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 تدريسية طرائق إيجاد خالل من الدراسة ىذه أىمية تأتي  -الممخص

 أكثر المتعمم ؛ليصبح المحادثة ميارات لتدريس ونجاحا فاعمية أكثر

 الدور من الدراسة ىذه أىمية وتنبثق .يقول لما وفيما وتفاعال ايجابية

الشفوي،  والتعبير المحادثة ميارات تنمية في الدراما تمعبو الذي المؤثر
 استخدام فاعمية تؤكد التي الحديثة االتجاىات مع انسجاميا إلى إضافة

فاعمية ىدفت ىذه الدراسة الى التحقق من لذا  . التدريس في الدراما
الدراما المسرحية في تنمية ميارات المحادثة الشفوية لدى طالبات 

الصحة وقد تم تصميم برنامج تدريبي يستند عمى . المرحمة االبتدائية
. المغوية والتمييز السمعي والوضوح والتركيب والتحميل الممسرح

ريبي، حيث ثم تطبيق اختبار تم استخدام المنيج شبو التجكذلك فقد 
قبمي وآخر بعدي عمى مجموعتين متكافئتين من طالبات المرحمة 

طالبة في ( 31)طالبة في المجموعة التجريبية و( 31)االبتدائية بواقع 
وقد أشارت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة  .المجموعة الضابطة

الثالثة  إحصائية في النسب المئوية والتكرار الخاصة بالمحاور
األساسية، وىي محور الصحة المغوية، التمييز السمعي، والوضوح 
والتركيب والتحميل بين االختبار القبمي واالختبار البعدي لصالح 

 وقد. البعدي يعزى لمبرنامج التدريبي المبني عمى الدراما المسرحية

 ةالتربوي العممية عمى القائمين توجيو في أثر الدراسة ىذه لنتائج يكون
 ميارات إلكساب تستخدم حديثة إستراتيجية بوصفيا الدراما من لالستفادة

 في الدراسة ىذه تسيم أن يتوقع كما.االبتدائية المرحمة في العربية المغة

 الميدانية والدراسات البحوث من المزيد إجراء في لمشروع الباحثين تشجيع

 
 

 مراحل في العربية المغة ميارات تدريس في الدراما فاعمية المماثمة، لقياس

 .أخرى تدريسية

التمييز ،ةالشفوي المحادثة الدراما التعميمية،: مفتاحيةكممات 
 .السمعي، التعبير الشفوي، الصحة المغوية

 لمقدمةا .1
المؤسسة التعميمية عمى اختالف توجياتيا ومراحميا إلى  ىتسع   

 التدريس الفعال الذي يجعل الطالب شريكا حيويا في المنظومة
ومن أجل تحقيق ىذا اليدف تبحث عن أنسب الطرائق .التعميمية
ولعل من استخدام الدراما التعميمية والمسرح كما تشير ، والوسائل

ائق التدريس يسيم بتحقيق الدراسات واألبحاث المتخصصة في طر 
ض بجوانب عدة لدى المتعمم جسديا يو اليدف المنشود وفي الن

 .وذىنيا ووجدانيا
العالمية الخاصة  ويؤكد ذلك ما تشير إليو البحوث والتقارير   

بجودة التعميم في بعض بمدان العالم من أن ىناك توجيات دولية 
طرق التدريس استخدام الدراما والمسرح في التعميم كأحد  ونح

واعتماد ، المتبعة داخل المؤسسات التعميمية والتدريبية أيضا
الدراما والمسرح كمنيج مستقل في تحقيق األىداف القومية لمتعميم 

 .[1] في تمك الدول

 االتصال أداة أصبحت العربية المغة وجدير بالذكر أن   

 والمجتمعات األفراد حياة في الفاعل العنصر وىي، والتواصل

 وتؤدي،  وروحيا فكريا المتعممين شخصية بناء في تسيم ؛ألنيا

 المدرسة من تخريجيا إلى نيدف التي الواعية الشخصية خمق إلى

 احملادثة مهارات تنمية يف املسرحية الدراما فاعلية
 .االبتدائية املرحلة طالبات لدى الشفوية

                                     إيمان أحمد خضر العكل                              خصاونةأحمد سميم  نجوى            

 أستاذ المسرح التربوي والتعميمي المشارك              أستاذ طرائق تدريس المغة العربية المساعد     
 كمية التربية، جامعة الطائف                            الطائفجامعة كمية التربية،           
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 باقتدار الحياتية المواقف مواجية عمى القادرة، المتكاممة، العربية

 من عالم وخمق الحقيقية المواىب والكتشاف.جأش ورباطة وشجاعة

يجاد واالبتكار اإلبداع  ذلك في والفرد.العممي الترفيو من مناخ وا 

أو  قارئاأو  مستمعاأو  متحدثا فيظير، المحورىو  يكون كمو
 العربية المغة بميارات ممما يكون أن منو يتطمب وىذا، كاتبا

 المرجوة لمتوقعات وموافقا ناجحا االتصال ؛ليكون األربعة

 . [2]والمأمولة
 التعبير في السميمة المغوية التراكيب استعمال أن يخفي وال   

 مفيدة وعبارات جمل صياغة عمى الطمبة وتحسين قدرة، الشفوي

 وصوال النطق وصحة الكالم ضبط عمى يساعدىم ما مستخدمين

أو  نحوية أخطاء بدون السميم المغوي األداء ذات، المحادثة إلى
 الشفوي التعبير عمى القدرة تنمية عمى المربون أجمع لذا. لغوية

 يعد إتقانو   [3]المغة دراسة في األغراض أبرز من السميم المحادثة

 .عمييا ايحرصو  أن لممعممين ينبغي التي األماني أرفع من
 ىذه لعالج عممية دراسة إجراء إلى الحاجة جاءتفقد  ىنا ومن   

 لعالج، تدريس كإستراتيجية الدراما عمى راالختيا ووقع، المشكمة

أو ، لمتسمية وسيمة اليوم تعد لم الدراما أن ثبت إذ، المشكمة ىذه
النمو  المرء بيا يحقق ميمة أداة أصبحت بل، الفراغ قاتأو  لقضاء
 .والمعرفي العقمي

 :الدراسة مشكمة .2

 وتحسين تطويرىو  العربية المغة تدريس من اليدف إن    

 والقراءة، واالستماع ،والكتابة، المحادثة ) العربية المغوية الميارات
 .دراستيم سني في المتعممين عند (

 المحادثة ميارات في الباتالط ضعف الباحثتان الحظت وقد   

 التدريب تيسير لدعوات استجابة الدراسة ىذه وجاءت، خاصة

 ىذه لعالج ناجعة وأساليب، جديدة طرائق واستخدام، المغوي

، [4] والتمثيميات راتاو محلوا المغوية األلعاب كاستخدام، المشكمة
 ميارات تعميم في جديدة تدريسية استراتيجيات تبني من بد ال وكان

 لإلكساب الدراما تأثير دراسة ضرورة الباحثتان وجدت ؛لذا المحادثة

 .المحادثة ميارات

 
 :سةاالدر  فرضيات
 :اآلتية الفرضيات سةاالدر  تختبر سوف

االختبار  بين متوسطي درجات إحصائية داللة ذات فروق توجد ال
والبعدي في اكتساب ميارات المحادثة الشفيية ترجع  القبمي

 .التعميمية الستخدام الدراما

 :ويتفرع من الفرض الرئيس الفروض الفرعية اآلتية

ال توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسطات درجات االختبار 
 .القبمي والبعدي في اكتساب ميارة الصحة المغوية

سطات درجات االختبار ال توجد فروق دالة إحصائيًا بين متو 
 .القبمي والبعدي في اكتساب ميارة التمييز السمعي والوضوح

ال توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسطات درجات االختبار 
 .القبمي والبعدي في اكتساب ميارة التحميل والتركيب

 :أهداف الدراسة . أ
 :تيدف الدراسة الحالية إلى

دريس لتنمية ميارات توظيف الدراما التعميمية كإستراتيجية ت
المحادثة في المغة العربية لدى طالبات الصف الرابع 

 :من ىذا اليدف عدة أىداف فرعية وىي وينبثق.االبتدائي
 .تنمية ميارة الصحة المغوية لدى الطالبة

 .تنمية ميارة التمييز السمعي والوضوح لدى الطالبة

 .تنمية ميارة التركيب والتحميل لدى الطالبة
 :الدراسة أهمية . ب

 أكثر تدريسية طرائق إيجاد خالل من الدراسة ىذه أىمية تأتي   

 أكثر المتعمم ؛ليصبح المحادثة ميارات لتدريس ونجاحا فاعمية

 الدور من الدراسة ىذه أىمية وتنبثق.يقول لما وفيما وتفاعال ايجابية

 والتعبير المحادثة ميارات تنمية في الدراما تمعبو الذي المؤثر

 تؤكد التي الحديثة االتجاىات مع انسجاميا إلى إضافة، الشفوي

 . التدريس في الدراما استخدام فاعمية

 التي من الدراسات الرائدة عمى المستوى المحمي الدراسة تعدو    

 في المحادثة ميارات لتنمية تدريس كإستراتيجية الدراما تستخدم
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 تستخدم التي عامة والدراسات البحوث قمة إلى إضافة، العربية المغة

والمسرح بخاصيتو التركيبية .العربية المغة ميارات تعميم في الدراما
الشاممة لمعديد من ألوان الفنون واآلداب والتي يثري بيا العرض 
المسرحي من جانب ويكشف ويصقل قدرات ومواىب الطالب من 
جانب آخر لقادر عمى إكسابو بعض الميارات المغوية التي تعين 

عمى التعبير بطالقة عن حاجاتو وانفعاالتو وتكسبو أيضا الطالب 
قدرا من الثقة واالعتداد بالنفس حينما يصل إلى إتقان ميارات 

 .التعبير الشفوي التي يحتاجيا الدور المسند إليو

 العممية عمى القائمين توجيو في أثر الدراسة ىذه لنتائج يكون وقد   

 تستخدم حديثة إستراتيجية بوصفيا الدراما من لالستفادة التربوية

 أن يتوقع كما.االبتدائية المرحمة في العربية المغة ميارات إلكساب

 من المزيد إجراء في لمشروع الباحثين تشجيع في الدراسة ىذه تسيم

 في الدراما فاعمية لقياس، المماثمة الميدانية ساتاوالدر  البحوث

 .أخرى تدريسية مراحل في العربية المغة ميارات تدريس

 :الدراسة مصطمحات. ج
النشاط الدرامي :ويقصد بيا في الدراسة الحالية :الدراما التعميمية

 ويستخدم، خارجوأو المسرحي الذي يؤدى داخل الفصل الدراسي 
عدة ألوان من الفنون واآلداب لتوصيل مفاىيم وأىداف تعميمية 

العربية لمصف معينة تتعمق بوحدة الفصول األربع في مقرر المغة 
 .(  كتاب لغتي)  الرابع االبتدائي

 يجول عما بمسانيا الطالبة إفصاحويقصد بو  :يةالشفو  المحادثة

تقان بجرأة ومشاعر واتجاىات أفكار من رأسيا في  .وا 
 القدرة عمى بأنيا الحالية الدراسة تعرفيا :ةالشفوي مهارات المحادثة

 السموك من بنمط مصحوبا، وزميمتيا الطالبة بين بالكممة تصالالا

 .الشفوي المغوي
 :الدراسة محددات. د

 األساسي الرابع الصف طالبات من عينة عمى الدراسة اقتصرت   

 مدينة في ه1432-1431 الدراسي لمعام األىمية الشافي مدارس في

 .الطائف
 

 :أدواتهاو منهج الدراسة  .هـ
 من أنسبالمنيج التجريبي حيث يعد تستخدم الدراسة الحالية    

المناىج لتحقيق معرفة يعتد بيا تحت ظروف بحثية مضبوطة 
لحد ما لقياس األثر الناتج من جراء استخدام إستراتيجية الدراما 

 .التعميمية
 :أدوات الدراسة. و

 :والمقاييس التالية تستخدم الدراسة الحالية األدوات
 .الوحدة الدراسية

 .مقياس ميارات المحادثة

 . االختبار التحصيمي
 :الصدق والثبات. ز

 :تم تحقيق الصدق والثبات وفقا لإلجراءات التالية
تم تصميم االختبار التحصيمي ومقياس ميارات المحادثة  -

 .الشفوية وفق األىداف والفروض الخاصة بالدراسة الحالية

عدد من المحكمين  ىالمقياس واالختبار التحصيمي عمعرض  -
 .عديالت المقترحة من قبميمالت إجراءوتم 

