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 توسط املجنليزية لدى طالب الصف األول اإل ث ابللغةسرتاتيجية الدراما التعليمية يف تنمية مهارات التحد  إفاعلية استخدام  

 امللخص

جنليزية الالزمة لطالب الصف األول املتوسط، والكشف عن  يهدف البحث إىل حتديد مهارات التحدث ابللغة اإل
 تنمية مهارات التحدث ابللغة اإلجنليزية الالزمة لطالب الصف األول متوسط مبدينة  ما يفلدراسرتاتيجية اإفاعلية استخدام 
، واستخدام مجل وعبارات اتمة توضح املعىن، والتحكم  ا صحيح   اعند املستوايت التالية: نطق الكلمات نطق  مكة املكرمة؛ 

 جمتمعة(. دة و )مفر   ناسبة للموقف، وامتالك ثروة لغوية م ا يف درجة الصوت ونربته وفق  

على   ملعاجلة مشكلة الدراسة وحتقيق أهدافها ا واعتمد الباحث املنهج التجرييب ذي التصميم شبه التجرييب منهج  
تطبيق   ، وتم ا طالب   ( 60) ، واألخرى ضابطة ا طالب   ( 60)  ؛ يف جمموعتني، إحدامها جتريبية ا طالب   ( 120) عينة عشوائية قوامها 

على هاتني اجملموعتني، مث تدريس اجملموعة التجريبية   ا)مهارات التحدث( قبلي   ء الشفويلقياس األدابطاقة مالحظة 
سرتاتيجية الدراما، وتدريس اجملموعة الضابطة ابستخدام الطريقة املعتادة. وبعد االنتهاء من اخلطة الزمنية احملددة  إابستخدام 

حدث على كال اجملموعتني؛ ملقارنة نتائج جمموعيت  ياس مهارات التطاقة مالحظة لقالتطبيق البعدي لب  م املوضوعات تم لتعل  
 الدراسة. 

فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات اجملموعة التجريبية  الدراسة عن وجود نتائج وقد أسفرت 
توى )نطق  التحدث( عند مس) لبطاقة قياس األداء اللغوي ومتوسطات درجات اجملموعة الضابطة يف التطبيق البعدي 

، استخدام مجل وعبارات اتمة توضح املعىن، التحكم يف درجة الصوت ونربته وفقا للموقف،  اصحيح   اات نطق  الكلم
   .امتالك ثروة لغوية مناسبة( مفردة وجمتمعة؛ لصاحل اجملموعة التجريبية و 

ضرورة الرتكيز على  أمهها:  ديد من التوصيات من يف ضوء ما أسفرت عنه الدراسة من نتائج أوصى الباحث ابلعو
سرتاتيجية الدراما التعليمية؛ لتنمية مهارات التواصل اللغوي  إسرتاتيجيات التدريس احلديثة اليت تركز على دور املتعلم، مثل إ

  ات سرتاتيجيى استخدام اإلتدريبهم علجنليزية لدى الطالب، وعقد دورات تدريبية مكثفة ملعلمي اللغة االجنليزية؛ ل ابللغة اإل
جنليزية،  ل للغة اإلضذلك يف سبيل الوصول إىل تعليم أف سرتاتيجية الدراما التعليمية، و إمثل ،احلديثة اليت تؤكد دور املتعلم 

املدخل الدرامي يف تنمية  إجراء العديد من األعمال البحثية، منها: دراسة علمية للبحث عن فاعلية واقرتحت الدراسة 
سرتاتيجية  إإجراء دراسات علمية للبحث عن فاعلية و  ، جنليزية األخرىمهارات اللغة اإل ميف تعليت التواصل اللغوي مهارا

 جنليزية. الدراما التعليمية يف تعليم مهارات القراءة واإللقاء ابللغة اإل

 ليزية  جنسرتاتيجية الدراما التعليمية/ مهارات التحدث ابللغة اإلإ الكلمات املفتاحية: 



 فهد الشريف د.      فاعلية استخدام إسرتاتيجية الدراما التعليمية يف تنمية مهارات التحدُّث ابللغة اإلجنليزية 
 

 3    م2019هـ / سبتمرب 1441حمرم  -2ج -( 1عدد ) –( 11اجمللد ) –جملة جامعة أم القرى للعلوم الرتبوية والنفسية 

The Effectiveness of Using the Educational Drama strategy in Developing Speaking 

Skills in English Language among the First Year Intermediate Students 
Abstract 

This study aimed at specifying the required speaking skills for the students of the 

first year intermediate stage in Makkah Almukaramah and exploring the effectiveness 

of using the educational drama strategy in developing  their  speaking skills، at the 

following levels: pronouncing the words correctly، using meaningful  sentences and 

statements، controlling the intonation and tone according to the situation، and having a 

rich linguistic inventory (single and combined). 

The researcher used the Quasi-experimental Design for processing the Study 

Problem and achieving its aims; using a sample of (120) students in two groups. One of 

them was an experimental group of (60) students and the other one was a controlling 

group of also (60) students. An observation sheet then had been applied (pre- 

application) for measuring the oral performance (speaking skills) of the two groups. The 

experimental group had been taught using the educational drama strategy and the 

controlling group had been taught using the traditional method. At the end of the 

determined time for teaching the topics ، the observation sheet had been applied again 

(post- application) for measuring the oral performance (speaking skills) to compare the 

results of the two groups. 
The results of the study yielded that there were statistical significant differences 

between the mean scores of the two groups in the (post-app.) of the observation sheet 

for measuring the oral performance (speaking skills) at the level of pronouncing the 

words correctly، using meaningful statements، controlling the intonation and tone 

according to the situation، And having a rich linguistic inventory (single and combined) 

for the benefit of the experimental group. 
In the light of study results، the researcher recommended the following: the 

importance of using the modern teaching strategies that focus on the role of the learner 

like educational drama strategy for developing linguistic communication skills in 

English among students، Holding intensive training programs for teachers of English 

language to train them using modern strategies that  emphasize the role of the learner in 

the learning process to have a better learning for the English language. The researcher 

finally suggested making more scientific researches like: the effectiveness of the 

integration between many modern teaching strategies that concentrate on the role of the 

learner in learning the other skills of the English language. Making other scientific 

studies for investigating the effectiveness of the educational drama strategy in teaching 

reading and diction skills. 
Key words: educational drama technique –  speaking skills in English 
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 (: Introduction)  املقدمة

مبكان ة متقدم ة ب ني لغ ات الع امل يف وقتن ا احلاض ر،  ىيف العامل وحتظ االلغة اإلجنليزية إحدى أكثر اللغات انتشار  د  ع  ت   
وذك  ر   مه  ا ض  رورة يفرض  ها عص  ر العومل  ة والث  ورة املعلوماتي  ة.، وأض  حى تعل  لمي  ة يف ش  ا اجمل  االتخاص  ة م  ت التط  ورات الع

أن اللغ  ة اإلجنليزي  ة ه  ي اللغ  ة الرئيس  ة يف التجمع  ات السياس  ية والدولي  ة، وه  ي اللغ  ة  (Crystal،2003،p25)س  تال كري
 ل  وجي  ات الدولي  ة، ولغ  ة الت  داول األوىل يف اجمل  ال التكنو م  ن املنظم  ات العاملي  ة، وه  ي لغ  ة الكث    م  ن امل  ؤ ر  %85الرمسي  ة ل     
من املادة املكتوبة عل ى اإلنرتن ت،  %90البية األحباث العلمية واملراجت، كما أهنا لغة ، ولغة غوالسياحي   واملصريف   والتجاري  

اللغ   ة اإلجنليزي   ة يف مدارس   ها  بع   د ي   وم، وال توج   د دول   ة يف الع   امل ال ت   درس امم   ا جع   ل ع   دد ال   راغبني يف تعلمه   ا ي   زداد يوم     
 اأساس  ي   ال  دول جعل  ت م  ن تعل  يم اللغ  ة اإلجنليزي  ة ه  دف  م  ن ا اأن كث      (2، 2015)وأوض  ح العتي  يب  عاه  دها.وجامعاهت  ا وم

 جنليزي  ةاإل أله  داف الي  اابن يف الق  رن احل  ادي والعش  رين تض  من التيكي  د عل  ى تعل  يم ه     اللغ  ة اتس  عى لتحقيق  ه، وأن تقري  ر  
  عنها. ىن  ية ال غ  ا لغة عاملابعتباره

 استجابة  ة؛ ام بتعليم اللغة اإلجنليزية وحتسينها على كافة األصعدضرورة االهتموقد أدركت اململكة العربية السعودية 
ة ممثلة ، وعليه بدأت اململكة العربية السعوديتصادية والتغ ات العامليةللتطورات العلمية والتقنية والتحوالت االجتماعية واالق

اللغ ة اإلجنليزي ة   املتعلم ني كس ابإ ن ة تس اعد يفجياد بيئات تعليمية متطورة تفاعلي ة تش اركية مر يف وزارة التعليم السعي حنو إ
 للغ  ة اإلجنليزي  ة تس  هم يف بن  اء شخص  ية املتعلم  ني فك  راي  اأن  (182، 2012)أك  دت خص  اونة والعك  ل كم  ا   كلغ  ة يني  ة.

اق  ف املو  دف إىل خترجيه  ا م  ن العملي  ة التعليمي  ة، والق  ادرة عل  ى مواجه  ةخص  ية الواعي  ة ال  يت هت   ، وت  ؤدي إىل خل  ق الشاوروحي    
وخلق عامل من اإلبداع واالبتكار وإجياد مناخ من الرتفيه العلمي، والف رد يف ذل ك كل ه ه و احمل ور، احلياتية ابقتدار وشجاعة، 

مبه  ارات اللغ  ة األربع  ة، ليك  ون االتص  ال  اون ملم    ب من  ه أن يك   ، وه   ا يتطل   اأو كاتب     أو ق  ار    اأو مس  تمع   فيظه  ر متح  دي  
 للتوقعات املرجوة. اوموافق   اانجح  

االهتم  ام بتعل يم اللغ ة اإلجنليزي  ة، وتعل م مهاراهت  ا  وإذا أردان اللح اق برك ب التق  دم العلم ي والتق   ف ن  ه م ن الض روري  
إن ام    تالك امله    ارات الرئيس    ة األرب    ت للغ    ة  (1، 2006) طبيل    ةورأت  الكتاب    ة.و األرب    ت: االس    تماع، التح    دث، الق    راءة، 

لتحقي ق التواص ل اللغ وي الفع ال، ض من إط ار ك ول متكام ل،  ج وهراي   امطلب    د  ع   اع، التحدث، القراءة، الكتابة( ي   )االستم
أوض  ح عطي  ة كم  ا   خ  رى.يف امله  ارات األ ؤثر إجي  ااب  يف األخ  رى، كم  ا أن تنمي  ة أي  ة مه  ارة ت    األن ض  عف أح  دها ي  ؤثر س  لب  

 وي بعناصر  األربعة )االستماع، والتحدث، والقراءة، والكتابة( ه و العملي ة ال يت ي تم  أنه إذا كان التواصل اللغ (5، 2015)
العنصر األه م يف ه    العملي ة  د  ع  مبقتضاها نقل املعاين واألفكار بني الناس، ف ن التواصل الشفوي )االستماع والتحدث( ي   

 تماعية وحتقيق التفاعل بني األفراد. ام العالقات االجة؛ فهو العملية األساسية واألولية إل التواصلي

ابهتم ام كب   م ن املختص ني يف من اهج اللغ ة اإلجنليزي ة  ىحتظ  التحدث  ةأن مهار  (325، 2010) اجلشي وذكرت
طريق    ة فاعل    ة لتعل    يم الط    الب كي    ف  د  ع      ي    التح    دث ه    اراتموأس    اليب تدريس    ها يف الع    امل، حي    ث إن االهتم    ام بتعل    يم 
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أن مه ارة  (2، 2011)وأض اف الص مادي  ية تعليمية  كنهم من الوصول إىل النتيجة املرغوب فيها.سرتاتيجإيستخدمون 
، ؛ إذ إهنما الوسيلة األوىل يف التواصل مت اآلخرين، وتقدمي األفكار واملعارفر امباش االتحدث ترتبط مبهارة االستماع ارتباط  

النفس، وهو اجلانب امل ادي لعملي ة التواص ل، يف ح ني اث ل االس تماع  وتبادل اآلراء، فالتحدث وسيلة للتعب  عما جيول يف
 اجلانب املعنوي، وهناك عالقة أتثر وأتث  بني اجلانبني.

ط رق وأس اليب س رتاتيجيات و إإىل  (2: 2015) عطيةالتحدث ابللغة اإلجنليزية كما أشار وحيتاج حتسني مهارات 
وتث    طاقات  ه وتطل  ق مواهب  ه وإمكاانت  ه، وتكف  ل ل  ه امل  رور ة  ربات عملي  ة مباش  رة؛ جاذب  ة ومش  وقة، حتف  ز اهتمام  ات امل  تعلم، 

س    رتاتيجية ال    دراما التعليمي    ة ه    ي أح    د أه    م ه       إيوظ    ف م    ن خال     ا خربات    ه الس    ابقة يف تعلم    ه وتنمي    ة مهارات    ه، ولع    ل 
الرتبي ة احلديث ة تؤك د عل ى ال  دراما أن  (171، 2012) هللا ويؤي د ذل ك م ا أش  ار إلي ه ف رجس رتاتيجيات ال يت حتق ق ذل ك، اإل

 التعليمية ا ادفة، وتنادي بضرورة استخدامها يف تدريس الطالب؛ ملا  ا من دور حيوي يف تكوين أبعاد شخصيتهم. 

