أثر استخدام الطريقة المسرحية على مهارة الكالم
(حبث جترييب ىف الصف الثاٌل من معهد كلية الناشئُت اإلعدادي العصري اإلسبلمي شيكندى)
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ملخص
الكبلم ىو التعبَت عن الفكرة أو الشعور أو اإلرادة بنظام من األصوات والرموز الدالة على معان .وكانت
مهارة الكبلم دتلك دورا مهما ألهنا تناسب وظيفة أساسية يف اللغة ىي آلة االتصال .ومشكلة ىذا البحث
ىي مازال ادلدرس يستخدم طريقة احملاضرة أو الطريقة القددية حيث إن التبلميذ اليقدرون على الكبلم باللغة
العربية كبلما فاصيحا ،وقلة إدلام التبلميذ بادلفردات.
وأسئلة البحث اليت قدمتها الباحثة يف ىذا البحث ىي ( )1كيف كانت مهارة كبلم الطبلب ىف اللغة العربية
قبل استخدام الطريقة ادلسرحية ىف الصف الثاٌل من معهد كلية الناشئُت اإلعدادي العصرى اإلسبلمي
شيكندى  -سَتانج ؟ ( )2كيف يتم استخدام الطريقة ادلسرحية ىف الصف الثاٌل من معهد كلية الناشئُت
اإلعدادي العصرى اإلسبلمي شيكندى  -سَتانج ؟ ( )3كيف أثر استخدام الطريقة ادلسرحية على مهارة
الكبلم ىف الصف الثاٌل من معهد كلية الناشئُت اإلعدادي العصرى اإلسبلمي شيكندى  -سَتانج ؟
واستخدمت الباحثة يف ىذا البحث منهج البحث التجرييب وأما أساليب مجع البيانات ادلستخدمة يف ىذا
البحث فهي ادلبلحظة وادلقابلة والدراسة ادلكتبية واالختبارات .أما النتائج احملصولة ذلذا البحث فهي أن
استخدام الطريقة ادلسرحية على مهارة الكبلم ىف الصف الثاٌل من معهد كلية الناشئُت اإلعدادي العصرى
تدل على درجة  .71واعتماد
تدل على درجة  ،86ومن الفصل الضابط ّ
اإلسبلمي شيكندى –سَتانج ّ

على البيان أن قيمة دك =  36يف ادلستوى الداللية  %5ىي  2،،2:وحتصل على قيمة "ت" احلسابية
 .4،18فظهرت النتيجة منها أن "ت" احلسابية أكرب من "ت" اجلدوالية مبعٌت أن استخدام الطريقة
ادلسرحية ىناك أثر كبَت يف إدلام التبلميذ على مهارة الكبلم.

الكلمات المفتاحية  :الكالم ،بحث تجريبي ،طريقة المسرحية

مقدمة
مهم ىف مناىج التعليم ،ألنو اخلطوات األوىل ىف زلاولة
إن اذلدف ىف عملية التعليم ىو عنصر ّ
ارتقاء مهارة كبلم التبلميذ ىف التعليم .ولذلك الب ّد للمدرس أن يعرف على أىداف تعليم اللغة العربية ألهنا
أىم اجلوانب ىف منهج تعليم اللغة.
من ّ
يعترب الكبلم الفن الثاٌل من فنون اللغة األربعة بعد االستماع .وىو ترمجة اللسان عما تعمو
اإلنسان عن طريق االستماع ،والقراءة ،والكتابة .وىو من العبلمات ادلميزة لئلنسان ،فليس كل صوت
كبلم ،ألن الكبلم ىو اللفظ واإل فادة .واللفظ ىو الصوت ادلشتمل على بعض احلروف ،كما أن اإلفادة
األقل ىف ذىن ادلتكلم صحيح أن ىناك أصواتا تصدر من بعض
ىي مادلت على معٌت من ادلعاٌل ،على ّ
احليوانات حت مل بعض .و معٌت ىذا أن الكبلم مبعناه احلقيقى ىو مايصدر عن اإلنسان ليعرب بو عن شيء
لو داللو ذىن ادلتكلم والسامع ،أو على األقل يف ذىن ادلتكلم.

