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المستويات المعيارية للتحدث، وتقويم أداء تالميذ المرحلة االبتدائيـة  "عنوان البحث:
 في ضوئها."

 ردي).ـــــــ( ف نــوع البحـــث:                      

)، السـنة ٦جامعة طنطا, العدد ( –مجلة كلية التربية بكفر الشيخ  مــكان النشـــر: 
 ). ٦٠ – ١الخامسة،  ص ص (

 م .٢٠٠٥ر:      ــالنش خــتاري

 ردي).ـــــــ( ف نــوع البحـــث:              

)، السـنة ٦جامعة طنطا, العدد ( –مجلة كلية التربية بكفر الشيخ  مــكان النشـــر: 
 ). ٦٠ – ١الخامسة،  ص ص (

 م .٢٠٠٥ر:      ــخ النشــتاري
 

 ملخص البحث
 

 هدف هذا البحث إلى:          هدف البحث:

  
ــديرها فــي كــل صــف مــن  - ــد مؤشــراتها وقواعــد تق ــة للتحــدث, وتحدي ــد المســتويات المعياري تحدي

 صفوف المرحلة االبتدائية.
تحديـد مسـتوى األداء الشـفوي لتالميــذ المرحلـة االبتدائيـة فـي ضــوء تلـك المسـتويات المعياريــة  -

 للتحدث.

المســتويات المعياريــة تحديــد الفــرق فــي األداء الشــفوي بــين البنــين والبنــات فــي ضــوء تلــك  -
 للتحدث.

 
 تحقيقًا لألهداف السابقة جاءت  إجراءات البحث في الخطوات التالية:     :إجراءات البحث
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ناسـبة لتالميـذ كـل صـف مأوًال :تم تحديد المستويات المعيارية للتحدث ومؤشراتها وقواعد تقديرها ال
 من صفوف المرحلة االبتدائية وذلك من خالل :

دراســـة البحـــوث واألدبيـــات التـــي تناولـــت فـــن التحـــدث وحـــددت مهاراتـــه المناســـبة للمرحلـــة    -( أ )
 االبتدائية.

 تحليل أهداف تعليم التحدث(التعبير الشفوي) في المرحلة االبتدائية . -
ـــة  - ـــة عام ـــت المســـتويات المعياري ـــي تناول ـــة الت ـــة والقومي دراســـة البحـــوث والمشـــروعات العالمي

 المعيارية لمادة اللغة خاصة بما تتضمنه من معايير للتحدث .والمستويات 
(ب) حصـــر المســـتويات المعياريـــة التـــي تـــم التوصـــل إليهـــا فـــي صـــورة قائمـــة تشـــمل المســـتويات 

 المعيارية والمؤشرات وقواعد التقدير الخاصة بكل صف من صفوف المرحلة االبتدائية .
بـداء أرائهـم ومقترحـاتهم فيهـا , ومـن ثـم تعـديل عرض هـذه القائمـة علـى السـادة المحكمـين إل (جـ)

 القائمة وضبطها في ضوء تلك اآلراء والمقترحات . 
 صياغة القائمة في صورتها النهائية بعد إجراء التعديالت المطلوبة .  ) د( 
 

 ثانيًا: تم تحديد مستوى أداء تالميذ المرحلة االبتدائية في ضوء تلك المستويات المعيارية للتحـدث,
 تم ذلك من خالل :و 

ا لتالميذ الصف الثالث االبتدائي , واألخرى لتالميذ مبناء بطاقتي تقدير للتعبير الشفوي , إحداه -أ
الصــف الســادس االبتــدائي , وذلــك فــي ضــوء المســتويات المعياريــة للتحــدث ومؤشــراتها وقواعــد 

 تقديرها الخاصة بكل صف . 
 هما .ضبط البطاقتين والتأكد من صدقهما وثبات -ب
تلميذ وتلميذة من الصف  ١٠٠تلميذ وتلميذة من الصف الثالث، و ١٠٠(اختيار عينة البحث  -ج