س، وه  ي كم   ا عرفه   ا اك  ن اتباعه   ا يف الت   دري س  رتاتيجيات احلديث   ة ال   يتس   رتاتيجية ال  دراما التعليمي   ة م   ن اإلإ د  ع    وت   
"أسلوب فعال يوظف املواقف احلياتية واخليالية املمنوعة، فيؤدي إىل تعميق الوعي عند الطال ب؛ : (2009)وهنية  الكخن

من خالل  ويعمل على تنمية قدراته يف التعب  والتفك  الناقد وتعزيز الثقة يف االعتماد على النفس وأخ  القرارات؛ فاملتعلم
ع   ن التلق   ني  ات   ه كله   ا، ليكتش   ف املعلوم   ة بنفس   ه أو مبس   اعدة زمالئ   ه بعي   د  تفاعل   ه م   ت ال   دور يس   تخدم أحاسيس   ه وطاقا

يف اآلون   ة األخ    ة، لق   درهتا عل   ى تلبي   ة  املحوظ      اأهن   ا انل   ت اهتمام     ( 3، 2014)، وأض   افت الش   وابكة 202املباش   ر" 
امل اخل  ارجي، وحتقي  ق نت  ائج ل ال  يت ت  ؤدي إىل الكش  ف ع  ن ال   ات، وع  ن الع   حاج  ات املتعلم  ني، واعتباره  ا م  ن أه  م الوس  ائ
ز عل    ى املش    اركة إن أدرك املعلم    ون والط    الب  مبتع    ة وثق    ة ورغب    ة يف التح    دي واالكتش    اف  وغ    اايت تعليمي    ة مرغوب    ة حتف     

 األهداف املتوخاة من النشاطات واخلربات الدرامية.

عليمي  ة يكتس  ب امل  تعلم ث  روة إىل أن  ه ع  ن طري  ق ال  دراما الت (38، 2011)حلي  ة أب  و ويف ه  ا الص  دد أش  ارت دراس  ة 
لغوي  ة كب   ة، وتتف  تح أمام  ه أس  رار اللغ  ة وم  ا يف تعب اهت  ا م  ن مج  ال، والق  درة عل  ى التعب    الس  ليم والنط  ق الس  ليم، واكتس  اب 

ض ابل  وق األد  والتعب    مه ارات لغوي ة عدي دة؛ م  ت الق درة عل ى ال  تحكم يف الص وت و  ارج احل روف الص  حيحة، والنه و 
 احلر الصادق.

على ضرورة استخدام الدراما يف تنمية مهارات التحدث ابللغة   ( 474، 2004)علي صفاء وقد أكدت دراسة 
بضرورة   (642، 2015) عةبلراب ااإلجنليزية لدى تالمي  الصف اخلامس ملا  ا من أثر كب  يف حتسينها. وأوصت دراسة 

على   ( 2015) عطية حملادثة يف تعليم الطالب. كما أكدت دراسة ا التعليمية يف تدريس مهارة اة الدرامسرتاتيجي إاستخدام 
 سرتاتيجية الدراما التعليمية يف تنمية مهارات االستماع لدى الطالب. األثر اإلجيا  إل 

، وألن تعل  م مه  ارات التح  دث للتوجه  ات الرتبوي  ة احلديث  ة الس  اعية لتحس  ني تعل  م اللغ  ة اإلجنليزي  ة ومهاراهت  ا اونظ  ر  
، وألمهية ه   املهارات وضرورة توف  احلافز وال دافت ال  ي جي  ب الط الب إليهم ا، انشط   اعقلي   اع تستدعي إعماال  واالستم
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س رتاتيجية ال دراما يف حتس ني مه ارات التح دث إفقد ارأتى الباحث دراس ة الفاعلي ة ال يت اك ن أن يكش ف عنه ا اس تخدام 
 الصف األول املتوسط مبدينة مكة املكرمة.للغة اإلجنليزية لدى طالب واالستماع اب

 : (Statement of The Study Problem)  مشكلة الدراسةحتديد  

ن تعل  يم اللغ  ة اإلجنليزي  ة يف اململك  ة العربي  ة الس  عودية كان  ت ل  ه ر  اوالت ج  ادة مل تثم  ر  أ( 2، 2015) ذك  ر الثبي  يت
وق  د أك  دت  ممارس  ة، واالن  دماج م  ت اللغ  ة املطلوب  ة وجمتمعاهت  ا.يف الغال  ب، وغي  اب اتم لل؛ كوهن  ا اتص  فت ابلتلق  ني اكث     

ت  دين مس  توى حتس  ني مه  ارات التح  دث ابللغ  ة اإلجنليزي  ة  (202، 2009) وهني  ة الكخ  نالعدي  د م  ن الدراس  ات كدراس  ة 
رات التح دث أو م ا ال يت أس فرت ع ن وج ود ض عف عن د الط الب يف مه ا (7، 2011) الصماديلدى الطالب، ودراسة 

ال يت   (5، 2014) الش وابكةودراس ة ليها مه ارات التواص ل الش فوي يف مواق ف تنفي   األعم ال واألنش طة احلياتي ة، يطلق ع
ع   ن ض   عف  (6، 2015) عطي  ة. وكش   فت دراس   ة ات يف التح   دث ةمل  ة س   ليمة وص  حيحةكش  فت ع   ن ض  عف الطالب    

 العلمية اليت تع  بتنمية ه   املهارات. جة إىل مزيد من الدراساتواضح يف مهارات التحدث لدى الطالب، مما يؤكد احلا

أساليب وإجراءات تدريسها اليت ال زالت ختضت  :لدى الطالب  التحدثعف مهارات ض ولعل من أبرز أسباب 
  ي ت علكما ذكر - ا يمنة الطرق التقليدية؛ إذ ما زال تدريس مهارات التحدث ابللغة اإلجنليزية يف مدارسنا قائم  

،  اى الطرق التقليدية، حيث يقوم املعلم ابلسيطرة وتوجيه عملية التعلم، بينما يكون دور املتعلم سلبي  عل- ( 471، 2004)
على االستماع واحلفظ والرتديد ملا يقوله املعلم، يف حني أن مهارات التحدث ال تعتمد على مدى إتقان املتعلمني   ا مقتصر  

فهمهم ألمور أخرى أساسية تتعلق بكيفية استخدام تلك الرتاكيب يف   ا ط، بل تتطلب أيض  للرتاكيب والصيغ اللغوية فق
إىل أنه ما زال املراقب لطرائق التدريس يف  ( 190، 2006)املوضت املناسب واألزمان الصحيحة. كما أشارت هيالت 

ر األساس للحصول  ى بوصفهما املصدمدارسنا جيدها تركز على أساليب التلقني والتحفيظ، وتتمحور حول املعلم، واحملتو 
 على املعرفة.  

السبب املنطقي وراء إخفاق الطالب  (Albright، Nicholson & Wojckiewicz، 2001 ،p.21) ا وعز 
  السرتاتيجية الدراما يف تنفي  املنهج، واقرتحت الدراسة  االجنليزية  هو عدم استخدام معلم اللغة  التحدث  يف تعلم مهارات 

أكدت  كما لفك عزلة الطالب واهنماكهم يف عمليات تعلم مهارات االتصال.  ؛دام الدراما ستخلتدريس على االرتكيز يف ا
طريقة تدريس اللغة اإلجنليزية لطالب اليوم، فمن غ    ضرورة تغي  (Kauts & Monika ، 2013،P164)دراسة 

سرتاتيجية  إاللغة. فباستخدام لتعلم  اجديد   ا سرتاتيجيات تقليدية على جيل من الطالب يتطلب هنج  إاملقبول استخدام 
داء، وتنمو لديهم مهارات التحدث املناسبة، وخنرج عن الراتبة التقليدية يف  األالدراما ودجمها يف جمال التدريس قد يتحسن 

تعلمني  إىل أمهية الدراما التعليمية يف زايدة ثقة امل  (Iamsaard & Kerdpol  ، 2015،P73) التعليم. وتوصلت دراسة 
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  دراسة أكدت  ا وحديث  كسر حاجز اخلوف واخلجل لديهم، وجعل املتعلم مركز العملية التعليمية ورورها. و م، أبنفسه
(Maiullo، 2018)   أن للدراما التعليمية أمهية قصوى يف تنمية مهارة التحدث؛ حيث تنقل الطالب إىل ما وراء

   . قياملمارسات الصفية ابستخدام اللغة يف العامل احلقي 

ما يف س رتاتيجية ال دراإاء  على ما سبق ف ن مشكلة الدراسة تتمثل يف السؤال الرئيس التال: ما فاعلي ة اس تخدام وبن
 التحدث ابللغة اإلجنليزية لدى طالب الصف األول متوسط مبدينة مكة املكرمة؟  اتتنمية مهار 

  :(Objectives of the Study)  دراسةال أهداف

تنمي   ة مه   ارات التح   دث ابللغ   ة  يف س   رتاتيجية ال   دراماإالكش   ف ع   ن فاعلي   ة اس   تخدام  ة إىلاحلالي    دراس   ة هت   دف ال
 اإلجنليزية الالزمة لطالب الصف األول متوسط مبدينة مكة املكرمة.

 (:Significance of the Study)   دراسةال أمهية

 تتمثل أمهية الدراسة يف اآليت:

وال يت تن ادي بض رورة الرتكي ز عل ى اجلان ب االجتم اعي يف اكتس اب احلديث ة، أتيت ه   الدراسة استجابة لالجتاهات  -
 اللغة اإلجنليزية، وذلك من خالل إشراك املتعلم يف أنشطة تفاعلية مجاعية. 

يؤمل أن تساهم نتائج الدراسة احلالية يف تقدمي رؤية واضحة ملطوري العملية التعليمية؛ لتب  ط رق جدي دة لت دريس  -
 إلجنليزية تتناسب مت معطيات العصر.ابللغة ا التحدثمهارات 

يؤمل أن تستفيد من نتائج الدراسة احلالية اجلهات املختصة عن تدريب املعلم أثن اء اخلدم ة؛ لت دريب معلم ي اللغ ة  -
 سرتاتيجية الدراما يف حتسني مهارات التواصل الشفوي.إاالجنليزية على استخدام 

 : (Limitation of the Study)  دراسةال حدود

التحدث  تعليمية يف تنمية مهارات سرتاتيجية الدراما الإتصرت الدراسة احلالية على الكشف عن فاعلية استخدام اق
استخدام مجل   ،ا صحيح   ا)نطق الكلمات نطق   :أربت مهارات فرعية للتحدث هي  واليت  ثلت يف ابللغة اإلجنليزية؛ 

واقتصر تطبيق   . (امتالك ثروة لغوية مناسبة و ، نربته وفقا للموقف ت و التحكم يف درجة الصو  ، وعبارات اتمة توضح املعىن 
على عينة عشوائية من طالب الصف األول املتوسط واملسجلني يف الفصل الدراسي األول من العام  الدراسة 
 ه يف متوسطيت الليث بن خالد مبكة املكرمة، وابن القيم. 1438/1439
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 :(Study Terminologies)  الدراسة مصطلحات

  :سرتاتيجية الدراماإ

مش   اهد تعليمي   ة قص    ة يؤديه   ا ط   الب الص   ف األول  :أبهن   ا اإجرائي      س   رتاتيجية ال   دراما التعليمي   ةإالباح   ث  ع   رفي  
واملن  اظرة و ثي   ل األدوار، م  ن خ   الل أداء الط  الب يف ض   وء عتم  د عل   ى احل  وار تتوس  ط داخ  ل غرف   ة الص  ف أو خارج   ه، و م

 األهداف املرجوة بطريقة مشوقة. قيلتحققدراهتم وإمكاانهتم؛ 

 مهارات التحدث:

: الق   درة عل   ى التعب     الش   فوي ع   ن املش   اعر اإلنس   انية، واملواق   ف أبهن   ا  اإجرائي     الباح   ث مه   ارات التح   دث  ع   رفي  
ل  ب طا ابلدرج  ة ال  يت حيص  ل عليه  ا ، وت ق  دمراإللق  اء األداء االجتماعي  ة والثقافي  ة بطريق  ة وظيفي  ة، م  ت س  المة النط  ق وحس  ن

 .)مهارات التحدث( األداء الشفوي تقديراختبار الصف األول املتوسط يف 

 : اإلطار النظريأوًل 

 الدراما التعليمية سرتاتيجية إ •

ا الرتباطها ابخلربة  اسرتاتيجية الدراما من مداخل التدريس اليت تساعد على إثراء وتعميق عملية التعلم؛ نظر   د  ع  ت   
سرتاتيجية على حتقيق اهداف عديدة قد يصعب حتقيقها من  علية املتعلم. وتساعد ه   اإلاط وفاعن نش املباشرة الناجتة 

 خالل األساليب الكالسيكية القداة. وقد تعددت تعريفات الدراما التعليمية، ولعل من أهم ه   التعريفات ما ذكر 

Maley & Duff، 2005))  شخصياهتم ولغتهم يف ابتكار   مكوانت ستخدموانشاط انح املتعلمني فرصة يف أن ي: أبهنا
" أسلوب تعليمي قائم على  :هنا أب ( 2006)العموش  املواقف؛ ليعربوا عنها بصورة رائعة تزيد من قدراهتم يف التعليم، ويعرفها 

،  ا  نصو  درامية يتم تدريب الطلبة على تقمص شخصياهتا وأداء أدوارها و ثيلها فعلي  ىل إحتويل بعض نصو  الكتاب 
  الكخن ، وعرفها كل من 8  املعلم خالل التدريب وبعد األداء على تزويد الطلبة ابلتغ ية الراجعة املناسبة" يقوم  حبيث
"طريقة لتنظيم احملتوى التعليمي للمادة الدراسية، وأسلوب تدريسها، تتضمن إعادة تنظيم املادة  : أبهنا  (2009) وهنية