1

والكبلم من ادلهارات األساسية ،الىت يسعى الطالب إتقاهنا ىف اللغات األجنبية .ولقد اشتدت
احلاجة إىل ىذه ادلهارة ىف الفًتة األخَتة ،عند ما زادت أمهية االتصال الشفهي بُت الناس .ومن الضرورة
 1إبراىيم زلمد عطا ،طرق تدريس اللغة العربية( ،جامعة القاىرة 1،5. )1996 :

مبكان عند تعليم اللغة العربية ،االىتمام باجلانب الشفهى ،وىذا ىو االجتاه ،الذى نرجو أن يسلكو مدرس
اللغة العربية ،وأن جيعل مهو األول ،دتكُت الطبلب من احلديث بالعربية ،ألن العربية لغة االتصال ،يفهمها
حجة دلن يهمل اجلانب الشفهى ،ويهتم باجلانب الكتايب ،مداعيا أن اللغة
مبليُت الناس ىف العامل ،وال ّ
العربية الفصيحة الوجود ذلا ،والأحد يتكلّمها.

2

اإلطار النظري
أ.

طريقة المسرحية

.1

مفهوم الطريقة المسرحية
ونسق
وعرفها عفانة واللوح بأهنا اليت يقوم فيها التبلميذ بتمثيل ّ
نص سبق إعداده ،وحفظة أدوارهّ ،

أداءه ،وجيب أن يلتزم التبلميذ بالدور ،ودينع اخلروج عن النص ،ويكنسب التلميذ القدرة على التعبَت
اسي ،ويفيد ىذا النوع من
والفهم ،وقد يكون مكان العمل ادلدرج أو قاعات االحتفاالت أو الفصل الدر ّ
ادلسرحيات التبلميذ يف حفظ اآليات واألحاديث النبوية ،وىي دتد التبلميذ مبادة القصص اخليالية
واحلواديث التاخرية ،وىذا النوع يناسب مجيع التبلميذ ،كما يكسب ادلقررات الدراسية حياة ،وحيقق الكثَت
من أىداف التدريس يف سلتلف ادلراحل التعليمية.
.2
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طبيعة الطريقة المسرحية
من المعلوم أن المسرح العربي قد مر خبلل تاريخو بمراحل ثبلث:

 2علي موسى لوبيس ،مهارة الكبلم أمهيتها وكيفية تدريسها ( الربعة)vol 3, 2012 ،
 3رىام نعيم علي الطويل ،أثر توظيف أسلوب الدراما يف تنمية ادلفاىيم وبعض عمليات العلم مبادة العلوم( ،غزة  :اجلامعة اإلسبلمية.27-25 ،)2،11 ،

 مرحلة عرف فيها الوطن العربي أشكاال تمثيلية أو مسرحية شعبية تمثلت في حواريات
وتمثيليات هزلية تقوم على النكتو ،وفي خيال الظل و األراجوز والمقاسات ،كما يجعل
التراث األدبي بالكثير من األشكال المسرحية .ولكنها ما كانت تشتمل على العناصر
المسرحية الحديثة.
 مرحلة دخول المسرح األوروبي وتأثيره من خبلل الترجمات واالقتباس والتعريب والتأليف.
 أما المرحلة األخيرة فهي المرحلة التي يحاول فيها شباب المسرح بعث دماء جديدة في
المسرح العربي بالعودة إلى أشكال التراث األدبي والفنون الشعبية الستحداث مسرح عربي
الهوية ،وهي مرحلة يتمثل فيها صراع بين جيلين من المسرحيين العرب ،أو بين المسرح
الرسمي والمسرح الشعبي على وجو التحديد.
.3

مميزات وعيوب الطريقة المسرحية



شليزات الطريقة ادلسرحية
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 .1اىتم الطبلب على الدرس.
 .2ألن الطبلب يلعب الدور بأنفسهم ،فأسهلهم على حتقيق مسألتهم.
 .3للطبلب ،اللعب الدور بشخص آخر ،فيستطعوا أن حيلوا كغيىرىم.
 .4يشعر الطبلب أن ينفسوا كاآلخر ،حىت يشتدوا على ادلبال.
 عيوب الطريقة ادلسرحية
 .1إذا كان ادلدرس اليفهم بأىداف الطريقة أو األساليب التعليم فبل ينجح طريقة ادلسرحية.
 .2أكثر من ادلمثلة ال حيفظون على الشعوى فاعلو.
 4زلمد سراج الدين" .فن ادلسرحية وسعتو يف األدب العريب" .27- 26

