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 رافإـش

 
 أستاذ املناهج وطرق تدريس اللغة العربية

جامعة قناة السويس -كلية الرتبية 
 مدرس املناهج وطرق تدريس اللغة العربية

جامعة الزقازيق –كلية الرتبية 

دخل الدرامي لتنمية بعض مهارات الخطابة لدى طالبات يهدف هذا البحث إلى تعرف أثر الم
المرحلة الثانوية األزهرية ، ووصوالً لهذا الهدف تم إعداد قائمة مهارات الخطابة ، وإعداد أدوات البحث 

 والتي تتمثل في: اختبار للجانب المعرفي لمهارات الخطابة.
ب عينة البحث من طالبات وبطاقة مالحظة للجانب اآلدائي لمهارات الخطابة، وتم تدري

الصف األول الثانوي األزهري بمعهد فتيات الحجاجية القديمة بمركز فاقوس التابع للمنطقة األزهرية 
( طالبااة مان اثنااا  فقااس تام تقثاايمهن حيااث إلااى 60وكاا  قوامهااا   بالزقاازي  محافظااة الياار ية،

( 30قوامها   ادة، والثانية تجريبيةدرست بالطريقة المعت ( طالبة30قوامها   مجموعتين األولى ضابطة
 طالبة درست باستخدام برنامج قائم على المدخل الدرامي.

قبلياً وبعديا على المجموعتين، وبمعالجة البيانات إحصائيًا أسفرت  وتم تطبي  أداتا البحث
الضابطة، النتائج عن تقدم المجموعة التجريبية تقدماً ملحوظاً في التطبي  البعدي مقارنة بالمجموعة 

حيث إ  المدخل الدرامي كا  له تأثير إيجابي فعال في تنمية مهارات الخطابة، وفي نهاية البحث ذيل 
بعدد من التوصيات من خالل النتائج، حيث أوصت الباحثة بإجراء المزيد من الدراسات في مجال 

ترحت بعض البحو  التي المدخل الدرامي وتنمية مهارات الخطابة. في باقي المراحل الدراسية، كما اق
 . يمكن إجراؤها في مجال المدخل الدرامي والخطابة
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في عصرنا الحاضر زيادة كبيرة نظراً لتعقد الحياة الحديثة  تزداد أهمية اللغة كوظيفة تواصلية
ور حولاه الحيااة التي نحياها وكثارة وساائل االتصاال مماا جعال الفارد هاو المركاز الارئي  الاذي تاد

االجتماعية والثياسية فأصبح في أشد الحاجة إلى امتالك الملكة اللغوية، حيث إنه عندما يتصل 
اثنثا  بغيره اتصاالً لغوياً بغية التعبير عن الذات ونقل األفكار والمياعر إما أ  يكو  متحدثًا وإما 

وفي كل الحاالت يمر اثنثا  بعمليات  أ  يكو  مثتمعاً وإما أ  يكو  كاتبًا وإما أ  يكو  قارئًا،
 (.7: 2003ريم عبدالعظيم،  عقلية معقدة مضمونها اللغة بما فيها من أسماء وأفعال وحروف 

وبهذا تكو  اللغة العربية وسيلة الفرد لقضاء حاجاته، وتنفيذ مطالبه في المجتماع، وبهاا 
لتتفاعال ماع البي اة التاي ينطاوي يناقش شؤونه ويثتفثار ويثتوضاح وتنماو ثقافتاه وتازداد خبراتاه 

تحتهاا، فبواسااطة اللغاة العربيااة ياؤثر الفاارد المثالم فااي اآلخارين ويثااتثير عاواطفهم كمااا ياؤثر فااي 
فاللغااة هاااي المثااتوده لتراثااه وهااي الجثااار الااذي تعباار علياااه  عقااولهم، أمااا  يمااا يتعلااا  بااالمجتمع

اللغاة فاإ  الوظيفاة االتصاالية ت تعريفاات ناألجيال من الماضي إلى الحاضر والمثتقبل، وأيا كا
 .(7: 2004 ،هرشدي طعيم تقف في مقدمة الوظائف للغة العربية 

وللكاااالم أو التحااااد  أساااااليب كثياااارة يجااااب تعلااايم الطالبااااات وتاااادريبهن عليهااااا وماااان هااااذه 
األسااليب: الخطابااة حيااث هناااك الكثياار ماان المواقاف والمناساابات التااي تظهاار فيهااا الحاجااة إلااى 

اعهااا ساواء كاناات أدبيااة أو اجتماعياة أو دينيااه، كااذلم إلقااء الكلمااات فهناااك الخطاب بمختلااف أنو 
الفصل الذي قام بدراسة ميكلة اجتماعياة كأزماة الثاكن ويرياد أ  يعارئ نتاائج هاذه البحاث فاي 

وهناك عديد من المواقف األخرى التي تتطلب أ  تعطي الطالبات وصافا  صورة خطبة أو تقرير
بااة أو كلماة، وهناااك اساتخدام اثذاعااة المدرسااية فاي إلقاااء الخطااب مفصاال  وتقويمااا  فاي شااكل خط

واألخبااااار العامااااة واساااااتخدام الصااااحافة المدرساااااية فااااي إدارة الحااااوار والمناقياااااة وعماااال التح يقاااااات 
الصااحةية وإجااراء المقااابالت والتاادريب علااى مواقاااف الحياااة العامااة التااي تثااتلزم ماان اثنثاااا  أ  

اك أيضااا مواقاف المجاملااة كااالعزاء واالعتاذار وتقااديم الناااس يتادر  علااى التحااد  أو الاتكلم، وهناا
 .(121: 2008ر، علي مدكو  بعضهم لبعض، وهذا ما يوضح لنا أهمية الخطابة 

لاه أصاوله  والخطابة فن من فنو  اللغة العربية، وهذا الفن كغيره من فنو  اللغاة العربياة
 سااااع يياااااارك  يااااه كااااال مثاااااتمعوضااااوابطه وتفرعاتاااااه وممياااازات النجااااااب  يااااه وميااااادا  الخطاباااااة وا

حياااث إنهاااا وسااايلة للتعبيااار عااان األفكاااار والمعااااني التاااي تكمااان فاااي (، 2: 2014، نزارالحربااااوي 
النفااوس، وأداة اتصااال وتواصاال تااؤثر فيهااا الحالااة النفثااية للملقااي حينمااا يقاادمها للمثااتمعين فاااي 

 (3: 2013، ابتثام البريزات  قوالب وسياقات تعبيرية منتظمة
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ضارورة اجتماعياة تفرضاها الظاروف وتعبار عان المجتماع بوجاه عاام، عض الابعادها أ بال 
وكل األمم في حاجة إليها، بل إ  المواقف المجيدة في تااري  األمام مديناة للخطبااء الاذين عباروا 

 .(9: 2013 أبو حجر، فايز  عن قضاياهم أصدق تعبير وأثروا في مجتمعاتهم أعظم التأثير
حققها فن الخطابة، إال أ  مظاهر الضعف لدى الطال  وبالرغم من تلم األهمية التي ي

كماااا يقااارأو   الخطابااة باتااات ملحوظااة بياااكل واضااح، فهااام يقاارأو  موضاااوه الخطابااة فااي مهاااارات
الصااحف والمجااالت، وال يراعااي القااراءة المااؤثرة وال يلتفتااو  إلااى حركااات اثعاارا  وبنيااة الكلماااة، 

الماااات التاار يم، كاااذلم ال يجياادو  ماااواطن  يظهاارو  حرفااًا ويخفاااو  حروفااا أخااارى مااع إغفااالهم لع
مهارات التنغيم الصوتي واثيقاه  الوصل والوقف، ويقرأو  على وتيرة واحدة ويفتقرو  إلى إتقا 

الملقااااى وبااااين لغاااة الجثااااد وإيماءاتااااه، وال  والنبااار، وال يتمثلااااو  المعناااى، وال يوائمااااو  بااااين الااان 
 .(4: 2013 ابتثام البريزات، و االستفهام يظهرو  ما ُينبئ عن الثرور أو الحز  أو التعجب أ

ولهذا كانت التوجهات الحديثة ونتائج الدراساات الثاابقة والبحاو  تناادي بتنمياة مهاارات 
اخااالع عااودة،   كدراسااة الخطاباة وضاارورة تاادريب الطلبااة والمعلمااين علااى إتقااا  هااذه المهااارات

كانيه وبرجاز فاي تنمياة مهاارات  إلى التأكد من فاعلية برنامج وف  أنموذج والتي هدفت (2011
ببناء البرنامج التدريبي وبطاقة مالحظة، وبعد  الخطابة واثلقاء لدى طال  المرحلة الثانوية وقامت