ناصر واألفكار املهمة املراد توصيلها، ويقوم الطلبة بتمثيل األدوار  ز على الع، والرتكي التعليمية وتشكيلها يف مواقف عملية 
  خصاونة، كما عرفها 204املتضمنة للمواقف، وذلك خلدمة املادة التعليمية وتفس ها وتوضيحها حتت إشراف املعلم" 

ألوان من الفنون   ستخدم عدةخارجه، وي" النشاط الدرامي ال ي يؤدى داخل الفصل الدراسي أو :أبهنا  (2012) والعكل
" عملية  : هنا أب  ( Kauts & monika،2013،P87) ، ووصفها 184 ل مفاهيم وأهداف تعليمية معينة"واآلداب لتوصي 

من خال ا حتويل املفاهيم اململة اىل   لعب أدوار ومن خال ا يتكون لدى الشخص نظرة دراماتيكية على الوضت، كما يتم  
   .م  لالهتما أخرى حقيقة ومث  
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مي املادة  دستخدم يف التدريس، وتعتمد على تق سرتاتيجية تعلمية تعليمية تإ ن الدراما التعليمية ف وبناء  على ما سبق 
، وأداء حركات أعضاء اجلسم  االتعليمية للطلبة بواسطة األداء التمثيلي ال ي يربز من خالل تقمص الشخصيات فعلي  

 داء. اليت تصاحب األ لغة املنطوقة املتنوعة، إضافة إىل ال 

 أمهية الدراما التعليمية: 

 أشارت العديد من األدبيات الرتبوية إىل أمهية الدراما التعليمية، من بينهم

Maley & Duff، 2005، P56) ،)2011)، واحلراحشة( 39: 2011)والفيومي  ، (90: 2006) وهيالت  
 ،Kumaran،2012،P7 (Huan، &  Nhi) )و ، (Kauts & Monika، 2013، P164)، و(1040:

 وجيمل الباحث مجلة ما توصلوا إليه فيما يلي:   (2017.78

ن  ؛ أل تنشيط وإيرة محاس كل من املعلم والطالب   ؛ حيث تؤدي إىلجتعل املتعلم أكثر قدرة على الفهم واالستيعاب  -
 للتمثيل قوة انفعالية تؤثر يف زايدة االنتبا  البصري واملرتبط ابلدافعية. 

ات تعليمية تتسم ابإلجيابية؛ من خالل جتسيد املعلومات واحلقائق واملفاهيم والقيم  من خال ا خرب  يكتسب املتعلم -
 املهمة أمام الطالب؛ ألهنا تستبعد التفاصيل غ  الضرورية.  

ية  يتقلص ك لك دور املتعلم التقليدي القائم على احلفظ واالست كار اآلل للمعلومات، وجعله رور العمل   -
 إبعطائه احلرية يف التحكم ابلنشاط ابلطريقة اليت تناسبه.   التعليمية

لوقائت املشهد، مما يساعدهم على ت كرها أكثر من قراءهتا، ألهنا حتول احلروف  ني املتعلم تتيح فرصة مشاهدة -
 ىل نفوس الطالب.  إاملكتوبة إىل صورة حية انطقة رببة  

 عن حتقيق التوازن النفسي  تمامهم، فضال  الل عمل يث  اهعن أنفسهم من خ  للتعب ني املتعلم تتيح الفرصة أمام  -
 دخال املتعة والبهجة يف نفوس املتعلمني، وجعلهم أكثر قابلية للتعلم. إو  ، لديهم

 .  ا ناع  تبسيط املناهج الدراسية واخلروج هبا من اجملاالت الضيقة احملددة إىل صورة متحركة، مما جيعلها أكثر حيوية وإق -

ى ممارسة آداب احلديث واالستماع، وتطوير مهارات كٍل منهما؛ حيث ت عطى  م املسؤولية  لعني املتعلمتدريب  -
 ويتم وضعهم يف مواقف تسمح ا م أن يتصلوا ويناقشوا ويتفاوضوا. ،

 ل املسؤولية. ترسخ يف املتعلم بعض القيم االجتماعية كالتعاون، ومعرفة احلقوق والواجبات، واملشاركة وحتم -

 الصحيح وفن اإللقاء. لقراءة والنطق تنمية مهارات ا -

ال ي جيمت بني املعلم وطالبه أثناء قيامهم ابملشاركة يف ختطيط وتنفي  العمل   توف  جو من الصداقة والود والتفاهم -
 الدرامي. 

 يه. حتفيز املتعلم للعملية التعليمية، وزايدة ثقته بنفسه، وكسر حاجز اخلوف واخلجل لد -

و رويت يقدر ما يتحقق ذلك عندما يكون الصف  أىل الطالب سواء قرئت إ  تصل ن املواد التعليمية قد ال إ -
   . لعرض املعلومات واملفاهيم بطريقة درامية ممتعة وشيقة   الدراسي ميداان  
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 يمية. تعترب الدراما التعليمية أداة  للمزج بني اخليال والطاقة؛ إلنتاج التعلم وحتقيق األهداف التعل  -

سرتاتيجية تعليمية مرنة وبسيطة ال حيتاج استخدامها بشكل فاعل يف  إن الدراما التعليمية ولعل ما سبق يؤكد أ
الصف إىل معرفة مسبقة أو خربة معينة، وال يشرتط توفر وسائل كث ة أو مسرح خا  لتنفي  املشاهد الدرامية، حيث  

يف حتسني قدرات   فعاال   ا مما جيعل  ا أثر   فة الصفية تسمح حبركة املمثلني؛ فقط إبجراء بعض التعديالت على الغر  ي يكتف
، كما أهنا تدعم مهارات التعلم كاالستماع، والتعب  عن النفس، وتراعي احلاجات وامليول. و ا  ا وسلوكي   الطالب لغواي  

ل  عن أهنا تكسر مجود ومل ت اآلخرين. فضال  حتسني مهارات التواصل م القدرة على تنمية مهارات التحدث، ومن مثم 
ضفي احليوية واملرح واملرونة على العملية التعليمية، وتعمل على إزالة اخلوف والتوتر واخلجل لدى  التدريس التقليدي، وت

مواقف  الطالب؛ األمر ال ي جيعلها تسهم بشكل كب  يف منو اللغة لدى املتعلمني، حيث تتيح  م التعامل مت اللغة يف 
 عن أهنا قد ختلصهم  يف جو من املرح، فضال    م فر  املشاركة احلقيقة يف ممارسة اللغة تشبه مواقف احلياة الطبيعية، وتتيح 

 من عيوب النطق ومن اخلجل واخلوف والرهبة من الكالم. 

 سرتاتيجية الدراما التعليمية: إخطوات 

على أن العمل   ( 1041: 2011)واحلراحشة، (40: 2011)والفيومي ، (91: 2006)هيالت اتفق كل من 
صف يقوم على مرحلتني. املرحلة األوىل: مرحلة ما قبل التنفي ، واملرحلة الثانية: مرحلة التنفي ، ومها  رامي داخل حجرة الالد

 كما يلي:  

 املرحلة األوىل: مرحلة ما قبل التنفيذ 

 تشتمل على اخلطوات التالية: 
ليت اكن أن تدرس ابستخدام الدراما  يقوم املعلم بتحديد الدرس أو جمموعة الدروس ا حتديد الدرس أو املوضوع:  -أ

 التعليمية. 

يقوم   القراءة املتعمقة واملتينية ملوضوع الدرس: بعد اختيار الدرس أو النص املراد تدرسيه ابستخدام الدراما التعليمية  -ب
جتاهات  حتديد األهداف، وحتديد املعلومات واملفاهيم واال املعلم ابلقراءة املتعمقة واملتينية للموضوع، وذلك هبدف

مواطن السهولة والصعوبة يف موضوع الدرس؛ لت ليل مواطن الصعوبة من   والقيم املتضمنة يف رتوى الدرس، وحتديد
 خالل املعاجلة الدرامية. 

د تدريسه ابستخدام  صياغة أهداف الدرس: يقوم املعلم بصياغة األهداف اإلجرائية السلوكية للدرس املرا  -ج
 سرتاتيجية الدراما. إ

الشخصيات املطلوب  ثيلها: حيدد املعلم األدوار والشخصيات األساسية والثانوية املطلوب من  دوار و ديد األحت -د
 ها. ءالطالب أدا
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الب  حتديد األدوات والوسائل املالئمة ألهداف وطبيعة الدرس، وإشراك الط  حتديد األدوات والوسائل املعينة: يتم   -ه
 يف تصميمها وإعدادها حتت إشراف املعلم.  

 ثانية: مرحلة التنفيذ لة الاملرح

 تشتمل مرحلة التنفي  العملي على اخلطوات التالية: 
 هتيئة وتنشيط الطالب لعملية التمثيل أبحد األساليب املناسبة مت طبيعة أهداف ورتوى الدرس وطبيعة املتعلم.  -أ

ر اليت ايلون إىل  على الطالب، مت إاتحة الفرصة أمامهم الختيار األدواعرض موضوع الدرس وتوزيت األدوار  -ب
 أدائها. 

جري فيه التمثيل مبا يتناسب مت طبيعة املوقف التمثيلي؛ مت مراعاة استغالل وتوظيف  إعداد املكان ال ي سي   -ج
 األشياء املوجودة داخل حجرة الدراسة أثناء عملية التمثيل.  

وما ينتهي دور  يف   شاركني؛ بعد التيكد من أن كل طالب قد عرف ما يبدأإعطاء التوجيهات للطالب امل -د
 التمثيل. 

عن ذلك ابحلوار، ونربة الصوت املناسبة،   االقيام بعملية التمثيل: أي يتقمص الطالب شخصية أخرى؛ معرب   -ه 
 وتعب ات الوجه، وحركات اجلسم. 

 مهارة التحدث  •

ة على التعب  عما  ذ يهدف تعليم اللغة تكوين شخصية قادر إاف تعليم اللغات، هدأهم أمهارة التحدث من  د  ع  ت   
ومما يؤكد أمهية   ،صل اليومي إبجيابية وفاعلية ويسر ألفكار واملشاعر واالجتاهات ومواجه مواقف التوا جيول ةاطرها من ا

ها وجماالهتا، ومهاراهتا وكيفية  يتهنا حظيت ابلكث  من الدراسات والبحوث واملؤلفات اليت حتدد أمهأ  مهارة التحدث
نه من  أ  إىل واليت أشارا فيها  Revathy & Ravindran (2016، 216 )ة الدارسني، مثل دراس كساهبا وتنميتها عند إ

شراك  إجيب و على معلم اللغة األجنبية عدم االعتماد على الكتب فقط يف تعليم اللغة، و املهم اكتساب مهارات التحدث، 
ن للحديث  أ ىل إ  (629 ،2015) عةب الرابكما أشار  تيكد من اكتساهبم مهارات احلديث.يت طبيعية للالطالب يف راد 

ستغناء  نه ال اكن اال   مت يف مجيت جماالت احلياة، ل ا فأمهية كب ة يف حياة االنسان، تظهر من خالل تفاعله مت أبناء اجملت
.  سه سياحأو نسان وآرائه وخرباته اء، واحلديث هو ترمجة ألفكار اإلاملىل ا واء و إ ليه أشبه حباجته إنسان ن حاجة اإلأل ؛عنه 

هم املهارات اللغوية، وحتتل املرتبة الثانية بعد االستماع، ملا  ا  أن مهارة التحدث من أ ( 31 ، 2012) ذكرت علي كما 
األوىل للتعب  عن نفسه   حداث فعل االتصال والتواصل اللغوي واالجتماعي، فالتحدث هو وسيلة الفردإمن دور مهم يف 

 . صل الشفوي ، وهو الوجه الثاين للتوا  ومشاعر 

  ا مطلب   د  ع  احمليط، وت   أحد دالئل جناح الفرد يف إقامة عالقات مت اجملتمت  التحدث رات امه يعترب التمكن منو 
  عطية  هعرففقد حدث بشكل كب ، تناول مفهوم مهارة الت للتعب  عن األداء واألفكار وشرح وجهات النظر، وتم  اأساسي  
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حاسيس واخلربات واملعلومات واألفكار  من نقل املعتقدات واملشاعر واألية وعقلية، تتض"عملية فسيولوج  : أبنه (2015)
 يقت منهم موقت القبول والتفاعل  خرين )املستمعني او املخاطبني( نقال  ىل اآلإواآلراء ووجهات النظر وغ ها، من املتحدث 

  : أبنه (2011)الصماديوعرفته ، 6األداء"  جابة، مت طالقة وانسياب يف النطق، وصحة يف التعب  وسالمة يف واالست
و التعب  الشفهي  أ وية الصحيحة لإلجابة عن أي سؤال لفاظ واستخدام الرتاكيب اللغاملعاين واأل "مهارة التعب  بدقة عن 
عملية تفاعلية لبناء املعىن،   " : أبنه ( Kauts & Monika ، 2013،167) ، يف حني وصفه 10املناسب يف موقف ما" 

القدرات اليت تؤهل الطالب اىل التعب   ":  أبنه( 2015) عةبالراب كما عرفه ، نتاج وتلقي ومعاجلة املعلومات" إعلى وتشتمل 
ا احلركات  مستخدم   ، وتلوين األداء مبا يتناسب مت املعىن، ا ولغواي   وصرفي  عن أفكار  يف صورة صوتية صحيحة حنواي  

ال عملية ديناميكية تفاعلية تنطوي  إ ن التحدث ما هو أف ى  Rahman، 2016)ما )، أ631 اجلسدية املصاحبة "
جل حتقيق  أفعال يتطلب الوعي واالخنراط من  على نقل فعال جملموعة من احلقائق واألفكار، واملشاعر والقيم. فهو نشاط 

 P53فهام".  اإل

 :  أمهية مهارة التحدث 

فراد، ويعترب أحد مكوانت شخصية  ريعة بني األال ساتص ةداأ  الوسيلة األساسية للتواصل، ويشكلالتحدث  د  ع  ي   
 فيما يلي:  تتمثل ن ملهارة التحدث أمهية كب ة أىل إ Qureshi (2013 ،p)الفرد. وأشار 

 فكاران. أان و دا  لالتصال، وحنن نتواصل مت بعضنا لنعرب عن آراأالتحدث هو   -1

 مهارات التحدث مهمة للنجاح الوظيفي ولتعزيز احلياة الشخصية.  -2

ن نكون  أ جيب حيث ن نظام حياتنا بس  بطريقة سلسلة، وللتيكد من فهمنا ملا جيري حولنا، أ من  يكدللت  -3
 متمكنني من مهارات التحدث واخلطاب. 