جراءعرض الوحدة الدراسية بعد مسرحتيا عمى المحكمين  - ما  وا 
 .يمزم من تعديالت

طبق االختبار القبمي عمى عينة عشوائية من طالبات الصف  -
الرابع االبتدائي وأجريت التعديالت الالزمة حتى خرج االختبار 

 .بصورتو النيائية

ل عل عينة و من التطبيق األطبق المقياس بعد أسبوعين  -
مما يعد مؤشرا عمى % 92الدراسة ووصل معدل الثبات إلى 

 .صالحيتو
 :تحديد متغيرات التجربة. ح

 (الرابعة) ويقصد بو طريقة تدريس الوحدة الدراسية :متغير مستقل
 :من مقرر المغة العربية لمصف الرابع االبتدائي وتنقسم إلى

تتمقى الطالبات المادة العممية الواردة في وفييا  :الطريقة التقميدية
الوحدة الدراسية محل االىتمام في الدراسة الحالية بالطريقة 

 .التقميدية في الحصة الدراسية
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وىي اإلستراتيجية المقترحة لتدريس الوحدة  :الطريقة الممسرحة
 .الرابعة من مقرر المغة العربية لمصف الرابع االبتدائي

 .بو في الدراسة الحالية المحادثة الشفويةويقصد  :متغير تابع
 :عينة الدراسة. ي

عينة من طالبات الصف الرابع إلى تنقسم عينة الدراسة      
االبتدائي بمدينة الطائف ممن ينتمين إلى مرحمة الطفولة 

و طفل ىذه المرحمة يتميز بنم :المتوسطة وذلك لألسباب التالية
من قراءة الدور التمثيمي المسند ميارة القراءة والكتابة بما يمكنو 

يبدي الطفل في ىذه المرحمة العمرية اىتماما و  .إليو بشكل جيد
 ممحوظا بفيم الظواىر الطبيعية والوقوف عمى أسبابيا ونتائجيا

[5]. 
 المغوي في ىذه المرحمةالنمو  يتقدم النمو  تبعا لنظريات       

وزيادة القدرة عمى فيم العمرية وينعكس في صورة التعبير المفظي 
يميل الطفل في ىذه و  .[5] المعاني والرموز المتضمنة فيما يقرأ

عن طريق  إشباعوالمرحمة إلى التقمص الوجداني مما ييسر 
 .تمثيل األدوار في الوحدة الدراسية الممسرحة

تتمثل في الوحدة الرابعة  :عينة من مقرر المغة العربية     
وقد تم اختيارىا لتوافقيا مع طبيعة (  بعةبالفصول األر )  المعنونة

التي تيتم بفيم وتفسير الظواىر النمو طفل المرحمة المتوسطة من 
وأيضا لزخم ىذه الوحدة  -كما سبق اإلشارة إلييا_الطبيعية 

باأللفاظ والمعاني والتراكيب المفظية التي تعين الطالبة عمى 
 .التعبير المفظي بصورة جيدة

 :صائيةالمعالجة اإلح. ك
لبيانات ىذه الدراسة باستخدام  اإلحصائييتم التحميل      

المعروف (  spss)  الحاسب اآللي وذلك باستخدام برنامج
اختصارا باسم حزمة البرامج اإلحصائية لمعموم االجتماعية 

 :باستخدام اآلتي
 .التكرارات والنسب المئوية -

 .T.TESTاختبار  -

بين المتوسطات واالنحرافات لمحصول عمى الفروق الدقيقة 
 .المعيارية والتباين بين االختبار القبمي والبعدي ألفراد العينة

 :اإلطار النظري .3

  :الّتعبيُر الّشفوي  و التحّدُث 

متعّددة فقد تكون بيَن تتخذ المحادثة والّتعبيُر الّشفويُّ أشكاال      
التالميذ أنفسيم  بينَ  بصورة ثنائية بيَن تمميذين  –الّتمميِذ المعّمم و 

التدرب عمى إدارة االجتماعات ندوة مصغرة و   –بإشراف المعّممو 
  .الجمساتو 

  :يأتي وفي كل األحوال البّد من األخذ بالحسبان ما

مستمّدة من  ،أن تكون موضوعات الّتعبيُر الشفوي متنوعة -1
 تفكيرهو  "الطفل "عالم الّتمميِذ 

  .صيحة المبسطةأن يتم الّتعبيُر بالعربّيِة الف -2

 .أن تسود آداب المحادثة -3

الّتعبير و أن يسيم المعّمُمون كافة في االرتقاء بالمحادثة  -4
 الشفوي من حيُث عمميُة التقويم 

  .وعدم محاصرة الّتعبيرات الشفيية لألطفال

 .أن ُتعتمَد طريقة القدح الذىني في معالجة الموضوعات -5

يصب فيو اإلنسان خالصة أفكاره ُيعدُّ الّتعبيُر القالَب الذي 
الغاية من تعميم ىو و  ،وتصوير جميل ،بعبارات وألفاظ متناسقة

وليذا كان الّتعبيُر من أىمِّ فروع الّمغِة اّلتي يجب أن يدّرب  .الّمغةِ 
عمييا الناشئون ليصبحوا قادرين عمى الّتعبير عما يجول في 

 .[5]خواطرىم
 :الّشفوي  أهداف المحادثة والّتعبيُر 

تقويُة لغة الّتمميِذ وتنميتيا وتمكينو من الّتعبيُر السميم   -1
 .عن حاجاتو وخواطر نفسو شفويًا وكتابياً 

تذليل و تنميُة لغة الحديث والحوار بيَن األطفال   -2
   .تقويم األخطاء الشائعةو صعوبات النطق 

تنميُة الّتفكيِر وتنشيطو وتنظيمو والعمل عمى تغذية   -3
 واالبتكارالنمو خيال الّتمميِذ بعناصر 
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تنميُة شخصية الّتمميِذ لمعيش والمشاركة في المجتمع   -4
 .بفعالية ويسر

وأن ، أن يطوع لسان التالميذ لمنطق العربي السميم -5
 .الشائعة األخطاءيصونو من 

طابية ويكتسبوا الجرأة يتعود التالميذ المواقف الخ أن  -6
 .األدبية والقدرة عمى مواجية غيرىم

أن تنمي لدييم القدرة عمى االرتجال الكالمي لدى  -7
لتسيم في توليد ، وشحذ البديية عند أصحابيا، التالميذ

 .[6] األفكار والخواطر

 موضوعات الّتعبير الّشفوي  الحّر  -أ

وذلك لعدم قدرة  ،يسود الّتعبيُر الّشفويُّ في ىذه الحمقة     
ويمكن أن يكون الّتعبيُر الّشفويُّ  ،التالميذ عمى الّتعبير الكتاِبي

  :عمى الّصورِة التالية

بمحض حريتيم  حيُث يفسح المجال لمتالميذ لمتحدث الحديث الحرّ 
أو  المدرسةأو يدركونو بحواسيم في المنزل  يءواختيارىم عن ش

 .الشارع

وتعقبيا  ،حكايةأو الّصفِّ حادثة  وتتم بإلقاء تمميذ في األخبار
محادثة في صورة أسئمة يوجييا أو  ،مناقشات يشترك فييا الجميع

 .األطفال والمعّمم لصاحب الخبر ليجيب عنيا

ينتزعو  ،وقد يشترك المعّمُم أحيانًا بإلقاء خبر عمى تالميذه     
 مما يرضي حاجات الطفولة وميوليا 

ه موضوعات الّتعبيِر الّشفوي   -ب  :الموجَّ

إجابتيم أو  اّلتي رواىا المعّمُم عمى التالميذإعادة سرد القصص  
ة إن كانت أو  ،عن بعض األسئمِة اّلتي توجو ليم تمثيميم قصَّ

كان قد ألقيت عمييم  إذاإكمال النقص فييا أو  ،صالحة لمتمثيل
ةِ   .ناقصَّ

 وذلك بأن يعرض المعّمُم عمى التالميذ :الّصورِ  الّتعبيُر عن
يرشدىم إلى مواضعيا في أو  ،الّصوِر المناسبة ليم مجموعة من

  .الكتاِب ويطالبيم بالتحدُّث عنيا

ب أو اّلتي تثير السؤال خمق بعض المواقف  اإلجابة عن أو التعجُّ
 سؤال داخل حجرة الّصفِّ 

 .خارجو مع الحرص عمى توجيييم التوجيو السميمأو 

 :الشفوي التعبير مكونات

 والتعممية التعميمية العممية من األساسية الغايةىو  التعبير إن     

 اتصاال بصفتو الشفوي والتعبير ،عام بشكل المغات تدريس في

 وراء من فاليدف ،العممية ليذه المنشودة الغايات منىو  لغويا

 بمغة التحدث من الطمبة تمكين الشفوي؛ التعبير ميارات تدريس

 عن نابعة بحياتيم متصمة ومواقف موضوعات عن ،ةميو مف سميمة

 يأتي وفيما ورغباتيم حاجاتيم تمبي ثم ومن ،وأحاسيسيم مشاعرىم

 من عنيا ينبثق وما الشفوي لمتعبير األساسية المكونات بعض

 :إتقانية ميارات
 من تشكل عناصر فقرة كل تحتوي :باألفكار المرتبطة المكونات

 فبعضيا ،لمفكرة عام تصور إعطاء عمى تعمل ،األفكار عدد

 المكونات ىذه وتتضمن[ 7] .العامة الفكرة وتفسر تشرح ،فرعية

 وترابط ،المالئمة األفكار اختيار :مثل الفرعية الميارات من عددا

برازىا األفكار وصحة ،وتسمسميا األفكار  .لمموضوع وا 

 في األساسي العنصر الكممة تعد :بالكممات المرتبطة المكونات

 عن بالكممات الناس ويعبر لمفكرة وحدة أصغر فيي النص تكوين

 عن لمتعبير كممات وحدة أصغر فيي يستخدمونأو  ،المعاني معنى

 الفرعية الميارات المكونات ىذه وتتضمن .[7] مناسب معنى

 وعدم الكممات استخدام في التنويع ،المناسبة الكممات اختيار :اآلتية

 .الفصيحة العربية الكممات انتفاء ،التكرار

 المعاني يعني والسياق :السياق بمستوى المرتبطة المكونات

 عنصرا فييا المكونات ىذه وتدخل ،وبعدىا الكممة قبل المتصمة

 معنى كل عن وتمييزه وتحديده المعنى تكوين عناصر من أساسيا
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 اختيار :اآلتية الفرعية الميارات المكونات ىذه تحت ويندرج .وغيرىا

 ،والجمل الكممات بين المالئمة ،لممواقف بةالمناس المغوية التعبيرات
 تفككيا وعدم العبارات ترابط ،المناسبة الربط أدوات استخدام

 بصورة والوصل الوقوف ومراعاة المستمعين في والتأثير والتشويق

 .ميسرة

 الذي المغوي الوعاءىو  المحتوى :بالمحتوى المرتبطة المكونات

 حول وآراء مشاعر من بو يرغب ما الكاتبأو  المتكمم فيو يصب

 :اآلتية الفرعية الميارات المكونات ىذه وتتضمن ،معين موضوع

 األدلة تقديم ،الموضوع وضوح ،اإليجاز مع التمييد في الدقة

 بين الربط ،والتفسير لمشرح األمثمة استعمال ،والبراىين والحجج

  . [8]األساسي الموضوع عمى التركيز ،والنتائج األسباب

 القواعد بمستوى والمقصود :النحوية بالقواعد المرتبطة المكونات

 والصرفية المغوية الصحة حيث من المغة لسالمة المتحدث مراعاة

 الفرعية الميارات عنيا وينبثق .المقررة والنح قواعد وفق

 جمل استخدام ،صحيحا ضبطا المنطوقة الكممات ضبط:اآلتية

 .الموضوع ألحداث األزمنة انتقاء ،سميما تركيباً  مركبة

 والجوىر ،المفظ آلةىو  الصوت :باألصوات المرتبطة المكونات

 المسان حركات تكون وال ،التأليف يوجد وبو ،التقطيع بو يقوم الذي

 تكون وال ،الصوت ريو بظ إال منثورا وال موزونا كالما وال لفظا

 ىذه وتتضمن [9]والتأليف بالتقطيع إال كالما الحروف حركات

 مخارجيا من الحروف إخراج :اآلتية الفرعية الميارات المكونات

 استخدام ،التمعثم من خاليا نطقا والجمل الكممات نطق ،الصحيحة

  .وفي المناسب التنغيم

 :أهمية التعبير

تتمثل أىمية التعبير في كونو وسيمة اتصال بين الفرد  
الوقت وأن يفيم في  ،فبواسطتو يستطيع إفياميم ما يريد :والجماعة

كان  إذاوىذا االتصال لن يكون ذا فائدة إال  .نفسو ما يراد منو
صحيحًا ودقيقًا إذ يتوقف عمى جودة التعبير وصحتو وضوح 