 تطبي  أدوات بحثها والبرنامج، توصلت إلى فاعلية البرنامج في تنمية مهارات الخطابة واثلقاء.
بناء برنامج تعليمي قائم على الذكاء  هدفت إلى والتي (2013 بتثام البريزات، اودراسة 

،  االنفعااالي فاااي تحثااين مهاااارات الخطابااة والنقاااد األدباااي لاادى طلباااة المرحلااة الثانوياااة فاااي األرد
 .وتوصلت إلى فاعلية البرنامج في تحثين مهارات الخطابة والنقد األدبي

والتااااي هاااادفت إلااااى الكياااااف عاااان اسااااتخدام الطلباااااة ( 2013، رفااااايز أبااااو حجااااا  ودراسااااة
مااااان وجهااااة نظااااار الميااااارفين  معلمااااين لمهاااااارات الخطابااااة والتفكيااااار الناقاااااد فااااي األداء التدريثااااايال

. أثناء التدريب المياداني بجامعاة األزهار بغازة، حياث أوصاى بضارورة إجاراء المزياد مان التربويين
الدراساااات حاااول موضاااوه الخطاباااة، حياااث ذكااار فاااي إطاااار الدراساااات الثاااابقة الخاصاااة بمهاااارات 

حثاه أناه لاام يتوصال إلاى دراساة واحادة تعااالج مياكلة ضاعف مهاارات الخطابااة الخطاباة موضاوه ب
 ذلم إلى ندرة الدراسات في هذا المجال. علدى الطلبة أو المعلمين، ويرج

فاي  ةوالتي هادفت إلاى معرفاة فاعلياة اساتراتيجية النمذجا (2016 سليما  داود،  ودراسة
  كليااة اليااريعة، وأثبتاات نتااائج الحااث تنمياة مهااارات الخطابااة ومفهااوم الااذات اللغويااة لادى طااال

 بفاعلية استراتيجية النمذجة في تنمية مهارات الخطابة ومفهوم الذات اللغوية لدى عينة الدراسة.
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ولكي تقوم الباحثة بتنمية مهارات الخطابة كا  عليها تبني أساليب تعليمية حديثة تتناسب 
التطورات الحادثة في شتى مجاالت المعرفة،  وطبيعة اللغة العربية ومهاراتها، كي يواكب تدريثها

 حتى أصبح اتقا  هذه المهارات بطرق تعليمية جديدة تثاعد على التمرس والتمكن منها.
 وماان هااذه الباارامج البرنااامج القااائم علااى المااادخل الاادرامي حيااث إنااه يثاااعد علااى تكاااوين

المطب  حاليا ، والذي شخصية الطالب وصقلها، تلم اليخصية التي تعاني من النظام المدرسي 
يجعااال مااان الماااتعلم قالبااااُ محاااددا يعكااا  نمطاااا مكاااررًا مماااا يعاااوق عملياااات التخيااال واثباااداه، كمااااا 

 هاذه مان وانطالقاا الادرامي، عضاوًا ميااركًا فاي صاياغة وتجثايد الموقاف يصبح يثاعده على أ 
 الماادخل بتوظيا  األخياارة اآلوناة فااي الحديثاة الدراسااات مان كثياار اهاتم الاادرامي للمادخل األهمياة
 : الدراسات هذه ومن والتعلم التعليم عمليتي في الدرامي

 في الدرامي المدخل استخدام أثر تعرف إلى هدفتوالتي ( 2006 حموده، محمد  دراسة
 لاادى األساساية العلاام عملياات بعاض واكتثااا  الدراساي التحصاايل علاى العلاوم فااي وحادة تادري 
 التجريبيااة المجموعااة تالمياذ تفااوق  الدراساة هااذه نتااائج وأسافرت اثعاادادي، الثااني الصااف تالمياذ

 .الضابطة المجموعة على
 الادراما اساتخدام أثار عان الكياف إلاى هادفت دراساة( 2008 موساى، أباو لطفي  وأجرى

 األساسااي، الثاابع الصاف طلباة لادى القرائياة المهاارات بعاض تحثاين علاى القاراءة تحثاين علاى
 .القرائية المهارات تنمية في الدراما لو أس فاعليه عن الدراسة نتائج وكيفت

 التااااادري  أثاااار معرفاااااة إلااااى هاااادفت دراساااااة( 2009 أمااااين، ولينااااا الكخااااان هنيااااة  وأجاااارى
 العربية، اللغة قواعد في األساسي العاشر الصف طالبات تحصيل في التعليمية الدراما باستخدام
 لصااالح العاشاار، فالصا طالبااات تحصاايل فاي إحصااائية داللااة ذي فارق  وجااود النتااائج وأظهارت

 .التعليمية الدراما طريقة باستخدام درست التي التجريبية المجموعة
 المثرحي الدرامي المدخل فاعلية تعرف استهدفت دراسة (2013 مثعود، فايزة  وأجرت

 صااياغة وأعاادت االبتادائي، الثاادس الصاف لتالمياذ اثسااالمية الدينياة التربياة مقارر تادري  فاي
 المجموعااااة تالمياااذ تقااادم عااان النتاااائج وأسااافرت دراماااي، قالاااب فاااي وتقاااديمها المقاااررة الموضاااوعات

 . القبلي التطبي  عن البعدي التطبي  في ملحوظا تقدما التجريبية
 اللغاااة لتاادري  الاادرامي المااادخل فعاليااة بعنااوا  دراساااة( 2013 الجناادي، ناصاار  وأجاارى

 الطالب ليصبح الدرامي المدخل حثالبا وتناول البي ية، التربية أهداف بعض تنمية في اثنجليزية
 علااااى التجريبيااااة المجموعااااة تفااااوق  عاااان النتااااائج وأساااافرت وميااااكالتها، ببي تااااه كاماااال وعااااي علااااى

 .الدراسة نتائج في الضابطة المجموعة
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، ومن هنا كا  الثعي نحو استخدام المدخل الدرامي في تدري  المواد الدراسية المختلفة
ء برنامج قائم علاى المادخل الادرامي لتنمياة بعاض مهاارات   البحث الحالي استهدف بناولذلم فإ

 الخطابة لدى طالبات المرحلة الثانوية األزهرية.

ة االساااتعداد الكااااافي لحثاااان نظااارًا ليهميااااة البالغااااة التاااي تحظااااى بهااااا الخطاباااة فااااي تنمياااا
احب فكرة أو ينتصار ذو حا  أو يفاوز ، وطالقة اللثا  وجودة اثلقاء، فال يكاد ينجح صالتعبير

داعياة إصااالب إال بالكلماة البليغااة والحجاة الظاااهرة والخطباة الباااهرة، حياث إ  االسااتعداد الكااافي 
للتعبير وطالقة االسا  وحدهما ال يكةيا  للتمكن من مهارات الخطابة، بل يتطلبا  جودة اثلقاء 

راسااات الثاااابقة تؤكااد وجاااود ضااعف جلاااي فاااي وانطالقااًا مااان أهميااة الخطاباااة كمااا بيناااا، إال أ  الد
مهاارات الخطابااة أيضاا ماان خااالل التجرباة االسااتطالعية التاي قاماات بهااا الباحثاة بمعهااد فاااقوس 
الثانوي، وجدت أ  هناك ضعفا بٌينًا في امتالك طالبات الصف األول الثانوي األزهري لمهاارات 

م خااع قصاورًا واضاحًا فاي مهااارات الخطاباة، وبالتاالي يعااني طاال  المرحلاة الثانوياة بياكل عاا
الخطاباة واثلقاااء، لاذا يحاااول البحااث الحاالي تنميااة مهاارات الخطابااة بأساااليب جديادة تتمثاال فااي 
المدخل الدرامي، حيث إنه ييتمل على عدة استراتيجيات تجعل الطالب نيطا وإيجابيا ومتفاعال 

 مع زمالئه وتنمي لديه الذات اللغوية والثقة بالنف . 