 .3إذا كان ادلدرس ال يستخدمون الطريقة ادلسرحية باجلد ،فيكدروا على اللعب ادلسرحية.
 . .4استخدام الطريقة المسرحية في تدريس اللغة العربية
األنشطة التعليمية ادلساعدة يف ادلسرح ادلدرسي  :يف أثنائ اإلعداد لؤلنشطة ينبغي مراعة عدد من
النقاط التالية:
 أن تكون ادلعلمة أو ادلعلم على معرفة ودراية جيدة بأصول وأساسيات مسرح الطفل.
 اختيار التبلميذ الذين يتمتعون مبوىبة التمثيل وتدريبهم على حوار ادلسرحية.
 تقسيم األدوار على التبلميذ.
 إعداد لوازم ادلسرحية من ادلبلبس ادلناسبة وادلسرح واإلضاءة وادلوسيقا وغَتىا.
يفضل أن هتيّئ ادلعلمة التبلميذ للمسرحية اليت
 عند عرض مسرحية للتبلميذ عن طريق العرائسّ ،
ستعرض عليهم.
 أن يكون موضع ادلسرحية بالفكاىة والبهجة لتسهيل توصيل ادلعلومة.
 استخدام العرائس ادلناسبة للمسرحية.
 إعداد ادلكان ادلناسب إلجراء ادلسرحية.
ب.

قدرة التالميذ على مهارة الكالم

.1

مفهوم مهارة الكالم
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 5سلطان عمان – سورية" .ادلرح ادلدرسي ورفع مستوى حتصيل طلبة التعليم األساسي مبدارس منتقيت" .رللة جامعة دمشكش ،اجمللد ،27 .العدد .األول  +الثاٍل
(.158-157 :)2،11

الكبلم ىف أصل اللغة عبارة عن األصوات ادلفيدة ،وعند ادلتكلمُت ىو  :ادلعٌت القائم بالنفس الذي
يعرب عنو بألفاط .ويقصد بو نطق األصوات العربية نطقا سليما ،حبيث خيرج ىذه األصوات من سلارجها
ادلتعارف عليها لدى علماء اللغة.
.2
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أنواع الكالم
مستوى الكبلم ينقسم إىل:



ادلناقشة
ادلناقشة ىي طريقة تقوم يف جوىرىا على احلوار .وفيما يعتمد ادلعلم على معارف التبلميذ

وخرباهتم السابقة فيوجو نشاطهم بغية فهم القضية اجلديدة مستخدما األسئلة ادلتنوعة وإجابات التبلميذ
لتحقيق أىداف درسو.


اخلطابة
عرف بادتنج اخلطابة بتعاريف كثَتة ،ال يتباعد بعضها عن بعض .واخلطابة ىي فن سلاطبة

اجلماىَت بطريقة اإللقائية تشتمل على اإلقناء واالستمالة .يعٍت أهنا تتعامل مع العقل والعاطفة مع تركيزىا
على العاطفة بصورة واضحة .وكما أهنا اتصال يف اجتاه واحد يقوم بو الطيب لتوصيل معلومات أو مفاىيم
لغَته.
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احلوار

عندي أوليا" .إسًتاتيجيات تعليم مهارة الكبلم لطلبة قسم تعليم اللغة العربية" .التدريس ,اجمللد .الرابع ،العدد الثاٍل (44 : )2016

احلوار ىو مراجعة الكبلم بُت شخصُت أو أكثر .واحلوار وسيلة اإلتصال بُت الناس ،حبيث
يتعاون ادلتحاورون على معرفة احلقيقة والتوصل ،وىو عبارة عن مطلب إنساٍل حبث يتم استخدام أساليب
احلوار البناء إلشباع حاجة اإلنسان لبلندماج.