أو االستقبال المغوي واالستجابة البعيدة عن الغموض 
والتعبير الصحيح أمر ضروري في مختمف المراحل .التشويش
يذ في كسب المعمومات وعمى إتقانو يتوقف تقدم التمم ،الدراسية

في مدارسنا  أىميتوالشفوي  ىذا ويستمد التعبير .الدراسية المختمفة
يساعد التالميذ عمى الوفاء بمتطمبات أنو  من عدة جوانب أىميا

 .الحياة المختمفة ؛مادية واجتماعية

في حين ، من أىم الغايات المنشودة من تعميم المغة العربية      
تسيم في تمكين ، كميا وسائل مساعدة أن فروع المغة األخرى

 .المتعمم من التعبير الشفوي الواضح السميم

في التعبير يترتب عميو العديد من االضطرابات  اإلخفاقتكرار 
 االجتماعيومن ثم يتأخر نموىم ، وفقدان الثقة في النفس

 . [10]يوالفكر 
، كثرة التدريب عمى التعبير يكسب التالميذ السرعة في التفكير

 .ة الطارئةيومواجية المواقف الكالم

يعطى الفرصة لمتمميذ ليعبر عما في نفسو ومن ثم يعكس 
 .شخصيتو

يعطى التالميذ الفرصة ليعد لممواقف القيادية والخطابية ومواجية 
  .الجماىير

  :الشفوي أهداف تدريس التعبير

التمميذ عن حاجاتو ومشاعره ومشاىداتو وخبراتو بشكل  يعبر
 .صحيح

إلى حصيمتو  إلضافةتزويد التمميذ بما يحتاجو من ألفاظ وتراكيب 
 .واستعمالو في حديثو وكتابتو المغوية

والتسمسل في طرحيا والربط  ،يتعود التمميذ عمى ترتيب األفكار
 .بينيا

يييئ التمميذ لمواجية المواقف الحياتية المختمفة التي يحتاجون 
 .فييا إلى استعمال التعبير

يتمون حسب  الذيمميذ عمى استخدام الصوت المعبر يتدرب الت
 .المعنى

 .تدرب التمميذ عمى النطق السميم بحيث يفيم منو المعنى المطموب
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 .تدرب التمميذ عمى استخدام الوقفة المناسبة في كالمو

 .تدرب التمميذ عمى التمييز بين األفكار الرئيسة واألفكار الجزئية

 .التمميذ بأسموبو الخاصيعبر التمميذ عما يقرأه 

يصبح التمميذ قادرا عمى  يدعم التمميذ أفكاره باألدلة والبراىين
 .الحوار والمحادثة والمناقشة

 .يمون في أدائو الشفوي بما يناسب المعنى

 .[10]مثل الخوف والخجل، ز التمميذ بعض العيوب النفسيةو ايتج
  :نوعا التعبير من حيث األداء

، شفوي وكتابي :طريقة األداء نوعان التعبير من حيث     
ومن  ،إبداعيتعبير وظيفي وتعبير :وينقسم كل منيما إلى قسمين

ىنا يجب أن نميز بين المغة المنطوقة والمغة المكتوبة ؛حيث 
 :تختمف المغة المنطوقة عن المغة المكتوبة من جوانب عدة أىميا

وندركيا بحاسة تخرج المغة المنطوقة عن طريق األحبال الصوتية 
بينما المغة المكتوبة ترجمة لتمك المغة المنطوقة بصورة ، السمع
 .رمزية

، عن طريق المحاكاة تمقائيتكتسب المغة المنطوقة بشكل     
 .بينما المغة المكتوبة فتتم عن طريق التعمم المقصود

 .تعميم المغة المكتوبة البد أن يسبقو تعمم المغة المنطوقة

تعميم المغة المنطوقة بوسائل توضيحية خاصة  يستعان في     
شارات اليد أما المغة المكتوبة فميا وسائل ، مثل تمميحات الوجو وا 

 .أخرى منيا عالمات الترقيم وغير ذلك

بينما المغة المكتوبة ، اآلخرينالمغة المنطوقة عرضة لممقاطعة من 
 .ليست عرضة لممقاطعة

والثقة  المواجيةقدرة عمى  المغة المنطوقة تحتاج إلى متحدث لديو
 .بالنفس بينما المغة المكتوبة ال تحتاج إلى مثل تمك الصفات

بينما  ،وجد حاجة لذلك إذا أفكارهيستطيع المتحدث أن يعدل من 
 .يكون مثل ىذا التعديل ممنوعا في المغة المكتوبة

، جو االختالف بين المغة المنطوقة المغة المكتوبةأو ىذه كانت أىم 
 وحيث بيان أنواع التعبير فيمكن توضيح ذلك عمى النح أما من
 .يالتال

 :الشفوي التعبير مجاالت

 الشفوي التعبير مجاالت أن [7] وآخرون خاطر يشير     

لقاءو  والنوادر القصص سردو  ةوالمناقش المحادثة :تتضمن  الكممات ا 

عطاءو  والخطب  .التعميمات ا 

 :التعبير نوعا

 :الوظيفي التعبير

التعبير عن المواقف الحياتية فيما يتصل بأمور تيتم ىو و     
من  اإلنسانحيث يسعى  .العامة األفراد وحاجاتبقضاء مصالح 
، من التعبير إلى تحقيق حاجات اإلنسان المادية خالل ىذا النوع

، ويدون التمكن منو يصبح غير قادر عمى القيام بمطالب الحياة
وظيفية المغة وأنيا تحقق وىذا االتجاه نابع من فكرة مؤداىا 

وتتعدد مجاالت التعبير الوظيفي .وظائف مختمفة لمفرد والمجتمع
لقاء الكممات ومواقف :لتشمل المناقشة والمحادثة وقص القصص وا 

 .المجاممة والمذكرات والممخصات والنصح واإلرشاد
 :اإلبداعي التعبير

 النابعة وأحاسيسو مشاعره عن التمميذ بو يعبر الذي التعبيرىو    

 ذاتيتو التعبير ىذا يعكس بحيث ومؤثر واضح بأسموب وجدانو من

 األسموب خصائص من كثيرا يبرز أدبي إطار في شخصية ويبرز

 .اآلخرين في المؤثر األدبي
 عما التعبير من التالميذ يمكن ألنو ،أىميتو لو التعبير من النوع وىذا

 وبو ،شخصياتيم يعكس تعبيرا وأشياء وشخصيات أحداث من يرونو

 .بأفكارىم العامة الحياة في التأثير من يمكنيم كما ،ذاتيم تتضح

 ال قد ،معينة واستعدادات قدرات إلى ياإلبداع النوع ىذا ويحتاج   
 لو التعبير من النوع ىذه أن ،آخر بمعنى ،المتعممين من لكثير تتوفر

 ليس ولكن ،األدبية والميول االستعدادات فييم تتوافر الذين تالميذه

 نحثيم أن ينبغي بل التالميذ عند اإلبداع جانب نغفل أن ىذا معنى

 ينبغي كما ،التعبير في اإلبداع عمى نشجعيم وأن ،إليو وندفعيم

 التالميذ من المواىب ذوى اكتشاف إلى يسعوا أن المعممين عمى

 التعبير مجاالت وتتنوع.األدبية ميوليم لتنمية خاصة غاية ويعطوىم

  .وغيرىا الذاتية والتراجم ،الشعر ونظم فمنيا ،ياإلبداع
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 ضرورية ياإلبداعو  منو الوظيفي :التعبير من النوعان وىذان   

 ،اآلخر دون بأحدىما االىتمام ينبغي فال ،وتعمميا تعميميا ويجب
 الوظيفي التعبير إلى المعممين يمجأ ما فغالبا ،وظيفتو منيما لكل ألن

 التالميذ يدرب أن يجب ولكن ،العكسأو  ياإلبداع التعبير من أكثر

 في وعض تمميذ فكل ،تقتضييا الحياة ألن النوعين ىذين عمى

 في ويساىم ،مصالحو تتحقق حتى معو يتفاعل أن والبد المجتمع

 في الوظيفي االتجاه قيمة تظير ثم ومن اآلخرين ومصالح مصالحة تحقيق

 . الحياة

 بل عتتمال يتطور أن يمكن فال إبداع الحياة في يكن لم إذا كذلك

 ،ياإلبداع االتجاه قيمة تظير ىنا ومن والتخمف الجمود عميو يكتب
 النوعين ليذين التالميذ بتعميم االىتمام المعممين عمى ينبغي ثم ومن

 .التعبير من

  :ومياراتو التحدث قدرات

 وقدرات ميارات تتطمب التي المغوية الفنون من فن التحدث يعد    

 مراجعة خالل ومن ،ومثمراً  فعاالً  الشفوي التواصل يكون حتى ؛

 أىم نمخص أن نستطيع والدراسات والبحوث التربوية األدبيات

يو ف أداء التعبير إن حيث، لمتحدث الالزمة والقدرات الميارات
 ،االتصال مواقف في وفعاال معبرا يكون يك ؛ ميارات يتطمب
 وليا ميارات الشفوي لمتعبير أن نجد التعبير لميارات نتعرض وعندما

 قسمتيا الدراسات فبعض الشفوي التعبير لميارات متعددة تصنيفات

 الميارات أىم وكانت فرعية ميارات تحتيا تندرج رئيسية ميارات إلى

 النطق ( 2 )   .المقدمة ( ( 1  :يى الدراسات تمك إلييا انتيت التي

 الصوت( (5  .المناسبة الوقفة ( 4 )   .الطالقة ( 3 )  .الصحيح

(  7)  .والتركيب المفردات  :ويشمل األسموب ( 6 )  .المعبر
  .الخاتمة

 الشفوي التعبير ميارات بتصنيف الدراسات بعض قامت كما     

 .الخاتمة ،العرض ،االستيالل :يى رئيسية ميارات ثالثة إلى
 األصوات محاكاة عمى دةر الق ،واألساليب الجمل نطق •

 .[7]وتقميدىا

 :وتعميمه الشفوي التعبير تعمم معوقات

 التعبير وتعميم تعمم لمعوقات عاما إطارا نحدد أن نستطيع ال   

 مكان من تختمف المتعمم يعيشيا التي التعميمية البيئة ألن ،الشفوي

 االتصالية الكفاءة بضعف تتصل المعوقات أبرز أن إال ،آخر إلى

 تعمم أن بمعنى ،المغة لتعميم موحد نموذج يوجد ال حيث ،لمطالب

 بين القائمة العضوية الصمة من ينبثقان تعمميا من واإلفادة المغة

 . [11]االجتماعية والمعرفة ،والمعرفة المغة
 في التعميمية الييئات قامت فقد الشفوي التعبير ألىمية ونظرا    

 لمعرفة والدراسة بالبحث والمختصون الباحثون وكذلك ،الدول شتى

 تعميم في والمتعممين المعممين تواجو التي والمشكالت المعوقات

 .الشفوي التعبير وتعمم

  :اآلتية التعبير تعميم معوقات بعض توضيح ويمكن

 أن في ىنا المشكمة تكمن حيث :المتعمم بمغة تتصل معوقات •

 ،اليومي استعماليم في يألفوىا أن دون بمغة يعبرون الطمبة
 األخرى المدارس منيا أشد العربية سر االمد في المشكمة وتكون

 [12] كبيرا اختالفا الفصيحة عن العامية عندىا تختمف ال التي
. 