 إدراتي الزيتون والبساتين بالقاهرة، وٕادارة كفر شكر بالقليوبية.من تالميذ وتلميذات  الخامس)
لبطاقـة تطبيق البطاقتين علـى التالميـذ  بحيـث يـتم مالحظـة أداء تالميـذ كـل صـف باسـتخدام ا -د 

 المخصصة لهم .
ـــ رصــد درجــات التطبيــق ومعالجتهــا إحصــائيًا ورصــد النتــائج الخاصــة بمســتوى أداء التالميــذ  -ه

 لمهارات التحدث .
وذلك . في ضوء المستويات المعيارية للتحدث ثالثًا: تم تحديد الفرق في األداء بين البنين والبنات,

 من خالل :
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 حده .  ىرصد الدرجات الخاصة بأداء البنين وأداء البنات كل عل  -أ
معالجة الدرجات إحصائيًا باستخدام اختبار ( ت ) لتحديد الفروق بين متوسطي درجات البنين  -ب

 والبنات .
 
 

 توصل  هذا البحث إلى العديد من النتائج أهمها:      نتائج البحث:

 
 إن المستويات المعيارية للتحدث في المرحلة االبتدائية  تتمثل في المعايير التالية: -١

 .المعيار األول: اختيار األفكار الجيدة وتنظيمها تنظيمًا يناسب الموقف 

  ــة الصــحيحة واســتخدامها اســتخدامًا ــار المفــردات والتراكيــب اللغوي ــار الثاني:اختي المعي
 مناسبًا للموقف.

 نطق األصوات والكلمات والتراكيب نطقًا صحيحًا.المعيار الثالث : 

 .المعيار الرابع: استخدام اإلشارات والمالمح المعبرة عن مضمون الحديث 

 والســادس الثالــث ين:ضــعف المســتوى العــام فــي األداء (التعبيــر الشــفوي) لــدى تالميــذ الصــف -٢
ــدائي ــم يحقــق مــن التالميــذ، مســتوى األداء المطلــوب  ين؛االبت فــي ضــوء المســتويات  –حيــث ل

عينـة   % مـن ٣١,٥% مـن عينـة تالميـذ الصـف الثالـث, و٣١,٨وى سـ –المعيارية للتحدث 
 تالميذ الصف السادس

) بين متوسـطات درجـات بنـين، ودرجـات ٠,٠٥توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( -٣
لصـالح  -ة للتحـدثبنات الصـف الثالـث االبتـدائي فـي األداء الشـفوي لكـل المسـتويات المعياريـ

 البنات.
) بـــين متوســـطات درجـــات بنـــين، ٠,٠٥ال توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية عنـــد مســـتوى ( -٤

 ودرجات بنات الصف السادس االبتدائي في األداء الشفوي لكل المستويات المعيارية للتحدث.
 

      توصيات البحث    
 

 في ضوء ما أسفر عنه البحث من نتائج، تم تقديم عدد من التوصيات, أهمها : 
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ضـــرورة بنـــاء منـــاهج لتعلـــيم التعبيـــر الشـــفوي فـــي المرحلـــة االبتدائيـــة فـــي ضـــوء المســـتويات  -
أهداف هذه المناهج ومحتوياتها  –في ضوء تلك المستويات  –المعيارية للتحدث، بحيث ُيحدَّد 

 ساليب تقويمها.واستراتيجيات تدريسها وأ
ضرورة تحديد مجاالت التعبير الشفوي ومهاراته، في كـل صـف مـن صـفوف المرحلـة االبتدائيـة،  -

في ضوء تلك المعايير، بحيث يتم تدريب التالميذ في كـل صـف علـى هـذه المهـارات مـن خـالل 
 التحدث في تلك المجاالت المحددة.

بيـر الشـفوي علـى أدوات تقـويم موضـوعية يـتم ضرورة االعتماد فـي تقـويم أداء التالميـذ فـي التع -
 بناؤها في ضوء قواعد تقدير ومؤشرات المستويات المعيارية للتحدث.

 


