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فاعلية برنامج قائم على بعض قصص السيرة النبوية المصورة لتنمية مهارات التحدث
والوعي بالسيرة النبوية للدارسين الناطقين بغير اللغة العربية من المسلمين
" المستوى التوسط "
د /هدى محمد محمود هاللي

*

المستخلص
هدف البحث إلى تعرف فاعلية برنامج قائم على قصص السيرة النبوية المصورة لتنمية
مهارات التحدث والوعي بالسيرة النبوية لدى متعلمي اللغة العربية الناطقين بغيرها " المستوى المتوسط "
 ،ولإلجابة عن أسئلة البحثاستخدمت الباحثة المنهجين ؛ الوصفي في تحديد مهارات التحدث ،والتجريبي
للكشف عن فاعلية البرنامج .
وقد أعدت الباحثة قائمة بمهارات التحدث المناسبة للمستوى المتوسط  ،كما قامت ببناء أدوات
البحث  ،التي تمثلت في اختبارمهارات التحدث  ،وبطاقة مالحظة مهارات التحدث  ،ومقياس الوعي
بالسيرة النبوية ،و لغرض البحث قامت الباحثة ببناء برنامج قائم على قصص السيرة النبوية المصورة
لتنمية مهارات التحدث والوعي بالسيرة النبوية لدى متعلمي اللغة العربية الناطقين بغيرها " المستوى
المتوسط " .
و قد أظهرت نتائج البحث أن البرنامج القائم على قصص السيرة النبوية المصورة له فاعلية كبيرة في تنمية
مهارات التحدث والوعي بالسيرة النبوية لدى متعلمي اللغة العربية الناطقين بغيرها " المستوى المتوسط "
 .وأوص ت الباحثة باالستفادة من البرنامج في تنمية المهارات اللغوية لمتعلمي اللغة العربية الناطقين
بغيرها ،واالهتمام بنمو الوعي بالسيرة النبوية لديهم .
الكلمات المفتاحية  :القصص المصورة  -مهارات التحدث  - -السيرة النبوية.
المقدمة :
اللغة العربية لغة عالمية  ،تكفل هللا بحفظها  ،واللغة العربية في هذا العصر تجتذب أعدادا متزايدة من
طالبي تعلمها والراغبين في دراستها ؛ لتعرف الحضارة العربية والثقافة اإلسالمية  ،وأهداف أخرى كثيرة ،
واللغة بفنونها المختلفة وحدة متكاملة وكيان كلي وإن تفرد كل فن بمهاراته المميزة له .وتزداد أهمية اللغة
كوظيفة تواصلية؛حيث تهدف إلى تمكين المتعلم من التواصل اللغوي السليم سواء كان التواصل كتابيا أم

