبكلمةجييبقدو,قصريةجبملةجييبقد

.الثانيةاإلجابة

ااحملادثة تطبيقهالنقاطهذهمنلكلو.املوضوع,فردينالتلقائية,احلرة,احلرة,املناقشةأ
الهذايفالرتبوي 13:ا

يعتربالمااألخرىاللغوياالتصالأشكالمنأنهذامعىن.مناقشةاحملادثة:املناقشةأ
يفقصيدةشاعريلقيأن:مثلاألشكالهذهمن.كاحملادثةشفهياكانإنو,حمادث
احلديثجماالتمنذلكغريمنها,مالقاءيفكلمةمتحدثيلقىأنمنها.حفل

اهووواحدلسبب,احملادثةنطاقمنُخنرجهمماالشفوي واملناقشةروحإىلتفتقرأ
ا .متطلبا

11Tayar  yusuf dan syaiful Anwar , Metodologi Pengajaran Agama dan Bahasa Arab, Raja Grafindo
Persada, Jakarta, 2007, h 191

op cit  301ص,,إبرهيمامحاده12
op cit 163ص,طعیمةأحمدرشد13



15

.إجباراحتدثالوقسراتتمالاحملادثأنهذامعىنو…حرةمناقشةاحلادثة:احلرةب
احملدثيقولهمايصبحالشرطهذايُفتقدماعندو,حلديثشرطاملتحدثحريةإن

للناطقنيالعربيةتعليمفصوليفيصدقنفسهاألمرواآلخرينمنعليهإمالءاً أوترديدا
بالطريقةيعربأنيفحقهوبذاتهفيهاالفرديشعرحرموقفإذناحملادثة.أخرىبلغات

ايعربأنجيبالىت
احلديثالوانمنفيستخدم,سجيتهعلىفيهاالفرديرتكتلقائيةعمليهواحملادثة:التلقائيةج

و…لهوجودالأمرالبشربنيالكاملاالتصال…عليهيقدرماولهيطيبما
جتعلهو,الكالمعمليةحتكمكثريةمتغرياتمثةأن,تعنيةماضمن,تعينهناالتلقائية

.السمعونيتوقعةالقدمعنيبشكليسري
امث:فرداند كلمةيطلقونوالذين,اجتماعيةظاهرةاحملادثة…فردينبنيجتريإ

الكلمةيطلقونفإمنايتحدثعندمااإلنسانعقليفالدائرالداخلياحلوارعلىاحملادثة
ازقبيلمن لكلأنهذامعىنفردينبنييدورنشطإذناحملادثةو.احلقيقةليسوا

,جيدمتحدثبأنهمعينامتحدثانصفمابقدرو,واجباتعليهوحقوقامنهما
.جيدمستمعبأنهمعينامستمعانصفأنأيضانستطيع

علىتأكيدنامنالقارىءيعجبولقد…موضوعحولتدورفاحملادثةوأخريا:موضوعه
احلقيقةتكونقد؟موضوعحولتدورالحمادثةمثةهلو:متسائالاحلقيقههذه

معلميبعضإن…انٔومنأنناعلىيدلمامنارسالأو,انٔومناللكنناوواضحة
الميكنأشياءيفاحلديثتالميذهمعلىيفرضون)أمكلغةأي(اللناطقنيالعربيةاللغة

ا.موضوعاتتسمىأن .يتحدثونقدإ
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:احملادثةتدريسأهداف

:يليماحتقيقإىلاحملادثةتدريسيهدف

يبدٔوهمملنمستمرانتظاردونوالدرسنيعندالتحدثيفاملبادأةعلىالقدرةتنميةأ
.بذلك

متنميةب .اللغويةثرو
,بالثقةاإلحساسلديهميشبعمماتراكيبومفردات,باللغةمعرفتهمتوظيفمنمتكينهمج

.اإلجنازعلىوالقدرة,للتقدمواحلاجة
أنسباختيارو.املختلفةاملواقفيفالتصرفواالبتكارعلىالدارسنيقدرةتنميةد

حدةعلىموقفلكلفيهاالصاحلةالبدائلبنيالتميريو.الردود
ممارسةإىلفيهاحيتاجونوالىت.امرورهمحيتملالىتاملختلفللمواقفالدارسنيتعريضه

.اللغة
.بالعربيةالناطقنيمعالفعالاالتصالعلىالطالبتدريبوللغةاالتصايلاملفهمترمجةو
يتكلمأنعلىالطالبتشجيعو.باحلديثاخلاصةالنفسيةاجلوانباجلوانبمعاجلةز

و.اخلطأتقبلواأخطأإن..لهزمالءأماموماحدإىلمضبوطموقفيفولغةغريبلغة
علىكالتدريب.الدراسةحجرةيفالفعلياحلوارعلىالتدريبإن..شجعوهأجادإن

.خطوةخطوةالبحارعبابيفللخوضذلكبعدالفرديهيءصغريمسبحيفالسباحة



17

نشاط فجوة املعلومات. 4

م اللغة العربية يوبني برومادى يف كتابه " الكيفية الواقعية لتنفيذ اتصال تعليم اللغوي يف تعل

