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 مستخلص:

يف تنمية مهارات احملادثة  اعلية املسرح التعليميياس مدى فق إىل هذه الدراسة التجريبيةهدفت 

ثة اليت تبنتها الدراسة احلالية، يف ضوء مهارات احملاداالبتدائية  املرحلة تالميذباللغة اإلجنليزية لدى 

عاونة مبعلى أدائها  التالميذتدريب  مت باللغة اإلجنليزية عليميةت الدراسة من مسرحيةوقد تكونت أدوات 

لبه وفق ما يتط واإلبداعلإلضافة  فرصةال التالميذمع إعطاء رسة باملد ةوإشراف أساتذة اللغة اإلجنليزي

 كل تلميذقييم أداء إضافة إىل بطاقة مالحظة حمكمة لت ،األداء التمثيلي ووفقا ألهداف املسرح التعليمي 

الصفوف  ذتالميمن  تلميذًا( 20من ) الدراسةونت عينة أثناء اختبار احملادثة الشفهي مع زميله، وقد تك

دينة عرعر باململكة العربية مب ملرحلة االبتدائية باملدارس الدوليةبا)الرابع واخلامس والسادس ( العليا 

، مت حتليل النتائج باستخدام ضابطة واألخرىجتريبية  حداهماأمت تقسيمهم إىل جمموعتني  ،السعودية 

،  Wilcoxon Z- testواختبار ولكوكسون Mann- Whitney U- test  اختبار مان ووتيين

 اإلجنليزية.  تنمية  مهارات احملادثة باللغةوقد توصلت الدراسة إىل فاعلية املسرح التعليمي يف

 ميذ املدارس الدولية.رات احملادثة باللغة اإلجنليزية، تالاملسرح التعليمي، مها املفتاحية:الكلمات 
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Effectiveness of Educational Theatre in Developing 

English Conversation Skills for Primary School Pupils in 

International Schools: Experimental Study 
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Lecturer, Department of Educational Information - Faculty of Specific 

Education - Mansoura University 

 
 

Abstract:   
This experimental study aimed to measure the effectiveness of the 

educational theater in developing conversation skills in the English 

language for primary school pupils in the light of the conversation skills 

adopted by the current study. The study tools consisted of an 

educational play in the English language. Students were trained to 

perform them with the assistance and supervision of English language 

teachers. The school gives students the opportunity to add and create 

according to the performance required for performance and according 

to the goals of the educational theater, in addition to a court note card 

to evaluate the performance of each student during the oral conversation 

with his colleague, and the study sample consisted of (20) students from 

the higher grades ( Fourth, fifth and sixth) at the elementary stage in 

international schools in Arar, Saudi Arabia, they were divided into two 

groups, one is experimental and the other is control. The results were 

analyzed using the Mann-Whitney U-test and the Wilcoxon Z- test.  The 

results showed the effectiveness of the educational theater in 

developing conversation skills in the English 

language.                                                                                           
Key words: educational theater, conversation skills in English, 

international school students.                                        
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 مقدمة:

س االجتاهات السليمة بوية واألنشطة املدرسية اليت تغرالتعليمي من الروافد الرتُيعترب املسرح 

يع املظاهر السلبية لول واملعااجات اليت تقضي على موتكافح السلبيات اليت تظهر يف اجملتمع وتقدم احل

 (.2015إلبداع والتميز )الربازي، يف اجملتمع اليت تصيب الفرد بالضعف وتبعده عن ا

 ةني ااجوانب التحصيلية واملهارييف حتس وفعاليته يف كفاءته سرح التعليمي بثقة املدراء واملعلمنيوحيظى امل

 قد جنح واكتسب (TIE) أن املسرح يف التعليم Jackson  (1980)جاكسون  يذكرحيث والسلوكية، 

يم يف تلك املدارس احملظوظة الفريدة اليت قدمها للتعل ساهمتهملالتقدير يف العديد من ااجهات التعليمية 

 باالستفادة منه. 

راسة طبقاً للد ETF) )Educational Theatre Foundationكما تشري مؤسسة املسرح التعليمي 

سرحي يف املدارس عن برامج التعليم امل EDTA-Utah State Universityاالستقصائية جبامعة 

 الناقد التفكري هاراتم تعزز املسرحية الربامج أن يعتقد املدارس مسؤولي من ٪98الثانوية األمريكية أن 

 يف نواتس أربع ملدة الفنون يف روسًاد تلقوا الذين الطالب وأن ب،الطال لدى والقيادة والتواصل والتعاون

صلوا مقارنة بالطالب الذين ح SATنقطة يف اختبارات  92نملى معدل أعلى ع حصلوا الثانوية املدرسة

  (ETF, 2019)على نصف عام أو أقل. 

 للطالب، كما اللغوي النمو يف أثر كبري له التعليمي املدرسي وقد أثبتت الدراسات أن للمسرح

( أنه غالبًا ما جيد 2009طقة ) يذكر أبويواجهها املعلم، حيث  معضلة على ُيعد وسيلة فعالة يف التغلب

لغة ثانية أنفسهم يف طوقة لدى متعلمي اللغة اإلجنليزية كاملعلمون املشاركون يف تطوير مهارات اللغة املن

تلقائية يف اللغة تصور املتعلمني أن الطالقة وال موقف متناقض؛ ويبدو أن هناك تعارًضا من جهة بني

ميلهم للمشاركة يف األنشطة  ح يف تعلم اللغة، ومن ناحية أخرى عدمارزة للنجااإلجنليزية املنطوقة عالمة ب

تنا ملعرفة كيف ميكن ك حاجة إىل إعادة النظر يف ممارساملصممة لتطوير مهارات التحدث املختصة. لذا هنا

ليزية للغة اإلجنات اإلجيابية للقدرة على التحدث بااستغالل الدافع املتأصل يف املتعلمني عن التصور

عب األدوار عرب وسائل، حيث ُيعد ممارسة الطالب للبطالقة، ويعترب املسرح التعليمي أحد أهم هذه ال

على درجات أ حوار واحملادثة باإلجنليزية وهيمسرحية ذات حوار ثري وممتع للطالب جتربة حية لل

 هاراته يف احملادثة.م تنميةتوظيف املسرح وحوار الطالب يف 

( أن 2016بوالقرا ) يف حوار الطالب مع ذاته حيث يذكر األول ملمارسة احملادثةويتمثل املستوى 

 املعتمدة الذاتي، التسيري فاعلية يف األكثر التعليمية اإلسرتاتيجيات من الذات مع اإلجيابي احلوار

 يف يستثمرها الطلبة أن ميكن واليت الرتبوي النفس علم يف جمال رئيسي الراهن كعامل الوقت يف
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 لىاإلجيابي مع الذات ع بصفة خاصة، حيث يساعد احلوار عمومًا والشفوي الدراسي أدائهم تعزيز مستوى

 من اخلوف واخلجل، فهي اإلجنليزية يتحرر فيها الطالب باللغة وعفوية طالقة أكثر حمادثات إجراء

 خالل ادثة، مناحمل مهارة يف الطلبة أداء حتسني يف فاعليتها أثبتت معرفية حتفيزية إسرتاتيجية

 ونوعية سلبية، أو إجيابية إما ذاتية ألنفسهم من رسائل يقوله الطلبة ما بني االرتباط على التأكيد

 أدائهم الشفوي.

 اخلاصة يف لألغراض اإلجنليزية اللغة إطار قاعدة النشاط يف بواسطة التعلم كما يسعى

حيث ميكن  اللغة اإلجنليزية مناهج يف إليها حيتاجون اليت احملادثة مهارات إلكسابهم الطالب مساعدة

جمموعات  يف عمل ورش خالل من الصف داخل  احملادثة تقنية من خالل ذلك التعلم الذاتي لدى الطالب

 تزويد هو هذه األنشطة من واهلدف التقليد وغريها، العامة، املناقشات التمثيل، احملادثة، صغرية،

مواقف معينة يعرب  يف سلس شكلبللمحادثة   هنحيتاجو ما ملواجهة واخلربة والتطبيق باملعلومات الطالب

مان املناسبني يف املكان والز Task-Based Learningفيها الطالب عن نفسه بهذه الوسيلة من التعلم  

 (.2012بشكل طبيعي. )أمني ،

عرب جنليزية حيث ُيمستوى أعلى للمحادثة باللغة اإل اففيهأما املشاركة يف مسرح العرائس 

لى ما يقدمه املعلم لطالبه اليت تعتمد ع إبداعاتهن خالل عن العرائس طبقًا لنص املسرحية أو م التالميذ

حوار واحملادثة، رحية، وميثل ذلك فرصة وموقفًا للمن صالحيات متعلقة باالرجتال واإلضافة لنص املس

ية كلغة ثانية، ت اللغة اإلجنليزيس مهارا( أن مسرح العرائس وسيلة فعالة يف تدر1983ويذكر بوريين )

كما تؤيد ذلك لشفوية، فيه حيث تثري املهارات اللغوية اكونه وسيلة اقتصادية للتسلية والرت إىلإضافة 

خدام مسرح يف تنمية مهارات تصميم واست ( فقد توصلت دراستها إىل فاعلية برنامج2016دراسة الللي )

لربنامج التدرييب امليداني بغزة، أثناء ا اإلسالميةامعة العرائس التعليمي لدى الطالبات املعلمات يف ااج

 لعينة البحث.

 جيسد الطالبة اليت  احملادثة يتمثل يف املسرحية احلييف وأعلى درجات االستفادة من املسرح التعليمي

 العتبارات الثقافية.ا اللغة والتفكري ولغة ااجسد واأبطاهلا بأنفسهم مباشرة دون عرائس، ويوظفون فيه

ليمية حبيث إلعداد املسبق للمادة التع( أن جناح متثيل الدور يعتمد على ا1997ويذكر أبو حوش؛ عيد )

امها كما املراد استخد ”sentences and vocabulary“لى أمناط ااجمل واملفردات يتدرب الطالب ع

 ريقة اليت يراها مناسبة.يف التعبري عن ذاته بالط إبداعهويتم شرح املوقف بدقة لتوظيف خيال الطالب 

أن املسرح  Uştuk (2017لعاملي حيث تذكر )وللمسرح التعليمي أهمية كبرية على املستوى ا

 أولغة أجنبية ثانية  ذي ُيستخدم على نطاق واسع يف تعليمُيعد أحد أشكال املسرح التطبيقي ال التعليمي
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يمية تطبق املسرح ة، وتشرحها دراسة حالة لشركة تعللغة إضافية، ويؤيد ذلك العديد من اأُلطر النظري

عن طريق إجراء مقابالت  ، ُجمعت فيها البياناتإيطاليا التعليمي يف الربامج التعليمية للمدارس يف مشال

تعليمية تعزز التعلم  إىل أن هذه الربامج توفر جتربة مع صناع املسرح حول جتاربهم، وقد أشارت النتائج

 النشط للمتعلم وتضمن مشاركته. 

ر أن زية يف فيتنام حيث يذكجتربة تعليم اللغة اإلجنلي  Hong Minh (2016) كما يتناول

ة ، ولكن بعد مرور فرت1986أجنبية مت تدريسها يف فيتنام يف عام  مرة كلغةاللغة اإلجنليزية ُقدمت ألول 

ب يف التحدث باللغة تحدث باللغة، ولتحسني كفاءة الطالطويلة ال يزال الشعب الفيتنامي جيد صعوبة يف ال

ة هج تدريس اللغلكتب املدرسية ااجديدة على أساس ناإلجنليزية، طورت احلكومة الفيتنامية سلسلة من ا

عتمد على وهو منهج تعليمي ي Communicative language teaching  (CLT)التواصلية

قد أظهر املتعلمون حتسنًا من خالل توظيف الدراما. و ،تفاعلاملواد التعليمية وُيركز على املتعلم وحيركه ال

 مل جيد نهج لكرحية يف ميع أحناء العامل. ومع ذكبريًا يف مؤشرات التحدث من خالل الدراسات املس

(CLT)  نها تأثري جع السبب يف ذلك إىل أسباب عدة مجناًحا كبرًيا يف فيتنام يف املاضي، وقد ير

تقليدية وعدد الطالب متحانات القائمة على القواعد الالكونفوشيوسية على الثقافة الفيتنامية ونظام اال

ى هذه التحديات مت تصميم ، وللتغلب علاليوميةاحلياة  يف الفصل واالستخدام النادر للغة اإلجنليزية يف

غة اإلجنليزية ادة كفاءة الطالب يف التحدث باللهذا املشروع البحثي كدراسة جتريبية تطمح إىل زي

 فسه من آثار العوامل، مع التقليل يف الوقت ن (CLT)باستخدام أنشطة الدراما من أجل توظيف مزايا

 مدرسة ريفية ابتدائية راسة على عينة من طالب الصف الرابع يفلداملثبطة السابق ذكرها، ومت تطبيق ا

ت لقياس مستويات أخرى ضابطة، ُطبق عليهم استبيانايف فيتنام وُقسمت عشوائياً إىل جمموعة جتريبية و

فاءة يف الكالم، كما ا مت اختبارها لتقييم مستويات الكالتحفيز األولية ومواقفهم لتعلم لغة أجنبية. كم

وقد أظهرت اجملموعة  علم، استناًدا إىل أنشطة الدراما؛جملموعة التجريبية ملنهج يركز على املتخضعت ا

 ة.التحدث مقارنة باجملموعة الضابط التجريبية حتسنًا كبريًا يف ميع مقاييس كفاءات

 ة راند "املشاركةبدراسة نص تقرير مؤسس Gray, Raheve( 2016كما قام جاري وراهيف )

نقدي واملهارة الكالمية" ءة والقدرة اإلدراكية والتفكري الرتبط مبكاسب يف الرياضيات والقرايف الفنون ت

"الطالب  أن قائاًل  National Endowment for Arts من مؤسسة 2012عكس تقرير صدر عام 

ون كادميي، يصبحققون أداًء أفضل على املستوى األالذين يتمتعون خبربات غنية بالفنون يف املدرسة حي