 عمى المتعمم سيطرة تضعف حيث ارتباك من يولد وما :الخجل •

 . [12]فيو التعبير المراد الموقف

 فمن :واالجتماعي والنفسي الجسمي الطفل ونم سيكولوجية •

 إذاف ،لديو النطق أعضاء وبنم الطفل لفظ يتأثر الجسمية الناحية

 إلى أدى النطق جوانب من جانب إي في عجز ىناك كان ما

 تأتأةلكا لفظية عيوبا التالميذ بعض عند فنجد ،المفظ تشويو

 ،الطالب نفسية عمى المفظية العيوب ىذه وتؤثر ،وغيرىا والفأفأة
 زمالئو من أقل بأنو الطفل أحس إذا كذلك ،بالخجل يشعر حيث

 إلى أيضا يمجأ فإنو االستيعابأو  الذكاء حيث من

 .[13]االنطواء

 قد العربية المغة معمم فمغة :والفصيحة العامية بين المغة ازدواج •

 .األخرى المواد معممي لغة عن الطمبة تعميم أثناء في تختمف
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 الواردة الموضوعات حول تدور :الشفوي التعبير تدريس طريقة •

 . [14]وأجوبتيا أسئمة شكل عمى المقرر القراءة كتاب في

 في تفكيرىم تنظيم عمى الطمبة بتدريب المعممين اىتمام عدم •

 ميارات إتقان إلى لمتوصل الميارات أىم من يعتبر الذي :التعبير

 .[14]التعبير

 تقويم في الموضوعية المعايير باستعمال المعممون يقوم ال •

 تنصب أن يمكن األساسية المرحمة في فمثال :الشفوي التعبير

 األفكار وتتابع ،الجممة ووضوح ،التشويق عناصر عمى المعايير

 المعايير تيتم أن يمكن الثانوية المرحمة في أما ،وتقويما تعميما

 األفكار وتنظيم ،وسالمتيا والتركيب وصحتيا األلفاظ لو ابتن

 تعميما العرض وطريقة الداخمي التنظيم لو تن ثم ،وشموليا

 أثناء المعايير بيذه ييتموا أن المعممين عمى يجب لذلك وتقويما

 .[7]الشفوي التعبير تقويم

 :الشفوي التعبير في التالميذ ضعف

يالحظ أن عددًا كبيرًا من الطالب في مختمف مراحل الدراسة  
فإن  .في المدرسة يعانون من ضعف ظاىر في التعبير الشفوي

وقد  ،عمى لغتوتحدث أحدىم بمغة سميمة ظيرت إمارات اإلعياء 
لعمو يمجأ أو  ،يتوقف فجأة قبل أن يفرغ ما يريد أن يقولو من كالم

يتم ما عجز عن إتمامو أو  ،إلى الميجة العامية يطعم حديثو بيا
  .بيا

ولعلَّ ىنالك من يظن أن التعبير الكتابي يمثل صعوبة أكبر  
ولكن من يسأل الطمبة في  ،من التعبير الشفوي بالنسبة لمطالب

سيجد أن  ،مرحمتين اإلعدادية والثانوية بالنسبة ليذه اإلشكاليةال
ولكن ىذا ال يعني أنيم  ،التعبير الكتابي أسيل لدييم من الشفوي

 ،ولكنيم عمى األقل يكتبون وحسب ،يفمحون فيو أكثر من ذلك
 .عدم صحتوأو بغض النظر عن صحة ما كتبوا 

تين اإلعدادية والمتتبع ألساليب تعبير التالميذ في المرحم  
التي  ،والثانوية يالحظ أن الطالب يميمون إلى اإلجابة المباشرة

ما  إذاف ،بقدر عمى موضوع السؤال الذي يسألون عنو هتكون مقدور 

أو الموضوع تحويرًا بسيطًا فإن اإلجابة عميو أو ُحوِّر السؤال 
ء عن السؤال يالحديث فيو قد تتخذان مجرى بعيدًا بعض الش

 .والموضوع

ويفترض جداًل أن الطالب في نياية المرحمة الثانوية يجب  
أن يكونوا قادرين عمى الحديث في أي موضوع يتماشى مع 

وىذا يعني ببساطة أن يكونوا  .مشاعرىمأو حاجاتيم أو حياتيم 
ية والوظيفية التي اإلبداعمييئين لمكتابة في جل الموضوعات 

 ارسنا ؟ولكن ىل األمر كذلك في مد .يحتاجون إلييا
في التدرب عمى التمخيص في بداية  يبدؤونولعلَّ التالميذ    

ويتابعون التدرب عمى ىذا األسموب التعبيري  ،المرحمة االبتدائية
فيل نستطيع أن نطمئن إلى أن جميع  ،في المرحمتين التاليتين

أو  ،الطالب في نياية المرحمة الثانوية قادرون عمى تمخيص قصةً 
وع معين ؟ وىل يتحقق ليم القدرة عمى أفكار موضأو نص 

التمخيص الصحيح البعيد عن التقيد باأللفاظ ذاتيا التي ُضمنت 
 في النص الممخص؟

مدى نستطيع أن نطمئن أن جميع الطالب في  يأ ثم إلى      
عمى إعداد أو  ،نياية المرحمة الثانوية قادرون عمى تأليف قصةً 

  ريقة فييا بصمات نثر قصيدة بطأو مقابمة مع أي مسئول 
 ؟ اإلبداع

ثم إلى أي حد نستطيع أن نحكم عمى معظم طالب المرحمة  
وتقديم الميم  ،الثانوية بالنسبة لقدرتيم عمى تنظيم أفكارىم وتبويبيا

منيا؟ ومن ثم ما ىي المشيرات التي تدل عمى أن غالبيتيم 
وتسمسميا بشكل طبيعي  ،قادرون عمى ربط أفكارىم بعضيا ببعض

 ومنطقي ؟ 

أما فيما يتعمق باإلضافة النوعية التي يجب أن يضيفيا معظم 
ثراؤىا وتوسيع  الطالب إلى الموضوعات التي تعطى ليم وا 
أو الحديث فييا بشكل ينم عن إطالعيم وقراءاتيم الخارجية فييا 

فمنا أن نسأل  ،سمبية إزاءىاأو واتخاذىم مواقف إيجابية  ،حوليا
عن عدد الطالب الذين يفعمون ذلك من طمبة السنة النيائية من 

 .المرحمة الثانوي
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 :الشفوي التعبير في التالميذ ضعف أسباب

التالميذ في ىنالك عوامل كثيرة يمكن أن يعزى إلييا ضعف 
 :التعبير ويمكن حصر ىذه العوامل في

فالطالب يعاني من ازدواجية المغة فينالك  :ازدواجية المغة •
الميجة العامية التي يتعامل بيا في المجتمع كل المتعممين 

ومما يؤسف لو أن الوسط الذي يتعامل معو الطالب  .والمعممين
العامية فيو ىي  ووتبد ،وسط ال يستعمل غير العاميةىو والمعمم 

أما الفصحى فاستعماليا محصور في  ،القاعدة وصاحبة السيطرة
وال ننكر أن ضعف .حيِّز ضيق من المدرسة ال تتعداه إلى غيره

الذي قاد إلى سيادة العامية في ىو أثر المدرسة في العالم العربي 
لن يخرج يو وما دام الطالب جزءًا من ىذه الحياة ف ،الحياة العامة

بأمر  - من ثم -يقمق ذااولم ،عن إجماع السواد األعظم
ما دام يرى أن كل أموره الحياتية تسير سيرًا عاديًا من  ،الفصحى

 !خالل استعمال لغة األغمبية 

أما الخطر الكبير الذي يترتب عمى سيادتيا في  :سيادة العامية •
أن الذين يستطيعون ويرغبون في استعمال الفصحى يو المجتمع ف

مما  ،واممن طالب وغيرىم يجدون غمزًا بل وىزءًا من جانب الع
يدفع ىؤالء الراغبين والمحبين لمفصحى الدخارىا إلى المواقف 
التي ال يشكل استعماليا أي حرج ليم وىكذا يغمب ىؤالء عمى 

 !القاعدة ىو وىم يرون بأم أعينيم أن الشذوذ صار  ،أمرىم

 :حينما يشعر الطالب أن المغة الفصحى ليست ىي لغة الحياة •
فإنو ال يولي لغتو االىتمام  ،فحسبألنيا لغة التعميم والمدرسة 

كان يعيش ىذه المغة استعمااًل واستماعًا في  وكما ل ،الذي تستحقو
 .البيت والمدرسة والشارع

 :مزاحمة العامية وسيادتيا في لغة المجتمع وداخل المدرسة •

حيث يالحظ أن مزاحمة العامية وسيادتيا في لغة المجتمع وداخل 
 ،طالب لمغة السميمة في حياتوالمدرسة تحول دون توظيف ال

ال يمكن أن يتعمميا الطالب بالمعنى الدقيق  –أي لغة  –والمغة 
فأين يستطيع أن  ،عاشيا وتفاعل وتعامل بياأو مارسيا ؟  إذاإال 

 يمارس الطالب ىذه المغة حتى يعيشيا ويتعمميا ؟

ومن األسباب األخرى أن بعض المعممين في المدارس ال  •
وال يستثمرون ما في  ،الطالب المغوية الفصيحةينمون حصيمة 
من أنماط لغوية راقية لتدريب تالميذىم عمى  :دروس المغة

بل يمرون بيا دون أن يضيفوىا  ،استعماليا في مواقف جديدة
 .يضيفوا معظميا إلى معجم التالميذأو كاممة 

يضاف إلى ذلك أن بعض معممي المغة العربية ال يدربون  •
وال يدربونيم عمى اإلكثار  :لمحادثة بالمغة السميمةتالميذىم عمى ا

 .[15]من التحدث عن خبراتيم ومشاىداتيم بالمغة الصحيحة
 :ضعف التالميذ في التعبير الشفوي مظاهر

كالخجل والتمعثم وتركيز .الجماعة بمواجيةمظاىر تتصل  -
 .انعدامياأو وكثرة االلتفات والحركة ، النظر إلى أسفل

وتتمثل بضحالة األفكار وعدم تناسقيا  .باألفكارمظاىر تتصل  -
 .وتفككيا وغموضيا.وترتيبيا منطقيا

كقمة الثروة المغوية وشيوع العامية وعدم .مظاىر تتصل باأللفاظ -
 .مناسبة الكممات المستخدمة

وذلك يكون واضحا في .مظاىر تتصل بالتركيب واألسموب -
يعمم مرجعيا  االضطراب في بناء الجممة واستخدام ضمائر ال

بين الخبر  المفاجئ واالنتقال، وتفكك الجمل وشيوع الخطأ النحوي
 .[16] والغيبة والخطاب واإلنشاء

الحروف من مخارجيا  إخراجمظاىر تتصل بالصوت كعدم  -
البطء أو والتردد والسرعة الزائدة في الحديث  فالصحيحة والتعر 

 .الشديد المخل بالمعنى
 :التحدثالوسائط المؤثرة في 

عممية عقمية لغوية  :(  التعبير الشفيي)  يعد التحدث   
عممية عقمية ألنو يتطمب إعمال العقل مثل يو ف ،اجتماعية

حسن التصرف والقدرة  ،والتخطيط لمموقف ،التفكير في الحديث
لذا نرى أحد  ،لزم األمر إذاعمى تغيير مجرى الحديث 

بمسانو عما يدور في إفصاح اإلنسان  :المتخصصين يعرفو قائالً 
  .نفسو من أفكار
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وىذا التعريف يعكس تأثرًا واضحًا لمنظرية السموكية التي ترى   
حيث إنيا تقرر أن التفكير كالم  ،تطابقًا تامًا بين التفكير والكالم

والتفكير ال يتم ال من خالل إعمال  ،جيديوالكالم تفكير  نفسي
 .فكرى نشاط ويالمغأن النشاط  ،[17]ولذلك يقرر  ،العقل

يو ف ،عممية اجتماعية ( التعبير الشفوي)  ويمثل التحدث 
يتطمب وجود أكثر من  ،غير أحادى أي ،اجتماعي إنسانينشاط 
لذلك يؤكد بعض الباحثين عمى أن التعبير ظاىرة  ،شخص

  .نشأت كما نشأ غيرىا من الظواىر االجتماعية ،اجتماعية

االجتماعية في كونيا تحتاج إلى وال تقتصر عممية التعبير  
يزيد من  ( التعبير الشفوي)  بل إن التحدث ،أشخاص فحسب

من خالل االشتراك في الحوار  االجتماعيقدرة الفرد عمى التفاعل 
وبما أن التعبير الشفيي عممية مركبة عقمية ولغوية  ،والنقاش

ت فإننا نجد أنو يؤثر فيو وسائط تتأثر بتمك العمميا واجتماعية
  :يمينوضحيا فيما 

اًل من أبويو وأفراد أو حيث يكتسب الطفل لغة األم  :األسرة 
وذلك عن  ،بعد أن يتوافر لديو االستعداد التام الكتسابيا ،أسرتو

طريق المحاكاة والتقميد لما يسمعو من ألفاظ وكممات يبدأ الطفل 
 ،الكميةماتيا يو عادة بالتقاط الكممات وتعمميا بمعانييا العامة ومف

وتزداد ممارستو لمغة وتتطور قدرتو  ،ثم يتسع تفكيره شيئًا فشيئاً 
  .عمى التراكيب

أنيا  ،لت لغة الطفل ومفرداتوو اولقد اتضح من البحوث التي تن
إذ يضيف الطفل مفردات جديدة إلى  ،بسرعة بعد سن الثانية وتنم

 ،وتبدأ لغة الطفل بمحاكاة أسماء األشخاص ،المغويمحصولو 
يتسع  ،ومع تقدم الطفل في العمر ،الذين يمبون مطالبوىو نيم أل

وقرب نياية السنة الثانية من حياة الطفل يبدأ  ،المغويقاموسو 
لى التي يرددىا تكون ذات مقطع و والكممات األ ،الحقيقيالكالم 
  .ما –ما  –با  –با  ،واحد

