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 الحوارية في تنمية ميارات التواصل الشفوي الدراما إستراتيجيةفاعمية 

 غير الناطقين بيالدى متعممي المغة العربية 
 1د/ مختار عبد الخالؽ عبد الاله عطية

 البحث: ممخص
الحوارية في تنمية ميارات  الدراما إستراتيجيةفاعمية التعرؼ عمى الحالي استيدؼ البحث 

( 60، وقد تكونت عينة البحث مف )غير الناطقيف بياالتواصؿ الشفوي لدى متعممي المػة العربية 
بمعيد المػويات العربية بجامعة  غير الناطقيف بياطالبًا بالمستوى الثالث مف طالب المػة العربية 

( 30ضابطة وعددىا )و ( طالبًا، 30الممؾ سعود، وتـ تقسيميا إلى مجموعتيف: تجريبية وعددىا )
التواصؿ ميارات  ةدوات البحث التي تمثمت في: قائمطالبًا، وقد أعد الباحث المواد التعميمية وأ

باستخداـ  لمتدريسالمادة التعميمية د الباحث بة لطالب المستوى الثالث، كما أعالمناسالشفوي 
، ، وبطاقة لمالحظة ميارات التحدثاالستماعاختبارًا لقياس ميارات و الدراما الحوارية،  إستراتيجية

وقد أسفرت نتائج إلحصائية المالئمة، وقد تأكد الباحث مف صدؽ وثبات ىذه األدوات بالطرؽ ا
الدراما الحوارية في تنمية ميارات التواصؿ الشفوي لدى الطالب  إستراتيجيةفاعمية البحث عف 

( 0.01وجود فرؽ ذي داللة إحصائية عند مستوى )؛ حيث كشفت النتائج عف أفراد عينة البحث
بيف متوسطي درجات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في التطبيؽ البعدي الختبار 

وجود فرؽ ذي داللة ، كما أوضحت النتائج ريبيةالتجميارات االستماع لصالح المجموعة 
( بيف متوسطي درجات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة 0.01إحصائية عند مستوى )
وفي ضوء  ميارات التحدث لصالح المجموعة التجريبية. بطاقة مالحظةفي التطبيؽ البعدي ل

الدراما  استخداـ تعميمي لتفعيؿ، منيا: إنشاء مسرح نتائج البحث أوصى الباحث بعدة توصيات
، وتدريب معممي المػة العربية لػير الحوارية في معاىد تعميـ المػة العربية لػير الناطقيف بيا

 االىتماـ مف المزيد توجيوو ، الناطقيف بيا عمى توظيؼ ىذه اإلستراتيجية في تعميـ المػة العربية
 .بيا الناطقيف غير العربية المػة متعممو إلييا يحتاج التي الشفوي التواصؿ بميارات والعناية

الدراما الحوارية، ميارات التواصل الشفوي، ميارات االستماع، ميارات  إستراتيجية الكممات المفتاحية:
 التحدث.
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 ة:المقدم
أحد أىـ األنشطة التعميمية لمقائميف عمى خدمة  لػير الناطقيف بيايعد تعميـ المػة العربية       

الخطوة األولى لنشر تعميميا لػير أبنائيا يمثؿ داخؿ البمداف العربية وخارجيا؛ فالمػة العربية 
الثقافة العربية عمى المستوى العالمي في محاولة لردـ الفجوة الحضارية بيف الشعوب مف ناحية، 

لتي تصفيـ في كثير مف األحياف بالتخمؼ والعدوانية وتصحيح الصورة المػموطة عف العرب ا
 .ورعاية اإلرىاب مف ناحية أخرى

يب جاذبة ستراتيجيات وطرؽ وأسالإلى إ لػير الناطقيف بياػة العربية ويحتاج تعميـ الم      
مكاناتو وتكفؿ لووتثير طاقاتو وتطمالمػة الثانية متعمـ ومشوقة تحفز اىتمامات   ؽ مواىبو وا 

السابقة في تعممو وتنمية مياراتو، ولعؿ  بخبرات عممية مباشرة يوظؼ مف خالليا خبراتو المرور
 إستراتيجية الدراما الحوارية ىي أحد أىـ ىذه اإلستراتجيات التي تحقؽ لو ذلؾ.

وأسموب  الدراسية لممادة التعميمي المحتوى لتنظيـ ىي طريقة فإستراتيجية الدراما الحوارية       
 والتركيزعمى مواقؼ عممية، في وتشكيميا التعميمية المادة تنظيـ إعادة تتضمفوىي  تدريسيا،
 وذلؾ لممواقؼ، األدوارالمتضمنة بتمثيؿ الطمبة توصيميا، ويقوـ المراد الميمة واألفكار العناصر
 .(204، 2009)الكخف وىنية،  المعمـ إشراؼ تحت وتوضيحيا وتفسيرىا التعميمية المادة لخدمة

ليا أثر فاعؿ في تحسيف قدرات المتعمـ لػويًا وتحصيميًا وسموكيًا، وتدعـ وىي إستراتيجية         
مف خالؿ تنمية القدرة  المتطمبات والحاجات والميوؿميارات التواصؿ الشفوي لمتعبير عف النفس و 

أنيا تكسر  كمابمباقة وحسف التعبير والبياف وميارة التواصؿ لفظيًا مع اآلخريف،  عمى التحدث
، وتعمؿ نة والمرح عمى العممية التعميميةجمود وممؿ التدريس التمقيني وتضفي الحيوية والمرو 

تساعد عمى اكتشاؼ المواىب وتنميتيا وتوجيييا باإلضافة إلى أنيا  ،والقمؽ التوترعمى إزالة 
 .(198-197، 2012خصاونة والعكؿ، )

تربويػػة مرنػػة وبسػػيطة ال يحتػػاج اسػػتخداميا بشػػكؿ فاعػػؿ  إسػػتراتيجيةوتعػد الػػدراما الحواريػػة         
في الصؼ إلى معرفة مسػبقة وخبػرة معينػة، وال يشػترط تػوفر وسػائؿ كثيػرة أو مسػرح خػاص لتنفيػذ 

البسيطة في الػرفة الصػفية، بحيػث تسػمح المشاىد الدرامية، ويكتفى فقط بإجراء بعض التعديالت 
 .(39، 2011)الفيومي، بحرية الحركة لمممثميف

أف الػدراما الحواريػة أصػبحت ميػدانًا الباحػث الحػظ الدراسػات والبحػوث السػابقة وباستقصاء        
، ومػػف ىػػذه فػػي كثيػػر مػػف بمػػداف العػػالـ وتنميػػة ميػػارات التواصػػؿ المػػػوي خصػػبًا لتعمػػيـ وتعمػػـ المػػػة

معمػػـ مػػف معممػػي  )300(التػػي ىػػدفت إلػػى اسػػتطالع رأي (Gradut,1990) دراسػػة  :الدراسػػات
فػػي تػػدريس ميػػارتي االسػػتماع  إسػػتراتيجية الػػدراما الحواريػػةالمرحمػػة الثانويػػة فػػي ماليزيػػا اسػػتخدموا 
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الػػػدراما الحواريػػػة كػػػاف فعػػػااًل فػػػي تنميػػػة  التػػػدريس بإسػػػتراتيجيةوالتحػػػدث، وخمصػػػت النتػػػائج إلػػػى أف 
يس بالػدراما، وأف األنشػطة ىاتيف الميارتيف، وأف المعمميف اكتسػبوا قػدرات متنوعػة مػف خػالؿ التػدر 
طالؽ إبداعاتيـ.  الدرامية أفادت في تحفيز الطالب وجذب انتباىيـ وا 

 تعمػيـ فػي الػدرامي التمثيػؿ أسػموب أثػر بيػافإلػى  ىػدفت التػي(Dudin, 1994)  دراسػةو         
 الصػػؼ طػػالب لػػدى التعبيرالشػػفوي القػػدرةعمى عمػػى تحسػػيف أجنبيػػة لػػػة بوصػػفيا نجميزيػػةاإل المػػػة

 مجموعة في المادةالتدريسية وتمثمت ،وطالبة طالباً  (162)مف العينة وقد تكونت األردف العاشرفي
 ىػػذه وطبقػػت والتواصػػؿ، لمتعبيػػر وظيفيػػاً  التػػي تسػػتخدـ التراكيػػب أىػػـ شػػممت الحياتيػػة المواقػػؼ مػػف

 المجموعػػةتػػدريس  تػػـ فػػي حػػيف التجريبيػػة، المجموعػػة األدوارعمػػى الدراميػػة كالحوارولعػػب األنشػػطة
 لصػػػػالح إحصػػػػائية داللػػػػة ذي فػػػػرؽ وجػػػػود عػػػػف النتػػػػائج وقػػػػد كشػػػػفت ،بػػػػالطرؽ المعتػػػػادة الضػػػػابطة
 .الدراما أسموب باستخداـ درست التي التجريبية المجموعة
 يفػ اإلبداعيػة الدراما استخداـ أثر عمى تعرؼالالتي ىدفت إلى  (Flynn, 1997)دراسة و        
بمػػع عػػدد أفػػراد العينػػة  وقػػد نيوجيرسػػي، واليػػة فػػي الخػػامس الصػػؼ طػػالب لػػدي والقػػراءة المػػػة تعمػػيـ

 تػػػدريبيا تػػػـ طالبػػػا (25) مػػػف تكونػػػت األولػػػي ضػػػابطة مجمػػػوعتيف،إلػػػى يـ تقسػػػيم تػػػـ( طالبػػػًا 47)
 باسػػتخداـ والمػػػة القػػراءة تعميميػػا تػػـ طالبػػا (22)مػػف تكونػػت تجريبيػػة واألخػػرى بالطريقةاالعتياديػػة

عػف وجػود  أسػفرت نتػائج وقػد كػامميف، شػيريف لمدة تطبيؽ تجربة البحثواستمر  التعميمية، امار الد
 وطػالب الػدراما، أسػموب باستخداـ تعمموا الذيف التجريبية المجموعة طالب فرؽ داؿ إحصائيًا بيف

 .باألسموب المعتاد لصالح المجموعة التجريبية ءةراالقتعمموا الذيف ضابطةال المجموعة

 ميارات في الدرامية المعالجة أثر التعرؼ عمى إلى التي ىدفت(Ballou, 2000) دراسةو        
 كاروليناوالية ساوث  جرينفيؿ في مدينة في السادس الصؼ تالميذ لدى المػوي التواصؿ
يجابية ليا الدرامية المعالجة أفعف  الدراسة نتائج وكشفت .األمريكية  تنمية في كبيرة جداً  آثارا 
 .والتعمـ لمدرسةنحو ا التالميذ واتجاىات المػوي، التواصؿ ميارات
 التعميمي المسرح فاعمية توظيؼعمى تعرؼ ال( التي ىدفت إلى 2000عزازي ) ودراسة       

 األوؿ الصؼ تالميذ عمى عينة مف سةاالدر طبقت و  الجيرية ءةاالقر  ميارات بعض تنمية في
 الجيرية مف خالؿ أسموبالقراءة  تدربت عمىتجريبية  :مجموعتيف إلى تقسيمياتـ و  اإلعدادي

بالطرؽ التقميدية المعتادة، وقد أسفرت الجيرية القراءة  تدربت عمى المسرح التعميمي، وضابطة
 التجريبية المجموعتيف درجات متوسطي بيف إحصائية داللة ذات فروؽ وجودنتائج الدراسة عف 

 ميارة عمى كؿ في التجريبية عةالمجمو  لصالح المالحظة، لبطاقة البعدي التطبيؽ في الضابطةو 
ميارات تنمية  في التعميمي المسرح فاعمية عمى ممايدؿ ت،المميار  الكمي المجموع حدة،وفي

 القراءة الجيرية.
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 فػي التمثيمي النشاط أثراستخداـ( التي ىدفت إلى التعرؼ عمى 2001دراسة جاب اهلل )و          
، وتػػـ عمػػاف بسػػمطنة اإلعػػدادي األوؿ الصػػؼ تالميػػذلػػدى  التعبيػػر الشػػفوي ميػػارات بعػػض تنميػػة

( طالبػػػًا وتػػػػـ 50اختيػػػار عينػػػػة البحػػػث مػػػػف بػػػيف طػػػػالب الصػػػؼ األوؿ اإلعػػػػدادي وبمػػػع عػػػػددىـ )
لػدى  الشػفوي التعبيػر ميػارات قائمػةتقسيميـ إلػى مجمػوعتيف تجريبيػة وضػابطة، وقػد أعػد الباحػث 

، وقػد كشػػفت نتػائج الدراسػػة عػف وجػػود فويالتعبيرالشػػ ميػارات لتنميػة بعػػض المعمػػـ ودليػؿ التالميػذ،
 المجموعة التجريبية. تالميذلدى  التعبيرالشفوي ميارات تنمية في التمثيمي لمنشاط دورفعاؿ
 فػي االبتػدائي الرابػع الصػؼ معممػاتوىػي دراسػة حالػة إلحػدى  (Macy, 2002) دراسػةو         
 المػػػػة وفنػػػوف ميػػػارات تمميػػػذاتيا تػػػدرس كانػػػت التػػػي الكنديػػػة، ألبرتػػػا مقاطعػػػة إدمنتػػػوف فػػػي مدينػػػة

 يمثػػػؿ نشػػػاطًا فعػػػاالً  المسػػػرح النتػػػائج أف كشػػػفت، وقػػػد المسػػػرح عمػػػى تمثيميػػػا خػػػالؿ مػػػف اإلنجميزيػػػة
 وتطػور لػدعـ كبيراً  إيجابياً تأثيرًا  يممؾ وأنو وعة،متن وقيـ وتجريب أفكارومفاىيـ الكتشاؼ ألطفاؿل

 التفاعػػػؿ فػػػرص واسػػػًعامف مػػػدى يخمػػػؽ أف ويسػػػتطيع المػػػػوي، التواصػػػؿ وميػػػارات المػػػػة فنػػػوف تعمػػػـ
 .المػوي

 في الدراما بأسموب العربية المػة معممي تعريؼ( التي ىدفت إلى 2004العمري ) ودراسة        
لػذلؾ بعػض ، وقػد اسػتخدـ الباحػث اإلعداديػة تالميذالمرحمػة مػع تنفيذه وكيفية العربية المػة تدريس

