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نموذج قائم على المدخل المعرفي لتعلم (: فعالية 2013)ايمان خالد محمد عبد اهلل عيسى.
درجة ، اللغة فى تنمية مهارات التواصل باللغة اإلنجليزية لدى الطالب المعلمين بكلية التربية

في التربية "تخصص علم النفس التربوي" من قسـم علم النفس التربوي، كلية  دكتوراه  الفلسفة
 .التربية جامعة دمنهور

 ملخص الدراسة
 مقدمة:

يعد التواصل اللغوي من مقومات عملية التعلم األساسية والتي ال تكتمل بدونه.كما أن 
لمستويات الشخصية أفعال وأنشطة التواصل تعكس المهارات التي تنبئ بنجاح المتعلمين على ا
 .(Alanis,2008),واألكاديمية,والمهنية,وتفَهم الثقافات المختلفة والتفاعل بين األفراد والمجتمعات

وبرغم من ذلك فإن النظم التربوية الحالية ما زالت تعتمد على أساليب تعلم اللغة التقليدية 
وتهتم بالدقة النحوية وتطبيق القواعد القائمة على عملية تعلم أحادية االتجاه من المعلم للطالب, 

اللغوية وال تركز على عملية إنتاج اللغة,و توظيف مهارات اللغة وقيام المتعلمين بإنتاج أفعال 
التواصل .مما ال يسمح بحدوث نمو حقيقي في مهارات المتعلمين اللغوية ,فتنتهي عالقة المتعلم 

تقليدية تقيس الحفظ وال تقيس قدرات الطالب على باللغة مع تأديته لالختبارات التي تأتي بصورة 
ألمر الذي ااإلنتاج والتوظيف والتفاعل والتواصل وتوظيفه الفعلي للمهارات اللغوية التي تعلمها.

دعا العديد من الباحثين للتأكيد على أهمية تنمية مهارات التواصل اللغوي ,والبحث عن مداخل 
ين على اكتساب اللغة من منظور وظيفي يتجاوز القدرة وأساليب حديثة ومتنوعة تساعد المتعلم

النحوية إلى قدرات أخرى منها ما يتعلق بمعرفة قواعد استعمال اللغة ذات الطابع االجتماعي 
الثقافي ,ومنها ما يتعلق بمعرفة قواعد الربط بين اللغة والمقاصد التداولية المختلفة ,ومنها ما 

 ل اللغوي وغير اللغوي.يتعلق بمعرفة استراتيجيات التواص
(Bigelow,Ranney&Dahlman,2006.Cary,2010.Chan,2002,Lucas,2011)  
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وهو األمر الذي ال تتيحه األساليب التقليدية في التدريس والمتبعة حاليًا في المنظومة 
 .Nunan,2008. Ellis,2003. Degalo, 2005)التعليمية.مما دعا الباحثين من أمثال: )

Van & Pilot,2003 إلى المناداة بضرورة تغيير ذلك االتجاه التقليدي المتمركز حول )
المعلم,إلى االتجاه األحدث المتمركز حول المتعلم,واحتياجاته وقدراته والعالم الواقعي الذي يعيش 

على علم النفس اللغوي  ءفيه.هذا في حين ألقت الكثير من األبحاث الضو 
Chamot&O'Molley,2002)  )Nunan,2008) (Ellis,2003  وما يتضمنه من أطر

ومداخل تفسر عملية تعلم اللغة,ومنها المدخل المعرفي لتعلم اللغة لكونه يقدم إطارًا لفهم وتنظيم 
الثانية.حيث ينظر المدخل المعرفي لتعلم اللغة لعملية تعلم اللغة على \عملية تعلم اللغة األجنبية

المعرفة يحدث نتيجة للخبرة والممارسة الفعلية للمهارات  أنها تغير شبه دائم أو مستمر في
اللغوية, فالتعلم هنا يمثل تغيرًا في المحتوى المعرفي والتنظيم والتخزين وتخزين المعلومات في 

وأن المتعلمون يجب أن يمتلكون مجموعة من التكوينات المعرفية تمكنهم من فهم بيئتهم  المخ,
دراك أهمية العناص ر المختلفة المتضمنة في بيئة التعلم وكيفية العمل من خاللها المحيطة وا 

 وتوظيف اإلستراتيجيات المناسبة والتي تيسر عملية التعلم.
 مشكلة الدراسة:

تعد اللغة من مقومات عملية التعلم األساسية, كما أنها تلعب دورًا مهمًا في عملية نمو 
المتعلم األكاديمي وتحقيق األهداف المرجوة من عملية التعلم ككل. مما حدا بالعديد من الباحثين 
 بتوجيه ُجل اهتماماتهم تجاه البحث في مجال اللغة وكيفية تنمية مهاراتها حيث تدعو دراسات
عدة إلى االهتمام بدعم وتنمية مهارات التواصل اللغوي والحاجة إلى تعديل البرامج التعليمية 
الموجهة للمتعلمين في مختلف المراحل التعليمية, حيث أن انخفاض مستويات مهارات التواصل 
اللغوي من تحدث وكتابة واستماع تمثل عائقًا أمام الطالب لمواصلة تعلمهم وبداية حياتهم 

عملية بصورة سليمة وفعالة.كما تشير إلى ضرورة وجود برامج تنمية مهارات التواصل اللغوي ال
كجزء أصيل من برامج إعداد المعلم بحيث تخاطب احتياجات المتعلمين في هذه الفئة المهمة من 
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المتعلمين ممن سيقومون بتعليم اللغة لغيرهم فيما بعد,بحيث يمرون بخبرات تعلم متنوعة تتضمن 
وظيف إستراتيجيات التواصل وتعلم اللغة ,ومجموعات العمل  التعاوني الصغيرة وطرح ومناقشة ت

مما يشير إلى  اآلراء والتفاوض األمر الذي من شأنه تعزيز خبرات المتعلمين وتنمية مهاراتهم.
ط الحاجة إلى مزيد من البحث للوصول إلى نموذج يتم تطبيقه من خالل برنامج تدريبي يقوم بالرب

بين النظرية والممارسات التطبيقية واالستفادة من أبحاث علم النفس اللغوي الرابطة بين أبحاث 
اللغة واألبحاث النفسية التربوية ,بحيث تأخذ بعين االعتبار األسس النظرية للمدخل المعرفي 

ة( الذي الكتاب-التحدث-لتعلم اللغة وتستهدف المستوى العميق لمهارات التواصل اللغوي)االستماع
ستراتيجيات تعلم اللغة ما وراء المعرفية والوجدانية كذلك  يتضمن توظيف مهارات التفكير العليا وا 

دراكه االهتمام بقدرة المتعلم على التقييم الذاتي لمستوى مهارته اللغوي من وجهة نظرة  هو وا 
مخاوف التواصل لديه لذاته كمتعلم للغة مع وضع الجانب النفسي للمتعلم في االعتبار ومستوى 

وما يسببه من صعوبات في توظيف المهارات اللغوية بالصورة المناسبة للسياق وخبرات التعلم 
وهو الهدف الذي تسعى إليه الدراسة الحالية عبر استخالص نموذج قائم على المدخل المعرفي 

ات التواصل باللغة لتعلم اللغة يتم اختباره وتطبيقه في صورة برنامج تدريبي يهدف لتنمية مهار 
وعليه يمكن طرح مشكلة الدراسة من الب المعلمين بكلية التربية. اإلنجليزية لدي عينة من الط

 خالل األسئلة التالية:
هل يتصف نموذج قائم على المدخل المعرفي لتعلم اللغة بالفعالية فيما يختص بتنمية  -1

 علمين بكلية التربية؟ مهارة التحدث باللغة اإلنجليزية لدي عينة من الطالب الم
هل يتصف نموذج قائم على المدخل المعرفي لتعلم اللغة بالفعالية فيما يختص بتنمية  -2

 مهارة الكتابة باللغة اإلنجليزية لدي عينة من الطالب المعلمين بكلية التربية؟
هل يتصف نموذج قائم على المدخل المعرفي لتعلم اللغة بالفعالية فيما يختص بتنمية  -3

 االستماع باللغة اإلنجليزية لدي عينة من الطالب المعلمين بكلية التربية؟ مهارة
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هل يتصف نموذج قائم على المدخل المعرفي لتعلم اللغة بالفعالية فيما يختص بتحسين  -4
 كفاءة التواصل المدركة ذاتيًا لدي عينة من الطالب المعلمين بكلية التربية؟

ي لتعلم اللغة بالفعالية فيما يختص بخفض هل يتصف نموذج قائم على المدخل المعرف -5
 مستوى مخاوف التواصل باللغة اإلنجليزية لدي عينة من الطالب المعلمين بكلية التربية؟

هل يمكن تتبع التأثير الذي يحدثه النموذج المقترح في الدراسة الحالية في تنمية مهارات  -6
ن الطالب لدي عينة م االستماع(–الكتابة  –التواصل باللغة اإلنجليزية )التحدث

 ؟المعلمين بكلية التربية
   أهداف الدراسة:

 الدراسة الحالية إلى محاولة تحقيق األهداف التالية: تهدف
تنمية مهارات التواصل باللغة اإلنجليزية لدي عينة من الطالب المعلمين عن طريق  -1

 تدريبهم على البرنامج التدريبي المعد خصيصًا للدراسة.
 فعالية نموذج قائم على المدخل المعرفي لتعلم اللغة في تنمية مهاراتالتحقق من  -2

التواصل باللغة اإلنجليزية من خالل المقارنة بين أداء المجموعتين التجريبية والضابطة 
في القياسين القبلي والبعدي على مقياس مهارات التواصل,وكذلك المقارنة بين األداء 

 ضابطة على نفس المقاييس.البعدي للمجموعتين التجريبية وال
التحقق من فعالية النموذج القائم على المدخل المعرفي الذي تقدمه الدراسة الحالية في  -3

خفض مستوى مخاوف التواصل باللغة اإلنجليزية لدي عينة من الطالب المعلمين بكلية 
القبلي  التربية من خالل المقارنة بين أداء المجموعتين التجريبية والضابطة في القياسين

والبعدي على مقياس مخاوف التواصل ,وكذلك المقارنة بين األداء البعدي للمجموعتين 
 التجريبية والضابطة على نفس المقياس. 
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 الدراسة :منهج 
الدراسة الحالية المنهج شبه التجريبي ذو المجموعتين التجريبية والضابطة  تستخدما

 للتحقق من فروض الدراسة. 
 عينة الدراسة : 

( طالبًا وطالبًا من طالب الفرقة الثالثة شعبة اللغة 47وتكونت في بداية التطبيق من )
للمشاركة في الدراسة,)حيث قامت الباحثة بمقابلة مع  اإلنجليزية بكلية التربية بدمنهور المتطوعين

وشرح موضوع ( م2011\2010)طالب الفرقة الثالثة شعبة اللغة اإلنجليزية للعام األكاديمي 
لدراسة لهم وقام الطالب الراغبين بالمشاركة بتدوين أسماءهم وأرقام هواتفهم لسهولة التواصل ا

معهم فيما بعد(  تم استبعاد ثالثة طالبات نظرًا لعدم حضورهن جميع جلسات البرنامج بانتظام 
وكذلك تم استبعاد أربعة أخريين نظرًا لعدم حضور التطبيق البعدي لألدوات وأصبحت عينة 

( سنة تم تقسيمهم إلى 21-19( طالبًا وطالبة تراوحت أعمارهم بين )40دراسة األساسية )ال
( طالبًا وطالبة,المجموعة األولى هي المجموعة 20مجموعتين متساويتين عدد كل منهما )

 التجريبية والتي تلقت التدخل, والمجموعة الثانية هي المجموعة الضابطة والتي لم تتلق أي تدخل
 . تجريبي

 أدوات الدراسة:  
 اختبارات مهارات التواصل باللغة اإلنجليزية  )إعداد الباحثة( -أ
 مقياس كفاءة التواصل المدركة ذاتيًا. )إعداد الباحثة( -ب
 مقياس مخاوف التواصل باللغة اإلنجليزية. )إعداد الباحثة( -ج
باللغة برنامج تدريبي قائم على النموذج المقترح في الدراسة لتنمية مهارات التواصل  -د

 اإلنجليزية . )إعداد الباحثة(
 خطـوات الدراســـة 

 -يمكن تلخيص خطوات الدراسة الحالية فيما يلى : 
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وتشمل مهارات  طلحات التي تشتمل عليها الدراسة،دراسة نظرية للمفاهيم والمص -1
مهارة الكتابة( وكذلك المدخل المعرفي  –مهارة التحدث  –التواصل )مهارة االستماع 

ومخاوف التواصل ومقترحات التدخل  ،والنظريات المختلفة المرتبطة به لتعلم اللغة
 وتنمية المهارات.

 وضع تصور نظري في صورة نموذج لتنمية مهارات التواصل باللغة اإلنجليزية. -2
 ل النموذج النظري إلى برنامج تدريبي لتنمية مهارات التواصل باللغة اإلنجليزية . تحوي -3
بناء أدوات الدراسة، وتشمل اختبارات مهارات التواصل باللغة اإلنجليزية  ,مقياس كفاءة  -4

التواصل المدركة ذاتيًا. مقياس مخاوف التواصل باللغة اإلنجليزية. برنامج تدريبي 
 التواصل باللغة اإلنجليزية . مقترح لتنمية مهارات