 ويستطيع ،ومع تقدم الطفل في العمر تزداد مفرداتو المغوية  
 ،أن يعبر عن رغباتو وحاجاتو من خالل ما ينطق بو من لغة

والجدير بالذكر أن الطفل غالبًا ما يصل إلى فيم كممات منطوقة 
  .نفسو عمى استعماليا قبل أن يتكممىو أمامو قبل أن يقدر 

يحاكى أفراد  المغويومن المالحظ أن الطفل في سموكو    
عاش الطفل في أسرة تستخدم أساليب الشكر  إذاف ،األسرة
يستخدم تمك األساليب في مجاالت ىو يشب الطفل و  ،والتقدير
  ،كما أن األسرة التي تستخدم أساليب التيكم واالستيجان ،حياتو

  .فإن ذلك يكون تعميمًا في استخدام الطفل لمغة

وتتأثر لغة الطفل ونموىا من خالل انعزالو عن الجموس مع 
منعو من الجموس مع أو  األسرة كأن يترك مع الخدم أفراد

 ،سفر األم وبعدىا عنو مدة طويمة بعيدة عن الطفلأو  ،الضيوف
  .لغة الطفل وكل ىذا يمثل عقبة أمام نم

ن بيئة لغوية يو حينما يدخل األطفال المدرسة فإنيم يواج :المدرسة 
فًا بدرجة تمثل ىذه البيئة المغوية شكاًل مختم ،واجتماعية جديتين

 .كبيرة عن بيئتيم المغوية المنزلية

تشير بعض الدراسات إلى أن المعممين الذين يعممون    
لى من المرحمة االبتدائية يتحممون عبئًا و األطفال في الصفوف األ

 ،كبيرًا في التعامل معيم ؛ ألن مفردات تالميذىم مختمفة ومتباينة
لذا  ،اقتصاديًا واجتماعياً تة و فافيم قادمون من بيئات مختمفة ومت

عمى المعممين أن يتمكنوا من تقديم الخبرات والمعارف بشكل 
بمعنى آخر  ،والفكري المغوييفيمو التالميذ ويتناسب مع نموىم 

عمى المعممين أن يقدموا التوضيحات والتفسيرات التي تعين 
التالميذ عمى فيم المغة المفظية في المواقف االجتماعية التي 

 .ونيايقابم

ونظرا ألن انتقال األطفال من البيت إلى المدرسة يمثل الخبرة  
عمى المعممين تيسير االنتقال من لغة  ينبغيلى ليم فإنو و األ

 المغويالمنزل إلى لغة المدرسة ليساعدوىم عمى التفاعل 
كان  إذاولن يتأتى ذلك إال  ،في البيئة المدرسية االجتماعيو 

المعممون معدين أعدادًا عمميًا ومينيًا بحيث يستطيعون تعرف 
وحاجاتيم المغوية ؛ ألن معرفة ذلك يساعد  ،خصائص األطفال
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المعممين في تقديم المعرفة بشكل يتناسب مع األطفال ويرغبيم 
  .في العمم ويدفعيم لالستزادة

 :الشفوي التعبير في التالميذ ضعف عالج

فإن ىذا ال  ،حجم المشكمة غير صغيرعمى الرغم من أن  
يعني بحال أن تثبط اليمم حيال اقتراح رؤى عممية ونظرية من 

 .شأنيا أن تخفف من أثرىا وتحد من تفاقم خطرىا

إن تحديد العوامل واألسباب المسئولة التي تؤثر سمبيًا في  
يجب أن يقود إلى دراسة ىذه المؤثرات وبالتالي  ،تعبير التالميذ

أثرىا وبيان األدوار اإليجابية التي يمكن أن تستبدل بيا  إلى عزل
حتى تنعكس ىذه اآلثار الموجبة عمى حياة الطالب  .السمبيات

 .ولغتيم في المدرسة والمجتمع

وما دامت أسباب الضعف محصورة في المجتمع    
 ،وفي أسرة الطالب ،ووسائل اإلعالم المختمفة ،والمؤسسة التعميمية

المساىمات التي يجب أن تؤدييا كل جية من ىذه فما ىي 
الجيات كي تسيل عممية تعميم الطالب في كافة الموضوعات 

 الدراسية التي يتمقاىا في المدرسة؟

 :بالنسبة لممجتمع

يرتبط رقي أي مجتمع من المجتمعات إلى حد كبير    
باستقاللو السياسي وباحترام رأي المواطن فيو وشعوره بالحرية 

ه ر و وفي شعور الفرد فيو بأنو يؤدي د ،تفاء االقتصاديواالك
خالص من أجعل إسعاد اآلخرين  .الموكول إليو بأمانة وا 

إن لكل مجتمع من المجتمعات سمات قد تشاركو في    
 ،وسمات أخرى قد يتفرد بيا مجتمع دون آخر ،مجتمعات أخرى

قد تتعمق بالعادات أو جسدية أو وىذه السمات قد تكون عقمية 
 .والتقاليد وغيرىا

ل جميع المجتمعات و اولعل لغة المجتمع ىي السمة التي تح 
وتعميميا ألبنائيا سواء أكانت مكتوبة أم  ،المحافظة عمييا

إن كانت غير  ،من أجل أن يتفاىم الفرد مع غيره بيا ،ممفوظة
ومن أجل نقل الموروث الديني والفكري والحضاري  ،مدونة

 .كتوبةواألدبي إن كانت المغة م

إن محنة المغة العربية تكمن في الواقع السياسي واالجتماعي  
واالقتصادي والفكري التي يعيش في ظالليا أبناء األمة العربية 

والتي تنعكس آثارىا السمبية جمية عمى لغة العربي ثم  ،في أيامنا
وىنالك ارتباط وثيق بين رقي األمم واستقالليا  ،عمى طريقة تفكيره

وبعدىا عن أي لون من ألوان التبعية  ،عمى ذاتياواعتمادىا 
وبين احترام األمم لمغتيا  ،السياسية والفكرية واالقتصادية

إن من شأن التغييرات السياسية واالقتصادية  .والمحافظة عمييا
واالجتماعية في العالم العربي أن تؤدي بالضرورة إلى تغيير 

 .سو وبتراثو وبمغتو أيضاً نفسية المواطن العربي وتعيد إليو الثقة بنف

ولعلَّ تفشي األمية في أقطار الوطن العربي راجع إلى   
واألمية من أىم عوامل سيادة  ،ضاع السيئة التي ذكرتو األ

 .والبعد عن التمسك بيا ،في ضعف المغةومن األسباب المؤثرة  ،العامية

تغذيو  ،وال شك أن الطفل يقضى ساعات طويمة في المدرسة  
ىذا  ،متنوعة وتغرس في نفسو قيمًا واتجاىًا وسموكياتبأساليب 

    .باإلضافة إلى الميام األساسية وىى تعمم أساسيات المعرفة
 :المحادثةتدريس  :ثالثا

 :يلايمكن أن يميد المعمم لدرسو من خالل الت .التمييد 

 .غير ذلكأو  ،يربط الموضوع بخبرات التالميذ •

فإن  ،حول موضوع التعبيراستثارة لمتالميذ بأسئمة مختمفة  •
يطرح المعمم أسئمة مختمفة عمى جميع  ،كان مجالو صورة ما

 .جزيئات الصورة

نظرًا ألن كل طفل في إحدى  ،استثارة خبرات األطفال حوليا •
 .عرفياأو تجربة مر بيا أو صورة لخبرة  ،جزيئاتيا

أو بطرح األسئمة عمى زمالئيم  ،تمثيل التالميذ دور المعمم •
 .معمميم طرحيا عمى

تدريب التالميذ عمى ترتيب حديثيم حول الموضوع الذي  •
وذلك بإعادة بعضيم الحديث عن الموضوع  ،تحدثوا فيو
 .بالتسمسل

 :عند تدريس التعبير منيا األسسوالبد من مراعاة مجموعة من 
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وتيدف تحديد غرض موضوع التعبير  :ما قبل التدريس -
 .ومناسبتيا لمتمميذ ،ومجاليا

وذلك من خالل مشاركة الطالب في تحديد  :التدريسأثناء  -
 .األفكار وكتابتيا

 .وما تتضمنو من إجراءات تعدل الفكرة وتطورىا :المراجعة -

 والمثل األعمى ،ىذا ولمتقويم دور ىام في تدريس التعبير
اإلصالح المباشر إلرشاد التمميذ إلى ىو الشفوي  صحيح التعبيرلت

التركيز عمى الفكرة الرئيسية ىو ل ودور المعمم أو ال بأو الصواب 
 .ومعالجتيا

  :تقويم مهارات التحدث

عند تقويم ميارات التحدث يستخدم مدخالن أساسيان ليذا   
وفيو   Observational approachالغرض مدخل المالحظة 

والمدخل  .يتم مالحظة وتقييم السموك بطريقة عفوية تمقائية
حيث يطمب من التمميذ أن   Structured approachالبنائي

 .أكثر من ميمة لغرض االتصال الشفييأو يمارس ميمة واحدة 
من خالل مجموعة من األقران عمى أن أو ويتم تقويم الطفل فرديًا 

وفي كل األحوال البد من  ،يتم التركيز عمى حالة فردية بعينيا
  .ير حقيقيو توافر االتصال في وجود جم

أن تركز الميام عمى موضوعات بإمكان األطفال  ينبغيا كم  
ذاو  ،لةيو التحدث عنيا بس إعطائيم  ينبغيلم يكن ذلك متاحًا ف ا 

 ،يجمعوا معمومات عن الموضوع وكال المدخمين يالفرصة لك
 Rating Systemsالمالحظة والبناء يستخدمان مقاييس التقدير 

ليعطى ذلك انطباعًا  holistic rating سواء أكان تقديرًا كميًا 
مقاييس أو  .داءات األطفال عبر الزمنآعامًا وشاماًل عن 

حيث تدخمنا في تفصيالت عممية االتصال ذاتيا ، التحميل
والمغة ومن ثم فاستخدام مقاييس  ،والمحتوى ،والتنظيم ،كالطالقة

ر التقدير ربما يعطى مؤشرًا عمى تنوع درجات القدرة عمى التعبي
  .من خالل مقياس معد ليذا الغرض

اختبارىا بدقة عمى  ينبغيوعمومًا فإن صدق تمك المقاييس   
عدم  ينبغيكما  .عينة كبيرة من األطفال عدة مرات قبل إقرارىا

إغفال جانب تحميل السموك الكيفي لحديث األطفال ؛ ألنو يعتبر 
  .الحاليةمؤشرًا صادقًا عما يتم بالفعل وتحتاجو الدراسة 

 :الدراسات السابقة

تنمية القدرات  إمكانيةدراسة أثبتت فييا   [18]عويس أجرت     
الطفل من خالل النشاط الدرامي الخالق وتشير  الشفوية لدى

دالة إحصائيًا لصالح المجموعة التجريبية  إلى وجود فروق الدراسة
 .ية المستخدماإلبداع في اختبار القدرات

اءات الفيم دراسة لتحسين قطع قر  [19] لندارانجمر وأجرى      
وقد أثبت فييا أن استخدام ، من خالل االستخدام المتنوع لمدراما
ثراء الدراما ساىم في زيادة فيم الحوار التعمم في مناىج القراءة  وا 

ثراءوالتاريخ وتقوية المغة الشفوية  الحصيمة المغوية لدى طالب  وا 
إستراتيجية  إغفالت الدراسة بعدم صأو و ، المجموعة التجريبية
 .الدراما في التعميم

دراسة في تدريس األدب األمريكي  [20] امتزس وأجرى      
وخمصت . كمغة أجنبية لدارسي المغة االنجميزية عن طريق الدراما
المختمفة  الدراسة إلى تقدم الطمبة المشاركين بالتمثيل في الميارات

إلى تنمية الحاسة التحميمية والنقدية لمطالب  إضافة، لمغة
المشاركين عن طريق جمسات الحوار والمناقشة وطرح بدائل 

 .الحمول

 التعبير ميارات تقويم إلى ىدفت دراسة [21] زوينة جرتأو      

 وأظيرت عمان سمطنة في اإلعدادية المرحمة طالبات لدى الشفوي

 التجريبية المجموعتين طمبة بين إحصائياً  دالة فروق وجود النتائج

 المجموعة لصالح  الشفوي التعبير ميارات تقويم في والضابطة

 .التجريبية
 فاعمية تعرف إلى ىدفت دراسة  [22]الجبالي وأجرى      

 .التحدث ميارات تطوير في والصور األدوار تمثيل استخدام
 طمبة بين إحصائياً  دالةر غي فروق وجود النتائج وأظيرت