تمثلت ميكلة البحث الحالي في أ  طالبات المرحلة الثانوية األزهرية تعانين من ضعفًا 
وتد  في مهارات الخطابة، ولإلسهام في حل هاذه المياكلة فاإ   يااس مهماة البحاث الحاالي هاي 

 اثجابة عن األس لة اآلتية في الثؤال الرئي  التالي:
تنمياااة بعاااض مهااااارات الخطاباااة لااادى طالباااات المرحلااااة فاااي لاااادرامي ماااا فاعلياااة المااادخل ا

 الثانوية األزهرية؟
  ولإلسهام في حل هذه المشكلة من خالل اإلجابة عن األسئلة اآلتية:

 الالزمة لطالبات المرحلة الثانوية األزهرية؟ ما مهارات الخطابة -1
 ؟تنمية بعض مهارات الخطابةفي  المدخل الدرامي كي  يمكن استخدام -2
لاااااااادى طاااااااااال  تنمياااااااااة بعااااااااض مهااااااااارات الخطاباااااااااة فااااااااي  مااااااااا فاعليااااااااة المااااااااادخل الاااااااادرامي -3

 ؟المرحلة الثانوية األزهرية
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 ي:  ـــدرامـــل الـــدخـــامل
عاارف بأنااه طريااا  يمكاان أ  يتبعاااه المعلاام خااالل عملياااة التاادري ، و  ياااه يقااوم معالجاااة 

ة، وفااا  خطاااوات محاااددة، ليقاااوم التالمياااذ بتجثااايد األدوار أجاازاء محتاااوى المااانهج بطريقاااة مثااارحي
أميار  المتضامنة فاي المحتاوى الممثارب، ومان خاالل التمثيال وذلام تحات إشاراف وتوجياه المعلام 

 (.40: 2001ي، القرش
هاااو مجموعاااة النيااااطات المنظماااة القائماااة علاااى اساااتخدام المااادخل  التعريفففإل اإلجرا فففي:

لاادى عيناااة ماان طالباااات  ول إلاااى مقاصااد إيجابياااة محااددةلتنميااة مهاااارات الخطابااة للوصاا الاادرامي
 الصف األول الثانوي األزهري.

 ة:   ــــــابـــن اخلطـــا عـــأم
 مصدر خطب يخطب أي باشر الخطبة كما في اللثا . فالخطابة لغة:

 ًعرفت الخطابة بتعريفات كثيرة منها:  واصطالحا
واعااد ترشاااد اثنثااا  إلااى فااان بأنهاااا أصااول وق (:13: 1987، عباادالجليل شاالبي  عرفهااا

 تيتمل على اثقناه واالستمالة. همخاطبة الجماهير بطريقة إلقائي
 بأنها فن ميافهة الجمهور للتأثير عليهم أو استمالتهم. (18: 2004 ،طارق الثويدا  ويعرفها 

فان ميااافهة فاارد لجماعاة بقصااد التااأثير فاي نفوسااهم وإقناااعهم  تعريففإل الخطابففة ئجرا يففا :
 األمور، مع مراعاة التنغيم وتوظي  لغة الجثد بما يالئم الن  الخطابي.  بأمر من

 يقتصر البحث الحالي على: 
 اللفظي اخلاصة باخلطابة وعددها مثانية مهارات وهم: مهارات التفاعل -1

 أ  يحدد األفكار الرئيثة والفرعية للخطبة. (أ 
 بطالقة. أ  ينط  األلفاظ والعبارات (  
 أ  يثتخدم النبر والتنغيم في نط  األلفاظ معبرًا عن المعنى  (ج 
 أ  يتقن الخاتمة الجميلة التي تلخ  أهم األفكار (د 
 أ  يراعي إيقاه الحديث من حيث الثرعة والبسء (ه 
 أ  يمتلم القدرة على اقناه المثتمعين. (و 
 أ  يحثن استمالة المثتمعين بالتأثير في عواطفهم (ز 
 .م قبل الجمل المهمة أو بعدهاأ  يتوقف عن الكال (ب 
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 جمموعة من طالبات الصف األول الثانوي األزهري مبعهد فتيات فاقوس مبحافظة الشرقية. -2

 لإلجابة عن أس لة البحث تم اتباه الخطوات اآلتية:
 :ن خاللوي األزهري وذلك مإعداد قائمة مبهارات اخلطابة املناسبة لطالبات الصف األول الثان -1

 مراجعة األدبيات والدراسات الثابقة والبحو  التي تناولت الخطابة بصفة عامة. (أ 
عارئ القائماة علااى مجموعاة ماان المحكماين المتخصصااين فاي المناااهج وطارق تاادري   (  

 اللغة العربية وبعض معلمي اللغة العربية وموجهيها بالمرحلة الثانوية.
 ها المحكمو  على القائمة.إجراء التعديالت التي أقر  (ج 

 إعداد بطاقة مالحظة مهارات اخلطابة وذلك من خالل: -2
 التي استهدفت تقييم مهارات الخطابة. االطاله على البحو  والدراسات الثابقة (أ 
 عرئ البطاقة على مجموعة من المحكمين لمعرفة مدى مناسبتها وتعديلها في ضوء آرائهم. (  
 ة لطالبات الصف األول الثانوي األزهري من خالل: إعداد اختبار مهارات اخلطاب -3

االطااااااله علااااااى البحااااااو  والدراسااااااات الثااااااابقة التاااااي اسااااااتهدفت  ياااااااس وتقياااااايم مهااااااارات  (أ 
 الخطابة بوجه عام.

 تتبع األدبيات التربوية التي استهدفت مجال ممارسة الطالبات لمهارة الخطابة. (  
 ومراجعته رفة مدى مناسبتهعرئ اختبار مهارات الخطابة على مجموعة المحكمين لمع (ج 

 في ضوء مقترحاتهم وآرائهم.

اختيففام مومةعففة البحففث مففن لالبففال الصففو األول ال ففاثةل األمهففرل لتم  ففل المومةعففة  -4
 .وكذلك المومةعة الضابطة التوريبية

 ئجراء التطب ق القبلي ألدوال البحث. -5

ة التوريبية، في ح ن دمسف  تطب ق المدخل الدمامي الع نة المختامة من لالبال المومةع -6
 المومةعة الضابطة المنهج بالطريقة المعتادة في تدميس اللغة العربية

 ئجراء التطب ق البعدل ألدوال البحث. -7
تمه فدا  لعفر   اإلحصفا ي SPSSمعالوة البياثال ئحصفا يا  مفن خفالل اسفتخدام مرثفامج  -8

 ةصيال والمقترحال.ثتا ج البحث ومناقشتها في ضةء فرو  البحث وتقديم الت
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 من المتةقع أن تف د ثتا ج البحث الفئال التالية:
بالنثاابة لمصاااممي منااااهج اللغاااة العربياااة وطاارق تدريثاااها والتربياااة اثساااالمية، قاااد يثاااهم  -1

البحث الحالي في تقديم مجموعة من مهارات الخطابة وتقديم أسلو  مناسب لتنمية تلم 
  نيطتها.المهارات وأ

بالنثاااابة للطالبااااات: يقاااادم بعضااااًا ماااان األنياااااطة المهمااااة التااااي تثااااهم فااااي زيااااادة إيجابياااااة  -2
الطالباااات وميااااركتهن فااااي العملياااة التعليميااااة مااان خااااالل تنمياااة مهاااااراتهن اللغوياااة، كااااي 

وهاي المرحلاة الثانوياة األزهرياة، لماا تمثلاه مان  تتميى مع المرحلة العمرية لعيناة البحاث
 كيل شخصية الطالبة. أهمية في بناء وتي

 ني:   ــــة للمعلمــــبالنسب -1
يفيد المدخل الدرامي في تنمية مهارات الخطاباة لادى طالبهام، ويثااعد فاي تنمياة وعايهم  (أ 

 باالستفادة من إجراءات المدخل الدرامي. 
باثضاااااااافة إلااااااااى تقااااااااديم أساااااااااليب لتاااااااادري  الخطابااااااااة أفضاااااااال ماااااااان الطريقااااااااة التعليميااااااااة  (  

 .المعتادة أثناء التدري 

 ني:   ــــاحثــــة للبــــبالنسب -2

قااد يفياادهم هااذا البحااث مااان خااالل فااتح آفاااق ومجااااالت دراسااية مرتبطااة بالتاادري  وفااا  
حيث توجد ندرة في البحو  التي ترتبس  المدخل الدرامي، باثضافة إلى تنمية مهارات الخطابة(

 وذلم في حدود اطاله الباحثة. (بهذا المجال

   احملور األول: اخللفية النظرية للمدخل الدرامي يف تعليم اللغات وتعلمها
اللبناااة األولااى ثقاماااة صاارب التقااادم  لقااد اهااتم علمااااء التربيااة باااالمتعلم حيااث وجااادوه يمثاال

