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البحث :ملخص 
الحالي التعرف على اثر استخدام أسلوب التمثیل الدرامي فـي االسـتیعاب استهدف البحث

االستماعي لدى تالمیذ التربیة الخاصة، ولتحقیـق هـذا الهـدف وضـع الباحثـان فرضـیة تـنص علـى 

) بین متوسط درجات المجموعة التجریبیة ٠٥,٠انه(( یوجد فرق دال إحصائیًا عند مستوى داللة (

تمثیـل الـدرامي، ومتوسـط درجـات المجموعـة الضـابطة التـي تـدرس وفـق التي تدرس وفق أسـلوب ال

وتلمیذة مـن اً ) تلمیذ١٩الطریقة االعتیادیة في االستیعاب االستماعي)) حیث بلغت عینة البحث (

الصــف الثالــث االبتــدائي (تربیــة خاصــة) وقــد اعــد الباحثــان اختبــارا لقیــاس االســتیعاب االســتماعي 

) فقـرة وهـو خـاص بمواضـیع كتـاب القـراءة ٢٢(نتهاء من التجربة مكونا من لهؤالء التالمیذ بعد اال

المقــرر، وقــد تــم اســتخراج الصــدق الظــاهري والثبــات لالختبــار، كمــا قــام الباحثــان بتهیئــة الخطــط 

وخطـط خاصـة بالطریقـة (التمثیـل الـدرامي)الخاصة بأسلوب التمثیـل الـدرامي للمجموعـة التجریبیـة

الضــابطة واســتخدم الباحثــان التصــمیم التجریبــي الــذي یطلــق علیــة تصــمیم االعتیادیــة للمجموعــة 

متغیـرات، ن فـي بعـض الطبیق كذلك قامـا بمكافئـة المجمـوعتیالمجموعات المتكافئة باختبار بعد الت

حلیـــل لتوســـائل إحصـــائیةلعینتـــین مســـتقلتین ومعامـــل ارتبـــاط بیرســـونT-Testاســـتخدما اختبـــارو 

.البیانات

جموعـة التجریبیـة التـي لصـالح تالمیـذ الملبحـث وجـود فـرق دال إحصـائیًا نتـائج اأظهرت و 

التمثیــل الــدرامي وتفوقهــا علــى الطریقــة االعتیادیــة وفــي ضــوء ذلــك تــم تعلمــت باســتعمال اســلوب

.وضع عدد من التوصیات والمقترحات 
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Abstract:
The current research aims to reveal the effect of using drama

playing on listening Comprehension for special education pupils. To

achieve the aim, the researchers put a hypothesis stating that (( there is a

statistical significant difference at the level of (0.05) between the means

of the experimental group using drama playing and the control group

using the traditional way in listening Comprehension. The sample was

(19) pupils of third primary pupils of special education. The researchers

made a test to measure listening Comprehension by those pupils; after

finishing the experiment of (22) terms specified for the reading book

prescribed for this stage . Face validity and stability of the test were

extracted. The researchers made the plans for drama playing of the

experimental group and plans for the traditional way for the control

group. The researchers used the experimental design known as

(equivalent groups) with post test and equalized the two groups in some

variables. As for statistical means t- test for two independent samples and

pearson conjunction factor (were used) to analyse the results .

The results showed statistical significant drfference in favour of the

experimental group using drama surpassing the traditional way.

Given the above mentioned information, a number of

recommendations and suggestions were made .
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مشكلة البحث:
أصـــبح معلومـــًا أن التربیـــة التقلیدیـــة عـــاجزة عـــن تلبیـــة مبـــدأ مراعـــاة الفـــروق الفردیـــة لـــدى 

حـدوث الـتعلم ، فانتقـل مسـار الفكـر التربـوي مـن البحـث عـن أفضـل طریقـة فـي من ثمالمتعلمین و 

لـدى المـتعلم التعلیم ، إلى البحث عن االستراتیجیات واألسالیب التدریسیة المناسبة إلحـداث الـتعّلم

، وبدأت الحاجة تتزاید لتصمیم وسائل تعلیمیة تسـاعد علـى تنفیـذ التعلـیم بالصـورة األفضـل، سـواء 

، ) .١٩٩٩( الحیلة، في تعلیم مواد دراسیة أخرى مفي تعلیم اللغة ومهاراتها أ

الضــــعف فــــي القــــراءة فــــي العدیــــد مــــن المــــواد الدراســــیة ومنهــــااكل عدیــــدةلهــــذا تبــــرز مشــــ

تــزال علــى الــرغم مــن هــذا كلــه الو  ،القــراءة االســتماعیة واالســتیعاب االســتماعيا ومنهــاومهاراتهــ

ح تحت ویرز والتعلیم في الوطن العربيحقل التربیةمنها مشكلة القراءة من المشكالت التي یعاني 

  ) ٤، ٢٠٠٢حسین،(.الثقیلعبئها

وصـفوف التربیـة الخاصـة قام الباحثان بزیـارة عـدد مـن المـدارس االبتدائیـة ذلك  فضال عن

لـدى وكانت النتیجة هو أن هنـاك ضـعفا ،تخص هذه الفئة أیضاهذه المشكلةفیها لیعرفوا هل أن

كما وجدا -القراءة االستماعیة واالستیعاب االستماعي-تالمیذ التربیة الخاصة في هذه المهارات 

الدراســـات م مـــن تأكیـــدعلـــى الـــرغفـــي اســـتخدام طرائـــق وأســـالیب تـــدریس حدیثـــة نـــدرةبـــأن هنالـــك 

غیر التقلیدیـة لمـا لهـذه الفئـة مـن خصـائص تحـتم ائق والبحوث واألدبیات على تدریس هؤالء بالطر 

الـدرامي فـي اسـتخدام أسـلوب التمثیـل تجریـب الباحثـان  رأىعلینا استخدام هذه الطرائق ولـذلك فقـد 

هـــذه المهــارة مـــن أهمیــة فـــي القــراءة ومنهـــا مهــارة االســـتماع واالســتیعاب االســـتماعي لمــا لمهــارات 

وبــذلك تتمثــل مشــكلة البحـــث المدرســي المقـــرر اســتیعاب المــادة أو الموضــوع القرائـــي فــي الكتــاب 

باإلجابة عن السؤال األتي:

ســتخدام أســلوب التمثیــل الــدرامي فــي االســتیعاب االســتماعي لــدى تالمیــذ هــل هنــاك اثــر ال

التربیة الخاصة ؟

أھمیة البحث:
داة التـــــي تســـــاعد المجتمعـــــات علـــــى الرقـــــي فهـــــي التـــــي تحـــــدث التغییـــــر تعـــــد التربیـــــة األ

كـي االجتماعي واالقتصـادي والحضـاري والثقـافي فـي المجتمعـات مـن خـالل إعـدادها للفـرد للحیـاة 

  )٩١، ٢٠٠٠(السامرائي،یسهم في بناء المجتمع الذي یعیش فیه والنهوض به في میادین عدة.

ة بالتـــدریس وأســـالیبه وطرائقـــه، حتـــى أصـــبحت طرائـــق والتربیـــة الحدیثـــة تتجـــه إلـــى العنایـــ

التـــدریس عنصـــرًا مهمـــًا مـــن عناصـــر العملیـــة التعلیمیـــة، فالطریقـــة هـــي حلقـــة الوصـــل بـــین التلمیـــذ 

والمــنهج ویتوقــف علــى الطریقــة نجــاح وٕاخــراج المقــرر أو المــنهج إلــى حیــز التنفیــذ، كمــا تتضــمن 



  لدا یعمار فتحي طه مشعل و 

١١٣

بة وجعلهــا غنیــة بالمعلومــات والمهــارات والعــادات الطریقــة كیفیــة إعــداد المواقــف التعلیمیــة المناســ

  )١٧، ٢٠٠٢(جامل، بها.المرغوب

اما التربیة الخاصة فهي میدان متخصص یعتمد على االسالیب البحثیة في تقدیم خدمات 

خاصة تقتضیها جماعـات مـن االفـراد فـي المجتمـع یتخلفـون عـن النـاس العـادیین وتسـعى برامجهـا 

ؤالء االفراد للتكیف مع المحیط الذي یعیشون فیه وعى تطویر ما لدیهم الى مساعدة كل فرد من ه

  )١٢، ٢٠٠٢(العزة، من طاقات والدفع بها الى اقصى حد ممكن

امــا بالنســبة لتالمیــذ التربیــة الخاصــة فهــي تقــدم لهــم الخــدمات المناســبة لتــوفیر الظــروف 

ق تحقیق امكانیـاتهم وتنمیتهـا الـى المناسبة لكي ینمو نموا سلیما یؤدي الى تحقیق ذواتهم عن طری

اقصــى مســتوى تســتطیع ان تصــل الیــه وان یســتطیع التالمیــذ ان یــدركوا مــا لــدیهم مــن قــدرات (ابــو 

)٢٠٠٤،٨ریا، 

وبـــذلك فتعلـــیم تالمیـــذ التربیـــة الخاصـــة یحتـــاج إلـــى طرائـــق تـــدریس تختلـــف عـــن الطرائـــق 

فأهمیة تنمیـة مهـارات اللغـة والقـراءة لهـؤالء واألسالیب االعتیادیة التي یدرس بها التالمیذ العادیون 

التالمیذ، تأتي من أن أكثر الصعوبات التـي یواجههـا هـؤالء التالمیـذ هـي عـدم اسـتطاعتهم تطـویر 

ــــتعلم یعــــانون مــــن ٧٠-٦٠أنفســــهم، وان مــــا نســــبته ( ــــذین یعــــانون صــــعوبات ال ) مــــن األطفــــال ال

   )٢٨١، ٢٠٠١(الروسان، صعوبات في القراءة ومهارات اللغة.

ــــدرامي فــــي مهــــارة االســــتیعاب  ولــــذلك فقــــد ارتــــأى الباحثــــان اســــتخدام أســــلوب التمثیــــل ال

فالتعلم بالدراما والتمثیل الدرامي تتعرض في موضوعاتها لعدید مـن الخبـرات اإلنسـانیة االستماعي 

مـن خـالل نمــاذج إنسـانیة تتواصــل وتتفاعـل مــع بعضـها ومــع المجتمـع بثقافتــه ونظمـه الحضــاریة، 

تها فـــي ذلـــك الكلمـــة، ممـــا یســـاعد علـــى تنمیـــة بعـــض مهـــارات التواصـــل، ومنهـــا االســـتماع ووســـیل

،د ص)٢٠٠٤(یحیى،والحدیث

جمالیات التمثیل التي تعتمـد علـى فنیـة اإللقـاء تجعـل الكـالم واضـحًا فـي المعنـى كما ان 

لغویــة ممــا یســاعد علــى تنمیــة التــذوق اللغــوي مــن جهــة، واكتســاب المتلقــي لعــدد مــن المفــردات ال

یستخدم المسرح عـددًا مـن اللغـات المتنوعـة فـي مخاطبـة وأیضا الجدیدة التي تثري قاموسه اللغوي

مشــاهدیه، مثــل اللغــة المســموعة التــي تخاطــب حاســة الســمع، واللغــة المنطوقــة التــي تعتمــد علــى 

ة الكلمــــة، ولغــــة الموســــیقى والمــــؤثرات الســــمعیة التــــي تعمــــل علــــى تحقیــــق المــــزاج النفســــي واإلثــــار 

واالنفعالیــة المناســبة للمشــهد، وكــذلك اللغــة التشــكیلیة التــي یــتم التعبیــر عنهــا مــن خــالل المنــاظر 

المسرحیة (الدیكور) واألزیاء واأللوان، والتي تخاطب حاسة البصر وتحقق اإلثارة أضف إلى ذلـك 

فـــة التـــي اللغـــة التـــي یســـتخدمها الممثلـــون فـــي التعبیـــر عـــن المعـــاني والمشـــاعر واالنفعـــاالت المختل

یتطلبهــا الموقــف التــي تخاطــب حاســة الســمع ممــا یســاعد علــى الفهــم وتیســیر المعنــى مــن خــالل 

  ) ٣، ٢٠٠٢(حسین،التعبیرات اللغویة والحركیة...إلخ.
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یســــاعد المســـرح علــــي توصـــیل القــــیم والمبـــادئ الســــلوكیة اإلیجابیـــة للتالمیــــذ وتقــــدیم كمـــا

ویعمــــل التمثیــــل علــــي تنمیــــة القــــدرات ر مباشــــرة كیات الســــلبیة بطریقــــة غیــــالرســــائل لتغییــــر الســــلو 

) أن ٢٠٠٣كمـا اعتبـر سـومرز (اإلبداعیة والمواهب لدى التلمیذ من خالل التمثیل وروایة القصة 

العالقــة بــین العناصــر الثالثــة للعملیــة التربویــة (المــتعلم، المربــي، المعرفــة) مــن خــالل الــدراما هــي 

المــتعلم تیجــة لتغیــر العالقــات فیمــا بینهــا وتبعــًا لحاجــة أكثــر دینامیكیــة ودیمقراطیــة، ویحــدث هــذا ن

فیها، ودور المربـي قـد یكـون مهمـًا فـي بعـض المراحـل، ولكنـه قـد یختفـي، وبخاصـة عنـدما یباشـر المـتعلم 

)(Alber,2003,22-29في التعامل مباشرة مع المعرفة، وضمن الخبرة الدرامیة

وفي ضوء ذلك تتبلور أهمیة البحث بما یأتي:

.اهمیة دراسة اسلوب التمثیل وتأثیره في استیعاب تالمیذ التربیة الخاصة للنص القرائي -١

استخدام مواضیع القراءة على شكل مسرحیات داخل الصف واختبار هذا األثر في اسـتیعاب -٢

النص لتالمیذ التربیة الخاصة.