 .لصالحيما البعدي االختبار عمى التجريبيتين المجموعتين

 بعض تنمية إلى ىدفت ةدراس [23] الطيطي أجري وقد     

 العاشر الصف طالب من عينة لدى الشفوي التعبير ميارات
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، المواقف عمى التعميق ميارة عمى الدراسة واقتصرت األساسي
 وتوسيع، الشرح عمميات في ممثمة واألفكار واآلراء، والمشاىدات

 المغوية األنماط استخدام وعمى، والتحميل والمناقشة الفكرة

 المواقف عن والتعبير والتمني، والنداء والتعجب، كاالستفيام

 النقد ميارات الدراسة لتاو وتن مناسبة صوتية بنغمات المختمفة

 في الدراسة عينة أداء أفضمية الدراسة نتائج وأظيرت .والتقويم

 ..الشفوي لمتعبير الميارية المكونات

 برنامج فاعمية استقصاء إلى ىدفت دراسة [24] الطورة وأجرى   

 تطوير في الدرامي بالمعب المغوي المحتوى تدريس عمى قائم

 التعميم مرحمة من لىو األ الحمقة طمبة لدى الشفوي التعبير ميارات

 بين إحصائياً  دالة فروق وجود النتائج وأظيرت .باألردن األساسي

 التعبير ميارات تطوير في والضابطة التجريبية المجموعتين طمبة

 المجموعة لصالح الدرامي لعب إلستراتيجية تعزى الشفوي

 .التجريبية

 أثر تقصي إلى ىدفت دراسة [25] والعبادي نصر وأجرى    

 طمبة لدى الكالم ميارات تنمية في الدور لعب إستراتيجية استخدام

، المرونة:الشفوي المغوي األداء معايير وفق االبتدائي الثالث الصف
 دالة فروق وجود النتائج وأظيرت..والدقة، والطالقة والتنغيم والتأليف

 ميارات في والضابطة التجريبية المجموعتين طمبة بين إحصائياً 

 .التجريبية المجموعة لصالح الدور لعب إلستراتيجية تعزى الكالم
أشار فييا إلى أن ىناك اتجاىا دوليا  دراسة [1] زغمول وأجرى

والبحوث العالمية الستخدام الدراما  حسب ما ورد في التقارير
إلى أن ذلك يواكب  إشارةالتعميمية داخل المؤسسة التعميمية في 

 .تحقيق الجودة الشاممة التي تسعى المؤسسة التعميمية إلى تفعيميا
 : الدراما التعميمية الحاضر الغائب

 ألنوقموب الناس  قرابة إلىالفن المسرحي من أكثر الفنون      
يدخل السرور والبيجة إلييم ويمدىم بالمعارف والثقافة في قالب 
من الترفية والمتعة والمسرح لون من ألوان الدراما وىى تعنى 

إلى المغة العربية ارتبط  أنتقلحين و الحدث أو باليونانية الفعل 
خيالي ىو  ثناء تأدية الدراما يمتزج فييا ماارتباطا وثيقا بالحكاية وأ

محض نتج عن مخيمة المؤلف مع عنصر الواقع متمثال في 
وأحداث  الماضيفتجد وقائع  واإلكسسوارالديكور والمالبس 

الحاضر ورؤى لممستقبل في لوحة فنية نابضة بالحياة والحركة 
 .مفعمة باألحاسيس والمشاعر

شكل من أشكال الفن  ىيمة ويمكن القول أن الدراما عا     
القائم عمى تصور الفنان لقصة تدور حول شخصيات تدخل في 
أحداث تتصاعد وتتشابك من خالل الحوار المتبادل بينيم حتى 
تصل إلى قمة الصراع الذي يتحتم انتيائو بالفصل بين القوى 

الصورة عن طريق مفردات العمل  هالمتصارعة وتتجسد ىذ
ضاءةر المسرحي من أداء وديكو   .[26] وغيرىا وا 

وتبمورت فكرة استخدام الدراما في التعميم بعدما لوحظ من      
تأثير البرامج التعميمية التي يقدميا التمفزيون ونتيجة القصور 
الواضح في قيام المسرح المدرسي بدورة التربوي والتعميمي حيث 

  :إلى [27]بحسب  تشير العديد من الدراسات

المادية وقصر النشاط المسرحي عمى  ضعف اإلمكانات (1
 اثنين عمى األكثر أو حفمة واحدة في العام الدراسي 

عدم االستعانة بطريقة مسرحة المناىج رغم ثبوت  (2
 والدراسات  األبحاثجدواىا من خالل 

القائمين عمى النشاط المسرحي بالمدارس غالبتيم غير  (3
  متخصصين

لمقدمة دورات التدريبية ايوجد قصور ممحوظ في ال (4
 ن عمى النشاط المسرحي بالمدارس لممشرفي

ية خاصة في اإلبداعصين في الدراما ندرة المتخص (5
 المدارس االبتدائية 

حصة  ) عدم تخصيص زمن محدد في اليوم الدراسي (6
لممسرح عمى غرار حصة التربية الفنية  ( مدرسية

والتربية الموسيقية وذلك لنشر الوعي فيما يتعمق يجعل 
طريقة من طرق التدريس مما دعانا إلى االتجاه المسرح 

ىذه القضية بحثا عن الدور المفقود لممسرح في  ونح
 ألبنائنا نقدموالعممية التعميمية والتربوية وما يمكن أن 
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فعالية المسرح كأداة  إبرازالتالميذ من خاللو سعيا وراء 
نة التالميذ عمى مزيد او تربوية وتعميمية من ناحية ومع

 .واستيعاب المقررات الدراسية من ناحية أخرى من فيم

 

 :وتعميمي يالمسرح وسيط تربو  
التركيبية التي تحتوي عمى ألوان  بخاصيتويستطيع المسرح      

 التشكيميعديدة من الفنون بين جنابتيا كاإللقاء والتمثيل والفن 
ل موضوعات تربوية وتعميمية مختمفة او والموسيقى وغيرىا أن يتن

يعتبر نافذة يطل منيا يو وخارجة ف يالمقرر الدراس من داخل
أو بعالقاتيا ومفرداتيا المتداخمة  يالتمميذ عمى المجتمع الخارج

 . المتنافرة أحيانا

يعمل عمى صقل شخصية التمميذ وتيذيبيا وتعميميا ىو و       
السموكيات االيجابية مما يساعده عمى االندماج والتفاعل بايجابية 

ضافةو مع مجتمعو  لى التي تزود الحركة و إلى أنو النواة األ ا 
در فنية متميزة كانت بدايتيم من خالل االمسرحية في المجتمع بكو 

 . [ 28] المسرح المدرسي
إلى الدور الذي يمعبو المسرح في االرتقاء بجوانب  إضافة     

التالميذ وشخصياتيم حينما تصل إلييم المعاني  عدة من سموك
سمسة فيرتقي الحس واإلدراك الفني من خالل واألفكار بصورة 

عالءإلى تأكيد  إضافة األنشطةتنمية بعض  الروح الجماعية  وا 
كأحد االنعكاسات االيجابية لممشاركة في النشاط المسرحي والذي 

 حيث وااللتزاميسيم أيضا في تنمية قيمة النظام 
ويمتزم بو في الزمان والمكان  يؤديوأن لكل طفل عمال محددا 

 .[27] المحدد
  بصحتووبتنمية ىذه الجوانب في شخصية الطفل يرتقي 

وحينيا  واالجتماعيةاألخالقية  وبصفاتوالعقمية والنفسية 
 يصبح المسرح بحق أحد دعامات العممية التربوية

  عمى سموك األطفال فقد  اإليجابيونظرا ألىميتو ودوره
كثير من اإلدارات التعميمية في جميع أنحاء  اىتمت

العالم المتقدم بإعداد خطط وبرامج لتفعيل دوره عمى 
 المستويين التربوي والتعميمي 

  منيا ةعد في صور االىتماموبرز ىذا.: 
بإعداد كوادر فنية مؤىمة ومدربة لمعمل في  االىتمام  -1

 .مجال المسرح التربوي والتعميمي

تشجيع الميتمين بالمسرح المدرسي من خالل تكريميم  -2
 .أدائيمية ومعنوية لتحسين ورصد حوافز ماد

إقامة المسابقات في المجاالت المتعددة لممسرح   -3
العناصر  إعدادأو اإلخراج أو المدرسي سواء التأليف 

 الفنية الالزمة لمعروض المسرحية 

تحفيز التالميذ عمى المشاركة الفاعمة في الحركة   -4
المسرحية داخل المدرسة وخارجيا وجدير بالذكر أن 

مو الحديث يو ذجية كما صورىا المنيج بمفمو النالمدرسة 
تيتم بالنشاط المسرحي الذي يعكس اىتمامات التالميذ 
ويفجر مواىبيم ويشجعيم عمى مواجية الحياة من خالل 

لة او اإلجابة عمى كثير من تساؤالتيم مما يدفعيم إلى مح
الربط المنطقي بين ما يشاىدونو ويدفعيم إلى التعمق 

تترك أثرا  أنياة والعممية كما النظري االتجاىاتفي 
 [.28] احتفاليا في نفوسيم

وفي ىذا استثمار لخاصية التقميد والتقمص الشغوف بيا الطفل    
أو وعندىا يجد الطفل ضالتو في البحث عن شخصية البطل 

الكثيرين التي تحقق لو المغامرة وروح  إعجابذج محل النمو 
نة واليدوء النفسي وال ينفي البطولة التي يتوق إلييا فينعم بالطمأني
نما يظل أو األثر بمجرد االنتياء من المشاركة  المشاىدة لمعمل وا 

ده أن يتحقق عاجال أم أجال مستنيرا بنماذج القدوة التي او حمما ير 
 . تنير لو الطريق

 :صمام األمان
بوسع الدراما أن تمثل صمام األمان الذي يستطيع طرد    

نفعالية ويستعيد توازن الفرد والشحنات االاالنفعاالت الزائدة 
نظرية )  الشييرة وخرى وبذلك تتحقق نظرية أرسطاالنفعالي مرة أ
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ية عمى وجو او ؛ فحينما ينفعل المشاىد باألحداث المأس ( التظيير
الخوف والرحمة ىما المحركان  انفعاالتالخصوص فإن 

بكائو  ر وعندئذ يبكي المشاىد ويفرزيو األساسيان لمشاعر الجم
 المأساةوبذلك ارتبطت  حياتوانفعاالتو الزائدة وتوتراتو التي تؤرق 

باأللفاظ  المأساةوالعواطف البشرية لذا عجت  اإلنسانيبالطابع 
الرنانة والعبارات الضخمة وبعدت عن الغموض واإلبيام ومالت 
إلى عدم الثرثرة والمياترة وظيرت شخوصيا واضحة تشرح بمجرد 

 .مسرحيةرىا فكرة اليو ظ
 
 :الشراكة التعميمية ضرورة عصرية 

التدريس بالشكل التقميدي ينتمي لممدرسة التقميدية ذات     
 لالنيياري المعرض او م القديم الذي يعاني من أسباب التييو المف

أما النظرة الحديثة الداعية إلى التطوير والتعديل . في أي لحظة
والجودة والمنادية باستخدام الطرق والتقنيات المطورة التي تعني 
قدر ما تعني لتكوين شخصية الطفل بشكل متكامل ال إلى تمقينو 

رات ل المقر ذاكرتو بكم من المعمومات فإنيا تميل إلى جع ووحش
اة مفعمة بالحركة فينتقل األطفال من الدراسية نابضة بالحي

إلى المعايشة الكاممة وحينيا يمكن انسياب المعارف  االستظيار
 واألفكار والقيم بصورة سمسة وشائقة إلى عقوليم ووجدانيم أيضا
ولعل استخدام المسرح في ذلك من أكثر الفعاليات التي أثبتت 

لبحوث التي كما تشير العديد من الدراسات وا. في المجال جدواىا
 .تشجع عمى استخدام المسرح في التعميم

بما يوفر حينيا إمكانية فتح مجاالت واسعة لممناقشة والبحث      
من خالل أنشطة وميارات تمارس فعميا فتفتح بذلك نافذة كبيرة 
يطل منيا الطفل عمى مفردات العالم الخارجي من ناحية وعمى 

ة أكثر شمولية تتناسب المقررات الدراسية من ناحية أخرى بصور 
 .ومعطيات الفترة الراىنة التي نحياىا جميعا

ويتناسب التدريس بالمسرح مع طبيعة المتعمم الطفل وميمو 
أو حيث يمارس الطفل نشاطو المسرحي  ،والمعب لالنطالق

خارج حقل التعميم فيكسر حاجز النمطية والممل أو يشاىده داخل 

عالم من يا التقميدي وبنقمو للتعممية بشكمالمخيم عمى العممية ا
ة ومرونة حيوية فائق الدراسة الرتيب إلى والمتعة والسرور يحول ج