 ، وكشػفت نتػائج الدراسػة عػف أنػوالفيػديو وأفػالـ التربويػة والمقػاءاتالتطبيقية  الدروساألدوات منيا 
اسػتخدامو  العربيػة، وأف ىػذا األسػموب يصػمح المػػة فنػوف الػدراما فػي جميػع أسػموب اسػتخداـ يمكف
 عمرالطالػب مػع ولػتيػا المسػرحية طػوؿ يتناسػب أف تعميميػة بشػرطال حػؿراوالم الصػفوؼ جميع في

 ومستواه العقمي.
 فػػػي الػػػدرامي المػػػدخؿ عمػػػى أثراسػػػتخداـ التعػػػرؼ( التػػػي ىػػػدفت إلػػػى 2004ودراسػػػة رجػػػب )       
 مػػػف سػػػةاالدر  عينػػػة وتكونػػػت ،اإلعػػػدادي األوؿ تالميذالصػػػؼلػػػدى  الفيػػػـ االسػػػتماعي ميػػػارة تنميػػػة

درسػت  تجريبيػة :تـ تقسيميـ إلى مجمػوعتيفمف طالب إدارة حممية الزيتوف بالقاىرة و ( طالبًا 60)
وقػػد أعػػد الباحػػث  ،درسػػت بالطريقػػة المعتػػادة وضػػابطة خؿ الػػدراميدفصػػوؿ القصػػة باسػػتخداـ المػػ

 المعمػػـ دليػػؿو  مياالػػدر  المػػدخؿ باسػػتخداـ القصػػة فصػػوؿومحتػػوى  االسػػتماعي الفيػػـ ميػػارات قائمػػة
 عنةد إحصةئية  داللة  ذي قفر وجود، وكشفت نتائج الدراسة عػف االستماعي الفيـ تااختبارميار و 

التجريبيػة والمجموعػة الضػابطة فػي  المجمػوعتيف تالمةةذ درجةئ  متوسةي  بةة  (0.00مستوي )
 .المجموعة التجريبية تالميذالتطبيؽ البعدي الختبار ميارات الفيـ االستماعي لصالح 

فاعميػػػة برنػػػامج مقتػػػرح باسػػػتخداـ  ( التػػػي ىػػػدفت إلػػػى التعػػػرؼ عمػػػى2005ودراسػػػة المػػػوح )       
يةةالا الصةةس السةةئب  عةنةة  مةة  لةةد   الشةةيوي التواصةة  ا رمهةةئ تنمةةة  يالمسػػرح التعميمػػي فػػ

، وقػػد أعػػد الباحػػث قائمػػة ميػػارات التواصػػؿ الشػػفوي اللغةةوي التواصةة  مةةد   ضةةو  فةة األسئسةة  
وبرنامجػػًا لتنميػػة ميػػارات التواصػػؿ الشػػفوي باسػػتخداـ المسػػرح التعميمػػي واختبػػار ميػػارات التواصػػؿ 
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 ؿعػػػف فاعميػػػة البرنػػػامج المقتػػػرح فػػػي تنميػػػة ميػػػارات التواصػػػ الشػػػفوي، وقػػػد أسػػػفرت نتػػػائج الدراسػػػة
 عينة البحث.الشفوي لدى الطالب 

فػػي  التمثيمػػي النشػػاط عمػػى أثراسػػتخداـ ( التػػي ىػػدفت إلػػى التعػػرؼ2010الشػػنطي )ودراسةة         
مدرسػػة مصػػعب بػػف عميػػر ب بػػعاالر  لصػػؼدى عينػػة مػػف تالميػػذ ااالسػػتماع لػػ ميػػارات بعػػض تنميػػة

، تمميػػذة( 36تمميػػذًا تػػـ تقسػػيميـ إلػػى مجػػوعتيف ضػػابطة بمػػػت )( 74بمػػػت ) غػػزةبمديريػػة غػػرب 
 متوسػػػطي بػػػيف إحصػػػائيا داؿ ؽفػػػر  وجػػػودإلػػػى  سػػػةراالد وتوصػػػمت، ( تمميػػػذة38وتجريبيػػػة بمػػػػت )

 درسػػف الالتػي الضػابطةو  ،التمثيمػي بالنشػاط درسػف الالتػي التجريبيػة المجمػوعتيف تمميػذات درجػات
 .لصالح المجموعة التجريبية االستماع تاميار  ختبارال القياس البعدي في التقميدية بالطريقة
 اختالؼ العيناتو  المتبعة، المنيجيات تنوعمف  رغـيتضح مف الدراسات السابقة أنو عمى ال      

 في التعميمية الدراما ألشكاؿ اإليجابية اآلثار عمى اتفؽ معظميا أف إال الدراسات،تمؾ  في
 بمحاولتيا غيرىا عف الدراسة وتتميزىذه ،المػوي التواصؿ مياراتتنمية و  لمػة، التالميذ تحصيؿ
غير تنمية ميارات التواصؿ الشفوي لدي متعممي المػة العربية  فيالحوارية  أثرالدراما في البحث

الدروس  لية مف الدراسات السابقة في تحويؿ، ومع ذلؾ فقد استفادت الدراسة الحاالناطقيف بيا
 .باستخداـ إستراتيجية الدراما الحواريةإلى مشاىد مسرحية ة التعميمي
 ويعػػودباىتمػاـ كبيػر مػػف جانػب المتخصصػيف فػي تػدريس المػػات؛  التواصػؿ المػػوي يحظػى      

لممتعممػػػيف النػػػاطقيف بمػػػػات مختمفػػػة إذ يحقػػػؽ ليػػػـ  التواصػػػؿ المػػػػوي لػػػو أىميػػػة كبيػػػرة ذلػػػؾ إلػػػى أف
التفاعؿ مع معممييـ وزمالئيـ وأفراد مجتمعيـ مف أجؿ تمبية حاجاتيـ وقضػاء مصػالحيـ وتحقيػؽ 

 يسيـ في تعمـ الطالب لمميارات المػوية األخرى.كما أنو ، أىدافيـ
ذا كػػػاف التواصػػػؿ المػػػػوي بعناصػػػره األربعػػػة )االسػػػتماع والتحػػػدث        والقػػػراءة والكتابػػػة( ىػػػو  وا 

العمميػػة التػػي يػػتـ بمقتضػػاىا نقػػؿ المعػػاني واألفكػػار بػػيف النػػاس، فػػإف التواصػػؿ الشػػفوي )االسػػتماع 
العمميػػة التواصػػمية؛ فيػػو العمميػػة األساسػػية واألوليػػة إلتمػػاـ والتحػػدث( يعػػد العنصػػر األىػػـ فػػي ىػػذه 

عية شػػفوية فػػي المقػػاـ األوؿ، وذلػػؾ العالقػػات االجتماعيػػة وتحقيػػؽ التفاعػػؿ بػػيف األفػػراد؛ فالمػػػة سػػم
دوف منػػػػػازع يعنػػػػػي بالضػػػػػرورة أف تكػػػػػوف األولويػػػػػة فػػػػػي دراسػػػػػة المػػػػػػة وتدريسػػػػػيا لمجانػػػػػب الشػػػػػفوي 

 .(274، 1994الصعيدي،)
مػف ناحيػة  فػي مياراتػو الطػالب والمتعممػيفوضػعؼ  مف ناحيػة، التواصؿ الشفويوألىمية         
ت محػػػاوالت متنوعػػػة لتنميػػػة أجريػػػت العديػػػد مػػػف الدراسػػػات العربيػػػة واألجنبيػػػة التػػػي قػػػدم فقػػػدأخػػػرى 
 Krampienدراسػة  لدى المتعمميف في المراحؿ التعميمية المختمفػة، ومػف ىػذه الدراسػات: مياراتو

ودراسػػػػػػػة صػػػػػػػواويف (، 2003دراسػػػػػػػة العيسػػػػػػػوي وموسػػػػػػػى ) ،Evans(1994)ودراسػػػػػػػة  ،(1990)
ودراسػػػة (، 2010سػػػميماف ) ودراسػػة(، 2007ودراسػػة راشػػػد )(، 2007سػػػعيد )دراسػػة و  (،2006)
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ودراسػػػػػة زيػػػػػد ، (2011عبػػػػػد العظػػػػػيـ )ودراسػػػػػة ، Garcia (2010)ودراسػػػػػة (، 2010راشػػػػػد )
(2012.) 

ماسػػة الحاجػػة  يػػرى الباحػػث أفوبعػػد االطػػالع عمػػى الدراسػػات السػػابقة فػػي ضػػوء مػػا تقػػدـ و        
متعػرؼ عمػى أثػر اسػتخداـ إسػتراتيجية الػدراما الحواريػة فػي تنميػة ميػارات ل إلى إجراء دراسػة عمميػة

 .غير الناطقيف بياالتواصؿ الشفوي لدى متعممي المػة العربية 
 :البحث مشكمة
بمعيػد المػويػات  لػيػر النػاطقيف بيػامف خالؿ عممػو فػي تعمػيـ المػػة العربيػة  الحظ الباحث       

لػدى متعممػي المػػة العربيػة  ميػارات التواصػؿ الشػفويوقصور العربية بجامعة الممؾ سعود ضعؼ 
يعجػػزوف فييػػا عػػف ، ويتجمػػى ذلػػؾ بوضػػوح فػػي كثيػػر مػػف المواقػػؼ المػويػػة التػػي غيػػر النػػاطقيف بيػػا

 استعماؿ المػة المنطوقة أو فيميـ لممسموع.
عمػػى ىػػذا الضػػعؼ والقصػػور فػػي ميػػارات التواصػػؿ السػػابقة وقػػد أكػػدت الدراسػػات والبحػػوث        

( التػػي أشػػارت إلػػى 2009) سػػميـ ، كدراسػػةغيػػر النػػاطقيف بيػػاالشػػفوي لػػدى متعممػػي المػػػة العربيػػة 
لمميػارات المػويػة الالزمػة لالتصػاؿ الجيػد  غيػر النػاطقيف بيػاضعؼ اكتساب طالب المػػة العربيػة 

دارسػػي ( التػػي أكػػدت عمػى قصػػور مسػػتوى 2009، ودراسػة إبػػراىيـ )المختمفػػةفػي المواقػػؼ المػويػػة 
في االتصاؿ المػوي في المواقؼ التي يحتاجوف فييا إلى استعماؿ  غير الناطقيف بياالمػة العربية 

( التػػػي أكػػػدت عمػػػى قصػػػور ميػػػارات التواصػػػؿ الشػػػفوي ألغػػػراض 2010، ودراسػػػة سػػػميماف )المػػػػة
 .غير الناطقيف بياأكاديمية خاصة لدى دارسي المػة العربية 

مػػف  رابػػعالمسػػتوى الطػػالب ( طالبػػًا مػػف 20)وقػػد أجػػرى الباحػػث دراسػػة اسػػتطالعية عمػػى        
فػػي بدايػػة  بمعيػػد المػويػػات العربيػػة بجامعػػة الممػػؾ سػػعود غيػػر النػػاطقيف بيػػامتعممػػي المػػػة العربيػػة 

حيػػػث طبػػػؽ الباحػػػث عمػػػييـ اختبػػػارًا فػػػي  ؛ـ2013/2014الفصػػػؿ الدراسػػػي األوؿ لمعػػػاـ الدراسػػػي 
ميػػػػارات تقػػػػانيـ لبيػػػػدؼ الوقػػػػوؼ عمػػػػى مػػػػدى إ( مفػػػػردة 30التواصػػػػؿ الشػػػػفوي بمػػػػع عػػػػدد مفرداتػػػػو )

 عػف أسػفرت نتػائج االختبػار، وقػد السػابقة ةالثالثػ المسػتوياتالتي درسػوىا خػالؿ  التواصؿ الشفوي
حيػػػث بمػػػع متوسػػػط إجابػػػات الطػػػالب  ميػػػارات التواصػػػؿ الشػػػفوي لػػػدييـفػػػي  وجػػػود ضػػػعؼ واضػػػح

مما يؤكد الحاجة إلى مزيد مف الدراسات العممية التي تعنى بتنمية ميارات الطػالب فػي  ،%(31)
 التواصؿ الشفوي.مجاالت  
مدرسػي المػػة لمناقشػة ( مػف 12عػدد )أجػرى الباحػث بعػض المقػابالت الشخصػية مػع  كما       

أسػػباب ىػػذا الضػػعؼ وىػػذا القصػػور فػػي ميػػارات التواصػػؿ الشػػفوي لػػدى الطػػالب، وخمػػص الباحػػث 
إكسػػاب إلػػى أف اعتمػػاد مدرسػػي المػػػة عمػػى الطػػرؽ التقميديػػة فػػي مػػف تحميػػؿ نتػػائج ىػػذه المقػػابالت 

لػيػر  العربيػةػػة الطالب ليذه الميارات يأتي في مقدمة تمؾ األسباب، إذ ال يزاؿ تعمػيـ ميػارات الم
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الترجمػة وميػارات التواصػؿ الشػفوي عمػى وجػو الخصػوص يعتمػد عمػى  ،بصفة عامػة الناطقيف بيا
 وغيرىا مف الطرؽ التقميدية. التمقيف والحفظو 

أمػا االسػػتراتيجيات التدريسػػية الحديثػػة مثػػؿ إسػتراتيجية الػػدراما الحواريػػة فتسػػيـ فػػي تنميػػة           
كسابو خبرات تعميمية تتسـ باإليجابية، وتعمؿ عمى تقميص قدرة المتعمـ عمى الفيـ و  االستيعاب، وا 

 (.35، 2004دوره التقميدي القائـ عمى الحفظ واالستذكار اآللي لممعمومات )رجب،
فػػي أف تسػػيـ  -إف أحسػػف توظيفيػػا –يمكػػف سػػتراتيجية الػػدراما الحواريػػةإيػػرى الباحػػث أف و        

لعربيػػػة مػػػف غيػػػر النػػػاطقيف بيػػػا؛ ألف الػػػدراما طػػػالب المػػػػة اتنميػػػة ميػػػارات التواصػػػؿ الشػػػفوي لػػػدى 
الحواريػػة مػػف الفنػػوف المحببػػػة إلػػى نفػػوس الطػػػالب، كمػػا أف العػػرض الػػػدرامي يعتمػػد عمػػى طػػػرفيف 

)المسػتمع(، مػع إمكانيػة تبػادؿ األدوار بػيف الطػرفيف،  وىما المؤدي )المتحدث(، والمتمقي أساسييف
ثـ فإف التدريب عمػى الػدراما الحواريػة ىػو تػدريب عمػى  وىي نفس مكونات التواصؿ الشفوي، ومف
 ميارات التواصؿ الشفوي في الوقت ذاتو.