* أستاذ المناهج وطرق التدريس المساعد بكلية التربية – جامعة حلوان – جمهورية مصر العربية.
البريد االلكترونيdr_hoda6060@yahoo.com :
تاريخ إستالم البحث  2021 / 10 / 19 :تاريخ قبول البحث  2021 / 12 / 11:تاريخ النشر االلكترونى 2021 /10:
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شفهيا  ،وهذا التواصل وسيلة التفاهم والتفاعل  ،والتعبير عن مطالب الحياة  ،ووسيلة نقل األفكار والمشاعر
في المواقف المختلفة .
ويمثل تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها أحد األنساق الفرعية للنسق المجتمعي العام  ،سواء أكان
المجتمع العربي أم اإلسالمي أم العالمي المعاصر  ،مما يعني انعكاس ما تشهده هذه المجتمعات من تغيرات
 ،وما يصيبها من تحوالت  ،وما يسودها من اتجاهات على مجال تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها  ،وذلك
ألن تعليم هذه اللغة شأن المجاالت التعليمية األخرى ال يحدث في فراغ  ،فاللغة والثقافة يسيران يدا بيد .
(طعيمة  ،2007 ،ص.)1
ولما كان الهدف من دراسة العربية لدى كثير من الناطقين بغيرها هو تحقيق القدرة على التواصل مع
أبناء المجتمع العربي والتعامل معهم  ،إما لتنفيذ بعض المشروعات  ،أو للعمل  ،أو لدراسة الدين اإلسالمي
( مدكور  ،وهريدي  ،2006 ،ص ، )54ومن هنا كان اإلقبال على تعلم اللغة العربية  ،خاصة في البلدان
اإلسالمية ؛ لما للغة العربية من مكانة عظيمة في نفوس المسلمين  ،فهي لغة ثقافة وحضارة فضال عن
كونها لغة دين  .وهناك تأكيد متزايد على االتصال المباشر في تعليم اللغات األجنبية ؛ لذلك أصبحت مهارة
التحدث في اللغات األجنبية من أكثر األهداف أهمية في مراحل التعليم المختلفة  ،وقد يكون الهدف األساسي
من االلتحاق بمدارس اللغات (يونس . )1982 ،
وتعد مهارة التحدث من أهم مهارات التواصل اللغوي وهدفا أساسيا من أهداف تعليم اللغة العربية
للناطقين بغيرها ؛ حيث يستخدمونها لمساعدتهم على التواصل اللغوي الشفوي الفعال  ،والتعبير عن
مشاعرهم وأفكارهم  ،ونقل خبراتهم لآلخرين  ،وزيادة ثروتهم اللفظية والفكرية ( .الناقة  ،1985 ،ص
، )230-229والتحدث جزء أساسي من مناهج تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها  ،كما يعد من أهداف
تعليم اللغة العربية كلغة ثانية ؛ ألنه يمثل الجانب التطبيقي لتعلم اللغة ( .حسن  ،و يوسف  ،2015 ،ص
)629
وتتأكد أهمية التحدث في عناية الباحثين في مجال تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها به ؛ حيث يمثل
تعليم التحدث وإتقانه أحد أولويات تعليم اللغة للناطقين بغيرها  ،ويعد معيارا للحكم على مدى نجاحها في
أغلب األحيان  ،وشعور المتعلم بتحسن لغته الشفوية أمر حاسم في مدى إقباله وحفزه على التعلم ( سليمان ،
 ، ) 2010بيد أن هذا االهتمام قد زاد مع التقدم في وسائل التكنولوجيا واالتصال الحديثة التي غزت شتى
مناحي الحياة باستخدام التقنيات التكنولوجية بسهولة ويسر خاصة في تعلم اللغات األجنبية  ،وكان ذلك مدعاة
الستغالل السبل الحديثة في نشر اللغة العربية وتعليمها لغير الناطقين بها  ،وهو ما ظهر في المؤتمرات
والندوات وورش العمل مثل المؤتمر الدولي الثاني للغة العربية  ( .المجلس الدولي للغة العربية ، )2013 ،
ومؤتمر اسطنبول الدولي الثاني بتركيا تحت عنوان ؛ تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها إضاءات ومعالم (
مؤسسة اسطنبول للتعليم واألبحاث  ،)2016 ،ومؤتمر اللغة العربية الدولي بالشارقة  ،تحت عنوان  :التعلم
عن بعد في تدريس اللغة العربية ( المركز التربوي للغة العربية  ، )2020 ،والتي أوصت بضرورة
االهتمام بمهارات التحدث وتنمية مهاراته.
وباستقراء الواقع يالحظ أن هناك ضعفا واضحا في امتالك المتعلمين من الناطقين بغير اللغة العربية لعديد
من مهارات التحدث في مختلف المستويات  ،ويؤكد هذا الضعف ما توصلت إليه عديد من الدراسات السابقة
في هذا المجال ؛ منها  :دراسة (حسين 2008،؛ عبد العزيز 2009 ،؛ العمري  2011،؛ حسن  ،و يوسف
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 2015،؛ العربي  2017 ،؛ الشيخ  ،)2018 ،والتي أرجعت هذا الضعف إلى مجموعة من العوامل ؛
منها افتقار كثير من برامج تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها إلى وسائل واستراتيجيات حديثة لتنمية
مهارات التحدث ؛ إضافة إلى أن كثير من البرامج والمواد التعليمية المؤلفة لهذا الغرض ال زالت تعتمد
أساليب تقليدية لم تستفد من التطبيقات الحديثة في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها.
و لما كان تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها يتطلب انتقاء مواد تعليمية وثيقة الصلة باحتياجات
المتعلمين  ،ولعل الناطقين بغير اللغة العربية من المسلمين في حاجة إلى الوعي بالسيرة النبوية .وثمة ما
يؤكد أهمية تعرف سيرة الرسول وحياته" صلى هلل عليه وسلم" ؛ حيث تسهم السيرة في رسم صور حية أمام
أنظار المتعلمين يتمثلونها عمال وقدوة ،ويستنبطون الدروس المستفادة منها  ،من خالل ما تقدمه من أحداث
ومواقف وأشكال حضارية  ،وتناولها شخصيات قيادية تعد مدخال قويا وفعاال لغرس القيم وترسيخ مبادئ
الثقافة اإلسالمية .
وتعد قصص السيرة النبوية أفضل تجسيد لحاجة متعلم اللغة العربية الناطق بغيرها من المسلمين  ،فلم
تعد اللغة مجموعة من القواعد الجافة  ،بل أضحت وظيفية تستخدم وفق سياقات مختلفة  ،توظف اللغة شفهيا
وكتابيا ؛ تلبية الحتياجات المتعلمين ؛ لذا آثرت الباحثة تنمية الوعي بسيرة النبي –صلى هللا عليه وسلم ، -
تقديرا ألهميتها لدارسي اللغة العربية الناطقين بغيرها؛ حيث تعكس صورة صحيحة لإلسالم والمسلمين ،
وتجيب عن أسئلة تراود الكثير منهم .
ويمكن استشعار أهمية جعل قصص السيرة النبوية جزءا أساسيا من محتوى برامج تعليم الناطقين
بغير اللغة العربية  ،وأحد المحاور األساسية لكسب المعرفة ؛ من خالل عملها كوعاء ينقل اللغة بما تحمله
من معارف وسلوكيات وقيم  ،فالقصة تمكن الدارس من االتصال بالمعارف اإلنسانية في حاضرها
وماضيها.وقد أثبتت نتائج بعض الدراسات فاعلية الطريقة القصصية في تناول السيرة النبوية على تنمية
مهارات التفكير والمهارات اللغوية والتحصيل وغرس القيم ووعي المتعلم بها وممارسته لها من جهة  ،وما
تحققه من نمو في المهارات االجتماعية من جهة أخرى .ومنها دراسة ( حكيم 2009 ،؛ معبد  2012 ،؛
الجمل ) 2014 ،
وتعد الصورة أحد معالم الثقافة البصرية التي تنقل الحضارة البصرية التي تهتم باألدب البصري الذي
يساعد المتعلم على قراءة الصور وترجمة األحداث بشكل يستثير القارئ  ،ويعمل على ترجمة المعاني
واألفكار  ،خاصة إذا كانت هذه القصص مرتبطة بحياة النبي –صلى هللا عليه وسلم  ، -تنقلها في نموذج
أدبي يراعي الشكل والمضمون في آن واحد  ،يخاطب وعي الدارس وينقل إليه أحد روافد الثقافة اإلسالمية .
والقصص المصورة من الطرق التي نالت اهتماما في المجال التربوي ؛ فهي أحد األنواع األدبية التي
تعتمد على الصور والرسوم إلى جانب النص المكتوب  ،حيث تتيح لمستخدميها فرصة المشاركة والتفاعل ،
والحوار ،وتنفرد القصص المصورة عن غيرها من أنواع األدب بدورها الثقافي  ،وأثرها العميق في تشكيل
هوية المتعلم وانتمائه  ،فالصورة لدى المتعلم حضارة ؛ بأسلوبها  ،وقيمها  ،وتوجهاتها  ،ورموزها  ،فهي
أبلغ تعبيرا وأكثر نفاذا من النص المكتوب ( .حجازي  ،1990 ،ص)24
وتشير الدراسات إلى أن توظيف القصة المصورة في تعليم اللغات ينمي المهارات اللغوية  ،كما في
دراسة ( محمود 2004 ،؛ جاسم  2010 ،؛ الحربي  2016 ،؛ عطية  )2015 ،التي أظهرت فاعلية
القصص المصورة في تنمية المهارات اللغوية.
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وباستقراء هذه البحوث والدراسات  ،يتضح أن جميعها اهتم بدراسة فاعلية القصص المصورة في
تنمية المهارات اللغوية عبر المراحل الدراسية المختلفة  ،ولكنها لم تهتم بدراسة فاعلية القصة المصورة في
مجال تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها ؛ لذا ينطلق هذا البحث في محاولة الستقصاء فاعلية القصص
المصورة في تنمية مهارات التحدث والوعي بالسيرة النبوية للمتعلمين الناطقين بغير اللغة العربية .
اإلحساس بالمشكلة
إن تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها يواجه صعوبات متعددة في تنمية مهاراتها المختلفة بشكل عام
ومهارات التحدث بوجه خاص؛ وهو ما لمسته الباحثة من خالل ما خلصت إليه نتائج عديد من الدراسات
التي تناولت هذه المهارات في مستويات مختلفة  ،ومنها ؛ دراسة(حسين 2008،؛ عبد العزيز 2009 ،؛
العمري  2011،؛ إبراهيم  ،و يوسف  2015،؛ أبو العز2016 ،؛ العربي  2017 ،؛ الشيخ )2018 ،
 ،حيث تجلى هذا الضعف في كثرة األخطاء في النحو  ،والنطق  ،وركاكة األفكار  ،وضعف ترابطها ، ،
وغموض المعنى المراد إيصاله في الرسالة ،وعدم وضوح الفكرة  ،وعدم تنظيم الحديث  ،وعدم تلوين
الصوت بما يناسب المعنى .
وللتحقق من هذه المشكلة أجرت الباحثة دراسة استطالعية على عينة من معلمي اللغة العربية للناطقين
بخيرها ؛ لسؤالهم عن :
 -1مستوى توافر مهارات التحدث لدى الدارسين من الناطقين بغير اللغة العربية .
 -2األساليب واالستراتيجيات التي يستخدمها المعلمون في تعليم اللغة العربية بشكل عام ومهارات
التحدث بشكل خاص .
 -3مدى وعي الدارسين الناطقين بغير اللغة العربية من المسلمين بأحداث السيرة النبوية .
وقد خلصت الدراسة االستطالعية إلى :
 -1ضعف مهارات التحدث  -على الرغم من أهميتها  -لدى هؤالء الدارسين الناطقين بغير اللغة
العربية  ،ومن مظاهر هذا الضعف ؛ ضعف تحديد األفكار الرئيسة لموضوع الحديث  ،وضعف
ترابطها  ،وغموض المعنى المراد إيصاله في الرسالة  ، ،ضعف تنظيم الحديث  ،وكذلك ضعف
تلوين الصوت بما يناسب المعنى .
 -2إهمال توظيف التكنولوجيا البصرية في تعليم الناطقين بغير اللغة العربية على الرغم من أهميتها
والسيما القصص المصورة
 -3ضعف وعي المتعلمين في برامج تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها بالسيرة النبوية .
مشكلة البحث
تتحدد مشكلة البحث في ضعف مهارات التحدث  ،والوعي بسيرة النبي –صلى هللا عليه وسلم  -لدى
متعلمي اللغة العربية الناطقين بغيرها من المسلمين " المستوى المتوسط "  ،وربما مرجع ذلك إلى االفتقار
لبرامج توظف التكنولوجيا البصرية في تعليم الناطقين بغير اللغة العربية .وللتصدي لهذه المشكلة فإن البحث
الحالي يحاول اإلجابة عن السؤال الرئيس التالي  " :ما فاعلية برنامج قائم على بعض قصص السيرة النبوية
المصورة في تنمية مهارات التحدث والوعي بالسيرة النبوية لمتعلمي اللغة العربية الناطقين بغيرها من
المسلمين في " المستوى المتوسط " ؟ "
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و يتفرع من هذا السؤال الرئيس األسئلة التالية:
 -1ما مهارات التحدث التي ينبغي تنميتها لدى متعلمي اللغة العربية الناطقين بغيرها من المسلمين "
المستوى المتوسط" ؟
 -2ما التصور المقترح لبرنامج قائم على قصص السيرة النبوية المصورة لتنمية مهارات التحدث،
والوعي بالسيرة النبوية لمتعلمي اللغة العربية الناطقين بغيرها من المسلمين في المستوى المتوسط؟
 -3ما فاعلية برنامج قائم على قصص السيرة النبوية المصورة لتنمية مهارات التحدث ،والوعي بالسيرة
النبوية لمتعلمي اللغة العربية الناطقين بغيرها من المسلمين في المستوى المتوسط ؟
فروض البحث :
يسعى البحث الحالي للتحقق من صحة الفروض التالية :
 -1توجد فروق دالة إحصائيا ً عند مستوى (  )0.01بين متوسطي رتب درجات مجموعة البحث في
التطبيقين القبلي و البعدي لبطاقة مالحظة مهارات التحدث ككل وكل مهارة فرعية على حدة لصالح
متوسط رتب درجات التطبيق البعدي .
 -2توجد فروق دالة إحصائيا ً عند مستوى (  )0.01بين متوسطي رتب درجات مجموعة البحث في
التطبيقين القبلي و البعدي لمقياس الوعي بالسيرة النبوية لصالح متوسط رتب درجات التطبيق
البعدي.
 -3يتصف البرنامج القائم على قصص السيرة النبوية المصورة بدرجة من الفاعلية لتنمية كل من مهارات
التحدث والوعي بالسيرة النبوية لمجموعة البحث.
أهداف البحث :
يهدف هذا البحث إلي :
 -1تنمية مهارات التحدث المناسبة لمتعلمي اللغة العربية الناطقين بغيرها من المسلمين في المستوى
المتوسط  ،باستخدام برنامج قائم على قصص السيرة النبوية المصورة .
 -2الكشف عن بعض موضوعا ت السيرة النبوية التي يحتاج متعلمو اللغة العربية الناطقين بغيرها من
المسلمين في المستوى المتوسط إلى الوعي بها .
 -3تعرف فاعلية برنامج قائم على قصص السيرة النبوية المصورة لتنمية مهارات التحدث والوعي
بالسيرة النبوية .
أهمية البحث :
قد يفيد هذا البحث :
 -1الدارس ين ؛ في تنمية مهارات التحدث لديهم  ،والتي تمكنهم من التواصل الفعال باللغة العربية مع
اآلخرين  ،وكذلك الوعي بالسيرة النبوية .
 -2القائمين على إعداد برامج تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها ؛ باالستفادة من البرنامج القائم على
قصص السيرة النبوية المصورة في تنمية المهارات اللغوية المختلفة .
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 -3المعلمين ؛ باستخدام البرنامج في تنمية مهارات التحدث  ،والوعي بالسيرة النبوية لدى دارسيهم .
 -4الباحثين في ميدان المناهج وطرق تدريس اللغة العربية حيث يفتح البحث آفاقا جديدة في القيام ببناء
برامج لتنمية المهارات اللغوية يبنى محتواها وفقا الحتياجاتهم .
منهج البحث :
استخدمت الباحثة منهجية تتألف من ترابط بين المنهج الوصفي والمنهج التجريبي  ،حيث يستخدم
المنهج الوصفي في الشق النظري للبحث من خالل االطالع علي البحوث والدراسات السابقة ذات
الصلة بمتغيرات البحث  ،ويستخدم المنهج التجريبي في الشق الميداني للبحث؛ لقياس فاعلية
البرنامج القائم على قصص السيرة النبوية المصورة في تنمية مهارات التحدث والوعي بالسيرة
النبوية .
حدود البحث :
اقتصر البحث الحالي علي الحدود التالية :
 -1مهارات التحدث المناسبة لمتعلمي اللغة العربية الناطقين بغيرها في المستوى المتوسط ؛ ألن
المستوى المتوسط يقع بين المستوى األول الذي عد بدايات تعرف اللغة وأصواتها وحروفها ،