14م اللغة الىت متلك املعلومات غري كاملة.يتعلادةنشاط فجوة املعلومامتأن 

) أن http://letsgetengaged.wikispaces.com,Neu & Reeser (Raptouوبني 

يعطى الفرصة إىل الطالب للتكلم باستخدام اللغة األجنبية (إقراء نشاط فجوة املعلومات هو نشاط

اللغة العربية) وينتج الطالب النطق الوفري طبيعيا.:

نشاط يقع عندما يتبادل الشخصان عن املعلومات من حيث أن املرء نشاط فجوة املعلومات

15الذى يعرف شيأ فيلقى املعلومات إىل من ال يعرفه.

ب هناك املعلومات املختلفة بني الطالب حىت يتكامل الطالنشاط فجوة املعلوماتواملراد ب

يف كل فرد ةاملعلومات من خالل تقدمي السؤال إىل أصدقائهم بدون النظر إىل املعلومات املوجود

منهم. ومن خالل هذه الطريقة أصبح الطالب ناشطني يف تقدمي السؤال واإلجابة حىت يتعودون يف 

16استخدام اللغة.

14Promadi, Op-Cit, h.28
15Azizi fachrurrozi dan Erta Mahyuddin, Op-Cit h.84
16http://kepor.jurnal.unesa.ac.id/80_542/peningkatan-kemampuan-speaking-mahasiswa-prodi-
ilmu-kelahragaan-fik-melalui-penerapan-information-gap. diakses senin 25 Februari 2013, 04.23
pm
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املدرس هنا كاملرافق هذا النشاط يقع بني الطالب، ليس بني الطالب مع املدرس ألن موقع 

واملراقب عن عملية التعلم. وهذا النشاط ينبغى أن يقلد العامل الواقعي الن هدف االتصال لتبادل 

املعلومات غري معروفة.

ا تنقسم إىل  واملعلومات احملتاجة إليها تنبغى أن تصنف تنقسم إىل القسمني، وأحيانا أ

ومعلومات الطالب تنقسم إىل القسمني، بعض ورقيت العمل: املعلومات "أ" واملعلومات "ب".

الطالب يعطون ورقة العمل باملعلومات "أ" والطالب األخرون يعطون ورقة العمل باملعلومات "ب".

17مث يتسأل الطالب وحياولون حلل ورقة عملهم من خالل إمالء املعلومات الضائعة.

فهي فيما يلىنشاط فجوة املعلوماتوأما اخلطوات يف 

حلة االستعدادأ. مر 

الدراسىنهاجيعد املدرس امل.1

يعد املدرس خطة الدرس.2

يذكر املدرس موضوع الدرس.3

مييلقى املدرس هدف التعل.4

العرضأوب. مرحلة التقدمي

البسملةآءبقرم ويفتح الدرسييبدأ املدرس عملية التعل.1

17http//www.eslgolod.com/speaking/information_gap.htmla.diakses 20 Desember 2012. 0845
pm
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ش املدرس استعداد الطالبتفي.2

تقدمي املادة الىت احتاج إليها الطالب لتعلم يقوم املدرس بتعليق الدرس املاضى من خالل .3

املادة التالية

موعة القصرية أو املزدوجة.4 يصنع الطالب ا

يقبل الطالب ورقة العمل. بعضهم يقبلون ورقة العمل "أ" واألخرون يقبلون ورقة العمل .5

موعة األخرى. "ب". ويأمر املدرس الطالب لكى ال يعرضون ورقة عملهم إىل ا

لطالب ورقة العمل ويسألون الصعوبة املوجودة فيها إىل املدرسيفّهم ا.6

يعمل الطالب مزدوجني ليتبادلوا املعلومات عن ورقة العمل من خالل مساعدة األسئلة .7

املوجودة يف ورقة عملهم.

يستطلع الطالب صدق املعلومات الىت أخذوها..8

ج. النشاط األخري

عن الشيئ اجلذاب والصعب.يكتب الطالب مالحظة االنعكاس عما تعلموه،.1

يعطى املدرس اإلجراءة املتواصلة مناسبة بالكفاءة املعلمة..2

فعال ألن مجيع الطالب ميلكون الفرصة نشاط فجوة العلوماتومن البيان السابق يعرف أن 

يفوللممارسة مباشرة بدون احلياء ألن الطالب يتكلمون مع زمالئهم. خالفا عندما للمحادثة

الطالب أمام الفصل.احملادثة
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نشاط فجوة االتصايل باستخدام تقنية املدخلبفعاليةاحملادثةيفالطالب . العالقة بني ترقية قدرة3

املعلومات

هو اتصال حقيقي. و احملادثةواالتصايل ترى أن اللغة ألة االتصال بني الناس.املدخلإن

يفا لالتصال شفهيا. وميكن أن يكون هو مهارة ضرورية وحقيقية تنبغى أن تقاماحملادثةيف

يفيستطيع أن يرقي مهارة الطالب نشاط فجوة املعلوماتميارس دائما، ومن خالل تقنية احملادثة