سة.ضرورة التركیز على مهارة االستماع كونها تمثل احدى مهارات اللغة الرئی-٣

ھدف البحث :
التعرف على أثر التمثیل الدرامي في االستیعاب االستماعي لدى تالمیذ التربیة الخاصة 

فرضیة البحث:
) بـــین متوســـط درجـــات المجموعـــة ٠٥,٠یوجـــد فـــرق دال إحصـــائیًا عنـــد مســـتوى داللـــة (((

ضــابطة التــي التجریبیــة التــي تــدرس وفــق اســلوب التمثیــل الــدرامي، ومتوســط درجــات المجموعــة ال

تدرس وفق الطریقة االعتیادیة في االستیعاب االستماعي )) .

حدود البحث:
حدد البحث الحالي بما یأتي:

ـــــذ الصـــــف الثالـــــث االبتـــــدائي (تربیـــــة خاصـــــة) فـــــي مـــــدارس المدیریـــــة العامـــــة لتربیـــــة -١ تالمی

  . ٢٠١٠ -٢٠٠٩نینوى/قضاء الحمدانیة، للعام الدراسي 

كتاب القراءة للصف الثالث االبتدائيضیعموضوعات من موا ةتدریس خمس-٢

  . ٢٠١٠ -٢٠٠٩الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي -٣
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تحدید المصطلحات
التمثیل الدرامي

اجتماعیـــا تعلیمیـــا و یمثـــل موقفـــا التمثیـــل الـــدرامي:)Crumpler,2002عرفـــه كرومبلـــر (-

علـى أداء  تلمیـذتـدرب بمقتضـاه المعینا كما لو انـه یحـدث بالفعـل وهـو نهـج مـن منـاهج الـتعلم ی

وبالتـــــالي یحــــــدث هــــــا ویكتســـــب المهـــــارة فیهــــــانجوانـــــب مـــــن الســــــلوك االجتمـــــاعي إلـــــى أن یتق

Crumplerالتعلم , 2002 ,1)(

أن یـــتعلم التلمیـــذ المهـــارات والمعـــارف األكادیمیـــة عـــن طریـــق هـــو  :) ٢٠٠٢عرفـــه حســـین ( -

مثیل المواقف التعلیمیة داخـل حجـرة الصـف خبرات الحیاة الیومیة والممارسة وذلك عن طریق ت

تســتخدم فــي إكســاب هــذه األنشــطة الدرامیــة المتنوعــة مــن درامــا إبداعیــة ونشــاط تمثیلــي ومســرح

  )٣، ٢٠٠٢األطفال عددًا من المهارات والقدرات وأهمها القدرات اللغویة (حسین،

بتمثیــل مواضــیع كتـــاب م تالمیــذ الصـــف الثالــث (تربیــة خاصــة) یــاق أنــه: بالتعریــف اإلجرائــي -

الغــرض منهـا اسـتیعاب هــذه المواضـیع عــن ،القـراءة علـى شــكل مسـرحیات داخـل غرفــة الصـف

طریق االستماع الى الحوار ومشاهدة التفاعالت والمواقف لشخوص المسرحیة 

االستیعاب االستماعي

ذهنیًا، فهي تلقي المقروء والمنقول عن طریق اْالذن وفهمه:  )١٩٩٢(عرفه الرحیم واخرون -

).٢٩،  ١٩٩٢(الرحیم، وسیلة الى الفهم والى اإلتصال اللغوي بین المتكلم والسامع

قراءة فیها انصات وفهم وتفسیر وتوظیـف، ووسـیلتها الـى ذلـك هـي :)١٩٩٤( مصطفى عرفھ-

).٧٤،  ١٩٩٤،مصطفى(  األذن

ع فـى متابعـة المـتكلم وفهـم عملیة عقلیة تتطلب جهـدًا یبذلـه المسـتم:  )٢٠٠٣( عرفته الطحان-

معنى ما یقوله واختزان أفكاره واسترجاعها إذا لزم األمر وٕاجراء عملیات ربط بین األفكار المتعددة

)٣ ،٢٠٠٣(الطحان،

الطالـب ان یسـتمع الـى موضـوع القـراءة التـي یطلـب فیهـا مـن بأنھا :إجرائیاانویعرفھا الباحث-

الستیعاب تخص مهارات ان ثم استیعابه واالجابة عن اسئلة ومفي طوله وافكاره ومفرداتهمناسب

للقصة يفهم المعنى اإلجمالك االستماعي

االحداث في النص القرائي .تفسیر و 
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Specialتالمیذ التربیة الخاصة Education Students

ـــى مجـــاراة اآلخـــرین تعلیمیـــًا او :)٢٠٠٠عـــرفهم عبـــد الهـــادي (- ـــر القـــادرین عل ـــال غی األطف

ألسباب ظاهرة وكامنة بحاجة الى عملیة تشخیصصیلیًا في موضوع دراسي ما وهذا یعودتح

  )٢٠، ٢٠٠٠(عبد الهادي ،

التالمیذ الـذین یظهـرون اضـطرابات فـي واحـدة او اكثـر مـن العملیـات :) ٢٠٠٢(عرفهم راشد -

والتـي تبـدو فـي النفسیة األساسیة التي تتضمن فهم واستخدام اللغة المكتوبة أو اللغة المنطوقة 

اضـــطرابات الســـمع والتفكیـــر والكـــالم، ولكنهـــا التعـــود الـــى اســـباب تتعلـــق باالعاقـــة العقلیـــة او 

   )٣١، ٢٠٠٢(راشد، .یرها من االعاقات السمعیة او البصریة او غ

التالمیـذ الـذین یدرسـون فـي الصـفوف الخاصـة ممـن یعـانون مـن :  )٢٠٠٤ ( هم العباديتعرف -

دیهم حاجــة الــى خــدمات تربویــة لمســاعدتهم علــى تخطــي الفشــل الــذي صــعوبات فــي الــتعلم ولــ

      )٢٨، ٢٠٠٤(العبادي، .ء الدراسة في الصفوف االعتیادیة یتعرضون له في أثنا

ویعــرفهم الباحثــان إجرائیــا بــأنهم فئــة مــن تالمیــذ الصــف الثالــث االبتــدائي فــي صــفوف التربیــة -

فهم تالمیـــذ بطیئـــي الـــتعلم والـــذین یعـــانون مـــن الخاصـــة فـــي المدرســـة االبتدائیـــة العادیـــة بوصـــ

صــعوبات تعلیمیــة فــي مــادة القــراءة ومهاراتهــا كاالســتماع واالســتیعاب والــذین هــم بحاجــة الــى 

أسالیب تساعدهم في التحصیل بهذه المهارة وفي استیعاب مواضیع القراءة .

الخلفیة النظریة
: التمثیل الدراميأوال

:ي التعلیمي وأھمیتھ فالتمثیل الدرام
من األسالیب الفعالة في التعلیم والتعلم، أسلوب التعلم باألنشطة، واللجوء إلى الخبرة 

والنموذج كوسائط تعلیمیة، ذلك األسلوب الذي بدأه المفكر التربوي األمریكي جون دیوي والذي 

حیاة یتلخص أسلوبه في "أن یتعلم الطفل المهارات والمعارف األكادیمیة عن طریق خبرات ال

) ویعني التعلم بالنموذج أن یتعلم الفرد عن طریق مالحظة ٣، ٢٠٠٢الیومیة والممارسة" (حسین،

الغیر وتقلیدهم عند االقتناع بهم، ثم التوحد معهم ویدخل ضمن التعلم بالنموذج األنشطة الدرامیة 

عددًا من المتنوعة من دراما إبداعیة ونشاط تمثیلي ومسرح والتي تستخدم في إكساب األطفال

المهارات والقدرات وأهمها القدرات اللغویة.فهل تستطیع الدراما إكساب األطفال المهارات اللغویة 

وتنمیتها ؟

نعم، والدلیل على ذلك أن الدراما تتعرض في موضوعاتها هذا السؤال هي:واإلجابة عن

بعضها ومع المجتمع لعدید من الخبرات اإلنسانیة من خالل نماذج إنسانیة تتواصل وتتفاعل مع

بثقافته ونظمه الحضاریة، ووسیلتها في ذلك الكلمة، مما یساعد على تنمیة بعض مهارات 



  لدا یعمار فتحي طه مشعل و 

١١٧

جمالیات التمثیل التي تعتمد ،د ص) كما ان ٢٠٠٤(یحیى،التواصل، ومنها االستماع والحدیث

غوي من جهة، على فنیة اإللقاء تجعل الكالم واضحًا في المعنى مما یساعد على تنمیة التذوق الل

یستخدم وایضا واكتساب المتلقي لعدد من المفردات اللغویة الجدیدة التي تثري قاموسه اللغوي

المسرح عددًا من اللغات المتنوعة في مخاطبة مشاهدیه، مثل اللغة المسموعة التي تخاطب 

سمعیة التي حاسة السمع، واللغة المنطوقة التي تعتمد على الكلمة، ولغة الموسیقى والمؤثرات ال

تعمل على تحقیق المزاج النفسي واإلثارة واالنفعالیة المناسبة للمشهد، وكذلك اللغة التشكیلیة التي 

یتم التعبیر عنها من خالل المناظر المسرحیة (الدیكور) واألزیاء واأللوان، والتي تخاطب حاسة 

مها الممثلون في التعبیر اإلبصار وتحقق اإلثارة البصریة أضف إلى ذلك لغة الحركة التي یستخد

عن المعاني والمشاعر واالنفعاالت المختلفة التي یتطلبها الموقف ؛ مما یساعد على الفهم 

 ٢٠٠٢وتیسیر المعنى من خالل تعبیرات الوجه وحركة الجسم واإلشارة واإلیماءة...إلخ.(حسین،

وتقدیم الرسائل تالمیذللالسلوكیة اإلیجابیة  ئالمسرح علي توصیل القیم والمبادیساعد) كما٣،

لتغییر السلوكیات السلبیة بطریقة غیر مباشرة 

من خالل التمثیل تلمیذال ىیعمل التمثیل علي تنمیة القدرات اإلبداعیة والمواهب لدو 

)(Alber,2003,22-29وروایة القصة 

:لتالمیذالمحاور األساسیة التي نرتكز علیها عندما نقوم بعمل مسرحیة ل

سلوكیة)–الهدف من المسرحیة والرسائل المطلوب توصیلها (تعلیمیة تحدید -١

توزیع األدوار علي الدارسات وشرح شخصیات المسرحیة . -٢

تحدید مكان المسرحیة وتجهیزه باإلمكانیات المتاحة البسیطة . -٣

تدریب الدارسات علي تقمص دور الشخصیة والتعبیر عنها . -٤

ربط بین الصوت والحركة .تدریب الدارسات علي ال -٥

)2Schneider & Jackso, 2000,.(

الشروط العامة التي یلزم مراعاتها عند مخاطبة الطفل سواء بالمسرح أو غیره:

االختیار المناسب للحكایة التي تهیئ للفعل الدرامي..١

مراعاة المرحلة العمریة.. سواء للطفل المشاهد أو في العمل الفني نفسه..٢

قواعد النفسیة والقیم العلیا واالجتماعیة.مراعاة ال.٣

).١، ٢٠٠٤، یحیىالعمل على زیادة خیال الطفل ومدركاته. (.٤

توظیف الدراما في تنمیة قدرة التلمیذ على سرد القصص وتنمیة القدرات اللغویة لدیه:

أثبتــت الدراســات بــأن قیــام الطــالب بتمثیــل القصــة بعــد ســردها علــیهم مــن المعلــم یجعلهــم 

یعون ســرد القصــة بأســلوبهم مــرة أخــرى بكفــاءة أكبــر مــن أولئــك الطــالب الــذین لــم یقومــوا یســتط

بتمثیلها حیث یصبح الطالب أكثر قدرة فیما یلي في هذا المجال:
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اإلحساس ببناء القصة.-١

الربط بین األحداث ودمجها عند سرد القصة.-٢

زیادة حب االستطالع لدى األطفال حول القراءة والكتابة.-٣

دافعیة الطالب للتعلم.زیادة -٤

التنبؤ باألحداث التالیة في القصة. -٥

ویمكـن تلعب مهارة امتالك المفردات دورًا كبیـرًا فـي تحسـین القـراءة والكتابـة لـدى الطـالبكما 

استخدام بعض التقنیات الدرامیـة فـي تقـدیم المفـردات الجدیـدة بـدًال مـن تقـدیمها لهـم بأسـلوب جـاف 

مسـرحیة قصـیرة مـن مواضـیع كتـاب القـراءة ویسـتخدم فیهـا عـدد مـن ومن األسـالیب الناجحـة عمـل

المفردات الجدیدة بحیث ُیفهم معناها من خالل السیاق في األداء المسرحي ویـتم اسـتیعاب القصـة 

عن طریق االسـتماع الـى الحـوارات ثـم تـتم قـراءة موضـوع القـراءة أو النصـوص الـذي یحتـوي علـى 

,هذه المفردات 2002 ,12),( Crumpler

ثانیاً: االستیعاب واالستماع
مـن ان اللغة تتكون من اربعة فنون هي االستماع والتحدث والقـراءة والكتابـة فـان لكـل فـن

ومن هنا حظیت القراءة ومهاراتها بأهتمام الفرد هذه الفنون اهمیته البالغة في حیاة الفرد والمجتمع

االضـافة الـى انهـا اهـم ادوات تثقیـف المجتمعـات والمجتمع نظرا النهـا تمثـل احـدى نوافـذ المعرفـة ب

وكــذلك نجــد أن اللغــة هــي وســیلة تمثیــل األفكــار، ونقلهــا بــین أفــراد الجــنس ) ١٦٦، ١٩٩٤(رجــب،

البشــري، وكلمــا زاد الثــراء اللغــوي، وتــوفرت الكلمــات المعبــرة عــن مختلــف األشــیاء والمفــاهیم، زادت 

ار، وأصــبحت أكثــر فعالیــة ودقــة، ومــن ثــم فــإن تقــدم قــدرة الفــرد علــى التفكیــر والتعبیــر ونقــل األفكــ

الفكر مرتبط أشد االرتباط بثراء اللغة، كما أن ضحالة اللغة وتخلفها، والفقر في األلفـاظ، هـي مـن 

  .)٢٠، ٢٠٠٣جاد،العقبات الرئیسیة في طریق التفكیر ونموه ورقیه وتطوره (

االســتماع، «لمهــارات اللغویــة یتجــه تعلــیم اللغــة فــي الوقــت الحاضــر إلــى إكســاب المــتعلم ا

فـي مختلـف المراحـل الدراسـیة ویقصـد باالسـتماع هنـا االسـتماع اإلیجـابي »الكالم، القراءة، الكتابة

ـــین  ـــز ب ـــذي یقـــوم بـــه المـــتعلم مـــن أجـــل تحقیـــق أهـــداف منشـــودة كفهـــم المســـموع والتمیی الهـــادف ال

یــــومهم المدرســــي األصــــوات أو اإلجابــــة عــــن بعــــض األســــئلة. قــــد یقضــــي الطــــالب جــــل ســــاعات 

، وال ســیما تعلــم اللغــات ، فاالســتماع  مالتعلــیم و الــتعلمهــم فــي عملیــةمســتمعین فلالســتماع دور

بها و بعدها ینتقل المتحدث الى مرحلـة القـراء فالكتابـة .وال بـد للمعلمـین اوال ثم التحدثیأتيالیها 

یستمعوا لطالبهم وأال یقطعوهم، فالبد أن ةالصفی ةانفسهم أثناء وجودهم داخل الغرفان یالحظوا

، فهـو  ةالمعرفـع وسیلة المتعلم لبلوغواالستما.االستماع يف ةسلیمال االسسالمتعلمون یتقن حتى 

لالسـتماع لوسـائل االعـالم و قـد یسـعى جاهـدأولكـل الـذین یحطـون بـهالئـهو زم هیسـتمع لمعلیمیـ
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كبیـرة  ةبغـي ایـالء حصـة االسـتماع اهمیـفینولیة كبیرةؤ حوله وعلى عاتق معلم اللغة (المسمع) مس

الطالــب الــنص بلوغــأ ســلیمأ المعینــة لیبلــغواالنشــطة، فیصــمم التــدریبات فــي درس اللغــة والقــراءة

  )٤٣، ١٩٨٩(حنورة،.وصحیحأ

:ومھاراتھ مكونات عملیة االستماع 
ان أن االستماع له بعد ياالستماع عملیة متشابكة ولها مكوناتها وتمثل هذه المكونات ف

  : ارئیسیان متداخالن ال یمكن الفصل بینها فصًال تامًا هم

قدرة األذن على االستجابة للموجات الصوتیة  ي: ویتمثل هذا البعد فيالبعد الفسیولوج-١

إلى إشارات یفهمها المخ ویستوعبها. يوترجمتها عن طریق الجهاز العصب

لیة مترابطة وتشمل :مكونات عق ة: وهذا البعد یتكون من أربع يالبعد العقل-٢

(الفهم للمادة المستمع إلیها) : يأوًال : فهم المعنى اإلجمال

عندما یقوم الشخص باالستماع لموضوع ما یقوم بتوجیه انتباهه وتركیزه وٕادراكه لفهم ف

 يلباق يالرئیس يیستمع إلیه. فعملیة فهم الكالم تعد المدخل العقل يمحتوى الموضوع الذ

للكلمات واألفكار  ياع الجید یتطلب من المستمع القدرة على الفهم الحرفالعملیات، فاالستم

  ) ٦٨، ١٩٨٧ واخرونهذا بعد انتباه المستمع أوًال للمعنى العام ككل. (یونس يالرئیسیة ویأت

ثانیًا : تفسیر الكالم والتفاعل معه :

ات االستماع ولعوامل مهار  يالمجال المعرف يتخضع عملیة التفسیر للخبرات الشخصیة ف

حیث العوامل األولى یبحث المستمع عن مبررات لصدق محتوى الحدیث أو مصداقیة المتحدث 

وربما یحدث العكس تمامًا ویبحث عن مبررات یفسر بها تناقض المحتوى مع أفكاره ومعتقداته 

سئلة السابقة. ومن هنا یحاول المستمع أن یسأل ویستفسر وهناك من یحاول االستفزاز بتوجیه األ

  )١٠٣:  ١٠١ ،١٩٩١ ،إسماعیلإلثبات بطالن أفكار المتحدث.(

ثالثًا : تقویم ونقد الكالم :

السابقة یتم نقد وتقویم مجال الحدیث وموضوعه فأحیانًا یتفق السامع كوناتبناء على الم

لغیر یتوافر التقویم والنقد السلیم البد أن ینتظر السامع آراء ا يمع الحدیث أو یختلف معه. ولك

ویتوقع ردود األفعال اإلیجابیة والسلبیة حتى یتمكن من اإللمام بجوانب الموضوع الهامة ویتمكن 

من إصدار الحكم على الموضوع بناحیة علمیة وموضوعیة. 

فعملیة التقویم ونقد الكالم تتطلب من المستمع وعیًا وتفحصًا للموضوع المستمع إلیه، 

الم ترتیبًا موضوعیًا للحكم على الموضوع وٕاظهار مواطن وتتطلب عملیة النقد والتقویم للك

الضعف وأیضًا القوة وأسبابها وكیفیة عالجها لتكتمل النظرة الموضوعیة للحكم على جودة 

  )١٠٣:  ١٠١ ،١٩٩١ ،إسماعیل.(الموضوع
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:التربویون مهارات االستماع إلى أربعة أقسام رئیسة هيقسموقد 

:من العناصر اآلتیة، وتتكونهأوال : مهارات الفهم ودقت

.االستعداد لالستماع بفهم. ١

.فیما یستمع إلیهالقدرة على حصر الذهن ، وتركیزه. ٢

.إدراك الفكرة العامة التي یدور حولها الحدیث. ٣

.األفكار األساس للحدیثإدراك. ٤

.استخدام إشارات السیاق الصوتیة للفهم. ٥

.الجزئیة المكونة لكل فكرة رئیسة األفكارإدراك. ٦

.وفهم المقصود منهاالقدرة على متابعة تعلیمات شفویة ،. ٧

:، وتتكون من العناصر التالیةثانیا : مهارات االستیعاب

.على تلخیص المسموعالقدرة. ١

.التمییز بین الحقیقة ،والخیال مما یقال. ٢

.األفكار المعروضةعلى إدراك العالقات بینالقدرة. ٣

.تعرض لها المتحدثالقدرة على تصنیف األفكار التي. ٤

:، وعناصرها كالتاليثالثا : مهارات التذكر

.على تعرف الجدید في المسموعالقدرة. ١

.ربط الجدید المكتسب بالخبرات السابقة. ٢

.قةالعالقة بین المسموع من األفكار ، والخبرات السابإدراك. ٣

.؛ لالحتفاظ بها في الذاكرةالقدرة على اختیار األفكار الصحیحة. ٤

:، وتتصل بها العناصر اآلتیةرابعا : مهارة التذوق والنقد

.االستماع والتفاعل مع المتحدثحسن. ١

.القدرة على مشاركة المتحدث عاطفیا. ٢

.یثعلى تمییز مواطن القوة ، والضعف في الحدالقدرة. ٣

.السابقة ، وقبوله أو رفضهالحكم على الحدیث في ضوء الخبرات. ٤

.صالحیتها للتطبیقإدراك مدى أهمیة األفكار التي تضمنها الحدیث ، ومدى. ٥

,Harrisالقدرة على التنبؤ بما سینتهي إلیه الحدیث. ٦ 1982,45)(
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ثالثًا: تالمیذ التربیة الخاصة :

ى وجود مجموعة غیر متجانسة من األطفال الذین لدیهم اضطرابات یشیر هذا المفهوم إل

تظهر على شكل صعوبات في اكتساب وتوظیف قدرات ومهارات مثل اإلستماع، الكالم، والقراءة 

والكتابة والتفكیر والریاضیات، وقد تكون ناتجة عن قصور وظیفي في الجهاز العصبي المركزي. 