ث هو  فالتحد ، خرين القاته مت اآلنسان يف ع اإل  ومهارة التحدث هي الوسيلة السهلة والسريعة اليت يستخدمها 
والنجاح   ،ه خرين بلباقة حديثقناع اآلإمن اتلك مهارات التحدث اكنه و  ، خريناآلذهان أ ال ي يرسم صورة الشخصية يف 
  ىل خ ٍ إ ثناء التحدث تؤدي أ والدقة يف التعب   ، ين املختلفة من األهداف احليوية يف املياد ا يف مهارة التحدث حيقق كث   

وسائل املهمة اليت  برز الأتحدث هي ومهارة ال ، املرجوةىل فوات الفر  وضياع الفوائد إ بينما اإلخفاق فيه يؤدي  ،  كث
 ( 120   ، 2010)خرين. احلالق اآل ةويرضي هبا نفسه يف مواجه  ، ن يؤكد هبا ذاتهأاكن لإلنسان  

فهامهم ما يريد،  إفبواسطتها يستطيت اجلماعة، كما تتمثل أمهية مهارة التحدث يف كوهنا وسيلة اتصال بني الفرد و 
ذ يتوقف على  إا، ا ودقيق  صحيح  ال إذا كان إوه ا االتصال لن يكون ذا فائدة  راد منه،ما ي   ن يفهم يف الوقت نفسهأو 

ة  م املتعلم يف اكتساب املعلومات الدراسي تقانه يتوقف تقد  إ، ووضوح االستقبال اللغوي، وعلى حسن التعب  وصحته
 ما يلي: فيالتحدث  أمهية مهارة  (149 ، 2012) على دد وحت (. 50    ،2016،  العساف)  املختلفة

ذ تعتمد تلك اجلوانب العملية يف تنفي ها  إيف احلياة العملية واالجتماعية، من أكثر املهارات اللغوية انتشارا إهنا  -1
 على مهارة التحدث. 
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هنا وسيلة ملمارسة احلوار والنقاش ال ي يساعد الطالب على فهم  املهارة األساسية يف تنفي  عملية التعلم، أل  إهنا  -2
 ات الرتبوية اليت يتعرض  ا. اخلرب 

 . واالنفعاالت   املشاعروالتعب  عن تساعد مهارة التحدث على فهم األفكار،  -3

 : الفرعية   مهارات التحدث •

لعديد من  لتعلم اللغات، فقد اهتمت ااملهارات األساسية  ى حدإتقان مهارة التحدث، وابعتبارها إا ألمهية نظر  
،  (53   ، 2007)سعيد و   Hughes (2003،p135) من بينهم لتحدث، عية ل الفر  ملهارات ابالدراسات واألحباث 

 واكن إجياز مجلة ما قدمو  فيما يلي: ( 151 ،  2012) يعلو 

 ترتيب األفكار وتسلسلها.  -

 التقدمي املناسب للموضوع.  -

 الطالقة يف التعب .  -

 على استخدام لغة تناسب السامعني.  القدرة -

 ات من خالل احملادثة. القدرة على تبادل األفكار واملعلوم -

 القدرة على استخدام مجل وعبارات اتمة توضح املعىن.   -

 الرباعة يف استخدام السلوك غ  اللفظي وتوظيفه خلدمة موضوع احلديث.  -

 الرباعة يف التحكم يف درجة الصوت ونربته وفقا للموقف.  -

 هناء احلديث يف الوقت املناسب. إ قدرة على  ال -

 خصية وغ  شخصية. القدرة على إعطاء معلومات ش -

 التعب  عن الرأي واحلكم على األداء. و التعب  عن احلاجة وطلب املساعدة واالستئ ان واالعت ار، شرح األفكار،   -

 قناعهم. إخرين، وراولة  راء وأفكار اآلآدعم  -

 ت ولغة اجلسد. ااءا القدرة على استخدام اإل -

 القدرة على التعرف على غرض املتحدث.  -

 ا. ا وواضح  ا صحيح  وف نطق  نطق األصوات واحلر  -

 ا. ا واضح  اختيار الكلمات والعبارات اليت تعرب عن األفكار واآلراء تعب    -

 مراعاة اإليقاع من حيث السرعة والبطء.  -

  ،ا صحيح   ا )نطق الكلمات نطق   للتحدث هي:  مهارات فرعية  أربتوقد اقتصر الباحث يف الدراسة احلالية على 
 ( امتالك ثروة لغوية مناسبة و ،  ا للموقف التحكم يف درجة الصوت ونربته وفق   ،ح املعىن استخدام مجل وعبارات اتمة توض
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 مراحل عملية التحدث:  

ذلك ف هنا أتيت  نسان، حتدث بسرعة وبصورة فجائية، وعلى الرغم من عملية التحدث عملية تلقائية لدى اإلن إ
  ن ىل البحث عن الكلمات واألساليب اليت يستطيت م إ على مراحل يتدرج من خال ا الفرد املتحدث من حشد األفكار 

مراحل عملية   ( 87  ،  2006) العموش ىل عرض تلك األفكار بصورة لفظية واضحة ومعربة. وأوضح إ خال ا التحدث 
،  Articulationاللفظ  ، Formulationالصياغة ، و conceptualizationتكوين الفكرة  :تتمثل يف التحدث 

   ( 186  ، 2012) والعكل  خصاونة و ( 166   ،  2014) الشوابكة ويرى  .Self-Monitoringاملراقبة ال اتية و 
 ن هناك أربت مراحل متتالية ال تتم عملية التحدث بدوهنا، وهي كالتال: أ
يف نفس   ةداخلية انمجة عن حاج وقد تكون االستثارةلتحدث، يقصد هبا وجود دافت لدى املتحدث لاالستثارة:  -1

 . يجيب عنه ل  سؤاال  عليه   رح ن يطي خارجية ك ة، واستثار لديه  عني س محساإو عن  أاملتكلم 

ليعرب عنه بشكل منظم ومقبول   ؛ه عنتحدث ين يرتب ما س أالتفك : وهي املرحلة اليت حياول فيها املتحدث  -2
 ومنطقي يف ذات الوقت. 

 . التفك  فيه : حيث يبدأ املتحدث يف وضت تصور ملا تم الصياغة -3

فيه وصاغة نتيجة االستثارة احلاصلة، فينطق مبا صاغه بطريقة تتسم   تحدث بتنفي  ما فكرالنطق: وفيه يقوم امل -4
 يضاح وسالمة  ارج احلروف واخللو من األخطاء والعيوب.  ابلبيان واإل 

 معوقات تنمية مهارة التحدث:  •

  ت اليت تواجه مهارةاملعوقات واملشكال  بتحديدالباحثون واملختصون  اهتما ألمهية مهارة التحدث فقد نظر  
الباحث ما   وجيمل،  ( 190 – 189   ،2012)والعكل  اخلصاونةو ، ( 191   ، 2006) هيالت ، منهمالتحدث 

، احلالة  لى املوقف املراد التحدث بهاخلجل وما يولد من ارتباك حيث تضعف سيطرة املتعلم ع : يفمن معوقات توصلوا إليه 
جانب من جوانب النطق أدى ذلك  ذا كان هناك عجز يف أي  ، فئهعضاأ، حيث يتيثر لفظ الطفل بنمو الصحية للطفل 

الب عن  حجام الط، وإثناء التحدث أعلى تنظيم أفكارهم  البعدم اهتمام املعلمني بتدريب الط، و ىل تشويه اللفظإ
خطاء  األ شيوع ، و مامهمأخرين والتحدث آلاخلجل واخلوف وعدم ثقة الطالب يف مواجهه ا، و حدثاملشاركة يف مواقف الت 

 العجز يف استخدام اللغة كيداة للتفك . ، و اللغوية والنحوية

 دور املعلم يف تنمية مهارة التحدث:  •

ئل اليت  الوسااألنشطة و ىل جمموعة من إ  (55   ،2016) العسافو  (54   ،2007) سعيدكل من أشار 
 على النحو التال: جيازها اكن إ كن املعلم من تنمية مهارة التحدث،  

 كي يعرب عن ذاته.   متعلمفساح اجملال للإ -1

 تنمية أسلوب احلوار لدى الطالب وتعويدهم عدم االستسالم يف املناقشة.  -2
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 تعويد الطالب على التخطيط لعملية الكالم، والبعد عن التحدث العشوائي واحلشو.  -3

 اجلماعية.  اقشةاملنمت مرتفت    بصوتالزمالء مام أ  قراءة الكتب وإعادة عرضها شفواي  ف الطالب بتكلي -4

 الربط بني أصوات الكلمات يف جمموعات والنطق هبا.  -5

 توف  العديد من الفر  امام الطالب لالستماع النشط.  -6

 تشجيت الطالب على رواية القصص.  -7

 حدث: الت ةمهار و الدراما التعليمية سرتاتيجية إ

الرتكيز   ىلإ ز على تعليم القواعد األساسية كرسرتاتيجيات تعليم اللغة من التقليدية اليت ت إ يف العصر الراهن  تغ ت
الدراما أحد ه     سرتاتيجية إ اليت تعطي الطالب الثقة مبمارسة اللغة داخل الصف الدراسي. وتعترب األنشطة التواصلية على 
 . ملمارسة التحدث بطريقة مشوقة ومرنة  عديدة ا اليت توفر للطالب فرص  سرتاتيجيات التواصلية اإل

 Al-Rajihi، A; Naeem، O; Abdulrahman، B; Al-homoud، F. (2012) 

ا على املهارات  ن األنشطة الدرامية  ا عالقة وثيقة بتعلم اللغة، وخصوص  أ إىلأشارت العديد من الدراسات قد و 
ىل  إشارت أواليت ( Cho،2015، Galante &Thomson ،2017:A) ماع( مثل دراسةالشفوية )التحدث واالست

ن ختلق ه   األنشطة  أحيث اكن  ؛ ثناء التحدث ابللغة اإلجنليزيةأ وازدايد الثقة ابلنفس  الطالب الشفوية حتسني مهارات
 ثناء أدائهم ألدوارهم. أتطيت فيها الطالب استخدام اللغة  الدرامية بيئة طبيعية يس

عليمية ابلتحدث  عالقة الدراما الت نأ ىل إ (Aldavero،2008)ودراسة  (Donson،2000)أشارت دراسة قد و 
سرتاتيجيات التواصلية لتعليم اللغة،  عترب أحد اإلقة وثيقة، فمن خال ا اارس الطلبة التواصل احلقيقي للغة، حيث ت  عال

سرتاتيجية على تطوير مهارة التحدث،  ىل أمهية ه   اإلإ اكما أشار شكال التواصل. أ  من  قواي  شكال   د  ع  وهي ب لك ت   
ة يف حديثهم، وتساعدهم على استخدام اللغة يف التواصل على الرغم من قلة  قة أبنفسهم والطالقكساب املتعلمني الث إو 

 (Iamsaard & Kerdpol  ،2015)و Al rajihi et al ،2012كل من) وتوصلت دراسة مفرداهتم اللغوية.

(Galante & Thomson.2017:B) و(Nguyen & Thi Do،2017)  و(Mairullo،2018)  و( 
Kalogirou، Konstantina; Beauchamp، Gary; Whyte، Shona، 2019  ) سرتاتيجية الدراما  إ إىل فاعلية

نشطة التعليمية التقليدية،  يف تطوير املهارات اللفظية أكثر من األعلى الطالقة اللغوية ملتحدثي اللغة اإلجنليزية كلغة ينية 
 . األنشطة التقليدية ا يف التقليل من قلق الكالم لدى الطالب من وكانت أكثر جناح  

للغة اإلجنليزية،  مهارات التحدث اب ا يف تعليم وتعلم م  هما الدراما التعليمية تلعب دور  سرتاتيجية إن أ يتضح مما تقدم 
للدراما التعليمية الوعي  ويتطلب االستخدام الفعال  ، ختصني يف ه ا اجملال وذلك حسب رؤية العديد من الرتبويني وامل

ىل  إ ،وتغي  طريقة عرض الدروس مبا يتناسب مت استخدامها  ، البيئة الصفية ابلشكل املناسب وهتيئة  ، جرائهاإةطوات 
 جانب التغلب على بعض املعوقات اليت حتول دون اإلفادة من الدراما التعليمية.    



 فهد الشريف د.      فاعلية استخدام إسرتاتيجية الدراما التعليمية يف تنمية مهارات التحدُّث ابللغة اإلجنليزية 
 

 16    م2019هـ / سبتمرب 1441حمرم  -2ج -( 1عدد ) –( 11اجمللد ) –جملة جامعة أم القرى للعلوم الرتبوية والنفسية 

 ا: الدراسات السابقةاثنيً 

 الدراسات اليت عنيت ابلدراما التعليمية:  احملور األول:  •

 الكشف عن أثر استخدام أسلوب الدراما يف تدريس اللغة  إىل بدراسة هدفت  Al rajihi et. al (2012)قام 
ن سعود اإلسالمية، وتكونت  مام رمد ب لبة السنة التحض ية يف جامعة اإلاإلجنليزية على تنمية املهارات الشفوية لدى ط

استخدام االختبار كيداة   وجمموعة ضابطة، وقد تم ىل قسمني: جمموعة جتريبية إ، قسمت اطالب   (42)ينة الدراسة من ع
وكشفت   ، م2012أجريت الدراسة خالل الفصل الدراسي األول من العام و لقياس الكفاءة الشفوية للمجموعتني. 