جذابة حين تطرح األفكار التعميمية بالشكل الممسرح الذي يحقق 
الخبرة المباشرة التي تنقمو إلى قمب المعمومة وروحيا بدال من 

 . ليا سطحيا بصورتيا القديمة المممةاو تن
 الوقت تتحول العممية التعميمية بالنسبة لمطفل إلىوفي ذلك    
شراقة مضيئة تجمع بين التعميم والتربية والترفيو من خالل إ

المشاىدة والمشاركة الفنية التي تعمي خيالو وترقى بتذوقو الفني 
والجمالي وترفع كما تشير معظم الدراسات قدرتو التحصيمية 

 .والتعميمية
إلى أن قيام المعمم بتوجيو حديثو التمقيني عن موقف  إضافة    
شخصية بعينيا في المقرر الدراسي معتمدا عمى التكرار أو ما 

أو والتمقين وحفظ األطفال لتمك الشخصيات دون التأثر بيا 
أو تمك األحداث  تناولمنيا يختمف حينيا عن  االستفادة

الشخصية تمك ىو الشخصيات مسرحيا حينيا يصبح الطفل نفسو 
فيحاكييا ويجسدىا ويتبنى مواقفيا من خالل النشاط المسرحي 
التعميمي الذي لو تأثيره فتدب الحياة والنشاط في قمب المقررات 

فيبقى األثر وتتضح النتائج ويترك في النفوس المتعممة  ،الدراسية
خبرات سارة نتجت عن الممارسة والشراكة التعميمية والتعمم الذاتي 

 .يشجع عمى االستثمار في التعميمأيضا الذي 
 :الدراما التعميمية بين األهداف والنتائج

تيدف الدراما التعميمية إلى تحقيق جوانب معينة في العممية    
التعميمية ويتضح ذلك بطرق وآليات متعددة إلثراء الحقل التعميمي 

 :وتحقيق غايتيا الرامية إلى
 ،لغوية ،ةييمتحص)  تحسين قدرات المتعمم عمى اختالفيا -1

 .(  سموكية ،ةمركب

 .اكتشاف المواىب عمى تعددىا وتنميتيا وتوجيييا -2

 ،عزف ،رسم ،تمثيل ،إلقاء) استثمار تمك المواىب -3
االرتقاء و في العروض المسرحية التعميمية  (إدارة ،تشكيل
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المشارك في و بالتذوق الفني والجمالي لمطفل المشاىد 
 . عرضاو جميع مفردات العمل المسرحي نصا 

كسر جمود وممل التدريس التمقيني واختفاء الحيوية  -4
 . والمرونة والمرح عمى العممية التعميمية

ية العربية التي كادت أن تذوب في بوتقة يو تأكيد ال -5
العولمة والتغريب ببث رموز حضارتنا العربية 
واإلسالمية وأسسيا في قالب درامي ثبت جدواىا في 

الواضح عمى تنميو الوصول دون عوائق والتأثير 
عالء قيم العمل والنظام ميارات التفكير لدى الطفل  وا 

بداء الرأي  ،لتزامواال وميارات التعبير عن الذات وا 
 .بصورة تبعث عمى تأكيد الثقة وتحمل المسئولية

دعم ميارات التواصل الشفوي لمتعبير عن النفس  -6
والحاجات والمتطمبات والميول أيضا من خالل تنمية 

عمى التحدث بمباقة وحسن التعبير والبيان وميارة  القدرة
التواصل لفظيا مع اآلخرين عند االنخراط في العمل 

 .ميامأو المسرحي وممارسة ما يسند إليو من أدوار 

التوتر والقمق من خالل تفريغ الشحنات االنفعالية  إزاحة -7
الزائدة المسببة لعدم االتزان االنفعالي وذلك حين 

المسرحي الذي يحقق لو نزعاتو البطولية ممارسو النشاط 
والمغامرة بشكل آمن وبطريقة تعويضية عن ما ال 

 . يستطيع تحقيقو في الواقع

ويستطيع المسرح التعامل بإيجابية آمنة مع بعض مشكالت الطفل 
النفسية والسموكية كالميل إلى العدوان باستقطاب طاقاتو الزائدة 

نزعو من عزلتو ويحممو عمى ودمجو بروح العمل الجماعي الذي ي
اح لمعمل المسرحي وأيضا التعامل مع غيره حتى يتحقق النج

كالت الكالمية التي ترجع في األصل لدواعي نفسية بعض المش
المشكمة التي يعاني و لتشجعيو عمى تخطييا تدرجيا بما يتناسب 

 .منيا الطفل
 :سات التجريبيةاأهداف الدر 

تتحدد أىمية األىداف من كونيا تسيم في التعرف عمى      
جو النشاط التي يسعى المعمم لتحقيقيا ومن الطرق األكثر أو 

 :شيوعا عند صياغة األىداف تقسيميا إلى
وتكوين  واالسترجاعوتتضمن التذكر  :األىداف المعرفية -1

 .المفاىيم
 .وتشتمل عمى الميارات بأنواعيا -:األىداف الميارية -2

وتتعمق بالجوانب الوجدانية : األىداف الوجدانية -3
 . واالنفعالية

 وقد تم تحديد األىداف في ىذه الدراسة التي اختصت بالوحدة
 من مقرر المغة العربية لمصف الرابع االبتدائي بعنوان (لىو األ)
 :يميكما  (األربعةوالفصول  والج)

 : األهداف المعرفية -الأو 
 االبتدائيوتيدف ىذه الوحدة إلى تزويد طالبة الصف الرابع      

 : والفصول األربعة وتتضمن وبمعمومات ومعارف تتعمق بوحدة الج
 :ومنها التعرف عمى المفاهيم والمصطمحات -
 م فصول السنة والفرق بينيميو التعرف عمى مف. 
 الفقرة  –الجممة  -التعرف عمى وحدات التعبير الكممة

 .مالياوتمييزىا واستع
  تمييز استعماليماو الخبر و التعرف عمى المبتدأ. 
  تمييزىماو المنفية و التعرف عمى الجممة المثبتة. 
  تمييزىا عن الجمل و التعرف عمى الجمل الفعمية

 .االسمية

 : التعرف عمى بعض الحقائق العممية المناخية مثل -
 طبيعة فصل الربيع وما يتميز بو من خصائص مناخية. 
 خصائص فصل الصيف ونشاط األفراد فيو . 
  األفرادعمى  ووانعكاساتالطبيعة المناخية لفصل الشتاء.  
 مالمح فصل الخريف مناخيا ونباتيا . 
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 : تيدف الدراسة الحالية إلى: األهداف المهارية -ثانيا
اكتساب الطالبة ميارات لغوية تتعمق بمجال الفصول األربعة  -

 .تواصميا الشفيي والكتابي أيضايمكن أن تستخدميا في 
 . اكتساب الطالبة ميارات األداء الحركي التمثيمي -
اكتساب الطالبة ميارات تنظيمية وقيادية تتعمق بالعرض  -

 . المسرحي
 : األهداف الوجدانية تتمثل في -ثالثا
اكتساب الطالبة اتجاىات وقيم تتعمق بالطبيعة المناخية    

 . لمفصول األربعة
 ( المحادثة الشفوية)  تدعيم التعبير الشفيي والميل نحتنمية 

 .وحسن استثمارىا
تقدير دور مقرر الدراسات االجتماعية في مساعدة الطالبة عمى 
 . معرفة وفيم الظواىر المناخية المختمفة المتعمقة بالفصول األربعة

 : بناء الوحدة الدراسية دراميا
عة والفائدة فحينما يوظف الدراما التعميمية تجمع بين المت      

العرض المسرحي لخدمة المضمون التعميمي فإن الفائدة المتوقعة 
مع مالحظة مراعاة الدراما التعميمية لقواعد الكتابة  ،ترتفع وال شك

الدرامية التي تجمع بين متعة العروض الفنية واألىداف التعميمية 
م تحقيقيا فالوحدة الدراسية لدييا أىداف يمز  ،لموحدة الدراسية

وصياغة الوحدة الدراسية بصورة درامية ليا أيضا من األسس 
ينبغي االلتزام بو وىذان الجانبان ال ينفصالن حتى  والقواعد ما

وضع المتعة الفنية في خدمة المحتوى ىو و . بموغ اليدف المنشود
 . التعميمي

 :خطوات بناء الوحدة الدراسية دراميا
   :وصياغتيامرحمة تحديد األىداف  -1

جو نشاط أو ما يناسبيا من خبرات و و حيث يمزم تحديد األىداف 
وقد سبق تحديد األىداف بأنواعيا المعرفي والمياري والوجداني 

 . في موضع سابق من دراستنا الحالية
 : مرحمة اختيار المضمون -2

أو انفعالية أو ويقصد بو ما تم تحديده من خبرات معرفية      
في دراستنا الحالية تتميز  الشامل لمتمميذالنمو حركية تحقق 

بأنيا ذات  ( والفصول األربعة والج ) الوحدة الدراسية المختارة
أىمية لمتالميذ حيث تيتم بتعريفيم بالفصول األربعة 

معينة  إعداداتيمزم لكل فصل من  وخصائصيا وطبيعتيا وما
عرفية إلى أنيا تتناسب وميول التالميذ وحاجاتيم الم إضافة

والوجدانية والميارات تجاه الوقوف عمى الفصول األربعة التي 
وعند  ،تمثل العام بأكممو والتعبير عنيم شفييا بصورة واضحة

 :[33] اختيار المضمون يجب مراعاة المعايير التالية
 :معايير تتعمق بقيمة المضمون  - أ

وتعني أن تكون الوحدة الدراسية المختارة ذات أىمية وقيمة       
رد و ا ويترتب عمى ذلك االىتمام بصدق ودقة م ،لمفرد والمجتمع

 . من معمومات تتعمق بالوحدة المختارة
 : معايير ترتبط بحاجات التالميذ  - ب

من األىمية أن تراعي الوحدة المختارة حاجات وميول األطفال 
 .ثارةوأن تحظى بالجذب واإل

  :معايير تتعمق بعممية التعمم -ج
ويقصد بيا أن تتسم المعمومات المتضمنة في الوحدة بالتواصل    

مع سابقتيا وتاليتيا من خبرات ومعمومات حتى تكتمل المنظومة 
لنا في الدراسة الحالية مراعاة تمك او الشاممة لتنمية الطالبة وقد ح

 .المعايير
 : ناسبةالتعميمية الم األنشطةتحديد  -1
 إطارتقوم بو الطالبة والمعممة داخل الفصل في  ونقصد بيا ما   

وقد روعي عند اختيار . استخدام طريقة مسرحة المناىج الدراسية
 : يمي األنشطة المصاحبة ما

  مدى مناسبتيا لتعمم األفكار األساسية لموحدة الدراسية
 . محل االىتمام في الدراسة الحالية

 توافقيا مع األىداف التعميمية لموحدة الدراسية . 