واالزدهاار، وتناااول المفكاارو  والفالسافة وعلماااء الاانف  الجوانااب المختلفاة للمااتعلم ألنهاام رأوا  يااه 
ثاتقبل،  بااات شااغلهم الياااغل هااو كال مااا يحاايس بااه، سااواء كاا  ذلاام فااي الناحيااة النفثااية أو الم

 أوغير ذلم. الفثيولوجية أو االجتماعية
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وبناااًء علااى ذلاام تغياارت نظااارة التربيااة إلااى المااتعلم فلاام يعاااد معيااار حكمهااا علااى نجاحاااه 
تاه فاي كراساة اثجاباة، وتفوقه بمقدار ما حفظته ذاكرته من معلوماات وبمقادار ماا اساترجعته ودون

وهو األمر الذي ألقى بظالله على تبني أفكار واتجاهات ومداخل وطرق تربوية وتدريثية جديدة 
من قبل القائمين على عملية التربية والتعليم، ومن تلم االتجاهات االتجااه الاذي يناادي بمثارحة 

حياث يعاد مان الماداخل  المناهج، أي وضعها في قالب درامي أو مثرحي وهو اتجااه لاه ماا يبارره
التدريثية التي قد تثاعد في تحقي  الخبرة غير المباشارة، فتصال المعلوماات والحقاائ  والمفاا يم 
إلاى الطالباات بصااورة أساهل ومحبباة إلااى نفوساهم، ووصاال األمار إلاى أ  تحتاال الادراما والمثاارب 

 رب إلاى وسايلة تعليمياةموقعًا ُمهمًا في المدرسة العصرية فاي الادول المتقدماة، حياث يتحاول المثا
  تربوية ومدخل للتدري  أكثر منه غاية أدبية.

ولقد تطور مفهوم الدراما في العصر الحاضر ليخرجها من نطاقها التقليدي وهو المثارب 
إلى مجاالت مختلفة لعل من أهمها التربية والتعليم، فقد أدرك علماء النف  والتربياة أ  األطفاال 

األماار الاااذي دفعهاام إلااى اسااتخدام هاااذه  اللعااب التمثيلااي درامياااًا أسااموهيااؤدو  بيااكل تلقااائي عماااًل 
حيااااث إ  المثاااارب وساااايلة ( 35: 2001، أمياااار القرشاااي الظااااهرة فااااي تعلاااايم األطفاااال وتااااربيتهم 

تعليمية تربوية أصبح يجب أ  تمارس فاعليته داخل المدرسة من خالل ذلم التفاعل الفريد من 
المدرسة بحيث أصبح المثرب وسيلة تربوية تثهم في قدرات  نوعه بين المثرب والتربية في سياق

 .(59: 2005، هيثم الخواجة التالميذ العقلية واالجتماعية 
وماان ثااام اعتباار التربوياااو  الماادخل الااادرامي المثاارحي واحااادًا ماان ماااداخل التاادري  التاااي 

يب التقليدياة تثاعد المتعلم والمعلم على بلوغ أهداف عديدة قد يصعب تح يقها مان خاالل األساال
التي ال تزال مثيطرة على آليات تنفيذ المناهج في معظم البلدا  العربية، ومن هنا فإ  الخبرات 

عقال الماتعلم وترفاع مان مثاتويات الدافعياة للاتعلم، فهاي تثااعد أيضاا  الدرامية إذا كانت تخاطاب
 ية، وغيرها.على تكوين االتجاهات الموجبة وتثري ال يم الدينية، والثقا ية، واالجتماع

 ي:ـــدرامـــل الـــدخـــوم المـــأواًل: مفه
لقاد تعاددت التعريفاات المقدماة للمادخل الادرامي وتنوعات وفقاًا لرؤياة كال فارد، و يماا يلااي 

 ألبرز هذه التعريفات في محاولة للوقوف على ما ية هذا المتغير: عرئ
اللغوي المحبب والذي  بأنه النياط (:213، 2008، عزو عفانة وأحمد اللوب فقد عرفه 

ويهواها الكبار، وإذا ما أحثن استغالله  يعتبر من أبرز األنيطة التعريةية التي يرغب فيها الصغار
 كا  من العوامل المهمة في تنمية الثروة اللغوية عند التالميذ في المراحل األولى من التعليم.
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، و يااه يقااوم بمعالجاااة وعاارف بأنااه طرياا  يمكاان أ  يتبعااه المعلااام خااالل عمليااة التاادري 
أجاازاء محتاااوى المااانهج بطريقاااة مثااارحية، وفااا  خطاااوات محاااددة، ليقاااوم التالمياااذ بتجثااايد األدوار 

أميار  المتضامنة فاي المحتاوى الممثارب، ومان خاالل التمثيال وذلام تحات إشاراف وتوجياه المعلام 
 .(40: 2001، القرشي

ليمااي، فبااداًل ماان  يااام وفاي ضااوء ذلاام نجااد أ  الماادخل الاادرامي يتغياار  يااه الموقااف التع
المعلم بتقديم حديثه إلى التالميذ عن شخصية أو موقف معين ويكرر ذلم أكثر من مرة، يصبح 
الطالاب عضاوًا ميااركًا فااي صاياغة وتجثايد هااذا الموقاف، حياث تنقال الاادراما الماتعلم مان الاادور 

 مالاااتعل عمليااة فاااي اثيجابيااة الميااااركة إلااى فقاااس التلقااي فاااي الثاالبي الااذي يتمثاال
 ( Crowshoe & Pecottignies, 2005)  

شخصية الطفل وصقلها ، تلم اليخصية التي تعاني من النظام  كما يثاعد على تكوين
المدرسااي المطبااا  حاليااا، والاااذي يجعاال مااان الماااتعلم قالبااا محاااددا يعكاا  نمطاااا مكااررا مماااا يعاااوق 

يصابح الطالاب هاو تلام عملياات التخيال واثباداه، حياث إ  هنااك فرقاًا باين أ  ُيحكاى لاه أو أ  
اليخصااية وييااارك فااي صااانع الموقااف  يثاااعده ذلاام علاااى ممارسااة وفهاام الموضااوعات بطريقاااة 
يملؤهاا النيااط والحركاة، ومان هنااا كاا  الثاعي نحاو اساتخدام الماادخل الادرامي فاي تادري  المااواد 

 الدراسية المختلفة، ومن هنا يمكن توضيح األهمية التربوية للمدخل الدرامي  يما يلي:
 ثانيًا: األهمية التربوية للمدخل الدرامي:

أكاادت معظاام الدراسااات الثااابقة والبحااو  علااى أهميااة الماادخل الاادرامي و يمااا يلااي بيااا  
 باألهمية التربوية لهذا المدخل وفقًا لما جاء باألدبيات: 

والتحد ، وتنمية  المدخل الدرامي في تدريب الطالب على معرفة أصول االستماه يثهم -1
فااي االسااتعمال اللغااوي، وتعااود الطالااب علااى النطاا  الصااحيح ومعالجااة عياااو   مهاراتااه

 .(1991 حكمت الزناري، النط  كما أقرت به دراسة 

تجااه مااا ييااهده ويثامعه، نظارا أل  للتمثياال  مثااعدة الماتعلم علاى االحتفاااظ باأثر الاتعلم -2
صاري لدياه، وهاذا مااا قاوة انفعالياة تاؤثر فاي الميااهد، وبالتاالي تاؤثر فاي زياادة االنتبااه الب

 .(2000 بهية حموه،  أكدته دراسة

يثااعد المادخل الادرامي علاى تادري  اللغاة العربياة أل  الان  الاذي يقاوم التالمياذ بااأداء  -3
أدواره يمكااان أ  ياااتعلم مناااه التالمياااذ القاااراءة والنحااااو والتعبيااار وب ياااة فاااروه اللغاااة العربيااااة 

 ( 2001، أحمد اللوب 
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سااااالوى  نواعهاااااا الصاااااامتة والجهرياااااة، كمااااا جااااااء بدراساااااة حيااااث ينماااااي القاااااراءة بمختلااااف أ -4
 .(2000 ،عزازاي

  (.2000، محمد على دراسة  يثهم في تنمية ال يم االجتماعية حيث أكدته -5

يثبات الماادخل الاادرامي فااي قدرتااه علااى تنميااة مهااارات النطاا  الصااحيح والتحااد ، وهااذا  -6
 .(2004، صفاء محموددراسة  و  (2001، علي سعد دراسة  أكدته

ثاااااعدة المااااتعلم علااااى اكتثاااااا  بعااااض ال اااايم االجتماعياااااة كالتعاااااو ، ومعرفااااة الحقاااااوق م -7
 والواجبات، والمياركة، وتحمل المث ولية، وذلم من خالل مياركته في العمل المدرسي.