 تدريسها ابستخدام أسلوب الدراما.    لة إحصائية لصاحل اجملموعة التجريبية اليت تم نتائجها عن وجود فروق ذات دال

ىل الكشف عن أتث  األنشطة الدرامية على حتسني  إ دراسة هدفت Iamsaard & Kerdpol (2015 ) رىوأج
من خالل استخدام  ي مهارات التواصل ابللغة اإلجنليزية يف الصف احلادي عشر، واعتمدت الدراسة على املنهج الوصف

جرييب وال ي تكون من اختبار قبلي وبعدي. كانت  راء الطالب يف استخدام األنشطة الدرامية، واملنهج الت آاستبيان ملعرفة 
مهارات   أن  . وكشفت نتائج الدراسة2015أسابيت من الفصل الدراسي الثاين لعام  (7) ساعة خالل  (21)راسة مدة الد

 على بكث  منها قبل استخدام األنشطة الدرامية.  أام األنشطة الدرامية كانت استخد التواصل الشفوي بعد 

سرتاتيجية الدراما على الطالقة اللغوية  إ دراسة حتققت من أثر  Galante & Thomson (A:2017)وأجرى 
ا من اجلنسية  طالب   ( 24)ة من ملتحدثي اللغة اإلجنليزية كلغة ينية ةامعة تورنتو ابلربازيل، اشتملت الدراسة على عينة مكون 

  إىل أن والبعدي كيداة، وأشارت نتائجها لى االختبار القبلي . واعتمدت الدراسة عاختيارهم بطريقة عشوائية  الربازيلية تم 
  التعليم املعتمد على الدراما التعليمية له فوائد على الطالقة اللغوية أكثر من الطرق التواصلية التقليدية. 

بدراسة هدفت إىل التعرف على أتث   Revathy، M. A. & Ravindran، M. A (. (2016 من  وقام كل 
لدى الطالب االتراك ةامعة يوزونك برتكيا، اشتملت الدراسة على عينة  دراما على املهارات اللفظية والقلق اللغوي طريقة ال

استخدام   ثان العينة إىل جمموعتني جتريبية وضابطة، وتم اختيارهم بطريقة عشوائية. وقسم الباح ، تم ا طالب   (37) مكونة من
احلصول عليها من مقياس املهارات البالغية ومقياس قلق الكالم. وقد أثبتت الدراما   اختبار )ت( لتحليل البياانت اليت تم 

ا يف التقليل من قلق  أكثر جناح  التعليمية فعاليتها يف تطوير املهارات اللفظية أكثر من األنشطة التعليمية التقليدية، وكانت 
 الكالم لدى الطالب من األنشطة التقليدية.  

ىل التعرف على موقف الطالب حنو استخدام أنشطة  إ هدفت  دراسة Nguyen & Thi Do (2017)وأجرى 
الت مت  ه   الدراسة على املنهج الوصفي، حيث أجريت مقاب اعتمدت ، و الدراما يف الصفوف الناطقة ابللغة اإلجنليزية

ة، وأظهرت النتائج اجتاهات  ميكونغ جلمت املعلومات عن أتث  استخدام األنشطة الدرامي طالب اجلامعة الفيتنامية يف 
عن اآلير الرتبوية املرتتبة على استخدام األنشطة الدرامية   طة القائمة على الدراما، فضال  إجيابية لدى الطالب حنو األنش 

 الب. املعززة لألداء الشفوي للط 
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مية  اسة هدفت إىل معرفة كيف اكن للتقنيات التعليدر Galante، &Thomson (2017: B )ى كما أجر 
  تصميم اختبار   ا الغرض، وتم   ، وقد تم اب  على طالقة التحدث، والشمولية، والرتكيز املقتبسة من الدراما أن تؤثر إجيا 
ا من املراهقني يف اللغة اإلجنليزية كلغة أجنبية قبل وبعد مشاركتهم يف  ا برازيلي  متعلم   (24)التطبيق على عينة تكونت من

أشهر، مث  ت مقارنة تطوير املهارات الشفوية من قبل ه   اجملموعة مت   4ية القائم على الدراما ملدة برانمج اللغة اإلجنليز 
اسية التواصلية التقليدية، وأشارت النتائج إىل  أشهر من التدريس يف الفصول الدر  4جمموعة موازية من املتعلمني ال ين تلقوا 

 .  مكاسب أكرب بكث  يف إتقان اللغة اإلجنليزية  أن التعليم القائم على الدراما اكن أن يؤدي إىل 

دراسة حتاول احلد من صعوبة مهارة التحدث تعد ابلنسبة ملتعلمي اللغة، من    Maiullo، 2018 كما أجرى 
تشجت على   تعاون الطالب يف بيئة منخفضة مرحيةو  ذاعية اليت تدعم التفاعل الشفهي يف الصف،  خالل أنشطة الدراما اإل 

، وقدم الباحث مجلة من التوجيهات واإلرشادات   ا مهارات القراءة والكتابة واالستماع أيض ادث وتتكامل خالالتح
ئلة حول مشكلة البطل يف القصة، وكيف واجه البطل  طرح أسالستخدام الدراما اإلذاعية يف ممارسة التحدث؛ من خالل 

إبجراء دراما إذاعية أمام مجهور أكرب من أقراهنم واملعلمني  املشكلة، وتنظيم حدث درامي إذاعي، وجعل الطالب يقومون 
 وأولياء األمور.  

ة تدريس  هدفت إىل الكشف عن فاعلية طريق (Kalogirou et. al (2019ويف دراسة حديثة أجراها أجرى 
تساب  يس الدراما على اكأتث  تقنيات تدر  ااملفردات للمتعلمني الصغار يف اللغة الثانية من خالل وسيط الدراما، وحتديد  

املدارس االبتدائية يف ويلز، يف ثالث مراحل: ما قبل الدراما والدراما وأنشطة ما بعد الدراما.   املفردات لدى متعلمي
موعتني جتريبيتني وجمموعة ضابطة واحدة، واستخدم االختبار كيداة للدراسة، اليت كشفت  يشتمل تصميم البحث على جم

 تسمية الصور، وصياغة اجلملة ومهام االرجتال.  درامية يف منو مهارات املتعلمني يف  عن فاعلية األنشطة ال

 ابللغة الجنليزية:  التحدث  ةدراسات تناولت مهار احملور الثاين: 

أثر استخدام املدخل االتصال على حتسني مهاريت   تقصيىل إدراسة هدفت  Al-Twirish (2009)أجرت 
من طالبات الصف   طالبة   ( 78) التجرييب، وتكونت عينة الدراسة من ه الباحثة املنهج شب التحدث واالستماع، واتبعت 

ذات   ا ن هناك فروق  أنتائج الدراسة  ظهرت أة على االختبار كيداة للدراسة، و األول ينوي مبدينة الدمام، واعتمدت الباحث 
 التصال. داللة إحصائية لصاحل اجملموعة التجريبية اليت درست ابستخدام املدخل ا

ىل تنمية مهارات التحدث لدى الطالب من خالل استخدام الطريقة  إبدراسة هدفت  Sanaa (2013 )كما قام
من املعلمني واملعلمات، واتبعت ه     ( 10) ا وطالبة وطالب   ( 30) التواصلية لتعليم اللغة، تكونت عينة الدراسة من 
يداة جلمت البياانت من طالب السنة الثانية يف قسم اللغة اإلجنليزية  الدراسة املنهج الوصفي ال ي استخدم االستبيان ك

ن  عن أنتائج الدراسة  سفرت أصلية وأثرها على مهارة التحدث. و ملعرفه موقفهم حول استخدام الطريقة التوا  ؛ ةامعة بسكر 
 . ث تعليم اللغة اإلجنليزية ابستخدام الطريقة التواصلية وسيلة فعالة لتطوير مهارات التحد
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جل تعزيز مهارات االستماع  أعرف على أثر استخدام الدمى من ىل الت إ Helwa (2015 )وهدفت دراسة 
من تالمي  السنة   ة  ا وتلمي تلمي    (30)نت عينة الدراسة من والتحدث ابللغة اإلجنليزية بني تالمي  املرحلة االبتدائية. وتكو 

التجرييب القائم   همبصر، اعتمد البحث على املنهج شب ليوبيةالقنني مبحافظة الثانية يف مدرسة احلصة االبتدائية للبنات والب 
ائج  ختبار كيداة للدراسة. وكشفت نتىل جمموعتني جتريبية وضابطة، واعتمد الباحث على االإ راد العينة أفعلى تقسيم 

 قائم على الدمى.  التعلم ال ىل استخدام إ عزى لصاحل اجملموعة التجريبية ت   ا حصائي  إالدراسة على وجود فروق دالة 

 التعليق على الدراسات السابقة وعالقتها ابلدراسة احلالية:

 . ل  للدراما التعليمية كمتغ  مستق   ناو ااتفقت الدراسية احلالية مت العديد من الدراسات السابقة من حيث ت  -
و التحدث  أا ستماع مع  مت مهاريت التحدث واالبعض الدراسات السابقة دراسة الدراما التعليمية  تناولت -

  و الطالقة اللغوية. أياس فاعلية الدراما على التحصيل يف حني تناولت بقية الدراسات ق، على حدة واالستماع كل
 لية مت الدراسات اليت تناولت مهارة التحدث على حدة. واتفقت الدراسة احلا

اتفقت الدراسة احلالية مت العديد من الدراسات اليت استخدمت املنهج التجرييب لدراسة الدراما التعليمية، ما عدا   -
 Iamsaard & Kerdpolاليت استخدمت املنهج الوصفي، ودراسة  Nguyen & Thi Do ، 2017دراسة 

 اليت استخدمت املنهجني الوصفي والتجرييب.  2015،
ة اليت تناولت أثر وأتث  الدراما التعليمية يف اختيارها لعينة الدراسة بني املرحلة االبتدائية  تنوعت الدراسات السابق  -

حلالية مت أي  مل تتفق الدراسة ا، و والثانوية واجلامعية، مما يدل على أمهية الدراما ودورها الفعال على العملية التعليمية
 املرحلة املتوسطة.  طالبأي من ه   الدراسات من الدراسات السابقة من حيث العينة، حيث مل تستهدف 

هارات املستهدفة وعلى  التعليمية على دورها اإلجيا  على تنمية امل ا الدرامخلصت مجيت الدراسات اليت تناولت  -
 ة.  ظهرت دورها الرتبوي على العملية التعليميأ التحصيل، و 

 فروض الدراسة:

 لية:  حياول البحث احلال التحقق من صحة الفروض التا

توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات اجملموعة التجريبية ومتوسطات درجات اجملموعة الضابطة   -1
لصاحل  ؛ اصحيح   ا ( عند مستوى نطق الكلمات نطق  التحدث) الشفوي األداء  مالحظة لبطاقة  التطبيق البعدييف 

 اجملموعة التجريبية، بعد ضبط التطبيق القبلي. 

ت داللة إحصائية بني متوسطات درجات اجملموعة التجريبية ومتوسطات درجات اجملموعة الضابطة  توجد فروق ذا -2
استخدام مجل وعبارات اتمة توضح  ( عند مستوى التحدث ) الشفوياألداء  مالحظةلبطاقة  التطبيق البعدي يف 

 احل اجملموعة التجريبية، بعد ضبط التطبيق القبلي. لص؛ املعىن
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ة إحصائية بني متوسطات درجات اجملموعة التجريبية ومتوسطات درجات اجملموعة الضابطة  توجد فروق ذات دالل -3
ا  التحكم يف درجة الصوت ونربته وفق  ( عند مستوى التحدث )الشفوي األداء  مالحظةلبطاقة  التطبيق البعدييف 

 اجملموعة التجريبية، بعد ضبط التطبيق القبلي.  لصاحل؛  للموقف 

حصائية بني متوسطات درجات اجملموعة التجريبية ومتوسطات درجات اجملموعة الضابطة  توجد فروق ذات داللة إ -4
لصاحل  ؛ امتالك ثروة لغوية مناسبة( عند مستوى التحدث ) الشفوياألداء  مالحظةلبطاقة  التطبيق البعدييف 

 ة، بعد ضبط التطبيق القبلي. اجملموعة التجريبي

درجات اجملموعة التجريبية ومتوسطات درجات اجملموعة الضابطة   توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات -5
( عند املستوى الكلي ملهارات التحدث )نطق  التحدث ) الشفوياألداء  مالحظةلبطاقة  التطبيق البعدييف 

ا  التحكم يف درجة الصوت ونربته وفق   ،عبارات اتمة توضح املعىناستخدام مجل و  ،اصحيح   ا الكلمات نطق  
 لصاحل اجملموعة التجريبية، بعد ضبط التطبيق القبلي. ( جمتمعة؛  تالك ثروة لغوية مناسبةامو ،  للموقف 

 :إجراءات الدراسة امليدانية

 :  Study Method منهج الدراسة 

تقوم فكرة  و  تجرييب ملعاجلة مشكلة الدراسة وحتقيق أهدافها، لا شبه عتمد الباحث املنهج التجرييب ذي التصميم ا
، واألخرى ضابطة  Experimental group حدامها جتريبيةإ للدراسة على اختيار جمموعتني، تجرييبل اشبه التصميم 

Control group اتني  على ه القياس مهارات التحدث قبلي   )مهارات التحدث( األداء الشفوي اختبار تطبيق  تم ؛ و
تعلم اجملموعة الضابطة من   تم ، بينما سرتاتيجية الدراما إم اجملموعة التجريبية ابستخدام ي تعل اجملموعتني قبل التقسيم، مث تم 