 وقد أوصت دراسات عديدة بتوظيؼ إستراتيجية الدراما الحوارية في تنمية الميارات المػويػة       
 ، ودراسػة(Ballou, 2000) ، ومػف ىػذه الدراسػات دراسػةخاصػة وميارات التواصؿ الشػفوي عامة

(Macy, 2002)العمػػػاوي، )(، ودراسػػة 2010ودراسػػة )المصػػري،  (،2004)رجػػب،  ، ودراسػػة
 (.2012(، ودراسة )محمد، 2012خصاونة والعكؿ، ) ودراسة(، 2009
يوجد ضعؼ وقصور في ميارات التواصؿ  العبارة اآلتية: تحددت مشكمة البحث فيوقد        
ستراتةجةئ  تدرةس ةتم است دام إوال  ،لد  يالا اللغ  العربة  غةر النئيقة  بهئ الشفوي

 حدةث  كئلدرامئ الحوارة  لعالج هذا الضعس.

 أسئمة البحث:

الحوارية في تنمية ميارات التواصؿ الشفوي لدى متعممي المػة  فاعمية إستراتيجية الدراماما 
 ؟غير الناطقيف بياالعربية 

 السؤاؿ األسئمة الفرعية اآلتية:وتفرع مف ىذا 
غير التواصؿ الشفوي المناسبة لطالب المستوى الثالث مف متعممي المػة العربية ما ميارات  -1

 ؟الناطقيف بيا

الحوارية في تنميػة ميػارات االسػتماع لػدى متعممػي المػػة العربيػة  فاعمية إستراتيجية الدراماما  -2
 ؟غير الناطقيف بيا

الحواريػػة فػػي تنميػػة ميػػارات التحػػدث لػػدى متعممػػي المػػػة العربيػػة  الػػدرامافاعميػػة إسػػتراتيجية مػػا  -3
 ؟غير الناطقيف بيا

 البحث:  اضفر 
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 :اآلتيةحاوؿ البحث الحالي بعد تنفيذ تجربة البحث التحقؽ مف صحة الفروض 
ال يوجػػػد فػػػرؽ ذو داللػػػة إحصػػػائية بػػػيف متوسػػػطي درجػػػات المجموعػػػة التجريبيػػػة والمجموعػػػة  -1

 .االستماعالضابطة في التطبيؽ البعدي الختبار ميارات 
والمجموعػػػة ال يوجػػػد فػػػرؽ ذو داللػػػة إحصػػػائية بػػػيف متوسػػػطي درجػػػات المجموعػػػة التجريبيػػػة  -2

 .التحدثميارات  لبطاقة الضابطة في التطبيؽ البعدي
 البحث:حدود 

 اقتصر البحث الحالي عمى:
الحواريػػة فػػي تنميػػة ميػػارات التواصػػؿ الشػػفوي المتضػػمنة فػػي  فاعميػػة إسػػتراتيجية الػػدرامادراسػػة  -

طػػػالب وىػػػو كتػػػاب تعمػػػيـ المػػػػة العربيػػػة المقػػػرر عمػػػى  الثالػػػث( كتػػػابال –العربيػػػة لمعػػػالـ)كتػػػاب
لفيػـ  معقػواًل مػف المػػة يػؤىميـالمستوى الثالث؛ وذلؾ ألف طالب المستوى الثالث اكتسبوا قػدرًا 

في إستراتيجية الدراما الحوارية؛ حيث إنيـ قد  لعب األدوارأثناء تدريبيـ عمى  المطموب منيـ 
  أمضوا عامًا كاماًل )مستوييف دراسييف( في تعمـ المػة العربية قبؿ ىذا المستوى.

بمعيػػد المػويػػات  بيػػاغيػػر النػػاطقيف المسػػتوى الثالػػث لطػػالب المػػػة العربيػػة عينػػة مػػف طػػالب  -
؛ وذلػػػػؾ ألنػػػػو مقػػػػر عمػػػػؿ الباحػػػػث، حيػػػػث يقػػػػـو الباحػػػػث نفسػػػػو العربيػػػػة بجامعػػػػة الممػػػػؾ سػػػػعود
 بالتدريس لمجموعتي البحث.

لمعػػػػػاـ الدراسػػػػػي  ثػػػػػانيعمػػػػػى الطػػػػػالب عينػػػػػة البحػػػػػث فػػػػػي الفصػػػػػؿ ال تجربػػػػػة البحػػػػػثتطبيػػػػػؽ  -
 ىػ.1433/1434

 :منيج البحث

اسػػػػتخدـ الباحػػػػث فػػػػي ىػػػػذا البحػػػػث المػػػػنيج شػػػػبو التجريبػػػػي،  تبعػػػػًا لطبيعػػػػة البحػػػػث وأىدافػػػػو،      
واستخدـ مف تصميمات ىذا المنيج طريقة المجموعات المتكافئة،وبالتحديد أبسط ىذه التصميمات 

 وىي طريقة المجموعة التجريبية الواحدة والمجموعة الضابطة الواحدة.
 : مصطمحات البحث

  الدراما الحوارية: -1

 المنيج تجسيد عمى يقوـ أسموب بأنيا الحوارية الدراما( 53 ،2010) والعيد الحداد، عرؼ       
 المفظػي فييػاالتعبير يوظفػوف بحيث معينة، لمواقؼ الطالب تمثيؿ خالؿ مف شخصيات صور في

 .األساسية مكوناتو أحد الطالب مف والجميور الشخصيات وتعد والحركي،
 الفصػؿ داخػؿ يػؤدى الػذي الػدرامي النشػاط بأنيػا( 184 ،2012) والعكؿ خصاونة عرفياو        
 تعميميػػػة وأىػػػداؼ مفػػػاىيـ لتوصػػػيؿ واآلداب الفنػػػوف مػػػف ألػػػواف عػػػدة ويسػػػتخدـ خارجػػػو، أو الدراسػػػي
 .معينة
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يؤدييػا متعممػو المػػة مشػاىد تعميميػة قصػيرة  وألغراض البحث الحالي تعرؼ الػدراما الحواريػة بأنيػا
وتقػػـو مقػػاـ  مػػف خػػالؿ التعبيػػر المفظػػي والمممحػػي الحػػوار تعتمػػد عمػػى، غيػػر النػػاطقيف بيػػاالعربيػػة 

 المحتوى التعميمي.

 :Skillالميارة  -2

 (4286" لػة ىي: الحذؽ في الشيء )ابف منظور، د.ت،  جاء في لساف العرب أف "الميارة
( بأنيػػا أي شػيء تعممػػو الفػرد ليؤديػػو بسػيولة ودقػػة، وىػػي 302، 2004شػػحاتة، والنجػار ) يػاعرفو 

 بوجو عاـ السيولة والدقة في إجراء عمؿ مف األعماؿ.
 االستماع والتحػدثقدرة الطالب عمى ممارسة أنشطة  البحث الحالي تعرؼ الميارة بأنياوألغراض 

 المعينػػة عمػػى ذلػػؾ اتيجيات والطػػرؽ التدريسػػيةاالسػتر بدقػة، وبسػػرعة، وبأقػػؿ جيػػد ممكػػف، بمسػػاعدة 
 .)مثؿ إستراتيجية الدراما الحوارية(

  :التواصل الشفوي -3

ا مجموعػػة مػػف الميػػارات الكميػػة التػػي بأنيػػ الشػػفوي التواصػػؿميػػارات ( 87 ،2010) سػػميماف عػػرؼ
المتمثمة في آليات التواصؿ الشفوي، والكفاءة النحوية، والمستويات العقمية العميا  تعكسيا األداءات

لألداء المياري في التحدث واالستماع، واتجاىات التواصؿ الشفوي وقيمو، والفيـ الثقافي، وطالقة 
 .التحدث
اة عمميػػة تفاعػػؿ بػػيف طػػرفيف، يػػتـ خالليػػا نقػػؿ الرسػػالة عبػػر قنػػ بأنػػو( 127، 2012زيػػد )وعرفػػو 

اتصػالية، تقػػوـ بػدور أساسػػي ومحػوري فػػي عمميػة التواصػػؿ، وقنػاة االتصػػاؿ ىػي مجموعػػة الرمػػوز 
 المستخدمة في نقؿ المعاني التي تتضمنيا الرسالة.

األداء المػػػوي الػػذي يسػػتخدـ فيػػو متعممػػو  وألغػػراض البحػػث الحػػالي يعػػرؼ التواصػػؿ الشػػفوي بأنػػو
ميػػػارات االسػػػتماع والتحػػػدث لتبػػػادؿ األفكػػػار والمشػػػاعر وقضػػػاء  غيػػػر النػػػاطقيف بيػػػاالمػػػػة العربيػػػة 

 الحاجات مف خالؿ سياؽ لػوي سميـ يعكس جوانب الكفاءة االتصالية.

 :إجراءات البحث
 :اد ما يأتيو قاـ الباحث بإعديضأسئمة البحث واختبار صحة فر لإلجابة عف       

 : : الجانب النظري وتناوؿ محوريفأوالً 
 .وأىـ عناصرىا ،وخطواتيا ،وأىميتيا ،مفيوميا: الدراما الحوارية إستراتيجيةالمحور األوؿ:  -
 ميهومه، لػير الناطقيف بيافي برامج تعميـ المػة العربية  التواصؿ الشفويالمحور الثاني:  -

 لغةر النئيقة  بهئ.ف  برامج تعلةم اللغ  العربة   وأهداس تعلةمهمهئراته، وأهمةته، و

 :اآلتيةثانيًا: الجانب اإلجرائي وشمؿ الخطوات 
 إعداد المواد التعميمية وأدوات البحث وتمثمت في: -1
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  التواصػػػؿ الشػػػفوي المناسػػػبة لطػػػالب المسػػػتوي الثالػػػث مػػػف متعممػػػي المػػػػة ميػػػارات قائمػػػة
 .غير الناطقيف بياالعربية 

 الدراما الحوارية إستراتيجيةاستخداـ مية ميارات التواصؿ الشفوي بلتن المادة العممية. 

  االستماع.اختبار ميارات 

 ميارات التحدث بطاقة مالحظة. 
 التأكد مف صدؽ وثبات أدوات البحث. -2

 اختيار عينة البحث وتقسيميا إلى مجموعتيف تجريبية وضابطة بطريقة عشوائية.  -3

عمػػػػى  وبطاقػػػػة مالحظػػػػة ميػػػػارات التحػػػػدث االسػػػػتماعالتطبيػػػػؽ القبمػػػػي الختبػػػػار ميػػػػارات  -4
 لمجموعتيف التجريبية والضابطة.ا

لممجموعػػػػة التجريبيػػػػة  "معػػػػالـالعربيػػػػة ل"مقػػػػرر  تطبيػػػػؽ تجربػػػػة البحػػػػث عػػػػف طريػػػػؽ تػػػػدريس -5
المقرر بالطرؽ الدراما الحوارية، في حيف تدرس المجموعة الضابطة  جيةإستراتياستخداـ ب

 .المعتادة

عمػػػػى وبطاقػػػػة مالحظػػػػة ميػػػػارات التحػػػػدث  االسػػػػتماعالتطبيػػػػؽ البعػػػػدي الختبػػػػار ميػػػػارات  -6
 لمجموعتيف التجريبية والضابطة.ا

 تحميؿ النتائج وتفسيرىا. -7

 تقديـ التوصيات والمقترحات في ضوء نتائج البحث.  -8
 :أىمية البحث

 : أف يسيـ في لمبحث يمكف      
التواصػؿ ميػارات بصػفة عامػة و  لػير النػاطقيف بيػاالعربية  ميارات المػةتطوير أساليب تعميـ  -1

باسػػػػػتخداـ  ميػػػػػارات التواصػػػػؿ الشػػػػػفوي تنميػػػػةحيػػػػػث تنػػػػاوؿ البحػػػػػث  ؛الشػػػػفوي بصػػػػػفة خاصػػػػة
يضػع أنموذجػا يمكػف االسػتفادة منػو فػي تطػوير تعمػيـ  ، وتبعػًا لػذلؾإستراتيجية الدراما الحواريػة

 .ىذه المياراتوتعمـ 

إلػى ضػرورة تضػميف ىػذه  لػير الناطقيف بيامناىج تعميـ المػة العربية  مصمميتوجيو أنظار  -2
 .المػوية المختمفةالميارات لتنمية كأنشطة الدراما الحوارية لمطالب جاذبة ناىج أنشطة مال

تقػػديـ وحػػدات دراسػػية  مػػف خػػالؿالتدريسػػية  عمػػى تأديػػة ميػػاميـالثانيػػة المػػػة مسػػاعدة معممػػي  -3
أكثػػر إيجابيػة لكػػؿ مػػف مناخػًا ىػذه الطريقػػة ييػػ  ؛ حيػث تإسػػتراتيجية الػدراما الحواريػػة باسػتخداـ

 المعمـ والمتعمـ في الموقؼ التعميمي.
إعػػداد  عمػػى لػيػػر النػػاطقيف بيػػاالبػػاحثيف والميتمػػيف فػػي مجػػاؿ تػػدريس المػػػة العربيػػة  مسػػاعدة -4

 .إستراتيجية الدراما الحواريةباستخداـ  لػوية أخرى لتنمية مياراتتعميميةمواد
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ة التدريسػي باإلسػتراتيجياتمسايرة روح العصر، وما ينػادى بػو التربويػوف مػف ضػرورة االىتمػاـ  -5
 .لػير الناطقيف بياتنمية ميارات المػة العربية فاعمة لال

تزويػػػد المكتبػػػة العربيػػػة بػػػأدوات بحثيػػػة جديػػػدة يمكػػػف أف تكػػػوف عونػػػًا لمبػػػاحثيف ومعممػػػي المػػػػة  -6
قائمػػػة ميػػػارات التواصػػػؿ الشػػػفوي، واختبػػػار االسػػػتماع  ، تتمثػػػؿ فػػػيلػيػػػر النػػػاطقيف بيػػػاالعربيػػػة 

 وبطاقة مالحظة ميارات التحدث.