يثاعد المتعلم على فهم مواقف اآلخرين، الذين يقومو  بأدوارهم، وإعطائهم صورة واقعية  -8
، وتنمياااة مفهااوم القااادوة الحثاانة لاااديهم. يثاااعد المااادخل عمااا ياادور فاااي العااالم مااان حااولهم

 (.2006، حنا  موسى  الدرامي على تنمية المهارات االجتماعية، وأكد ذلم دراسة

 يثاعد على تنمية مهارات القراءة والنط  الصحيح ، وتنمية الذوق الفني والجمالي لادى -9
 ويتضاح ، (Ozdemir and Cakmak, 2008) المتعلماين وهاذا ماا أكادت علياه دراساة

 .الدرامي المدخل عليها يعتمد التي األساسية المبادئ خالل من ذلم
 حكمـ  ) ذكرهـا  والتـي  الـدرامي   المـدخل  عليهـا  يعتمـد  التـي  األساسـية  المبادئ: ثالثًا

 :(70: 2016 سمير 
 ة المتعلم ومياركته اثيجابية في عمليتي التعليم والتعلم.فاعلي -1
بطريقة درامية تعتمد على الحوار والتمثيل، بحيث تتحول معالجة بعض محتويات المنهج  -2

 األحدا  والمواقف المختلفة إلى وقائع حية ملموسة يتم التعبير عنها بصورة واضحة.
التركياز علااى اساتغالل أكثاار مان حاسااة فاي أثناااء عملياة التعلاايم، نظارًا العتماااد الماادخل  -3

و مااا يجعاال الخباارات التعليمياااة الاادرامي علااى حاسااة الثااامع والكااالم والرؤيااا واللماا ، وهااا
 أكثر مقاومة للنثيا .

ب النفثااية للمااتعلم، حياث يعتمااد الماادخل الاادرامي علاى حااب الطفاال للعااب مراعااة الجواناا -4
والتمثياااال والنياااااط، لااااذا كااااا  التركيااااز علااااى أ  يكتثااااب المااااتعلم مزياااادًا ماااان المعلوماااااات 
والحقاائ  والمفاا يم والمهااارات واالتجاهاات وال اايم مان خااالل مادخل تدريثااي محباب إلااى 

 نفثه، وبصورة شائعة ال تبعث على الملل.
حجاارة البحااث إلااى مثااارب مصااغر ، فتتحااول ماان مكاااا  منفاار يحااد ماان انطالقاااه  تحوياال -5

 ونياط المتعلم إلى مكا  جذا  يقضي  يه المتعلم فترات طويلة بال ضجر أو ملل.
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ومان خاالل هااذا المباادئ يتضاح أ  الاادراما أو المثارب هاو وساايلة تعليمياة تربوياة تحتاال 
تقدماة، حياث يتحاول إلاى وسايلة تربوياة وتعليمياة موقعًا مهمًا في المدرسة العصرية في الدول الم

ومادخل للتاادري  أكثار منااه غاياة أدبيااة أو فنياة، ماان أجال تنميااة قادرات وإمكانااات التالمياذ علااى 
، سها ال تلقن بالكتب بطريقة مرهقةدرو  وذلم أل  ،(2: 1990فابريتثو كاسنيللي،   نحو أفضل

ن سااياقها الجاماد المباشاار إلاى بنيااة جماليااة حياث ياارى التربوياو  أ  تحوياال المنااهج الدراسااية ما
ناطقة متحركة في قالب مثرحي ميوق، مع إعطاء الطالباات فرصاة الميااركة والتواصال سايزيد 

 .(19: 2007 يوسف، فاطمة  من قدرتهم على التحدي العلمي لهذه المواد الممثرحة
لاادى المااتعلم،  بال تااذهب الاادراما إلاى أبعااد ماان ذلاام حياث تعماا  فهاام الحيااة االجتماعيااة

فتثاعده على بناء وعي اجتماعي وذلم من خالل لعب الدور، وتمثيل حياة الناس وإحياء الحد  
التاريخي ومعاييته واستحضار شعور اليخصية التي يمثلها أو يياهدها على الثواء، فتمثيل دور 

الم يحق  للمتعلم اثنثا  الغني أو الفقير أو صاحب الثلطة، أو اثنثا  المظلوم أو اثنثا  الظ
 .(Morris, 2001: 41) يفهمًا عميقًا ووعيًا بالثلوك اثنثاني في الوضع الطبيع

 احملور الثاني : تعليم اخلطابة باملرحلة الثانوية األزهرية وتعلمها:
 ة:ــــــابـــة الخطـــاهيــــأواَل: م

ي تادل علاى معاا  مان الماادة اللغوياة    ط  ( التا الخطابة لغة: اشت  لفظ  الخطاباة(
 كثيرة في المعجمات العربية.

ُطبام؟ أي ماا أمارك؟ وتقااول: (ابان منظاور  فقاد قاال : قياال هاو سابب األمار، يقاال: مااا خ 
 مصدر خطب يخطب أي باشر الخطبة. هذا خ طب جليل، وخطب يثير "وقيل هي

 وأورد المعجاام الوساايس تعرياا  الُخطبااة، بأنهااا الكاااالم المنثااور يخاطااب بااه مااتكلم فصااايح
 جمعا من الناس ثقناعهم"

 الخطابة اصطالحًا: قد عرفت بتعريفات كثيرة منها:
عرفااات  : أصاااول وقواعاااد ترشاااد اثنثاااا  إلاااى فااان مخاطباااة الجمااااهير بطريقاااة إلقائيااااة 

 .(13: 1987، عبدالجليل شلبي  تيتمل على اثقناه واالستمالة
ور للتاااااااااأثير بأنهاااااااااا: فاااااااان مياااااااااافهة الجمهااااااااا( 18: 2004، طاااااااااارق الثاااااااااويدا   ويعرفهااااااااا

 عليهم أو استمالتهم.
فالمقصااود بااالفن هنااا الخطابااة ألنااه علاام ذو قواعااد وأصااول وأساااليب وضااوابس البااد مااان 
تعلمهاااا ثاااام التماااارس والتعااااود عليهااااا، يااااؤازر ذلاااام المقاااادرة النفثااااية والمو بااااة اثلهيااااة، وعلااااى هااااذا 

 فالخطابة ترتكز على أمرين أساسيين، هما: العلم والمو بة.
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افهة: فهااي داللاة علاى أنهااا توجاه المثاتمعين ماان غيار واساطة، إذ األصاال أماا عان الميا
 فيها االرتجال مع سب  اثعداد.

ويقصااد بالتااأثير واالسااتمالة: إشااارة إلااى أ  اثقناااه ماان أهاام خصائصااها الخطابااة، وهااذا 
يثتلزم أ  يكو  الخطيب على علام بأسااليب االساتمالة، وكيةياة توجياه عواطاف النااس وعقاولهم 

 عرهم إلى المراد من أس  الخطابة.وميا
و ِعْظُهاْم  وهكذا نجد أ  اثقناه والتأثير هما غاية الخطابة ومحورها الرئي ، قاال تعاالى 

ِليغً  ُقْل ل ُهْم ِفي أ ْنُفِثِهْم ق ْوال ب   (.63سورة النثاء   (او 
نااا رساااوُل ل   ظ  ه " صاالى ل علياااوفااي الحااديث الصاااحيح عاان العربااائ بااان سااارية: "وع 

لت منها الُقلو ، وذ رفت منها العيو ". رواه الترمذي.وسلم ج   " موعظة  و 
ومن خالل ما سب  يمكن القول: إ  الخطابة فن نثري قولي، له قواعده وقوانينه، غايته 

وإقناااعهم بالحجااة والبرهاااا ،  التااأثير فااي جمهااور المثااتمعين، واسااتمالة وجااادانهم وإثااارة عااواطفهم،
 ومؤثر. هارات اللفظية ولغة الجثد على نحو مقنعمثتخدمًا في ذلم الم

فنااًا مان فناو  اللغاة، لاه أصااوله وضاوابطه وأشاكاله وتفرعاتاه، وتعااد  بال هنااك مان يعادها
الخطاباة مهاارة مان مهاارات التحاد  الفعاال، تضام مهاارات فرعياة، يجاب أ  يتقنهاا الخطياب كاي 

اه، حياث تعااد الخطابااة فناًا ماان فنااو  ياؤدي الغايااة المرجاوة ماان الخطابااة أال وهاي اثقناااه واثمتاا
  (.4: 2015، سليما  داود اللغة اليفهية، يحتاج إليها اثنثا  في كثير من المواقف الحياتية 