،  ة مبعدالت أعلى من أقرانهموتصويتًا ، وتطوعًا ، وعموًم املشارك ،أيًضا مواطنني أكثر نشاًطا وإشرتاكًا

ب احملظوظني بدرجة  التعليم توفر فوائد شاملة للطالويؤكد ذلك على الدليل املتصاعد على أن الفنون يف
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ل عن مناهج املدارس العامة ليم الفنون منفصلك ال يزال تعكافية اجعلهم جزًءا من مناهجهم الدراسية. ومع ذ

و الرياضيات أو العلوم لدراسية ومنها اللغة اإلجنليزية أمبعدل ينذر باخلطر، ويتطلب احلل دمج املقررات ا

املزج ميثل مستقبل التعليم،  اأو املوسيقى أو الفنون املسرحية؛ هذ مثل الفن الفنون،جبانب حمدد من تعليم 

طة فعالة من حيث التكلفة، وهي خ التدريس،وأعضاء هيئة  نياحلالية من املوظفني من خالل االستفاد

املعلمني من خمتلف   إىل النصف. كما يسمح ذلك بتوحدوميكن أن تعمل على خفض نسبة الطالب إىل املعلمني

 ي. عدادهم الكامل للتعليم بعد الثانوالتخصصات ويوفر للطالب تعليمًا جيًدا من شأنه إ

للغات متزايدة يف جمال تدريس ا ( أن الرتبية املسرحية ذات أهمية2016)ه ِفِشمانفِر ويذكر 

لمية والفنية، وجدير ملسرح والتعليم من الناحيتني العاألجنبية وجيسد ذلك عالقة التفاعل املثمرة بني ا

اللغات األجنبية تطوًرا س ة األملانية واإلجنليزية، شهد تدريبالذكر أنه فيما يتعلَّق بالدول املتحدثة باللغ

نهج األدائية و اكتشاف اإلمكانات الرتبوية للعلى مدى العقدين املاضيني، وأصبح هناك توجُّه حن

 إطاره بني "األشكال اب من املمارسات، ينبغي التمييز يفواستغالهلا، وبرز يف هذا الصدد جمال مثري لإلعج

ك األنشطة اليت ميكن ما األشكال األدائية الصغرى فهي تلاألدائية الصغرى" و"األشكال األدائية الكربى". أ

لصامت القصرية ض الصور الثابتة وعروض التمثيل اتنفيذها يف إطار وحدة دراسية واحدة، كتصميم وعر

ورش عمل املسرح  دائية الكربى كالعروض املدرسية أوالصوتي، بينما تتجاوز األشكال األ چأو الكوال

ألدائية احلية على األرجح يف ومن املؤكد استمرار تلك املمارسات ا ،اليوميتدريس نطاق حدود ال االرجتالي

 .التعزيز جمال تدريس اللغات األجنبية على حنو فعَّ

ات احملادثة باللغة ة املسرح التعليمي يف تنمية مهاركما أكدت العديد من الدراسات السابقة على فاعلي

(، 2011دراسة الصمادي )، و(2011(، ودراسة زهران )2005دراسة إبراهيم ) اإلجنليزية، ومنها

 ( وغريها.2018(، ودراسة الشعبيات )2013) Batainaودراسة 

 :مشكلة الدراسة

حلة االبتدائية يف الصفوف العليا من املر الميذتتكمن صعوبة احملادثة باللغة اإلجنليزية لدى 

ين والتعرض للسخرية، اخلطأ واخلجل من التحدث أمام اآلخر من أسباب عديدة لعل أهمها خوف الطالب

شرح، وقلة املمارسة لتحدث باللغة اإلجنليزية أثناء الويدعم ذلك حتدث املعلم باللغة العربية أكثر من ا

تزايد باألنشطة ، يرتبط بذلك االهتمام امليرسخهاووعدم تشجيع املعلم لتالميذه مما يعقد املشكلة 

 التالميذطبيعة تقويم راءة واالستماع واحملادثة نظرًا لاحلصة على حساب تنمية مهارات القالتحريرية ب

اية الوقت املخصص والقلم التحريرية، وكذلك لعدم كف يف هذا املقرر والذي يعتمد على اختبارات الورقة

ج حمادثة تناسب ذالدراسية، كما ميثل عدم وجود منا للغة اإلجنليزية والذي ال يتناسب مع حجم املادة
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 ة لضمان جودة التعليمُمعتمدة من اهليئة القوميكلية 

تعليمية يف جذب عدم توظيف الوسائل واملعينات ال وجتذبهم حنو ممارستها، ويرتبط بذلك التالميذ

قف تيسر للطالب احملادثة دثة باللغة اإلجنليزية، وعدم بناء موامهارات احملا وإكسابهم التالميذ انتباه

ملعلمني على تنمية ادثة وعدم تدريب الى حساب احملباإلجنليزية وطغيان االهتمام باملهارات األخرى ع

دم وجود برامج عالجية هلادفة والتقييم العادل، وأخرياً عمهارات احملادثة كل على حدة مما يسهل املمارسة ا

 التعبريية يف اللغة اإلجنليزية.ة ويذوي الطالقة اللفظ لتالميذل إثرائيةاملتأخرين أو برامج  للتالميذ

، وقد أكدت التالميذصيل ل هلذه املشكلة اليت تؤثر سلبًا على حتح إجيادكل ذلك كان دافعًا للباحث يف 

 لعب األدوار يفأسلوب ولتعليمية ااملسرح التعليمي والدراما  على فاعليةالعديد من الدراسات السابقة 

احث الدور الذي ميكن أن يسهم استشعر البلدراسات تائج تلك انللطالب ويف ضوء  الدراسيتنمية التحصيل 

ديد مشكلة الدراسة يف اإلجابة عن حت التالميذ، وميكنادثة لدى يف تنمية مهارات احمل به املسرح التعليمي

 :التاليالسؤال 

الصفوف العليا  الميذتحملادثة باللغة اإلجنليزية لدى ما فاعلية املسرح التعليمي يف تنمية مهارات ا -

 من املرحلة االبتدائية الدولية؟

 :الدراسة أهمية

 نمية احملادثةتواليت ميكن االعتماد عليها يف  حتديد أهم مهارات احملادثة باللغة اإلجنليزية .1

 بها كما تعد أساسًا لتقييمها. واالرتقاء

 معلمي تدريب برامج إعداد على مما يفيد القائمون التالميذ ىلد والضعف القوة جوانب حتديد .2

 معلمي حيتاجها اليت التدريب برامج ووضع اختيار عند يف االعتبار لوضعها اللغة اإلجنليزية

 .اللغة اإلجنليزية

 املهتمني ُتفيد أن من شأنها اليت واملقرتحات التوصيات بعض تقديمميكن  الدراسة يف ضوء نتائج .3

 على مما يساعد القصور نواحي معااجة يف اهمةللمس يةمهارات احملادثة باللغة اإلجنليز يف تنمية

 .راحل التعليمية األخرىلتالميذ املرحلة االبتدائية وطالب امل األدائي املستوى رفع

 :الدراسة أهداف

 :إىل احلالية الدراسة تهدف

 أداء ومهارات ملعايري وفقًا االبتدائيةاملرحلة  الصفوف العليا تالميذ أداء مستوي عن الكشف .1

 .احملادثة باللغة اإلجنليزية

 .املرحلة االبتدائية تالميذ صياغة جتربة مسرحية تثري مهارات احملادثة لدى .2
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 ة لضمان جودة التعليمُمعتمدة من اهليئة القوميكلية 

رامج تعليم اللغة ة كلغة ثانية يف جتويد وحتسني بتقديم توصيات قد تساعد مدرسي اللغة اإلجنليزي .3

 اإلجنليزية.

 مصطلحات الدراسة:

  :املسرح التعليمي .1

استخدام فنون األداء ب ف حوارية أقرب للمواقف الطبيعيةالدراسي يف شكل مواقتنظيم وحدات احملتوى 

ظيف حصيلته اللغوية واحملادثة والتعبري عن الذات وتو ، تسمح للطالب مبمارسة مهارات احلوارالتمثيلي

 ولغة ااجسد دون خوف أو خجل.

  :مهارات احملادثة باللغة اإلجنليزية .2

ة اختيار األلفاظ والتعبريات ملناقشة واحلوار الفوري مع مراعاة صحمن خالل االتواصل والتعبري عن األفكار 

 .ليزيةاملصاحبة للمحادثة باللغة اإلجن اجسدولغة ا بها ومراعاة قواعد اللغة والنطق

 :الدولية الصفوف العليا باملرحلة االبتدائية تالميذ .3

ذين يدرسون باللغة االبتدائية الادس من املرحلة الصف الرابع واخلامس والس تالميذيقصد بهم 

 .خلاصةيف املدارس االبتدائية الدولية ا اإلجنليزية

 :تجريبيةالدراسة ال .4

قرر العالقة بني سئلة البحث، واختبار فرض معني، يهي دراسة توظف املنهج التجرييب يف اإلجابة على أ

ملتغريات ماعدا املتغري الذي ضبطت كل اقف املتقابلة اليت متغريين أو عاملني، وذلك عن طريق الدراسة للموا

 يهتم الباحث بدراسة تأثريه على املتغري التابع.

 :الدراسة حدود

 :التاليةاحلدود  على احلالية الدراسة اقتصرت

 لكة العربية باملم الشماليةدود الدولية مبدينة عرعر مبنطقة احل التعليم مدارس :املكانية احلدود

 .السعودية

 م 2020-2019الدراسي  عامالدراسي األول من ال الفصل الزمانية: احلدود 

 يزية.ارات احملادثة باللغة اإلجنلاستخدام املسرح التعليمي يف تنمية مه :املوضوعي احلد 

 البتدائية الدولية.الصفوف العليا من املرحلة ا تالميذ :البشرية احلدود 
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 ة لضمان جودة التعليمُمعتمدة من اهليئة القوميكلية 

 :الدراسة إجراءات

 :التالية باخلطواتاحلالية الدراسة  مرت

 .ليزيةاحملادثة باللغة اإلجن مبجال املسرح التعليمي ومهارات السابقة والبحوث الدراسات مراجعة (1)

 :وهي الدراسة وضبطها أدوات تصميم (2)

 .املسرحية التعليمية باللغة اإلجنليزية (أ

 (2)ملحق رقم  .ليزيةيف احملادثة باللغة اإلجن عينة الدراسة()التالميذ  أداء مالحظة بطاقة (ب

 التجريبية دون الضابطة. القياس القبلي ثم تطبيق التجربة على اجملموعة (3)

 .وتفسريها إحصائيا النتائج القياس البعدي والتتبعي ومعااجة (4)

 قرتحات.حتديد النتائج وتفسريها وتقديم التوصيات وامل (5)

 :النظري اإلطار

نميتها ثم مفهوم املسرح ت ثة باللغة اإلجنليزية ووسائلمفهوم مهارات احملاد وتستعرض فيه الدراسة

 وخصائصه. أهميتهوالتعليمي، وأشكال املسرح التعليمي، 

 :أواًل مهارات احملادثة باللغة اإلجنليزية

 اإلرسالمهارات  فردات، أواملعن  مهارات التعبريرها ذكر توجنس وزينيرت أن مهارات التحدث ميكن اعتبا

ر من خالل املناقشة نها "التواصل والتعبري عن األفكاأعرفها الدراسة احلالية على ت(، و1995)الفالي، 

 لنطق ولغة ااجسد".التعبريات ومراعاة قواعد اللغة واواحلوار الفوري مع مراعاة صحة اختيار األلفاظ و

غة اإلجنليزية واليت ( بعض مهارات احملادثة باللSaylor-Lööf & Calman, 2000ويقدم )

وإعداد بطاقة املالحظة لديهم،  ميذالتالية مهارات احملادثة لدى تنم يف الدراسة احلاليةعتمد عليها تس

 وهذه املهارات هي:

 Greetings and first-wordإلقاء التحية والكلمة األوىل  -1

 Passing back the questionرد السؤال   -2

     Rejoindersالتعقيب والرد السريع على السؤال  -3

 Follow up questionsمتابعة األسئلة  -4

 Long answers الطويلة اإلجابات -5

 Finishing the conversationاحملادثة  إنهاء -6
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 Voice volumeالصوت  مستوى -7

 Intonationالتنغيم  -8

 Pronunciationsالنطق طريقة  -9

 Eye Contactالتواصل البصري -10

 Appropriate Body Language & Gesturesلغة ااجسد واإلمياءات املناسبة -11

 :ليزيةاحملادثة باللغة اإلجنوسائل تنمية مهارات 

 استمع باللغة اإلجنليزية منها: عشر وسائل لتنمية مهارات التحدث( 2016يقدم عبد اهلل )

، حتدث يف املنزل بلغتني، ليهإرفيقًا للتحدث  أوجدمل، كثريًا، اقرأ بصوت مرتفع، شاهد األفالم وردد ااج

وتك عرب حتدث مع العامل اخلارجي، انشر ص حتدث إىل نفسك باإلجنليزية، حتدث عرب البالتوك،

فريبلنج ، موقع Cambly نها: موقع كامبلي، اشرتك يف بعض اخلدمات املدفوعة، وماإلنرتنت

Verbing موقع آي توك ،I talk  ،(. 2016)عبداهلل 

تنمية مهارات اللغة  بوأسالياعلية وسائل وبرامج يدة التحقق من فكما تناولت دراسات عد

مهارات احملادثة، أكد  ، ففي دراسة نظرية لتدريساعليتهافاإلجنليزية ومنها مهارات احملادثة وأثبتت 

( 2007سة أمحد )فاءة اللغة الشفهية، أما درا( أهمية التفاعل االسرتاتيجي يف تنمية ك1992اخلاجني )

رية يف تطوير املهارات ستخدام االسرتاتيجية السمعية البصت إىل فاعلية استخدام خمترب اللغة بافقد توصل