 الجانب األول: اإلطار النظري لمبحث
 وأىم عناصرىا ،وخطواتيا ،وأىميتيا ،مفيوميا..  الدراما الحوارية: المحور األول

والخطػوات التػي تسػير مفيػوـ الػدراما الحواريػة والكشػؼ عػف أىميتيػا ىدؼ ىذا المحور إلى تحديد 
 . وتحقيقًا ليذا اليدؼ تـ تناوؿ اآلتي:عناصرىاثـ تحديد  فييا
  .الدراما الحواريةمفيـو  -

 .أىمية الدراما الحوارية -

 .إستراتيجية الدراما الحواريةخطوات  -

 .عناصر الدراما الحوارية -

 .لػير الناطقيف بياالدراما الحوارية وتعميـ المػة العربية  -

 :تفصيؿ ذلؾوفيما يأتي 
 وأىميتيا: الدراما الحوارية: مفيوم أوالً 

 التعريفات ما يأتي:ىذه ، ولعؿ مف أىـ الدراما الحواريةتعددت تعريفات         
 تصػػورالفناف عمػػى القػػائـ الفػػف أشػػكاؿ مػػف شػػكؿ ىػػي ماراالػػد( أف 4، 1993ذكػػر العنػػاني )       
 الحوارالمتبػادؿ طريػؽ نفسػياعف القصػة ىػذه وتحكػي أحػداث فػي تػدخؿ شخصيات تدورحوؿ لقصة
 .الشخصيات بيف

 أوعمػؿ، يفعؿ وتعني حرفياً  األصؿ يونانية"دراما" كممة( أف 113، 1994وأوضح حمادة )       
 ومدرسػػػتوأ جنسػػػو كػػػاف أيػػػا المسػػػرح، فػػػوؽ عرضػػػو المسػػػتيدؼ الػػػنص يعنػػػي مػػػاادر  ولفػػػظ ،بػػػو يقػػػاـ

 .الكالـ ونطؽ الفعؿ بتأدية يقوموفممثموف  شخصياتو أدوار ويتقمد لػتو أونوعية
مف  ارتبطت األدب، أشكاؿ مف فني شكؿ ىي( أف الدراما 212، 2005وذكر سميماف )       
 وقد العقدة وتكثيؼ الحدث وتجسيد عاتصويرالصر  في عنيا واختمفت والقصة، بالرواية المػة حيث
 ومعناىا االصطالحي ،العمؿ أو الحركة وتعنى اليونانية مف مشتقة لفظة وىي، النثر شكؿ تأخذ
 .المسرحية لكممة دؼامر 

لتنظيـ المحتوى  ة( إلى أف الدراما التعميمية ىي طريق2004، 2009)ولينا  ،الكخفوأشار        
تشكيميا في و التعميمي لممادة الدراسية وأسموب تدريسيا، تتضمف إعادة تنظيـ المادة التعميمية 
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، ويقوـ الطالب بتمثيؿ والتركيز عمى العناصر واألفكار الميمة المراد توصيميا ،مواقؼ عممية
 األدوار المتضمنة لممواقؼ، لخدمة المادة التعميمية وتفسيرىا وتوضيحيا تحت إشراؼ المعمـ.

ىي أسموب يقـو عمى تجسيد ( أف الدراما الحوارية 53، 2010وأوضح الحداد، والعيد )      
خصيات مف خالؿ تمثيؿ الطالب لمواقؼ معينة، بحيث يوظفوف فيياالتعبير المنيج في صور ش

 المفظي والحركي، وتعد الشخصيات والجميور مف الطالب أحد مكوناتو األساسية.
عميمية تعني النشاط الدرامي الذي ت( أف الدراما ال184، 2012خصاونة والعكؿ ) ذكرو       

يؤدى داخؿ الفصؿ الدراسي أو خارجو، ويستخدـ عدة ألواف مف الفنوف واآلداب لتوصيؿ مفاىيـ 
 معينة.وأىداؼ تعميمية 

مشػػػاىد تعميميػػػة قصػػػيرة يؤدييػػػا وألغػػػراض الدراسػػػة الحاليػػػة فػػػإف الػػػدراما الحواريػػػة عبػػػارة عػػػف       
، تعتمػد عمػى الحػوار مػف خػالؿ التعبيػر المفظػي والمممحػي يف بيػاغير النػاطقمتعممو المػة العربية 

 وتقـو مقاـ المحتوى التعميمي.
 أىمية الدراما الحوارية:ثانيًا: 
تتيح الفرص لمطالب لمتعبير عف أنفسيـ مف خالؿ  تكمف أىمية الدراما الحوارية في أنيا      

وتجعميا  لدراسيةاط المناىج يبسفي تسيـ سي لدييـ، وتفعمؿ يثير اىتماميـ ويحقؽ التوافؽ الن
قناعاً  ، وتدرب الطالب عمى ممارسة آداب االستماع والحديث، وتحقؽ الخبرة أكثر حيوية وا 

المباشرة لممؤدي والمتمقي عمى حد سواء وتجعؿ المتعمـ جوىر العممية التعميمية وىو ما تنادي بو 
 . (35، 2004)رجب، التربية غير التقميدية

 منيػػا لكػؿ ومتنوعػة متعػددة أسػاليب بداخمػو يتضػمف لمػتعمـ وسػيطاً  مااالػدر  اعتبػار يمكػفكمػا       
 المرئػػػي باسػػػتخداـو  الرتيػػػب، التعمػػػيـ جػػػو مػػػف المػػػتعمـ جاإخػػػر  عمػػػى تسػػػاعد فيػػػي ،خاصػػػةأىميػػػة 

 المػتعمـ فيػـ وتعميػؽ الصػفي الجمػود حالػة كسػر يػتـ الطالػب إلػى تعميميػة فكػرة إليصػاؿ والمسموع
 (.96، 2006 العسود،) ةالطبيعي حياتو في لألفكار

مكانػًا  البيئػة التعميميػةالتدريسية الفاعمة التػي تسػيـ فػي جعػؿ  الطرؽ الدراما الحوارية مفتعد و     
دافعيػة الطػالب نحػو تعمػػـ ميػارات االتصػاؿ المػويػة مػػف جاذبػًا لمطالػب؛ ألنيػا تعمػؿ عمػػى اسػتثارة 

خالؿ توظيفيا لػة حوارية سميمة مميئة بالمعاني واإليحاءات، ال تجذب االنتباه لذاتيا، بػؿ تحػاوؿ 
 .(Gungor,2008, 12) أف توجد تيارًا مف اإلشعاعات المتتابعة التي تعمؽ قدرتيا عمى التعبير

الدراما الحوارية بما تمتمكو مف مميزات عديدة يمكػف أف تسػيـ وفي ضوء ما سبؽ يرى الباحث أف 
فػػي نمػػو المػػػة لػػدى المتعممػػيف، حيػػث تتػػيح ليػػـ التعامػػؿ مػػع المػػػة فػػي مواقػػؼ تشػػبو مواقػػؼ الحيػػاة 

فػي جػو مػف المػرح  الطبيعية، كما أنيا تتيح لممتعمميف فرص المشػاركة الحقيقيػة فػي ممارسػة المػػة
اىتمػػاميـ وتسػػتحوذ عمػػى تفكيػػرىـ، وتخمصػػيـ مػػف عيػػوب النطػػؽ ، فضػػاًل عػػف أنػػو تثيػػر والبيجػػة
 والكالـ.
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 :خطوات إستراتيجية الدراما الحوارية: اً ثالث
، 2011) الحراحشػػػػػػػػةو (، 49-45، 2011) أبػػػػػػػػو لحيػػػػػػػػةو (، 36، 2004) رجػػػػػػػػبذكػػػػػػػػر         
  :اآلتيةالثالث  المراحؿعمى تعتمد إستراتيجية الدراما الحوارية أف ( 1041-1042

 ، وتشمؿ:التخطيط: مرحمة المرحمة األولى
 .مسرحتو المراد الدرس تحديد -1

 .قراءة متعمقة ومتأنية الدرس موضوع قراءة -2

 .الدرس أىداؼ صياغة -3

 .تمثيميا المطموب والشخصيات األدوار تحديد -4

 .درامية بطريقة المحتوى معالجة -5

 .تحديد األدوات والوسائؿ المساعدة -6

 .المكممة لمعمؿ الدراميتحديد األنشطة التعميمية  -7

 تحديد أساليب التقويـ -8
 مرحمة التنفيذ، وتشمؿ:: المرحمة الثانية

 التمثيؿ. لعممية الطالب وتنشيط تييئة -1

 .الطالب عمى األدوار وتوزيع الدرس موضوع عرض -2

 .التمثيؿ فيو سيجرى الذي إعدادالمكاف -3

 .والمشاىديف المشاركيف لمطالب إعطاءالتوجييات -4

 .بعمميةالتمثيؿ القياـ -5
 مؿ:: مرحمة التقويـ، وتشالمرحمة الثالثة

 ضػرورة بمعنػى إسػتراتيجية الػدراما الحواريػة خطػوات لجميػع وموازيػة متتابعػة بصورة الطالب تقويـ
 .تمثيمي موقؼ كؿ عقب بتمثيمو قاموا فيما الطالب مف أكبرعددممكف مناقشة
 :عناصر الدراما الحوارية: اً رابع
-71، 2001)عقيػػػؿو  ،(36-32، 2000)مرعػػػيو  ،(113-11، 1993)النبػػػيعبػػػد ذكػػػر       

 الدراما الحوارية في الميداف التربوي تقـو عمى عناصر متعددة، أىميا: أف  (73
ويتمثؿ فػي تحقيػؽ الػدراما التربويػة لمقواعػد والشػروط الفنيػة المتعػارؼ عمييػا  العنصر الدرامي: -

 عند كتابة العمؿ الدرامي.

، وويتمثػػػؿ فػػػي النتاجػػػات التعميميػػػة، والمػػػتعمـ واسػػػتعداداتو، والمعمػػػـ وقدراتػػػ التربػػػوي:العنصػػػر  -
مكاناتيا.  والبيئة التعميمية وا 

 ويتمثؿ في توالي األحداث وترابطيا، بحيث تعطي صورة قريبة مف الواقع. عنصر الوحدة: -
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في وجود حدث رئػيس محػدد وواضػح لمعمػؿ الػدرامي ومجموعػة مػف  ويتمثؿعنصر الموضوع: -
 األحداث المكممة، مع ضرورة االبتعاد عف األحداث المعقدة والمصطنعة.

 :لغير الناطقين بياتعميم المغة العربية أىمية الدراما الحوارية في ًا: خامس
فيػػي ؛ لػيػػر النػػاطقيف بيػػايمكػػف أف تػػؤدي الػػدراما الحواريػػة دورًا ميمػػًا فػػي تعمػػيـ المػػػة العربيػػة      

تسػيـ فػي إكسػاب ، ومػف ناحيػة ثانيػة الثانيػة مف ناحية توفر مناخػًا جاذبػًا وبيئػة محفػزة لػتعمـ المػػة
فػػي تنميػػة  ناحيػػة ثالثػػة تسػػيـ متعممػػي المػػػة الثانيػػة مفػػردات وتراكيػػب وميػػارات لػويػػة جديػػدة، ومػػف

لػػدى المتعممػػيف وذلػػؾ مػػف خػػالؿ اسػػتعماؿ المػػػة فػػي سػػياقيا الطبيعػػي، التواصػػؿ المػػػوي  عمميػػات
مػػف  ولػػػة الجسػػد التػػي تعػػيف عمػػى فيػػـ المػػػة واسػػتيعابيا ةحيػػمالمم اتاسػػتخداـ اإلشػػارات والتعبيػػر و 

 غير الناطقيف بيا. 
ؿ عمى أف استخداـ الدراما في الػرفة الصػفية يعمػ (Hamilton, 1992)فقد أكدت دراسة        

ممػػتعمـ، وتعميػػؽ إدراكػػو لمػػػة اآلخػػر، مػػف خػػالؿ الحػػوار الػػذي تقػػـو عمػػى تعزيػػز القػػدرات المػويػػة ل
 عميو.
 ، المػػػات لتػػدريس المالئمػػة المػػداخؿ أىػػـ مػػف الػػدراما أفDodson, 2002) ) كشػػفت دراسػػةو     

 الػدراما اسػتخداـ خالؿ مف فوائد عدة اكتساب يمكف أنو ( Kempe, 2003)كما أوضحت دراسة 
 لػويػة نحويػة، وتراكيػب جديػدة، مفػردات وممارسػة اكتسػاب: الفصػؿ مثػؿ داخػؿ المػػات تدريس في

 .حقيقي سياؽ في تواصمية أنشطة مف خالؿ المػة وتعمـ وتنقيتيا، المػوية األخطاء مف والتقميؿ

 ثروة المتعمـ يكتسب ،الدراما التعميمية طريؽ عفأنو إلى ( 38، 2011أبولحية ) وأشارت دراسة
 التعبيرالسميـ والقدرةعمى جماؿ، مف تيااتعبير  في وما المػة أسرار أمامو وتتفتح كبيرة، لػوية

 ومخارج الصوت في التحكـ عمى القدرة مع عديدة لػوية تراميا واكتساب السميـ والنطؽ
 .الصادؽ الحر والتعبير األدبي بالذوؽ والنيوض الصحيحة، الحروؼ
يعمػػؿ ( أف اسػػتخداـ الػػدراما فػػي تعمػػيـ المػػػة العربيػػة 9، 2013وبينػػت دراسػػة عبػػد الحميػػد )       

عمى الحد مف الرتابة والممؿ المذيف ىمػا مػف نتػاج الطػرؽ التقميديػة فػي التػدريس؛ حيػث إنيػا تػدخؿ 
مػػا أنيػػا تمػػنح الطػػالب الفػػرص البيجػػة والمتعػػة فػػي نفػػوس الطػػالب وتجعميػػـ أكثػػر قابميػػة لمػػتعمـ، ك

يؤدي إلى توفير جو ، األمر الذي والمشاركة والعمؿ في جماعات صػيرة أو كبيرة لتمثيؿ المشاىد
والػػود والتفػػاىـ الػػذي يجمػػع بػػيف المعمػػـ وطالبػػو أثنػػاء قيػػاميـ بالمشػػاركة فػػي تخطػػيط  مػػف الصػػداقة

وتنفيػػذ جميػػع مراحػػؿ العمػػؿ الػػدرامي، ممػػا يزيػػد مػػف مسػػتوى تحصػػيميـ الدراسػػي ويسػػاعدىـ عمػػى 
 تكويف اتجاىات إيجابية تجاه المعمـ والمادة بشكؿ عاـ.