والمستوى المتقدم الذي يمثل االنطالق في استخدام قواعد اللغة وتوظيفها في عملية التواصل .
 -2بعض قصص السيرة النبوية المصورة المناسبة لمتعلمي اللغة العربية الناطقين بغيرها في المستوى
المتوسط ؛ ومنها ( بناء المسجد النبوي  ،المؤاخاة بين المهاجرين واألنصار  ،وثيقة المدينة  ،غزوة بدر
الكبرى  ،غزوة أحد )
 -3استخدام برنامج قائم على بعض قصص السيرة النبوية المصورة لتنمية مهارات التحدث والوعي
بالسيرة النبوية .
 -4مجموعة من متعلمي اللغة العربية الناطقين بغيرها " المستوى المتوسط "من المسلمين في مركز
الكسائي .
 -5تطبيق تجربة البحث خالل الفصل الدراسي األول للعام 2021 / 2020م .
مصطلحات البحث :
 -1البرنامج
يعرفه يوسف قطامي بأنه " مجموعة من اإلجراءات والنشاطات يقوم المعلم بتخطيطها  ،وفق شروط
تعليمية محددة ومنظمة  ،ويستخدم المعلم طريقة محددة تستند إلى أسس نفسية ؛ لتهيئة المواقف والظروف و
الخبرات التي تساعد المتعلم في تعلمه  ،ويتحقق المعلم عادة من مناسبة ما ورد من خالل ما يحصل عليه
من تغذية مرتدة في صورة أداءات يظهرها الطالب في مواقف مختلفة  ( .قطامي  ،2011 ،ص )36
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 -2القصة المصورة :
القصة لغة  :وردت القصة في لسان العرب " الخبر هو القصص  ،وقص على خبره يقصه قصا وقصصا "
والقصص  :الخبر المقصوص بالفتح  ،والقصص بكسر القاف جمع القصة التي تُكتب  ،والقص البيان ،
والقصص بالفتح  :االسم ( ابن منظور  :1956 ،مادة قصص ) .
وتعرف القصة المصورة بأنها سرد ألحداث معينة من خالل إطار شخصيات ورسومات توضيحية " (
سعيدي ،و البلوشي  ،2001 ،ص  ،)610كما عرفت بأنها " أحد األنواع األدبية التي تعتمد على الصور
والرسوم إلى جانب النص المكتوب " ( .نيروخ  ، 2006 ،ص ) 54
وتعرفها الباحثة إجرائيا بأنها :مجموعة القصص التي اختيرت من السيرة النبوية  ،تعتمد على الصور
والرسوم إلى جانب النص المكتوب  ،تمثل أحداثا من السيرة النبوية  ،تتيح لدارسي اللغة العربية الناطقين
بغيرها التعبير عنها تحدثا  ،ويجري توظيفها في البرنامج التعليمي المعد لتنمية مهارات التحدث ،والوعي
بالسيرة النبوية لمتعلمي اللغة العربية الناطقين بغيرها " المستوى المتوسط " عن طريق تفاعل المتعلم مع
القصة ومناقشتها مع معلمه .
 -3التحدث
عرفه ( الناقة  ، 2001 ،ص )26بأنه" فن نقل المعتقدات والمشاعر واألحاسيس  ،والخبرات
والمعلومات والمعارف  ،واألفكار واآلراء ووجهات النظر من شخص آلخر نقال يقع من المرسل إلى
المستقبل أي المتكلم والمستمع موقع القبول والفهم والتفاعل واالستجابة " .
ويُعرف التحدث–أيضا -بأنه  " :عملية تعتمد على إنتاج رسالة شفوية من خالل استخدام اللغة مع
احترام القواعد النحوية  ،وقواعد النطق  ،واختيار المفردات المناسبة للمعنى  ،وذلك كله من خالل مواقف
التواصل " (خليفة  ،1995 ،ص )48
وتعرفه الباحثة إجرائيا بأنه  " :قدرة الدارس على التعبير عن نفسه وما يجول بخاطره من مشاعر
وأفكار ومعلومات بفكر منظم  ،ولغة سليمة  ،ونطق جيد وأداء ملمحي معبر  ،و تقاس بالدرجة التي يحصلها
المتعلم في اختبار أدائي معد خصيصا لهذا الغرض".
 -4الوعي بالسيرة النبوية
عرفت السيرة النبوية بأنها " ذكر وقائع حياة النبي ( )وصفاته من مولده إلى وفاته " ( المزيد ،
 ، 2016ص  . )9وتعرفها الباحثة إجرائيا بأنها :الترجمة العملية لحياة النبي ( )منذ والدته وحتى
التحاقه بالرفيق األعلى  ،وما تضمن ذلك من أحداث ووقائع وتشريعات .
عرف الوعي بأنه " عملية معقدة تدخل في جميع العمليات العقلية التي يستخدمها اإلنسان للحصول على
ُ
المعرفة  :كالتذكر  ،والتخيل  ،واالستيعاب  ،والحفظ  ،واالسترجاع  ،واالستدالل  ،والتعميم  ،والحكم  ،وكل
هذه العمليات تؤدي إلى وعي اإلنسان لذاته وقدراته وما يحيط به من موجودات وعيا مباشرا " (زايد ،
 ، 2009ص  . )8وعرف – أيضا – الوعي بأنه " فهم الحقائق المتعلقة بظاهرة أو موضوع ما  ،وما فيها
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من عالقات تكشف عن طبيعة الظاهرة  ،ومن ثم يمكننا تدبر أنسب األساليب للمواجهة أو الحل( .عيد ،
 ،2011ص) 39
وتعرف الباحثة الوعي بالسيرة النبوية إجرائيا بأنه  " :قدرة الدارس على فهم وإدراك الحقائق
والمعلومات والمفاهيم المتعلقة بسيرة النبي ( ، )والقدرة على تفسيرها وتحليلها  ،ومن ثم االقتداء بها ،
ويقاس هذا الوعي بالدرجة التي يحصلها المتعلم من خالل مقياس الوعي بالسيرة النبوية المعد خصيصا لهذا
الغرض".
خطوات البحث وإجراءاته :
سار البحث وفقا للخطوات التالية
أوال :إعداد اإلطار النظري للبحث :
دراسة مسحية لألدبيات و الدراسات السابقة التي تتصل بالمحاور التالية :
 مهارات التحدث  :المفهوم  ،األهمية  ،المهارات ودور القصة في تنميتهاالقصص المصورة  :المفهوم  ،األهمية  ،العناصر  ،األنواع ،معايير االختيار . الوعي بالسيرة النبوية :المفهوم  ،الخصائص  ،المصادر  ،األهمية  ،األهداف .ثانيا إعداد مواد المعالجة التجريبية و أدوات البحث والتي تتضمن:
( )1إعداد مواد المعالجة التجريبية
أ –تحديد أهداف البرنامج .
ب -اختيار مجموعة من قصص السيرة النبوية المصورة .
ج -إعداد الوسائل واألنشطة المناسبة للبرنامج .
د -تحديد االستراتيجيات المناسبة .
ه -تحديد أساليب التقويم المالئمة .
و-عرض البرنامج القائم على قصص السيرة النبوية المصورة على مجموعة من الخبراء
والمتخصصين فى مجال مناهج و طرق تدريس اللغة العربية ؛ وذلك إلبداء الرأي في مناسبتها
لمتعلمي اللغة العربية الناطقين بغيرها من المسلمين " المستوى المتوسط " .
ز-إعداد دليل المعلم الخاص بإجراءات تدريس البرنامج .
ي  -إعداد أوراق العمل الخاصة بدراسة البرنامج .
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( )2إعداد أدوات البحث ؛ وتشمل :
 إعداد اختبار لقياس أداء مهارات التحدث والتأكد من صدقه وثباته ( .إعداد الباحثة)إعداد بطاقة مالحظة مهارات التحدث باللغة العربية للناطقين بغيرها ،والتأكد من صدقها وثباتها.(إعداد الباحثة)
 إعداد مقياس لقياس مدى وعي متعلمي اللغة العربية الناطقين بغيرها من المسلمين " المستوىالمتوسط " ببعض موضوعات السيرة النبوية ،والتأكد من صدقه وثباته(إعداد الباحثة)
ثالثا  :التجريب الميداني  ،ويشتمل على الخطوات التالية:
أ -اختيار مجموعة من المتعلمين الناطقين بغير اللغة العربية من المسلمين " المستوى المتوسط "  ،وتطبيق
أداتي البحث عليها قبليا .
ب -تدريس البرنامج القائم على قصص السيرة النبوية المصورة على الطالب مجموعة البحث .
ج-إجراء القياس البعدي ؛ وذلك بتطبيق أداتي البحث تطبيقا بعديا علي الطالب مجموعة البحث.
د -جمع البيانات ،وتحليلها  ،ومعالجتها إحصائيا .
ه -التوصل إلى نتائج البحث  ،ومناقشتها  ،وتفسيرها .
و -وضع التوصيات والمقترحات .
وفيما يلي تناول تفصيلي لمتغيرات البحث وإجراءاته :
أوال :اإلطار النظري للبحث
يتناول اإلطار النظري للبحث ثالثة محاور هي  :مهارات التحدث وأهميتها لمتعلمي اللغة العربية
الناطقين بغيرها  ،والقصص المصورة  ،والوعي بالسيرة النبوية  ،وفيما يلي تفصيل ذلك .
المحور األول :مهارات التحدث وأهميتها لمتعلمي اللغة العربية الناطقين بغيرها
هدف هذا المحور توضيحا لماهية التحدث ،وأهميته  ،ومهاراته التي يستهدف هذا البحث تنميتها  ،ومن
ثم دور القصة في تنمية مهارات التحدث  ،وفيما يلي تفصيال لذلك :
يعد التحدث من أهم أهداف التواصل اللغوي بالنسبة للمتعلم ؛ فلغة الكالم لها األهمية الكبرى والمكانة
العليا بالنسبة لإلنسان ؛ ألنها لغة العقل المفكر المدبر  ،والذهن الناطق  ،والخيال الخصب  ،والنفس الفاعلة ،
والقوة القادرة على اإلبداع  ،وعلى أساس الهدف األساسي الكتساب مهارات اللغة هو الفهم واإلفهام ،
فالتحدث يعد وسيلة المتعلم لإلفهام  ،وهو غالبا ما يمثل الجانب العملي والتطبيقي لتعلم اللغة ( .رسالن ،
 ،2000ص )105
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إن تعليم اللغة العربية كلغة ثانية ال يعني أن يكون لدى المتعلم حصيلة هائلة من المفردات  ،أو وعي
كبير بتراكيبها  ،وإنما يعني القدرة على استخدام هذا كله استخداما إيجابيا في مواقف الحياة التي
يتعرض لها في لقائه بمتحدثي العربية أو في اتصاله بثقافتهم (طعيمة  ،ومدكور  ،وهريدي ، 2010 ،
ص . )67 -65
ويعرف التحدث بأنه " فن نقل االعتقادات والعواطف واالتجاهات واألفكار واألحداث إلي اآلخرين ،
وهو مزيج من العناصر التالية  :التفكير بما يتضمنه من عمليات عقلية  ،واللغة بوصفها صياغة لألفكار
والمشاعر  ،والصوت لحمل األفكار والكلمات  ،والتعبير الملمحي( .يونس و آخرون ) 1986 ،
ويعرف –أيضا  -بأنه  " :مهارة التعبير عن المعتقدات  ،واألحاسيس  ،واالتجاهات  ،والمعاني ،
واألفكار  ،واألحداث لآلخرين بطالقة وانسياب مع صحة في التعبير  ،وسالمة في األداء "  .ويشتمل هذا
التعريف على عنصرين أساسيين هما  :التواصل  ،والصحة اللغوية والنطقية  ،وهما قوام عملية التحدث .
(عبد الهادي وآخران  ،2003 ،ص )169
وقد أشار (فضل هللا  ، 2003 ،ص  ) 49إلى أن التحدث فن لغوي يتضمن أربعة عناصر هي :
• الصوت  :فال كالم بدون صوت.
• اللغة  :إن المتكلم ينطق لغة حيث أن الصوت يكون حروفا ً وكلمات وجمالً.
• التفكير  :فالكالم يسبقه تفكير فيما يقال.
• األداء  :وهو عنصر أساسي من عناصر الكالم يساهم في التأثير واإلقناع ويعكس المعني المراد،
ويقصد بعنصر األداء تعبيرات الوجه وحركات الرأس واليدين وتنغيم الصوت والتحكم في النفس
وحسن الوقف.
وبإمعان النظر في العناصر السابقة  ،فإن عملية التحدث ليست عملية بسيطة تحدث فجأة وإنما هي
عملية معقدة  ،فالمتحدث الجيد ال يتحدث إال إذا كان لديه داع للكالم  ،وهو يفكر فيما سيتحدث به ،ويرتب
أفكاره بطريقة منطقية ثم يضع هذه األفكار في قوالب وصياغات قوية وجذابة  ،ثم ينطق نط ًقا صحي ًحا خاليًا
من األخطاء اللغوية ( .مدكور  ،2002 ،ص ) 90-89
ويعد التحدث نشاطا لغويا  ،يقوم المتعلم بتحويل الخبرات التي يمر بها إلى رموز لغوية مفهومة  ،تحمل
رسالته من حوله وإلى من حوله  ،فهو يتحدث عما يعرف  ،وعما يريد  ،وعما يشعر به  ،والتمكن من
مهارات التحدث له أهمية بالغة  ،باعتبارها من أوسع النوافذ التي يمكن أن نطل منها على قدرات المتعلم ،
ومدى استيعابه للخبرات التي تعرض لها  ،باإلضافة إلى أن مهارات التحدث أداة التفاعل االجتماعي ( .بدير
 ،و صادق ، 2009 ،ص) 72
وتأسيسا على ما سبق فإن التحدث ؛ هو ذلك الفن اللغوي الذي يقوم فيه المتعلم الناطق بغير اللغة العربية
بنقل األفكار والخبرات والمعلومات والحقائق واآلراء والمشاعر واألحاسيس ،وكل ما يجول بعقله وخاطره
إلى السامعين نقال يتسم بالصحة والدقة في التعبير والسالمة في األداء وقوة التأثير بحيث يقع كل ما يريد نقله
في نفوس السامعين موقع القبول والتفاعل
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وعلى الرغم من أن عملية التحدث تتم بسرعة إال أنها تتم في خطوات يمكن حصرها في نوعين من
النشاط هما  :التخطيط والتنفيذ  ،و أن الفصل بين التخطيط والتنفيذ في هذه المرحلة ليس فصالً تاما ؛ ألن
المتحدث في أي لحظة يقوم بالنشاطين م ًعا ؛ فهو يخطط لما سيقوله أثناء تنفيذه لما سبق أن خطط له من قبل
( .يوسف  ، 1990 ،ص ) 195
تعبيرا شفهيًا سلي ًما بلغة خالية من
ويرى ( عطا  ، 1999 ،ص ) 114 - 113أن تعبير المتعلم عما في نفسه
ً
سا من أهداف تعليم اللغة  ،وال يمكن أن يصل التعبير الشفهي إلى هذا المستوى
الغموض والتعقيد هد ًفا رئي ً
إال من خالل تحقيق عدة جوانب تسهم في تحقيق الهدف من تدريس هذا النوع من التعبير  ،وتحقيق الهدف
في جانب اللغة يتأتى بكثرة التدريب  ،والممارسة الفعلية للحديث  ،وهو ما يحقق للمتحدث :
 .1الثقة في النفس ؛ وذلك من خالل المواقف المتكررة المختلفة التي يقف فيها في مواجهة زمالئه
أمرا مألو ًفا يمكنه مواجهة مجموعة أخرى من الناس دون
وحينما يعتاد هذه المواجهة وتصبح ً
خوف أو تردد .
صا وأن الكثير منها يعود ألسباب نفسية أو مواقف
 .2التغلب على بعض أمراض النطق ؛ خصو ً
اجتماعية أُحبط فيها أثناء الكالم أو ُوجه بالحرج أو القمع سواء في البيت أو في غيره  ،والتعبير
الشفهي يساعد على تخطي ما يترتب على تلك المواقف .
 .3الرغبة في زيادة الخبرات الشخصية عن طريق منافذ المعرفة المختلفة ؛ ألن هذه الخبرات تمنحه
فرصة الحديث  ،وتلفت نظر اآلخرين إليه  ،وتجعلهم ينظرون إليه نظرة احترام وتقدير.
 .4نمو الجانب القيادي ؛ وينمو هذا الجانب لدى المتعلم من حيث أنه يشعر باستقالل شخصيته
وقدرته على إثبات ذاته  ،كما يشعر بكيانه االجتماعي وسط جماعة الرفاق.
وتتجلى أهمية مهارة التحدث في أنها تكشف عن شخصية المتحدث  ،وتجعلنا نقرأ ما بداخله  ،فمن
خالل كالم المتحدث نستطيع قراءة فكره  ،وتوجهه  ،وفلسفته  ،ونحدد مالمح شخصيته (حافظ ،2005 ،
ص ، )1وتؤكد األدبيات على أن مهارة التحدث لم تزل هي المهارة األساسية للتواصل  ،حيث يرى
الباحثون اللغويون في معظمهم أن حوالي  %95من النشاط اللغوي يكون نشاطا شفهيا  ( .محمد الشنطي ،
 ، 1994ص . ) 194
في السياق ذاته أشار سعيد الزهراني( ،2014ص ) 39إلى أن للتحدث أهمية من عدة نواحي  :فمن الناحية
االجتماعية ؛ كونها هي األداة المؤثرة في التواصل مع اآلخرين  ،ومن الناحية اللغوية ؛ كونها المهارة
المؤسسة لتعليم اللغة للمتعلمين  ،إضافة إلى أن عددا من األنشطة اللغوية التي يمارسها المتعلم تتمثل في
اللغة الشفهية بجانبيها االستماع والتحدث  ،ومن الناحية التربوية ؛ دورها في االرتقاء بمستوى لغة المتعلمين
 ،وتدريبهم على اختيار األلفاظ القوية والمناسبة لمقتضى الحال  ،والمعاني الواضحة  ،ومن الناحية النفسية ؛
ما لها من دور في رفع الخجل واالنطواء عن بعض المتعلمين  ،وتعويدهم الجرأة والشجاعة في مواجهة
الجمهور .
ويشير فتحي يونس إلى أن التعبير الشفوي ازدادت أهميته في العصر الحاضر  ،وذلك لعدة عوامل أجملها
فيما يلي  ( :يونس  ،2001 ،ص )183
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•
•
•
•
•