 احملادثة فاعلية إىل (2009صلت دراسة العمري )الكالمية يف جماالت الفهم والقواعد والنطق، وتو

أجنبية، أما  ةاإلجنليزية كلغ باللغة التعبريية القدرات على (online Chat) اإلنرتنت عرب والنقاش

ستماع لتفاعل التبادلي من حيث اال( فتوصلت إىل ضرورة منح الطالب فرصًا ل2009دراسة احملناء )

إىل فاعلية املواد  Bourallaoui (2013) اسةوالتحدث بلغة التعلم أثناء الدرس، كما توصلت در

، التجارية لألعمالإلجنليزية غة االتصال الشفهي لطالب اللاألصلية املستندة إىل املهام يف تنمية مهارات ا

لتحدث الصياغة يف تطوير مهارات ا ( إىل فاعلية التفكري الذاتي وإعادة2013وتوصلت دراسة تركي )

ييم الختبار الشفهي يف  تقفاعلية املقابلة واإىل  Gagui  (2013)باللغة اإلجنليزية، وهدفت دراسة 

( أثر 2016اهلل )مال التجارية، كما أثبتت دراسة عبدعمهارة احلوار باللغة اإلجنليزية لدى طلبة األ

إلجنليزية وتطوير مظاهر على تطوير أداء احملادثة يف اللغة ا األىل اإلنسانالدردشة الصوتية بواسطة 

( فقد أثبتت 2018) ةعد، الكلمات(، أما دراسة املشاقبالكالم األربعة )اللفظ، الطالقة اللغوية، القوا

ة اإلجنليزية كلغة ى مهارات التحدث لدى متعلمي اللغأثر استخدام جمسمات أفالم الكارتون املتحركة عل

قمي على مهارات السرد القصصي الرأثر  Al-zohd (2018)، وأكدت دراسة الزهد باألردنثانية 
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 (2009شفهية يؤكد دراجي )اللغة ال علق بتقييم مهاراتاحملادثة والدافعية لدى طلبة ااجامعة، وفيما يت

 اتلقياس املهار صاحلا باعتباره الشفوي لالختبار وبديلة أصيلة وسيلة بصفته أهمية البورتوفوليو

 .األجنبية اللغة حصص أثناء وتطويرها الفنية قواعده خالل من اللغوية

 ثانيًا: املسرح التعليمي: 

 املسرح التعليمي:  مفهوم 

لكل من الضروريات  ملاضي يف بريطانيا كاستجابة مباشرالتعليمي يف الستينيات من القرن انشأ املسرح 

فة من خالل جمموعة ح التعليمي يف أشكال وسياقات خمتلاملدرسية واملسرحية، ومنذ ذلك احلني تطور املسر

 (Nistor, 2019)متنوعة رائعة من األشكال املسرحية. 

مة ممارسة المنهجية ها املسرح التعليمي على أنه  Winship (1954)  عرفومنذ أكثر من سبعني عامًا 

عظم املدراء وتتزايد الت حتى اآلن حتظى باهتمام أكثر من ماملدارس. وال ز مديريحتظى باهتمام معظم 

 تهم بأهميته يف العملية التعليمية.اقناع

يف  وضعه خالل من مباشر غري كلبش التعليمي املوضوع تقديم إعادة ”بأنه التعليمي كما ُيعرف املسرح

 إطار يف ،التعليمية املؤسسات داخل ،املتعلمني إىل لتقدميه مسرحي قالب يف هاوصياغت حياتية ةخرب

 (.٢٠٠٥ ،حسني (والتفسري الفهم من مزيد بهدف حتقيق املسرحي الفن عناصر من

 وطريقة الدراسي املنهج حمتوى تنظيم إعادة ”املسرح التعليمي بأنه (2000) عرف شحاته حني يف

 املوقف منها يتألف اليت األدواربتمثيل  التلميذ ويقوم طبيعية، حوارية مواقف شكل يف التدريس

 الدراسي. املنهج أهداف لتحقيق التعليمية املادة ونقد وتفسري الستيعاب ااجديد التعليمي

 ياتشخصتعتمد على  مسرحية صورة يف وجتسيدها العلميةاملادة  حياءإكما ًيعرف املسرح التعليمي على أنه 

 (2007 يوسف،)املكتوبة على صفحات الكتب.  واحلركة لتخرج من مود احلروف باحلياةتنبض 

 التعليمياحملتوى  نظيمتال تتجزأ مكوناتها تتضمن  ليةككما ُيعرف املسرح التعليمي على أنه وحدة 

من خالهلا  ليقدمملهمة العناصر واألفكار ا على لرتكيزامواقف يف قالب مسرحي مع  هيئةعلى  وتشكيله

تكاملة من األشخاص داخل الفصل الدراسي من خالل جمموعة م للمتعلم واملفاهيماحلقائق واملعلومات 

 (.٢٠٠٨وة )عفانة واللوح، مرج تعليميةأهداف  حتقيقيف  ميعاواملعدات واإلجراءات اليت تشرتك 

 أشكال املسرح التعليمي:

 :ةالتعليميية ملسرحمن أهم أشكال ا

ت السلوكية يف إطار من املرح ألنها تعاجل املشكال للتالميذة وهي حمببة بالنسب املسرحية الكوميدية: ـ 1

 والفكاهة.
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 ها.نهايتوحتى املسرحية  أحداث لاطو ليت تثري الشفقة واخلوفواألحداث ا يةوتتميز بااجد املأساة: -2

من خالل الشعر  لغنائييف احلفظ واإللقاء واحلس ا لتلميذاوتعتمد على مهارة  املسرحية الغنائية: -3

 .واألناشيد

 أهمية املسرح التعليمي:   

 رغبة عن الناجتة الدافعية خالل من بالقراءة اخلاصة التعليمية الصعوبات التعليمي املسرح ُيعاجل

 فيه الواردة األفكار وفهم النص قراءة إتقان إىل يقوده بشكل العمل املسرحي يف باملشاركة املتعلم

 خالل من اللغوية قدرتهم وينمي لدى التالميذ القراءة أسلوب يطور مما النص مؤلف عليها يركز واليت

 من خمارجها األصوات وإخراج النطق عيوب وعالج اللغوي قاموسهم إىل جديدة مفردات إضافة

 ، احلياة يف حيدث مما يقرتب جو يف القراءة ممارسة فرصة املؤدي للتلميذ يتيح فاملسرح .الصحيحة

 خالل من افضل يكون للتالميذ القراءة تعليم أن اليت ترى العاملية االجتاهات حدثأ مع يتفق وهذا

 (. ٢٠٠٠عزازي، (الطبيعية  املواقف

، ودراسة ( 2009( ، ودراسة فقيه )2013راسة احلاج )ومن الدراسات اليت أكدت أهمية املسرح التعليمي د

دراسة الكخن ( ، و2015( ، ودراسة الربابعة واحلباشنة )2014( ، ودراسة صاحل )2011حممد )

( ، ودراسة 2015دراسة عطية )،و( 2015دراسة سعود ) ( ، و2015دراسة الكساسبة )( ،و2015)

 Mages (2018)، ودراسة  Abd-Elhady (2017)( ، ودراسة عبد اهلادي 2017عبدالباسط )

ذ املرحلة ل والوعي املسرحي لدى تالمي( فاعلية املسرح املدرسي ودراما الطف2003ؤكد نواضرة )كما ي

 عض مهارات اإللقاء لدى( املسرح التعليمي يف تنمية ب2011، كما استخدمت دراسة بصل )اإلعدادية

 بية.الطالب املعلمني بشعبة اللغة العربية بكلية الرت

 خصائص املسرح التعليمي: 

 :يلما يمنها والتعليمي عدة خصائص  للمسرح

  للطالب ومتطلباتها. مرحلة النمومراعاة 

  أو إسفاف. بتذاٍلاالتوازن بني الثراء اللغوي وبساطته دون 

 فة.املستهدالعمرية اسب الفئة مراعاة النواحي اإلجرائية واملفاهيمية مبا ين 

 .أن يرتبط النص باهتمامات الطالب وواقع حياته 

  تهدف.الشخصيات ألحداث النص وللجمهور املسمناسبة 
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 الدراسات السابقة: 

لتعلم املختلفة، ملسرح التعليمي يف تنمية جوانب اتباينت الدراسات السابقة اليت تناولت تطبيقات ا

الدراسات وكيفية استفادة  لكاستعراضا لتيزية، وفيما يلي إضافة إىل تنمية مهارات احملادثة باللغة اإلجنل

 منها. سة احلاليةالدرا

( أهمية التفاعل 1992د اخلاجني )ففي دراسة نظرية لتدريس مهارات احملادثة، أك

يزية جبامعة األردن الب الربنامج املكثف للغة اإلجنلاالسرتاتيجي يف تنمية كفاءة اللغة الشفهية لدى ط

 رس احلكومية. اب املرحلة الثانوية باملدكما أن هذا املدخل متضمن يف الكتاب املدرسي لطال

 بعض تنمية يف املسرحية األنشطة استخدام ( إىل دراسة أثر2005كما هدفت دراسة إبراهيم )

 الفرنسية اللغة شعبة الفرقة الثانية طالب لدى الفرنسية اللغة حنو واالجتاه الشفهي مهارات التعبري

يمهم جملموعتني ( طالبًا وطالبة مت تقس60املنيا، حيث تكونت عينة البحث من ) جامعة الرتبية بكلية

حنو اللغة الفرنسية  هاالجتابري الشفهي، ومقياس جتريبية وضابطة ُطبق عليهم استبيان مهارات التع

ة ية برنامج الدراسرحية، وقد توصلت الدراسة إىل فاعلومتثلت املعاملة التجريبية يف بعض األنشطة املس

 للغة الفرنسية لدى عينة البحث. يف تنمية مهارات التعبري الشفهي واالجتاه حنو ا

اللغة على  عملمحقق من أثر استخدام ( فهي دراسة جتريبية هدفت إىل الت2007أما دراسة أمحد )

لسنة ( طالبًا وطالبة من طالب ا36ة البحث من )تطوير املهارات الكالمية للطلبة، حيث تكونت عين

حداهما باستخدام أشرطة ُطبقت عليهم اسرتاتيجيتني إ ملوصل،االثة بقسم اللغة اإلجنليزية جبامعة الث

ستفادة اجملموعة رات التحدث، وقد أظهرت النتائج امسعية وأخرى مسعية بصرية، إضافة إىل اختبار مها

يجية السمعية البصرية تلنطق، ويدل ذلك على أن االسرتاالتجريبية الثانية يف جماالت الفهم والقواعد وا

 وسيلة فعالة يف تدريس احملادثة.

 عرب والنقاش احملادثة طريقة استخدام أثر دراسة إىل (2009وهدفت دراسة العمري )

 ت عينةأجنبية، حيث قسم اإلجنليزية كلغة باللغة التعبريية القدرات على (online Chat) اإلنرتنت

 عرب احملادثة باستخدام درسوا) طالبة 12و طالبا 17)جتريبية  الدراسة إىل جمموعتني األوىل

 طالبا 12 من تكونت فقد اجملموعة الضابطة أما اإلجنليزية، اللغة هي األم لغتهم أفراد مع اإلنرتنت

أظهرت  حصص. وقد مخس يف خمتلفة كتابية نصوص االعتيادية مخسة بالطريقة درسوا طالبة 12و

 وجود الضابط، وعدم اجملموعة طلبة التعبري على اختبار يف التجريبية اجملموعة طلبة النتائج تفوق

 واإلناث. الذكور الطلبة حتصيل بني إحصائية داللة ذات فروق
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جنليزية هارة التحدث باللغة اإل( إىل استكشاف مدى تطبيق تدريس م2009وهدفت دراسة فقيه )

ك املفاهيم األساسية طة، يف ضوء مستوى إدراة املتوسوفق املقاربة التواصلية لدى مدرسي السنة الرابع

لرتبية، وقد تكونت امعة أو يف املعاهد التكنولوجية لللمقاربة التواصلية، واألقدمية، والتخرج يف ااج

مدرسي السنة  هم يف ضوء مصفوفة مستوى تطبيق( معلمًا من مدينة ورقلة مت تقييم أدائ35عينة البحث من )

فق املقاربة التواصلية، وقد يس مهارة التحدث باللغة اإلجنليزية وإلجراءات تدرالرابعة املتوسط املرمسني 

دث، وأن الفروق يف اسة يف إجراءات تدريس مهارة التحأظهرت النتائج اخنفاض املستوى العام لعينة الدر

 ائيا.ضوء ميع متغريات البحث التصنيفية غري دالة إحص

 باللغة واحملادثة االستماع مهارتي ييم تعليم( فتهدف إىل تق2009أما دراسة احملناء )

 الطرق على الوقوف بهدف بالرياض،لعام أجنبية لدى معلمي اللغة مبدارس التعليم ا كلغة اإلجنليزية

 يف تفاعلي بشكل اإلجنليزية واحملادثة باللغة االستماع مهارات تطوير شأنها من اليت واألساليب

 رئيسة الصفية كأداة املالحظة الوصفي، باستخدام النوعي املنهج الدراسة السعودية، وقد اتبعت البيئة

 اآلراء ادلبلغة الدراسة وتب اللغوي التواصل الدراسة. وقد أشارت النتائج إىل أن هلذه البيانات مع يف

هلم  متنح الطالب أن حني يف .املعلم حول جدا كبري بشكل يتمركز الدراسية القاعة داخل واألفكار

 التعلم بلغة والتحدث االستماع حيث من املتبادل للتفاعل معدومة تكون تكاد أو جدا، حمدودة فرص

 .أثناء الدرس

 تنمية ام األنشطة الدرامية يفيف دراسة مدى فاعلية استخد( 2011وتكمن أهداف دراسة زهران )

 الثانيبالصف  ( تلميذًا60)وقد متثلت عينة الدراسة يف  مهارات االستماع لدى تالميذ املرحلة اإلعدادية.