   :(الوظائف التي تحققها فوائدها ـ): أهمية الخطابة اثاني
الخطابة فن من فنو  األد  ارتبس بحياة المجتمعات، وقد مار  مراحال مختلفاة وازدهار 

كاب التطاور فعكا  مالماح الحيااة بياتى أنواعهاا، وهاي فان يهادف إلاى إقنااه المتلقاين بماا ياود ووا
الخطيااب إيصاااله مااان حقااائ  ومعلومااات، وقاااد اسااتخدم العاار  الخطاباااة فااي مناساابتهم  إذ كاااانوا 
يخطبااو  فاااي المجاااامع راكباااين أو واقفاااين ويمااادحو  فااي الخطياااب سااارعة البديهاااة وقاااوة الصاااوت 

 ث، فأخدت الخطابة مكانة مهمة في األد  العربي.واالرتجال في الحدي
وقااد نيااأت الخطاباااة فااي وقاات مبكااار جاادًا، فهاااي ليثاات ولياادة الياااوم وال األماا ، ولكنهاااا 
ضااربة فاي أعماااق الازمن، وممتادة فااي تياهاب التااري  فمنااذ فجار التااري  كاناات الخطاباة تجااري 

 الناس عليها استيهادًا بقولاه على ألثنة المخاطبين من بني آدم وف  سنن الفطرة التي فطر ل
ُن   تعالى  لَّم  اْلُقْرآ     1الرَّْحم  ا    2( ع  ْنث  ل    اثِْ (3( خ  ي ا   ُه اْلب  لَّم   (.4-1 سورة الرحمن  ( ع 
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فالتخاطاب والتفااهم مان أهام خصاائ  بناي اثنثاا ، أل  اثنثاا  مادني بطبعاه يحتاااج 
اللغة، ألنها الوسيلة التي يتفاهم بها األفراد  يما  دامإلى بني جنثه، ومن ثم فقد احتاج إلى استخ

بينهم ويعبرو  بها عن أغراضهم، ويصورو  بها انفعاالتهم، ولقد كانت للخطابة المنزلة الثامية 
 علاى ألثاانة أنبيائاه ورسااله "علايهم الصااالة والثااالم"ه عاز شااأن والمكاناة الر يعااة حينماا أجراهااا ل

 .(14: 2006 محمود رسال ، 
ىء اثساالم حياث اعتبروهاا طريقاًا ثقنااه الجمااهير، بال يابل كانت لدى العر  قبال مج

ووصاالت  كانات لاادى العاار  هااي خباازهم اليااومي وجااوهر حياااتهم كمااا هااو معااروف لاادى العاار ،
الخطابة عند العر  فاي صادر اثساالم إلاى الاذروة ونالات المكاناة المرموقاة بفضال القارآ  الكاريم 

عد الخطاباة عناد العار  مان أقادم الفناو  األدبياة مان الناحياة الفنياة والحيوياة والثنة اليريفة، و ت
ذكرهاا  وشديدة الصلة بااألد ، وأقار  إلاى الحا  والوجادا ، باثضاافة إلاى فوائاد هاذا الفان والتاي

 حيث تتمثل فوائد الخطابة  يما يلي: ( 22: 2004طارق الثويدا ،  
وجودة اثلقاء، وتثاعد على حفظ اآلثار اليعرية   فوائد لغوية: حيث إنها تنمي طالقة اللثا -1

 وآثار الفنو  األخرى، وتنمي النط  اللغوي بطريقة سليمة، وتثاعد على حفظ القرآ  الكريم.
فوائااد اجتماعيااة: كااالتث ي  فهااي تاازود الخطيااب بفرصااة االسااتزادة والتث ياا  بكثياار مااان  -2

الحث على األعمال التي تعود  العلوم في شتى المجاالت، وكذلم تنمي لديه القدرة على
 بالنفع وإثارة حماس الناس تجاه قضية معينة.

فوائد شخصية: حيث تعطي لليخ  فرصة لالتصال مع الناس، وبناء عالقات وإتقا   -3
 مهارات مهمة يحتاج لها معظم الناس. 

وقاد ازدهار هاذا الفاان ازدهاارا ر يعاا فااي العصار اثساالمي  أل  الحاجااة دعات إلياه، فقااد 
ول االهتمام إلى النثر بدل اليعر، أل  طبيعة الدعوة ونير هذا الدين الجديد تقتضي النثر ال تح  

اليعر، فالعقيدة الجديدة فرضت واقعا أدبيا آخر، أفرز اهتماما خاصًا بهذا اللو  النثاري األدباي، 
عربيااة، ومان هناا فاإ  هاذا اللااو  مان الدراساة سايعمل علاى وصاال أدبناا وتراثناا بتااري  الحضاارة ال

والفكاار العربااي، والنفثااية العربيااة، ألنهااا تعااد صاااورة للتجربااة الصااادقة الحيااة التااي أخااذنا ناااتلم  
 (.23-21: 2012، جابر المري مظاهرها المختلفة في أدبنا بعامة وفي النثر بخاصة 

 ة:ـــاء الخطبـــة بنـــثالثًا: كيفي
عودهاا وتصال إلاى مرحلاة  ثعداد الخطبة وتكوينهاا مراحال تمار بهاا، حتاى تثاتوي علاى

اثلقاء على الجمهور، فنقطاة البداياة فاي تكاوين أي خطباة الباد أ  تنطلا  مان اختياار لموضاوه 
ووضاع الخطااوط العريضاة لااه وتحدياد أفكاااره الرئيثاة، ومااا ينادرج تحتهااا مان أفكااار فرعياة، وهااذه 

 تثمى مرحلة تقثيم الموضوه إلى عناصر.
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العناصاااار وتاااادعيمها بالماااادة العلميااااة، واألدلااااة ثااام إ  الخطيااااب بحاجاااة إلااااى خدمااااة هاااذه 
المرحلاة الثالثاة، وهاي مرحلاة إعاداد الماادة وجماع األدلاة العلمياة، وبعاد هاذا يراجاع  هالمناسابة، وهاذ

جمعاه مان ماادة، ويجعال كال دليال فاي موقاع الفكارة التاي يخادمها، ثام ينثا  الخطبااة  الخطياب ماا
 وهذه مرحلة التنثي .ويحدد أجزاءها وما ي تضمنه من أفكار وأدلة، 

ثم في الختام يصل إلى قمة تكوين الخطبة وثمرة اثعداد وهو صياغة الخطبة والتعبير 
 (.151: 2016، إسماعيل محمد  عنها في أسلو  خطابي

 رابعًا: اتجاها  حديثة في تعليم فن الخطابة وتعلمه:
لاذلم ناادى كثيار مان  ،لقد تنبه العلماء إلى أهمياة فان الخطاباة لماا لاه مان أهمياة ومكاناة

 العلماء بتنمية هذا الفن، واختلفت االتجاهات حول كيةية تنميته، وذلم على النحو التالي: 
 زوبرجت  كانيت   نمتوج  ام باستتخد  الخطابة مهارات بتنمية ينادي اتجاه هناك : أواًل

Gagne& Briggs  :) 

يدور حول أ  التعلم يثاعد وهذا األنموذج يعد من النماذج المهمة في التصميم التعليمي، إذ 
ير في الثلوك المرغو   يه، وصنف كانيه وبرجز كالمتعلم على الوصول إلى األهداف المتوخاة والتف

المعلومات اللفظية، واالتجاهات، والمهارات العقلية، والمهارات  التعليم اثنثاني في خم  مجاالت هي
تناد المصمم التعليمي في أي تصميم تعليمي على وأكدوا ضرورة اس الحركية، واالستراتيجيات المعر ية

  .مثلمات أساسية كتحديد الف ة المثتهدفة وتحديد حاجاتها وتحديد األهداف التعليمية
 الخطابة باستخدام النمججة:  ا: وهناك اتجاه ينادي بتنمية مهاراتثانًي

م اكتثا  أي تنمية تلم المهارات عن طري  إعادة أو تكرار خطبة أو موضوه، حيث يت
 المهااارات عااان طريااا  المالحظاااة ثاام إعاااادة النماااوذج المقااادم مااارة أخاارى مااان ِقبااال الطالاااب. دراساااة

 .(2016، سليما  داود 
  وهناك اتجاه ينادي بتنمية مهارات الخطابة عن طريق الجكاء االنفعالي: ثالثًا:

دف والنقاد أي بتوجياه الفارد نحاو معرفاة قادرات نفثاه واالبتكاار والتوجاه نحاو الثالوك الهاا
  (.2013 ،ابتثام البريزات الذاتي. دراسة 

ونظرًا لقلة الدراسات في هذا المجال كانت تلم هاي االتجاهاات التاي توصالت إليهاا فاي 
 .ة(والتي تثعى إلى تنمية مهارات الخطاب حدود اطاله الباحثة 
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  يما يلي:  تتمثل أدوات البحث الحالي

 أواًل: إعداد قائمة مهارات اخلطابة املناسبة لطالبات املرحلة الثانوية األزهرية 
واألدبياااات  ماان خااالل الرجاااوه إلااى مصاااادر عاادة ماان أهمهاااا البحااو  والدراساااات الثااابقة

التربوية، وبعد إعداد القائمة في صورتها األولية تم عرضها على المحكمين، وذلم بهادف تحدياد 
ت المناسبة، ثم عرضت القائمة بعد التعديل على المحكمو ، تم ال يام بإعاداد القائماة فاي المهارا

 والتي تتضمن مهارتين أساسيتين وهما: صورتها النهائية
   مهارة فرعية. (12مهارة التفاعل اللفظي وتضم 
   مهارات فرعية. (6مهارة التفاعل غير اللفظي وتضم 

   ة:ـــالحظـــة املـــاقـــداد بطـــثانيًا: إع
لطالبات مان مهاارات الخطاباة، اآلدائي ل تمكنالالهدف من بطاقة المالحظة  ياس مدى 

وقد تم إعداد بطاقة المالحظة في ضوء قائمة مهارات الخطابة التي تم التوصل إليها، واثطاله 
 (، وفااايز أباااو2011(، وإخااالع عاااودة  2013علااى الدراسااات الثاااابقة مثاال ابتثاااام البرياازات  

 (.2016وسليما  داود   (2013حجر  
 البطاقة بالتحق  مما يلي:  وقد قامت الباحثة بضبس

صاادق محتااوى البطاقااة : وتعتمااد فااي  ياسااها علااى األخااذ بااحراء مجموعااة ماان المحكمااين  -1
المتخصصاين فااي المجااال وفااي ضااوء مالحظاااتهم تاام إجااراء بعااض التعااديالت ، وأباادى 

  ومناسبة لمثتويات الطالباتالمحكمو  رأيهم في أ  البطاقة جيدة 
معاامالت االتثااق الااداخلي: وتام حثاا  الصاادق مان خاالل معااامالت االتثااق الااداخلي  -2

والتي تعبر عن عالقة كل مهارة فرعية بالمهارة الرئيثة التي تنتمي إليها في حالة حذف 
 درجة المهارة الفرعية من المهارة الرئيثة.

 ( وهو معامل دال إحصائيًا.0.731بات  حثا  ثبات البطاقة حيث بلغ معامل الث -3
حثا  نثب االتفاق بين المالحظين من خالل استخدام معادلة كوبر وتراوحت النتيجة  -4

 %(. 95 % و 71.6بين  
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 ار:   ـــــداد االختبـــــثالثُا: إع
حياااث كاااا  الهاااادف مااان االختباااار  ياااااس مااادى الاااتمكن المعرفااااي للطالباااات مااان مهااااارات 

من صالحية االختباار عان طريا  حثاا  معامال الثاهولة والصاعوبة والاذي الخطابة، وتم التأكد 
، (0.80و  0.20(، وحثا  معامل التمييز والتي تراوحت  يمته بين  0.73و  0.27تراوب بين  

( وهاو معامال دال إحصاائيا ، وتام 0.727كما تم حثاا  معامال الثباات لالختباار وبلغات  يمتاه  
 ( مفردة في صورة االختيار من متعدد.36وهي   وضع االختبار في صورته النهائية

 م : ــــل املعلــــداد دليــــرابعًا: إع
عض الدروس في إطار حيث تم صياغة مقدمته وأهميته والهدف من إعداده، وصياغة ب

 درامي وتم عرضه على مجموعه من المحكمين وأقروا بصالحيته.
 خامسًا: إجراءات تنفيذ التجربة:  

عينة البحث من طالبات الصاف األول الثاانوي األزهاري، وتام تقثايمهم  حيث تم اختيار
ألدوات  ( طالبة لكال مجموعاة، وتام التطبيا  القبلاي30إلى مجموعتين تجريبية وضابطة بواقع  

م، وبعد االنتهاء من تطبي  أدوات البحث تام ال ياام  5/10/2017البحث يوم الخمي  المواف  
 بتحليل النتائج وذلم كاآلتي: 

 يوضح نتائج اختبار النسبة التائية بني متوسطي درجات طالبات اجملموعتني  (1جدول )
 يف التطبيق القبلي الختبار اجلانب املعريف وبطاقة مالحظة اجلانب اآلدائي ملهارات اخلطابة

 الداللةمستوى  قيمة " ت " االحنراف املعياري املتوسط العدد اجملموعة األداة املستخدمة ملهارات اخلطابة

 االختبار املعريف
 198.68 245.33 30 الضابطة

 غري دالة 0.05 0.080
 189.53 249.33 30 التجريبية

 بطاقة مالحظة اجلانب األدائي
 2.67 9 30 الضابطة

 غري دالة 0.05 0.200
 2.31 10.33 30 التجريبية

ختباار المعرفااي لال يتضاح مان الجادول الثااب : أ  متوسااس درجاات المجموعاة الضاابطة
(، وأ   يمة "ت" بلغت 33. 249( وأ  متوسس درجات المجموعة التجريبية بلغ  245.33بلغ  

 مما يدل على تكافؤ المجموعتين. (0.05( وهي غير دالة إحصائيًا عند مثتوى  0.080 
(، بينما 9درجات المجموعة الضابطة لبطاقة مالحظة الجانب اآلدائي بلغ   وأ  متوسس

( وهاي غيار 0.200  (، وأ   يماة "ت" بلغات10.33  ساس درجاات المجموعاة التجريبياةبلاغ متو 
 ( مما يدل على تكافؤ المجموعتين.0.05دالة إحصائيًا عند مثتوى  

 الاااادرامي للمجموعاااة التجريبياااة بينمااااا درسااات المجموعاااة الضااااابطة  وتااام تااادري  البرناااامج
، وكانات تام تطبيا  األدوات بعادياً  بالطريقة المعتادة، وبعاد االنتهااء مان تادري  البرناامج

 النتائج كاآلتي:
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  اجملموعتني طالبات درجات متوسطي بني التائية النسبة اختبار نتائج يوضح( 2جدول )
 .اخلطابة ملهارات اآلدائي اجلانب مالحظة وبطاقة املعريف اجلانب الختبار يلبعدا التطبيق يف

 مستوى الداللة "قيمة " ت االحنراف املعياري املتوسط لعددا اجملموعة األداة املستخدمة ملهارات اخلطابة

 املعريف االختبار
 221.12 310 30 الضابطة

 0.01دالة عند مستوى  3.52
 311.52 523.33 30 التجريبية

 األدائي اجلانب مالحظة بطاقة
 2.09 30.76 30 الضابطة

 0.01دالة عند مستوى  44.195
 1.37 53.13 30 التجريبية

لالختبااار المعرفااي  مان الجاادول الثاااب  يتضااح أ  متوسااس درجاات المجموعااة الضااابطة
( وأ   يمااااة "ت" دالاااااة 523.33( ومتوسااااس درجاااااات المجموعااااة الضااااابطة بلغااااات  310بلغاااات  

 ( مما ييير إلى تفوق المجموعة التجريبية على المجموعة الضابطة.0.01إحصائيا  عند مثتوى  
جموعاااااة الضااااااابطة لبطاقاااااة مالحظااااااة الجاناااااب اآلدائااااااي درجااااااات الم بينماااااا بلااااااغ متوساااااس

( وأ   يمااااااة "ت" بلغااااااات 53.13(، وأ  متوسااااااس درجااااااات المجموعاااااااة التجريبيااااااة بلاااااااغ  30.76 
( مماااا يااادل علااااى تفاااوق المجموعااااة 0.01( وهاااي  يماااة دالااااة إحصاااائيا  عناااد مثااااتوى  44.195 

 مج ألهدافه.التجريبية على المجموعة الضابطة، وهذا يدل على كفاءة وتحقي  البرنا

 :اآلتية للنتائج الحالي البحث توصل لقد
 :  اثيجابية هذه ودليل الخطابة، مهارات تنمية في فعال إيجابي تأثير له كا  الدرامي المدخل إ  -1