أهمية التواصل الشفوي داخل المؤسسات التربوية كضرورة من ضرورات التعليم والتعلم .
الثورة في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  ،وما أحدثته من تقارب وتفاعل بين الناس .
اتجاه معظم الشعوب نحو الديمقراطية وزيادة مساحة الحوار بين الناس .
شيوع اللغة الشفوية داخل المجتمعات اإلنسانية ،بحيث شكلت نسبة  %95من التواصل اللغوي.
عناية الدين اإلسالمي بالكلمة المنطوقة والمسموعة .

وقد أورد قورة ( ،1986ص )81أن للقصة دور في تنمية مهارات التحدث  ،ويتمثل ذلك في الجوانب
التالية  :ترقية أسلوب التلميذ  ،واالرتفاع بمستوى لغته  ،وتعويد المتعلمين على الجرأة والشجاعة  ،ومقابلة
الجمهور دون خوف أو خجل  ،تدريب المتعلمين على التفكير السليم المنظم  ،واالنطالق الحر في التحدث ،
وتطبيع أو تعويد المتعلم على مراعاة آداب التحدث  ،وإتاحة الفرصة للمتعلم للتدريب على التعبير عن
أنفسهم وأفكارهم بشتى أنواع التعبير من سرد وتلخيص  ،وتمثيل  ،وتحرير .
وفي القصة فرصة للمعلم لتدريب تالميذه على مهارات التحدث وتطويرها  ،فبعد أن يسرد المعلم القصة
على التالميذ يطلب منهم التعبير عما عرفوه منها من خالل المناقشة التي تعقب سرد القصة شفهيا  ،أو
التعبير عن صور تمثل أحداث القصة  ،أو إبداء الرأي في مواقف وأحداث وقعت بالقصة  ،وغير ذلك من
النشاطات التي تنمي مهارات التحدث لدى المتعلمين (عبد الحميد  ،1986 ،ص ) 53
مهارات التحدث الالزمة للمتعلمين الناطقين بغير اللغة العربية في المستوى المتوسط :
وقد حددت بعض األدبيات والدراسات السابقة التي أجريت في مجال تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها
المهارات التالية للمتعلمين في المستوى المتوسط :
حدد الناقة (  ،1985ص  )100-99مهارات التحدث في  :السيطرة على النظام الصوتي للغة العربية
بحيث يفهمه العربي عندما يتحدث  ،والتعبير عن خبرات في الماضي والحاضر والمستقبل  ،وإعادة وصف
وشرح مواقف وأفكار سبق دراستها من مواد تعليمية  ،واستخدام قاموسا ثنائيا بالعربية وبلغة الدارس األم
للبحث عن كلمة أو أكثر احتاج إليها في أثناء الكالم .باإلضافة إلى تلك المهارات هناك مهارات أخرى
حددها طعيمة  ،وآخران (  ،2010ص )204-203في  :استخدام النظام الصحيح لتركيب الكلمة العربية
عند الكالم  ،والتمييز عند الكالم بين التعبير الجميل والعادي  ،وتقديم الناس بعضهم لبعض بطريقة مناسبة .
كما حددت دراسة (العمري  )2011 ،مهارات الكالم والتحدث لمتعلمي اللغة العربية الناطقين بغيرها
فيما يلي  :نطق األصوات العربية نطقا صحيحا  ،والتمييز بين الحركات الطويلة والحركات القصيرة ،
ونطق الكلمات المنونة والمشددة نطقا صحيحا  ،واستخدام الحركات واإلشارات والحركات غير اللفظية
استخداما معبرا  ،ونطق الكلمات والجمل نطقا صحيحا مع مراعاة النبر والتنغيم  ،والتعبير عن فكرة ترتبط
بالمتحدث أو باآلخرين باستخدام الصيغ المناسبة  ،والسؤال عما يتعلق بمواقف الحياة اليومية السائدة ،
والتعبير عن المواقف المختلفة للكالم  ،وإعادة سرد قصة حكيت له  ،واإلجابة عن أسئلة تتعلق بتفاصيل
قصة مسموعة  ،والتعبير عن صورة أو حدث معين .
وثمة مجموعة من المهارات كان هناك شبه إجماع على أنها تمثل المهارات التي ينبغي تنميتها لدى
متعلمي اللغة العربية الناطقين بغيرها منها ( Hughes,2003) :

المجلد  22العدد العاشر 2021

مجلة البحث العلمي في التربية
- 258 -

فاعلية برنامج قائم على بعض قصص السيرة النبوية المصورة لتنمية مهارات التحدث والوعي بالسيرة النبوية للدارسين الناطقين
بغير اللغة العربية من المسلمين

• الطالقة ؛ تعد الطالقة شرطا أساسيا في مهارة التحدث  ،إذ ال يمكن أن يقال عن شخص أنه
متحدث متمكن إن لم يكن طلق اللسان كالتحكم في سرعة التحدث  ،وفصاحة الكالم والعفوية
واالرتجال فيه  ،والقدرة على تصحيح األخطاء ذاتيا .
• التواصل ؛ تتضح كفاية المتحدث إذ أظهر قدرة على التواصل والحوار مع اآلخرين  ،وهذا هو
غاية اللغة ووظيفتها .
• استخدام المفردات  :إن طالب اللغة الثانية أو األجنبية يحتاجون إلى رصيد لغوي يمكنهم من
التحدث في المواقف المختلفة .
• بناء الجملة ؛ ال يعد التحدث سليما باختيار المفردات المناسبة فحسب  ،بل يتوقف أيضا على
توظيفها في جمل مفيدة وفقا للقواعد النحوية والصرفية .
• االبتعاد عن اللكنة األجنبية ؛ كلما ابتعدت لغة المتعلم األم اللغة العربية كلغة ثانية أو أجنبية عن
لكنة لغته األم  ،واقترب حديثه من طريقة الكالم باللغة المستهدفة كان أفضل .
وهناك مواقف كثيرة للتحدث منها  :المناقشة والخطابة وإعطاء التعليمات  ،وعرض التقارير  ،وإلقاء
األسئلة واألخبار ،ووصف البيئة المحيطة  ،والمجامالت  ،وما يتصل بالحياة اليومية  ،وإعادة سرد القصص
 ،والتعبير عن القصص المصورة  ،وتأدية الشعائر الدينية والعبادات والحديث عنها  ،والتعبير عن المشاعر
 ،وإجراء حوار  ،والتحدث عن بعض الشخصيات أو النفس  ،واإلقناع ( .طعيمة  ، 1998 ،ص ) 48-41
إن التخطيط لتنمية مهارات التحدث يتطلب وضع عدد من الحقائق في االعتبار منه  :الشخصية ،
واالهتمامات  ،والجنس  ،والخبرة الناتجة عن ثقافة ما  ،والطالقة في اللغة  ،إضافة إلى مجموعة من
العوامل التي تحقق التفاعل في الموقف التعليمي في أثناء تحدث المتعلمين ؛ وهي :
))Brown.H.Douglas,2007,275
• استخدام تقنيات تغطي االحتياجات المتنوعة للمتعلمين .
• تقديم أساليب تزيد دافعية المتعلمين للتحدث  ،وتساعدهم على اإليجابية في األنشطة .
• تشجيع استخدام اللغة في سياقات لها معنى .
• تقديم تغذية راجعة مناسبة  ،وتصحيح مناسب ألخطاء المتعلمين في التحدث .
• إتاحة الفرص لدمج االستماع والتحدث معا في المواقف التعليمية .
وقد أشار مدكور (  ،2010ص  ) 161إلى بعض األساليب التي توجه الجهود في سبيل تنمية مهارات
التحدث ؛ منها تدريب التالميذ على  :أال يتحدثوا إال إذا كان هناك دافع للتحدث  ،وتحديد هدف التحدث ؛
الختيار األفكار المناسبة  ،وترتيبها وعرضها بشكل جيد  ،وتدريب المتعلمين على تحديد األفكار ،والبحث
عن المعلومات من خالل مصادرها الصحيحة والمتنوعة ؛ إضافة إلى تدريب المتعلمين على اختيار
المفردات والتراكيب اللغوية المناسبة  ،وذلك بتكرارها عليهم من خالل نماذج لغوية متنوعة  ،وتدريب
المتعلمين على تحديد نوع المستمعين  ،وهذا يتطلب التحدث إليهم بمستوى تفكيرهم  ،وتنويع موضوعات
التحدث ؛ بحيث تتناسب مع اهتمامات وميول المتعلمين  ،وتدريب المتعلمين على اإلعداد الجيد  ،ومواجهة
المواقف  ،بما يمنحهم الثقة بالنفس .
وقد أجريت عديد من الدراسات والبحوث التي حاولت تعرف فاعلية الطرق وأساليب التدريس المناسبة
لتنمية مهارات التحدث لدى المتعلمين الناطقين بغير اللغة العربية ومن هذه الدراسات والبحوث  :دراسة
(حسين  )2008 ،التي أثبتت فاعلية برنامج في ضوء االحتياجات اللغوية للدارسين من غير الناطقين باللغة
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العربية في تنمية مهارات التعبير الشفوي الوظيفي للدارسين بالمستوى الثاني بمعهد الدراسات الخاصة
لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها والتابع لألزهر الشريف  ،كما كشفت دراسة ( عبد العزيز )2009 ،
عن فاعلية برنامج قائم على مدخل كل اللغة فى تنمية مهارات األداء اللغوي لمتعلمي اللغة العربية غير
الناطقين بها فى المستوى المتوسط  ،أما دراسة ( العمري  )2011 ،فقد هدفت إلى مساعدة المتعلمين للغة
العربية من الناطقين بغيرها في اكتساب بعض مهارات االستماع والكالم ،وبخاصة تلك التي ترتبط بالوعي
الصوتي من خالل بناء برنامج مقترح في ضوء تدريبات وأنشطة الوعي الصوتي .
وعلى صعيد آخر فقد استخدمت دراسة ( حسن  ،ويوسف  ،ص )2015الدراما التعليمية في تنمية مهارة
التحدث (التعبير الشفوي) ،وتحسين التحصيل لدى طلبة اللغة العربية للناطقين بغيرها ،وأثبتت دراسة
(العربي  )2017،فاعلية نموذج بايبي البنائي في تنمية مهارات االستماع والتحدث لدى متعلمي اللغة
العربية الناطقين بغيرها في المستوى المتوسط  ،كما كشفت دراسة ( الشيخ  )2018،فاعلية استخدام
المدخل المعرفي األكاديمي لتعلم اللغة في تنمية مهارات التحدث لدى الناطقين بغير اللغة العربية .
وقد أفاد البحث الحالي من الدراسات السابقة في تعرف أهم مهارات التحدث المناسبة للدارسين الناطقين
بغير اللغة العربية للمستوى المتوسط ،وبناء أدوات الدراسة وبناء بطاقة تقدير أداء مهارات التحدث،
وخطوات السير في إجراءات الدراسة  ،وخطوات بناء وتصميم البرنامج .
وانطالقا من األهمية التي يحظى بها التحدث كان البد من البحث عن طرق واستراتيجيات وبرامج فاعلة
يصبح المتعلم فيها أكثر تفاعال ؛ بحيث تكون المعرفة والخبرة نتاجا لنشاط المتعلم  .ولعل القصة المصورة
من أنجح الوسائل لتعليم اللغة  ،فهي تزود التلميذ باألفكار والمفردات والتراكيب  ،وتعوده حسن االستماع
ودقة الفهم  ،وتأخذه إلى حسن األداء وتصوير المعاني  .وهو ما سيتم تناوله في المحور التالي .
المحور الثاني :القصص المصورة
هدف هذا المحور توضيحا لماهية القصة المصورة ،وأهميتها  ،وعناصرها  ،وأنواعها  ،ومعايير بنائها
وشروطها التربوية  ،وفيما يلي تفصيال لذلك :
للقصة على مر العصور مكانة عظيمة ،فهي عنصر تربوي مهم ،تعتمد على الحوار الذي يجري بين
شخصيات القصة ،وتتخذ من الواقع أو الخيال أو منهما معا منهالً لها ،فهي من الوسائل الناجحة في
التربية بصفة عامة ،وفي التربية اللغوية بصفة خاصة ،ومتى رافقت الصور والرسوم نصوص القصة
كانت فاعلية القصة وتأثيرها أبقى أثرا؛ فالصورة يمكنها أن تبرز معاني وأفكار ال يتمكن النص وحده من
إبرازها  ،والصورة ال يقف تأثيرها عند حد الصغار فقط بل والكبار أيضا .
عرفت القصة منذ القدم من خالل الحكايات والروايات التي كان الناس يرونها عن مغامراتهم،
وانتصاراتهم  ،وسير أبطالهم  ،وقد انتشرت بين جميع طبقات المجتمع باختالفها وتنوعها على مر
العصور  ،وقد عرف اإلنسان كيف يجمع الوقائع ويؤلف بينها  ،وفي العصر الحديث أصبح التأليف
القصصي لونا من اإلبداع الفني له أصوله الخاصة ( .قناوي  ، 2003 ،ص. )121
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والقصة جزء ال يتجزأ من الحياة البشرية ،وتعد واحدة من أقدم أشكال الفنون اللغوية  ،وتستخدم إلحاطة
مستخدميها بمعلومات تاريخية  ،وثقافية  ،وقيم مجتمعية  ،ويمكن أن تساعد بشكل فعال في اكتساب
المهارات اللغوية ( Norhayati,A.M.&Siew, 2004, p146).
والقصة المصورة أحد أجناس األدب البصري  ،تمتاز باستخدام الصور والرسوم كعنصر أساسي في
طريقة عرضها  ،فهي جنس أدبي راق يهتم بالمضمون والشكل معا ؛ ألنها نتاج تفاعل بين اللغة والصورة ،
واألدب والرسم  ،والمنطوق والمرئي  ،ويطلق عليها في الغرب " الفن التاسع " ؛ وهوفن له تقاليده
وأعالمه ومؤسساته  ،يطبع وينشر للقارئ الصغير والكبير على السواء  ،وتدرس خصائصه الفنية وتقنياته
في الجامعات كأي فن أدبي ( .الحنشي  ، 2014 ،ص )63
عرفت القصة المصورة بأنها " نوع من القصص القصيرة تستخدم الرسوم والصور للتعبير عن أحداث
؛ تهدف إلى تنمية الخيال والسلوك السليم والقيم المرغوبة "( .شحاتة  ،1993 ،ص . )110كما عرفت بأنها
 :مجموعة من الصور الثابتة والملونة التي تمثل مجموعة من األحداث المترابطة والمتكاملة  ،والتي تعرض
على المتعلم بأسلوب شائق وممتع ؛ مما يسهم في بقاء أثر التعلم  ،وتحقيق األهداف التربوية المرغوبة .
(عبد الهادي  ، 2016،ص) 20
وللقصة حضور قوي في القرآن الكريم وفي السنة النبوية الشريفة ؛ حيث كان وجودها يهدف إلى أهداف
كثيرة منها  :تقويم النفوس  ،وتهذيب الطباع  ،وأخذ الدروس والعظات من أحاديث األمم السابقة  ،وجذب
النفوس إلى عقيدة التوحيد لتثبيتها  ( .مكي  ،2009 ،ص) 319
وتعد قصص السيرة النبوية أحد روافد الوعي الديني،وتعرف قصص السيرة النبوية بأنها  :سلسلة
ألحداث سيرة النبي صلى هللا عليه وسلم ،التي تسرد أحداث معينة لسيرة النبي في شكل متكامل من خالل
جمع ما ورد من وقائع حياة الرسول محمد -صلى هللا عليه وسلم  -وصفاته الخلقية والخلقية  ،مضافا إليها
غزواته وسراياه.
وتأسيسا على ما سبق تعرف الباحثة قصص السيرة النبوية المصورة بأنها  " :مجموعة من األحداث
المتسلسلة والمترابطة لسيرة الرسول الكريم والتي تجمع بين النص المكتوب والصور والرسومات الرافدة
لها  ،وتبين الصور والرسوم أحداث القصة في مزيج يجمع بين الثقافة البصرية واللفظية ؛ لتحقيق أهداف
تربوية مرجوة .
وعن دور الصورة داخل القصة  ،فال يوجد وسيلة أفضل منها إذا ما قورنت بوسائل أخرى ؛ فهي تساعد
المتعلمين على التعرف بشكل محسوس وملموس لمضامين اللغة والمعاني الحسية لأللفاظ ومدلوالتها  .وقد
اتفقت عدة دراسات منها دراسة (  ، )Waddil,1992ودراسة ( ، )Levin ,1993ودراسة (محمد ،
 )2008على أن الحصيلة اللغوية للمبتدئين من المتعلمين ال تمكنهم من قراءة واستيعاب الموضوعات التي
تقدم إليهم بالكلمات فقط  ،حيث ينتقل المعنى من خالل الصور بشكل أبسط وأسرع .
إن لتوظيف الصور والرسومات واستخدامها في القصة فوائد عديدة  ،لعل من أهمها أنها ( :عبد الهادي ،
 ،2016ص)22
• تساعد المتعلمين على إدراك الحقائق والمبادئ والقوانين  ،وتكسبهم خبرات جديدة .
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• تسهم في إثارة دافعية المتعلمين  ،وتحديد أهداف التعلم .
• تنمي لدى المتعلم مهارات التفكير المختلفة .
• تسهم في تنمية وعي المتعلمين  ،وتوسيع دافعيتهم نحو االكتشاف وحب االستطالع .
• تترجم المعاني المجردة  ،وتجعل التعلم أكثر تشويقا .
• توفر الوقت والجهد وتقلل من الفروق الفردية بين المتعلمين .
• تسهم في بقاء المعلومات والمعارف المكتسبة لدى المتعلمين لفترة أطول .
والصورة داخل القصة أداة معرفة وثقافة  ،تقوم بوظائف أساسية داخل القصة يمكن إجمالها فيما يلي :
(المرسي  ،2007 ،ص ) 18
• الحفز واإلثارة ؛ فهي تقوم بدور مهم في إثارة دافعية المتعلم بفضل ما تتميز به من تشويق يثير
دافعية المتعلم  ،ويثير اهتمامه بالمحتوى المقدم .
• التوضيح والتفسير  :حيث تساعد الصورة على تفسير النصوص المكتوبة  ،وفهم ما تتضمنه من
عالقات بصورة أوضح مما تفعله الكلمات  ،كما تتميز بسرعتها في توصيل المعلومات للمستقبل مع
توفير الوقت والجهد .
• االستدعاء ؛ ويقصد به مساعدة المتعلم على التذكر  ،فهي تعمل على االحتفاظ بالمعلومات في
الذاكرة لفترة أطول  ،فيسهل استدعاؤها ؛ لكون الصورة إحدى آليات االتصال البصري .
• إثارة الخيال ؛ فالقيمة األسمى للصورة تتمثل في إمداد المتعلمين بسعة خيالية تجعلهم يتحررون من
سلطة المعرفة المتضمنة في النصوص التي يتلقونها
ومع األهمية التي تحظى بها الصورة  ،إال أنه ال يمكن ألي صورة أن تكون وسيلة فاعلة إال إذا أحسن
انتقائها في ضوء مجموعة من المعايير منها ( :حسن  ،2004 ،ص )72
• الجاذبية  :يجب أن تكون الصورة جذابة  ،ترتبط بالحدث  ،تستثير أذهان الطالب  ،وتولد لديهم
المعنى .
• عالقة الصورة بموضوع القصة  :من الضروري أن تكون للصورة عالقة بموضوع القصة ،
ومهما كانت الصورة جذابة  ،فإنها لن تكون ذات نفع إال إذا كانت صلتها وثيقة ومباشرة بهدف
القصة.
• سهولة التمييز :لكي يتمكن المتعلم من فهم الرسالة بواسطة الصورة  ،يجب أن يكون موضوع
الصورة ومكوناتها في إطار معلومات المتعلمين وثقافتهم .
• الحجم المناسب  :يجب أن يكون حجم الصورة كافيا بحيث يراها كل الطالب بوضوح .
إن الخبرات المقدمة على مائدة األدب ترسخ في ذهن المتعلم  ،والسيما حين تقترن بوسائل تعليمية
عمادها السمع والبصر  ،ومن هنا يأتي دور القصة المصورة في معايشة أحداث القصة بشكل عام وقصص
السيرة النبوية على وجه خاص ؛ حيث معايشة المتعلم لقصص السيرة النبوية وتفاعله معها ،تجعله ينتقي
النموذج المثالي من سيرة الرسول صلى هللا عليه وسلم؛ فيقتدي به ويتقمص القيم واألخالق الحميدة التي
تضمنتها سيرته صلى هللا عليه وسلم.
ومن مزايا القصص المصورة أنها تساعد في فهم المواد الصعبة واالحتفاظ بالمفاهيم الجديدة  ،حيث
يسترجع المتعلم ما يتعلمه من معارف ومعلومات وقيم من خالل سياق القصة  ،كما تنمي لدى الدارس
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مهارات النقد والتحليل من خالل مناقشة أفكار القصة  ،والقصص المصورة تزيد من تعاون المتعلمين من
خالل تفاعلهم مع األنشطة المرتبطة بالقصة  ،إضافة إلى تنمية المهارات االجتماعية وذلك من خالل النقاش
الذي يعقب عرض القصة  ،وتوفر القصص المصورة نموذجا للتعلم المتنقل ؛ حيث يمكن مشاهدتها داخل
الصف وخارجه  ،مما يسهل تخزينها واسترجاعها  ،والقصص المصورة تمنح المعلم والمتعلم فرصا
للمناقشة والحوار؛ فهي تثير في نفس المتعلم الخيال  ،وتربي وجدانه وتعوده حسن الفهم  ،وتعوده حسن
االستماع ودقة التعبير ؛ مما يثري المهارات اللغوية  ،ويحفز المتعلمين على اإلبداع  ،كما تعد وسيلة فعالة
لتمكين المتعلمين من تحقيق متطلبات التواصل  ،فدورها كبير في توصيل المعلومات والمعارف المختلفة (.
الحربي ) 2016 ،
وللقصص المصورة أهمية في الوظائف اللغوية منها ( :طعيمة  ،و عالء  ، 2006 ،ص) 150
• التقرير  :من خالل تنمية موضوعات ومجاالت الحديث الحقيقية .
• اإلخبار  :كأقوال عن الصفات والوظائف والعالقات المرتبطة بموضوع الحديث .
• االستدالل  :كالتركيب وإعادة التركيب للمقدمات والنتائج .
• التقدير  :كإبداء الرأي حول الشخصيات والسلوكيات المصورة .
• األسئلة واألجوبة والمعارضة الذي يأتي من خالل التفسير الفردي للمواقف المصورة والتفسيرات
المختلفة لمجموعة المتعلمين .
وللقصة المصورة عناصر أدبية يمكن إيجازها فيما يلي :
•
•