الفهم  اختبارعلى  ى ضابطة. واشتملت أدوات الدراسةاإلعدادي، مت تقسيمهم إىل جمموعة جتريبية، وأخر

لدراسة إىل النتائج إىل ميذ املرحلة اإلعدادية. وقد توصلت ا، واألنشطة الدرامية املناسبة لتالاالستماعي

 لدى عينة الدراسة. الستماعيافاعلية برنامج الدراسة يف تنمية مهارات الفهم 

ربية يف تعليمي يف تدريس اللغة الع( إىل دراسة أثر استخدام املسرح ال2011وهدفت دراسة الصمادي )

نة الدراسة من األساسي باألردن، حيث تكونت عي ني بعض مهارات التحدث لدى طلبة الصف التاسعحتس

( موقف للتحدث مع 23ابطة، ُطبق عليهم )( طالب وطالبة قسموا إىل جمموعتني جتريبية وض100)

يس عليمي يف تدرتائج فاعلية استخدام املسرح التاستخدام التصوير بالصوت والصورة، وقد أظهرت الن

 . كل مهارة على حدة لدى عينة البحثاللغة العربية يف حتسني مهارات التحدث جمتمعة و

 املسرح حنو التعلم صعوبات ذوي معلمي اجتاهات على ( التعرف2011كما استهدفت دراسة حممد )

 اتصعوب ذوي معلمي مقياس اجتاه ومعلمة ُطبق عليهم معلمًا (200عينة مكونة من ) وذلك على التعليمي،
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 حنو التعلم صعوبات ذوي معلمي اجتاهات أن وقد توصلت النتائج إىل التعليمي املسرح حنو التعلم

 مرتفع. إجيابي مستوى ذات التعليمي املسرح

ب أطفال املدارس إىل مقارنة مدى اكتسا (Cheadle, et.al., 2012)شيدل  وهدفت دراسة

ي واملعيشة النشطة ( للمعارف املتعلقة باألكل الصحETPاالبتدائية املشاركني يف برامج املسرح الرتبوي )

لرابع( ومت طالًبا من الصف الثالث أو ا 2915سة )والسلوكيات واالحتفاظ بها، حيث مشلت عينة الدرا

اشرة، ثم إجراء ام مسح موجز قبل وبعد العروض مبقياس معرفة األطفال بأربعة سلوكيات صحية باستخد

يف حتسني معارف  ETPرامج املسرح الرتبوي وقد أظهرت النتائج فاعلية ب أسابيع. 3قياس تتبعي بعد 

لنظر يف الربامج شة النشطة بشكل كبري ولذلك ينبغي االطلبة املشاركني عن األكل الصحي ومفاهيم املعي

 ج الصحة املدرسية.املسرحية إلدراجها يف املرحلة االبتدائية ومناه

ى عينة من يال يف املسرح التعليمي، لدىل دراسة دور اخل( فقد هدفت إ2013أما دراسة احلاج )

الفاعل يف تنمية  يب وقد كشف البحث عن دور املسرحطالب الصف الثالث األساسي باستخدام مسرحية الغر

 السلوكية. الظواهراجة خيال املتعلم، مما حيسن ااجوانب التحصيلية ومعا

ل يف تنمية نشطة الدرامية كمتغري مستقأل( إىل دراسة فاعلية ا2013) Batainaوهدفت دراسة 

( طالبًا من طالب 69ية، وذلك على عينة مكونة من )مهارات التحدث لطالب اللغة اإلجنليزية كلغة ثان

ضابطة، وقد أثبتت  ج التجرييب على عينة جتريبية وأخرى، ومت استخدام املنهاإلعداديالصف اخلامس 

 القواعدي ومنو املفردات.  ة ميع مهارات احملادثة خاصة التكوينيالنتائج فاعلية برنامج الدراسة يف تنم

ملهام ألصلية املستندة إىل ا( إىل دراسة فاعلية املواد ا2013) Bourallaouiوهدفت دراسة 

تجارية كمتغري تابع، وذلك ال لألعمالغة اإلجنليزية كمتغري مستقل ومهارات االتصال الشفهي لطالب الل

قاصدي مرباح  ز املسارات املهنية جبامعة( طالب ومقابلة منظمة لألساتذة يف مرك30) على عينة مكونة من

 العالقة املوجبة بني متغريي البحث. وقد أظهرت النتائج ورقلة

 تطوير ن فائدة التفكري الذاتي يف( فموضوعها اسرتاتيجيتان للتحقيق م2013أما دراسة تركي )

كأساس  املواصفات وهما اسرتاتيجية توظيف جمموعة من ةمهارات التحدث وفاعلية التحدث الذاتي

( طالبة من 49غة. وقد تكونت عينة البحث من )للتقييم الذاتي مقارنة باسرتاتيجية إعادة الصيا

ابطة. وقد أكدت موعتني إحداهما جتريبية واألخرى ضطالبات كلية العلوم جبامعة الكويت، اليت تضم جم

 الذاتية.  عاليتهمفعزيز أداء الطالب الشفهي وكذلك يجيتني يف تالنتائج فاعلية كال االسرتات

ألعمال غة اإلجنليزية لدى طلبة اإىل تقييم مهارة احلوار بالل Gagui  (2013)وهدفت دراسة 

ت مقابالت منظمة مع  وطالب ُطبق عليهم استبيان كما أجرينيالتجارية، وقد تكونت الدراسة من معلم
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ت التحدث لدى عينة ابلة واالختبار الشفهي يف قياس مهاراالنتائج فاعلية املقاملعلمني، وقد أظهرت 

 البحث.

 التاريخ مادة حتصيل على التعليمي املسرح أثر قياس( إىل 2014بينما هدفت دراسة صاحل )          

 حمافظة مركز يف املتوسط الثاني بالصف ( طالبًا48ومستوى الثقة بالنفس، وذلك على عينة من )

 بالنفس متغريات الثقة البحث من حيث جمموعيت تكافؤ باستخدام املنهج التجرييب، كما مت الكرخ بغداد

 التعليمي واملستوى الذكاء، ودرجة السابقة، التارخيية واملعدل العام، واملعرفة الزمين والعمر

أدوات  ومتثلت ،التدريسية واخلطط ،السلوكية األهداف وصياغة ،العلمية املادة كما حددت .للوالدين

 يف إحصائياق دالة وجود فرو النتائج بالنفس، وقد أظهرت الثقة ومقياس التحصيلي البحث يف االختبار

 .لتجريبيةابالنفس لصاحل اجملموعة  والثقةالدراسي  التحصيل

 م الدراما التعليمية يف( إىل دراسة فاعلية استخدا2015وهدفت دراسة الربابعة واحلباشنة )

غري الناطقني بها،  الدراسي لدى طلبة اللغة العربية تنمية مهارة التحدث أي التعبري الشفهي والتحصيل

اتيجية درست باسرت جتريبيةما ( طالبًا وطالبة يف شعبتني إحداه47عينة الدراسة على ) اشتملتحيث 

ارًا حتصيليا يف التحدث بريقة االعتيادية، وُقدم اختالدراما التعليمية واجملموعة الضابطة درست بالط

 بنني والبنات. وقد أكدت النتائج فاعلية الربنامج لدى كل من ال

 حتسني لتحدث باملسرح التعليمي يف( فقد هدفت إىل دراسة أثر تدريس ا2015أما دراسة الكخن )

كونت عينة البحث من ملرحلة األساسية يف األردن، حيث تمهارات الكتابة والتفكري االستنتاجي لدى طلبة ا

ضابطة. وقد وجمموعتني جتريبية  إىلم ( طالبة بالصف السابع األساسي مت تقسيمه21( طالب، )22)

وجود أثر لتفاعل  والتتبعي فاعلية الربنامج، وعدم نتائج حتليل البيانات يف القياس البعدي أظهرت

 .تفكري االستنتاجي لدى عينة البحثااجنس مع الربنامج يف حتسني مهارات الكتابة وال

سرح ى فاعلية التدريس بامل( شبه التجريبية إىل التعرف عل2015وهدفت دراسة الكساسبة )

الكرك، وتكونت  قواعد اللغة العربية يف حمافظة التعليمي يف حتصيل طلبة الصف الثامن األساسي يف

لتعليمي يف ج فاعلية التدريس باملسرح ا( طالبا، وقد توصلت الدراسة إىل النتائ82عينة الدراسة من )

ذات داللة إحصائية بني  قة االعتيادية، ووجود فروحتصيل طلبة الصف الثامن األساسي مقارنة بالطريق

 .باتجملموعة التجريبية ولصاحل الطالالتجريبية والضابطة يف التحصيل الدراسي لصاحل ا

ستماع لدمى يف حتسني مهارات االإىل تعّرف أثر استخدام مسرح ا( 2015كما هدفت دراسة سعود )

ستخدام املنهج شبه بااء األساسية املختلطة، لدى طالبات الصف الثالث األساسي يف مدرسة البرت

ث األساسي ُقسمن إىل ( طالبة من طالبات الصف الثال40التجرييب، وقد تكونت عينة الدّ راسة من )

https://mathj.journals.ekb.eg/


   

58 

https://mathj.journals.ekb.eg/                             اجمللد 35 العدد 3 يوليو 2020 م 

ISSN Print: (2090-0090)                            ISSN Online: (2682-4469) 

 سجملة البحث يف الرتبية وعلم النف

 جامعة املنيا –كلية الرتبية 

 ة لضمان جودة التعليمُمعتمدة من اهليئة القوميكلية 

 طالبة، وضابطة ُدرست 20سرح الدمى بلغ عددها جمموعتني، جتريبية ُدرست باستخدام اسرتاتيجية م

لدِّراسة رات االستماع، وقد توصلت ااطالبة. ُطبق عليهم مقياس مه 20بالطريقة االعتيادية بلغ عددها 

 الدمى.  جريبية اليت ُدرست باستخدام مسرحإىل فروق ذات داللة إحصائية لصاحل اجملموعة الت

نمية الدراما احلوارية يف ت ( التعرف على فاعلية إسرتاتيجية2015واستهدف دراسة عطية )

( 60ت عينة البحث من )طقني بها، وقد تكونة غري النامهارات التواصل الشفوي لدى متعلمي اللغة العربي

لعربية جبامعة امللك ري الناطقني بها مبعهد اللغويات اطالبًا باملستوى الثالث من طالب اللغة العربية غ

( طالبًا، 30( طالبًا، وضابطة وعددها )30ا )سعود، ومت تقسيمها إىل جمموعتني: جتريبية وعدده

ما أعد الباحث املادة فوي املناسبة لطالب املستوى الثالث، كالشُطبق عليهم قائمة مهارات التواصل 

ات االستماع، وبطاقة احلوارية، واختبارًا لقياس مهار التعليمية للتدريس باستخدام إسرتاتيجية الدراما

وارية يف تنمية ن فاعلية إسرتاتيجية الدراما احلملالحظة مهارات التحدث، وقد أسفرت نتائج البحث ع

ية يف مهارات التحدث البحث؛ ووجود فرق ذي داللة إحصائ لتواصل الشفوي لدى الطالب أفراد عينةمهارات ا

 لصاحل اجملموعة التجريبية. 

لى تطوير أداء ع األىلواسطة الرجل ( للتحقق من أثر الدردشة الصوتية ب2016وهدفت دراسة عبداهلل )

لغوية، القواعد، الكلمات( ربعة )اللفظ، الطالقة الالم األاحملادثة يف اللغة اإلجنليزية وتطوير مظاهر الك

قد عة جتريبية وأخرى ضابطة، و( طالب بالصف التاسع مت تقسيمهم جملمو16لدى عينة مكونة من )

 بعة.لربنامج يف تطوير مظاهر الكالم األرفاعلية ا اإلحصائيأظهرت نتائج التحليل 

 يف العملية املسرحية الدراما دور ( إىل التأكد من2017) طعبد الباسكما هدفت دراسة 

 يان، وتوصلت النتائج إىل( أخصائي مسرح، ُطبق عليهم استب60مية من وجهة نظر )يوالتعل الرتبوية

 والقالب الدرامي. سرح التعليمي، خاصة املسرح الكوميديامل أنشطةاستجابة الطالب للمشاركة يف 

ة التدريس باملسرح فقد هدفت إىل دراسة فاعلي  Abd-elhady (2017)أما دراسة عبد اهلادي 

قسموا  ( طالبًا جبامعة أم درمان60لدى عينة من ) اإلسالمي قهالفالتعليمي على التحصيل الدراسي يف 

مي يف تنمية يرح التعلقد توصلت النتائج إىل فاعلية املسهما جتريبية واألخرى ضابطة، واحدإجملموعتني 

 البحث.التحصيل الدراسي لدى عينة 

يف  ىل دراسة أثر املشاركةشبه التجريبية متعددة الطرق إ Mages (2018)وهدفت دراسة 

ل ، وتطور اخليال، من خال( يف تعزيز القراءة والكتابةTIEبرنامج التعليم يف مرحلة ما قبل املدرسة )

ارات واملفردات، هي، والرواية السردية، وتطوير املااجمع بني التقييمات الكمية لفهم األطفال القصص

التعليم، وقد تكونت  يل نوعي لتنفيذ برنامج املسرح يفوفهم املعتقدات اخلاطئة، ومهارات اخليال مع حتل
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ستوى ية األوىل. وقد لوحظ اخنفاض م( طفاًل حضرًيا مسجلني يف برنامج البدا155عينة البحث من )

ادمييني يف وضع مناهج ما ملتزايد على األكاالعتماد ا توظيف التدخل الدرامي يف املناخ األكادميي بسبب

دراج مناهج الفنون نامج، وقد أشارت النتائج إىل أن إقبل املدرسة مما يقلل فرص توظيف الفنون يف الرب

مبا يتناسب مع الربامج  تعليم يف مع توفري الدعم األكادمييااجودة يوفر جتربة مسلية لل عاليةاملسرحية 

 التقليدية.