األداء  ختبار الت التطبيق البعدي ددة لتعلم املوضوعات خالل طريقة التعلم املعتادة. وبعد االنتهاء من اخلطة الزمنية احمل
  ؛ ت جمموعيت الدراسة البعدية حصائية لبياان، يليه مقارنة نتائج املعاجلة اإلعلى كال اجملموعتني  ات التحدث()مهار  الشفوي

 الصف األول متوسط.   البمهارات التحدث لدى طتنمية    ية علىسرتاتيجية الدراما التعليمإللكشف عن فاعلية 

 : Study Variables متغريات الدراسة 

  طالب  دث لدىالتح ات رتاتيجية الدراما يف تنمية مهار سإلية إىل الكشف عن أثر استخدام هتدف الدراسة احلا
 ول متوسط مبدينة مكة املكرمة، ل لك ف ن متغ اهتا تتمثل يف: الصف األ

 سرتاتيجية الدراما.  إويتمثل يف:   : Independent Variableاملتغ  املستقلة  -

)نطق   :مفردة وجمتمعة  التحدث الفرعيةمهارات وتتمثل يف: : Dependent Variablesاملتغ ات التابعة  -
، استخدام مجل وعبارات اتمة توضح املعىن، التحكم يف درجة الصوت ونربته وفقا  اصحيح   ا الكلمات نطق  

ق  التحقق من تكافؤ جمموعيت الدراسة )التجريبية والضابطة( بتطبي تم قد و  . (امتالك ثروة لغوية مناسبة و  ،للموقف 
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حلسا  واالحنراف  قبل تطبيق التجربة، ومن مث  حساب املتوسط ا )مهارات التحدث( األداء الشفوياختبار 
   .( لفحص داللة الفروق بني املتوسطات احلسابيةT-Testاملعياري لبياانت كل جمموعة، واستخدام اختبار ت )

 :  Population  and Sample of The Study جمتمع الدراسة وعينتها
احلكومية التابعة إلدارة  ال ين يدرسون يف املدارس  يشمل جمتمت الدراسة احلالية مجيت طالب الصف األول متوسط

اختيار عينة الدراسة من خالل حتديد   وقد تم  ه .1439/1440تعليم مكة املكرمة يف الفصل الدراسي الثاين من عام 
واختيار متوسطيت الليث بن خالد مبكة املكرمة، وابن القيم؛ إذ إهنما يف  املدارس املتوسطة للبنني يف مدينة مكة املكرمة، 

ئتني تقريبا، ويف كل منهما فصالن للصف األول املتوسط. مث اختيار فصلني من كل مدرسة، أحدمها  منطقتني متكاف 
درسة جمموعة جتريبية  بطريقة عشوائية حبيث تتضمن كل م للمجموعة التجريبية واآلخر للمجموعة الضابطة من كل مدرسة؛ 

 : كوجمموعة ضابطة؛ لضمان تكافؤ اجملموعتني. واجلدول التال يوضح ذل

 يف اجملموعتني الضابطة والتجريبية  الدراسة عينة الطالب (: عدد1جدول )

 اجملموعة ض  اجملموعة تج  املدرسة 
 الليث بن خالد 

 ابن القيم 
30 
30 

30 
30 

 60 60 اجملموع 

 :  Study Tools أدوات الدراسة  •

ما يف تنمية مهارات التحدث لدى طالب الصف  سرتاتيجية الدراإملدى أثر استخدام  امبا أن الدراسة احلالية تتطلب حتديد    
،  )مهارات التحدث( األداء الشفوياختبار إعداد األداة اإلجرائية الالزمة ل لك، واليت تتمثل يف:  ا األول متوسط، كان لزام  

 ت بنائه: وفيما يلي خطوا

   )مهارات التحدث(  اختبار تقدير األداء الشفوي

بناء اختبار تقدير األداء الشفوي)التحدث(، وقد حر  قدر اإلمكان   لتحقيق أهداف الدراسة شرع الباحث يف 
به  على أن تتحقق فيه مواصفات االختبار اجليد؛ من خالل االستعانة أبدبيات القياس والتقومي الرتبوي، على أن يتم جتري 

ت مفردات االختبار يف ضوء  مث يعاد تطبيقه مرة أخرى بعد االنتهاء من التجريب، ولقد صيغ ،قبل إدخال املتغ  املستقل 
، استخدام مجل وعبارات اتمة توضح  ا صحيح   ا)نطق الكلمات نطق  عند مستوى  مهارات األداء الشفوي)التحدث( 

ولقد مرم إعداد االختبار ابلعديد من   لموقف، امتالك ثروة لغوية مناسبة(. ا لاملعىن، التحكم يف درجة الصوت ونربته وفق  
 :  املراحل تتمثل يف اآليت 

، استخدام مجل  اصحيح   ا )نطق الكلمات نطق  حتديد الغرض من االختبار: وهو قياس مهارات التحدث:  .1
؛ حيث  متالك ثروة لغوية مناسبة( ا للموقف، اوعبارات اتمة توضح املعىن، التحكم يف درجة الصوت ونربته وفق  

ا،  درجة توافر املهارة:)كب ة جد   . دائل اآلتيةتعتمد اإلجابة على األداء الشفوي للمهارة املراد قياسها؛ من خالل الب
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درجات إذا كانت املهارة متوفرة بدرجة كب ة جدا،  (4)كب ة، متوسطة، ضعيفة، ال تتوفر(، وقد خصص الباحث 
درجة واحدة  ( 1) متوفرة بدرجة متوسطة، ورجتان إذا كانت د( 2)نت متوفرة بدرجة كب ة، و درجات إذا كا( 3)و

 إذا مل تتوفر املهارة.  ( 0)درجة ضعيفة،  و إذا كانت متوفرة ب
 . عبارة   (55)صياغة االختبار يف صورته املبدئية؛ حيث بلغ عدد مفرداته .2

تحقق من الصدق الظاهري، حيث أكد احملكمون  لل عرض االختبار على عدد من احملكمني املختصني يف احلقل  .3
التحقق من صدق   ابملتغ ات اليت يقيسها، كما تم مناسبة ومالءمة االختبار للفرد نفسه، وعلى ارتباط االختبار 

التحقق من صدق احملكمني، وال ي   احملتوى، وال ي يتمثل يف مدى  ثيل بنود االختبار للمحتوى املراد قياسه، وتم 
يف مدى مناسبة االختبار للمجال املراد قياسه، ومدى االتفاق بينه وبني األهداف والنسب الوزنية. وأكد  يتمثل 

األخ  آبراء احملكمني، وإجراء التعديالت اليت   حملكمون صالحيته لقياس موضوع الدراسة من الداخل واخلارج، وتم ا
، تقيس األداء  عبارة  (47) صورته النهائية اقرتحها احملكمون، وأصبح عدد مفردات االختبار التحصيلي يف

، استخدام مجل وعبارات اتمة  اصحيح   ا ق  )نطق الكلمات نطالشفوي)التحدث( عند مستوى املهارات اآلتية: 
 . امتالك ثروة لغوية مناسبةو ا للموقف، توضح املعىن، التحكم يف درجة الصوت ونربته وفق  

  ، حلساب ثبات االختبار  طالب من خارج مدرسة التطبيق( 6)ة قوامها تطبيق االختبار على عينة جتريبي تم   .4
وهي نسبة تقودان إىل األخ    (0.89)الثبات لالختبار التحصيلي ابستخدام معادلة الفاكرونباخ، وقد بلغ معامل

سط  من خالل حساب املتو أسئلة االختبار،  ن ابالختبار إل ام الدراسة، مث حساب الزمن املالئم لإلجابة ع
   . دقيقة/20بلغ معدله:قد و احلسا  جملموع درجيت أول وآخر طالب أجااب عن أسئلة االختبار، 

،  ( 0.8وأقل من  0.3)قبول العبارات اليت يكون معامل سهولتها أكثر من ة والصعوبة، وتم حساب معامل السهول .5
قبول   حساب معامل التميز؛ حيث تم  على معامل الصعوبة والسهولة ت ح ف عبارتني من االختبار، كما تم  وبناء  

عبارة واحدة   ى عامل التميز ت ح فعل (، وبناء   0.7وال يزيد عن  0.3العبارات اليت يرتاوح معدل  يزه ا من) 
 للتطبيق.  االختبار يف صورته النهائية جاهز  ا، وب لك أصبح من عبارات االختبار

 نتائج الدراسة: تفسريها ومناقشتها.

توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات اجملموعة  الختبار الفرض األول وال ي نصه: : ولالفرض األ
( عند  التحدث) األداء اللغوي  مالحظة لبطاقة  التطبيق البعديات درجات اجملموعة الضابطة يف التجريبية ومتوسط

حساب الضبط القبلي   تم  د ضبط التطبيق القبلي.لصاحل اجملموعة التجريبية، بع ؛ اصحيح   االكلمات نطق  مستوى نطق 
 دول التال يوضح ذلك. جملموعيت الدراسة؛ من خالل دراسة التجانس ابستخدام اختبار ليفني، واجل
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 . اختبار ليفني حلساب التجانس القبلي بني جمموعيت الدراسة (2) جدول رقم

 

 

وهو أكرب   ( 327.0)عند مستوى داللة إحصائية (970.0) يتضح من اجلدول السابق أن قيمة ف تساوي
انس البياانت القبلية لدى جمموعيت الدراسة، وحلساب داللة الفروق بني متوسطات درجات  ؛ مما يش  إىل جت ( 0.05)من

املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية للتطبيق البعدي   حساب اجملموعتني التجريبية والضابطة يف التطبيق البعدي تم أوال  
   : ل التال يوضح ه   النتيجةواجلدو ، (ANCOVA)الستخدام حتليل التباين املصاحب ا؛  هيد  

 : املتوسطات احلسابية والحنرافات املعيارية البعدية لدرجات جمموعيت الدراسةقيمة  (3) جدول رقم

 

    

 

 

 

    

 

 

م    ن خ    الل اجل    دول الس    ابق يتض    ح ارتف    اع املتوس     طات احلس    ابية ل    درجات اجملموع    ة التجريبي    ة البعدي    ة مقارن     ة  
 . ضابطةابملتوسطات احلسابية لدرجات اجملموعة ال

لصعوبة التمكن من الضبط التجرييب لبعض متغ ات ه   الدراسة اليت تتعام ل م ت ط الب الص ف األول املتوس ط،  اونظر    
 :واجلدول التال يوضح ه   النتيجة، حلساب الفروق  (ANCOVA)م اختبار حتليل التباين املصاحبستخدا  

 ا صحيحً  انطقً  نطق الكلماتت اجملموعة التجريبية والضابطة عند مستوى قيمة ف حلساب دللة الفروق بني متوسطا (4) جدول رقم

 درجة احلرية مستوى الدللة  قيمة ف

970.0 327.0 118 

 الحنراف املعياري  ب سط احلسااملتو  املستوى اجملموعات 

 التجريبية 
 الضابطة 

 48.1 ا صحيح   انطق   نطق الكلمات
28.3 

3.7 
4.99 

 التجريبية 
 الضابطة 

ام مجل وعبارات اتمة توضح استخد
 املعىن 

38.9 
22.9 

3.6 

4.7 
 التجريبية 
 الضابطة 

التحكم يف درجة الصوت ونربته وفقا  
 للموقف

34.5 
20.8 

3.2 
3.32 

 ية التجريب 
 الضابطة 

 امتالك ثروة لغوية مناسبة 
34.5 
20.8 

3.2 
3.32 

 التجريبية 
 الضابطة 

 
 الكلي

121.5 
72.1 

7.5 
10.2 

 مربع إيتا  الدللة  ستوىم قيمة ف متوسط املربعات درجة احلرية جمموع املربعات  املصدر 

 11717.2 1 11717.17 اجملموعات 
610.4 0.000 0.84 

 19.2 117 2245.79 اخلطأ

     120 188850.0 اجملموع 
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، وهو أقل  ( 0.000)؛ عند مستوى داللة إحصائية  ( 610.4) تضح من اجلدول السابق أن قيمة ف بلغتي
  متوسطات اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة عند لة إحصائية بني ؛ مما يدل على وجود فروق ذات دال ( 0.05)من

وبقياس حجم األثر ابستخدام مربت إيتا  . سابقال قبول الفرض، وه   النتيجة تقود إىل اصحيح   ا نطق الكلمات نطق  
مهارات التحدث  ) تغ  التابتعلى امل(الدراما التعليمية)؛ مما يش  إىل أن أتث  املتغ  املستقل (0.84)اجلزئي جند أنه بلغ

 . ا كان كب   (  صحيح ا   انطق الكلمات نطق   ابللغة االجنليزية عند مستوى 

لدى اجملموعة  مهارات التحدث قد سامهت يف تنمية  الدراما التعليميةسرتاتيجية إنتيجة أبن واكن تفس  ه   ال 
يزت به من مميزات  ثلت يف توف  اجلو املناسب التفاعل  نظرا  ملا  ، ا صحيح   انطق الكلمات نطق   عند مستوى التجريبية؛

تركز على حاجات  و قلق، قائمة على ال اتية واالستقالل، ، وخلق بيئة تعلم خالية من الالطالبوالتواصل بني املعلم و 
ل مناخ التعلم  مما جع للطالب؛ من تعزيز فوري سرتاتيجية الدراما التعليميةإابإلضافة إىل ما تقدمه ، الطالب واهتمامات 
   . ساهم يف حتسني املهارات املكتسبة وتطويرها، و أكثر جاذبية 

كشفت عن وجود فروق ذات داللة  اليت  Al rajihi et. al (2012)اسة وقد اتفقت ه   النتيجة مت نتائج در 
 Iamsaard & Kerdpol ودراسةدريسها ابستخدام أسلوب الدراما. ت إحصائية لصاحل اجملموعة التجريبية اليت تم 

قبل   نهاعلى بكث  م أاستخدام األنشطة الدرامية كانت  مهارات التواصل الشفوي بعد أن اليت توصلت إىل و  ( 2015)
التعليم   إىل أنأشارت نتائجها اليت  Galante & Thomson  (A،B:2017) ودراسة استخدام األنشطة الدرامية. 