تسػػيـ بشػكؿ فعػاؿ فػي تعمػػيـ المػػة الثانيػة مػػف الػدراما الحواريػة فػإف  ،باإلضػافة إلػى مػا سػػبؽ      
، فالمسػػػرح والمالبػػػس واألدوات والتجييػػػزات فػػػي تعمميػػػا يدؼمسػػػتحيػػػث إنيػػػا تعكػػػس ثقافػػػة المػػػػة ال
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العمؿ الدرامي ىػي صػورة لثقافػة المػػة، ومػف المعػروؼ أنػو مػف أىػداؼ تعمػيـ المػػة الثانيػة بجانػب 
 .تعمميا يدؼمستة واالجتماعية لمػة الالثقافي المعرفة المػوية إكساب المتعمـ النواحي

 لغير الناطقين بياالتواصل الشفوي في برامج تعميم المغة العربية : الثانيالمحور 
التواصػػػؿ الشػػػفوي لػػػدى فػػػي تنميػػػة ميػػػارات  الػػػدراما الحواريػػػةىػػػدؼ ىػػػذا المحػػػور إلػػػى تحديػػػد دور 

 يأتي: . ولتحقيؽ ذلؾ تـ تناوؿ ماغير الناطقيف بيامتعممي المػة العربية 
 .مفيـو التواصؿ الشفوي وأىميتو -

 .مكونات التواصؿ الشفوي ومياراتو -
 .لػير الناطقيف بياالتواصؿ الشفوي في برامج تعميـ المػة العربية تعميـ أىداؼ  -

 .الدراما الحوارية وتنمية ميارات التواصؿ الشفوي -

 وفيما يأتي تفصيؿ ذلؾ:
 :مفيوم التواصل الشفوي وأىميتو: أوالً 

إلى المػة اإلنجميزية، وىو مشتؽ مف الكممة Communicate يعود مصطمح التواصؿ      
 عف، فالفرد حينما يتصؿ بػيره  وتعني: ينقؿ أو يفصح Communicareالالتينية 

Commonness  يوجد جوًا مف األلفة واالتفاؽ مع ىذا الشخص، أي أنو يحاوؿ أف يشارؾ
 .(Webster,1997, 81)معموماتو وأفكارىـ واتجاىاتيـ اآلخريف 
( أف التواصؿ الشفوي ىو ذلؾ النشاط المػوي الذي يتطمب 185، 2001وقد ذكر يونس )      

تفاعاًل بيف اثنيف أو أكثر، وتستخدـ فيو المػة المنطوقة إلبالغ الرسالة أو نقميا مف المتحدث 
 إلى المستمع.

( أف ميارات التواصؿ الشفوي ىي األداءات التي تستخدـ 164، 2007وأوضح راشد )       
فييا الرموز المفظية المنطوقة والرموز غير المفظية في تبادؿ األفكار والمشاعر بيدؼ دفع 

 عممية التعمـ.
( أف التواصؿ الشفوي ىو عبارة عف موقؼ يتـ فيو 395، 2010وذكر مدكور وآخروف )       
 مومات معينة لتحقيؽ التقارب المعرفي بيف األفراد.نقؿ مع
أف التواصؿ الشفوي ىو عممية تفاعؿ بيف طرفيف، يتـ  إلى (127، 2012زيد )أشار و        

عبر قناة اتصالية، تقـو بدور أساسي ومحوري في عممية التواصؿ، وقناة خالليا نقؿ الرسالة 
 المعاني التي تتضمنيا الرسالة.مجموعة الرموز المستخدمة في نقؿ ىي االتصاؿ 
وألغراض الدراسة الحالية فإف التواصؿ الشفوي يعني األداء المػوي الذي يستخدـ فيو         

ميارات االستماع والتحدث لتبادؿ األفكار والمشاعر  غير الناطقيف بيامتعممو المػة العربية 
 ة االتصالية.وقضاء الحاجات مف خالؿ سياؽ لػوي سميـ يعكس جوانب الكفاء
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أقدـ عمميات التواصؿ وأكثرىا فاعمية، فالمػة  مف أنو يعدوتأتي أىمية التواصؿ الشفوي        
توب، وأكثر شيوعًا بجانبيا الصوتي الشفوي المنطوؽ أكثر استعمااًل مف الجانب التحريري المك

الطرؽ وأيسرىا أقصر (. كما أف التواصؿ الشفوي يمثؿ 58، 1994،والترنجمف ذلؾ الجانب )
مع اآلخريف، باإلضافة إلى أنو مبني عمى الصراحة والوضوح ، ويتسـ بالبعد عف  ؿلمتواص

 .(11 ،1999حجاب،) التكمؼ واألمور الرسمية
مػػػف أنػػػو يتػػػيح لممػػػتعمـ أمػػػورًا وثيقػػػة الصػػػمة بحياتػػػو أىميتػػػو التواصػػػؿ الشػػػفوي  كمػػػا يسػػػتمد         

األفكػػار واآلراء مػػع اآلخػػريف، وعمػػى التعبيػػر عػػف مشػػاعره تزيػػد مػػف قدرتػػو عمػػى تبػػادؿ ومجتمعػػو، و 
تنميػة التواصػؿ الشػفوي فػإف شباع حاجاتػو النفسػية واالجتماعيػة؛ لػذا مما يكوف لو أكبر األثر في إ

 .(41، 2000تعد ىدفًا مف األىداؼ الرئيسة في برامج تعميـ المػة )عامر،
ذا كاف لمتواصؿ الشفوي أىمية كبيرة في تعم        ألبنائيػا، فإنػو يكتسػب أىميػة العربية يـ المػة وا 

؛ ويعػػود ذلػػؾ إلػػى كونػػو الوسػػيمة األساسػػية خاصػػة فػػي تعمػػيـ المػػػة العربيػػة لمنػػاطقيف بمػػػات أخػػرى
والمباشرة لمتواصؿ مع المعمـ والتفاعؿ مع الزمالء، بؿ واالنػدماج مػع مجتمػع المػػة الثانيػة لقضػاء 

أداة ميمة لإلنجػاز األكػاديمي بيػذه  ، باإلضافة إلى كونوالحاجات والتعبير عف المشاعر واألفكار
 المػة.
 :ومياراتو التواصل الشفوي مكونات :ثانياً 

أحد الثمرات المرجوة مف تعميـ المػة لمناطقيف بػيرىا، خاصة مع التواصؿ الشفوي يعد       
مف تعالي صيحات المػوييف في عصرنا الحاضر بضرورة تعميـ المػة ألغراض تواصمية، وىو 

وتحميميا والوقوؼ عمى مكوناتيا ومياراتيا بعناية مركبة التي ينبػي دراستيا الميارات المػوية ال
عطائيا األولوية في عممية تعميـ المػة. ؛ وذلؾ بيدؼ تنميتياالفرعية  وا 
يتكػػوف التواصػػؿ الشػػفوي مػػف شػػقيف: االسػػتماع والتحػػدث، حيػػث ينبػػػي العنايػػة بيمػػا فػػي و        

مجاؿ تدريس المػة وتنمية فنونيا ومياراتيا، فاالستماع والتحدث شػيئاف متالزمػاف والعالقػة بينيمػا 
وال تحدث بدوف استماع، مما يعني أف كػاًل منيمػا  عالقة تأثير وتأثر؛ إذ ال استماع بدوف تحدث،
 .(77، 1991يكمؿ اآلخر والتأثير بينيما متبادؿ )العيسوي،

ويعد االستماع الميارة األساس الكتساب وتعمـ المػة الثانية، فالطالب يستمع إلى نصوص        
نػػو مػػف التمييػػز بػػيف ويحتػػاج ذلػػؾ منػػو القيػػاـ بعمميػػات عقميػػة متعػػددة تمك ،مػػف لػػػة غيػػر لػتػػو األـ

ـ وعػػادات المػػػة التػػي يتعمميػػا، وباسػػتمرار اسػػتماعو لنصػػوص متعػػددة مػػف المػػػة عػػادات لػتػػو األ
 تعمـ مفرداتيػا وتراكيبيػايػو  ثانيػةاليدؼ فإنو يكتسػب ميػارات وعػادات تجعمػو يػألؼ أصػوات المػػة ال

براىيـوتعبيراتيا وداللة ىذه التعبيرات )  (.104، 2013،عثماف؛ وا 
فيػػػـ الكممػػػات والجمػػػػؿ  -معرفػػػػة غػػػرض المتحػػػدثولالسػػػتماع ميػػػارات فرعيػػػة كثيػػػرة منيػػػا:       

تحديػد األفكػار الرئيسػة فػي الػنص  -تحديد الفكػرة العامػة لمػنص المسػموع  – والتعبيرات فيمًا دقيقاً 
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التمييػز بػيف الحقيقػة والػرأي فػي  –ي الػنص المسػموع عالقات السبب والنتيجة فتحديد  –المسموع 
 نقػد -استخالص القيـ المتضمنة فػي الػنص المسػموع  –النص المسموع  ذوؽت -النص المسموع 
 (.40-39، 2012إبراىيـ،(، )53، 2007)سعيد،  النص المسموعتمخيص  –النص المسموع 

الشػفوي، لػذا ينبػػي أما التحػدث فيػو وثيػؽ الصػمة باالسػتماع وىػو الوجػو اآلخػر لمتواصػؿ         
عطاؤه األولوية التي تتناسب مع أىميتو التي يستمدىا مف حيث إنو جػزء رئػيس فػي  االىتماـ بو وا 

، كما أنو يعد مف أىـ أىداؼ تعمػيـ المػػات؛ إذ ييػدؼ تعمػيـ المػػات إلػى ممارسة المػة واستخداميا
شػػػاعر واالتجاىػػػات تكػػػويف شخصػػػية قػػػادرة عمػػػى التعبيػػػر عمػػػا يجػػػوؿ بخاطرىػػػا مػػػف األفكػػػار والم

، 2007راشػػػد،، )(52، 2007سػػػعيد،ومواجيػػػة مواقػػػؼ التواصػػػؿ اليػػػومي بإيجابيػػػة وفاعميػػػة ويسر)
169-170). 
ترتيب األفكار  –تحديد األفكار التي يود التحدث عنيا ولمتحدث أيضا ميارات فرعية منيا:       

اسػػتخداـ  -نطػػؽ األصػػوات والكممػػات نطقػػًا صػػحيحاً  –اختيػػار األلفػػاظ والتراكيػػب بدقػػة –وتسمسػػميا 
التحػدث بصػوت عػاؿس مسػموع  –امتالؾ ثروة لػوية مناسػبة  – جمؿ وعبارات تامة توضح المعنى

 اسػتخداـ التعبيػر المممحػي-الطالقػة فػي التعبيػر–حسب مضموف الكػالـ  تنويع طبقات الصوت –
 ، (53، 2007)سعيد، 
يربطيما الوسط السمعي؛ حيث إف المػة تنتقؿ مف خالؿ ىذا الوسط، واالستماع والتحدث        

ارؾ في التواصؿ التحدث ومعظـ الحديث المنطوؽ يأخذ شكؿ التبادؿ؛ حيث يتبادؿ مف يش
واالستماع، ومحور ىذا التواصؿ يتـ مف خالؿ رسالة لػوية منطوقة، وذلؾ يدلؿ عمى التكامؿ 

 (.281، 2011ظيـ، والتأثير والتأثر بيف الفنيف )عبد الع

 :لغير الناطقين بياالتواصل الشفوي في برامج تعميم المغة العربية تعميم أىداف :ثالثاً 
بشكؿ  لػير الناطقيف بياتتمثؿ أىداؼ تعميـ التواصؿ الشفوي في برامج تعميـ المػة العربية      

 (88، 2010عاـ في: )سميماف، 
االجتماعي، وتتحدد معايير الحكـ عمى مدى تحقؽ أواًل: استعماؿ المػة ألغراض التواصؿ 

عف النفس التعبير  -مف أشكاؿ التواصؿ االجتماعي  شكالً بوصفو تحقيؽ التفاىـ  اليدؼ في:
ستراتيجيات المتعممة يعكس تطبيؽ اإلالوصوؿ إلى مستوى  -بصورة واضحة فكرًا ومعنى ولػة

 في المػات األـ لمدارسيف.

النجاح في تعمـ المحتوى وتحقيؽ ثانيًا: استعماؿ المػة في اإلنجاز األكاديمي مف خالؿ مساريف: 
توقعات التعمـ؛ مما يخمؽ بيئة صفية تنافسية بيف الدارسيف في التعبير المػوي طالقة ودقة مف 

وتطبيؽ توظيؼ استراتيجيات التعمـ البناء  -التعبير المػوي في قاعة الدرس بشكؿ تفاعمي خالؿ:
 المعايير األكاديمية.
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، فتعميـ التواصؿ الشفوي يستمـز ثالثًا: استعماؿ المػة بما يتالءـ مع السياقات الثقافية واالجتماعية
درس، وبيف الدارس التخطيط ألنشطة يتحقؽ مف خالليا التواصؿ بيف الدارس ونظرائو في قاعة ال

 وىنا تجدر اإلشارة إلى -حيث يختمفوف معو ثقافيًا ولػوياً  –ومف يتحدثوف العربية كمػة أـ 
استيداؼ الوصوؿ بالدارس إلى مستوى يؤىمو لمتفاىـ بشكؿ واضح، وبما يتوافؽ مع ضرورة 

 الوسط الثقافي في السياقات االجتماعية المختمفة، وتضبط إمكانية تحقؽ ىذا اليدؼ معايير ىي:
 ديث، والمتمقي، والمكاف الذي يتحدث فيو.اختيار المػة المناسبة لمػرض مف الح -

 توظيؼ االتصاؿ الالشفوي في نقؿ الرسالة. -

التعمـ لتمديد الجوانب الالشفوية، والقدرات االجتماعية ستراتيجيات التخطيط الستعماؿ إ -
 والثقافية.