 التطبيق القبلي ألدوات الدراسة على أفراد العينة . -5
 تطبيق النموذج المقترح على أفراد العينة التجريبية. -6
 التطبيق البعدي ألدوات الدراسة على أفراد العينة بعد تطبيق النموذج. -7
 التطبيق التتبعى ألدوات الدراسة.  -8
لجة اإلحصائية المناسبة التي تتناسب وأهداف الدراسة تحليل البيانات والقيام بالمعا -9

 وطبيعتها.
 تفسير نتائج الدراسة ومناقشتها في ضوء اإلطار النظري للدراسة. -10
 تقديم بعض التوصيات والمقترحات في ضوء ما تسفر عنه الدراسة من نتائج. -11

 نتائج الدراسة:
"توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسطات درجات أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة  -1

 على اختبار التحدث" في التطبيق البعدي لصالح المجوعة التجريبية.   
"توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسطات درجات أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة  -2

 عدي لصالح المجموعة التجريبية".على اختبار الكتابة في التطبيق الب
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"توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسطات درجات أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة  -3
 على اختبار االستماع في التطبيق البعدي لصالح المجموعة التجريبية.

توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسطات درجات أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة  -4
اختبار مهارات التواصل )الدرجة الكلية( في التطبيق البعدي لصالح المجموعة على 

 التجريبية.
توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسطات درجات أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة  -5

على مقياس كفاءة التواصل المدركة ذاتيًا في التطبيق البعدي لصالح المجموعة 
 التجريبية.

ة إحصائيًا بين متوسطات درجات أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة توجد فروق دال -6
على مقياس مخاوف التواصل في موقف تعلم اللغة اإلنجليزية في التطبيق البعدي لصالح 

 المجموعة التجريبية.
توجد فروق دالة إحصائًيا بين متوسطي درجات أفراد المجموعة التجريبية في مقياس  -7

الدرجة الكلية( في -الكتابة –التحدث  –باللغة اإلنجليزية )االستماع مهارات التواصل 
 التطبيقين القبلي والبعدي لصالح التطبيق البعدي".

توجد فروق دالة إحصائًيا بين متوسطي درجات أفراد المجموعة التجريبية في مقياس  -8
 لح التطبيق البعدي"كفاءة التواصل المدركة ذاتيًا بأبعاده في التطبيقين القبلي والبعدي لصا

توجد فروق دالة إحصائًيا بين متوسطي درجات أفراد المجموعة التجريبية في مقياس  -9
مخاوف التواصل باللغة اإلنجليزية في موقف التعلم في التطبيقين القبلي والبعدي لصالح 

 التطبيق البعدي".
ة التجريبية في ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات أفراد المجموع-10

 القياسين البعدي والتتبعي على متغير مهارات التواصل باللغة اإلنجليزية.
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Thesis abstract 
Introduction: 

English language communication skills are considered one 

of the most important basics of the learning process as a whole. 

The development of learners' communication skills is one of the 

most important goals of English language study. However, in most 

EFL situations, learners have few opportunities to communicate in 

English language. Moreover, most EFL learning experience 

presented to the students emphasizes accuracy rather than fluency 

(Brown, 2001). As traditional methods of teaching and learning 

English in our educational system focuses on the teaching of 

grammar and to some extent ignores the learning of functional 

usage of the language because it mainly attempts to encourage 

students to pass examinations. Consequently, students may know 

the rules of language structure well, but are unable to use the 

language appropriately and effectively. This encouraged many 

researchers to look for alternative ways and methods for 

developing students' language skills. Those new methods deal with 

learning foreign \second language from a functional perspective 
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such as the field of psycholinguistic research in which two fields 

are related together. One example of this is the Cognitive language 

learning approach. As this approach deals with language learning 

as a continuous or permanent change in the learner's knowledge.          

Problem of the Study 

Learning language is one of the most important elements of 

the learning process; moreover, language plays a vital role in 

developing learners' abilities and achieving learning goals. The 

traditional way of learning and teaching English as a 

foreign\second language which is a teacher focused method has 

been criticized recently. This led to students' low level in the 

English language communication skills (listening- speaking-

writing). The present study investigates the effectiveness of 

proposed model based on the cognitive academic language learning 

approach for developing English language communication skills. 

This model drives its principles from the cognitive approach as a 

learning theory. (Cummins,2003) refers to it as a theory of learning 

describing how the learners' minds create knowledge and how 

students' knowledge structures and deeper conceptual 

understanding come about. As this approach encourages the learner 

to engage in the active process of meaning construction in real 

authentic situations, where learners are able to socially construct 

knowledge with others. On the other hand this approach 

emphasizes utilizing higher thinking abilities and learning skills.         