اكن أن يؤدي إىل  و  ،لطالقة اللغوية أكثر من الطرق التواصلية التقليديةاملعتمد على الدراما التعليمية له فوائد على ا
الدراما   فاعلية  أثبتت اليت Revathy & Ravindran ((2016 ودراسة. زيةمكاسب أكرب بكث  يف إتقان اللغة اإلجنلي 

ا يف التقليل من قلق الكالم  جناح  التعليمية يف تطوير املهارات اللفظية أكثر من األنشطة التعليمية التقليدية، وكانت أكثر 
اهات إجيابية لدى الطالب  أظهرت اجت اليت  Nguyen & Thi (2017) دراسةو لدى الطالب من األنشطة التقليدية. 

عن اآلير الرتبوية املرتتبة على استخدام األنشطة الدرامية املعززة لألداء الشفوي   حنو األنشطة القائمة على الدراما، فضال  
اليت كشفت عن فاعلية األنشطة الدرامية يف منو مهارات املتعلمني يف    (Kalogirou et. al (2019دراسة و  للطالب.
 صور، وصياغة اجلملة ومهام االرجتال.  تسمية ال

توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات   الختبار فرض الدراسة الثاين وال ي نصه:  : الفرض الثاين

( عند  التحدث ) األداء اللغوي مالحظة لبطاقة  التطبيق البعدي ة ومتوسطات درجات اجملموعة الضابطة يف اجملموعة التجريبي 
استخدام حتليل   تم  تجريبية، بعد ضبط التطبيق القبليلصاحل اجملموعة ال م مجل وعبارات اتمة توضح املعىن استخدامستوى 

 : تيجة واجلدول التال يوضح ه   الن  ،(ANCOVA)التباين املصاحب
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 ة التجريبية والضابطة  قيمة ف حلساب دللة الفروق بني متوسطات اجملموع (5) جدول رقم
 ل وعبارات اتمة توضح املعن استخدام مجعند مستوى 

، وهو أقل  ( 0.000)؛ عند مستوى داللة إحصائية  ( 485.3) يتضح من اجلدول السابق أن قيمة ف بلغت
متوسطات اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة عند  ؛ مما يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية بني (. 05)من
وبقياس حجم األثر   السابق.، وه   النتيجة تقود إىل قبول الفرض استخدام مجل وعبارات اتمة توضح املعىن توى مس
على املتغ   ( الدراما التعليمية)؛ مما يش  إىل أن أتث  املتغ  املستقل (0.81)تخدام مربت إيتا اجلزئي جند أنه بلغ ابس

 .  اكان كب   (  استخدام مجل وعبارات اتمة توضح املعىن د مستوى مهارات التحدث ابللغة االجنليزية عن)التابت 

  عند مستوى  مهارات التحدث قد سامهت يف تنمية  الدراما التعليمية  سرتاتيجية إواكن تفس  ه   النتيجة أبن 
املتعلم أكثر قدرة  جتعل من مميزات ملا  يزت به  ا لدى اجملموعة التجريبية؛ نظر   استخدام مجل وعبارات اتمة توضح املعىن 

ثيل قوة انفعالية تؤثر يف زايدة  ن للتم ؛ ألتنشيط وإيرة محاس كل من املعلم والطالب  ، وتؤدي إىلعلى الفهم واالستيعاب
، ابإلضافة  جتسيد املعلومات واحلقائق واملفاهيم والقيم املهمة أمام الطالب ، مما يؤدي إىل االنتبا  البصري واملرتبط ابلدافعية 

إبعطائه   ، دور املتعلم التقليدي القائم على احلفظ واالست كار اآلل للمعلومات، وجعله رور العملية التعليميةيص تقل  إىل
لوقائت املشهد، مما يساعدهم على ت كرها  ني فرصة مشاهدة املتعلم، وإاتحة احلرية يف التحكم ابلنشاط ابلطريقة اليت تناسبه 

 عن حتقيق  للتعب  عن أنفسهم من خالل عمل يث  اهتمامهم، فضال  ني صة أمام املتعلمالفر كما أهنا تتيح  أكثر من قراءهتا،
أداة   ، كما أهنا دخال املتعة والبهجة يف نفوس املتعلمني، وجعلهم أكثر قابلية للتعلمعن إ ، فضال  مالتوازن النفسي لديه

   إلنتاج التعلم وحتقيق األهداف التعليمية. للمزج بني اخليال والطاقة 
اللة  كشفت عن وجود فروق ذات د اليت  Al rajihi et. al (2012)وقد اتفقت ه   النتيجة مت نتائج دراسة 

 Iamsaard & Kerdpol ودراسة ،دريسها ابستخدام أسلوب الدراما ت إحصائية لصاحل اجملموعة التجريبية اليت تم 

قبل   على بكث  منهاأدام األنشطة الدرامية كانت استخ مهارات التواصل الشفوي بعد اليت توصلت إىل أن و  ( 2015)
التعليم   إىل أنأشارت نتائجها اليت  Galante & Thomson  (A،B:2017) ودراسة  ، استخدام األنشطة الدرامية 

اكن أن يؤدي إىل  و  ، املعتمد على الدراما التعليمية له فوائد على الطالقة اللغوية أكثر من الطرق التواصلية التقليدية 
الدراما   لية فاع أثبتت اليت Revathy & Ravindran ((2016 ودراسة ،كاسب أكرب بكث  يف إتقان اللغة اإلجنليزيةم

  اليت   Nguyen & Thi (2017) دراسة و  ،من األنشطة التعليمية التقليدية  التعليمية يف تطوير املهارات اللفظية أكثر 

 مربع إيتا   الدللة  مستوى قيمة ف متوسط املربعات درجة احلرية جمموع املربعات  املصدر 

 0.81 0.000 485.3 7487.8 1 7487.813 اجملموعات 

 15.43 117 1805.362 اخلطأ

     120 124260.00 اجملموع 
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اليت   (Kalogirou et. al (2019دراسة ، و قائمة على الدراماأظهرت اجتاهات إجيابية لدى الطالب حنو األنشطة ال 
    تسمية الصور، وصياغة اجلملة ومهام االرجتال.    منو مهارات املتعلمني يفامية يف  كشفت عن فاعلية األنشطة الدر 

ت  توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجا: الختبار فرض الدراسة الثالث وال ي نصه: لث الفرض الثا
( عند  التحدث ) ء اللغوياألدا مالحظة لبطاقة  التطبيق البعدي اجملموعة التجريبية ومتوسطات درجات اجملموعة الضابطة يف 

استخدام   تم  تجريبية، بعد ضبط التطبيق القبليلصاحل اجملموعة ال ؛ ا للموقف التحكم يف درجة الصوت ونربته وفق  مستوى 
 : اجلدول التال يوضح ه   النتيجة ؛ و  (ANCOVA) بحتليل التباين املصاح

 ة التجريبية والضابطة  قيمة ف حلساب دللة الفروق بني متوسطات اجملموع (6) جدول رقم
 ا للموقف التحكم يف درجة الصوت ونربته وفقً عند مستوى 

 درجة احلرية املربعات   جمموع املصدر 
متوسط 
 املربعات 

 قيمة ف
مستوى  
 الدللة 

مربع  
 إيتا 

 5503.773 1 5503.773 اجملموعات 
551.96 0.000 0.83 

 9.971 117 1166.636 اخلطأ

     120 98470.000 اجملموع 

  أقل  وهو  ،  (0.000) إحصائية داللة  مستوى  عند ؛( 551.96) بلغت ف  قيمة أن  السابق اجلدول  من يتضح 
  عند  الضابطة واجملموعة التجريبية موعةاجمل متوسطات بني  إحصائية  داللة ذات فروق وجود على يدل مما  ؛( 0.05)من

  األثر  حجم وبقياس السابق،  الفرض قبول إىل تقود النتيجة  وه   ، التحكم يف درجة الصوت ونربته وفقا للموقف مستوى 
  املتغ   على( الدراما التعليمية)املستقل املتغ  أتث  أن  إىل يش  مما ؛ (0.83)بلغ  أنه جند اجلزئي إيتا مربت ابستخدام

 .  اكب     كان(  فالتحكم يف درجة الصوت ونربته وفقا للموق مهارات التحدث ابللغة االجنليزية عند مستوى )التابت 

لدى اجملموعة   التحدثمهارات قد سامهت يف تنمية  الدراما التعليميةسرتاتيجية إواكن تفس  ه   النتيجة أبن 
ص دور املتعلم  يتقل ، و تنشيط وإيرة محاس كل من املعلم والطالب يف من مميزات  ثلت ملا  يزت به  االتجريبية؛ نظر  

يف حتسني   فعاال   ا ا أثر  كما أن فظ واالست كار اآلل للمعلومات، وجعله رور العملية التعليمية؛ التقليدي القائم على احل
يس التقليدي، وتضفي احليوية واملرح  تكسر مجود وملل التدر و  ، ، وتراعي احلاجات وامليولا وسلوكي   قدرات الطالب لغواي  

إزالة اخلوف والتوتر واخلجل لدى الطالب؛ األمر ال ي جيعلها تسهم بشكل  واملرونة على العملية التعليمية، وتعمل على 
  كب  يف منو اللغة لدى املتعلمني، حيث تتيح  م التعامل مت اللغة يف مواقف تشبه مواقف احلياة الطبيعية، وتتيح  م فر  

اخلجل واخلوف والرهبة  عيوب النطق ومن   عن أهنا قد ختلصهم مناملشاركة احلقيقة يف ممارسة اللغة يف جو من املرح، فضال  
     .ا للموقف التحكم يف درجة الصوت ونربته وفق   منو مهارات الطالب يف  ، كل ذلك ساهم يف من الكالم

مهارات   اليت توصلت إىل أنو  Iamsaard & Kerdpol (2015 ) دراسةوقد اتفقت ه   النتيجة مت نتائج 
  ودراسة   ، قبل استخدام األنشطة الدرامية على بكث  منهاأالدرامية كانت استخدام األنشطة  التواصل الشفوي بعد
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Revathy & Ravindran ((2016 من األنشطة   الدراما التعليمية يف تطوير املهارات اللفظية أكثر  فاعلية  أثبتت  اليت
امية يف منو مهارات  در اليت كشفت عن فاعلية األنشطة ال (Kalogirou et. al (2019دراسة و  ، ة التقليدية التعليمي 

    تسمية الصور، وصياغة اجلملة ومهام االرجتال.    املتعلمني يف

توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات  الختبار فرض الدراسة الرابت وال ي نصه:  رابع: الفرض ال 
( عند  التحدث ) األداء اللغوي حظة ماللبطاقة  التطبيق البعدي موعة التجريبية ومتوسطات درجات اجملموعة الضابطة يف اجمل

استخدام حتليل التباين   تم  بعد ضبط التطبيق القبلي  ؛لصاحل اجملموعة التجريبية ؛ امتالك ثروة لغوية مناسبةمستوى 
 : النتيجة  واجلدول التال يوضح ه   ، (ANCOVA) باملصاح

 امتالك ثروة لغوية مناسبة يبية والضابطة عند مستوى قيمة ف حلساب دللة الفروق بني متوسطات اجملموعة التجر  (7) جدول رقم

متوسط  درجة احلرية املربعات   جمموع املصدر 
 املربعات 

مستوى   قيمة ف
 الدللة 

مربع  
 إيتا 

 5503.773 1 5503.773 اجملموعات 
551.96 0.000 0.83 

 9.971 117 1166.636 طأاخل

     120 98470.000 اجملموع 

، وهو أقل  ( 0.000)؛ عند مستوى داللة إحصائية  ( 610.4) دول السابق أن قيمة ف بلغتيتضح من اجل
  متوسطات اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة عند ؛ مما يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية بني ( 0.05)من
إيتا  اس حجم األثر ابستخدام مربت وبقيالسابق.  قبول الفرض، وه   النتيجة تقود إىل اصحيح   ا ق الكلمات نطق  نط

مهارات التحدث  ) على املتغ  التابت(الدراما التعليمية)؛ مما يش  إىل أن أتث  املتغ  املستقل (0.84)اجلزئي جند أنه بلغ
 . اكان كب   (  لغوية مناسبةامتالك ثروة  ابللغة االجنليزية عند مستوى 

لدى اجملموعة   مهارات التحدثقد سامهت يف تنمية  الدراما التعليمية سرتاتيجيةإواكن تفس  ه   النتيجة أبن 
لوقائت املشهد، مما يساعدهم على ت كرها ني فرصة مشاهدة املتعلم من مميزات  ثلت يف إاتحةملا  يزت به  انظر   التجريبية

للتعب    همالفرصة أمام، وإاتحة وس الطالب هتا، ألهنا حتول احلروف املكتوبة إىل صورة حية انطقة رببة اىل نف أكثر من قراء 
 عن تبسيط املناهج الدراسية واخلروج هبا من اجملاالت الضيقة احملددة  عن أنفسهم من خالل عمل يث  اهتمامهم، فضال  

مهاراته   ، وتطوير على ممارسة آداب احلديثني تدريب املتعلمعن  ، فضال  ا إىل صورة متحركة، مما جيعلها أكثر حيوية وإقناع  
تنمية مهارات القراءة والنطق الصحيح وفن  ، وابلتال يتم وضعهم يف مواقف تسمح ا م أن يتصلوا ويناقشوا ويتفاوضوا أبن 