واالجتماعي والثقافي او نقص في التعلم حسي والعقلي واالنفعاليوقد یرافقها اختالل في المجال ال

مّیة عادة، بمجموعة من یالتعلیتمیز ذوو الصعوبات) كما و ٢٧٦- ٢٧٥، ٢٠٠٥(عبدالعزیز، 

السلوكیات التي تتكرر في العدید من المواقف التعلیمیة، والتي یمكن للمعلم أو األهل مالحظتها 

:المتنوعة والمتكررة. ومن أهم هذه الصفات ما یليبدقة عند مراقبتهم في الواقف

تظهر تلك الصعوبات بشكل خاص في القراءة، الكتابة، والحساب:صعوبات تعلمیة خاصة -١

وقد ینجح األطفال األكثر قدرة على الذكاء واالتصال والمحادثة، في في المدرسة االبتدائیة،

المعلمین حدیثي الخبرة أو غیر المتعمقین الدنیا بنجاح نسبي، دون لفت نظر تخطي المرحلة

الظاهرة؛ ولكنهم سرعان ما یبدؤون بالتراجع عندما تكبر المهمات وتبدأ المسائلفي تلك

مالحظة الكالمیة في الحساب تأخذ حیزًا من المنهاج. وهنا یمكن للمعلمین غیر المتمرسین

)٤، ٢٠٠٠،الزیات(ذلك بسهولة

تظهر تلك المشكلة في معظم المهمات التعلیمیة التي همات: الشدید في إتمام المالبطء- ٢

الواجبات تركیزًا متواصًال وجهدًا عضلیًا وذهنیًا في نفس الوقت، مثل الكتابة، وتنفیذتتطلب

.البیتیة

تعتبر ظاهرة شرود الذهن، والعجز عن االنتباه، والمیل للتشتت :اضطرابات في اإلصغاء-٣

من أكثر الصفات البارزة لهؤالء األفراد. إذ أّنهم ال یمّیزون بین نحو المثیرات الخارجیة،

والثانوي حیث یمّل الطفل من متابعة االنتباه لنفس المثیر بعد وقت قصیر المثیر الرئیس

ال یتجاوز أكثر من عدة دقائق. فهؤالء األوالد یبذلون القلیل من الجهد في جدًا، وعادة

بشكل تلقائي للتوجه نحو مثیرات خارجیة ممتعة بسهولة، أمر، أو انهم یمیلونمتابعة أي

عبر نافذة الصف، أو مراقبة حركات األوالد اآلخرین. بشكل عام، نجدهم یالقون مثل النظر

كبیرة في التركیز بشكل دقیق في المهمات والتخطیط المسبق لكیفیة إنهائها، صعوبات

(Mercer,1989,68)یالقون صعوبات في تعلم مهارات جدیدةوبسبب ذلك

لدى البعض منهم صعوبات في النطق، أو في الصوت ومخارج :صعوبات لغویة مختلفة-٤

المحكیة. حیث تعتبر الدسلكسیا (صعوبات شدیدة في القراءة)، االصوات، أو في فهم اللغة

صعوبات شدیدة في الكتابة)، من مؤشرات االعاقات اللغویة. كما ویعد )وظاهرة الدیسغرافیا

عند األطفال من ظواهر الصعوبات اللغویة، حیث یتأخر استخدام الطفل التأخر اللغوي
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لغایة عمر الثالثة بالتقریب، علمًا بأن العمر الطبیعي لبدایة الكالم هو في للكلمة األولى

).السنة األولىعمر Mercer,1992,61)

مفهومة، أو مبنیة بطریقة ریتحدث الطفل بجمل غیصعوبات في التعبیر اللفظي (الشفوي): - ٥

األطفال یستصعبون كثیرًا في خاطئة وغیر سلیمة من ناحیة التركیب القواعدي. هؤالء

الكلمات المناسبة، ویكررون الكثیر التعبیر اللغوي الشفوي. إذ نجدهم یتعثرون في اختیار

التحدث دون معنى؛ عندما یطلب منهممن الكلمات، ویستخدمون جمًال متقطعة، وأحیاناً 

سابقا وقد تطول قصتهم دون إعطاء عن تجربة معینة، أو استرجاع أحداث قصة قد سمعوها

یعانون من ظاهرة یطلق علیها بعجز التسمیةاإلجابة المطلوبة أو الوافیة. ان العدید منهم

(Dysnomia)أو إعطاء األسماء أو االصطالحات ، أي صعوبة في استخراج الكلمات

عدة مرات في الیوم الواحد، عندما المطلوبة فاألمر الذي یحصل لناالصحیحة للمعاني

عشرات، بل مئات المرات نعجز عن تذكر بعض األسماء أو األحداث، نالحظه یحدث

  )١٣- ٦، ١٩٩٦إبراهیم،(.مّیةیلذوي الصعوبات التعل

الدراسات السابقة:
)١٩٨٥دراسة ( میللر، 

)لقراءة الصامتة، والقراءة الجهریة، والقراءة االستماعیةاالستیعاب الحرفي واالستنتاجي بعد ا(

هــل هنــاك فــروق فــي االســتیعاب تعــزى :االجابــة عــن االســئلة االتیــةالــى هــدفت الدراســة 

هل مثـل هـذه الفـروق و الى طریقة العرض (القراءة الصامتة والقراءة الجهریة والقـراءة االسـتماعیة).

اختـار الباحـث عینـة مـن تالمـذة الصـفوف (الثالثـة الضـعفاء؟ملحوظة بـین القـراء االقویـاء والقـراء 

) تلمیـذًا، طلـب الـى كـل مـنهم ٨٣والرابعة والخامسة) االبتدائیة في امریكا، وقد كان عدد افرادهـا (

قراءة ثالث قطع نثریة تقرأ احادها باإلسـلوب الصـامت، فـي حـین تقـرأ الثانیـة باالسـلوب الجهـري، 

ب اإلســتماعي وبعــد االنتهـــاء یجیــب التالمــذة علــى االســئلة التــي تقـــیس امــا الثالثــة فتقــرأ باإلســلو 

االســـتیعاب بنوعیـــه الحرفـــي واالســـتنتاج اعـــد الباحـــث اختبـــارًا یقـــیس االســـتیعاب بنوعیـــه (الحرفـــي 

اهــــم وكانــــت تحلیــــل التبــــاین االحــــادي المتكرر.فأســــتخدمالوســــائل االحصــــائیةاما واالســــتنتاجي).

ا بالنســبة للقــراء الضــعفاء، فقــد كانــت القــراءة الجهریــة مســاویة للقــراءة الفــروق دالــة احصــائیالنتــائج

االستماعیة وكان لهاتین الطریقتین في العرض افضلیة علـى القـراءة الصـامتة، امـا بالنسـبة للقـراء 

المتوسطین، فكانت الصامتة مساویة لالستماعیة، اما بالنسـبة للقـراء االقویـاء فقـد كانـت الصـامتة 

,Miller,1985)ماعيمساویة لالست P.932)

)١٩٩٠دراسة (التل، 
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اثر الصورة القرائیة ومستوى المقروئیة والجنس في االستیعاب القرائي (

)لدى طلبة الصف الثامن

تقصــي أثــر كــل مــن :الصــورة القرائیــة (قــراءة جهریــة امــام اآلخــرین وقــراءة هــدف الدراســة

فــي اثنــاء االســتماع) فــي االســتیعاب القرائــي.موجهــة نحــو الــذات، وقــراءة صــامتة، وقــراءة صــامتة 

االسـتیعاب القرائـيوقیـاسمستوى المقروئیـة ( محـبط، تعلیمـي، مسـتقل) فـي االسـتیعاب القرائـي.و 

جرت الدراسة فـي المملكـة االردنیـة الهاشـمیة، علـى عینـة مـن طلبـة جنس (ذكور، اناث)لل بالنسبة

ـــارت ـــد)، واخت ـــة (ارب ـــامن االســـاس فـــي مدین ـــذكور، الصـــف الث ـــة) مدرســـتین مـــن مـــدارس ال (الباحث

ومدرستین من مدارس االناث بالطریقة العشوائیة البسیطة، واختارت شعبتین من كـل مدرسـة منهـا 

بالطریقــة العشــوائیة البســیطة ایضــا، بعــدها اســتخدمت الطریقــة العشــوائیة العنقودیــة الختیــار افــراد 

) طالبــا وعــدد افــراد ١٢٠عــدد افــراد الطــالب (عینــة الدراســة وكانــت الشــعبة وحــدة االختبــار، وبلــغ 

اداة الدراســـةوان ) طالبـــا وطالبـــة.٢٤٠) طالبـــة، وبـــذا تالفـــت عینـــة الدراســـة مـــن (١٢٠الطالبـــات (

اختبـار كما اعد الباحث نماذج لموضوعات قرائیة حددت من خاللها مستوى المقروئیة.تتكون من 

) سؤاال من نوع االختبار من ٣٠ه الثالثة یضم (االستیعاب القرائي یقیس االستیعاب القرائي بابعاد

) اسئلة لكل بعد من االبعاد الثالثة. وقد تحققت الباحثـة مـن صـدق االختبـار بعرضـه ١٠متعدد، (

علــــــى مجموعــــــة خبــــــراء، وحســــــبت ثبــــــات االختبــــــار باســــــتخدام معادلــــــة (كرومبــــــاخ الفــــــا) اذ بلــــــغ 

3الثالثــي ( ســتخدم تحلیــل التبــاینفأ الوســائل االحصــائیةامــا ).٠.٩٢( Way Anova علــى (

وجـود أثـر داٍل أحصـائیًا للصـورة القرائیـة فـي اهـم النتـائجوكانـت ).٢×  ٢×  ٤ملي (االتصمیم الع

االستیعاب، وكشفت الدراسة ایضًا تفوق القراءة الصامتة الموجهة نحو الذات على القراءة الجهریة 

أثـر داٍل أحصـائیًا لمسـتوى المقروئیـة فـي وجـودو بصورتیها، وذلـك فیمـا یتعلـق باالسـتیعاب القرائي.

التعلیمــي وتفــوق األنمــوذجالمســتقل علــى لألنمــوذجاالســتیعاب، وكشــفت تفــوق االســتیعاب القرائــي 

وجـــد أثـــر دال احصـــائیًا للجـــنس فـــي كمـــا المحـــیطاألنمـــوذجالتعلیمـــي علـــى لألنمـــوذجاالســـتیعاب 

نائیــة او الثالثیــة المحتملــة بــین متغیــرات عــدم وجــود اثــر دال احصــائیًا للتفــاعالت الثو  االســتیعاب

الدراسة في االستیعاب.

  )١٨:٤٣، ١٩٩٠التل،(

)٢٠٠٦دراسة (خصاونة
الثامن أثره في التحصیل لمستوى الصفبناء برنامج اثرائي لتحسین مهارة االستماع و(

)األردناألساسي في

اع ، مقارنة مع المستوى االستمهدفت هذه الدراسة إلى بناء برنامج اثرائي لتحسین مهارة

) طالبة من مستوى ٤٦عینة الدراسة من (التقلیدي الذین درسوا المقرر فقط دون إضافة . تكونت

بالطریقة القصدیة، و قد وزعوا على مجموعتین: الصف الثامن االساسي في االردن ، اختیروا
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) طالبـة ، و لتحقیق ٢١ثانیتهما ضابطة مكونة من ()طالبة، و٢٥كونة من (ة ماحداهما تجریبی

اثرائیا في مهارة االستماع لمستوى الصف الثامن االساسي هدف الدراسة اعدت الباحثة برنامجا

تحققت الباحثة من صدق ادوات الدراسة ، .لقیاس مهارة االستماعفي االردن. و اعدت اختبارا

اذ تعلمتلبرنامج و بعدهالمعتمدة . طبق االختبار على مجموعتي الدراسة قبل بدء اوفق االسس

فصال دراسیا كامالالمجموعتان: التجریبیة، و الضابطة الملتزمة بالمقرر في مدة زمنیة مقدارها

وأظهرت النتائج بعد التحلیالت االحصائیة وجود اثر ذي داللة احصائیه للبرنامج االثرائي في في 

وجود اثر ذي داللة و  سيالتحصیل لدى طالبات الصف الثامن االسامهارة االستماع في

مهارة االستماع في االداة عامة، تعزى الى البرنامج االثرائي ولمصلحة في تحسین ةاحصائی

(التجریبیةالمجموعة )٢٠٠٦خصاونة .