باستخدام اللغة العربية، ألن هذه التقنية جذابة ومرحية.احملادثة

الفرصة إىل الطالب ليتصلوا باللغة العربية، ويستطيع نشاط فجوة املعلوماتنشاط الإن 

مع أصدقائهم، وهلم احملادثةيفالطالب أن ينتجوا عدة النطق، وأصبح الطالب أشد شجاعة 

املسؤولية إلعطاء املعلومات شفهية إىل زمالئهم. وإن كان بعض الزمالء ال ميلكون املعلومات فال 

م جيدة،  فألجل ذلك أن كل منهم ميلكون الدور الضروري يف عملية يستطيعون أن يكملوا واجبا

.احملادثةتعلم 

ب. المفهوم العملي

)xهو متغري حر (متغري نشاط فجوة املعلومات. 1

يعطى املدرس ورقة العمل إىل كل جمموعة كمصدر األسئلة..أ

يأمر املدرس الطالب إلكمال املعلومات الضائعة يف كل ورقة العمل.ب

موعة األخرى بدون عرض ورقة عملهم.يتوازع الطالب.ج عن املعلومات الىت ال متلكها ا
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يفتش الطالب صدق املعلومات الىت قبلوها.د

ا الطالب يف عملية التعلم عند إكمال .ه يبحث املدرس والطالب عن املصاعب الىت شعر 

ورقة العمل.

)yلعربية كاملتغري املقيد (متغريااللغةباحملادثةيف. قدرة الطالب 2

.صحيحةيقدر الطالب على نطق أصوات األحرف اهلجائية.أ

اصحابمعاالتصاليقدر الطالب .ب

باستخدام اللغة العربية بصوت جهري وواضح.احملادثةيقدر الطالب على.ج

يقدر الطالب على نطق الكلمات مطابقة..د

يقدر الطالب على تعبري أنفسهم بالكلمات.ه

يف تعبري الفكرة.احملادثةيقدر الطالب على .و

بالطالقة وينتجون عدة املفردات.احملادثةيفالطالبقدر.ز

ج. االفتراض والفرضية

. االفتراض1

اللغة العربيةاحملادثةيستطيع أن يرقي طالقة الطالب يفنشاط فجوة املعلوماتإن .أ

باللغة العربية متنوعةاحملادثةيف قدرة الطالب.ب
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. الفرضية2

املشكلة واملفهوم النظري املذكور ففرضية هذا البحث تتكون من الفرضيتني، ومها :بناء على خلفية 

Haبالعربية بني الطالب الذين يتعلمون احملادثةيف: يوجد الفرق اهلام يف ترقية قدرة الطالب

(فصل جترييب) والطالب الذين ال يتعلمون بدون استخدام نشاط فجوة املعلوماتباستخدام تقنية 

)ضبطىصل(فنشاط فجوة املعلوماتتقنية 

Ho بالعربية بني الطالب الذين يتعلمون احملادثةيف: ال يوجد الفرق اهلام يف ترقية قدرة الطالب

دون استخدام (فصل جترييب) والطالب الذين ال يتعلمون بنشاط فجوة املعلوماتباستخدام تقنية 

)ضبطى(فصلنشاط فجوة املعلوماتتقنية 

د. الدراسة السابقة

لرتقية نشاط فجوة املعلوماتقد قامت به فطريا ديفي، وموضوع حبثها فعالية الذىالبحث.1

"فنجالنج جوراس" وحاصلة 1مهارة الكالم لدى الطالب يف املدرسة املتوسطة العالية 

نشاط فجوة املعلوماتحبثها يوجد الفرق اهلام بني الطالب الذين يعلمون باستخدام تقنية 

. ومتوسط املئوية نشاط فجوة املعلوماتوالطالب الذين ال يعلمون بدون استخدام تقنية 

75.76

نشاط فجوة قد قامت به هريياىن سافطري، وموضوع حبثها فعالية استخدام الذىث البح.2

تكلم اللغة اإلجنليزية يف الفصل احلادى عشر باملدرسة العالية اللرتقية دافعية املعلومات
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"النموذج" بباكنبارو. وحاصلة حبثها ال يوجد الفرق اهلام بني الطالب الذين 2احلكومية 

تكلم اللغة اإلجنليزية ال(فصل جترييب) يف دافعية شاط فجوة املعلوماتنيعلمون باستخدام 

). وحاصلة ضبطى(فصلنشاط فجوة املعلوماتوالطالب الذين ال يعلمون باستخدام 

مقبولة.Hoحبثها أن 

باستخدام نشاط فجوة االتصايلاملدخلفعالية بناء على البحثني السابقني تأخذ الباحثة 

باملدرسة الثانوية "املتقني" بباكنبارو.احملادثةيفلرتقية قدرة الطالب املعلومات