كل ذلك  من املرح،     ممارسة اللغة يف جو  يف مواقف تشبه مواقف احلياة الطبيعية، وتتيح  م فر  املشاركة احلقيقة يف اإللقاء 
 مناسب.   ة اللغوية لدى املتعلمني، وامتالك  زون لغوي  ساهم يف تنمية الثرو 

كشفت عن وجود فروق ذات داللة  اليت  Al rajihi et. al (2012)وقد اتفقت ه   النتيجة مت نتائج دراسة 
 Iamsaard & Kerdpol ودراسة ،ها ابستخدام أسلوب الدراما دريست إحصائية لصاحل اجملموعة التجريبية اليت تم 
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قبل   على بكث  منهاأاستخدام األنشطة الدرامية كانت  مهارات التواصل الشفوي بعد اليت توصلت إىل أن و  ( 2015)
التعليم   إىل أنأشارت نتائجها اليت  Galante & Thomson  (A،B:2017) ودراسة  ، استخدام األنشطة الدرامية 

اكن أن يؤدي إىل  و  ، كثر من الطرق التواصلية التقليدية تمد على الدراما التعليمية له فوائد على الطالقة اللغوية أاملع
الدراما   فاعلية  أثبتت اليت Revathy & Ravindran ((2016 ودراسة ،مكاسب أكرب بكث  يف إتقان اللغة اإلجنليزية

اليت   ( Kalogirou et. al (2019دراسة و  ، األنشطة التعليمية التقليدية من  التعليمية يف تطوير املهارات اللفظية أكثر 
    تسمية الصور، وصياغة اجلملة ومهام االرجتال.    امية يف منو مهارات املتعلمني يفكشفت عن فاعلية األنشطة الدر 

وسطات درجات  توجد فروق ذات داللة إحصائية بني مت : الختبار فرض الدراسة اخلامس وال ي نصه: امس الفرض اخل
( عند  التحدث ) األداء اللغوي مالحظة لبطاقة  التطبيق البعدي الضابطة يف  اجملموعة التجريبية ومتوسطات درجات اجملموعة 

التحكم يف   ، استخدام مجل وعبارات اتمة توضح املعىن ، ا صحيح   ااملستوى الكلي ملهارات التحدث)نطق الكلمات نطق  
  التجريبية، بعد ضبط التطبيق القبلي  لصاحل اجملموعة ( جمتمعة امتالك ثروة لغوية مناسبةو  ، ا للموقفدرجة الصوت ونربته وفق  

 : واجلدول التال يوضح ه   النتيجة   ،(ANCOVA)بستخدام حتليل التباين املصاح ا تم 

 قيمة ف حلساب دللة الفروق بني متوسطات اجملموعة التجريبية والضابطة عند املستوى الكلي (8) جدول رقم

، وهو أقل  ( 0.000) ئيةعند مستوى داللة إحصا (923.7) يتضح من اجلدول السابق أن قيمة ف بلغت
متوسطات اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة عند  وجود فروق ذات داللة إحصائية بني مما يدل على  ، ( 0.05)من

وبقياس حجم األثر ابستخدام مربت إيتا اجلزئي جند أنه  . السابق ، وه   النتيجة تقود إىل قبول الفرض  املستوى الكلي 
مهارات التحدث ابللغة االجنليزية  )على املتغ  التابت( ة الدراما التعليمي)ىل أن أتث  املتغ  املستقل مما يش  إ ، (0.89)بلغ

التحكم يف درجة الصوت   ، استخدام مجل وعبارات اتمة توضح املعىن  ، ا صحيح   ا الكلي: نطق الكلمات نطق   عند املستوى 
سؤال الدراسة الرئيس،   ، وابلتال اكن اإلجابة عن اكان كب    جمتمعة(  امتالك ثروة لغوية مناسبة، ا للموقف ونربته وفق  
التحدث ابللغة اإلجنليزية لدى طالب الصف األول متوسط   ات سرتاتيجية الدراما يف تنمية مهار إفاعلية استخدام وأتكيد 

اس حجم األثر كانت كب ة  ؛ حيث كانت الفروق لصاحل اجملموعة التجريبية، وقيمة مربت إيتا اجلزئي لقيمبدينة مكة املكرمة
التحكم يف درجة   ، استخدام مجل وعبارات اتمة توضح املعىن ،ا صحيح    انطق الكلمات نطق  هارة على حدة)عند أداء كل م

  ،( ، وعند األداء الشفوي الكلي ملهارات التحدث الكلي جمتمعة امتالك ثروة لغوية مناسبة و ، ا للموقف الصوت ونربته وفق  
 : ضح ذلك واجلدول التال يو 

 مربع إيتا  الدللة  مستوى ف قيمة  بعاتمتوسط املر  احلرية درجة  جمموع املربعات  املصدر 

 0.89 0.000 923.7 71559.6 1 71559.517 اجملموعات 

 77.471 117 9064.128 اخلطأ

     120 1206839 اجملموع 
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 يت الدراسة وحجم األثر بني متوسطات جمموع دللة الفروق (9) جدول رقم

لدى اجملموعة   مهارات االستماعقد سامهت يف تنمية  الدراما التعليميةسرتاتيجية إواكن تفس  ه   النتيجة أبن 
ال حيتاج استخدامها بشكل فاعل يف الصف إىل   يف مرونتها وبساطتها؛ إذملا  يزت به من مميزات  ثلت  انظر   ، التجريبية 

نة، وال يشرتط توفر وسائل كث ة أو مسرح خا  لتنفي  املشاهد الدرامية، حيث يكتفى فقط  معرفة مسبقة أو خربة معي
  يف حتسني قدرات الطالب لغواي   فعاال   اإبجراء بعض التعديالت على الغرفة الصفية تسمح حبركة املمثلني؛ مما جيعل  ا أثر  

والتعب  عن النفس، وتراعي احلاجات وامليول. و ا القدرة على تنمية  علم كاالستماع، ، كما أهنا تدعم مهارات التا وسلوكي  
عن أهنا تكسر مجود وملل التدريس التقليدي،   التواصل مت اآلخرين. فضال  مهارات التحدث، ومن مث حتسني مهارات 

جل لدى الطالب؛ األمر ال ي  والتوتر واخل  وتضفي احليوية واملرح واملرونة على العملية التعليمية، وتعمل على إزالة اخلوف 
جيعلها تسهم بشكل كب  يف منو اللغة لدى املتعلمني، حيث تتيح  م التعامل مت اللغة يف مواقف تشبه مواقف احلياة  

   عن أهنا قد ختلصهم من عيوب النطق الطبيعية، وتتيح  م فر  املشاركة احلقيقة يف ممارسة اللغة يف جو من املرح، فضال  
 خلوف والرهبة من الكالم. ومن اخلجل وا

كشفت عن وجود فروق ذات داللة  اليت  Al rajihi et. al (2012)وقد اتفقت ه   النتيجة مت نتائج دراسة 
 Iamsaard & Kerdpol ودراسة ،دريسها ابستخدام أسلوب الدراما ت إحصائية لصاحل اجملموعة التجريبية اليت تم 

قبل   على بكث  منهاأاستخدام األنشطة الدرامية كانت  ارات التواصل الشفوي بعدمه لت إىل أناليت توصو  ( 2015)
التعليم   إىل أنأشارت نتائجها اليت  Galante & Thomson  (A،B:2017) ودراسة  ، استخدام األنشطة الدرامية

اكن أن يؤدي إىل  و  ،لتقليديةالتواصلية ااملعتمد على الدراما التعليمية له فوائد على الطالقة اللغوية أكثر من الطرق 
  فاعلية أثبتت اليت  K Revathy & Ravindran ((2016 ودراسة  ،مكاسب أكرب بكث  يف إتقان اللغة اإلجنليزية 

  Nguyen & Thi (2017) دراسة و . من األنشطة التعليمية التقليدية  الدراما التعليمية يف تطوير املهارات اللفظية أكثر 

املتوسطات  اجملموعة  املستوى املعريف 
 البعدية 

مستوى   قيمة  ف
 الدللة 

 مربع إيتا 

 ا صحيح   انطق الكلمات نطق  
 48.08 التجريبية 

610.4 0.000 0.839 
 28.3 الضابطة 

 املعىناستخدام مجل وعبارات اتمة توضح 
 38.9 التجريبية 

485.3 0.000 0.806 
 22.9 الضابطة 

 التحكم يف درجة الصوت ونربته وفقا للموقف
 34.5 التجريبية 

551.96 0.000 0.825 
 20.8 الضابطة 

 امتالك ثروة لغوية مناسبة 
 48.08 التجريبية 

551.96 0.000 0.825 
 28.3 الضابطة 

 الكلي
 121.5 التجريبية 

923.69 0.000 0.888 
 72.1 الضابطة 
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اليت   ( Kalogirou et. al (2019دراسة ، و جيابية لدى الطالب حنو األنشطة القائمة على الدرامااجتاهات إ أظهرت  اليت 
    تسمية الصور، وصياغة اجلملة ومهام االرجتال.    امية يف منو مهارات املتعلمني يفكشفت عن فاعلية األنشطة الدر 

ام بتنمية مهارات التواصل الشفهي)التحدث(؛  ورة االهتمكما أكدت ه   النتيجة ما أكدته الدراسات السابقة من ضر    
  .Al-Twirish (2009 ) ابستخدام طرق التدريس اليت تركز على االجتا  االتصال يف تعليم اللغة، كدراسة 

 .  Helwa (2015)دراسة  ، و Sanaa (2013)ودراسة 

 ملخص نتائج الدراسة:

 أسفرت الدراسة عن النتائج اآلتية: 

ية بني متوسطات درجات اجملموعة التجريبية ومتوسطات درجات اجملموعة الضابطة  اللة إحصائ توجد فروق ذات د -
لصاحل  ؛ اصحيح   انطق الكلمات نطق  مستوى ( عند التحدث ) األداء اللغوي مالحظة لبطاقة  التطبيق البعدييف 

 . اجملموعة التجريبية 

ة ومتوسطات درجات اجملموعة الضابطة  تجريبي توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات اجملموعة ال  -
استخدام مجل وعبارات اتمة توضح  مستوى ( عند التحدث) األداء اللغوي مالحظةلبطاقة  التطبيق البعدييف 
 . لصاحل اجملموعة التجريبية ؛ املعىن

بطة  ة الضاتوجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات اجملموعة التجريبية ومتوسطات درجات اجملموع  -
ا  التحكم يف درجة الصوت ونربته وفق  مستوى ( عند التحدث) األداء اللغوي مالحظةلبطاقة  التطبيق البعدييف 

 . لصاحل اجملموعة التجريبية؛  للموقف 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات اجملموعة التجريبية ومتوسطات درجات اجملموعة الضابطة   -
لصاحل  ؛ امتالك ثروة لغوية مناسبة مستوى ( عند التحدث ) األداء اللغوي  مالحظة قة لبطا يالتطبيق البعد يف 

 . اجملموعة التجريبية 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات اجملموعة التجريبية ومتوسطات درجات اجملموعة الضابطة   -
)نطق   وى الكلي ملهارات التحدثاملست ( عندالتحدث) األداء اللغوي  مالحظةلبطاقة  التطبيق البعدي يف 

التحكم يف درجة الصوت ونربته وفقا   ،استخدام مجل وعبارات اتمة توضح املعىن ،اصحيح   ا الكلمات نطق  
 . لصاحل اجملموعة التجريبية( جمتمعة؛  امتالك ثروة لغوية مناسبةو ،  للموقف 
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 التوصيات:

 يلي:  ا مب وصي الباحث يما أسفرت عنه الدراسة من نتائج  يف ضوء 

سرتاتيجية الدراما التعليمية؛  إسرتاتيجيات التدريس احلديثة اليت تركز على دور املتعلم، مثل إضرورة الرتكيز على  -1
   لتنمية مهارات التواصل اللغوي ابللغة االجنليزية لدى الطالب. 

على  احلديثة اليت تؤكد ة يسرتاتيج ؛ لتدريبهم على استخدام اإلاللغة االجنليزية عقد دورات تدريبية مكثفة ملعلمي  -2
جنليزية، وحتقيق  سرتاتيجية الدراما التعليمية، وذلك يف سبيل الوصول إىل تعليم أفعل للغة اإلإدور املتعلم مثل 

   .  2030أهداف رؤية 

هج  ناأخ  نتائج الدراسة احلالية بعني االعتبار عند إعداد املناهج واملواد التعليمية، والتيكيد على أمهية تضمني امل -3
وثيقة  وتضمينها يف سرتاتيجية الدراما التعليمية، إ مثل  سرتاتيجيات احلديثة اليت تؤكد دور املتعلماإل أنشطة تركز على 

 املناهج املطورة. بناء 

 املقرتحات:

 قرتح الباحث ما يلي: ييف ضوء نتائج الدراسة وتوصياهتا  

يف تعليم مهارات اللغة   مهارات االتصال اللغوي  تعليماملدخل الدرامي يف ية للبحث عن فاعلية إجراء دراسة علم -1
 األخرى.  جنليزية اإل

القراءة واإللقاء ابللغة  يف تعليم مهارات  سرتاتيجية الدراما التعليميةإإجراء دراسات علمية للبحث عن فاعلية  -2
 جنليزية. اإل

كتساب مهارات التدريس  إل  زية االجنلي إجراء دراسة علمية للبحث عن فاعلية برانمج تدرييب ملعلمي ومعلمات اللغة -3
 . سرتاتيجية الدراما التعليمية إ سرتاتيجيات التعليم احلديثة ال  تؤكد دور املتعلم، مثلإيف ضوء الفعال  
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