جراءاتھإمنھجیة البحث و
التصمیم التجریبي للبحث

المتكافئـة قام الباحثان باستخدام التصمیم التجریبي الذي یطلـق علیـه تصـمیم المجموعـات

(التجریبیة والضابطة) بأختبـار بعـد التطبیـق علـى المجمـوعتین التجریبیـة والضـابطة (فـان دالـین ، 

١٩٨٥،٣٩١(

مجتمع البحث وعینتھ
لغــرض تحدیـــد مجتمـــع البحـــث قــام الباحثـــان بتحدیـــد عـــدد المــدارس االبتدائیـــة التـــي تضـــم 

) ٢٠محافظـة نینـوى، فوجـدا ان عـددها (صفوف التربیة الخاصة في (االقضیة والنواحي) التابعـة ل

) صـفا، وان عـدد تالمیـذ الصـف الثالـث  ٣٠مدرسة وان عدد صفوف الثالث تربیة خاصة بلغت( 

) تلمیـــذًا وتلمیـــذة، وعلیـــه تمثـــل مجتمـــع البحـــث الحـــالي بجمیـــع تالمیـــذ ٢٥١(تربیـــة خاصـــة) بلـــغ (

بعـــة لمحافظـــة نینـــوى للعـــام الصـــف الثالـــث االبتـــدائي (تربیـــة خاصـــة) فـــي االقضـــیة والنـــواحي التا

. فقام الباحثان بعمل زیارات میدانیـة الـى عـدد مـن المـدارس االبتدائیـة  ٢٠١٠ – ٢٠٠٩الدراسي 

التي تضـم العینـة المرغـوب إجـراء الدراسـة علیهـا، واطلـع علـى اإلمكانـات المتـوافرة فیهـا مـن مكـان 

فأختـــار او المشـــهد التمثیلـــي علیـــه ومعلـــم متمـــرس مســـتعدا للمســـاعدة فـــي البحـــثإلجـــراء التمثیـــل

الباحثان بصورة قصدیة مدرستین ابتدائیتین من مدارس قضاء الحمدانیة / قره قوش وهما (مدرسة 

فأختــار الباحثــان مدرســة (التغلبیــة ) المعلــم االبتدائیــة للبنــات) ومدرســة (التغلبیــة االبتدائیــة للبنــین)

التجریبیة، ومدرسة (المعلم) لتمثل المجموعة الضـابطة، إذ بلـغ مجمـوعدائیة لتمثل المجموعةاالبت

) تلمیــذ ٩الضــابطة () تلمیــذ وتلمیــذة، ومجمــوع تالمیــذ المجموعــة١٠تالمیــذ المجموعــة التجریبیــة (

) یوضح عینة البحث.١والجدول (وتلمیذة،
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  )١الجدول (

والمدارستوزیع أفراد العینة تبعًا للمجموعات 

العدداسم المدرسةالمجموعة

١٠التغلبیة االبتدائیة للبنینالتجریبیة

٩المعلم االبتدائیة للبناتالضابطة

تكافؤ مجموعتي البحث
إن مـــنهج البحـــث التجریبـــي یتمیـــز عـــن غیـــره مـــن المنـــاهج بالتصـــمیمات التـــي تســـمح لـــه 

د الدراســة بحیــث یصــبح بامكانــه فحــص "بالضـبط " أي ضــبط كــل المتغیــرات المتصــلة بالظــاهرة قیــ

األثــر النســبي للعوامــل التــي یـــدخلها فــي حســابه كمــا بــدت فـــي فرضــیاته ، فیقــوم الباحــث بتحدیـــد 

المتغیرات التي یمكن ان تؤثر في المتغیر التابع بإبعادها عن الموقـف التجریبـي او تثبیـت تاثیرهـا 

  )٢٨، ٢٠٠٠فیج ،وجعلها متساویة في مجموعات المقارنة في الدراسة (عری

فقام الباحثان بضبط المتغیرات بین مجموعتي البحث (التجریبیة والضابطة) إحصائیًا في 

عملیة التكافؤ في بعض المتغیرات وكما یأتي :

العمر الزمني للتالمیذ محسوبًا باألشهر.-١

أظهـــرت نتـــائج االختبـــار التـــائي لعینتـــین مســـتقلتین عـــدم وجـــود فـــروق دالـــة احصـــائیًا بـــین

) ودرجـــة حریـــة ٠٥,٠متوســـط أعمـــار تالمیـــذ المجمـــوعتین (التجریبیـــة والضـــابطة) عنـــد مســـتوى (

  ) .٢) وهذا یعني تكافؤ مجموعتي البحث في هذا المتغیر كما هو موضح في الجدول (١٧(

  )٢الجدول (

نتائج االختبار التائي للعمر الزمني لمجموعتي البحث محسوبًا باالشهر

المجموعة

عدد 

أفراد 

عینةال

المتوسط 

الحسابي

االنحراف 

المعیاري

درجة 

الحریة

القیمة 

التائیة 

المحسوبة

القیمة 

التائیة 

الجدولیة

مستوى 

الداللة 

٠.٠٥  

  ٠٠٠٠,١٢٤٩٦٦٦٣,١٤  ١٠  التجریبیة
غیر دال  ١١٥,٢  ٦٧٤,١  ١٧

  ٤٤٤٤,١٣٥٧٧٤٣٢,١٤  ٩  الضابطة
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البتدائي:المعدل العام لدرجات التالمیذ في الصف الثاني ا-٢
كذلك في ایجاد الفروق بـین متوسـطي درجـات المعـدل لجمیـع الـدروس فـي الصـف الثـاني 

االبتدائي بـین المجمـوعتین اسـتخدم الباحثـان االختبـار التـائي فـي مقارنـة المعـدالت العامـة لتالمیـذ 

) ودرجـــة حریـــة ٠٥,٠مجمـــوعتي البحـــث وتبـــین عـــدم تـــوافر فـــروق دالـــة إحصـــائیًاَ◌ عنـــد مســـتوى (

  )٣كما موضح في الجدول(وهذا یعني ان المجموعتین متكافئتان في متغیر المعدل العام، )١٧(

  )٣الجدول (

نتائج االختبار التائي لدرجات مجموعتي البحث في المعدل العام لدرجات التالمیذ في الصف 

الثاني االبتدائي

المجموعة

عدد 

أفراد 

العینة

المتوسط 

الحسابي

االنحراف 

المعیاري

درجة 

الحریة

القیمة 

التائیة 

المحسوبة

القیمة 

التائیة 

الجدولیة

مستوى 

الداللة 

٠.٠٥  

  ٤٣٥٦٥,٧  ٨٠٠٠,٦١  ١٠  التجریبیة
غیر دال  ١١٠,٢  ١١٨,١  ١٧

  ٩٢٤٧٢,٩  ٣٣٣٣,٥٧  ٩  الضابطة

درجات التالمیذ في مادة اللغة العربیة للصف الثاني االبتدائي:-٣
ینتین مستقلتین في إیجاد تكافؤ مجمـوعتي البحـث فـي استخدم الباحثان االختبار التائي لع

متغیـر درجــات اللغــة العربیــة لنصــف الســنة ، وكانــت النتـائج عــدم وجــود فــروق دالــة إحصــائیا بــین 

تحصــیل مجمــوعتي البحــث (التجریبیــة والضــابطة) فــي مــادة القــراءة للصــف الثالــث االبتــدائي عنــد 

فؤ مجموعتي البحـث فـي هـذا المتغیـر كمـا هـو ) وهذا یعني تكا١٧) ودرجة حریة (٠٥,٠مستوى (

  ) ٤موضح في الجدول(

  )٤الجدول (

نتائج االختبار التائي لدرجات مجموعتي البحث في مادة اللغة العربیة في امتحان نصف السنة

للصف الثالث االبتدائي

المجموعة

عدد 

أفراد 

العینة

المتوسط 

الحسابي

االنحراف 

المعیاري

درجة 

الحریة

القیمة 

لتائیة ا

المحسوبة

القیمة 

التائیة 

الجدولیة

مستوى 

الداللة 

٠.٠٥  

  ١٧٣٠٧,٢  ٥٠٠٠,٥  ١٠  التجریبیة
غیر دال  ١١٠,٢  ١٥٦,١  ١٧

  ٥٠٠٠٠,٢  ٣٣٣٣,٥  ٩  الضابطة
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المستوى التعلیمي آلباء التالمیذ: -٤
ــیم اآلبــاء تمــت معالجــة البیانــات إحصــ ائیا بعــد الحصــول علــى البیانــات المتعلقــة بمســتوى تعل

باستخدام االختبار التائي لعینتین مستقلتین فأظهرت النتائج عدم توافر فروق ذات داللة إحصائیة 

) ودرجة ٠٥,٠بین المستوى التعلیمي آلباء مجموعتي البحث (التجریبیة والضابطة) عند مستوى (

  ) .٥) وهذا یعني تكافؤ مجموعتي البحث في هذا المتغیر الجدول(١٧حریة (

  )٥الجدول (

نتائج االختبار التائي لدرجات المستوى التعلیمي آلباء مجموعتي البحث

المجموعة

عدد 

أفراد 

العینة

المتوسط 

الحسابي

االنحراف 

المعیاري

درجة 

الحریة

القیمة 

التائیة 

المحسوبة

القیمة 

التائیة 

الجدولیة

مستوى 

الداللة 

٠.٠٥  

١٠٠٠٠,٦٠٠٠٠التجریبیة
١١٠,٢  ٠٥٨,١  ١٧  

غیر 

دال ٩٣٣٣,٦٠٠٠٠,١الضابطة

المستوى التعلیمي ألمھات التالمیذ  -٥
أظهرت نتائج االختبار التـائي فـي ایجـاد الفـروق بـین المسـتوى التعلیمـي ألمهـات المجمـوعتین 

) ودرجـة حریــة ٠٥,٠(التجریبیـة والضـابطة) عــدم وجـود فــروق ذات داللـة إحصــائیة عنـد مســتوى (

) .٦تي البحث في هذا المتغیر كما هو موضح في الجدول () وهذا یعني تكافؤ مجموع١٧(

  )٦الجدول (

نتائج االختبار التائي لدرجات المستوى التعلیمي ألمهات مجموعتي البحث

المجموعة

عدد 

أفراد 

العینة

المتوسط 

الحسابي

االنحراف 

المعیاري

درجة 

الحریة

القیمة 

التائیة 

المحسوبة

القیمة 

التائیة 

الجدولیة

مستوى 
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٠.٠٥  

  ٠٠٠٠  ٠٠٠,٦  ١٠  التجریبیة
غیر دال  ١١٠,٢  ٠٥٨,١  ١٧

  ٠٠٠٠,١  ٣٣٣,٦  ٩  الضابطة

إعداد الخطط التدریسیة
أن التخطیط في التدریس یمثل تصورًا مسبقًا للمواقف واإلجراءات التدریسیة التي یقوم بها 

ـــة مشـــروع یقـــو  ـــر بمثاب ـــدرس یعتب ـــذا فـــان التخطـــیط لل ـــه، ل ـــم الیصـــال المـــدرس وطلبت ـــه المعل م ببنائ

المعارف والخبرات للمتعلم
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وبعد االطالع على المصادر واألدبیات التي تخـص اسـتخدام التمثیـل الـدرامي فـي التعلـیم 

ـــدریس اللغـــة العربیـــة ، ومـــن خـــالل االســـتعانة بخبـــرة المختصـــین فـــي طرائـــق التـــدریس  وطرائـــق ت

ربیـة االساسـیة واالسـتعانة بمختصـین فـي قسـم والمختصین في العلوم التربویة والنفسیة في كلیة الت

الفنون المسرحیة فـي كلیـة الفنـون الجمیلـة ، تـم وضـع خطـة دراسـیة وفـق اسـلوب التمثیـل اللـدرامي 

(للمجموعــة التجریبیــة) والخطــة التقلیدیــة (للمجموعــة الضــابطة) لتــدریس مواضــیع القــراءة للصــف 

ي اســــتمارة اســــتبیان لعــــدد مــــن الخبــــراء الثالــــث االبتــــدائي، وقــــد تــــم عــــرض الخطــــط التدریســــیة فــــ

لبیــــــان مــــــدى صــــــالحیتها للتطبیــــــق، وفــــــي ضــــــوء آرائهــــــم )*(والمحكمــــــین مــــــن ذوي االختصــــــاص