•

•

الحبكة  :هي التي تضيف للقصة عنصر التشويق واإلثارة الذي يجعل القارئ شغوفا إلى متابعة
القصة حتى نهايتها فيشعر بالهدوء والراحة . ( Johnson, D., 2000,45 ) .
الشخصيات  :يقصد بالشخصيات " كافة الكائنات التي يستخدمها المؤلف في القصة  ،وتدور حولها
األحداث سواء أكانت هذه الشخصية واقعية أم خيالية تنتمي إلى عالم الكائنات الحية أو الجماد .
(طعيمة  ،1990 ،ص ، ) 116ويقدم الكاتب في قصته المصورة مجموعة من الشخصيات التي
يجب أن تكون حية مجسمة  ،تتكلم بصدق وإخالص  ،حتى تقنع القارئ ؛ ألن االقتناع مدخال
لتحقيق التعاطف بين الشخصية والقارئ (عبد الحميد  ، 1992 ،ص  . ) 38كما أن الشخصية
والحدث في القصة المصورة مرتبطان بحيث ال تكون واضحة في مالمحها وسلوكها وطباعها ،
وتساير أفكار وأحداث القصة  ،وال تظهر بمستوى يفوق المستوى الواقعي لألطفال أو تظهر
بالمثالية التي ال نقص فيها (حالوة  ،2000 ،ص. ) 46
الفكرة  :تعد الفكرة هي العمود الفقري الذي تقام عليه القصة  ،كما أنها رسالة نستخلصها من
موضوع القصة  ،وتأتي الفكرة بشكل غير مباشر متضمنة داخل الحدث  ،ويجب أن تتسم الفكرة
بالصدق الذي يترك أثره في القارئ  ،وتكون مناسبة لعقله  ،وذات قيمة بالنسبة له ( .حسن ،
 ،2004ص. ) 124
اإلطار  :ويقصد به العناصر الدالة على الزمان والمكان  ،فالصورة في القصة المصورة أكثر إثارة
في تحديد وتصوير اإلطار سواء ذكرها النص أو لم يذكرها  ،فالفرصة أمام الرسام للتعبير عن
اإلطار بما يكمل القصة أكثر من الفرصة المتاحة لكاتب النص  ،فيجب أن يثير اإلطار الخيال ،
فعندما يوصف المكان وصفا جميال  ،يساعد ذلك الوصف القارئ على تخيل هذا المكان  ،كما يجب
أن يكون المكان مناسبا لشخصيات القصة ومصدرا للمعلومات ؛ فطبيعة المكان وسكانه
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وخصائصهم هي معلومات القارئ  ،لذلك نرى في الصورة اإلطار أكثر مما تدل عليه الكلمات ،
لذلك فإن التواصل مع القارئ يعتمد على الصورة كما يعتمد على الكلمة  (.حسين  ،2007 ،ص
. ) 38
• جهود الرسام  :الرسام ال يصور الكلمات المكتوبة بالنص حرفيا لكنه يخلق بعدا جديدا أبعد من
حدود النص  ،ويمكن للصورة أن تأخذ القارئ إليها  ،إن كال من الصورة والكلمة تحكي قصة في
نفس الوقت  ،فعندما تسكت الكلمات تتحدث الصور ة  ،وعندما تسكت الصورة تتحدث الكلمات،
فالصورة تضيف وتنشط المعنى  ،وهي اللمسة الرائعة للنص  ،تأخذ قوتها من  :األلوان  ،والسمات
الدرامية  ،واإليقاع  ،وكل عناصر الصورة ( .مصطفى  ، 1994 ،ص) 9
ويتم تصنيف القصص المصورة وفقا ً لمساحة الصور فيها إلى عدة تصنيفات منها :
 -1القصة المقتصرة على الصور دون نص مكتوب  :ويرتكز هذا النوع على الصور والرسوم فقط ،
وال يكون في القصة أي نص  ،وغالبا ما يتم توظيف هذا النوع في مرحلة الطفولة المبكرة ( .سرور
 ،2009 ،ص . ) 10
 -2القصة التي تغلب فيها نسبة الصور على النص  :يدمج هذا النوع بين الصور والرسوم والنص ،
وتشغل الصور نسبة أكبر من النص ؛ حيث يكون النص مختصرا  ،ويحوي على بضع كلمات في
المشهد الواحد  ،وهو ما يتناسب غالبا مع المرحلة المتوسطة (.الحنشي ،2014 ،ص )11
 -3القصة التي يغلب فيها النص على الصور  :وتكون الصور والرسوم فيها داعمة للنص فقط ،
فالجزء اللفظي يحتوي على معظم الرسالة التي يريد المؤلف نقلها للقارئ  ،وتكون مهمة الصورة
تسهيل عرض هذه الرسالة ؛ لمساعدة القارئ على التمييز بين أحداث القصة المتالحقة ( .دواير و
مور  ،2007 ،ص )66
) (Penttilä et al, 2016كما تصنف القصص المصورة حسب الغرض الذي صممت ألجله إلى:
القصص الشخصية  :وهي التي تحتوي على أحداث وقضايا مهمة في حياة الشخص وعرضها بشكل رقمي
لكي يؤثر في حياة اآلخرين ..
صممت لتوجيه وضبط وإكساب المتعلمين سلوكيات ومفاهيم محددة.القصص التعليمية :
وهي التي ُ
القصص التاريخية  :وهي التي تعرض األحداث في الماضي بهدف فهم الحاضر .
القصص الوصفية  :وهي التي تصف الظواهر والقضايا من حيث المكان والزمان والمراحل التي مرت بها.
وقصص السيرة النبوية ليست قصصا تاريخيا يتم فيه إبراز الجوانب التاريخية فقط  ،ولكنها تصوير حي
وإبراز للجوانب الدينية في الشخصية المسلمة كالورع والتقوى والرحمة والعطف والصدق واألمانة
والمروءة والشجاعة وغيرها ؛ ولذلك فالمعلم ال يتحدث حديثا تاريخيا ولكنه يحرص على أن يؤثر في
تالميذه تأثيرا روحيا  ،ويثير عواطفهم ووجدانهم ويحرك مشاعرهم ؛ فدرس السيرة النبوية حركة وحياة
وقصص وأمجاد وقيم وفضائل  ( .الموسى  ، 201،ص)66
وترى الباحثة أن استخدام القصص المصور للسيرة النبوية تجعل المتعلم مرتبطا بالحقائق والمعارف
والقضايا اإلنسانية التي تتخللها  ،ومواجهة الحمالت الشرسة التي تسيطر على الوعي الديني بشكل عام،
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والوعي بالسيرة النبوية على وجه الخصوص ؛ ليتمكن المتعلم على التحليل والنقد  ،والوقوف في وجه
الثقافات الدخيلة المتنافية مع الدين  ،والقيم  ،والعادات ؛ إضافة إلى دورها في ارتباط المتعلمين من المسلمين
بماضي رسولهم الكريم  ،وأمتهم اإلسالمية العريقة .
وللقصة المصورة مجموعة من المعايير والشروط التربوية منها ؛ االستفادة من الصور الواردة بالقصة
في ربط خبرات المتعلم السابقة بالخبرة الحالية  ،واالبتعاد عن الجانب التوجيهي المباشر في غرس القيم
والتوجيهات الحميدة  ،وضرورة تناسب القصة المقدمة مع طبيعة المتعلم واحتياجاته  ،ومالءمة اإلخراج
الفني لنوع القصة  ،ومناسبته للعالقة بين النص والصورة  ،واالعتماد على اإلخراج الفني لنوع القصة ،
واالعتماد على األساليب المشوقة في العرض والسرد  ،وإثارة خيال المتعلم ( .عبد الهادي  ، 2016 ،ص
) 25
وقد حدد حسن عبد الهادي (  ، 2016ص )30قائمة بعدة معايير يجب إتباعها عند تصميم القصص
المصورة ،وهي على النحو التالي :
• توصيف محتوى القصة المصورة بشكل واضح .
• تحديد أهداف سلوكية واضحة في محتوى القصة المصورة .
• أن يكون محتوى القصة المصورة ُمشتقا ً من األهداف ويتصف بالتكامل والتتابع .
• وجود أنشطة تتناسب مع األهداف التعليمية في محتوى القصة المصورة .
• مراعاة البنية السليمة للقصة عند تصميم القصة المصورة .
• أن تحتوي القصة المصورة على نصوص مكتوبة بشكل مناسب .
• أن تحتوي القصة المصورة على صور متحركة وثابتة وأن تضاف بشكل مناسب .
• أن يكون التصميم الفني للقصة المصورة مناسبا ً للعرض .
• أن يكون سيناريو القصة المصورة المتبع واضحا ً .
ولقد حظي القصص المصور باهتمام واسع بين األوساط التربوية ؛ حيث أسهم توظيفه في توجيه مسارات
التدريس  ،وتنمية مهارات تختص بالجواب اللغوية  ،كتحسين األداء اللغوي الشفوي  ،وتنمية المحصول
اللغوي  ،كما تساعد المتعلمين على زيادة ميلهم إلى التحدث و دافعيتهم للتعلم  ،ويمكن عرض الدراسات
السابقة المرتبطة بالقصص المصورة  ،فيما يلي  :دراسة (األحمدي  )2007 ،التي أثبتت فاعلية استخدام
مدخل القصة المصورة ودراما القصة في تدريس القواعد النحوية لتلميذات المرحلة االبتدائية وارتفاع
مستوى التحصيل وبقاء أثر التعلم  ،كما كشفت دراسة (سليمان  )2011 ،فاعلية استخدام أسلوب القصة
المصورة في اكتساب مفردات جديدة في اللغة االنكليزية لدى تلميذات الصف السادس االبتدائي  ،أما دراسة
(الزميتي  )2013 ،فقد هدفت إلى تقديم قصص مصورة لتدريس القواعد اللغوية  ،وتنمية التحصيل لدى
تالميذ الصف الرابع االبتدائي.
وعلى صعيد آخر فقد تحققت دراسة (عمران  )2014،من فاعلية القصص المصورة في إمداد طفل
متالزمة دوان بمهارات التواصل اللفظي ،وأثبتت دراسة (التمتمية  )2016،فاعلية القصة المصورة في
تنمية مهارات التحدث لدى طالبات الصف الخامس األساسي  ،كما كشفت دراسة (القصابي  )2017،عن
فاعلية القصة المصورة في تحصيل النحو وبقاء أثر تعلمه لدى طالب الصف الثامن األساسي  ،وأكدت
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دراسة (حمدان  )2018 ،األثر اإليجابي للقصة المصورة في رفع مستوى التحصيل في مادة اللغة العربية
لدى تالميذ الصف الثاني األساسي في محافظة إربد.
هذا ؛ ولم يكن تدريس السيرة النبوية بمنأى عن تجريب القصة المصورة ؛ حيث أجريت دراسات تبحث
في أثرها في التربية اإلسالمية  ،منها دراسة (سالم  ،وهدى  )2003 ،التي عدت القصة المصورة الطريقة
األفضل في تدريس السيرة النبوية  ،كما كشفت دراسة (البركات  ،و مصطفى  )2011 ،أن القصة من
أنسب الطرق في تدريس مفاهيم التربية اإلسالمية ؛ ألنها تعد أداة غرس المظومة القيمية  ،التي تبصر
المتعلمين بالسلوكيات السليمة  ،أما دراسة (العزري  ) 2009 ،فقد أثبتت فاعلية القصة في تدريس المواقف
التعليمية  ،أما دراسة (الريامي  )2014 ،فقد كشفت عن فاعلية القصة في ارتفاع مستوى تحصيل الطالبات
وبقاء أثر التعلم لديهن  ،وأوصت بعقد ورش عمل لمعلمي التربية اإلسالمية ومشرفيها في كيفية تطبيق
القصة المصورة في التدريس .
وقد استفاد البحث الحالي من هذه الدراسات في عرضها لمواصفات القصة المصورة الناجحة في
رسالتها  ،وشروطها التربوية  ،وخصائص الصورة في القصة المصورة  ،ووظائفها المختلفة  ،مطبقة ذلك
كله في بناء الدليل الخاص بتنفيذ تجربة البحث ؛ لتنمية مهارات التحدث والوعي بالسيرة النبوية  ،وهذا ما
سيتم عرضه في المحور التالي .
المحور الثالث  :الوعي بالسيرة النبوية
هدف في هذا المحور توضيحا لماهية السيرة النبوية ،وخصائصها  ،ومصادرها  ،وأهميتها  ،وأهدافها
 ،ومن ثم تقديم بعض التوجهات عند تدريسها  ،وفيما يلي تفصيال لذلك :
يحتل الوعي الديني أهمية كبيرة في ظل مستجدات العصر الحديث وما أفرزته التكنولوجيا الحديثة من
تعدد سبل االتصال ووسائل اإلعالم من الكثرة والتنوع والسرعة ما يجعل المسلم يواجه كل ساعة بخضم من
اآلراء واألفكار والنظريات والفلسفات التي تتراوح بين أقصى اليسار وأقصى اليمين  ،وال يستطيع أن
يواجه حياته بكفاءة إال إذا حدد لنفسه موقفا مما يتلقاه "  ،وهذا الموقف لن يتحقق إال لإلنسان الذي يمتلك
وعيا دينيا يساعده على مواجهة تحديات العصر( .العامر  ،2008 ،ص ) 68
وللسيرة النبوية مكانة خاصة في حياة كل مسلم ومسلمة  ،فهي تسهم بصورة فاعلة في تصوير حياة
النبي ( ، ) وتثمن هذا الهدي النبوي بقيمه وأخالقه في سلوك األفراد  ،و قصص السيرة النبوية تسهم في
تنمية الوعي بالمواقف واألحداث التي تضمنتها السيرة النبوية  ،وتشكل إطارا مرجعيا لتفهم وإدراك سيرة
الرسول وما به من قيم  ،ومواقف حضارية تعرض متطلبات القائد والقدوة الصالحة .
السيرة لغة  :تعني السنة والطريقة والحالة التي يكون عليها اإلنسان وغيره  ،ويقال فالن سيرة حسنة
وقال تعالى  " :سنعيدها سيرتها األولى " (طه )21 :
والسير اصطالحا  :تعني قصة الحياة وتاريخها  ،وكتبها تسمى كتب السير  ،يقال قرأت سيرة فالن أي
تاريخ حياته  .والسيرة النبوية تعنى مجموع ما ورد لنا من وقائع حياة النبي ( )وصفاته الخلقية والخلقية ،
مضافا إليها غزواته وسراياه ()
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وقد اهتم المسلمون قديما وحديثا بالسيرة النبوية ؛ ألنها تنفيذ عملي للتشريع الرباني وبيان ألحكامه ؛
لذلك تعددت المناهج والنظرات واألساليب واالستنباطات في تدوين السيرة ؛ فمنها ما يحرص على
االختصار  ،ومنها ما يهتم ويعنى بالفوائد التربوية المستفادة منها ،ومنها ما يطمح إلى التحقق من عرض
الوقائع واألحوال وتحليل األحداث  ،ومنها ما يسرد السيرة من والدته إلى وفاته ( )معتمدا على النقل
والرواية والشرح والتفصيل  ،ومنهم من اعتمد على التحليل والتعليق  .فكل قارئ في السيرة النبوية يجد فيها
من جوانب اإلعجاز النبوي ما يروى ويشبع رغباته اإليمانية والدنيوية ( .عطار  ،2016 ،ص )352
يرتبط مفهوم الوعي بالسيرة النبوية بمفهوم الوعي من ناحية  ،وبمفهوم السيرة النبوية من ناحية أخرى
؛ وقد عرف (سليم  ،2003 ،ص  ) 13الوعي بأنه " :اإلدراك الحقيقي لماهية األشياء  ،وهو إدراك الفرد
واستعداده بشكل عام لالستجابة نحو موضوع ما ،وما يضفى عليه من معايير موجبة أو سالبة طبقا النجذابه
أو نفوره من الموضوع " .
والوعي بصورة عامة يشير إلى المعرفة أو اإلدراك أو االحتواء  ،فوعي الشئ وعيا أي جمعه وحواه
ووعي الحديث أي فهمه وقبله وتدبره وحفظه (رشوان  ،1994 ،ص . ) 18وتعني كلمة الوعي في علم
النفس اإلدراك أو االنتباه  ،وهما عمليتان متالزمتان  ،فإذا كان االنتباه هو تركيز الشعور في الشئ ،
فاإلدراك هو معرفة هذا الشئ نفسه  ،واإلدراك يختلف من شخص إلى آخر وفقا الختالف الثقافة والخبرات
السابقة ووجهات نظر األفراد  ( .زهران  ،1995 ،ص ) 142
والوعي في معناه المكثف عقيدة وعقل ووجدان  ،وهي األبعاد التي انشغلت بها محاوالت الوعي  ،رغم
اختالف منطلقاتها والتدقيق في البعدين العقل والوجدان  ،يظهر أنهما تعبير عن اإلدراك والتصور  ،والذي
يشتمل كل منهما مكونات وعناصر بداخله ؛ فاإلدراك يشتمل على المشاعر واالتجاهات والعالقات وتفسير
أوضاعها  ،أما التصور فهو يعني في عمقه بدائل الظواهر والعالقات والمستقبالت المرغوبة ( .عبد
المعطي  ، 2001 ،ص ) 9
والسيرة النبوية مصطلح يطلق على الفترة التي عاش فيها النبي والخلفاء الراشدون من بعد ذلك  ،وهي
ترتبط في الغالب بحياة األشخاص  ،ثم تأتي األحداث بعد ذلك (يونس وآخرون  ،1999 ،ص. )329
وتركز على إبراز الجوانب الدينية في شخصية النبي ( )من الورع والتقوى  ،والجوانب اإلنسانية من
الرحمة والعطف  ، ،والجوانب االجتماعية من الصدق واألمانة والشجاعة  ،وكل هذه الجوانب سواء أكانت
إنسانية أو اجتماعية ال تنفصل عن النواحي الدينية( .مجاور  ،1994 ،ص )246
وعرف عبد اللطيف أبو بكر(  ،2007ص )52السيرة النبوية بأنها  :تاريخ حياة النبي ( )منذ والدته حتى
التحاقه بالرفيق األعلى  ،وما يتخلل هذه الحياة من نشأة وشباب وحياة قبل البعثة وبعدها  ،وما اشتملت عليه
حياته بعد البعثة من دعوة  ،وما القاه من إعراض وإيذاء في مكة  ،وهجرة إلى المدينة  ،وما أعقب هذه
الحياة من جهاد وغزوات في سبيل دعم عقيدة اإلسالم ونشرها ،والعمل على إقامة دولة اإلسالم  ,وإعالء
صرحها دينيا وسياسيا واجتماعيا .
ويسهم الوعي بالسيرة النبوية في بناء شخصية الدارس  ،واالقتداء بمواقف تتماشى مع قيم أمة رسول
هللا ( )؛ ليتبين خصال عدة من مواقفه االجتماعية في التعامل مع اآلخرين ؛ األمر الذي ينمي قدرة الدارس
على تقدير القيم اإلنسانية التي يحتاجها المجتمع الذي سيطرت عليه ماديات التحضر .
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إن للسيرة النبوية العديد من الخصائص  ،والتي يمكن إجمالها فيما يلي ( :المرصفي  ،2009 ،ص
) 104-82

اس إ ِ ِّنِي َرسُو ُل
 -1ربانية المصدر :بمعنى أن صاحبها هو النبي المرسل من هللا –تعالىُ "-ق ْل يَا َأيُّهَا ال َّن ُ
َّ
َّللا ِ إ ِ َل ْي ُك ْم َج ِميعًا " ( األعراف  ، )158:واختص النبي على غيره من األنبياء بدعوته للناس كافة .
-2

-3
-4
-5
-6
-7
-8

الثبوت والصحة :فقد ذكر القرآن الكريم بعض جوانبها كاإلشارة إلى نشأته ( )ودعوته وأخالقه
ض ااال َفهَدَى (َ )7و َو َجدَكَ عَائِ ًال
وغزواته ؛ كقوله تعالى " َأ َل ْم يَ ِج ْدكَ يَتِي ًما َفآ َوى (َ )6و َو َجدَكَ َ
َف َأ ْغنَى ( ( ")8الضحى  ،)8-6 :و قد جاء الكثير منها في كتب السنن والسير  ،و مما يثبت صحة
جوانب السيرة الواردة في القرآن الكريم قوله –تعالى –" ال يَ ْأتِي ِه ا ْلبَا ِط ُل ِمن بَي ِْن يَدَ ْي ِه َو َال ِم ْن
َنزي ٌل ِ ِّم ْن َح ِكي ٍم َح ِميد "( فصلت )42 :
َخ ْل ِف ِه ۖ ت ِ
الشمول والكمال  :فقد وردت سيرة النبي بأدق تفاصيلها  ،وشملت جميع مراحل حياته من والدته
حتى وفاته  ،وقد ذكرت بعض أحداثها باليوم والشهر والسنة .
َٰ
س ً
طا
الوسطية واليسر  :فقد جاء الدين اإلسالمي بالوسطية  ،لقوله تعالى " َو َكذَ ِلكَ َجعَ ْلنَا ُك ْم أ ُ َّمةً َو َ
علَ ْي ُك ْم ش َِهيدًا ۗ " ( البقرة )143 :
سو ُل َ
ش َهدَا َء َ
ِلتَكُونُوا ُ
الر ُ
علَى النَّ ِ
اس َو َيكُونَ َّ
الحفظ في الصدور والكتابة في السطور :حيث يعرف المسلم كل ما يتعلق بنبيه  ،فقد نقل الصحابة
الكرام ومن بعدهم سيرة النبي بتفاصيلها بفضل ما وهبهم هللا من قوة الحفظ والذاكرة .
الوضوح في جميع المراحل  :فإن حياة النبي ( )واضحة في جميع المراحل التي مرت بها .
المثالية  :فكانت السيرة بعيدة عن األساطير واألوهام  ،حيث إن الرسالة لم تخرج النبي عن إنسانيته
الدليل العملي على صدق الرسول ( : )وذلك من خالل االنجازات التي مر بها في حياته  ،وقيادته
الحكيمة  ،وانتشار دعوته .