 :الدراما الحوارية وتنمية ميارات التواصل الشفوي: رابعا
، اً تعميمي اً نشاطبوصفيا إف الناظر المدقؽ يجد ثمة عالقة قائمة بيف الدراما الحوارية       

منيما يعد عاماًل موجيًا  في أف كالً العالقة ىذه تكمف ، و ميارة مركبةبوصفو  والتواصؿ الشفوي
 .ؿ بيف األفرادواالتصا التفاعؿ االجتماعي نحو

عمى بناء وعي اجتماعي  همحياة االجتماعية، وتساعدالمتعمـ ل تعمؽ فيـ فالدراما الحوارية      
مف خالؿ لعب األدوار وتمثيؿ أنماط حياة الناس ومعايشة الحدث واستحضار شعور الشخصية 
التي يمثميا، وذلؾ يحقؽ لممتعمـ فيمًا عميقًا ووعيًا بالسموؾ اإلنساني في أشكالو االجتماعية 

 .(40-34، 2011المختمفة )الفيومي،
تمػػػاـ العالقػػػات  التواصػػػؿ الشػػػفويو         ىػػػو الوسػػػيمة األساسػػػية لتحقيػػػؽ التفاعػػػؿ بػػػيف األفػػػراد وا 

، 2011)عبػد العظػيـ،  يمثؿ استعمااًل لمػة بشكؿ مالئػـ فػي التفػاعالت االجتماعيػةاالجتماعية، و 
263) (Magill, 1999, 31.) 
أف السػبب المنطقػي وراء إخفػاؽ الطػالب  (Albright &et al,2001, 21)وتػرى أولبرايػت      

تي السػػرد القصصػػي يفػػي تعمػػـ ميػػارات االتصػػاؿ المػويػػة ىػػو عػػدـ اسػػتخداـ معمػػـ المػػػة إلسػػتراتيج
والدراما في تنفيذ المنيج، واقترحت الدراسة لفؾ عزلة الطالب وانيماكيـ في عمميات تعمـ ميارات 

 لدراما.االتصاؿ التركيز في التدريس عمى استخداـ القصة وا
 تتمثؿ التدريس في الدراما استخداـ مخرجات أف ( 31، 2003سيكس،  ) Siks وترى       

 عمى قدراتيـ وتنمية بيا، يقوموف التي لألدوار اً تبع التعميمية لمخبرات الطالب اكتساب: في
 التواصؿ ميارات ونمو جيودىـ، وتقييـ اآلخريف، مع والتواصؿ الجمالية، القيـ وتذوؽ األداء،
 .لدييـ المػوي
 التواصؿ ميارات دعـ( أف الدراما الحوارية ت198، 2012ويرى خصاونة، والعكؿ )       
 والبياف التعبير وحسف بمباقة التحدث ىعم تنمية القدرة خالؿ مف النفس عف لمتعبير الشفوي
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 مف إليو مايسند وممارسة المسرحي العمؿ في االنخراط عند اآلخريف مع لفظيا التواصؿ وميارة
 .مياـ أو أدوار

وفي ضوء ما سبؽ يمكف أف تسيـ إستراتيجية الدراما الحواريػة فػي تنميػة ميػارات التواصػؿ        
 الشفوي مف خالؿ ما يأتي:

 توظيؼ المػة في مواقؼ تشابو االستعماؿ الواقعي ليا. -

 تدريسيا.إدماج المتعمـ في أنشطة جاذبة لمالحظة األشكاؿ المػوية المراد  -

 التركيز عمى أداء الدور يوفر تدريبًا مستمرًا عمى األداء المػوي السميـ. -

ارتباط مياـ االستماع بمياـ التحدث يوفر ظروفػًا جيػدة لمالحظػة االسػتعماؿ المػػوي بالصػورة  -
 التي استعمؿ بيا في النص المسموع.

 الشفوي.توزيع األدوار وتبادليا في العمؿ الدرامي يوسع فرص التواصؿ  -

 استخداـ التعبيرات المممحية ولػة الجسد في تعزيز التواصؿ الشفوي. -

 مبحثل التجريبية جراءاتاإل: الجانب الثاني
 بعػض فػي تنميػة الحواريػة الػدراما إسػتراتيجيةفاعمية التعرؼ عمى إلى ىدؼ البحث الحالي        
، ولتحقيػؽ ىػذا اليػدؼ، تػـ النػاطقيف بيػاغيػر التواصؿ الشفوي لدى متعممي المػػة العربيػة ميارات 

 .يذ تجربة البحثتنف، ثـ تـ البحثيةاألدوات و  المواد التعميمية إعداد بعض
 المحور األول: إعداد المواد التعميمية وأدوات البحث

 : التواصل الشفويأواًل: قائمة ميارات 
 ىدف بناء القائمة: - أ

المستوى الثالث لمتعممي لطالب  ةالمناسب الشفويالتواصؿ ىدفت ىذه القائمة إلى تحديد ميارات 
 .التي يسعى البحث الحالي إلى تنميتيا غير الناطقيف بياالمػة العربية 

 مصادر بناء القائمة: - ب

 اعتمد الباحث في بناء القائمة عمى اآلتي:
 االطالع عمى بعض الكتب والمراجع ذات الصمة بالموضوع. -
 الصمة بالموضوع.االطالع عمى الدراسات والبحوث ذات  -

 آراء بعض المتخصصيف في المػة العربية وآدابيا وطرؽ تدريسيا. -

 ضبط القائمة: -ج

المتخصصيف في  بعد إعداد القائمة في صورتيا األولية، تـ عرضيا عمى مجموعة مف        
إلبداء الرأي ، وذلؾ وآدابيا المتخصصيف في المػة العربيةو  لػير الناطقيف بياتعميـ المػة العربية 

 في القائمة مف حيث:
 انتماء الميارة لممجاؿ الواردة فيو. -



- 20 - 

 

 مناسبة الميارة لمطالب عينة البحث. -

 إضافة أو حذؼ أو تعديؿ صياغة الميارة. -

جراء التعديالت التي أشاروا        وفي ضوء مالحظات السادة المحكميف تـ مراجعة القائمة وا 
 النيائية.إلييا، وأصبحت القائمة في صورتيا 

 :الصورة النيائية لمقائمة -د

مف محوريف رئيسيف ىما: المجاؿ األوؿ: ميارات في صورتيا النيائية القائمة تكونت         
االستماع، والمجاؿ الثاني: ميارات التحدث، ويندرج تحت كؿ مجاؿ مجموعة مف الميارات 

 (1ممحؽ  )انظر( ميارة. 20) الفرعية، وبمع عدد الميارات في القائمة
 :، ونصووبذلؾ يكوف قد تـ اإلجابة عف السؤاؿ األوؿ مف أسئمة البحث

 غير العربية المغة متعممي من الثالث المستوى لطالب المناسبة الشفوي التواصل ميارات ما
 بيا؟ الناطقين

 المعالجة بإستراتيجية الدراما الحوارية:المادة التعميمية ثانيًا:
 التعميمية:اليدف من إعداد المادة  - أ

 والمصاغة وفقاً " 3العربية لمعالـ ج"المختارة مف كتاب  ىدفت المادة العممية        
 .لدى الطالب عينة البحث تنمية ميارات التواصؿ الشفوي إلى ،ستراتيجية الدراما الحواريةإل
 محتوى المادة التعميمية:  - ب

" المقرر عمى طالب المستوى 3ج لمعالـالعربية "مف كتاب  اختيار المادة التعميميةتـ         
لػير الثالث وفقًا لمخطة الزمنية الموضوعة مف قبؿ قسـ المػة والثقافة بمعيد المػة العربية 

 دروس االستماع والتحدث دروس مف ىا ستة، وكاف عددبجامعة الممؾ سعود الناطقيف بيا
 وىذه الوحدات ىي: الكتاب، وحدات األولى مف في الوحدات الست 

الوحدة الثالثة: الكساد  ،الوحدة الثانية: ثورة االتصاالت ،الوحدة األولى: التعميـ عف بعد
 الوحدة السادسة: أزمة المياه، الوحدة الخامسة: إدارة الوقت، الوحدة الرابعة: والبطالة،
 .األمراض

 دراميًا:  معالجة المحتوى -ج    
 يختمؼ مشاىد إلى حوار كؿ وتقسيـ حوارات، إلى السابقة التعميمية المادة تحويؿتـ       
 ، وقد روعي أثناء ىذه المعالجة ما يأتي:النص يقتضيو حسبما عددىا

 .متسمسؿ ومنظـ بشكؿ األىداؼ، مع النصوص محتوى تناغـ -

 .أوتكّمؼ تصنع دوف الحوار مف خالؿ التدريب عمى ميارات التواصؿ الشفوي -
 .لطالبتعمميا مف قبؿ ايدؼ مستبثقافة المػة ال النصوص ىذه ارتباط -
 .في المػة العربية ستوى الطالب األجانبم مع الحوار لػة تناسب -
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 .النصوص بالقيـ واالتجاىات اإليجابية زمحتوىتعزي -
 الصفية الػرفة العرض في لمساحة مناسباً  النصوص ليذه المؤديف عدد يكوف أف -

 الطالب. مف عدد أكبر اشتراؾ ويضمف
 .مادية تكاليؼ دوف بسيطة ومتوافرة نص لكؿ المطموبة والديكورات األدوات تكوف أف -
 :صدق المحتوى المعد باستخدام إستراتيجية الدراما الحوارية -د    

باستخداـ إستراتيجية الدراما الحوارية تـ عرض المحتوى بعد إعداده بصورة مبدئية        
عمى مجموعة مف المحكميف المتخصصيف في المناىج وطرؽ التدريس والمتخصصيف في 

، إلبداء رأييـ في مدى صالحيتو المسرحالدراما و تعميـ المػة الثانية، والمتخصصيف في 
 وف.، وقد قاـ الباحث بإجراء التعديالت التي أشار بيا السادة المحكملمتطبيؽ

 :إستراتيجية الدراما الحواريةباستخدام  دليل المعمم لمتدريسإعداد  -ـى    
مية باستخداـ إستراتيجية الدراما قاـ الباحث بإعداد دليؿ المعمـ لتدريس المادة التعمي       

 وقد تضمف ىذا الدليؿ ما يأتي:الحوارية، 
 دراميًا.األىداؼ اإلجرائية لكؿ درس مف الدروس المعالجة  -1

 المحتوى المعد باستخداـ إستراتيجية الدراما الحوارية. -2

 خطوات التدريس باستخداـ إستراتيجية الدراما الحوارية. -3

 .الشخصيات واألدوار -4

 األنشطة المصاحبة. -5

 ينة.األدوات والوسائؿ المع -6

 أساليب التقويـ. -7

 الزمف المناسب لكؿ معالجة درامية. -8

 .ف أقروا صالحيتو لمتطبيؽمف السادة المحكميف الذي وقد تـ عرض الدليؿ عمى مجموعة   
 :  االستماعثالثًا: اختبار ميارات 

 ىدف االختبار: - أ
 . غير الناطقيف بيامتعممي المػة العربية لدى  االستماعميارات  تحدد ىدؼ االختبار في قياس

 :مصادر بناء االختبار - ب

، المسػتوى الثالػثالمقػرر عمػى طػالب  لمعػالـ"كتػاب "العربيػة تـ اختيار قطعتيف مف خارج         
 .وقد روعي فييما مناسبتيما لممستوى التعميمي والثقافي لطالب المستوى الثالث

، والمقػاؿ االختيػار مػف متعػدد يتـ إعداد أسئمة االختبػار مػف نػوع تحديد نوع أسئمة االختبار: - ج
  .مف األسئمة يفالنوع يفرات الواجب مراعاتيا في صياغة ىذوقد روعي في صياغتيا االعتبا
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، كمػػػا ىػػػو ميػػػارات االسػػػتماعتػػػـ تحديػػػد األوزاف النسػػػبية الختبػػػار  إعـــداد جـــدول المواصـــفات: - د
  (.1)جدوؿ موضح في 

 ميارات االستماع( األوزاف النسبية الختبار 1جدوؿ )
 الوزن النسبي عدد األسئمة الميارة م
 :10 2 معرفة غرض المتحدث. 1
 :10 2 والتعبيرات المسموعة فيمًا دقيقًا.فيـ الكممات والجمؿ  2
 :10 2 تحديد الفكرة العامة لمنص المسموع.  3
 :10 2 تحديد األفكار الرئيسة في النص المسموع.   4
 :10 2 تحديد عالقات السبب والنتيجة داخؿ النص المسموع. 5
 :10 2 التمييز بيف الحقيقة والرأي في النص المسموع. 6
 :10 2 المسموع.تذوؽ النص  7
 :10 2 نقد النص المسموع. 8
 :10 2 استخالص القيـ المتضمنة في النص المسموع. 9
 :10 2 تمخيص النص المسموع. 10

 :100 20 المجموع
لتحديػد اليػدؼ مػف االختبػار، تعميمػات ال: تـ صياغة مجموعة مػف صياغة تعميمات االختبار -ه

 .عمى اإلجابة في المكاف المخصص مف ورقة اإلجابةوطريقة اإلجابة عف أسئمتو، والتأكيد 
ــار:طريقــة  -و تػػـ توزيػػع درجػػات االختبػػار عمػػى األسػػئمة بإعطػػاء ثػػالث درجػػات  تصــحيا االختب

( سػػػؤااًل، فػػػإف 20لإلجابػػػة الصػػػحيحة، وصػػػفر لإلجابػػػة الخطػػػأ، وحيػػػث إف االختبػػػار يتكػػػوف مػػػف )
  ( درجة.60الدرجة الكمية لالختبار تساوي )

 جػدوؿ المواصػفات مػع فقػرات االختبػار  تػـ عػرضلمتأكد مف صدؽ االختبػار  :االختبارصدق  -ز
فػي المػػة العربيػة، و  تػدريس المحكمػيف المتخصصػيف فػي منػاىج وطػرؽمجموعػة مػف السػادة عمى 

فقػرة قيػاس كػؿ وذلػؾ بيػدؼ التأكػد مػف ، العربية لمناطقيف بػيرىا، وفػي القيػاس والتقػويـتعميـ المػة 
ومدى سالمة الفقرة لػويًا، والتعرؼ عمى إضافاتيـ ، المستيدؼ قياسيالمميارة مف فقرات االختبار 

وبػذلؾ يكػوف السػادة المحكمػيف، وقد تـ إجراء التعديالت المناسبة في ضوء اقتراحات ومقترحاتيـ، 
  االختبار صادقًا في قياس ما وضع لقياسو.