احملاضرة
احملاضرة ىي طريقة تعليمية تتضمن اواصبل وختاطبا باجتاه واحد من ادلقدم إىل ادلستمعُت .وأهنا

دتلك معلومات عن ادلوضوع الذي يدرسو وجيب الكبلم فيو.


ادلقابلة
ادلقابلة ىي ادلهارة والفن اليت تسهل احلصول على ادلعلومات ادلمكنة حول الفرد من مصادرىا

ادلختلفة وبوسائل متباينة فيما يتعلق جبوانب خاصية ،ومن مث ديكن للمرشد أن يدرس سلوكية يف إطار من
التفاعل اإلجيايب ادلثمر ينهما.


الشورى
الشورى ىي عرض أمر ما من األمور اليت هتتم الفرد أو اجملتمع على ذوي الرأي واخلربة الدراسة

وإبداء اآلراء يف شأنو ،مع بيان احلجج الستخراج الرأي الراجع من تلك اآلراء.


احلكاية
احلكاية يف الًتاث ىي القصة ادلروية واليت قد تستند إىل احمليلة بصورة أساسية وإىل بعض احلقائق

يف بعض جوانبها وإىل البطوالت اجلبارة والقدرات اخلارقة وادلوت واحلياة والفقر والغٍت واخلَت والشر .إال أهنا
ويف مقاييس عصرنا ىذا ديكن وصفها با لرواية.
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أهداف تدريس الكالم

 7با دتانج" ,تطبيق الطريقة التدريبية لًتقية مهارة الكبلم ،رلبلت تعليم اللغة العربية"343-341.)2،13(Vol.15 ،

 نطق أصوات اللغة نطقا صحيحا و واضحا.
 التعبَت عن األفكار مستخدما الصيغ ادلناسبة.
 ادلمارسة للموافق ادلختلفة للحياة اليومية السائدة.
 تنمية الثقة بالنفس.
 الكشف عن موىبة التبلميذ يف رلال اخلطابة واالرجتال وسرعة البيان يف القول.
.4
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أهمية مهارة الكالم ومجاالتها
 إن الط فل يبدأ أوال باكتساب الكبلم وديارس اللغة عدة سنوات ،مث يذىب بعد ذلك إىل
ادلدرسة لتعلم مهاريت القراءة والكتابة.
 ىناك رلتمعات تتحدث لغات عديدة ولكنها الدتتلك أنظمة كتابية لتلك اللغات.
 وىناك رلتمعات تتحدث لغات معينة وذلا أنظمة كتابية ولكن صلد كثَتا منهم أميُت يتحدثون
اللغة ولكن اليقرؤوهنا واليكتبوهنا.
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رلاالت مهارة النطق والكبلم :


التوقف يف فًتات مناسبة عند الكبل ،عند مايريد إعادة ترتيب أفكار .أو توضيح شيئ منها,
أو مراجعة صياغة بعض ألفاطو.



االستجابة دلا يدور أمامو من حديث استجابة تلقائية ينوع فيها أشكال التعبَت وأمناط الًتكيب,
شلا ينبئ عن حترر من القوالب التقليدية يف الكبلم.

 8تيتك سوندرى ،أثر استخدام أسلوب األلعاب اللغوية على مهارة الكبلم( ،جامعة سبلتيجا اإلسبلمية احلكومية 25-24 ،)2،14 :
 9عندي أوليا" .إسًتاتيجيات تعليم ادلهارة الكبلم لطلبة قسم تعليم اللغة العربية" .التدريس  :اجمللد ،4 .العدد.47- 46 :)2،12( 2 .



الًتكيز عند الكبلم على ادلعٌت وليس على الشكل اللغوي الذي يصوغ فيو ىذا ادلعٌت.



تعبَت رلرى احلديث بكفاءة عند ما يطلب ادلوقف ذلك.



حكاية اخلربات الشخصية بطريقة جذابة ومناسبة.



إلقاء خطبة قصَتة مكتملة العناصر.