 م جمسمات أفالم الكارتون( فقد هدفت إىل دراسة أثر استخدا2018شاقبة )أما دراسة امل

، حيث تكونت عينة البحث ردنباألإلجنليزية كلغة ثانية املتحركة على مهارات التحدث لدى متعلمي اللغة ا

ما مت تقسيم جمموعتني جتريبية وضابطة ك ىلإ( طالبة بالصف الثامن األساسي مت تقسيمهم 50من )

سنات البديعية، التعابري اعد، األصالة والثقافة، الواقعية، احمل)منو املفردات والقو إىلاحملادثة مهارات 

قياس البعدي والتتبعي نتائج حتليل البيانات يف ال ظهرتأاالصطالحية، والكالم بثقة وبدون خوف(. وقد 

 فاعلية برنامج الدراسة يف حتقيق أهدافه.

دثة لرقمي على مهارات احملاإىل دراسة أثر السرد القصصي ا Al-zohd (2018)وهدفت دراسة الزهد 

إلجنليزية كلغة ( طالبًا من متعلمي اللغة ا32بحث من )والدافعية لدى طلبة ااجامعة، حيث تكونت عينة ال

مية مهارات احملادثة اعلية السرد القصصي الرقمي يف تنأجنبية يف جامعة آل البيت، وقد أظهرت النتائج ف

 ية لدى طلبة ااجامعة. والدافع

نمية اتيجية لعب األدوار يف ت( إىل دراسة أثر استخدام اسرت2018كما هدفت دراسة الشعبيات )

قاء، وذلك على طلبة الصف اخلامس األساسي يف الزرمهارتي االستماع والتحدث يف اللغة اإلجنليزية ل

رييب على عينة استخدام املنهج التج ومت ( طالبًا من طالب الصف اخلامس األساسي،84عينة مكونة من )

ي االستماع والتحدث برنامج الدراسة يف تنمية مهارت جتريبية وأخرى ضابطة، وقد أثبتت النتائج فاعلية

 يف اللغة اإلجنليزية. 

 تعليق على الدراسات السابقة: 

مهارات   تنميةاملسرح التعليمي وممارساته يف أكدت العديد من الدراسات السابقة على فاعلية

طة املسرحية ( إىل فاعلية استخدام األنش2005لت دراسة إبراهيم )توصاحملادثة باللغة اإلجنليزية، فقد 

ائج دراسة زهران للغة الفرنسية، تتفق يف ذلك مع نتيف تنمية مهارات التعبري الشفهي واالجتاه حنو ا

م االستماعي لدى تالميذ مهارات الفهرامية يف تنمية فاعلية استخدام األنشطة الد( اليت أكدت 2011)

يس ملسرح التعليمي يف تدر( اليت أثبتت فاعلية استخدام ا2011دراسة الصمادي )املرحلة اإلعدادية، و

 Batainaبحث، ودراسة معة وكل مهارة على حدة لدى عينة السني مهارات التحدث جمتحتاللغة العربية يف 
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الب اللغة اإلجنليزية لدرامية يف تنمية مهارات التحدث لطا( اليت توصلت إىل فاعلية األنشطة 2013)

لية ( اليت توصلت إىل فاع2018ات، ودراسة الشعبيات )كلغة ثانية، خاصة التكوين القواعدي ومنو املفرد

 ليزية .ي االستماع والتحدث يف اللغة اإلجناستخدام اسرتاتيجية لعب األدوار يف تنمية مهارت

تنمية مهارات اللغة  بوأسالياعلية وسائل وبرامج دة التحقق من فكما تناولت دراسات عدي

مهارات احملادثة، أكد  ، ففي دراسة نظرية لتدريساعليتهافاإلجنليزية ومنها مهارات احملادثة وأثبتت 

( 2007سة أمحد )فاءة اللغة الشفهية، أما درا( أهمية التفاعل االسرتاتيجي يف تنمية ك1992اخلاجني )

صرية يف تطوير املهارات استخدام االسرتاتيجية السمعية البإىل فاعلية استخدام خمترب اللغة ب فقد توصلت

 احملادثة فاعلية إىل (2009صلت دراسة العمري )الكالمية يف جماالت الفهم والقواعد والنطق، وتو

ا أجنبية، أم اإلجنليزية كلغة باللغة التعبريية القدرات على (online Chat) اإلنرتنت عرب والنقاش

ستماع لتفاعل التبادلي من حيث اال( فتوصلت إىل ضرورة منح الطالب فرصًا ل2009دراسة احملناء )

إىل فاعلية املواد  Bourallaoui (2013) اسةوالتحدث بلغة التعلم أثناء الدرس، كما توصلت در

، التجارية لألعمالإلجنليزية ة االتصال الشفهي لطالب اللغاألصلية املستندة إىل املهام يف تنمية مهارات ا

لتحدث الصياغة يف تطوير مهارات ا ( إىل فاعلية التفكري الذاتي وإعادة2013وتوصلت دراسة تركي )

االختبار الشفهي يف  إىل فاعلية املقابلة و Gagui (2013)باللغة اإلجنليزية، وهدفت دراسة جاجي 

( 2016سة عبداهلل )األعمال التجارية، كما أثبتت درا تقييم مهارة احلوار باللغة اإلجنليزية لدى طلبة

غة اإلجنليزية وتطوير مظاهر على تطوير أداء احملادثة يف الل ىلاألأثر الدردشة الصوتية بواسطة الرجل 

( فقد أثبتت 2018عد، الكلمات(، أما دراسة املشاقبة )الكالم األربعة )اللفظ، الطالقة اللغوية، القوا

لغة اإلجنليزية كلغة كة على مهارات التحدث لدى متعلمي الات أفالم الكارتون املتحرأثر استخدام جمسم

مي على مهارات أثر السرد القصصي الرق Al-zohd (2018)، وأكدت دراسة الزهد باألردنثانية 

 احملادثة والدافعية لدى طلبة ااجامعة.

( فقد توصلت إىل دور 2013مي دراسة احلاج )ومن الدراسات اليت أكدت أهمية املسرح التعلي

اهر السلوكية، كما ااجوانب التحصيلية ومعااجة املظ املسرح الفاعل يف تنمية خيال املتعلم، مما حيسن

ة وفق املقاربة رة التحدث باللغة اإلجنليزي( إىل ضرورة تدريب املعلمني على مها2009توصلت دراسة فقيه )

 املسرح حنو التعلم صعوبات ذوي معلمي اجتاهات نأ ( إىل2011التواصلية، وتوصلت دراسة حممد )

 التعليمي املسرح ( إىل فاعلية2014مرتفع، كما توصلت دراسة صاحل ) إجيابي مستوى ذات التعليمي

( إىل 2015) توصلت دراسة الربابعة واحلباشنةوبالنفس، ومستوى الثقة  التاريخ مادة حتصيل على

حصيل الدراسي لدى رة التحدث أي التعبري الشفهي والتفاعلية استخدام الدراما التعليمية يف تنمية مها
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دث ( إىل فاعلية تدريس التح2015ما توصلت دراسة الكخن )كطلبة اللغة العربية غري الناطقني بها، 

ملرحلة األساسية يف األردن، لبة افكري االستنتاجي لدى طباملسرح التعليمي يف حتسني مهارات الكتابة والت

الثامن  عليمي يف حتصيل طلبة الصف( إىل فاعلية التدريس باملسرح الت2015وتوصلت دراسة الكساسبة )

إىل فاعلية ( 2015كما توصلت دراسة سعود )ك، األساسي يف قواعد اللغة العربية يف حمافظة الكر

( إىل فاعلية 2015توصلت دراسة عطية )واستخدام مسرح الدمى يف حتسني مهارات االستماع،  

لعربية غري الناطقني لتواصل الشفوي لدى متعلمي اللغة اإسرتاتيجية الدراما احلوارية يف تنمية مهارات ا

لتعليمي، لمشاركة يف أنشطة املسرح ال التالميذ( إىل استجابة 2017بها، وتوصلت دراسة عبدالباسط )

 Abd-elhady (2017)ي، كما أثبتت دراسة عبد اهلادي رامخاصة املسرح الكوميدي والقالب الد

 Magesتوصلت دراسة اإلسالمي، و الفقهلدراسي يف فاعلية التدريس باملسرح التعليمي على التحصيل ا

 عاليةن املسرحية األكادميي وإدراج مناهج الفنو إىل أهمية توظيف التدخل الدرامي يف املناخ (2018)

 ليمية.ااجودة يف الربامج التع

 فروض الدراسة: 

 كالتالي:لفروض امن  جمموعة احلالية لدراسةتفرتض ايف ضوء نتائج الدراسات السابقة 

عة التجريبية  متوسطي رتب درجات أفراد اجملموتوجد فروق دالة احصائيًا بني :األولالفرض  -1

لربنامج وذلك يف القياس البعدي بعد تطبيق ا واجملموعة الضابطة على قائمة مهارات احملادثة

 .لصاحل اجملموعة التجريبية

التجريبية قبل وعة ني متوسطي رتب درجات أفراد اجملمتوجد فروق دالة احصائيًا ب الفرض الثاني: -2

 ثة وذلك لصاحل التطبيق البعدي.وبعد تطبيق الربنامج على قائمة مهارات احملاد

التجريبية يف   بني متوسطي رتب درجات اجملموعةال توجد فروق دالة احصائيًا الفرض الثالث: -3

 .رات احملادثةوالتتبعي على قائمة مها البعديالقياسني 

 وإجراءاتها: الدراسة جيةمنه

للدراسة من حيث: حتديد متغريات  ليالعمج وإجراءات تنفيذ ااجانب منه تتناول الدراسة احلاليةفيما يلي 

ما يتناول كيفية تقنني أدوات ك الدراسة،يب، واختيار عينة والتصميم التجري الدراسة، ومنهج الدراسة

ألدوات وتنفيذ الربنامج لمن حيث: التطبيق القبلي  لدراسةاوبناء الربنامج وتنفيذ جتربة  الدراسة

 ألدوات.ل التتبعيواملقرتح، والتطبيق البعدي 
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 الدراسة ومتغرياتها والتصميم التجرييب:  منهج :أوال

ن فاعلية املسرح الباحث املنهج التجرييب للكشف ع نظرًا لطبيعة الدراسة احلالية وأهدافها، استخدم

 تالميذبع( لدى دثة باللغة اإلجنليزية )كمتغري تاالتعليمي )كمتغري مستقل( يف تنمية مهارات احملا

اجملموعتني، واختبار قبلي  ول التصميم شبه التجرييب ذالصفوف العليا باملرحلة االبتدائية، وذلك من خال

، حيث Randomized Control-two Group Pretest-Posttest Designواختبار بعدي 

م على الكفايات البعدي مناسب لربامج التعليم القائ -ُيعد التصميم القائم على القياس القبلي

Competency Based Programs Mastery Learning Programs صالح الدين( 

اس البعدي بشهر جملموعة التجريبية بعد إجراء القيا أجرى الباحث القياس التتبعي على اعالم(. كم

 ( التصميم التجرييب للدراسة احلالية:  1تقريبا، ويوضح شكل )

 
 

 ( التصميم التجرييب للدراسة 1شكل )

 دراسة: لااإلحصائية املستخدمة يف  األساليب

ويتين  -" ومانWilcoxon (W)ستخدام اختبار ولكسون "بامت حتليل بيانات الدراسة احلالية  

"Mann- Whitney (U) ر البارامرتي لعينات الصغرية وهو اختباللكشف عن داللة الفروق بني درجات ا

 يصلح للمجموعات املتكافئة. ستخدم يف حساب داللة الفروق بني املتوسطات فهوي

 عينة الدراسة: 

السادس( )الصف الرابع واخلامس وعليا الصفوف ال تلميذا من تالميذ( 20تكونت عينة الدراسة من )

دود الشمالية باململكة مبنطقة احل دينة عرعرمب لدوليةمبدرسة فجر الشمال اباملرحلة االبتدائية 

، واحنراف 12.2مبتوسط  سنة،( 12.8 -11.7)ما بني  ترتاوح أعمارهم الزمنية العربية السعودية،

القياس التتبعي( 4)

على أفراد المجموعة 
التجريبية

القياس البعدي ( 3)
ألدوات الدراسة

ة تقييم مهارات المحادث
دى باللغة االنجليزية ل

أفراد المجموعة 
ة التجريبية والمجموع

الضابطة

يةالمعالجة التجريب( 2)•

ة تنفيذ برنامج الدراس•
القائم على المسرح 
التعليمي على أفراد 
المجموعة التجريبية 

دون الضابطة

القياس القبلي( 1)•
ألدوات الدراسة

تقييم مهارات •
المحادثة باللغة 
اد االنجليزية لدى أفر
ة المجموعة التجريبي

والمجموعة الضابطة
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 ( واألخرى ضابطةتالميذ10ريبية )تقسيمهم إىل جمموعتني، إحداهما جت+( مت -1.9معياري )

 (. تالميذ10)

رح التعليمي قبل تطبيق برنامج املس لدراسةاوقد قام الباحث بالتأكد من جتانس جمموعيت عينة 

يبية والضابطة على على درجات اجملموعتني التجرMann-Whitneyوتين باستخدام اختبار مان 

 :( نتائج هذا االختبار2هارات احملادثة، ويوضح جدول )قائمة تقييم م

وعتني التجريبية للفروق بني درجات اجملمMann-Whitney وتين ( نتائج اختبار مان 1)جدول 

 ملسرح التعليميباللغة اإلجنليزية يف ا ادثةوالضابطة يف القياس القبلي على قائمة مهارات احمل

 الداللة U رتبمتوسط ال اجملموعة يمية املسرحية التعليف مهارات احملادثة م

1 
Greetings and first word 

 ألوىلإلقاء التحية والكلمة ا

 10.95 ةالتجريبي
 ةغري دال 382.-

 10.05 الضابطة

2 Starting the conversation 
 10.05 ةالتجريبي

 ةغري دال 548.-
 10.95 الضابطة

3 
Passing back the question 

 رد السؤال

 11.50 ةالتجريبي
 ةغري دال 951.-

 9.50 الضابطة

4 
Rejoinders 

 لى السؤالالتعقيب والرد السريع ع

 10.50 ةالتجريبي
 ةغري دال 000.