 ةالتجريبياا المجموعااة طالباات درجااات متوساطي بااين إحصااائية داللاة وذ فاارق  وجاود (أ 
 المعرفاي الجانب الختبار البعدي التطبي  في الضابطة المجموعة طالبات ودرجات
 .التجريبية المجموعة لصالح الخطابة لمهارات

 التجريبيااة المجموعااة طالباات درجااات متوساطي بااين إحصااائية داللاة وذ فاارق  وجاود (ب 
 الجاناب مالحظاة لبطاقاة البعادي التطبيا  فاي الضابطة المجموعة طالبات ودرجات

 .التجريبية المجموعة لصالح الخطابة لمهارات ألدائيا
 األول الصااااف طالبااااات لااادى الخطابااااة مهاااارات تنميااااة فااااي الااادرامي الماااادخلفاعلياااة  (ج 

 المجموعاااة طالبااات درجااات متوسااس كااا  حيااث ،(البحااث مجتمااع  األزهااري الثااانوي
 الضااابطة، المجموعاة طالباات درجاات متوساس يفااوق  البعادي التطبيا  فاي التجريبياة

 دراماااي إطااار فااي وتقاااديمها صااياغتها تاام التاااي الاادروس طبيعااة إلاااى ذلاام يرجااع دوقاا
 اشاااتركت حيااث لاااديهن، الخطابااة مهااارات تنمياااة علااى الطالبااات تااادريب فااي ودورهااا
 .للطالبا بالنثبة الحواس جميع
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 : اآلتية وصياتالت تقديم يمكن إليها، التوصل تم التي النتائج ضوء وفي
 فاااي الطالبااات لااادى الخطابااة مهاااارات لتنميااة جديااادة تعليميااة بااارامج تصااميم علاااى العماال -1

 لتنمياة وذلام الادرامي المادخل علاى تعتمد جديدة برامج وباستخدام أخرى، تعليمية مراحل
 .الطالبات لدى المختلفة اللغوية القدرات

 عاماة، بصافة اللغة مهارات تنمية خاللها من يمكن متعددة مواقف بإتاحة العناية ضرورة -2
 .خاصة بصفة الخطابة ومهارات

 العربيااااة اللغاااة باساااتخدام العربيااااة اللغاااة معلماااي خاصاااة وبصاااافة المعلماااين التااازام ضااارورة -3
 عناد سليمة لغوية عادات أجل من به ُيحتذى نموذجياً  استخداماً  الفصل داخل الفصحى

 .الطالبات قبل من عامة بصفة اليفوي األداء
 لتنمية وذلم الثليم، اللغوي األداء توظي  على كافة التعليم مراحل في الطالبات تدريب -4

 .خاصة بصفة والخطابة عامة بصفة اللغوي التواصل مهارات
 باالتجاهااات لتااوعيتهم الثااانوي التعلاايم بمرحلاة العربيااة اللغااة لمعلمااي تدريبيااة دورات عقاد -5

 .تدريثها أساليب لتطوير ةالعربي اللغة تعليم في المعاصرة والتجار  الحديثة
 وطاارق  االسااتراتيجيات طرياا  عاان الطالبااات لاادى الخطابااة فاان مهااارات بتنميااة االهتماام -6

 .فعاليتها إثبات خالل من الثابقة التربوية الدراسات أثبتتها التي الحديثة التدري 

لمقترحااات للدراسااات المثااتقبلية اساااتكمااًل فااي ضااوء نتااائج البحااث تقاادم الباحثاااة بعااض ا
 للفائدة المرجوة من هذا البحث، وهذه البحو  هي: 

 لاادى الخطاباة مهااارات بعاض لتنميااة الادرامي الماادخل علاى قااائم برناامج اسااتخدام فاعلياة -1
 .أخرى دراسية وصفوف مراحل في الطالبات

 .مقترحة معايير ضوء في ألزهريةا الثانوية المرحلة طالبات لدى اللغوي اآلداء مثتويات تقويم -2
 لاادى اللغااوي االتصااال مهااارات بعااض لتنميااة الاادرامي الماادخل علااى قااائم برنااامج فاعلياة -3

 .الثانوية المرحلة طالبات
 طالباااااااااااات لاااااااااادى بمهاراتاااااااااااه والااااااااااوعي اثلقااااااااااااء مهااااااااااارات لتنمياااااااااااة األدوار لعااااااااااب فاعليااااااااااة -4

 .األزهرية الثانوية المرحلة
 لغوي ضعف لديهن الالتي الخاصة االحتياجات تذوا للطالبات عالجي برنامج تصميم -5

 .مختلفة مراحل في
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 ةــــربيــــع العــــراجــــ: املأواًل
 االنفعاااالي الااذكاء علااى قااائم تعليمااي برناااامج بناااء(: "2013  البرياازات عثااكر محمااد ابتثااام -1

 كلياااة دكتااوراه، رسااالة ،"لبااةالط لاادى األدبااي والنقااد الخطابااة مهااارات تحثااين فااي أثااره و ياااس
 . األرد  عما ، جامعة والنفثية، التربوية العلوم

 المعرفففة التربةيفة المصففطلحال معوفم" (:2003  الجمال أحمااد وعلاي اللقااني، حثاين أحماد -2
 .القاهرة الكتب، عالم ،3ط ،"التدميس ولرق  المناهج في

 مهففامال ال اثةيففة لففةالمرح للبففة إلكسففاب تفدميبي مرثففامج"(: 2011  عااوده هاشام إخاالع -3
 .بغداد جامعة( 58 العدد ،األكاديمي مجلة "،واإللقاء الخطابة

 ئعففففداد ففففي بحفففة  الخط ففف ، ومهفففامال الخطابفففة ففففن" (:2016  محماااد علاااي اساااماعيل -4
 .والتوزيع للنير الكلمة دار ،5ط ،"الخط  

 .القاهرة والتوزيع، نيرلل الكتب عالم دار ،"الدمامي والمدخل المناهج"(: 2001  القرشي إبرا يم أمير -5
 االستيعاب على القرا ية للنصةص الدمامي التم  ل أثر"(: 2000  حموه عبدل غازي بهية -6

 األردنيااة، الجامعااة ماجثااتير، رساالة ،"األمدن فففي األساسففي السففابع الصففو لطلبففة القرا ففي
 .األرد  عما ،

 اآلدا  كلياة ماجثاتير، ةرساال ،"الفاموق  عند الخطابة"(: 2012  المري على عبدل جابر -7
 .األوسس اليرق  جامعة والعلوم،

  .عما  والتوزيع، للنير الجنادرية ،"الطفل مسرح" (:2016  سمير أحمد حكمت -8
 اللغفة فروع بعض تدميس في التم  لي النشاط استخدام"(: 1991  الزناري محمود حكمت -9

 ال اثيففة ئلففى التاسفعة مففن لأللففال اللغةيففة المهففامال وتنميفة التحصفف ل علفى وأثففره العربيفة
 .القاهرة جامعة التربوية، والدراسات البحو  معهد دكتوراه، رسالة ،"عشر

 الدماسفال تفدميس ففي التعليمي المسرح استخدام فعالية: "(2006  موساى محمود حنا  -10
 .الزقازي  جامعة التربية، كلية ماجثتير، رسالة ،"االمتدا ية بالمرحلة االجتماعية

 ئعففدادها، العربيففة اللغففة تعلففيم لمنففاهج العامففة األسففس"(: 2004  مااهطعي أحمااد رشادي -11
 .العربي الفكر دار: القاهرة ،"تقةيمها تطةيرها،
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 لفففد  العربيففة باللغففة الحفففةام مهففامال لتنميففة مقتفففرح مرثففامج: "(2004  عباادالعظيم رياام -12
 .شم  عين جامعة ماجثتير، رسالة ،"اللغةل  التةاصل مدخل ضةء في اإلعالم للبال

 القفففراءة مهفففامال تنميفففة فففي التعليمفففي المسفففرح فاعليففة"(: 2000  عااازازي محمااد ساالوى -13
 التربياة، كلياة ماجثاتير، رسالة ،"األساسي التعليم من ال اثية الحلقة تالم ذ لد  الوهرية

 .الزقازي  جامعة
 باللغفة التحفد  مهامة تنمية في الدماما استخدام أثر"(: 2004  عبادالحليم محمود صفاء -14

( 10  م ،واجتماعيااة تربويااة دراسااات مجلااة ،"االمتدا يففة المرحلففة تالم ففذ لففد  ل زيففةاالثو
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