إدارة مناقشة يف موضوع معُت – وحتديد أدوار األعضاء ادلشركُت فيها واستخبلص النتائج من
بُت الآلراء اليت يطرحها األعضاء.1،
مناهج البحث

أ .موقع البحث وموعده
ميدان البحث ادلأخوذ من ىذا البحث فهو معهد كلية الناشئُت اإلعدادي العصري اإلسبلمي
شيكندي – سَتانج من الصف الثاٌل ،وأما موعده فيقام منذ  27من يناييىر حيت  17من مارس
.2،18
ب .منهج البحث
تستخدم الباحثة ىف ىذا البحث الطريقة التجريبة ،ويذكر العساف (1431ه) أن ادلنهج التجرييب
ىو منهج يعرف بو أثر السبب (ادلتغَت ادلستقل) على النتيجة (ادلتغَت التابع).
ج .أدوات البحث
)1

ادلبلحظة

)2

ادلقابلة

 10علي موسى لوبس" .مهارة الكبلم أمهيتها وكيفية تدريسها" .الرباعة ،اجمللد.5 :)2،12( ،3 .

االختبار

)3

الدراسة ادلكتبية

)4

نتائج اختبار عن مهارة الكالم للطالب فى اللغة العربية فى الصف الثانى من معهد كلية الناشئين
اإلعدادي العصري اإلسالمي شيكندي –سيرانج قبل استخدام الطريقة المسرحية وبعد استخدامها
في الفصل التجريبي.
األرقام

اسم التالميذ

االختبار القبلي

االختبار البعدي

1

إرناوايت

55

85

2

إنداة رمحوايت

65

85

3

إنينج سفيت تري مرلينا

7،

1،،

4

أفريلياٌل

65

8،

5

أليا أزكيا زلفى

7،

1،،

6

أنسا

65

8،

7

أيريكا ميديانا

7،

1،،

8

أيلى فسفيتا

3،

75

9

باغسيت

4،

8،

1،

حَتيل فًتيا

85

8،

11

ديٍت نور إنساٌل

75

8،

12

سيت فطانة

85

85

13

مسرية ولندري

6،

85

14

شاحلى أيسا نور شيفا

7،

9،

15

شفا ويري تنيا

7،

85

16

صفية النفوس

65

9،

17

صفينا كنفلوح النسا

7،

95

18

فًتي أماليا

3،

8،

5،

8،

مفتاح الروضة

19

المجموع القيمة

1190

1635

المتوسط

62،63

86

ومن البيانات يف جدول 4.6حصلت الباحثة على رلموع القيمة لبلختبار القبلي  /األول يف
الفصل التجريب وىو  1190ومتوسطو  .62,63وأما رلموع القيمة لبلختبار البعدي  /األخَت 1635
ومتوسطو  86فلذلك كانت نتائج ادلتوسط يف االختبار البعدي أكرب من النتائج القبلي.
نتائج اختبار مهارة الكالم للطالب في الفصل الضابط بدون استخدام الطريقة المسرحية
األرقام