ومالحظـــاتهم أجـــرى الباحـــث بعـــض التعـــدیالت الالزمـــة علیهـــا فأصـــبحت جـــاهزة للتطبیـــق بشـــكلها 

.) یوضح مواضیع كتاب القراءة الداخلة في التجربة٧النهائي والجدول (

  )٧ل (الجدو

مواضیع القراءة للصف الثالث االبتدائي للفصل الدراسي الثاني

الموضوعت

نظارات الدب ابا فهد-١

لیلى والذئب-٢

علي بابا واالربعون حرامي-٣

الفأرة الصغیرة واالسد-٤

االرنب المغرور والسلحفاة-٥

أداة البحث: 
اختبار االستیعاب االستماعي:

مهـارات االسـتیعاب االســتماعي وتـم تحدیــدها علــى  ان، اطلـع الباحثـتبــارالخعـداد اإألجـل 

ومــن ثــم قامــا بدراســة هــذه المهــارات الفرعیــة واختیــار دبیــات المتعلقــة بهــا األ وحصــرها عــن طریــق

المهارات التي تناسب تالمیذ التربیة الخاصة في المرحلة االبتدائیـة وتـم اعـداد االختبـار وفقـا لتلـك 

ساسیة) أ.د. فاضل خلیل ابراهیم /طرائق تدریس عامة/ جامعة الموصل/ كلیة التربیة اال*(

أ.م.د. احمد محمد نوري / علم النفس التربوي/ جامعة الموصل/ كلیة التربیة االساسیة

جامعة الموصل/ كلیة التربیة االساسیةعلم النفس التربوي/أ.م.د.خشمان حسن علي

جامعة الموصل/ كلیة التربیة االساسیةطرائق تدریس التاریخ/أ.م.د.احالم ادیب عیواص

جامعة الموصل/ كلیة التربیة االساسیةعلم النفس التربوي/أ.م.د.ثابت محمد خضیر

جامعة الموصل/ كلیة التربیة االساسیةطرائق تدریس اللغة العربیة/م.عائشة ادریس
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عانة بمواضــیع كتــاب القــراءة ووضــع عــدد مــن االســئلة لكــل موضــوع فــي االختبــار المهــارات باالســت

.لیكون االختبار محصورا بالمواضیع الداخلة في التجربة فقط 

صدق االختبار: 
اطلــع الباحثــان علــى بعــض األدوات الخاصــة بالدراســات المقاربــة لموضــوع البحــث ومنهــا 

وقد حرصا الباحثان على أن تكون أداتهمـا الحالي،فوجدا انها تتفق في بعض جوانبها مع البحث 

صـــادقة وأن تحقـــق أهـــداف بحثهمـــا ، لـــذلك اســـتخدم الصـــدق الظـــاهري بعرضـــها علـــى عـــدد مـــن 

المحكمین مـن ذوي االختصـاص مـن اسـاتذة طرائـق التـدریس واسـاتذة فـي العلـوم التربویـة والنفسـیة 

%) فــأكثر لتكــون مقبولــة للتطبیــق،  ٨٠واعتمــد الباحثــان نســبة (فــي اســتبانة اعــدت لــذلك الغــرض

%) مـــع بعـــض التعـــدیالت للفقـــرات وهـــي نســـبة جیـــدة ٨٥( فكانـــت نتـــائج الصـــدق لالختبـــار بنســـبة

لالختبار.

ثبات االختبار:
یعرف الثبات بأنه االتساق في النتائج فلو أعدنا االختبار نفسه األفراد أنفسهم وفي 

) ولحساب ثبات ٣٧٠، ٢٠٠٥بة لها (أبو عالم ، الظروف نفسها یعطینا النتائج نفسها أو مقار 

االختبار استخدم الباحثان طریقة إعادة االختبار للحصول على بیانات متكررة للمجموعة ذاتها 

من االفراد وتعني هذه الطریقة تطبیق االختبار نفسه مرتین على أفراد المجموعة نفسها .

وكان  –تربیة خاصة –لثالث اختار الباحثان عینة استطالعیة من تالمیذ الصف ا

وبعد مرور اسبوعین قدم االختبار  ٨/٤/٢٠١٠) تلمیذًا ، وقد أجرى االختبار یوم ١١عددهم (

أما حساب معامل الثبات فقد استخدم الباحثان معامل  ٤/٢٠١٠/ ٢٢على العینة نفسها في 

القیمة جیدة بالنسبة تعد هذه)٦,٨٦ارتباط بیرسون الیجاد الثبات وكانت نتائج ثبات االختبار (

ذا كانت إن اختبارات القراءة تكون مرضیة ألى إ) Staiger(أشارذ إلثبات اختبارات القراءة ، 

)٠,٧٠ ) ،(Staiger , 1973 , p : 19(

تطبیق التجربة:
بعد ان قاما الباحثان بأعداد األدوات الخاصة بالتجربة، وٕاعداد الخطـط التدریسـیة وضـبط 

 عن تنظـیم جـدول الـدروس فـي كلتـا المدرسـتین، تـم تطبیـق التجربـة علـى تالمیـذ المتغیرات، فضالً 

ـــوم الثالثـــاء المصـــادف وانتهـــت یـــوم الخمـــیس المصـــادف  ٢٠١٠/ ٣/ ٩مجمـــوعتي البحـــث فـــي ی

ـــــك التاحـــــة الوقـــــت  ٨/٤/٢٠١٠ واســـــتمرت لمـــــدة خمســـــة اســـــابیع لكـــــل موضـــــوع ثالثـــــة ایـــــام وذل

ل أفضــل ولكــل مجموعــة أســلوبها ، علمــًا أن معلمــي للمجمــوعتین لــتعلم الموضــوع واســتیعابه بشــك
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بتـــدریس المجمـــوعتین (التجریبیـــة والضـــابطة) حیـــث قـــدم الباحثـــان الخطـــط التربیـــة الخاصـــة قـــاموا

للمعلمین لكي یدرسوا وفق تلك الخطط لكال المجموعتین . 

الوسائل اإلحصائیة 
عولجت البیانات إحصائیًا باستعمال الوسائل اآلتیة:

)٢٠٠٥،٢٠٢)(عالم، t-testار التائي لعینتین مستقلتین (االختب-١

  )٣٤٦، ١٩٩٨(عودة والخلیلي، .معامل ارتباط بیرسون -٢

عرض النتائج وتفسیرھا
تــنص الفرضــیة الرئیســیة للبحــث علــى انــه (( یوجــد فــرق ذو داللــة احصــائیة بــین متوســط 

ن متوســط درجــات المجموعــة درجــات المجموعــة التجریبیــة التــي تــدرس وفــق التمثیــل الــدرامي وبــی

))الضــابطة التــي تـــدرس وفــق الطریقــة االعتیادیـــة فــي االســتیعاب االســـتماعي لالختبــار البعـــدي

وبعد تصحیح إجابات تالمیذ مجموعتي البحث على االختبار الذي أعده الباحث لقیاس اسـتیعاب 

لعینتـــین مســـتقلتین، )T-Testوباســـتخدام االختبـــار التـــائي (االســـتماعي لتالمیـــذ التربیـــة الخاصة،

لمعرفــة داللــة الفــروق بــین هــذه المتوســطات، وجــد ان هنــاك فرقــًا ذا داللــة احصــائیة عنــد مســتوى 

) اكبـــر مـــن ٥٠٢,٢) لمصـــلحة المجموعـــة التجریبیـــة اذ كانـــت القیمـــة التائیـــة المحســـوبة (٠.٠٥(

  ) . ٨دول ( بحسب ماهي موضحة في الجالفرضیة البدیلة) وبذا تقبل١١٠,٢القیمة الجدولیة (

  )٨( جدولال

المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري والقیمة التائیة لدرجات التالمیذ في المجموعتین في 

اختبار االستیعاب االستماعي

المجموعة

عدد 

أفراد 

العینة

المتوسط 

الحسابي

االنحراف 

المعیاري

درجة 

الحریة

القیمة 

التائیة 

المحسوبة

القیمة 

التائیة 

الجدولیة

توى مس

الداللة 

٠.٠٥  

  ٥٠٩٢٣,١  ٥٠٠٠,١٨  ١٠  التجریبیة
غیر دال  ١١٠,٢  ٢ ,٥٠٢  ١٧

  ٥٧١٢١,٢  ١١١,١٦  ٩  الضابطة

فیمــا یتعلــق بنتــائج الفرضــیة فقــد أســفرت النتــائج قبــول الفرضــیة البدیلــة، وهــذا یعنــي تفــوق 

موعــة الضــابطة تالمیــذ المجموعــة التجریبیــة الــذین درســوا وفــق التمثیــل الــدرامي علــى تالمیــذ المج

الذین درسوا بالطریقـة االعتیادیـة فـي القـراءة االسـتماعیة ، وهـذا یـدل علـى فاعلیـة التمثیـل الـدرامي 

وذلك الن التمثیل الدرامي من االسالیب التي تغیـر مـن الجـو الروتینـي داخـل الصـف فهـو اسـلوب 

ن تبـادل االدوار یشـارك فیـه جمیـع التالمیـذ فـي الصـف مـن ممثلـین ومسـتمعین او مشـاهدین كمـا ا
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فیما بینهم یؤدي الى مشاركة التالمیذ جمیعا في التمثیـل كمـا ان هـذا االسـلوب یجعـل مـن الصـف 

خلیــة متعاونــة إلنتــاج ابــداع فهــو یعتبــر المتــنفس للعدیــد مــن التالمیــذ الــذین ال یشــاركوا فــي الــدرس 

ادمـة فـي المشـهد وبـذلك لـه االعتیادي كما ان التمثیل یجعل من التلمیذ متلهفا لمعرفـة الحـوادث الق

القدرة على التشویق وزیـادة الدافعیـة لحضـور الـدرس والمشـاركة فیـه ، كمـا ان التعلـیم هنـا یسـتخدم 

اكثـر مــن حاســة لـیس فقــط الســمع كمــا فـي الــدرس االعتیــادي وانمــا حاسـة البصــر والســمع واللمــس 

اكرة بعیـدة المـدة لغایـة وقـت وهذا یؤدي الى تعلم اكثـر فاعلیـة وخـزن المعلومـات لمـدة اكبـر فـي الـذ

االختبــار كمــا ان التفاعــل االجتمــاعي بــین التالمیــذ والمعلــم تفاعــل ایجــابي كمــا ان العالقــات بــین 

التالمیـذ اصــبحت ایجابیـة اكثــر وایضـا وجــدا ان التمثیـل لمــا یتـیح مــن كـل هــذه المواقـف االیجابیــة 

صــفوف التربیــة الخاصــة منهــا یســاعد فــي حــل العدیــد مــن االضــطرابات الســلوكیة التــي توجــد فــي

تشــتت االنتبــاه والعدوانیــة والحركــة الزائــدة ،كمــا اتفقــت هــذه الدراســة مــع بعــض الدراســات الســابقة 

) فــــي ان القــــراءة االســــتماعیة ضــــروریة فــــي ٢٠٠٦) ودراســــة خصــــاونة (١٩٨٥( كدراســــة میللــــر

.ا لها من االثر على جانب التحصیلتحسین مهارة االستماع لم

ات:االستنتاج
في ضوء نتائج البحث استنتج الباحثان ما یأتي:

فاعلیة التمثیل الدرامي وتفوقها على الطریقة االعتیادیة في االستیعاب االستماعي لدى تالمیذ -

الصف الثالث تربیة خاصة.