المستوى عمى عينة مف طالب  ُأجريت التجربة االستطالعية التجربة االستطالعية لالختبار: -ح
وتحديػػػد زمػػػف  ،التأكػػػد مػػػف صػػػالحية االختبػػػار لمتطبيػػػؽ يػػػدؼب( طالبػػػًا، 20بمػػػع عػػػددىا ) الثالػػػث
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 ، وذلؾ كما يأتي:وضوح تعميمات االختباروالتأكد مف  ،االختبار، ومعامؿ السيولة والصعوبة

 :االختبػػار ثبػػاتؿ تػػـ حسػػاب معامػػ حســاب معامــل ثبــات االختبــار ( باسػػتخراج معامػػؿ ألفػػا) 
 وىي نسبة عالية مف الثبات.0.89معامؿ ثبات االختبار ككؿ  ، وقد بمعكرونباخ

 :ة حسػػاب معػػامالت السػػيولة باسػػتخداـ معادلػػ حســاب معــامالت الســيولة والصــعوبة ل ســئمة
معػامالت السػيولة تبػيف أف لالختبػار، وقػد حساب معامالت السػيولة والصػعوبة تـ  والصعوبة

تراوحػػػػت معػػػامالت الصػػػػعوبة  فػػػػي حػػػيف(، 0.87-0.21ألسػػػئمة االختبػػػػار تراوحػػػت مػػػػا بػػػيف)
 .وىي معامالت سيولة وصعوبة ذات نسب متفاوتة (0.79-0.13ألسئمة االختبار ما بيف )

  :تػػـ حسػػاب معػػامالت التمييػػز لألسػػئمة باسػػتخداـ حســاب معــامالت التمييــز ألســئمة االختبــار
 (.0.74 -0.29، حيث تراوحت ىذه المعامالت ما بيف )(Johnson)ف معادلة جونسو 

 :حسػاب زمػف تطبيػؽ االختبػار باسػتخداـ معادلػة تػـ حسـاب الـزمن المناسـب لتطبيـق االختبـار
( دقػائؽ 5بواقػع )( دقيقػة، 66حساب متوسط زمػف االختبػار، وقػد بمػع متوسػط زمػف التطبيػؽ )

 تعميمػاتدقػائؽ إللقػاء ( 4باإلضػافة إلػى )( دقيقػة لإلجابػة عػف أسػئمتيا، 28لسماع القطعة و)
 ( دقيقة.70االختبار، وبذلؾ يبمع الزمف الكمي لتطبيؽ االختبار )

( 20مكونػًا مػف ) (3فػي صػورتو النيائيػة )ممحػؽأصػبح االختبػار  الصورة النيائية لالختبـار: -ط
أسئمة مف نوع أسئمة االختيار  سبعة؛ منيا استماع ئمة عمى كؿ قطعةسأ (10)بواقع اًل موزعة اسؤ 

 .أسئمة المقاؿ نوع مف ثالثة أسئمةمف متعدد، و 
 :  التحدثميارات بطاقة مالحظة ًا: رابع
 :بطاقةىدف ال - أ

 . غير الناطقيف بيالدى متعممي المػة العربية  التحدثفي قياس ميارات  بطاقةتحدد ىدؼ ال
 مصادر بناء البطاقة:  - ب

، قائمة الميارات التػي تػـ التوصػؿ إلييػا مسػبقاً عمى المالحظة بطاقة  اتدمفر  االعتماد في بناءتـ 
 لذا فقد تـ بناء المفردات وفؽ مفردات القائمة دوف إغفاؿ أي منيا.

، كما ىو لبطاقة مالحظة ميارات التحدثتـ تحديد األوزاف النسبية  إعداد جدول المواصفات: - ج
  (.2)موضح في جدوؿ 

 لبطاقة مالحظة ميارات التحدث( األوزاف النسبية 2) جدوؿ
 الوزن النسبي عدد المفردات الميارة م
 :10 1 تحديد األفكار التي يود التحدث عنيا. 1
 :10 1 ترتيب األفكار وتسمسميا. 2
 :10 1 اختيار األلفاظ والتراكيب بدقة.  3



- 24 - 

 

 :10 1 نطؽ األصوات والكممات نطقًا صحيحًا. 4
 :10 1 استخداـ جمؿ وعبارات تامة توضح المعنى.  5
 :10 1 امتالؾ ثروة لػوية مناسبة. 6
 :10 1 التحدث بصوت عاؿس مسموع.  7
 :10 1 تنويع طبقات الصوت حسب مضموف الكالـ.  8
 :10 1 الطالقة في التعبير.  9

 :10 1 استخداـ التعبير المممحي. 10
 :100 10 المجموع

 :البطاقةصدق  -د
ــوى:  - بالقائمػػة والتأكػػد مػػف مطابقػػة المفػػردات بػػيف الميػػارات المتضػػمنة تػػـ تحميػػؿ صــدق المحت

 .القائمة وبطاقة المالحظة

المتخصصػيف فػي المنػاىج تـ عرض البطاقة عمى مجموعة مف المحكمػيف  الصدق الظاىري: -
، وفي القياس والتقويـ ،لػير الناطقيف بياوطرؽ تدريس المػة العربية، وفي تعميـ المػة العربية 

، وقد تػـ إجػراء ومدى سالمة المفردة لػوياً قياس كؿ مفردة لمميارة المستيدفة، لمتأكد مف مدى 
 .التعديالت التي أشار بيا السادة المحكموف

 ، وقػد بمػعكرونبػاخ (تخراج معامػؿ ألفػا )باسػ بطاقػةال تـ حساب معامؿ ثبػات :بطاقةثبات ال -ه
 .ىو معامؿ ثبات مرتفعو 0.92ككؿ  بطاقةمعامؿ ثبات ال

تػـ حسػاب زمػف تطبيػؽ البطاقػة؛ حيػث كػاف متوسػط  البطاقة: حساب الزمن المناسب لتطبيق_ و
 ( دقيقة.25زمف التطبيؽ )

، بحيث يستمع بأحد الزمالء لتطبيؽ بطاقة المالحظةاستعاف الباحث طريقة تطبيق البطاقة:  -و
   متوسط التقييميف.االثناف ويقيماف المفحوص، ثـ يؤخذ 

( 10مػف ) ةمكونػ (4النيائيػة )ممحػؽ افي صػورتي لبطاقةا تأصبح الصورة النيائية لمبطاقة: -ز
روعػػػي فػػػي صػػػياغتيا اسػػػتخداـ لقيػػػاس و وا ممالحظػػػةلميػػػارات مصػػػاغة فػػػي صػػػورة إجرائيػػػة قابمػػػة 

العبػػارات القصػػيرة المحػػددة التػػي تصػػؼ األداء المطمػػوب، وقػػد وضػػعت ىػػذه الميػػارات فػػي مقيػػاس 
ضعيؼ( لقياس األداء في كؿ ميارة عمى حدة،  -مقبوؿ -جيد–جيد جدًا -خماسي متدرج )ممتاز

تصبح الدرجة  ، وبذلؾ(1-2-3-4-5وأعطيت المستويات السابقة الدرجات اآلتية عمى التوالي )
 .( درجة50) تساوي لمبطاقة كميةال

 إجراء تجربة البحث المحور الثاني:
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 :: اختيار عينة البحثأوالً 
معيػػػد المػويػػػات العربيػػػة تػػػـ اختيػػػار مجمػػػوعتي البحػػػث التجريبيػػػة والضػػػابطة مػػػف طػػػالب        

الثالػػػث يػػػار شػػػعبتيف مػػػف شػػػعب المسػػػتوى حيػػػث تػػػـ اخت ؛بطريقػػػة عشػػػوائية بجامعػػػة الممػػػؾ سػػػعود
صػبح مجموعػة تجريبيػة وبمػع عػدد طالبيػا تعيػيف إحػدى الشػعبتيف عشػوائيًا لت عشوائيًا، وكذلؾ تػـ

 ( طالبًا.30( طالبًا، وأصبحت الشعبة األخرى ىي المجموعة الضابطة وبمع عدد طالبيا )30)
 ألدوات البحث:التطبيق القبمي ثانيًا: 
 :التطبيق القبمي الختبار ميارات االستماع -3

التجريبيػػة  البحػػث؛ مجمػػوعتيعمػػى طػػالب  االسػػتماعاختبػػار ميػػارات  قػػاـ الباحػػث بتطبيػػؽ       
طػػالب  تمكػػفىػػػ، وذلػػؾ لموقػػوؼ عمػػى مػػدى 18/10/1434 يػػـو االثنػػيف الموافػػؽ فػػيوالضػػابطة 

، ويوضػػح الجػػػدوؿ اآلتػػي داللػػة الفػػروؽ بػػيف متوسػػػطات التواصػػؿ الشػػفويالمجمػػوعتيف بميػػارات 
 .ميارات االستماع الختباربية والضابطة في التطبيؽ القبمي المجموعتيف التجريدرجات طالب 
 داللة الفرؽ بيف متوسطي درجات طالب المجموعتيف التجريبية والضابطة. (3جدوؿ)

 االستماعفي التطبيؽ القبمي الختبار ميارات 
 0‚03الداللة عند  قيمة"ت" المعيارياالنحراف  الحسابيالمتوسط  العدد المجموعة
 2.80 4.46 30 التجريبية

 غير دالة 0.6
 2‚69 4.81 30 الضابطة

داللة إحصائية بيف متوسطي درجات طالب  ذي( عدـ وجود فرؽ 3يتضح مف جدوؿ )      
حيث كاف  ،االستماع المجموعتيف التجريبية والضابطة في التطبيؽ القبمي الختبار ميارات

( ، في حيف 2.80قدره ) معياري( بانحراؼ 4.46متوسط درجات طالب المجموعة التجريبية )
(، 2‚69قدره ) معياري( بانحراؼ 4.81كاف متوسط درجات طالب المجموعة الضابطة )

(، وذلؾ 0‚01) (، وىي قيمة غير دالة عند مسػػتوى0.6وبحساب قيمة "ت" وجد أنيا تساوى )
 .االستماعميارات  تدنييشير إلى تكافؤ طالب المجموعتيف في 

 :لبطاقة مالحظة ميارات التحدثالتطبيق القبمي  -1
 عمػػػى طػػػالب مجمػػػوعتي البحػػػث؛بطاقػػػة مالحظػػػة ميػػػارات التحػػػدث  قػػػاـ الباحػػػث بتطبيػػػؽ       

ىػػ، وذلػؾ 20/10/1434-18 الموافػؽ ثالثػاء واألربعػاء والخمػيسـ الأيػا فيالتجريبية والضابطة 
وقػد حػدد الباحػث لممتعممػيف ، تحػدثالميػارات طػالب المجمػوعتيف مػف  تمكػفلموقوؼ عمى مػدى 

ووسػائؿ االتصػاؿ عػف بعػد، تعمـ المػة العربية  ستة موضوعات يختار أحدىا لمتحدث فيو، وىي:
 .األمراضالمياه، و الوقت،  وأىمية، ومشكمة البطالة، الحديثة
بية والضػابطة داللة الفروؽ بيف متوسطات درجات طالب المجموعتيف التجري (4)جدوؿ ويوضح 

 .ميارات التحدث لبطاقة مالحظةفي التطبيؽ القبمي 
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 داللة الفرؽ بيف متوسطي درجات طالب المجموعتيف التجريبية والضابطة. (4جدوؿ)

 تحدثلبطاقة مالحظة ميارات الفي التطبيؽ القبمي 
 0‚03الداللة عند  قيمة"ت" االنحراف المعياري الحسابي المتوسط العدد المجموعة
 2.14 5.74 30 التجريبية

 2‚18 5.52 30 الضابطة غير دالة 0.5
( عدـ وجود فرؽ ذي داللة إحصائية بيف متوسطي درجات طالب 4يتضح مف جدوؿ )        

حيث كاف  ،ميارات التحدثلبطاقة مالحظة المجموعتيف التجريبية والضابطة في التطبيؽ القبمي 
( ، في حيف 2.14( بانحراؼ معياري قدره )5.74متوسط درجات طالب المجموعة التجريبية )

(، 2‚18( بانحراؼ معياري قدره )5.52كاف متوسط درجات طالب المجموعة الضابطة )
(، وذلؾ 0‚01) (، وىي قيمة غير دالة عند مسػػتوى0.5وبحساب قيمة "ت" وجد أنيا تساوى )
 .التحدثميارات ل الضعؼ الشديديشير إلى تكافؤ طالب المجموعتيف في 

 :والضابطة المادة التعميمية لممجموعتين التجريبيةتدريس ثالثًا: 
إسػػػتراتيجية المػػادة التعميميػػػة لطػػالب المجموعػػة التجريبيػػة باسػػتخداـ تػػـ البػػدء فػػي تػػدريس         
يومػػًا،  90ىػػػ، حيػػث اسػػتػرؽ تدريسػػو حػػوالي 23/10/1434مػػف السػػبت الموافػػؽ  الحواريػػة الػػدراما

سػػػػاعتيف أسػػػػبوعيف متتػػػػالييف بواقػػػػع  ةالسػػػػتوقػػػػد اسػػػػتػرؽ تػػػػدريس كػػػػؿ موضػػػػوع مػػػػف الموضػػػػوعات 
عات بالطريقػة المعتػادة. وقػد قػاـ أما طالب المجموعة الضابطة فقػد درسػوا ىػذه الموضػو  أسبوعيًا.

الباحػػػث نفسػػػو بتطبيػػػؽ تجربػػػة البحػػػث عمػػػى طػػػالب المجمػػػوعتيف التجريبيػػػة والضػػػابطة، وقػػػد وجػػػد 
أدوارىػػـ فػػي خػػالؿ العػػرض الػػدرامي الباحػػث صػػعوبة فػػي تػػدريب طػػالب المجموعػػة التجريبيػػة عمػػى 

  حقة تعودوا عمى األمر.األوؿ نظرًا لمحدودية مفردات المػة العربية لدييـ، لكف في المرات الال
 :التطبيق البعدي ألدوات البحثرابعًا: 
تطبيقػػًا بعػػديًا عمػػػى  ميػػارات التحػػدث بطاقػػة مالحظػػةاالسػػتماع و تػػـ تطبيػػؽ اختبػػار ميػػارات     

 يطػػالب المجمػػوعتيف التجريبيػػة والضػػابطة عقػػب االنتيػػاء مػػف عمميػػات التػػدريس، وذلػػؾ فػػي يػػوم
، ورصػػػػد االختبػػػػار والبطاقػػػػةىػػػػػ، وقػػػػد تػػػػـ تصػػػػحيح 30/1/1434-29الموافػػػػؽ  واالثنػػػػيف األحػػػػد

 معالجتيا إحصائيًا.   و الدرجات 
 نتائج البحث وتوصياتو ومقترحاتو

ييدؼ ىذا المحور إلى رصد إجمالي لمنتائج التي تـ التوصؿ إلييا في ىذا البحث، وتفسػير       
وكذلؾ تقديـ عدد ي ضوء النتائج التي أظيرىا البحث، ثـ تقديـ عدد مف التوصيات ف ىذه النتائج،

 مف الموضوعات البحثية المقترحة التي لـ يتسف لمباحث التعرض ليا مف خالؿ ىذا البحث.
 أواًل: نتائج البحث، وتفسيرىا:
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  لمتأكػػد مػػف صػػحة الفػػرض األوؿ مػػف فػػروض البحػػث الحػػالي، ونصػػو: ال يوجػػد فػػرؽ ذو داللػػة
ات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في التطبيؽ البعدي إحصائية بيف متوسطي درج