وللسيرة النبوية عدة مصادر أشار إليها عطار(  ، 2016ص  ) 306فيما يلي :
-1القرآن الكريم  :يعد المصدر األول من مصادر السيرة ؛ فهو كالم هللا –تعالى -المنزل على سيدنا
محمد ،ويتضمن بيان العقيدة اإلسالمية  ،وآيات األحكام في التشريعات االجتماعية واالقتصادية والسياسية
 ،كما فيه ذكر لبعض المعارك والغزوات؛ كغزوة بدر  ،وأحد وغيرها  ،وفيه تصوير دقيق للصراع بين
المسلمين وغيرهم في الحجاز ،ويمكن االستعانة ببعض مصادر التفسير للبيان .
 -1كتب الحديث  :حيث أنها تخصص جزءا للمغازي والسير ؛ كصحيح البخاري  ،كما أن كتب
الحديث تذكر بعض الشمائل أيضا  ،وتكون موزعة في أبواب العبادات والمعامالت واألخالق
واآلداب .
 -2كتب الشمائل  :وهي الكتب التي تهتم بذكر أخالق النبي وعاداته وفضائله  ،وآدابه وسلوكه  ،وكل
شي يخصه كطعامه  ،وملبسه .
 -3التواتر  :وهو ما نقله الصحابة رضي هللا عنهم سماعا أو مشاهدة أو نقال عمن سمعوا وشاهدوا
جوانب من السيرة العطرة .
 -4كتب الدالئل النبوية  :وهي التي تتحدث عن المعجزات والدالئل القاطعة لصدق النبوة وصحتها،
ويندرج تحت علم الدالئل أكثر علوم السيرة ؛ كالشمائل  ،والمعجزات المعنوية والمادية ،
والمغازي
وترجع أهمية دراسة السيرة النبوية في أنها( :رسالن  ،حماد  ،1992 ،ص )162-159
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 -1تساعد على فهم شخصية الرسول صلى هللا عليه وسلم ،من خالل حياته وظروفه التي عاش فيها،
للتأكد من أنه صلى هللا عليه وسلم لم يكن مجرد عبقري سمت به عبقريته ،ولكنه قبل ذلك رسول أيده هللا
بوحي من عنده.
 -2تجعل السيرة النبوية بين يدي اإلنسان صورة للمثل األعلى في كل شأن من شئون الحياة الفاضلة،
يتمسك به ويحذو حذوه.
 -3تعين على فهم كتاب هللا وتذوق روحه ومقاصده.
 -4تجسد مجموع مبادئ اإلسالم وأحكامه؛ سواء ما كان منها متعل ًقا بالعقيدة أو األحكام أو األخالق.
-5تعد نموذجا حيا عن طرائق التربية والتعليم ،يستفيد منه المعلم والداعية المسلم.
نتعرف من خاللها على جيل الصحابة الفريد ،الذي كـان صدى للقرآن ،وكان التطبيق العملي لحكم
ِّ -6
أمرا ونهيًا.
هللا ً
أهداف تدريس السيرة النبوية :
يهدف تدريس السيرة إلى تحقيق ما يلي( :عطار ، 2016 ،ص ) 306
• دراسة السيرة فيها متعة روحية  ،وعقلية  ،وتاريخية .
• يقف دارس السيرة على التطبيق العملي ألحكام اإلسالم .
• معرفة ما حفلت به السيرة من مواقف إيمانية وعقدية تقوي من عزائم المسلمين .
• يقف الدارس للسيرة على دالئل ومعجزات نبوته (. )
• يزداد دارس السيرة حبا في رسول هللا واقتداء به بعد معرفته شمائله وأخالقه وأحواله ورحمته
وشجاعته وسياسته .
• تشمل السيرة على كثير من العظات والعبر والحكم التي تهذب أخالق المسلم .
• تشمل السيرة الكثير من االبتالءات والمكايد التي تعرض لها ( ، )مما يؤدي إلى تعميق تأمالت
المسلم .
وعند دراسة السيرة وتاريخ األنبياء ينبغي على اإلنسان أن يتخذ منها العظة والعبرة وأن يستمد منها القيم
األخالقية التي توجه حياته الدنيا توجيها سليما ومن ثم انتهاج الطريق المستقيم إلى الحياة اآلخرة.ولعل
استخدام البحث الحالي لقصص السيرة النبوية المصورة في تنمية الوعي بسيرته يحقق أهدافا عدة  ،فهو
يزيد من فهم الدارسين للمواقف واألحداث التي تجسدها قصص السيرة النبوية  ،مما يقلل من نسبة نسيانهم
لهذه المواقف  ،وما تحمله من عظات وقيم  ،وأبعاد إنسانية اجتماعية  ،كما تسهم هذه القصص في االطالع
على الثقافة اإلسالمية  ،وتصويب بعض األفكار والمعلومات الخاطئة المرتبطة بسيرة النبي ( ، )ويعد هذا
ضرورة – في حد ذاته -لدى هؤالء الدارسين .
هناك مجموعة من التوجيهات ينبغي األخذ بها عند تدريس السيرة النبوية من خالل القصة المصورة ؛
منها( :الشيخ  ،2008 ،ص )144-33
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• عرض الدرس بصورة قصصية منظمة تبرز من خاللها جوانب األخالق والبطولة والتضحية
 ,من خالل أسلوب جذاب يناسب عمر المتعلمين وخيالهم.
• إظهار تأثير القرآن وأخالقياته سواء أكان ذلك عند رسول هللا أو من أصحابه ممن تدرس
سيرتهم  ,حتى نعطى المتعلم القدوة لبناء رجولتهم وأخالقهم.
• ربط المعلم بين دروس السيرة وعملية التطبيق الحياتية للمتعلمين وأن يحدد لهم المقصود من
دروس السيرة  ,مع إعطاء الدليل والبرهان حول أهمية اإلقتداء والتطبيق العلمي لما يتعلمونه.
• عقد مقارنات بين أفعال الرسولوأصحابه في مواقف إنسانية مختلفة وبين ما يقابلها من
أفعال ومواقف تخالفها تبدو فيها سلبيات مثل اإلعراض عن الدنيا والنفاق والظلم وغير ذلك.
وعلى الرغم من أهمية الوعي بالسيرة النبوية ودوره في االرتقاء بالمنظومة القيمية للمجتمع إال أن األدب
التربوي قليل جدا في هذا المجال  ،ومن هذه الدراسات :دراسة ( أبو لبن  )2011،التي اتبعت المدخل
المفاهيمي من خالل برنامج إلكتروني في إكساب طالبات كلية الدراسات اإلنسانية جامعة األزهر بعض
مفاهيم السيرة النبوية وتنمية اتجاهاتهن نحو مادة السيرة النبوية  ،كما كشفت دراسة ( سليم  )2012 ،عن
فاعلية برنامج مقترح قائم على تحويل مواقف من السيرة النبوية إلى قصص ؛ وذلك لغرس محبة النبي
صلى هللا عليه وسلم لدى أطفال الروضة  ،أما دراسة ( عطية  ) 2012 ،فقد أثبتت فاعلية أسلوب تحليل
النص األصلي في تحصيل طالبات الصف الثاني المتوسط في مادة السيرة النبوية .
وعلى صعيد آخر فقد اتبعت دراسة ( الجمل ) 2014،إستراتيجية التساؤل الذاتي في تدريس مادة السيرة
النبوية على التحصيل والتفكير الناقد لدى تالميذ الصف األول اإلعدادي األزهري  ،أما دراسة ( عطار ،
 )2016فقد أوصت بضرورة استخدام الوسائط المتعددة في تدريس مقرر السيرة النبوية ألثرها على
تحصيل طلبة جامعة أم القرى ،كما كشفت دراسة ( الغامدي  )2019،عن األثر اإليجابي الستخدام القصة
الرقمية في تدريس الحديث والسيرة النبوية على التحصيل واالتجاه لدى تلميذات الصف الرابع االبتدائي .
ثانيا  :إعداد مواد معالجة البحث وأدواته
لإلجابة عن أسئلة البحث  ،واختبار صحة الفروض قامت الباحثة بالخطوات التالية :
()1تحديد قائمة مهارات التحدثالمناسبة لمتعلمي اللغة العربية الناطقين بغيرها " المستوى المتوسط "
لما كان البحث الحالي يستهدف تنمية مهارات التحدث من خالل برنامج قائم على القصص المصورة
من السيرة النبوية ؛ كان من الضروري البدء بإعداد قائمة مهارات التحدث  ،ثم وضعها في صورة استبانة ،
وقد اتبعت الخطوات التالية :
أ  -تحديد الهدف من إعداد القائمة ؛ هدفت القائمة تحديد مهارات التحدث المناسبة لمتعلمي اللغة العربية
الناطقين بغيرها " المستوى المتوسط" ؛ والتي يسعى البرنامج القائم على القصص المصورة من
السيرة النبوية إلى تنميتها .
ب  -مصادر بناء القائمة ؛ اعتمدت الباحثة في إعداد القائمة على المصادر التالية :الدراسات والبحوث
السابقة التي تناولت مهارات التحدث لدى دارسي اللغة العربية الناطقين بغيرها  ،ومنها دراسة (حسين
2008،؛ عبد العزيز 2009 ،؛ العمري  2011،؛ حسن  ،و يوسف  2015،؛ العربي  2017 ،؛
الشيخ )2018 ،
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جـ-مكونات القائمة في صورتها األولية ؛ قامت الباحثة في ضوء المصادر السابقة ببناء قائمة مهارات
التحدث ،وتضمنت القائمة في صورتها المبدئية ست عشرة مهارة من خالل أربعة جوانب ترتبط في
مجملها بمهارات التحدث  ،هي ؛ الجانب الفكري  ،واللغوي  ،والصوتي  ،والملمحي  ،واشتمل كل
جانب على عدد من المهارات  ،والجدول التالي يوضح مكونات قائمة مهارات التحدث ،وعدد المهارات
في كل منها.
جدول ()1
قائمة مهارات التحدثالمناسبة لمتعلمي اللغة العربية الناطقين بغير اللغة العربية " المستوى المتوسط "
م
1
2
3
4

عدد المهارات الفرعية
3
3
3
3
12

المهارات الرئيسية
الجانب الفكري
الجانب اللغوي
الجانب الصوتي
الجانب الملمحي
المجموع

د-ضبط القائمة؛وضعت القائمة في شكل استبانة ؛ وذلك لعرضها على عـدد من المتخصصين في المناهج
وطرق التدريس  ،كما عرضت على بعض الخبراء والمعلمين من ذوي الكفاءة والخبرة في مجال
تدريس اللغة العربية للناطقين بغيرها؛ إلبداء الرأي في المهارات من حيث  :مدى اتساق كل مهارة
فرعية مع البعد الذي تنتمي إليه  ،ومناسبتها لمتعلمي اللغة العربية الناطقين بغيرها " المستوى
المتوسط ،ومدى جودة صياغتها  ،وشموليتها  ،وإضافة أو حذف أو تعديل ما يرونه مناسبا ً من
المهارات .
هـ -وبعد جمع آراء المحكمين وفحصها عن طريق حساب التكرارات والنسب المئوية التي حصلت عليها كل
مهارة  ،ثم اإلبقاء على المهارات التي وافق عليها (  %80فأكثر ) من المحكمين  .وتم التعديل المناسب
في ضوء ما أشار إليه المحكمون سواء أكان بالحذف أم باإلضافة أو التعديل في المهارات المعروضة ،
ومن ثم التوصل إلى القائمة في صورتها النهائية  ،والتي تضم  12مهارة من مهارات التحدث تمثل
أهدافا للبرنامج  ،كما في ملحق (. )2
أوال :مهارات الجانب الفكري :
 -1اختيار األفكار المناسبة للموضوع .
 -2عرض األفكار وتسلسلها في ترتيب منطقي .
 -3التركيز على فكرة الموضوع وعدم الخروج عنها .
ثانيا  :الجانب اللغوي :
 -4التحدث بجمل صحيحة تخلو من التكرار والحذف
 -5التحدث بلهجة عربية واضحة بدون لكنة أجنبية .
 -6استخدام أدوات الربط المناسبة بين الجمل.
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ثالثا  :الجانب الصوتي :
 -7إخراج أصوات الحروف من مخارجها الصحيحة .
 -8تلوين الصوت بما يناسب المعنى .
 -9التحدث بسرعة مناسبة في جمل تامة .
رابعا  :مهارات الجانب الملمحي
-10التحدث بثقة في النفس وجرأة .
 -11توظيف اإلشارات والحركات بما يتفق مع المعنى .
 -12توزيع المسح البصري لجذب انتباه المستمعين .
()2إعداد اختبار مهارات التحدث:
تم بناء اختبار التحدث وفقا ً للخطوات التالية :
أ-تحديد الهدف من االختبار :حيث هدف االختبار إلى قياس مستوى متعلمي اللغة العربية الناطقين بغيرها "
المستوى المتوسط" في مهارات التحدث .
ب ـ مصادر بناء االختبار  :استندت الباحثة في بناء اختبار التحدث إلى عدة مصادر منها  :قائمة مهارات
التحدث المستهدف تنميتها لمتعلمي اللغة العربية الناطقين بغيرها " المستوى المتوسط "  ،التي تقيس
مهارات التحدث لدى متعلمي اللغة االنجليزية كلغة أجنبية  ،مناهج وأدلة المعلمين للمستوى المتوسط
المقدمة في بعض معاهد تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها .
جـ -صياغة مواقف االختبار :تم تقويم أداء المتعلمين من خالل مواقف تستثير المتعلم للتحدث تالئم
خصائص المتعلمين  ،وتتنوع بين المجاالت االجتماعية والدينية والعلمية والتقنية ؛ حيث أعدت الباحثة
استبانة تضمنت عشرة مواقف لموضوعات مختلفة  ،تثير اهتمامات وحماس المتعلمين  ،عرضت
الباحثة هذه الموضوعات على السادة المحكمين  ،وطلبت منهم اختيار الموضوعات األكثر مالءمة
لمتعلمي الناطقين في المستوى المتوسط ،وقد وقع اختيار المحكمين على الموضوعات التالية :
• في ذكرى ميالد الرسول ماذا تقول ؟
• تحدث عن يومك الدراسي داخل معهدك
• تحدث عن أهمية الرياضة  ،وفوائدها
د-تعليمات االختبار :صيغت تعليمات االختبار صياغة لفظية موجزة وواضحة  ،وقد وجهت للدارسين
التعليمات التالية  :ضرورة أن يراعي الدارس قراءة الموقف جيدا  ،حتى يفهم المطلوب منه  ،واختيار
موضوع واحد ليتحدث فيه  ،ومراعاة آداب التحدث ومهاراته .
هـ-صدق االختبار :للتأكد من صدق االختبار  ،تم عرضه على مجموعة من السادة المحكمين المتخصصين
في مجال المناهج وطرق التدريس وعلم النفس  ،وذلك للتأكد من لمناسبة موضوعاته لمتعلمي اللغة العربية
للناطقين بغيرها في المستوى المتوسط  ،وقد أشار المحكمون لمناسبة موضوعاته .ملحق ( ) 3
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( : )3إعداد بطاقة مالحظة مهارات التحدث لمتعلمي اللغة العربية للناطقين بغيرها " المستوى المتوسط
"  ،واستلزم ذلك إتباع الخطوات التالية :
• تحديد الهدف من بطاقة المالحظة  :وتهدف بطاقة المالحظة إلى رصد وتسجيل كمي ألداء
المتعلمين في كل مهارة من مهارات التحدث  ،والتي جاءت فى قائمة مهارات التحدث السابقة التي
سبق إعدادها
• صياغة فقرات بطاقة المالحظة  :اعتمدت الباحثة في صياغة فقرات البطاقة على قائمة مهارات
التحدث المعدة سلفا  ،والتى تضمنت أربعة جوانب رئيسة ألداء مهارات التحدث ؛ يندرج تحتها
( )12مهارة  ،وقد روعي عند صياغة فقرات البطاقة ما يلي :
أن تستخدم عبارات قصيرة قدر المستطاع عند صياغة األداء .أن تتضمن كل فقرة سلوكا واحدا يراد قياسه.أن يصاغ األداء في شكل عبارات إجرائية واضحة محددة تسهل مالحظتها .التسلسل المنطقي في تتابع فقرات البطاقة .• الصورة األولية للبطاقة  :قامت الباحثة بوضع مهارات التحدث السابق تحديدها فى عبارات تحدد
سلوك المتعلم بشكل سلوكي إجرائي ؛ حتى تصف سلوكا واحدا للمتعلم يمكن مالحظته وقياسه  ،كما
اشتملت البطاقة على بيانات خاصة بالدارس تضم ؛ االسم  ،والمستوى  ،واسم المعهد .
• تقدير درجات البطاقة  :للتعرف على مستوى أداء الدارس في كل مهارة من المهارات الفرعية تم
استخدام التقدير الكمي للدرجات لكل أداء سلوكي عن طريق وضع ( 3درجات) فى خانة المتمكن ،
ووضع (درجتين) فى خانة المتقدم  ،ووضع (درجة واحدة )للمتعثر  (،وصفر)في عدم توفر
المهارة  ،لتصبح عدد درجات أداء مهارات التحدث (  36درجة )
• التأكد من صدق البطاقة  :للتحقق من صدق البطاقة أى مدى تحقيقها للغرض الذى وضعت من أجله
تم االعتماد على الصدق الظاهري للبطاقة من خالل عرضها على مجموعة من المحكمين للتأكد من
مدى مالئمة العبارات لقياس مهارات التحدث على عينة البحث  ،ومدى وضوح العبارات وسالمة
صياغتها  ،وقد تم إجراء التعديالت التي أوصى بها السادة المحكمون .
• للتحقق من ثبات البطاقة  :اتبعت الباحثة الطرق التالية :
 -1استخدام طريقة اتفاق المالحظين  ،حيث قامت الباحثة بالتعاون مع زميلة لها بمالحظة خمسة متعلمين
من خارج مجموعة البحث  ،وبحساب نسبة االتفاق بين المالحظتين باستخدام معادلة كوبر  copperحيث
بلغت نسبة االتفاق ( )%91مما يشير إلى ثبات نظام المالحظة بدرجة مقبولة ،
-2الثبات باستخدام ألفا كرونباخ  :تم حساب ثبات البطاقة باستخدام معادلة ألفا كرونباخ Alpha
 ، Cronbachوالتي تستخدم تباين األبعاد  ،كما يبين الجدول التالي:
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جدول ()2
معامالت الثبات لمحاور بطاقة المالحظة باستخدام معامل ألفا كرونباخ
المحور
األول
الثاني
لثالث
الرابع