 10.50 الضابطة

5 
Follow up questions 

 متابعة األسئلة

 11.20 ةالتجريبي
 ةغري دال 602.-

 9.80 الضابطة

6 
Long answers 

 اإلجابات املطولة

 10.50 ةالتجريبي
 ةغري دال 000.

 10.50 الضابطة

7 
Finishing the conversation 

 إنهاء احملادثة

 11.30 ةالتجريبي
 ةغري دال 702.-

 9.70 الضابطة

8 
Voice volume 

 مستوى الصوت

 10.25 ةالتجريبي
 ةغري دال 215.-

 10.75 الضابطة

9 
Intonation 

 التنغيم

 10.40 ةالتجريبي
 ةغري دال 083.- 

 10.60 الضابطة

10 
Pronunciations 

 طريقة النطق

 10.05 ةالتجريبي
 ةغري دال 376.-

 10.95 الضابطة

11 
Eye Contact 

 التواصل البصري

 11.00 ةالتجريبي
 ةغري دال 457.-

 10.00 الضابطة

12 

Appropriate Body Language & 

Gestures 

 ملناسبةلغة ااجسد واإلمياءات ا

 10.35 ةالتجريبي

 ةغري دال 132.-
 10.65 الضابطة

13 Total 
 10.55 ةالتجريبي

 ةغري دال 038.-
 10.45 الضابطة
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ابطة يف ت اجملموعتني التجريبية والض( عدم وجود فروق دالة إحصائيًا بني درجا1يتضح من جدول )

لدراسة وأن الفروق من جتانس جمموعيت ا التأكدعين القياس القبلي على قائمة مهارات احملادثة، مما ي

يف الدراسة ستقل مللبعدي ناجتة عن تأثري املتغري ابني اجملموعتني التجريبية والضابطة يف القياس ا

 املسرح التعليمي.وهو احلالية 

 أدوات الدراسة: 

 أواًل: املسرحية التعليمية: 

 Manual of Scripts for 2013ام ضمن دليل النصوص املسرحية التعليمية الفائزة لع

MATHeatre  ان "أرقام ااجين الصغريبعنومت اختيار مسرحية تعليميةElf Numbers تأليف " من 

 البتدائية، وتتمثل شخصياتا رياضيات باملرحلةوهي مدرسة  "ماريلينا فيوكو"الرومانية الكاتبة 

ي وثالث خصيات أخرى أحدهما مصري وآخر هنداملسرحية يف ااجين الصغري والطفل أندروا وثالث ش

ألرقام وعلوم احلساب عرب عن تطور اعلى معلومات حسابية  يشتملمتثيلي يوناني، يدور بينهم حوار 

 ميةالتعلي وقد كتبت املسرحية ،انية وحضارات بالد الشرق احلضارات املختلفة : املصرية واليونانية والروم

 .* يف ثالث صفحات ونصف

 قائمة مالحظة مهارات احملادثة:

يف  أداء التالميذظة ادثة كأداًة ووسيلة مالئمة ملالحاستخدم الباحث بطاقة مالحظة لقائمة مهارات احمل

كم عليه بصورة طريقها مالحظة أداء الطالب واحل مهارات احملادثة باللغة اإلجنليزية، حيث يتم عن

 :التاليةقًا للخطوات ( وفة مهارات احملادثةوقد مت بناء أداة الدراسة )بطاقة مالحظ موضوعية وعن قرب

 :حتديد مصادر بناء بطاقة املالحظة- ١

 :لقائمة اعتمادًا علىأعد الباحث قائمة مبهارات احملادثة، ومت حتديد ا

 (1قم )ملحق ر -. (Saylor-Lööf, C.& Calman, 2000القوائم املعدة سابقًا ومنها قائمة ) -أ

ا يف اإلطار النظري هارات احملادثة واليت مت استعراضهمما ورد يف األدبيات والدراسات السابقة من  -ب

 .للدراسة

 .اإلجنليزيةلغة آراء بعض املتخصصني يف مهارات احملادثة بال -ج

 

 

                                                 
 :علىمتاح والنص المسرحي المطبق في الدراسة الحالية  2013الفائزة لعام الدليل الكامل للمسرحيات التعليمية  *

  math.eu/assets/files/Script%20Competition/MathScript.pdf-http://www.le 
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 :األوليةبطاقة املالحظة يف صورتها - ٢

لالزمة للمحادثة، وقد أمكن مع عدد من املهارات ا كرها،ذيف ضوء مصادر بناء بطاقة املالحظة السابق 

ر عنه آراء تم تعديل وإضافة وحذف ما تسف( مهارة مت عرضها على احملكمني، على أن ي21اشتملت على )

 مالحظتها، إمكانية على نياحملكم اتفاق من فأكثر % ٥٠ة احملكمني، مسقطًا املهارة اليت مل حتصل على نسب

 ( نسب اتفاق احملكمني. 2أو اخنفاض درجة أهميتها )ضعيف(. ويوضح جدول )

  املسرح التعليميباللغة اإلجنليزية يف حملادثة( نسب اتفاق احملكمني لقائمة مالحظة مهارات ا2جدول )

 م
 املسرحية يف مهارات احملادثة

 التعليمية

نسبة 

 قاالتفا
 املهارة م

نسبة 

 قاالتفا

1 
Greetings and first word 

 كلمة األوىلإلقاء التحية وال
100% 7 

Finishing the 

conversation 

 إنهاء احملادثة
100% 

2 

Starting the 

conversation 

 بدء احملادثة
90% 8 

Voice volume 

 مستوى الصوت
90% 

3 

Passing back the 

question 

 رد السؤال
90% 9 

Intonation 

 التنغيم
90% 

4 
Rejoinders 

 سؤالسريع على الالتعقيب والرد ال
100% 10 

Pronunciations 

 طريقة النطق
100% 

5 
Follow up questions 

 متابعة األسئلة
100% 11 

Eye Contact 

 التواصل البصري
90% 

6 
Long answers 

 اإلجابات املطولة
100% 12 

Appropriate Body 

Language & Gestures 

 بةاءات املناسلغة ااجسد واإلمي

80% 

 

اليت  اإلجنليزيةغة ئمة مالحظة مهارات احملادثة بالليتضح من جدول ارتفاع نسب اتفاق احملكمني على قا

 .حددها الباحث يف الدراسة احلالية

 حساب صدق قائمة مالحظة مهارات احملادثة: 

صدق  مت التأكد من (، كما2ت احملادثة كما يف جدول )مت التأكد من صدق احملكمني لقائمة مالحظة مهارا

كلية للقائمة، ويوضح الرتباط بني كل مهارة والدرجة الاالتساق الداخلي للقائمة من خالل حساب معامالت ا

 ( النتائج.4جدول )

 الكلية للقائمة والدرجة مهارات احملادثة ( معامالت االرتباط بني مهارات قائمة مالحظة4جدول )

 ةاملفرد
معامل 

 طااالرتب
 ةاملفرد

معامل 

 طااالرتب
 ةاملفرد

معامل 

 طااالرتب
 ةاملفرد

معامل 

 طااالرتب

1 0.865** 4 0.845** 7 0.854** 10 0.678** 
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2 0789** 5 0.920** 8 0.765** 11 0.655** 

3 0.796** 6 0.831** 9 0.664** 12 754** 

ت احملادثة، يع مهارات قائمة مالحظة مهارا( ارتفاع معامالت االرتباط وداللتها اجم4يتضح من جدول )

 ة. مما يعين التأكد من صدق االتساق الداخلي للقائم

 حساب ثبات قائمة مالحظة مهارات احملادثة:

ائي منتظم من مت اختيارهم بشكل عشو تالميذ) ١٠)قام الباحث بأخذ عينة استطالعية بلغ عددهـا 

بوعني، وفقاً ملقياس ني، يفصل بني كل مالحظة وأخرى أسجمتمع الدراسة، وقام الباحث مبالحظة أدائهم مرت

 متدرج:

(not good=1   2 = 50/50   3=OK 4= good 5= excellent (Total score= 60 )

اقة ، مما يعين ثبات البط87.25عند مستوى داللة .اًل ومت حساب معامل االرتباط بني التقييمني فكان دا

    يف احملادثة. التالميذيف تقييم أداء 

بات مرتفع ويعترب معامل ث 0.866بطريقة ألفا لكرونباخ، جاءت قيمته  وحبساب معامل الثبات لالختبار

ذه اخلطوة اء هاع ثبات بطاقة املالحظة، وبانتهومطمئن الستخدام بطاقة املالحظة، ودال على ارتف

 تالميذستوى أداء دثة( جاهزة الستخدامها يف قياس مأصبحت أداة الدراسة )قائمة مالحظة مهارات احملا

 زية.املرحلة االبتدائية يف احملادثة باللغة اإلجنلي

 نتائج الدراسة:

 لتحقق من صحة الفرض األول وينص على: : اأواًل

  واجملموعة الضابطة  ب درجات أفراد اجملموعة التجريبيةبني متوسطي رت إحصائياتوجد فروق دالة

جملموعة عد تطبيق الربنامج وذلك لصاحل اعلى قائمة مهارات احملادثة يف القياس البعدي ب

 التجريبية.

على درجات  Mann-Whitneyتبار مان ويتين وللتحقق من صحة هذا الفرض قام الباحث بتطبيق اخ

لبعدي، ويوضح جدول قييم مهارات احملادثة يف القياس اريبية والضابطة على قائمة تاجملموعتني التج

 :( النتائج5)

عتني التجريبية للفروق بني درجات اجملموMann-Whitney وتين( نتائج اختبار مان 5)جدول 

 يف املسرح التعليمي ادثةوالضابطة يف القياس البعدي على قائمة مهارات احمل

 U لرتبمتوسط ا ةاجملموع عليمية املسرحية التيف احملادثةمهارات  م
مستوى 

 الداللة

1 Greetings and first word 0.000 3.537- 15.00 يةالتجريب 
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 6.00 الضابطة ة األوىلإلقاء التحية والكلم

2 
Starting the conversation 

 بدء احملادثة

 15.50 يةالتجريب
-3.899 0.000 

 5.50 الضابطة

3 
Passing back the question 

 رد السؤال

 14.95 يةالتجريب
-3.505 0.000 

 6.05 الضابطة

4 
Rejoinders 

 ع على السؤالالتعقيب والرد السري

 14.95 يةالتجريب
-3.477 0.001 

 6.05 الضابطة

5 
Follow up questions 

 متابعة األسئلة

 14.45 يةالتجريب
-3.087 0.002 

 6.55 الضابطة

6 
Long answers 

 اإلجابات املطولة

 14.95 يةالتجريب
60.500 0.001 

 6.05 الضابطة

7 
Finishing the conversation 

 إنهاء احملادثة

 14.60 يةالتجريب
-3.218 0.001 

 6.40 الضابطة

8 
Voice volume 

 مستوى الصوت

 14.90 يةالتجريب
-3.479 0.001 

 6.10 الضابطة

9 
Intonation 

 التنغيم

 14.45 يةالتجريب
 -3.158 0.002 

 6.55 الضابطة

10 
Pronunciations 

 طريقة النطق

 14.85 يةالتجريب
-3.426 0.001 

 6.15 الضابطة

11 
Eye Contact 

 التواصل البصري

 15.35 يةالتجريب
-3.806 0.000 

 5.65 الضابطة

12 

Appropriate Body Language 

& Gestures 

 ت املناسبةلغة ااجسد واإلمياءا

 14.85 يةالتجريب

-3.455 0.001 
 6.15 الضابطة

 
Total 

 اجملموع

 15.50 يةالتجريب
-3.785 0.000 

 5.50 الضابطة

ابطة يف ت اجملموعتني التجريبية والض( عدم وجود فروق دالة إحصائيًا بني درجا5يتضح من جدول )

لدراسة وأن الفروق من جتانس جمموعيت ا التأكدعين القياس القبلي على قائمة مهارات احملادثة، مما ي

يف الدراسة ستقل لبعدي ناجتة عن تأثري املتغري املبني اجملموعتني التجريبية والضابطة يف القياس ا

 املسرح التعليمي.احلالية وهو 

 لى:عالتحقق من صحة الفرض الثاني وينص ثانيًا: 

 بل وبعد تطبيق جملموعة التجريبية قت أفراد اتوجد فروق دالة احصائيًا بني متوسطي رتب درجا

 حل التطبيق البعدي.الربنامج على قائمة مهارات احملادثة وذلك لصا
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جملموعة التجريبية تبار ويلكوكسون للفروق يف أداء اوللتحقق من صحة هذا الفرض قام الباحث بتطبيق اخ

 .( النتائج6) ولرات احملادثة، ويوضح جديف القياس القبلي والقياس البعدي على قائمة مها

اس القبلي اء اجملموعة التجريبية يف القي( يوضح نتائج اختبار ويلكوكسون للفروق يف أد6)جدول 

 لتعليمييف املسرح ا اإلجنليزيةاللغة ب والقياس البعدي على قائمة مهارات احملادثة

 م
 املسرحية يف مهارات احملادثة

 التعليمية
 ةلداللامستوى  Z رتبمتوسط ال اجملموعة

1 
Greetings and first word 

 لمة األوىلإلقاء التحية والك

 000. ليالتجريبية قب
-2.850a .0040 

 5.50 ديالتجريبية بع

2 
Starting the conversation 

 بدء احملادثة

 000. ليالتجريبية قب
-2.877a 0.004 

 5.50 ديالتجريبية بع

3 
Passing back the question 

 السؤالرد 

 000. ليالتجريبية قب
-2.850a 0.004 

 5.50 ديالتجريبية بع

4 
Rejoinders 

 الريع على السؤالتعقيب والرد الس

 000. ليالتجريبية قب
-2.719a .0070 

 5.50 ديالتجريبية بع

5 
Follow up questions 

 متابعة األسئلة

 000. ليالتجريبية قب
-2.588a .0100 

 4.50 عديبالتجريبية 

6 
Long answers 

 اإلجابات املطولة

 000. ليالتجريبية قب
-2.699a 0.007 

 5.00 ديالتجريبية بع

7 

Finishing the 

conversation 

 إنهاء احملادثة

 000. ليالتجريبية قب

-2.719a 0.007 
 5.00 ديالتجريبية بع

8 
Voice volume 

 مستوى الصوت

 000. ليالتجريبية قب
-2.694a .0070 

 5.00 ديالتجريبية بع

9 
Intonation 

 التنغيم

 000. ليالتجريبية قب
 -2.859a .0040 

 5.50 ديالتجريبية بع

10 
Pronunciations 

 طريقة النطق

 000. ليالتجريبية قب
-2.565a .0100 

 4.50 ديالتجريبية بع

11 
Eye Contact 

 التواصل البصري

 000. ليالتجريبية قب
-2.859a .0040 

 5.50 ديالتجريبية بع

12 

Appropriate Body 

Language & Gestures 

 ءات املناسبةلغة ااجسد واإلميا

 3.00 ليالتجريبية قب

-2.547a .0110 
 5.78 ديالتجريبية بع

 
Total 

 اجملموع

 0.00 ليالتجريبية قب
-2.805a 0.005 

 5.50 ديالتجريبية بع
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ابطة يف ت اجملموعتني التجريبية والض( عدم وجود فروق دالة إحصائيًا بني درجا6يتضح من جدول )

لدراسة وأن الفروق من جتانس جمموعيت ا التأكدعين القياس القبلي على قائمة مهارات احملادثة، مما ي

ملستقل يف الدراسة البعدي ناجتة عن تأثري املتغري بني اجملموعتني التجريبية والضابطة يف القياس ا

 املسرح التعليمي.احلالية وهو 

 ينص على:الثالث و ضصحة الفرالتحقق من ثالثًا: 

  البعديالقياسني  ب درجات اجملموعة التجريبية يفال توجد فروق دالة احصائيًا بني متوسطي رت 

 والتتبعي على قائمة مهارات احملادثة.