  مناسبتيا لمستوى نضج الطالبات في الصف الرابع
 . االبتدائي
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 : تحديد طرق تدريس الوحدة المختارة  -2

لى من مقرر المغة و ىناك طريقتان لتدريس الوحدة الدراسية األ   
والفصول  والج ) العربية لمصف الرابع االبتدائي وىي بعنوان

 : كما يمي ( ربعةاأل

لوحدة المختارة حيث تقوم المعممة بتدريس ا: الطريقة التقميدية ( أ
ال ثم تطبيق المقياس المعد مسبقا أو ي التقميدي باألسموب التمقين

 . لقياس قدرة الطالبة عمى التعبير الشفيي وحصر النتائج

حيث تشارك جميع الطالبات في : طريقة مسرحة المناهج ( ب
متكامل النواحي الفنية  مسرحة المناىج كعرض مسرحي أداء

واألدبية بعد توزيع األدوار عميين وتدريبين ما بين أداء فردي 
وأداء جماعي مع االستعانة بالعناصر الفنية المكممة لمعرض 
المسرحي من ديكورات ومالبس ومؤثرات صوتية وأناشيد في 

بين الباحثين منظومة متكاممة وذلك بعد عقد عدد من الجمسات 
ومعممة الفصل ومعممة التربية الفنية وأخصائية األنشطة الطالبية 

 :بمدارس الشافي وفق الخطوات التالية
  الختبارمتكررة مع معممة الفصل  اجتماعاتعقد 

 وتوزيع األدوار عمى الطالبات الشخصيات المناسبة
جميع الطالبات  إشراكعاة امع مر  (الدراسة عينة)

 .بالكامل في العرض المسرحي

  التدريبية لمطالبات ألداء  الجمساتتحديد عدد من
وقد تم ذلك عمى  أم الجماعية الفرديةأدوارىن سواء 

 .مدار ثالثة أسابيع

  االجتماع بمعممة التربية الفنية وأخصائية النشاط
المدرسي لتحديد العناصر الفنية المكممة لمعرض 

س ومؤثرات ومناظر ومالب ديكوراتالمسرحي من 
جراءات  الطالبات  بمعونة تنفيذىا صوتية وأناشيد وا 

عمى رفع مستوى الذوق الفني  إيجاباأنفسين مما انعكس 
والجمالي لديين إضافة إلى استثمار مواىبين الفنية 

 .عمى اختالفيا وتعددىا

  ل أو ال بأو الوقوف عمى أىم المشكالت التي تظير
وعدم  الغياب المتكرر لبعض الطالباتمعالجتيا مثل و 

توافر بعض األغراض الالزمة لتنفيذ التجربة المسرحية 
عمى مشكمة الخجل  والتغمب بمزيد من التدريب والتعزيز

ر أثناء العرض من قبل يو مواجية الجم والخوف من
 .الطالبات

حرصت الباحثتان عمى التواجد المنتظم أثناء مراحل تنفيذ    
التجربة المسرحية في المدرسة واالشتراك بداية األمر في مراحل 

 .العرض المسرحي  لمكونات واإلعدادالتدريب 
من  أحياناالخوف و التردد و وقد لوحظ مع بداية العمل الحيرة    

الوضع تبدل  أن إالبعض الطالبات المشاركات و جانب المعممة 
انتقالين من مرحمة و المسرحي  األداءتماما بانخراط الطالبات في 

السرور عمى و من الفرح  وخيم جو فتالشى الخوف  أخرىإلى 
  .العممية التعميمية

 :نتائج الدراسة .4
 البعديو يوضح عدد تمميذات التجربة المواتي طبق عميين االختبار القبمي  1جدول 

 طريقة التدريس العدد نوع المجموعة المدرسة
 التقميدية 31 قبمي الشافي األىمية

 الممسرحة 31 بعدي 
 . البعدي في الدراسة الحاليةو عدد التمميذات المواتي طبق عميين االختبار القبمي  ( 1)  يوضح جدول رقم     
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 .ر ميارات المحادثة الشفوية الثالثة قبميااو يوضح النسب المئوية وتكرارات مح 2 جدول
 الدرجة
 الفئة

1 2 3 4 5 
 % ك % ك % ك % ك % ك

 - - - - %16.66 5 %33.33 21 %16.66 5 الصحة المغوية
 - - - - %21 6 %71 21 %11 3 الوضوحو التمييز السمعي 

 - - - - %16.66 5 %73.33 22 %11 3 التحميلو التركيب 
أن تحصل عمييا ىي أعمى درجة يمكن  5ودرجة .يمكن أن تحصل عمييا الطالبة ىي أقل درجة 1أن درجة  1:5يقصد بالدرجة من       
 .الطالبة

 .عمى الطالبات المقياس الذي طبق قبميا وبعدياً  تمثل درجات 1:5والدرجة من 
 .ر ميارات المحادثة الشفوية الثالثة بعديااو يوضح النسب المئوية وتكرارات مح 3 جدول

 الدرجة
 الفئة

1 2 3 4 5 
 % ك % ك % ك % ك % ك

 %3.33 1 %41 12 %41 12 %16.66 5 - - المغويةالصحة 
 %3.33 1 %49 15 %33.3 11 %13.3 4 - - الوضوحو التمييز السمعي 

 %11 3 %36.66 11 %36.66 11 %16.66 5 - - التحميلو التركيب 
كما توضح ، لصالح التطبيق البعديإلى فروق واضحة في الميارات الثالثة محل االىتمام في الدراسة الحالية  ( 3)  تشير نتائج الجدول رقم

 .النسب المئوية بالجدول بما يعد مؤشرا ايجابيا عمى فاعمية األسموب المقترح لتنمية ميارات المحادثة لدى الطالبة

 ل الخاص بميارة الصحة المغويةو البعدية لممحور األو يشير إلى النتائج القبمية  4  جدول
 لةالدال Tقيمة  تباين ح م العدد المجموعة

 11، 1 65، 18 11، 2 587، 1 11، 2 31 القبمية
 11، 1 821، 21 411، 3 844، 1 141، 3 31 البعدية

لصالح  11، 1البعدي عند مستوى الداللة و إلى وجود فروق دالة إحصائيًا بين متوسطي درجات االختبار القبمي  ( 4)  تشير نتائج جدول رقم
 .مما يدلل عمى فاعمية الشكل الممسرح في االرتقاء بالصحة المغوية لطالبات عينة الدراسة. االختبار البعدي في الصحة المغوية
 البعدية لممحور الثاني الخاص بميارة التركيب لمتحميلو يوضح النتائج القبمية  5 جدول

 الداللة Tقيمة  تباين ح م العدد المجموعة 
 15، 1 7، 21 951، 1 521،  66، 2 31 القبمية
 15، 1 8، 21 163، 1 893، 1 411، 3 31 البعدية

ىذا ال ينفي و يرجع ذلك إلى قصر مدة التجربة و البعدي لممجموعة التجريبية و تقارب مستوى التطبيق القبمي  ( 5)  توضح نتائج جدول رقم
 .التحميلو البعدي لصالح االختبار البعدي لميارة التركيب و وجود فرق ذي داللة إحصائية بين متوسطي درجات االختبار القبمي 
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 الوضوحو التميز السمعي : البعدية لممحور الثالثو يوضح النتائج القبمية  6 جدول
 الداللة Tقيمة التباين ح م العدد المجموعة

 11، 1 45، 21 1143، 1 571، 1 133، 2 31 القبمية
 11، 1 31، 24 1412، 1 773، 1 433، 3 31 البعدية

البعدي لصالح االختبار البعدي حيث وصل و إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات اختبار القبمي  ( 6)  تشير نتائج جدول
بذلك تم و الوضوح عند طالبات عينة الدراسة و بما يتضح معو اثر البرنامج الممسرح عمى رفع ميارة التميز السمعي  1.11مستوى الداللة إلى 

 .الفرض الصفريرفض 
 المحادثة الشفوية ختبار القبمي والبعدي لقياس مياراتبين اال" ت " قيمة و االنحرافات المعيارية و الفروق بين المتوسطات  يوضح 7 جدول
 قبمي المتغير

  31=ن 
 بعدي
  31=ن 

 الداللة  Tقيمة 

 1.11 22.111 ع م ع م اختبار المحادثة الشفوية
6.1968 1.53525 9.9355 2.19659 26.385 1.11 

   
وجود فروق دالة إحصائيًا بين  ( 7)  يتضح من نتائج جدول     

 (11،1) متوسطات االختبار القبمي والبعدي عند مستوى داللة
لصالح االختبار البعدي بما يدل عمى فاعمية األنشطة المسرحية 

 في تنمية ميارات المحادثة الشفوية لدى طالبات عينة 

 .وبذلك تم رفض الفرض الصفري، الدراسة
                                   تحميل وتفسير النتائج .5
تشير نتائج المدرسة الحالية إلى وجود فروق إحصائية      
ر الثالثة او حة في النسب المئوية والتكرار الخاصة بالمحواض

وىم  ( 3) و ( 2)  األساسية في الدراسة الحالية كما يشير جدول
محور الصحة المغوية والتمييز السمعي والوضوح والتركيب 

االختبار البعدي لصالح البعدي مما و والتحميل بين االختبار القبمي 
من . (  4)  العرض حيث نال بعديعد مؤشر النجاح البرنامج 

وكذا (  %33، 3 ) عمى ( 5)  وبعد(  %41)  الصحة المغوية
(  %39)      في التمييز السمعي والوضوح عمى ( 4)  بعد
مما % 11عمى  ( 5)  وأيضا بعد% 33، 3عمى  ( 5)  وبعد

التي و ر او يدل عمى فعالية البرنامج المسرحي في تمك المح

 524في االختبار القبمي عمما بأن بعدى  ( صفر)  حصمت عمى
 .عمى درجات تحصل عمييا الطالبةأىما 

ىناك فروق دالة إحصائيًا  أن ( 4)  لكما توضح نتائج جداو 
 نصائح االختبار البعدي في محور الصحة المغوية بمستوى داللة

بما يدلل عمى فعالية البرنامج المسرحي لالرتقاء بيذا و  ( 1) 
الخاص بمحور ميارة  ( 5)  ير جدول رقمالمحور بينما يش

التركيب والتحميل إلى تقارب المستوى بين االختبارين القبمي 
والبعدي وذلك نظرا الن تمك الميارة تحتاج إلى فترة زمنية أطول 

 .إليجار فروق ذات داللة إحصائية مرتفعة
الخاص بمحور التمييز السمعي  ( 6)  ويشير جدول رقم

فروق دالو إحصائيًا بين متوسطات االختبار والوضوح إلى وجود 
ومما . (  11، )  دي بمستوى داللةالبعدي لصالح البعو لقبمي 

 .بيذا المحور االرتقاءيوضح أثر البرنامج المسرحي عمى 
أن ىناك فروق دالة إحصائيًا بين  ( 7)  ويؤكد جدول رقم

 داللةمتوسطات االختبار القبمي والبعدي لصالح البعدي بمستوى 
نتائج و  ينفعووفي متغير المحادثة الشفوية ككل مما . (  11، ) 

ضحت فعالية المسرح كوسيط تربوي أو المدرسات السابقة التي 



2112أيار،  –( 4)لعذد ، ا(1)المجلة الذولية التربوية المتخصصة، المجلذ   

203 

 

وتعميمي في االرتقاء بجوانب عده لدى األطفال عمى نعدد تمك 
 .الدراسات السابقة ذكرىا

 الكمبانيو  ،[34] عصر لدراسة استجابة الدراسة ىذه جاءت وقد
 التي [38]  ،ومناع طعيمة [37] يالزعبو  [36] عميانو  [35]،

 الميارات من أنيا وعمى المحادثة ميارات في الضعف عمى أكدت

 أسباب عزت السابقة والدراسات.العربية المغة مناىج في الميممة

 والتي، المتبعة التدريس طرائق إلى المحادثة في الباتالط ضعف

 . [10]،مغمي وأب ) الطمبة نفور إلى أدت
 :التوصيات .6

 :صت الدراسة بما يميأو وفي ضوء تمك النتائج       

أىمية مراعاة التوازن في تقديم ميارات المغة العربية بالمرحمة : أوالً 
عمى حساب ميارة  واإلعدادية ؛ بحيث ال يسمح لميارة أن تنم

 .أخرى

 ،الشفوي توجيو المزيد من االىتمام والعناية بمجاالت التعبير: ثانياً 
 .واالجتماعيةالتي تحتاج إلييا التمميذات في حياتين العممية 

تدريب معممات المغة العربية عمى التمكن من ميارات : ثالثاً 
وتعريفين بالمجاالت  ،التعبير الشفوي األساسية منيا والنوعية

ومعايير اإلتقان فييا  ،ومواصفاتيا ،وأىميتيا ،التعبيرية المختمفة
وتزويدىن باألسس  ،الكفيمة بتنميتيا لدى التمميذاتواألساليب 

 . لتقويمياالسميمة 

تفعيل دور الدراما التعميمية في المقررات الدراسية األخرى : رابعاً 
 . بعد ما حققتو من نجاح في الدراسة الحالية

استخدام الدراما في خدمة  لقاء الضوء عمى أىميةإ: خامساً 
من خالل  األطفال  لدىمو النبعض جوانب  ات وتنميةالمقرر 

دورات تدريبية لمقائمين عمى العممية التعميمية بالمدارس عمى تنوع 
 .مراحميا الدراسية

تشجيع الباحثين عمى االىتمام بالدراسات التي توضح : سادساً 
بجوانب عدة لدى  االرتقاءأىمية الدراما التعميمية وأثرىا عمى 

 .التالميذ

تيميش دور الدراما التعميمية في العممية االىتمام وعدم : سابعاً 
 .التعميمية حيث يقتصر وجوىا عمى فقرة في الحفالت المدرسية
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Abstract 

This study aimed at investigating the effectiveness of a training program using drama 

strategies to enhance students’ verbal skills. A total number of (62) female students 

was participated in the study who were divided into two equivalent groups; 

experimental with (31) students and controlled with (31). A quasi experimental 

design was used to conduct this study administrating pretest prior to the implantation 

of the training program followed by a post test. The results revealed that there were 

significant differences between the means of the posttest and the pretest of the 

experimental group favoring the posttest; this means using training program based on 

drama strategies was effective in enhancing the verbal skills for the students. 

However, further studies are recommended to examine the individual differences in 

using drama to promote other skills of the students. 
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