فاعلیة التمثیل الدرامي في زیادة التفاعل االجتماعي وزیادة دافعیة التالمیذ نحو درس القراءة.-

صیات:التو
في ضوء نتائج البحث یوصي الباحثان بما یأتي:

التأكیـد علـى اســتخدام اسـلوب التمثیـل الــدرامي فـي تعلــیم مـادة القـراءة لتالمیــذ التربیـة الخاصــة -١

فـــي المهـــارات االخـــرى للقـــراءة مـــن قبـــل معلمـــي الصـــف وذلـــك لفاعلیتهـــا فـــي التحصـــیل بتلـــك 

وفــي معالجــة بعــض االضــطرابات الســلوكیة المهــارات وجعــل الموقــف التعلیمــي موقفــا ایجابیــا

التي قد تؤثر سلبا على حضور التلمیذ داخل الصف 

ضــرورة تــدریب معلمــي الصــفوف الخاصــة الســتخدام مثــل هــذه االســالیب وامثالهــا فــي تعلــیم -٢

تالمیذ التربیة الخاصة.
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المقترحات:
بمهارات أخرى اخرى وفي التحصیل حل ادراسة مماثلة للدراسة الحالیة في مر إجراء-١

اجـراء دراســة لمعرفــة أثــر التمثیـل الــدرامي فــي معالجــة االضـطرابات الســلوكیة كتشــتت االنتبــاه  -٢

ومعالجة الحركة الزائدة وفرط النشاط لدى تالمیذ التربیة الخاصة .

إجراء دراسة مماثلة تقیس االستیعاب االستماعي بالنسبة لمتغیر الجنس (ذكور وٕاناث) -٣

عربیة واألجنبیة:المصادر ال
، اثر استخدام استراتیجیة التعلم باللعب المنفذ من ٢٠٠١أبو ریا، محمد ونرجس حمدي، -١

، مجلة دراسات العلوم التربویةخالل الحاسوب في اكتساب مهارات العملیات الحسابیة، 

٨ص ٨دد ، الع٢٨مجلد 

الستیعاب القرائي لدى التل، شادیة، اثر الصورة القرائیة، ومستوى المقروئیة والجنس في ا-٢

، سلسلة العلوم االجتماعیة واالنسانیة، مجلة ابحاث الیرموكطلبة الصف الثامن، 

  ٤٣- ١٨ص ١٩٩٢المجلد الثامن، العدد الرابع، جامعة الیرموك، االردن، 

، االردن،دار صعوبات التعلم في اللغة العربیة) ، ٣٠٠٣جاد محمد عبد المطلب، (-٣

الفكر للطباعة والنشر

طرق التدریس العامة ومهارات تنفیذ)، ٢٠٠٢مل، عبد الرحمن عبد السالم جامل، (جا-٤

االردن. - ، دار المناهج للنشر والتوزیع، عمان ٣، طوتخطیط عملیة التدریس

ورقة مقدمة إلى المؤتمر المسرح وتعلیم اللغة لألطفال ) ٢٠٠٢حسین ، كمال الدین ( -٥

ولة " تربیة الطفل من أجل مصر المستقبل ـ الواقع السنوي األول لمركز رعایة وتنمیة الطف

هـ ٢٨/٢/١٤٢٥والطموح " المنعقد في 

، دار المسیرة ١، طالتصمیم التعلیمي نظریة وممارسة)، ١٩٩٩الحیلة، محمد محمود، (-٦

للطباعة والنشر، عمان ـ االردن.

ماع بناء برنامج اثرائي لتحسین مهارة االست) ٢٠٠٦( ،نجوى احمد سلیم، خصاونه-٧

جامعة الیرموك ،وأثره في التحصیل لمستوى الصف الثامن األساسي في األردن

  /االردن

، مطابع الكتاب ١، ططرق التدریس العامة)، ١٩٩٣الخوالدة ، محمد محمود وآخرون، (-٨

المدرسي، صنعاء ـ الیمن.

، دار المعارف، جامعة طرق تدریس اللغة العربیة) ١٩٩١( ،ذكریا إسماعیل -٩

ة.اإلسكندری
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سیكلوجیة األطفال ذوي الصعوبات التعلیمیة )، ٢٠٠٢راشد، عدنان غائب، (-١٠

إبراهیم، قاسم محمد، ، دار وائل للنشر والتوزیع، عمان ـ األردن.١)، ط(بطیئي التعلم

، مجلة رسالة المعلم بدیل العددین صعوبات التعلم المستویات والمظاهر)، ١٩٩٦(

.١٣ -٦الردن، صا -، عمان ٣٧الثاني والثالث، المجلد

 ٤٣١،مجلة العربي،العدداطفالنا هل یقرأون) ١٩٩٤رجب، مصطفى(-١١

)، دار الفكر للطباعة والنشر، ٢٠٠١،(سیكلوجیة االطفال الغیر العادیینالروسان، فاروق ،-١٢

عمان ١ط

) استراتیجیات واسالیب التدریس المتبعة لدى اعضاء ٢٠٠٠السامرائي، مهدي صالح (-١٣

) العدد ٢٠المجلد (المجلة العربیة للتربیةي كلیات التربیة في بغداد ،الهیئات التدریسیة ف

٩٠ص )١(

، عمان ،دار )مهارات االستماع والتحدث في الطفولة المبكرة٢٠٠٣الطحان،طاهرة،( -١٤

الفكر

، اثر استخدام اسلوب التكرار والرسوم  ٢٠٠٤العبادي، هیفاء عبد الرحمن ابراهیم،-١٥

یفي لتالمیذ التربیة الخاصة وتحصیلهم في مادة العلوم التوضیحیة في السلوك التك

.رسالة ماجستیر غیر منشورةالعامة،كلیة التربیة االساسیة/ جامعة الموصل، 

المدخل الى التربیة الخاصة لالطفال ذوي الحاجات ، ٢٠٠٢العزة ، سعید حسین،-١٦

االردن. –، الدار العلمیة ودار الثقافة ، عمان الخاصة

،دار وائل للنشر ١،ط، بطء التعلم وصعوباته) ٢٠٠٠بیل واخرون(عبد الهادي ،ن-١٧

والطباعة ،عمان، االردن.

، دار الثقافة للنشر ١، طارشاد ذوي االحتیاجات الخاصة)، ٢٠٠٥عبدالعزیز، سعید، (-١٨

والتوزیع، عمان ـ االردن. 

ـ مدخل الى تعلیم االطفال ذوي الحاجات الخاصة)، ٢٠٠٠عبید، ماجدة السید، (-١٩

، دار الصفاء للنشر والتوزیع، عمان ـ االردن١تربیة الخاصة، طال

، الطبعة االولى، دار التربیة الجامعة تعلیم مباديء القراءةفارس، صبیحة عكاشة، -٢٠

  .١٩٥٦االمریكیة، بیروت، 

مناهج البحث في التربیة وعلم )، ١٩٨٥فان دالین واخرون، دیوبولد وآخرون ، (-٢١

، مكتبة االنجلو مصریة، القاهرة.٣رون، ط، ترجمة محمد نبیل وآخالنفس

: قضایا المتفوقون عقلیًا ذوو صعوبات التعلم)  ٢٠٠٠، (فتحي مصطفى الزیات -٢٢

جامعة المنصورة : نحو –والتشخیص ، المؤتمر السنوي لكلیة التربیة التعریف والكشف

.٥/٤/٢٠٠٠- ٤الخاصة ، االحتیاجات لذوى أفضلوتربویةرعایة نفسیة



…اثر استخدام أسلوب التمثیل الدرامي في االستیعاب االستماعي 

١٣٤

، طرق تعلیم اللغة العربیة) ١٩٨٦ (یونس ومحمود كامل الناقة وأحمد حسن فتحى -٢٣

وزارة التربیة والتعلیم، جمهوریة مصر العربیة.

، الطبعة االولى، ارام للدراسات والنشر مهارات اللغة العربیةمصطفى، عبد اهللا علي، -٢٤

.١٩٩٤والتوزیع، عمان، 

م ولعب. . تعلیالمسرح للطفل) : ٢٠٠٤یحیى ، رافع ( -٢٥
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  )١ملحق (

بسـم اهللا الرحمـن الرحیـم

جامعة الموصل 

كلیة التربیة األساسیة

قسم التربیة الخاصة 

یة حول صالحیة الخطط التدریسیةاستبانة استطالع

األستاذ الفاضل ................................................ المحترم.

تحیة طیبة :

یروم الباحثان دراسة (اثر استخدام التمثیل الدرامي في تنمیة مهارات االستیعاب 

تتطلب إعداد خطط االستماعي لدى تالمیذ التربیة الخاصة) ، ولما كانت الدراسة الحالیة

تدریسیة ، لتدریس موضوعات كتاب القراءة العربیة المقرر للصف الثالث االبتدائي، لكي توضح 

خطوات سیر الدرس، اعد الباحثان خطة أنموذجیة لتدریس المجموعة التجریبیة بأسلوب التمثیل 

تقلیدیة في احد الدرامي ، وخطة انموذجیة لتدریس المجموعة الضابطة التي ستدرس بالطریقة ال

(الفأرة الصغیرة واالسد).مواضیع مادة القراءة

ونظرًا لما یعهدانه فیكم من دقة وأمانة علمیة، فضًال عما تمتلكونه من خبرة علمیة في 

هذا المجال ؛ یضعان بین أیدیكم خطط التدریس ، راجیان التفضل بإبداء آرائكم، ومالحظاتكم 

في مدى صالحیتها .

كر و االمتنانمع فائق الش

الباحثان
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للصف الثالث االبتدائي (تربیة خاصة) خطة نموذجیة لتدریس القراءة

على وفق أسلوب التمثیل الدرامي

المادة: القراءة العربیة

عنوان الموضوع : الفأرة الصغیرة واألسد

الصف: الثالث

الفئة المستهدفة : تالمیذ التربیة الخاصة

ة االبتدائیة للبنیناسم المدرسة : التغلبی

دقیقة ٤٠الزمن : 

:اوًال : االهداف السلوكیة

ان یكون التلمیذ قادرًا على أن:من المتوقع بعد انهاء تدریس هذا الموضوع

یمیز االفكار الرئیسیة والثانویة في الموضوع -١

یدرك الفكرة العامة التي یدور حولها الحدیث وتلخیصها -٢

زیة داخل الموضوعیفسر المعاني الرم -٣

ثانیًا : الوسائل التعلیمیة :

المسرح (مكان للمسرحیة داخل الصف) -١

االزیاء -٣

الطباشیر االبیض والملون والسبورة-٤

: یتضمن العناصر االتیة:ثالثًا : سیر الدرس

التمهید:-١

ـــم ـــم بمراجعـــة الموضـــوع الســـابق بشـــكل مبســـط ومختصـــر بعـــدها یقـــوم المعل بـــربط یقـــوم المعل

الموضــوع الســابق بالموضــوع الحــالي ثــم یقــوم المعلــم بكتابــة عنــوان موضــوع الــدرس علــى الســبورة 

درســنا لهــذا الیــوم هــو: ((الفــأرة الضــغیرة واالســد )) –باســتخدام الطباشــیر الملــون و بخــط واضــح 

ـــذ بشـــكل بســـیط عـــن طریـــق شـــرح الموقـــف  ـــد الموضـــوع الجدیـــد للتالمی ـــم بتمهی وبعـــدها یقـــوم المعل

الذي سوف یعرض امامهم موضحا اسماء التالمیذ الذین سوف یقومون باداء المسرحیة المسرحي 

ومن ثم یطلب من التالمیذ االنتباه واالصغاء الى الموقـف التمثیلـي بشـكل جیـد النـه سیسـألهم بعـد 

انتهاء المسرحیة عددا من االسئلة الخاصة بالموضوع .