معامل الثبات
0.88
091
079
0.78
0.81

عنوان المحور
الجانب الفكري
الجانب اللغوي
الجانب الصوتي
الجانب الملمحي
المجموع

يتضح من الجدول السابق أن معامل الثبات للمحاور ككل (  ، ) 0.81وهو معامل ثبات قوي  ،مما يعطى
مؤشرا على ثبات البطاقة وصالحيتها للتطبيق (ملحق رقم)4
( )3إعداد مقياس الوعي بالسيرة النبوية :
أ -الهدف من المقياس  :هدف هذا المقياس إلى تعرف مدى وعي دارسي اللغة العربية الناطقين بغيره في
المستوى المتوسط –عينة البحث  -بالسيرة النبوية الواردة بالقصص المصورة في البرنامج المعد لهذا
الغرض ،وذلك عن طريق معرفة آراء المتعلمين من خالل إجابتهم عن أسئلة المقياس .
ب-تحديد أبعاد المقياس ؛ قامت الباحثة في ضوء المصادر السابقة ببناء مقياس الوعي بالسيرة النبوية
لمتعلمي اللغة العربية الناطقين بغيرها  ،وتضمن المقياس في صورته المبدئية ثالثة أبعاد ؛ وعي
الطالب بسيرة النبي بعد بعثته  ،وفي هجرته  ،وغزواته.
ج-وصف المقياس  :وتم صياغة هذا المقياس على شكل استبانه تكونت من ( 30فقرة ) تمثل وعي الدارس
ببعض موضوعات السيرة النبوية المناسبة للمستوى المتوسط " على شكل سلمين ؛ يمثل السلم األول
(النهر األيمن) من االستبانة ويشمل بعض العبارات التي تمثل وعي دارسي اللغة العربية الناطقين
بغيرها من المسلمين ببعض موضوعات السيرة النبوية  ،أما السلم الثاني النهر األيسر؛ فيمثل تقدير
المتعلم لمدى وعيه بهذه العبارات (نعم  ،ال  ،ال أعلم )  ،وقد مثلت اإلجابة الصحيحة بدرجة واحدة ،
وبذلك تصبح الدرجة العليا للمقياس ( 30درجة )  .هذا ؛ وقد تم مراعاة المعايير التالية عند صياغة
مفردات المقياس :
 -1أن تكون العبارات واضحة المعنى .
 -2أن تكون العبارات قصيرة قدر اإلمكان حتى ال تشتت ذهن الطالب .
 -3أن تكون المفردات في مستوى المتعلم في المستوى المتوسط
 -4أن تتضمن المفردة فكرة واحدة فقط .
د -صدق المقياس :تم عرض المقياس على مجموعة من المحكمين المتخصصين في مجال المناهج وطرق
التدريس وعلم النفس؛وذلك إلبداء الرأي في المقياس وتقديم ما يرونه من مقترحات وتعديالت من حيث
 :مدي االتساق بين المقياس وأهدافه  ،ومدي مالءمة الصياغة اللفظية ،ومدي مالءمة تعليمات المقياس
ووضوحها.وقد أسفرت هذه الخطوة عن بعض التعديالت التي تمت مراعاتها ،وبذلك أصبح المقياس
صالحا للتجريب االستطالعي .
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ه -ثبات المقياس  :تم حساب ثبات المقياس باستخدام طريقة إعادة تطبيق المقياس خالل ( )21يوما  ،على
عينة الدراسة االستطالعية -بمركز لسان العرب بمدينة نصر ،-حيث تم تصحيح المقياس ورصدت
الدرجات  ،وتم حساب معامل االرتباط باستخدام معادلة سبيرمان بين درجات التطبيق األول والثاني ،
بلغ معامل الثبات ( ) 0.83مما يدل على أن المقياس يتمتع بدرجة ثبات مرتفعة،وبذلك يمكن االعتماد
عليه .كما تم حساب زمن المقياس من خالل التجربة االستطالعية  ،ووجد أن متوسط الزمن  35دقيقة ،
وبذلك أصبح المقياس صالحا للتطبيق في صورته النهائية.ملحق ()5
( )5البرنامج القائم على قصص السيرة النبوية المصورة:
يتم فيما يلي عرض اإلجراءات التي اتبعت في بناء البرنامج القائم على قصص السيرة النبوية المصورة
لتنمية مهارات التحدث والوعي بالسيرة النبوية للمتعلمين الناطقين بغير اللغة العربية " المستوى المتوسط "
 ،وصوال إلى صورته النهائية .
وقد سار إعداد البرنامج وفقا للخطوات التالية :
 -1تحديد الهدف الرئيس من البرنامج  ،وأهدافه التعليمية .
-2تحديد محتوى البرنامج  ،وأسس اختياره  ،ومصادر اشتقاقه .
 -3تحديد طرائق التدريس وأساليبه .
 -4تحديد األنشطة المناسبة للبرنامج.
-5تحديد الوسائل التعليمية المناسبة للبرنامج .
-6تحديد أسليب التقويم وأدواته .
-7التأكد من صدق البرنامج  ،وإقراره في صورته النهائية .
وفيما يلي تفصيل لإلجراءات السابقة :
-1تحديد الهدف الرئيس من البرنامج  ،وأهدافه التعليمية
يهدف البرنامج إلى تنمية مهارات التحدث والوعي بالسيرة النبوية باستخدام قصص السيرة النبوية المصورة
 ،بافتراض أن هذه القصص تهيئ فرصا تعليمية أكثر مالءمة ،تساعد المتعلمين على إتقان هذه المهارات ،
ونمو الوعي بالسيرة النبوية ،وقد حددت األهداف التعليمية للبرنامج في تنمية المهارات التالية:
 -1اختيار األفكار المناسبة للموضوع .
 -2عرض األفكار وتسلسلها في ترتيب منطقي .
 -3التركيز على فكرة الموضوع وعدم الخروج عنها .
 -4التحدث بجمل صحيحة تخلو من التكرار والحذف
 -5التحدث بلهجة عربية واضحة بدون لكنة أجنبية .
 -6استخدام أدوات الربط المناسبة بين الجمل
 -7إخراج أصوات الحروف من مخارجها الصحيحة .
 -8تلوين الصوت بما يناسب المعنى .
 -9التحدث بسرعة مناسبة في جمل تامة .
-10التحدث بثقة في النفس وجرأة .
 -11توظيف اإلشارات والحركات بما يتفق مع المعنى .
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 -12توزيع المسح البصري لجذب انتباه المستمعين .
-2تحديد محتوى البرنامج  ،وأسس اختياره  ،ومصادر اشتقاقه  :يتطلب بناء البرنامج التعليمي ،
سا يرتكز عليه في
اختيار محتواه وموضوعاته وفقا لمجموعة من األسس الواضحة والمحددة تكون أسا ً
إعداد هذا البرنامج وتنفيذه ونجاحه  ،ومن هذه األسس:
 تحديد األهداف العامة المناسبة لمتعلم اللغة العربية الناطق بغيرها ،يجعل الطرائق أكثر وضو ًحاوأسهل لتحقيق تنمية مهارات التحدث.
 إثارة الطالب نحو التعلم ،وجعله على قناعة تامة بأ ِّنه في حاجة ماسة إلى ما يتعلمه . مالءمة القصص المختارة لطبيعة تعلم المهارة وإتقانها. ربط الجانب المعرفي المنبثق من محتوى القصة بحاجات المتعلم في معرفته بالسيرة المحمدية . تنمية مهارات التحدث ،وكذلك الوعي بالسيرة النبوية عن طريق تفاعل المتعلم مع النشاطاتالمتنوعة داخل القصص المصورة.
والشتقاق مادة البرنامج  ،وموضوعاته تم االعتماد على المصادر التالية :
 )1األدبيات والدراسات السابقة التي تتعلق بموضوع البحث من حيث تعليم مهارات التحدث  ،والوعي
بالسيرة النبوية  ،وبناء برامج تنميتهما .
 )2قصص السيرة النبوية بما يتالءم ومتعلمي اللغة العربية الناطقين بغيرها .
 )3األدبيات العربية التي تناولت قصص السيرة النبوية  ،ومهارات التحدث  ،وما يتعلق بها .
وفيما يلي عرض للقصص المصورة المقدمة لمتعلمي اللغة العربية الناطقين بغيرها حسب تسلسلها
في البرنامج :
جدول ()3
القصص المصورة المقدمة لمتعلمي اللغة العربية الناطقين بغيرها حسب تسلسلها في البرنامج
رقم القصة
األولى
الثانية
الثالثة
الرابعة
الخامسة

عدد الساعات
 4ساعات
 4ساعات
 4ساعات
 4ساعات
 4ساعات

الموضوعات
بناء المسجد النبوي
المؤاخاة بين المهاجرين واألنصار
وثيقة المدينة
غزوة بدر الكبرى
غزوة أحد

-3تحديد طرائق التدريس وأساليبه :
في ضوء أهداف البرنامج ومحتواه  ،تم تحديد طريقة القصة التي تناسب المهارات موضع الدراسة وطبيعة
تعليم السيرة النبوية  ،وتتلخص خطواتها فيما يلي :
• التمهيد  :وذلك الستثارة انتباه الدارسين نحو موضوع القصة  ،وتهيئتهم نفسيا وذهنيا لتقبل القصة.
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• عرض القصة  :سردها من جانب المعلم  ،قراءة القصة من جانب المتعلمين قراءة صامتة وجهرية
• مناقشة القصة وتحليلها  :مناقشة أحداثها ،والقيم والسلوكيات المرغوبة التي تتضمنها  ،والدروس
المستفادة منها.
• المحاكاة  :محاكاة المتعلمين للمعلم في صوته ولغته ومالمحه.
• التقويم  :وذلك بإلقاء أسئلة على الدارسين؛ للتأكد من تحقيق األهداف التربوية للقصة .
-4تحديد األنشطة التعليمية  :وقد روعي في اختيارها مجموعة من المبادئ تمثلت في :
)1ارتباط األنشطة بأهداف البرنامج القائم على قصص السيرة المصورة .
)2مالءمة األنشطة للمستوى المعرفي للدارسين .
)3ارتباط األسئلة باهتمامات ودوافع الدارسين .
 )4مراعاة حرية الدارسين أثناء أداء األنشطة .
 )5تصميم األنشطة بحيث تناسب الفروق الفردية بين الدارسين .
 )6دور المعلم إرشادي وتوجيهي أثناء ممارسة األنشطة .
وقد شملت أنشطة البرنامج ما يلي :
-1أوراق عمل يقوم الدارسون باإلجابة عنها ومناقشتها .
-2تمثيل بعض المواقف الحوارية .
-3محاكاة النطق من خالل تقليد المعلم .
-4تدريبات متنوعة تنمي مهارات التحدث .
 -5تحديد الوسائل التعليمية  :روعي في اختيارها المعايير التالية :
 )1مالءمتها ألهداف ودروس البرنامج القائم على قصص السيرة النبوية المصورة .
 )2مناسبتها للمستوى التعليمي للدارسين .
 )3مالءمتها لإلمكانات المتاحة .
وفي ضوء هذه المعايير ،تم استخدام الوسائل التعليمية اآلتية لالستفادة منها كوسيط مساعد في تدريس
البرنامج القائم على القصص المصورة  ،وهي أجهزة الحاسوب  ،وأوراق عمل  ،وورق مقوى  ،وصور .
وتم توظيف هذه الوسائل وفقا لما تتطلبه كل قصة في البرنامج .

المجلد  22العدد العاشر 2021

مجلة البحث العلمي في التربية
- 277 -

فاعلية برنامج قائم على بعض قصص السيرة النبوية المصورة لتنمية مهارات التحدث والوعي بالسيرة النبوية للدارسين الناطقين
بغير اللغة العربية من المسلمين

-6تحديد أساليب التقويم وأدواته :
اختبارا قبليًا في
 التقويم القبلي :قبل البدء في تدريس البرنامج أعطي كل دارس من عينة البحثً
مهارات التحدث ،ومقياسا للوعي بالسيرة النبوية ؛ للوقوف على مستوى أدائهم .
 التقويم التكويني :استخدم هذا التقويم في أثناء البرنامج من أجل تنمية مهارات التحدث المستهدفةوالوعي بالسيرة النبوية  ،ويجري من خالل تقديم التغذية الراجعة الفورية للدارسين .
 التقويم النهائي :طبق االختبار البعدي في مهارات التحدث،ومقياس الوعي بالسيرة النبوية .-7صدق البرنامج التعليمي:
للتحقق من مدى مالءمة البرنامج التعليمي المقترح لألهداف التي وضع من أجل تحقيقها ،تم عرضه
على عدد من المحكمين المتخصصين في المناهج وطرائق تدريس اللغة العربية  ،للوقوف على آرائهم في
مكونات البرنامج التعليمي ،وإبداء الرأي في أهداف البرنامج ومحتوياته ،ومدى فاعلية النشاطات
والتدريبات المقترحة في البرنامج ،والحكم على مدى ارتباط هذه النشاطات والتدريبات بمهارات التحدث،
ووعي المتعلم بالسيرة النبوية  ،وتم إجراء التعديالت الالزمة في ضوء آرائهم ومقترحاتهم .
تجريب البرنامج استطالع ًيا:
بعد األخذ بمالحظات السادة المحكمين ،تم تجريب القصة األولى على طالب العينة االستطالعية ؛
بهدف استكمال المالحظات  ،وتعرف كيفية تعامل الدارسين مع البرنامج من حيث أنشطته وتدريباته،
وتسجيل مالحظات عامة حول البرنامج.
زمن تنفيذ البرنامج:
استغرق تدريس البرنامج خمسة أسابيع بواقع أربع ساعات أسبوعيا على مدار خمسة أسابيع في الفترة من
األحد  2020 / 10 /25وحتى يوم الخميس 2020 /12 /3
( )6دليل المعلم :
هدف الدليل إلي بيان أهمية التحدث  ،وتقديم قائمة بمهاراته  ،وتوجيه المعلم لألسس التي ينبغي مراعاتها
عند تقويم هذه المهارات  ،والتعريف بالقصة المصورة ومبررات استخدامها  ،ووضع خطوات إجرائية
لكيفية استخدام القصة المصورة في تنمية هذه المهارات
وبعد االنتهاء من الصورة المبدئية للدليل تم عرضه على مجموعة من المحكمين المتخصصين في مناهج
اللغة العربية ؛ إلبداء آرائهم في الدليل من حيث :
•
•
•
•
•

وضوح التعليمات الموجهة للمعلم .
وضوح األهداف واإلجراءات التنفيذية والوسائل التعليمية ومالءمتها .
وضوح المادة العلمية وصحتها .
مناسبة الصور من حيث التصميم والمضمون .
دقة الصياغة اللغوية لعبارات الدليل .
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وبعد دراسة آراء المحكمين تبين أن معظمهم يرى شمولية الدليل لما يحتاج إليه الدارس  ،ومالءمة القصص
المصورة  ،ووضوح اإلجراءات التنفيذية  ،وعلى هذا أصبح الدليل جاهزا لالستخدام والتطبيق .ملحق ()6
( )7أوراق عمل الطالب :
وهو كتيب يحتوي على القصص المصورة المختارة  ،وقد تضمن هذا الكتيب العناصر التالية  :مقدمة ،
وعنوان القصة  ،وأهداف الدرس  ،ونشاطات التعلم  ،والتدريبات ،والتقويم  .تم عرض الدليل على مجموعة
المحكمين المتخصصين في مجال اللغة العربية وطرائق تدريسها للتأكد من مالءمته ومناسبته  ،وفي ضوء
أراء السادة المحكمين تم إجراء التعديالت الالزمة  ،وأصبح الدليل في صورته النهائية ( ملحق ) 7
ثالثا  :تطبيق تجربة البحث :
لتطبيق تجربة البحث تم إتباع الخطوات التالية :
 -1اختيار مجموعة البحث من متعلمي اللغة العربية للناطقين بغيرها من المسلمين بالمستوى المتوسط ،
بمركز الكسائي لتعليم الناطقين بغيرها بمدينة نصر بمحافظة القاهرة  ،وقد بلغ عدد أفرادها ( ) 9
متعلمين  ،استغرق تدريس البرنامج خمسة أسابيع بواقع أربع ساعات أسبوعيا على مدار خمسة أسابيع
في الفترة من األحد  2020 / 10 /25وحتى يوم الخميس 2020 /12 /3
 -2طبقت أدوات البحث على المتعلمين من مجموعة البحث تطبيقا قبلياً.
 -3أسند تطبيق البحث إلى إحـدى المعلمات  ،حيث تم تزويدها بدليل المعلم واإلرشادات الشفوية الالزمة ،
وتم تدريبها على مدار جلستين متواصلتين ؛ للتأكد من مدى استيعابها إلجراءات دروس البرنامج.
 -4وبعد أن تم التأكد من تمكن معلمة اللغة العربية للناطقين بغيرها من اإلجراءات التدريسية للبرنامج
القائم على القصص المصورة  ،بدأت في تدريس الدارسين من مجموعة البحث باستخدام الدليل المعد
لذلك ؛ بواقع أربع ساعات أسبوعيا لكل قصة مصورة من قصص السيرة النبوية  ،وقد حرصت الباحثة
في أثناء تطبيق المعلمة على الحضور لتذليل أية صعوبات تواجه المعلمة.
 -5وبعد االنتهاء من التجربة طبقت أدوات البحث على المتعلمين من مجموعة البحث تطبيقا بعديا ً
للحصول على النتائج .
هذا ؛ وقد استغرق تدريس البرنامج خمسة أسابيع بواقع أربع ساعات أسبوعيا على مدار خمسة أسابيع في
الفترة من األحد  2020 / 10 /25وحتى يوم الخميس  ، 2020 /12 /3وبانتهاء التطبيق تمت المعالجة
اإلحصائية للبيانات ،وفيما يلي عرض نتائج البحث بشيء من التفصيل .
رابعا :نتائج البحث :مناقشتها وتفسيرها
يعرض هذا البحث نتائجه من خالل اإلجابة عن أسئلته كما يلي :
أ -اإلجابة عن السؤال األول  ،والذي نصه  :ما مهارات التحدث التي ينبغي تنميتها لدى متعلمي اللغة
العربية الناطقين بغيرها من المسلمين" المستوى المتوسط" ؟ ولإلجابة عن هذا السؤال تم تحديد مهارات
التحدث لمتعلمي اللغة العربية الناطقين بغيرها من خالل إعداد قائمة مهارات التحدث  ،وقد تم عرض ذلك
بالتفصيل سابقا .
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ب-اإلجابة عن السؤال الثاني  ،والذي نصه  :ما التصور المقترح لبرنامج قائم على قصص السيرة النبوية
المصورة لتنمية مهارات التحدث ،والوعي بالسيرة النبوية لمتعلمي اللغة العربية الناطقين بغيرها من
المسلمين في المستوى المتوسط؟ولإلجابة عن هذا السؤال تم تصميم البرنامج القائم على قصص السيرة
المصورة  ،وقد تم عرض ذلك تفصيال.
جـ -اإلجابة عن السؤال الثالث  ،والذي نصه :ما فاعلية برنامج قائم على قصص السيرة النبوية المصورة
لتنمية مهارات التحدث ،والوعي بالسيرة النبوية لمتعلمي اللغة العربية الناطقين بغيرهامن المسلمين في
المستوى المتوسط ؟
ولإلجابة عن هذا السؤال اختبرت صحة الفروض التالية :
الفرض األول  :والذي ينص على " :توجد فروق دالة إحصائيا ً عند مستوى (  )0.01بين متوسطي
رتب درجات مجموعة البحث في التطبيقين القبلي و البعدي لبطاقة مالحظة مهارات التحدث ككل وكل
مهارة فرعية على حدة لصالح متوسط رتب درجات التطبيق البعدي " .
تم حساب قيمة "  "Zبين متوسطي رتب درجات التطبيقين القبلي و البعدي الختبار التحدث ،كما
قا مت الباحثة بإيجاد اإلحصاء الوصفي الخاص بمهارات التحدث لمتعلمي اللغة العربية الناطقين بغيرها ،
وكانت النتيجة كما يوضحها الجدول التالي:
جدول () 4
اإلحصاء الوصفي الخاصبمهارات التحدث لدى متعلمي اللغة العربية الناطقين بغيرها " المستوى
المتوسط"
مهارات التحدث

التطبيق

العدد

المتوسط

الجانب الفكري

القبلي
البعدي
القبلي
البعدي
القبلي
البعدي
القبلي
البعدي
القبلي
البعدي

9

2.44
10.22
2.00
9.34
1.78
8.88
2.34
6.22
8.56
34.66

الجانب اللغوي
الجانب الصوتي
الجانب الملمحي
المهارات ككل

9
9
9
9

االنحراف
المعياري
0.833
0.782
1.00
0.707
1.054
1.236
0.975
1.950
2.205
1.786

اقل قيمة

أعلى قيمة

0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
4.00
0.00
4.00
0.00
12.00

4.00
9.00
4.00
9.00
4.00
9.00
4.00
9.00
14.00
36.00

يتضح من الجدول السابق ارتفاع متوسط درجات التطبيق البعدي عن متوسط درجات التطبيق القبلي
ألفراد المجموعة التجريبية ( مجموعة البحث ) الختبار مهارات التحدث في جميع مهارات التحدث
لصالح متوسط درجات التطبيق البعدي في جميع الحاالت ( كمهارات رئيسة أو كدرجة كلية ) ؛ حيث
حصل متعلمو اللغة العربية الناطقين بغيرها " بالمستوى المتوسط " في التطبيق القبلي لمهارات التحدث
ككل بمتوسط ( )8.56بانحراف معياري قدره ( ،)2.205في التطبيق البعدي بمتوسط (34.66
بانحراف معياري قدره ()1.786
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تم استخدام حساب اختبار ويلكسون  Mann-Whitney Testلدراسة الفروق بين متوسطي رتب درجات
مجموعة البحث في التطبيقين القبلي والبعدي على بطاقة مالحظة مهارات التحدث
جدول ()5
نتائج اختبار ويلكسون  Mann-Whitney Testلدراسة الفروق بين متوسطي رتب درجات مجموعة
البحث
في التطبيقين القبلي والبعدي على بطاقة مالحظة مهارات التحدث
مهارات التحدث