 القياس يف التجريبية اجملموعة تالميذ درجات رتب بني باملقارنة الباحث قام الفرض هذا من للتحقق

 قائمة مهارات ( على10التتبعي )ن= القياس يف التجريبية اجملموعة نفس درجات ورتب البعدي،

 وذلكZ) للكشف عن قيمة ) ويلكوكسون املتزاوجة اجملموعات إشارات رتب اختبار باستخدام احملادثة،

  :التالي دولااج يوضح كما

لبعدي والتتبعي موعة التجريبية يف القياسني ا( نتائج اختبار ويلكوكسون للفروق يف أداء اجمل7)جدول 

 يف املسرح التعليمي جنليزيةاإلباللغة  على قائمة مهارات احملادثة

 م
  املسرحيةيف مهارات احملادثة

 التعليمية
 Z لرتبمتوسط ا اجملموعة

مستوى 

 الداللة

1 Greetings and first 

word 

 كلمة األوىلإلقاء التحية وال

 3.50 عديالتجريبية ب

.000a 1.000 
 3.50 تبعيالتجريبية ت

2 Starting the 

conversation 

 بدء احملادثة

 1.50 عديالتجريبية ب

.000a 1.000 
 1.50 تبعيالتجريبية ت

3 Passing back the 

question 

 رد السؤال

 2.00 عديالتجريبية ب

-.577b .564 
 2.00 تبعيالتجريبية ت

4 Rejoinders 

 سؤالسريع على الالتعقيب والرد ال

 3.00 عديالتجريبية ب
.000a 1.000 

 1.50 تبعيالتجريبية ت

5 Follow up questions 

 متابعة األسئلة

 1.50 عديالتجريبية ب
-.816b .414 

 2.25 تبعيالتجريبية ت

6 Long answers 

 ولةاملطاإلجابات 

 2.00 عديالتجريبية ب
-.577c .564 

 2.00 تبعيالتجريبية ت

7 Finishing the 

conversation 

 إنهاء احملادثة

 2.00 عديالتجريبية ب

-.577c .564 
 2.00 تبعيالتجريبية ت
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8 Voice volume 

 مستوى الصوت

 2.00 عديالتجريبية ب
-.577c .564 

 2.00 تبعيالتجريبية ت

9 Intonation 

 التنغيم

 2.50 عديالتجريبية ب
 -1.000c .317 

 2.50 تبعيالتجريبية ت

10 Pronunciations 

 طريقة النطق

 1.50 عديالتجريبية ب
-1.414c .157 

 00. تبعيالتجريبية ت

11 Eye Contact 

 التواصل البصري

 1.50 عديالتجريبية ب
-1.342a .180 

 00. تبعيالتجريبية ت

12 Appropriate Body 

Language & Gestures 

 بةاءات املناسلغة ااجسد واإلمي

 2.00 عديالتجريبية ب

-1.134b .257 
 2.67 تبعيالتجريبية ت

 Total 

 اجملموع

 4.75 عديالتجريبية ب
-.104a .917 

 6.62 تبعيالتجريبية ت
 

ياسني البعدي ت اجملموعة التجريبية يف الق( عدم وجود فروق دالة إحصائيًا بني درجا7يتضح من جدول )

ح التعليمي يف تنمية لتأكد من الفاعلية املمتدة للمسروالتتبعي على قائمة مهارات احملادثة، مما يعين ا

 .الدراسةمهارات احملادثة لدى عينة 

 :مناقشة النتائج واالستنتاجات

مسرح التعليمي يف لداخلية واخلارجية واملمتدة لللت نتائج الدراسة احلالية إىل الفاعلية اتوص

املرحلة االبتدائية، ويتفق ذلك  الصفوف العليا من تالميذلدى  زيةاإلجنليتنمية مهارات احملادثة باللغة 

مي وممارساته يف تنمية يتفقت على فاعلية املسرح التعلمع ما أكدته العديد من الدراسات السابقة اليت ا

ستخدام ( اليت توصلت إىل فاعلية ا2005ة إبراهيم )مهارات احملادثة باللغة اإلجنليزية، ومنها دراس

تتفق يف ذلك مع نتائج  هي واالجتاه حنو اللغة الفرنسية،األنشطة املسرحية يف تنمية مهارات التعبري الشف

الفهم االستماعي  نشطة الدرامية يف تنمية مهاراتاأل ( اليت أكدت فاعلية استخدام2011دراسة زهران )

ملسرح التعليمي ( اليت أثبتت فاعلية استخدام ا2011لدى تالميذ املرحلة اإلعدادية، ودراسة الصمادي )

، الدراسةدى عينة ت التحدث جمتمعة وكل مهارة على حدة لسني مهاراحتيف تدريس اللغة العربية يف 

حدث لطالب رامية يف تنمية مهارات الت( اليت توصلت إىل فاعلية األنشطة الد2013) Batainaودراسة 

( اليت 2018بيات )واعدي ومنو املفردات، ودراسة الشعاللغة اإلجنليزية كلغة ثانية، خاصة التكوين الق

لغة تحدث يف الار يف تنمية مهارتي االستماع والتوصلت إىل فاعلية استخدام اسرتاتيجية لعب األدو

 اإلجنليزية .
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اعاة املرحلة مي من مميزات وخصائص عدة منها مروميكن تفسري ذلك يف ضوء ما يقدمه املسرح التعلي

وعن شخصياتهم باللغة  اتهم وطاقاتهم يف التعبري عن ذاتهمومتطلباتها وتوظيف مهار للتالميذالنمائية 

اة النواحي اإلجرائية أو إسفاف، ومراعاطته دون تقعر ، والتوازن بني الثراء اللغوي وبساإلجنليزية

واقع حياته، ط نص املسرحية باهتمامات الطالب وواملفاهيمية مبا يناسب الفئة املستهدفة، وارتبا

 ومناسبة الشخصيات ألحداث النص وعينة الدراسة.

ارة احملادثة لدراسة مبهري جملموعة املهارات اليت تناولتها اكما يفسر ذلك يف ضوء االرتباط الكب         

ملهارات مع مراحل دراسة احلالية ، كما تتوافق هذه اباللغة اإلجنليزية واليت اعتمدت عليها أدوات ال

، ومهارة رد Greetings and first wordة األوىل وجوانب احملادثة وهي مهارة إلقاء التحية والكلم

، Rejoindersلسؤال ا ، والتعقيب والرد السريع علىPassing back the questionالسؤال 

حملادثة ا وإنهاء، Long answersاملطولة  واإلجابات، Follow up questionsومتابعة األسئلة 

Finishing the conversation ،الصوت توىمسملهارات من خالل إىل طريقة تنفيذ هذه ا إضافة 

املعنى  يصالإلطبقًا حملتوى النص  Intonation، ومراعاة التنغيم  Voice volume املناسب

 Eye Contactل البصري السليم للكلمات وااجمل، التواص Pronunciationsوالشعور، النطق 

اإلمياءات املناسبة إىل توظيف مهارات لغة ااجسد وضافة إااجيد الذي ُيعد من أهم مهارات االتصال، 

Appropriate Body Language & Gestures ليةالثقافة احملاليت تتوافق مع النص و. 

املسرح املدرسي  عام ونشاطوجه بور الذي تلعبه األنشطة املدرسية وتستنتج الدراسة بذلك الد                

لعب دورًا هاما يف دعم يأثبتت الدراسات أنه نشاط الذي األمر الذي يدعو إىل تفعيل ذلك ال خاص،بوجه 

مستوى التحصيل  ملختلفة ورفعاملهارات ا واكتسابهمالتالميذ  ورفع قدرات الدراسيةاملناهج واملقررات 

 ألنشطةا تفعيل على أهمية 2030يف رؤيتها لعربية السعودية حكومة اململكة ا أوصتوقد  لديهم،الدراسي 

 اإلنسانية واملواطن الصاحل. بناء جوانب الشخصيةسيا من أركان ركنا أسا اباعتباره ةالالصفي ةاملدرسي

 اسابق خربة يف هذا اجملال. ومل اليت هلابعض الدول ل الناجحة التجارباالستفادة من كما أوصت بضرورة 

فة يف املختل الرتبوي مبجاالتهالم اإلعالنوعي يف عداد املعلم الدول اليت هلا خربة كبرية يف إكانت مصر من 

ون يك الذيو بية النوعية مبصرضمن خرجيي كليات الرت درسية وذلكاملوالصحافة  واإلذاعةاملسرح الرتبوي 

 وتطويرلدراسة على أهمية دعم تؤكد ا املدارس،داخل  إلعالميةاتنفيذ تلك األنشطة  عنبدوره  مسؤواًل

إلعالم املدرسي مسؤول عن ممارسة أنشطة اأخصائي كبرامج تأهيل وتدريب املعلم النوعي الذي يتخرج 

 مصر وخارجها. العمل يفوق مبا يضمن جودة اخلرجيني مبا يليب س املختلفة
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 توصيات الدراسة:

 :التاليةلتوصيات ا الدراسةقدم تيف ضوء نتائج الدراسة 

 .جنليزيةاإل ةنهجية ملقررات اللغتضمني املسرح التعليمي ضمن خطة األنشطة الالم -1

 راحل التعليم املختلفة.مب  برامج إعداد املعلمتضمني مهارات تصميم وتنفيذ املسرح التعليمي يف -2

 سرحيات التعليمية.امل إنتاجع املعلمني يف توفري أخصائي مسرح تعليمي بكل مدرسة للتعاون م -3

واللغة اإلحصاء والكيمياء وات دراسية أخرى كالفيزياء يف معااجة مقررتطبيق املسرح التعليمي  -4

 وغريها.اإلجنليزية 

ية حيث الحظ الباحث حتسن كاخلجل وذوي املشكالت السلو يجتربة املسرح التعليمي يف عالج ذو تفعيل -5

 عانون من هذه املشكالت.ياملشاركني والذين  التالميذيف أداء 

 مقارنة النتائج واالستنتاجات.وتطبيق جتربة الدراسة يف مدارس الطالبات  -6

 ثمارواست مواهبهم لصقل لتعليميةا املسرحيات أداء يف املسرحي األداء يف املوهوبني التالميذتوظيف  -7

 .طاقاتهم

وم بالتدريس باللغة ها يف املدارس احلكومية اليت تقاالستفادة من نتائج هذه الدراسة بتطبيق جتربت -8

 اللغتني العربية واإلجنليزية.العربية، من خالل تقديم عروض مسرحية تعليمية ب

جها يف تعزيز مهارات موطن الباحث( واالستفادة من نتائ)تطبيق جتربة الدراسة يف املدارس املصرية  -9

 تلف مراحل التعليم األساسي.احملادثة باللغة اإلجنليزية لدى الطالب يف خم
 

 دراسات وحبوث مقرتحة:

 والثبات بالذات الثقة ومنها الشخصية املتغريات بعضو احملادثة مهارات بني العالقة دراسة -1

 .االنفعالي

 ملرحلة االبتدائية.امية القدرات اإلبداعية لتالميذ املسرح التعليمي وتندراسة العالقة بني  -2

وسائل التواصل ثة عرب يف ضوء احملاد للغة اإلجنليزيةبا تنمية مهارات احملادثةدراسة عن  -3

 االجتماعي.