اسم التالميذ

االختبار القبلي االختبار البعدي

1

أمحد فحمي

65

70

2

أمحد رفقي
السبلم
أمحد عفيف

7،

7،

6،

65

4

أمحد نغراحا

35

6،

5

أريفُت حانف

95

8،

6

حسُت حداية اهلل

1،،

1،،

7

حيزال زيداٍل

65

7،

8

رزقي فرادانا

7،

7،

9

رمسان ديٍت

5،

6،

1،

رفقي زلردينشة

55

6،

11

سوغانج

55

65

12

عبد الرمحان

6،

65

13

عبد القادر

65

7،

14

فحمي حداية

75

75

15

زلمد إمساعيل

7،

75

3

16

زلمد ردوان

65

7،

17

زلمد فرحان

95

95

18

زلمد نور خالص

55

6،

19

نورشحمان

5،

7،

المجموع القيمة

1255

1255

متوسطة

66،،5

65

ومن البيانات يف جدول 4.7حصلت الباحثة على رلموع القيمة لبلختبار القبلي  /األول يف
الفصل الضابط وىو  1255ومتوسطو  . 66,05وأما رلموع القيمة لبلختبار البعدي  /األخَت 1350
ومتوسطو  71فلذلك كانت نتائج ادلتوسط يف االختبار البعدي أكرب من النتائج القبلي.
نتائج البحث
بعد أن قامت الباحثة بتحليل البيانات عن استخدام الطريقة ادلسرحية على مهارة الكبلم ،
فنتائجها كالتايل :
 .1إن مهارة الكبلم للطبلب ىف الصف الثاٌل من معهد كلية الناشئُت اإلعدادي العصري اإلسبلمي
شيكندي –سَتانج قبل استخدام الطريقة ادلسرحية غَت جيدة ،ألن ادلدرسُت اليشجعوهنم على الكبلم
وأسباهبا أيضا قلة إدلام التبلميذ بادلفردات .يعرف من االختبار القبلي أن النتائج منخفضة .ورلموع
القيمة للفصل التجرييب ىو  119،مبتوسط ،62،63ورلموع القيمة للفصل الضابط  1255مبتوسط
 .،5،66وبعد تطبيق الطريقة ادلسرحية تكون النتائج جيدة ألن نتائجتهم يف االختبار البعدي يرقّي
نتائج

االختبار

القبلي.

وبذلك

يكون التبلميذ يقدرون على الكبلم باللغة العربية كبلما فصيحا .وىذا يظهر من رلموع قيمة االختبار
البعدي كأن نتيجتهم فيو أكرب ،أي للفصل التجرييب 1635مبتوسط  86للفصل الضابط 135،
مبتوسط .71
 .2إن الطريقة ادلسرحية ىي الطريقة اليت استخدمتها الباحثة يف عملية التعليم والتعلم ىف الصف الثاٍل من
معهد كلية الناشئُت اإلعدادي العصري اإلسبلمي شيكندي –سَتانج .باستخدام ىذه الطريقة البد
أن تكون ادلعلمة/ادلعلم على معرفة ودراية جيدة بأصول وأساسيات مسرح التبلميذ ،واختيار التبلميذ
الذين يتمتعون مبوىبة التمثيل وتدريبهم على حوار ادلسرحية ،مث تقسيم األدوار على التبلميذ ،وإعداد
لوازم ادلسرحية من ادلبلبس ادلناسبة وادلسرح واإلضاءة وادلوسيقا وغَتىا ،عند عرض ادلسرحية للتبلميذ
عن طريق العرائس ،يفضل أن هتيئ ادلعلمة التبلميذ للمسرحية اليت ستعرض عليهم  ،أن يكون موضوع
ادلسرحية من ادلنهج أو لغرس قيم وسلوكيات ،وأن تتميز ادلسرحية بالفكاىة والبهجة لتسهيل توصيل
ادلعلومة ،واستخدام العرائس ادلناسبة للمسرحية ،وإعداد ادلكان ادلناسب إلجراء ادلسرحية.
 .3إن أثر الطريقة ادلسرحية على مهارة الكبلم للطبلب ىف اللغة العربية ىف الصف الثاٌل من معهد كلية
الناشئُت اإلعدادي العصري اإلسبلمي شيكندي –سَتانج .تكون درجة االختبار القبلي واالختبار
البعدي سلتلفة .ورلموع القيمة قبل استخدام الطريقة ادلسرحية ىو  119،مبتوسط ،62،63
واالختبار البعدي  1635مبتوسط  .86لقد وجدت الباحثة النتائج ادلختلفة يف االختبارين أي يف
األول قبل استخدام الطريقة ادلسرحية واالختبار األخَت بعد استخدامو ومن نتيجة حتليل
االختبار ّ
البيانات وجد الباحثة قيمة "ت" احلسابية  4،18و قيمة "ت" اجلدولية يف ادلستوى الداللية  %5ىي
ويدل على
 2،،2يف دك  36وبذلك تعرف أن قيمة "ت" احلسابية أكرب من قيمة "ت" اجلدوليةّ .
أن الفرضية الصفرية اليت قدمت الباحثة مرفوضة والفرضية اخليارية مقبولة .وىذا يعٍت أ ّن استخدام

الطريقة ادلسرحية يؤثّر ذا داللة إحصائية على مهارة الكبلم ىف الصف الثاٌل من معهد كلية الناشئُت
اإلعدادي العصري اإلسبلمي شيكندي –سَتانج
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