Aims of the Study:  

 

The present study aims at:  

1. Development of English language communication skills of 

student\teachers in Faculty of Education through training them on 

the training program which the researcher prepared specially for 

the study. 
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2. Verification of the effectiveness of a model based on the cognitive 

academic language learning approach provided by the current 

study, in developing English language communication skills 

(listening-writing –speaking). 

3. Verification of the effectiveness of the proposed model in reducing 

students' communication apprehension level.  

 

Method of the Study: 

The study used the quasi-experimental per-test post –test control 

group design to investigate the effectiveness of the proposed cognitive- 

based model for developing English language communication skills 

(listening – writing- speaking) of a sample of student\teachers in Faculty 

of Education.   

 

Sample of the Study: 

The sample of the study consisted of the third year faculty of 

education students (males and females) from English Department. The 

sample consisted of (40) students were randomly divided into two groups: 

experimental group (20) and experimental group (20) students.  

 

Instruments of the Study: 

1. English language communication skill test (listening –writing-

speaking). (designed by the researcher). 

2. Self-Perceived Communication Competence Scale. (designed by 

the researcher). 

3. Communication Apprehension Scale. Designed by the researcher).  

4. Training program. designed by the researcher). 

 

Questions of the Study: 

1. To what extent will the proposed program improve 

student\teachers English Language Communication Skills 

(listening-writing-speaking). 
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2. To what extent will the proposed program reduce student\teachers 

English Language Communication Apprehension).   

 

Hypotheses of the Study: 

1- There are statistically significant differences between means of 

scores of experimental group and control group in the pre and post- 

test on the English Language Communication Skills (listening-

writing-speaking) variable favoring the experimental group. 

2- There are statistically significant differences between means of 

scores of experimental group in the pre and post- test on the 

English Language Communication Skills variable favoring the post 

-test. 

3- There are statistically significant differences between means of 

scores of experimental group and control group in the pre and post- 

test on the Self Perceived Communication Competence variable 

favoring the experimental group. 

4- There are statistically significant differences between means of 

scores of experimental group in the pre and post- test on the 

English Language Self Perceived Communication Competence 

variable favoring the post –test. 

5- There are statistically significant differences between means of 

scores of experimental group and control group in the pre and post- 

test on the English Language Communication Apprehension 

variable favoring the experimental group. 

6- There are statistically significant differences between means of 

scores of experimental group in the pre and post- test on the 

English Language Communication Apprehension variable favoring 

the post –test. 

7- There are no statistically significant differences between means of 

scores of experimental group in the post and follow –up test on the 

English Language Communication skills (listening-writing –

speaking) variable. 
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8- There are no statistically significant differences between means of 

scores of experimental group in the post and follow –up test on the 

English Language self-perceived Communication competence 

variable.  

9- There are no statistically significant differences between means of 

scores of experimental group in the post and follow –up test on the 

English Language self-perceived Communication competence 

variable. 

 

Results of the study: 

1. There are statistically significant differences at (0.01) between 

means of scores of experimental group and control group in the pre 

and post- test on the English Language Communication Skills 

(listening-writing-speaking) variable in favor of the experimental 

group. 

2. There are statistically significant differences at (0.01) between 

means of scores of experimental group in the pre and post- test on 

the English Language Communication Skills variable in favor of 

the post -test. 

3. There are statistically significant differences at (0.01) between 

means of scores of experimental group and control group in the pre 

and post- test on the Self Perceived Communication Competence 

variable in favor of the experimental group. 

4. There are statistically significant differences at (0.01) between 

means of scores of experimental group in the pre and post- test on 

the English Language Self Perceived Communication Competence 

variable in favor of the post –test. 

5. There are statistically significant differences at (0.01) between 

means of scores of experimental group and control group in the pre 

and post- test on the English Language Communication 

Apprehension variable in favor of the experimental group. 
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6. There are statistically significant differences at (0.01) between 

means of scores of experimental group in the pre and post- test on 

the English Language Communication Apprehension variable in 

favor of the post –test. 

7. There are no statistically significant differences at (0.01) between 

means of scores of experimental group in the post and follow –up 

test on the English Language Communication skills (listening-

writing –speaking) variable. 

8. There are no statistically significant differences at (0.01) between 

means of scores of experimental group in the post and follow –up 

test on the English Language self-perceived Communication 

competence variable.  

9. There are no statistically significant differences at (0.01) between 

means of scores of experimental group in the post and follow –up 

test on the English Language self-perceived Communication 

competence variable. 
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