 املرحلة االبتدائية. يذتالمملشكالت السلوكية لدى تطبيقات املسرح التعليمي يف حل ادراسة عن  -4

رس يف املدا كلغة ثانية ليزيةاإلجنلى صعوبات تعلم اللغة أثر املسرح التعليمي يف التغلب عدراسة عن  -5

 .احلكومية
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 املراجع: 

 مهارات التعبري بعض تنمية يف املسرحية األنشطة استخدام (. أثر2005إبراهيم، عادل توفيق )

 الفرنسية اللغة شعبة الفرقة الثانية طالب لدى الفرنسية اللغة حنو واالجتاه الشفهي

 - الرتبية كلية - مشس عني ، جامعةواملعرفة القراءة جملةاملنيا.  جامعة الرتبية بكلية

  .(41للقراءة واملعرفة، ) املصرية ااجمعية

 اإلجنليزية اللغة تعليم يف األدوار (. متثيل1997عوض؛ عيد، حممد رجب احلاج ) عويد حوش، أبو

الرتبوي،  والبحث التخطيط إدارة - والتعليم الرتبية وزارة ،املعلم رسالةأجنبية.  كلغة

38(3 )24-28 

جملة جامعة  ليزية لغري الناطقني بها.(. تنمية مهارات التحدث باللغة اإلجن2009أبو طقة، حممد فرج )

 16- 10(، 1)8، جامعة سبها،سبها للعلوم اإلنسانية

 املهارات تطوير على اللغة خمترب استخدام (. أثر2007حييي )علي، قاسم، أمساء  حسني أمحد،

 ،(46) اآلداب، كلية - املوصل جامعة ،الرافدين آدابجتريبية.  دراسة :للطلبة الكالمية

270 – 253 

 اللغة إطار يف النشاط قاعدة بواسطة التعلم (. مفهوم2012) كعبد املل نعبد الرمح أمني،

(، 151)2الرتبية،  كلية - األزهر جامعة، الرتبية جملةاخلاصة.  لألغراض اإلجنليزية

650 – 64 

جملة ملة. ت يف ضوء مدخل ااجودة الشا( تطوير املسرح الرتبوي بدولة الكوي2015الربازي، مبارك عواد )

 273 – 320(، 6)3صول الرتبية، ، ااجمعية املصرية ألاملعرفة الرتبوية

 الطالب لدى اإللقاء مهارات بعض تنمية يف التعليمي املسرح (. فاعلية2011بصل، سلوى حسن حممد )

 - مشس عني ، جامعةواملعرفة القراءة جملة الرتبية، بكلية العربية اللغة املعلمني بشعبة

 19 – 238 (،119واملعرفة، ) للقراءة املصرية ااجمعية - الرتبية كلية

ري املستغلة على اتيجية حتفيزية إلدارة الذات غ: كإسرتاإلجيابي(. حديث الذات 2016بوالقرا، مريم )

 ، جامعةاإلنسانية العلوم جملةي للطالب، املستوى ااجامعي وتأثريه على األداء الشفه

 7 – 94 (،45قسنطينة، ) منتوري

 الرتبية ، وزارةاملعلم رسالةاإلجنليزية،  اللغة تدريس يف الدمى (. استعمال1983بور يين، حممد خري )

 .6 – 69(، 1)24، الرتبوي والبحث التخطيط إدارة - التعليمو
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طالب الناطقني الذاتي على تنمية قدرات ال (. تأثري اسرتاتيجيتني بديلتني للتفكري2013تركي، شيماء )

 - الكويت ، جامعةالرتبوية ةاجمللكة. املدرالذاتية  وفعاليتهم( Eflباللغة اإلجنليزية )

 15-11,( 109)28العلمي،  النشر جملس

، كلية منشورة غري ماجستريرسالة ي. (. دور اخليال يف املسرح التعليم2013احلاج، عاطف خالد حممد )

 الرتبية، جامعة النيلني، السودان.

 ة.. الدار املصرية اللبنانيقاملسرح التعليمي املصطلح والتطبي(. 2005حسني، كمال الدين )

 الرافدين، جامعة ادثة. آدابنظري لتدريس مهارات احمل(. مدخل 1992اخلاجني، رجائي الرشيد )

 1 – 28 (،23اآلداب، ) كلية - املوصل

 العلوم جملة وبديلة لالختبار الشفوي. (. استخدام البورتوفوليو كوسيلة أصيلة2009دراجي، صاحل )

 129 – 136 .(،32قسنطينة، ) منتوري جامعة ،يةاإلنسان

نمية مهارات ( أثر الدراما التعليمية يف ت2015الربابعة، إبراهيم حسن؛ احلباشنة، قتيبة يوسف )

قني بغريها، دى طلبة اللغة العربية للناطالتحدث )التعبري الشفهي( وحتسني التحصيل ل

 643-629(،3)42 ،دراسات، العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 االستماع هاراتم لتنمية مقرتحة راميةد أنشطة استخدام فاعلية. (2011) اهلل عبد اهلل عبد فاتن زهران،

 مناهج. غري منشورة اجستريم رسالة. اإلعدادية ملرحلةا تالميذ لدى اإلجنليزية اللغة يف

 الرتبوية، والبحوث الدراسات معهد. القاهرة معةجا. اإلجنليزية اللغة تدريس وطرق

  .القاهرة

 لدى االستماع اتمهار حتسني يف الدمى سرحم اسرتاتيجية استخدام أثر(. 2015) عزيز حنان سعود،

 البيت، آل جامعة ،نشورة غري مماجستري رسالة. ألردنا يف األساسي الثالث الصف طالبات

 . األردن الرتبوية، العلوم كلية

 .اللبنانية املصرية الدار :القاهرة 6) )ط املدرسي. طالنشا(. 2000) .حسن ،شحاته

 ألدوار يف تنمية مهارتي(. أثر استخدام اسرتاتيجية لعب ا2018الشعبيات، فاطمة حممود خليل )

رسالة رقاء. بة الصف اخلامس األساسي يف الزاالستماع والتحدث يف اللغة اإلجنليزية لطل

 لعليا، ااجامعة اهلامشية.، كلية الدراسات اغري منشورة ماجستري

 يف التاريخ املتوسطة املرحلة طلبة حتصيل على التعليمي املسرح (. أثر2014سعيد ) سحر صاحل،

 الرتبية كلية - األنبار ، جامعةاإلنسانية للعلوم األنبار جامعة جملةبالنفس.  والثقة

 413-38(، 1اإلنسانية، ) للعلوم
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 حتسني  تدريس اللغة العربية يف(. أثر استخدام املسرح التعليمي يف2011الصمادي، علي حممد يوسف )

غري ه ة دكتورارسالألساسي يف األردن. بعض مهارات التحدث لدى طلبة الصف التاسع ا

 ، األردن.موكالري، كلية الرتبية، جامعة منشورة

 جملة مية.يوالتعل الرتبوية العملية يف ملسرحيةا الدراما (. دور2017حممد ) روحية ،طعبد الباس

 واملعرفة، املصرية للقراءة ااجمعية - الرتبية كلية - مشس عني جامعة ،واملعرفة القراءة

(191،) 94 – 49  

مت   (Speaking)تطوير مهارة الـوسائل ملمارسة التحدث باإلجنليزية و 10 (.2016، عمر )عبد اهلل

 pt.com/blog/33-https://english :من الرابط 1/11/2019يف  اسرتجاعه

احملادثة يف  على تطوير أداء األىلل (. أثر الدردشة الصوتية بواسطة الرج2016، موفق عايد )عبد اهلل

لية العلوم الرتبوية، جامعة آل ، كغري منشورة الة ماجستريرساللغة اإلجنليزية عند الطلبة. 

 .األردنالبيت، 

 الثانية احللقة تالميذ لدى القراءة مهارات تنمية يف التعليمي املسرح فاعلية( 2000) .سلوى ،عزازي

 الزقازيق. جامعة ،الرتبية كلية ،منشورةغري  ماجستري رسالة ،األساسي التعليم من

 بعض تنمية يف احلوارية الدراما إسرتاتيجية (. فاعلية2015) هعبد الال قعبد اخلالعطية، خمتار 

 ،الرتبوية اجمللةبها.  الناطقني غري العربية اللغة لدى طالب الشفوي التواصل مهارات

 35-1، 14الرتبية،  كلية - سوهاج جامعة

 عمان. ملسرية:ا. دار املمسرح سالتدري(. 2008، عزو، واللوح، امحد )ةعفان

ادثة والنقاش عرب (. أثر استخدام طريقة احمل2009) عبد اهللالرمحن،  عبد ؛حممود أكرم العمري،

للغة اإلجنليزية بة الصف العاشر الذين يتعلمون اعلى القدرات التعبريية لدى طل اإلنرتنت

مركز النشر العلمي،  -ين ، جامعة البحربوية والنفسيةجملة العلوم الرتبوصفها لغة أجنبية. 

(10 )33-52 

زية وفق رة التحدث باللغة اإلجنليتوى تطبيق إجراءات تدريس مها(. مس2009)عمر فقيه، خواجة بن 

بعة متوسط مبدينة درسني املرمسني يف السنة الرااملقاربة التواصلية، دراسة ميدانية على امل

، جامعة قاصدي مرباح ةسانياإلنكلية اآلداب والعلوم  ،غري منشورة رسالة ماجستري. ورقلة

 ااجزائر. 
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لتعليم  مشولي منظور اإلجنليزية اللغة مهارات بني العالقة :(. العنوان1995) صاحلالفالي، إبراهيم 

 والثقافة للرتبية القطرية الوطنية ، اللجنةالرتبية جملةأجنبية.  كلغة اإلجنليزية اللغة

 121-9(، 114)24والعلوم، 

والتفكري  كتابةال ي يف حتسني مهارات(. أثر تدريس التحدث باملسرح التعليم2015)الكخن ، أمني بدر 

. جامعة شورةغري من رسالة دكتوراه  "األردن، يف االستنتاجي لدى طلبة املرحلة األساسية

 . مسرتجع من2015العلوم اإلسالمية العاملية، عمان، 

https://search.mandumah.com/Record/860618 

صف الثامن يف حتصيل طلبة ال لتعليميا(. فاعلية التدريس باملسرح 2015الكساسبة، خالد مهدي )

، عمادة ري منشورةغ رسالة ماجستريالكرك.  األساسي من قواعد اللغة العربية يف حمافظة

  .ةالدراسات العليا، جامعة مؤت

 استخداموتنمية مهارات تصميم ل تدرييبفاعلية برنامج  .(2016) ى إبراهيمالللي، مساهر مصطف

رسالة ماجستري غري ) غزةبااجامعة اإلسالمية  يفات لدى الطالبات املعلم التعليمياملسرح 

 جع منااجامعة اإلسالمية )غزة(، مسرت منشورة(.

https://search.mandumah.com/Record/766279  

 واليدبالذهن والقلب  والتعلُّم مألجنبية التعليا اللغات تدريس يف املسرح دور(. 2016) هِفِشمانفِر 

م من على 1/11/2019.م.، مت اسرتجاعه يف )ترمة هبة شليب(، معهد جوته ج  والقدم.

ط: الراب

https://www.goethe.de/ins/eg/ar/spr/mag/20866409.html 

جملة يمي. التعلم حنو املسرح التعل (. اجتاهات معلمي تالمذة ذوي صعوبات2011حممد، قبس إبراهيم )

ية للبنات للعلوم كلية الرتب -جامعة الكوفة  ،كلية الرتبية للبنات للعلوم اإلنسانية

 165 – 182(، 9)5اإلنسانية، 

متعلمي اللغة  بشكل تفاعلي لدى احملادثةو(. تطوير مهارات االستماع 2009ناء، عايض بن ضاوي )احمل

 ،اإلنسانية واالجتماعية جملة العلومبيئة السعودية، دراسة حتليلية من واقع ال اإلجنليزية:

 2 - 43(، 11عمادة البحث العلمي، ) - ميةاإلسالجامعة اإلمام حممد بن سعود 

التحدث  رتون املتحركة على مهارات(. أثر استخدام جمسمات أفالم الكا2018وار زياد حممد )املشاقبة، أن

، غري منشورة اجستريرسالة م. باألردنة ثانية والداعية لدى متعلمي اللغة اإلجنليزية كلغ

 .ألردناكلية العلوم الرتبوية، جامعة آل البيت، 

https://mathj.journals.ekb.eg/
https://search.mandumah.com/Record/860618
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. عامل الكتب دراما الطفل: النظرية والتطبيقي وأضواء على املسرح املدرس(. 2003نواضرة، مال )

 احلديث: القاهرة.

 ، مصر.للكتاب اإلسكندريةمركز  ،اإلسكندرية(. مسرحة املناهج. 2007، فاطمة )يوسف
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 الدراسة مالحق

 ( 1) رقم ملحق

 المحادثة لتقييم ( (Saylor-Lööf, C.& Calman, 2000 نموذج
Conversation Assessment Form 

 

Third pair Second pair First pair 
Skills 

student2 Student1 student2 Student1 student2 Student1 

      Greetings and the 

first word 

      Starting the 

conversation 

      Passing back the 

question 

      Rejoinders 

      Follow up questions 

      Long answers 

      Finishing the 

conversation 

      Voice volume 

      Intonation 

      pronunciations 

      Eye Contact  

      Appropriate Body 

Language & 

Gestures  
 

 

1= not good    2 = 50/50    3=OK     4= good    5= excellent  

    (Total score= 60) 

 

(Saylor-Lööf, C.& Calman, 2000) 
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 ( 2) رقم ملحق

 ليميالتع المسرح في اإلنجليزية باللغة المحادثة مهاراتمالحظة بطاقة 
Note Card of Conversation Skills with English in the 

 Educational Theater 

 Please put (✓) in the suitable cell from your point of view  
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Conversation Skills  

 مهارات احملادثة

       
Greetings and first word 

 كلمة األوىلإلقاء التحية وال
1 

       
Starting the 

conversation 
2 

       

Passing back the 

question 

 رد السؤال

3 

       
Rejoinders 

 سؤالسريع على الالتعقيب والرد ال
4 

       
Follow up questions 

 متابعة األسئلة
5 

       
Long answers 

 اإلجابات املطولة
6 

       

Finishing the 

conversation 

 إنهاء احملادثة

7 

       
Voice volume 

 مستوى الصوت
8 

       
Intonation 

 التنغيم
9 

       
Pronunciations 

 طريقة النطق
10 

       
Eye Contact  

 التواصل البصري
11 

       

Appropriate Body 

Language & Gestures  

 بةاءات املناسلغة ااجسد واإلمي

12 

 

1= not good      2 = 50/50       3=OK        4= good      5= excellent       

(Total score= 60)  
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