التطبيق

العدد

الجانب الفكري

السالبة
الموجبة
المتعادلة
السالبة
الموجبة
المتعادلة
السالبة
الموجبة
المتعادلة
السالبة
الموجبة
المتعادلة
السالبة
الموجبة
المتعادلة

0
9
0
0
9
0
0
9
0
0
9
0
0
9
0

الجانب اللغوي

الجانب الصوتي

الجانب الملمحي

المجموع

متوسط
الرتب
0.00
5.00

مجموع
الرتب
0.00
45.00

2.680-

0.00
5.00

0.00
45.00

2.682-

دالة عند 1.00
()0.01

0.00
5.00

0.00
45.00

2.681-

دالة عند 1.00
()0.01

قوي
جدا

0.00
5.00

0.00
45.00

2.680-

دالة عند 1.00
()0.01

قوي
جدا

0.00
5.00

0.00
45.00

2.678-

دالة عند 1.00
()0.01

قوي
جدا

قيمة Z

مستوى حجم
التأثير
الداللة
دالة عند 0.95
()0.01

مستوى
التأثير
قوي
جدا
قوي
جدا

يتضح من الجدول السابق وجود فرق دال إحصائيا بين متوسط رتب درجات مجموعة البحث في
التطبيقين القبلي والبعدي الختبار مهارات التحدث فيجميع مهارات التحدث لصالح متوسط رتب درجات
التطبيق البعدي في جميع الحاالت ( كمهارات رئيسة أو كدرجة كلية )  .وتشير قيم معامل االرتباط الثنائي
للرتب ) (rrbالتي تساوي ( )1إلى وجود تأثير قوي جدا للبرنامج القائم علي قصص السيرة المصورة
لتنمية مهارات التحدث للمتعلمين الناطقين بغير اللغة العربية في التطبيق البعدي مقارنة بالتطبيق القبلي .
ويعني هذا قبول الفرض األول من فروض البحث الذي يشير إلى وجود فرق بين التطبيقين القبلي
والبعدي على بطاقة مالحظة مهارات التحدث لصالح التطبيق البعدي .
الفرض الثاني :والذي ينص على " :توجد فروق دالة إحصائيا ً عند مستوى (  )0.01بين متوسطي
رتب درجات مجموعة البحث في التطبيقين القبلي و البعدي لمقياس الوعي بالسيرة النبوية لصالح متوسط
رتب درجات التطبيق البعدي " .
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تم حساب قيمة "  "Zبين متوسطي رتب درجات التطبيقين القبلي و البعدي لمقياس الوعي بالسيرة
النبوية  ،كما قامت الباحثة بإيجاد اإلحصاء الوصفي الخاص بالوعي بالسيرة النبوية لمتعلمي اللغة
العربية الناطقين بغيرها  ،وكانت النتيجة كما يوضحها الجدول التالي:
جدول () 6
اإلحصاء الوصفي الخاص بالوعي بالسيرة النبوية لدى متعلمي اللغة العربية الناطقين بغيرها " المستوى
المتوسط"
الموضوع

التطبيق

القبلي
بناء المسجد
البعدي
بين القبلي
المؤاخاة
المهاجرين
البعدي
واألنصار
القبلي
وثيقة المدينة
البعدي
غزوة بدر الكبرى القبلي
البعدي
القبلي
غزوة أحد
البعدي
القبلي
المقياس ككل
البعدي

العدد

المتوسط

9

1.32
6.00
0.66
6.00

االنحراف
المعياري
0.572
0.000
0.441
0.000

0.00
2.00
0.00
2.00

9

0.33
5.67
0.66
5.34
0.66
5.67
3.66
28.68

1.054
0,333
0.441
0.441
0.441
0,333
1.641
0.726

0.00
3.00
0.00
4.00
0.00
3.00
0.00
24.00

9

9
9
9

اقل قيمة

أعلى قيمة
3.00
6.00
3.00
6.00
3.00
6.00
3.00
6.00
3.00
6.00
12.00
30.00

يتضح من الجدول السابق ارتفاع متوسط درجات التطبيق البعدي عن متوسط درجات التطبيق القبلي
ألفراد المجموعة التجريبية ( مجموعة البحث ) لمقياس الوعي بالسيرة النبوية في جميع موضوعاته
لصالح متوسط درجات التطبيق البعدي ؛ حيث حصل متعلمو اللغة العربية الناطقين بغيرها " بالمستوى
المتوسط " في التطبيق القبلي لمقياس الوعي بالسيرة النبوية ككل بمتوسط ( )3.66بانحراف معياري
قدره ( ،)1.64في التطبيق البعدي بمتوسط ( )28.68بانحراف معياري قدره ()0.726
تم استخداماختبار ويلكسون  Mann-Whitney Testلدراسة الفروق بين متوسطي رتب درجات
مجموعة البحث في التطبيقين القبليوالبعدي على مقياس الوعي السيرة النبوية .
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جدول ( ) 7
نتائج اختبار ويلكسون  Mann-Whitney Testلدراسة الفروق بين متوسطي رتب درجات مجموعة
البحث
في التطبيقين القبلي والبعدي على مقياس الوعي السيرة النبوية
الموضوعات

التطبيق

السالبة
بناء المسجد
الموجبة
المتعادلة
بين السالبة
المؤاخاة
المهاجرين
الموجبة
واألنصار
المتعادلة
السالبة
وثيقة المدينة
الموجبة
المتعادلة
غزوة بدر الكبرى السالبة
الموجبة
المتعادلة
السالبة
غزوة أحد
الموجبة
المتعادلة
السالبة
المجموع
الموجبة
المتعادلة

العدد
0
9
0
0
9
0
0
9
0
0
9
0
0
9
0
0
9
0

متوسط
الرتب
0.00
5.00

مجموع
الرتب
0.00
45.00

2.793-

0.00
5.00

0.00
45.00

2.810-

0.00
5.00

0.00
45.00

2.810-

دالة عند 1.00
()0.01

0.00
5.00

0.00
45.00

2.739-

دالة عند 1.00
()0.01

قوي
جدا

0.00
5.00

0.00
45.00

2.762-

دالة عند 1.00
()0.01

قوي
جدا

0.00
5.00

0.00
45.00

2.687-

دالة عند 1.00
()0.01

قوي
جدا

قيمة Z

مستوى حجم
التأثير
الداللة
دالة عند 0.95
()0.01

مستوى
التأثير
قوي
جدا

دالة عند 1.00
()0.01

قوي
جدا
قوي
جدا

يتضح من الجدول السابق وجود فرق دال إحصائيا بين متوسط رتب درجات مجموعة البحث في
التطبيقين القبلي و البعدي لمقياس الوعي بالسيرة النبوية في جميع موضوعاته لصالح متوسط رتب
درجات التطبيق البعدي  .وتشير قيم معامل االرتباط الثنائي للرتب ) (rrbالتي تساوي ( )1إلى وجود
تأثير قوي جدا للبرنامج القائم علي قصص السيرة المصورة لتنمية الوعي بالسيرة النبوية للمتعلمين
الناطقين بغير اللغة العربية في التطبيق البعدي مقارنة بالتطبيق القبلي .
ويعني هذا قبول الفرض الثاني من فروض البحث الذي يشير إلى وجود فرق بين التطبيقين القبلي
والبعدي على مقياس الوعي بالسيرة النبوية لصالح التطبيق البعدي .
الفرض الثالث :يتصف البرنامج القائم على قصص السيرة النبوية المصورة بدرجة من الفاعلية لتنمية كل
من مهارات التحدث والوعي بالسيرة النبوية لمجموعة البحث.
وللتحقق من فاعلية البرنامج القائم على القصص المصورة من السيرة النبوية في تنمية مهارات
التحدث والوعي بالسيرة النبوية لدى المتعلمين الناطقين بغير اللغة العربية "المستوى المتوسط تم استخدام
معادلة الكسب المعدلة لبالك  ،وقد جاءت النتائج كما يوضحها الجدول التالي :
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جدول () 8
اإلحصاء الوصفي الخاصبمهارات التحدث لدى متعلمي اللغة العربية الناطقين بغيرها " المستوى
المتوسط"
لدرجة
المتغير
العظمى
36
مهارات التحدث
بالسيرة 30
الوعي
النبوية

المتوسط
القبلي
8.56
3.66

المتوسط
البعدي
34.66
28.68

نسبة الكسب داللتها
المعدلة لبالك
مقبولة
1.2
مقبولة
1.7

يتضـح من الجـدول السـابق  :أن نسبة الكسب المعدل لبالك المحسوبة هي ( ) 1.2بالنسبة لبطاقة
مالحظة مهارات التحدث  ،و( )1.7لمقياس الوعي بالسيرة النبوية  ،وجميع القيم لم تقل عن ( )1.2؛
وهذا يؤكد أن البرنامج يتصف بالفاعلية في تنمية كل من ؛ مهارات التحدث والوعي بالسيرة النبوية لدى
مجموعة البحث  ،وبذلك يتم قبول الفرض الثالث .
وتتفق هذه النتيجة مع نتائج الدراسات والبحوث التي أكدت أهمية تنمية مهارات التحدث باللغة العربية
للناطقين بغيرها ؛ ومنها دراسة (حسين 2008،؛ عبد العزيز 2009 ،؛ العمري  2011،؛ حسن ،
ويوسف  2015،؛ أبو العز 2016 ،؛ العربي  2017 ،؛ الشيخ  ،)2018 ،كما تتفق هذه النتيجة مع
نتائج بعض الدراسات والبحوث التي أكدت أهمية توظيف القصص المصورة  ،ومن هذه الدراسات :
(األحمدي  2007 ،؛ سليمان  2011 ،؛ الزميتي ؛  2013؛ عمران 2014 ،؛ التمتمية 2016 ،؛ القصابي
2017 ،؛ حمدان )2018 ،
ويمكن تفسير النتائج السابقة فيما يلي :
•

•

•

•

•

وضوح أهداف القصص (البرنامج )للمتعلمين الناطقين بغير اللغة العربية (مجموعة البحث )  ،أدى
إلى وعي المتعلمين  ،وقبولهم األنشطة والمهام المكلفين بها بدافعية عالية ،ومن ثم تحقيق أهداف
البرنامج في تنمية مهارات التحدث  ،و الوعي بسيرته صلى هللا عليه وسلم
طبيعة القصص المصورة ؛ كونها نشاطا ممتعا يثري خيال المتعلمين وينمي لديهم مهارات اإلدراك
البصري مما ساعدهم على التفاعل اإليجابي والعميق مع النصوص المصاحبة للقصص  ،بحيث سعى
كل متعلم الستثمار ما لديه من معلومات ومعارف سابقة في بناء المعرفة الجديدة  ،فدورها كبير في
توصيل المعلومات والمعارف  ،وتمكين المتعلمين من متطلبات عملية التحدث والتواصل .
قيام المعلم بدور الموجه والمرشد للمتعلمين أثناء تنفيذ المهام التعليمية  ،وتشجيعهم على تحقيق
األهداف  ،والعناية بتقويم أدائهم بصورة مستمرة أتاح فرصا للمناقشة والحوار بين المتعلمين والمعلمة
مما ساهم في إكسابهم مهارات التحدث ونمو الوعي ببعض موضوعات السيرة النبوية .
البرنامج القائم على قصص السيرة النبوية المصورة راعى اهتمامات واحتياجات المتعلمين  ،ومن ثم
ساعدهم على التفاعل  ،وراعى أنماط تعلمهم المختلفة في جو من التشويق والمتعة لم يألفوه من قبل مما
ساعد على تنمية مهارات التحدث والوعي بالسيرة النبوية .
البرنامج القائم على قصص السيرة النبوية المصورة نقل المتعلمين من النمط التقليدي إلى نمط جديد
مبني على ز يادة االنتباه البصري في قالب ممتع ،أتاح للمتعلمين تقليد لغة الراوي والتفاعل مع النص
من خالل االستماع والقراءة بشكل نشط  ،مما كان له أثر فاعل على لغة المتعلمين تحدثا.
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•

•

•

•

واستخدام أساليب ووسائل التقويم المتنوعة أثناء تقويم البرنامج ساعد كثيرا ً في تنمية مهارات التحدث
بمستوياته المختلفة ،كما أن التقويم الذاتي للطالب أنفسهم من خالل بطاقات التقييم الذاتي جعل
المتعلمين على دراية بالسيرة النبوية  ،ومن ثم تحقيق أهداف البرنامج .
إقبال المتعلمين على التفاعل مع الصورة والنص القرائي–داخل القصة  -بهمة ونشاط من خالل
أنشطة أوراق العمل بدليل الطالب  ،أسهم في تنمية أدى إلى نمو مهارات التحدث والوعي بالسيرة
النبوية .
المناقشة البناءة بين المعلم والتالميذ  ،والتالميذ بعضهم البعض  ،عالوة على طرح العديد من األسئلة
حول الصورة والنص في جميع مراحل القصة المصورة ( قبل القراءة  ،وأثنائها  ،وبعدها )
ومحاولتهم اإلجابة عنها  ،باإلضافة إلى األنشطة التي تعتمد على إثارة التفكير وتنشيطه ليتفاعل التلميذ
مع النص المقروء  ،كل ذلك أدى إلى نمو مهارات التحدث والوعي بالسيرة النبوية .
حماس المتعلمين أثناء تطبيق البرنامج ورغبتهم في المشاركة في األنشطة  ،والمهام الموكلة إليهم ،
والحرص بالتعامل باللغة العربية  ،وتوضيح الكلمات الجديدة  ،وتدريبهم على تقييم أنفسهم  ،أدى إلى
تحسين أدائهم في مهارات التحدث  ،وإثراء الوعي بالسيرة النبوية .
توصيات البحث :
بناء علي ما توصل إليه هذا البحث من نتائج توصي الباحثة بما يلي :

 -1عقد ورش تدريبية لتدريب معلمي اللغة العربية للناطقين على توظيف القصص المصورة في تنمية
مهارات اللغة العربية المختلفة .
 -2صياغة مواد تعليمية لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها ؛ لنشر الوعي الديني والثقافة اإلسالمية
 -3االهتمام بتنمية مهارات التحدث للناطقين بغير اللغة العربية في جميع المستويات .
 -4االستفادة من البرنامج القائم على قصص لسيرة النبوية المصورة في تنمية متغيرات أخرى في مجال
تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها .
 -5بناء اختبارات مقننة لقياس مهارات التحدث لمتعلمي اللغة العربية الناطقين بغيرها .
 -6إعداد أدلة علمية لمعلمي اللغة العربية للناطقين بغيرها لتنمية الوعي بالسيرة النبوية لدى طالبهم .
البحوث المقترحة :
في ضوء الهدف من البحث وحدوده  ،والنتائج التي أسفر عنها واستكماال له يمكن اقتراح البحوث
التالية :
-1
-2
-3
-4

دراسة تستهدف تعرف فاعلية استخدام قصص السيرة المصرة في تنمية مهارات التحدث والوعي
بالسيرة النبوية للمتعلمين الناطقين بغير اللغة العربية " المستوى المتقدم"
برنامج مقترح لتدريب معلمي اللغة العربية علي استخدام قصص السيرة النبوية المصورة لتنمية
مهارات األداء اللغوي للمتعلمين الناطقين بغير اللغة العربية .
دراسة تستهدف تعرف فاعلية استخدام قصص السيرة المصورة في تنمية مهارات الكتابة للمتعلمين
الناطقين بغير اللغة العربية .
دراسة لتعرف الصعوبات التي تواجه معلمي اللغة العربية الناطقين بغيرها في تنمية مهارات التحدث
.
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 -5برنامج عالجي لعالج بعض الصعوبات التي تواجه المتعلمين الناطقين بغير اللغة العربية أثناء
التحدث باللغة العربية .
 -6دراسة لتقويم مناهج اللغة العربية للناطقين بغيرها لمعرفة مدى اهتمامها بتنمية الوعي الديني
للمتعلمين الناطقين بغير اللغة العربية من المسلمين.
المراجع :
-1
-2

-3
-4

-5

-6

-7
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The effectiveness of a program based on some illustrated stories of the Prophet’s
biography to develop speaking skills and awareness of the Prophet’s biography
for non-Arabic speaking students of Muslims
"intermediate level"

Dr. Hoda Helaly
Curriculum Department, Faculty Of Education, Helwan University
Abstract
The aim of the research is to know the effectiveness of a program based on the illustrated
biography of the Prophet to develop speaking skills and awareness of the Prophet’s biography
among learners of non-native speakers “intermediate level.” To answer the research questions,
the researcher used the two approaches; The descriptive study in determining speaking skills,
and the experimental to reveal the effectiveness of the program.
The researcher prepared a list of appropriate speaking skills for the intermediate level, and
built the research tools, which consisted of a speaking skills test, a speaking skills observation
card, and a scale of awareness of the Prophet’s biography.
The results of the research showed that the program has a great effectiveness in developing
speaking skills and awareness of the Prophet's biography among learners of Arabic language
of non-native speakers . the researcher recommended making use of the program in
developing the language skills of non-native Arabic learners .

Keywords: illustrated stories - Biography of the Prophet - Speaking skills.
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