، قػػػػاـ الباحػػػػث بحسػػػػاب متوسػػػػط درجػػػػات الطػػػػالب بػػػػالمجموعتيف االسػػػػتماعالختبػػػػار ميػػػػارات 
، وحسػػػاب االنحرافػػػات االسػػػتماعالتجريبيػػػة والضػػػابطة فػػػي التطبيػػػؽ البعػػػدي الختبػػػار ميػػػارات 

يوضػػح نتػػائج التطبيػػؽ البعػػدي الختبػػار ميػػارات  (5)جػػدوؿ و  المعياريػػة، وحسػػاب قيمػػة "ت" ،
 .االستماع
 داللة الفرؽ بيف متوسطي درجات طالب المجموعتيف التجريبية والضابطة. (5جدوؿ)

 االستماعفي التطبيؽ البعدي الختبار ميارات 
 0‚03الداللة عند  قيمة"ت" االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المجموعة
 4‚26 50‚42 30 التجريبية

 دالة 16‚20
 6‚09 19‚11 30 الضابطة
داللػػػػة إحصػػػػائية بػػػػيف متوسػػػػط درجػػػػات طػػػػالب  ( وجػػػػود فػػػػرؽ ذي5يتضػػػػح مػػػػف جػػػػدوؿ )       

لصالح المجموعة  االستماعالمجموعتيف التجريبية والضابطة في التطبيؽ البعدي الختبار ميارات 
قػدره  معيػاري( بانحراؼ 50‚42التجريبية؛ حيث كاف متوسط درجات طالب المجموعة التجريبية )

( بػانحراؼ معيػػاري 19‚11(، فػي حػػيف كػاف متوسػػط درجػات طػػالب المجموعػة الضػػابطة )4‚26)
 ، 0‚01وىي قيمة دالة عند مسػتوى  (،16‚20"ت" وجد أنيا تساوى) وبحساب قيمة (،6‚09قدره)

ي: يوجػد تعديمو بحيث يصبح عمى النحػو اآلتػوبذلؾ تـ رفض الفرض األوؿ مف فروض الدراسة و 
فػػػرؽ ذو داللػػػة إحصػػػائية بػػػيف متوسػػػطي درجػػػات المجموعػػػة التجريبيػػػة والمجموعػػػة الضػػػابطة فػػػي 

 لصالح المجموعة التجريبية. االستماعالتطبيؽ البعدي الختبار ميارات 
 أسئمة البحث، ونصو:ولإلجابة عف السؤاؿ الثالث مف 

ما فاعمية إستراتيجية الدراما الحوارية في تنمية ميارات االستماع لدى متعممي المغة العربية 
 غير الناطقين بيا؟

وذلؾ ، في تنمية ميارات االستماع إستراتيجية الدراما الحواريةتـ حساب حجـ التأثير الستخداـ 
 يوضح ذلؾ.( 6وجدوؿ)، (2)بحساب مربع إيتا 

 ستماعفي تنمية ميارات اال إستراتيجية الدراما الحواريةاستخداـ حجـ تأثير  .(6جدوؿ )

 حجم التأثير t 2 البيان
 كبير 0.76 36.10 اختبار ميارات االستماع

بمع باستخداـ إستراتيجية الدراما الحوارية حجـ تأثير التدريس  مف الجدوؿ السابؽ أفضح يت
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إستراتيجية الدراما مية التدريس باستخداـ عيدؿ عمى فاوىو حجـ تأثير كبير؛ مما  (0‚76)
 لدى طالب المجموعة التجريبية. ستماعفي تنمية ميارات اال الحوارية

 ويعزو الباحث ىذا النمو الواضح في ميارات االستماع لدى طالب المجموعة التجريبية إلى:

وجذابة لمطالب وذلؾ يجعميـ ينتبيوف ويركزوف انتباىيـ، أف أنشطة الدراما الحوارية ممتعة  -
 والتركيز واالنتباه يمثالف المرحمة األولى مف مراحؿ االستماع الجيد.

أف إستراتيجية الدراما الحوارية تتيح فرصًا واسعة لمتدريب عمى ميارات االستماع، سواء مف  -
الدرامي، أو أثناء أداء المشاركيف  خالؿ التعميمات التي يتـ إلقاؤىا عمى الطالب قبؿ النشاط

 ألدوارىـ، أو أثناء المناقشات التي تمي العرض الدرامي.

أف إستراتيجية الدراما الحوارية تتيح لمتعممي المػة العربية غير الناطقيف بيا تبادؿ األدوار  -
َـّ ترسخ لدييـ ميارات االستماع.  مستمعيف ومتحدثيف، ومف ث

المشاىديف وتجعميـ يتابعوف المتحدث باىتماـ، فيتتبعوف كمماتو أف الدراما الحوارية تجذب  -
يماءاتو، وكؿ ذلؾ يساعد عمى تنمية ميارات االستماع لدييـ. شاراتو وا   وحركاتو وا 

أف المناقشة التي تتضمنيا اإلستراتيجية عقب العرض الدرامي تفرض عمى الجميع المشاركة  -
بداء الرأي، ومف ثـ تجعميـ يركزوف في عمم ية االستماع حتى يستطيعوا التفاعؿ مع المعمـ وا 

 ومع زمالئيـ.

(، Ballou, 2000) لمبحث الحالي مع نتائج كؿ مف دراسة وقد اتفقت النتيجة السابقة       
)الموح، (، ودراسة 2004(، ودراسة )رجب، 2004(، ودراسة )العمري، Macy, 2002ودراسة )
   .(2012(، ودراسة )محمد،2012)زيد، ، ودراسة (2010)الشنطي، (، ودراسة 2005

  مػف فػروض البحػث الحػالي، ونصػو: ال يوجػد فػرؽ ذو داللػة  ثػانيلمتأكد مف صحة الفرض الو
إحصائية بيف متوسطي درجات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في التطبيؽ البعدي 

بػالمجموعتيف  ، قاـ الباحػث بحسػاب متوسػط درجػات الطػالبالتحدثميارات لبطاقة مالحظة 
، وحسػػػػػاب التحػػػػػدثميػػػػػارات  لبطاقػػػػػة مالحظػػػػػةالتجريبيػػػػػة والضػػػػػابطة فػػػػػي التطبيػػػػػؽ البعػػػػػدي 
والجػػػدوؿ اآلتػػػي يوضػػػح نتػػػائج التطبيػػػؽ البعػػػدي  االنحرافػػػات المعياريػػػة، وحسػػػاب قيمػػػة "ت" ،

 .التحدثميارات  ظةلبطاقة مالح
المجموعتيف التجريبية والضابطة في  داللة الفرؽ بيف متوسطي درجات طالب. (7جدوؿ)

 التحدثميارات  بطاقة مالحظةالبعدي لالتطبيؽ 



- 29 - 

 

 0‚03الداللة عند قيمة"ت" المعيارياالنحراف  الحسابيالمتوسط  التطبيق
 7‚84 52‚31 القبمي

 دالة 15‚97
 9‚27 20‚04 البعدي
 داللػػػػة إحصػػػائية بػػػيف متوسػػػػط درجػػػات طػػػػالب ( وجػػػود فػػػرؽ ذي7يتضػػػح مػػػف جػػػػدوؿ )         

لصػػالح  التحػػدثميػػارات  لبطاقػػة مالحظػػةالبعػػدي المجمػػوعتيف التجريبيػػة والضػػابطة فػػي التطبيػػؽ 
 معيػاري( بػانحراؼ 52‚31) المجموعػة التجريبيػة؛ حيث كػاف متوسػط درجػات المجموعة التجريبية

قدره  معياري( بانحراؼ 20‚04) المجموعة الضابطة(، في حيف كاف متوسط درجات 7‚84قدره )
 ، 0‚01(، وىػػي قيمػػة دالػػة عنػػد مسػػتوى 15‚97(، وبحسػػاب قيمػػة "ت" وجػػد أنيػػا تسػػاوى )9‚27)

: يوجػد ياآلتوبذلؾ تـ رفض الفرض الثاني مف فروض الدراسة وتعديمو بحيث يصبح عمى النحو 
المجمػػػوعتيف التجريبيػػػة والضػػػابطة فػػػي التطبيػػػؽ  فػػػرؽ ذو داللػػػة إحصػػػائية بػػػيف متوسػػػطي درجػػػات

 .لمجموعة التجريبيةلصالح ا التحدثميارات  لبطاقة مالحظةالبعدي 
 ولإلجابة عف السؤاؿ الثالث مف أسئمة البحث، ونصو:

ما فاعمية إستراتيجية الدراما الحوارية في تنمية ميارات التحدث لدى متعممي المغة العربية 
 غير الناطقين بيا؟

وذلؾ ، في تنمية ميارات التحدث إستراتيجية الدراما الحواريةتـ حساب حجـ التأثير الستخداـ 
  يوضح ذلؾ. (8وجدوؿ)، (2)بحساب مربع إيتا 

 في تنمية ميارات التحدث إستراتيجية الدراما الحواريةاستخداـ حجـ تأثير  .(8جدوؿ )

 حجم التأثير t 2 البيان
بطاقة مالحظة ميارات 

 كبير 0.71 35.57 ككل التحدث

بمع باستخداـ إستراتيجية الدراما الحوارية حجـ تأثير التدريس  مف الجدوؿ السابؽ أفضح يت
إستراتيجية الدراما مية التدريس باستخداـ عيدؿ عمى فاوىو حجـ تأثير كبير؛ مما  (0‚73)

 لدى طالب المجموعة التجريبية. في تنمية ميارات التحدث الحوارية

 ويعزو الباحث ىذا التحسف الممحوظ في ميارات التحدث لدى طالب المجموعة التجريبية إلى:

أف إستراتيجية الدراما الحوارية تتيح فرصًا واسعة لمتدريب عمى ميارات التحدث سواء مف  -
خالؿ تدريب الطالب المشاركيف في ىذه الدراما، أو مف خالؿ النقاشات والحوارات التي 

 انتياء النشاط الدرامي.تدور عقب 

د متعممي المػة العربية غير الناطقيف بيا عمى اإللقاء الجيد  - أف أسموب الدراما الحوارية يعوٍّ
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تقاف التعبير وجرأة التحدث.  وا 

أف نشاط الدراما الحوارية يضفي جوًا مف البيجة والسرور في الصؼ، ويكسب الطالب  -
لدرامي، ويفسح المجاؿ أماميـ لكي يعبروا خبرات جديدة مف خالؿ المشاركة في النشاط ا

 عما بداخميـ دوف خوؼ، وذلؾ بالطبع ينعكس إيجابًا عمى ميارات التحدث لدييـ.

أف الدراما الحوارية جعمت متعممي المػة العربية غير الناطقيف بيا يعتمدوف عمى أنفسيـ في  -
 إدارة الحوار والمناقشة داخؿ الصؼ.

ارية تساعد متعممي المػة العربية غير الناطقيف بيا عمى تنمية أف إستراتيجية الدراما الحو  -
 ميارات التحدث، ألنيا تضمف أف يتحدث الجميع سواء الذيف يمعبوف األدوار أو المستمعيف.

(، Dudin, 1994) لمبحث الحالي مع نتائج كؿ مف دراسة وقد اتفقت النتيجة السابقة      
(، ودراسة Macy, 2002(، ودراسة )2001اهلل،  (، ودراسة )جابBallou, 2000) ودراسة
  (.2013ودراسة عبد الحميد )، (2012 والعكؿ، ،ودراسة )خصاونة(، 2005)الموح، 

 ثانيا: توصيات البحث:
 يمكف تقديـ التوصيات اآلتية: ،ضوء ما أسفر عنو البحث مف نتائج في        

غير ستراتيجية تدريسية لتنمية الميارات المػوية لمتعممي المػة العربية اد الدراما الحوارية إاعتم -1
 .الناطقيف بيا

إنشاء مسرح تعميمي لتفعيؿ استخداـ إستراتيجية الدراما الحوارية في معاىد تعميـ المػة العربيػة  -2
 .لػير الناطقيف بيا

لتػدريبيـ عمػى  النػاطقيف بيػالػيػر دورات تدريبية ألساتذة تعمػيـ المػػة العربيػة ورش عمؿ و عقد  -3
 إستراتيجية الدراما الحوارية بشكؿ فاعؿ. توظيؼ

تضػػػميف إسػػػتراتيجيات التػػػدريس الحديثػػػة ومنيػػػا إسػػػتراتيجية الػػػدراما الحواريػػػة فػػػي بػػػرامج إعػػػداد  -4
 . لػير الناطقيف بيامعممي المػة العربية 

 تعمػيـ المػػة العربيػة منػاىج تخطػيط فػي لممشػاركة الػدراما الحواريػة فػي بمتخصصيف االستعانة -5
 .وتطويرىا لػير الناطقيف بيا

توجيو المزيد مف االىتمػاـ والعنايػة بميػارات التواصػؿ الشػفوي التػي يحتػاج إلييػا متعممػو المػػة  -6
 .غير الناطقيف بياالعربية 

 ثالثا: مقترحات البحث:
 في ضوء نتائج البحث الحالي يقترح الباحث إجراء البحوث اآلتية:        
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 –الميارات المػوية األخرى )القراءة  تنمية في الحوارية ماراالد فاعمية إستراتيجية سةدرا -1
 .غير الناطقيف بيامتعممي المػة العربية  لدى (الكتابة

متعممي المػة العربية  لدى الوعي الثقافي تنمية في الحوارية ماراالد فاعمية إستراتيجية سةدرا -2
 .غير الناطقيف بيا

لتعمـ المػة الطالب األجانب دافعية  تنمية في الدراما الحوارية إستراتيجيةفاعمية  دراسة -3
 العربية.

متعممي  لدى اإلبداعي التفكير تراميا تنمية في الحوارية ماراالدفاعمية إستراتيجية  سةدرا -4
 .غير الناطقيف بياالمػة العربية 

ستراتيجيات و الحوارية  ماراالد إستراتيجية توظيؼ بيف مقارنة -5  في وأثرىا أخرى تدريسيةا 
 .غير الناطقيف بياالمعرفي لمتعممي المػة العربية  التحصيؿ

 المراجع:

إستراتيجية مقترحة في ضوء المدخؿ التواصمي لتنمية ميارات  .(2012إبراىيـ، ىداية ىداية) -1
الفيـ السمعي لدى دارسي المػة العربية الناطقيف بػيرىا، مجمة العموـ اإلنسانية واالجتماعية، 

 . 95-13(، 24ع)
 (، القاىرة، دار المعارؼ.6لساف العرب، مج ) .)د.ت(، محمد بف مكـر بف عمي ابف منظور -2
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