یــئ الموقــف امــام التالمیــذ بحیــث یســمي یبــدأ العــرض المســرحي بــأن یهالعــرض المســرحي : -٢

التالمیــذ الــذین ســیقومون بــاالدوار التمثیلیــة ویهیــئ المســرح والــدیكور ثــم یأخــذ هــو دور الــراوي فــي 

المسرحیة:
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: كان یاما كان في احدى الغابات الجمیلة تعـیش فـأرة صـغیرة جمیلـة وفـي احـد االیـام قالـت الراوي

  الفأرة

ف الیوم .... سألعب طول الیوم (تخرج وهي ترقص)الشمس طالعة والجو لطیالفأرة:

وهكــذا اصــدقائي الصـغار خرجــت الفـأرة وراحــت تقفــز وتلعـب مســرورة وصـدفة مــرت الفــأرة الـراوي:

على االسد وهو نائم فشاهدت فراشة جمیلة على وجه االسد فقفزت الفأرة على وجه االسد فطـارت 

افت الفأرة المسـكینة وارتعشـت فنظـر االسـد الـى الفراشة وصحا االسد غضبان وزأر زئیرا مخیفا فخ

الفأرة وصاح:

كیف تقفزین على وجهي وانا نائم ؟ البد من قتلك االسد:

(وهي تبكي) سامحني یاسیدي االسد لم اقصد ازعاجك الفأرة:

لن اسامحك .... سأقتلك ال ال االسد:

اتركني یاسیدي فقد انفعك في المستقبلالفأرة:

كیــف تســتطیع فــأرة صــغیرة مثلــك ان تنفــع اســدا قویــا مثلــي انــا ملــك  هــا هــا ) هــا(ضــاحكااالســد:

الغابة ؟ سأعفو عنك هذه المرة النك اعتذرتي بأسلوب جمیل

وهكذا اعزائي الصغار سامح االسد الفأرة الصغیرة النها اعتذرت منـه وذهبـت الفـأرة تلعـب الراوي:

اد وحاول ان یخرج منها وحاول ولكنه لم یقـدر مرة اخرى وفي احد االیام وقع االسد في شبكة صی

فزأر االسد بأعلى صوته ونادى

خلصوني من شبكة الصیادالنجدةالنجدةاالسد:

سمع الفیل زئیر االسد فذهب كي یقطـع الشـبكة فلـم یقـدر وكـذلك الـذئب حـاول ان یخلـص الراوي:

قــد وقــع فــي شــباك الصــیاد االســد ولــم یســتطیع ایضــا. وعنــد ذلــك ســمعت الفــأرة الصــغیرة ان االســد

فأسرعت الیع وقالت له

التخف ایها الملك سأخلصك من الشبكة ( فتقرض الشبكة بأسنانها)الفأرة:

(فرحا) شكرا لك ایتها الفأرة الجمیلة انت خلصتني من الموتاالسد:

وهكذا اعزائي الصغار انتهت حكایتنا وعاد الجمیع فرحین بعودة االسد ملك الغابةالراوي:

اذا احبائي یجب ان النستهین من شخص حتى اذا كان ضعیفا النـه قـد یفیـدنا فـي یـوم مـن االیـام 

وعلینا ان نسامح من یخطأ معنا والى اللقاء ....

رابعًا : الخاتمة وتتضمن :

التقویم النهائي: -١

یقوم المعلم بتقویم التالمیذ لغـرض معرفـة مـدى مـا تحقـق مـن اهـداف و ذلـك عـن طریـق 

ــــم علــــى تالمیــــذه مــــن الــــنص القرائــــي وهــــذه االســــئلة تخــــص اهــــداف مهــــارة اســــئل ة یطرحهــــا المعل

االستیعاب 

الواجب البیتي:-٢

یعین المعلم عدد من التالمیذ الذین سیقدمون موقف تمثیلي اخر من مواضیع القراءة ویطلب 

منهم حفظه والتدرب علیه لغرض تحضیره وتقدیمه للدروس القادم
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تدریس المجموعة الضابطة للصف الثالث االبتدائي (تربیة خاصة)خطة أنموذجیة ل

بإسلوب القراءة االستماعیة

المادة: القراءة العربیة

عنوان الموضوع : الفأرة الصغیرة واألسد

الصف: الثالث

الفئة المستهدفة : تالمیذ التربیة الخاصة

اسم المدرسة : المعلم االبتدائیة للبنات

دقیقة ٤٠الزمن : 

:اوًال : االهداف السلوكیة

ان یكون التلمیذ قادرًا على أن:من المتوقع بعد انهاء تدریس هذا الموضوع

یمیز االفكار الرئیسیة والثانویة في الموضوع -١

یدرك الفكرة العامة التي یدور حولها الحدیث وتلخیصها -٢

یفسر المعاني الرمزیة داخل الموضوع -٣

الوسائل التعلیمیة

كتاب القراءة. -١

السبورة والطباشیر ( الملون والعادي) لكتابة العناوین الفرعیة والكلمات الصعبة. -٢

ثانیا: خطوات الدرس

التمهید:

التـي لهـا صـلة یبدأ المعلـم بتهیئـة اذهـان التالمیـذ للـدرس الجدیـد مـن خـالل توجیـه بعـض االسـئلة

بــربط ســط ومختصــر بعــدها یقــوم المعلــمبمراجعــة الموضــوع الســابق بشــكل مبثــم یقــومبالموضــوع

الموضوع السابق بالموضوع الحالي ثم یقوم بكتابة عنوان موضـوع الـدرس علـى السـبورة باسـتخدام 

درسنا لهذا الیوم هو: ((الفـأرة الضـغیرة واالسـد )) وبعـدها یقـوم –الطباشیر الملون و بخط واضح 

ن طریـق شـرح الموضـوع الـذي سـوف یقـرأالمعلم بتمهید الموضـوع الجدیـد للتالمیـذ بشـكل بسـیط عـ

وبعد ذلك یكتب العنوان على السبورة.علیهم

النموذجیةقراءة المعلم

علــى ضــرورة ضــبط أواخــر الكلمــات غیــر المحركــة مــع المعلــم التالمیــذقبــل البــدء بــالقراءة ینبــه

اعیًا وضوح اللفظ التأشیر على االلفاظ الصعبة، ثم یبدأ بقراءة الموضوع قراءة جهریة أنموذجیة مر 

والصوت ، واالهتمام بدقة النطق واخراج الحروف من مخارجها الصحیحة

قراءة الطلبة الصامتة
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ان یقرؤوا الموضوع قراءة صـامتة بـال تحریـك الشـفاه او الهمـس، كـذلك یطلب المعلم من التالمیذ

یهم فهمهـا اذ یطلب منهم ان یمسكوا اقالمهم كي یضعوا خطًا تحت كل كلمة غامضة یصعب علـ

ستوضح بعد االنتهاء من قراءتهم الصامتة للموضوع. 

شرح االلفاظ الصعبة وتوضیح االفكار الرئیسیة

یقــوم المعلــم بتوضــیح معــاني الكلمــات الغامضــة التــي اشــرها التالمیــذ، ثــم یقــوم بعــرض اهــم 

افكار الموضوع ، ثم یقدم ملخصا موجزًا عن كل فكرة .

لطلبةالقراءة االستماعیة ل

ان یستمعوا جیدا لقرائته وینتبهـوا لـه بإصـغاء عندما یقرأ المعلم الموضوع یطلب من التالمیذ

وتركیز اعتمادًا على السمع من دون االستعانة بالكتاب، من اجل ان یستوعبوا ویفهموا خصائص 

كــي یجــاوب الموضــوع وداللــة افكــاره وتتابعهــا، ألن المســتمع الجیــد ال یســرح فــي اثنــاء االســتماع، ل

ثــم یطلــب مــن التالمیــذ الــذین یقــرأون بشــكل جیــد قــراءة الموضــوع عــن االســئلة التــي ســتوجه الــیهم

والبقیة یستمعون الى قراءتهم.

ثالثًا: الخاتمة:

التقویم النهائي: -١

یقوم المعلم بتقویم التالمیذ لغـرض معرفـة مـدى مـا تحقـق مـن اهـداف و ذلـك عـن طریـق 

ــــم علــــ ى تالمیــــذه مــــن الــــنص القرائــــي وهــــذه االســــئلة تخــــص اهــــداف مهــــارة اســــئلة یطرحهــــا المعل

االستیعاب 

الواجب البیتي:-٢

یعــین المعلــم واجبــا بیتیــا وذلــك بقــراءة الموضــوع بشــكل جیــد لغــرض اســتیعابه بشــكل جیــد 

ویطلب من التالمیذ ایضا تحضیر الموضوع القادم
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  )٢ملحق (ال

بسم اهللا الرحمن الرحیم

جامعة الموصل

ة التربیة االساسیةكلی

قسم التربیة الخاصة

م/ استبانة اراء الخبراء في مدى صالحیة االختبار

................................................................ المحترم .األستاذ الفاضل

-تحیة طیبة :

ي االسـتیعاب االسـتماعي ( اثر استخدام التمثیل الدرامي فـیروم الباحثان إجراء البحث الموسوم

) ومــــن متطلبــــات هــــذا البحــــث اعــــداد اختبــــار لقیــــاس األســــتیعاب لــــدى تالمیــــذ التربیــــة الخاصــــة

االستماعي لدى تالمیذ التربیة الخاصة في مادة القراءة للصف الثالث األبتدائي . 

حظــاتكم ونظــرا لمــا تتمتعــون بــه مــن خبــرة ودرایــة فــي هــذا المجــال ، یــود الباحثــان االفــادة مــن مال

.وارائكم بالحكم على مدى صالحیة فقرات االختبار

مع فائق الشكر واالمتنان

الباحثان
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اختبار االستیعاب االستماعي بالصیغة النهائیة

اسم التلمیذ:

المدرسة:

اضاع الدب ابا فهد -١

قلمه -أ 

محفظته -ب 

نظاراته - ج 

كانت نظارات الدب ابي فهد -٢

على راسه -أ

البیت في -ب

في جیبه - ج

الذي عثر على نظارات الدب ابا فهد -٣

الدبة ام غزیالن -أ

الصبي حمدان -ب

الكلب حدیدان - ج

قائل هذه الجملة" یا عمي ابا فهد هل ترید ان تخرج للتنزه في الغابة"  -٤

الدجاجة  -أ

الصبي حمدان -ب 

ام غزیالن - ج

العبرة من قصة نظارات الدب ابي فهد -٥

ن نستهزأ من االكبر منا سناً ا -أ

ان نساعد الشخص الذي یحتاج للمساعدة -ب

ان نضع اشیائنا في اماكن غیر اماكنها - ج

كلمة (فرأوا)معناها -٦

شاهدوا -أ

بحثوا -ب

وجدوا - ج

لیلى من المدرسة شاهدت على المائدة عندما رجعت -٧

كعكًا  -أ

خبزاً  -ب
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بیضاً  - ج

مدرسة ذهبت الى عندما عادت لیلى من ال -٨

بیت اختها -أ

بیت جدتها -ب 

بیت جدها - ج

الذي كان نائمًا في سریر جدة لیلى -٩

  االفعى -أ

الثعلب -ب

الذئب - ج

معنى كلمة (خبیث) - ١٠

مكار -أ

حاقد  -ب

غیور - ج 

علي بابا رأى - ١١

اربعون رجالً  -أ

ثالثون رجالً  -ب

عشرون رجالً  - ج

تدل قصة علي بابا على - ١٢

حب المال -أ

الشجاعة واالمانة -ب

حب سرقة اشیاء االخرین - ج 

وجد علي بابا في المغارة اكیاس من - ١٣

  الذهب  -أ

الفضة -ب 

الحلوى - ج

قائل هذه العبارة هو - ١٤

" هذه اموال مسروقة نعیدعا الى اصحابها انت شجاع وامین یا علي بابا"

الحاكم -أ

الجنود -ب

اللصوص - ج

مة (الحطب)معنى كل - ١٥

الخشب -أ

المطاط  -ب
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الحدید - ج

شاهدت الفأرة على وجه االسد - ١٦

نملة -أ

عنكبوت -ب

فراشة - ج

صحا االسد غضبان - ١٧

الن الفراشة جلست على وجهه وهو نائم -أ

الن الفأرة صاحت في وجهه -ب

الن الشبكة وقعت علیه  - ج

تعلمنا قصة الفأرة الصغیرة واالسد - ١٨

زأ باالصغر منا سناً ان نسته -أ

ان نساعد من یطلب المساعدة  -ب

ان النهتم بمشاكل االخرین - ج

قائل هذه الجملة هو - ١٩

" التخف سأخلصك من هذه الشبكة"

الفیل -أ

الذئب -ب

  الفأرة - ج

كلمة (صحا) معناها - ٢٠

استیقظ من النوم -أ 

صاح بصوت عال -ب

نادى احدًا لیساعده - ج 

االرنب المغرور و السلحفاةنتعلم من قصة - ٢١

الغرور والالمباالة  -أ 

التواضع واالجتهاد -ب

االستهزاء بالضعفاء - ج

قائل هذه الجملة هو - ٢٢

انت لعبت وتأخرت وانا سبقت واكلت 

السلحفاة -أ

االرنب -ب 

النسر - ج


