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  :المستخلص
 اإلنجلیزیةوم الكرتونیة في تدریس اللغة  تأثیر استخدام الرسىھدفت الدراسة إلى معرفة مد

حیث تعد من أجل تنمیة مھارة التحدث عند طالبات الصف الرابع االبتدائي في مدینة خمیس مشیط، 
 ھي األساس في تكوین الشخصیة، العتبارھاالمرحلة االبتدائیة من أھم المراحل التعلیمیة، نظرًا 

 وقد ھدفت الدراسة إلى إعداد صیغة ،األطفالة لمدارك ونقطة األساس في التنشئة والتنمیة المتكامل
تقدیمیة مقترحة تناسب الوحدة التدریسیة المختارة بالرسوم الكرتونیة، وقد تمثلت مشكلة الدراسة 

 بصورة عامة، وفي استراتیجیات تدریس مھارة اإلنجلیزیةفي ضعف استراتیجیات تدریس اللغة 
االستراتیجیات من قبل المعلمات والطالبات على التحدث خاصة، ویكمن الضعف في تطبیق 

السواء، وقد تم اختیار عینة البحث من طالبات الصف الرابع االبتدائي بمدینة خمیس مشیط، وتم 
تطبیق اختبار التحصیل القبلي وتنفیذ التجربة وتطبیق اختبار التحصیل البعدي، وتم استخدام  

وقد تمثلت أھم نتائج الدراسة في وجود ، تائج الدراسةلعینتین مستقلتین للتحقق من ن) ت(اختبار 
بین متوسط درجات تحصیل تالمیذ المجموعتین ) ٠،٠١(فرق ذو داللة إحصائیة عند مستوى داللة 

التجریبیة والضابطة في التحصیل البعدي لصالح المجموعة التجریبیة، وكذلك وجود فروق ذات 
وقد .  مما یدل على فاعلیة استخدام الرسوم الكرتونیةداللة إحصائیة لصالح المجموعة التجریبیة،

أوصت الدراسة بتدریب المعلمات على التدریس باستخدام الرسوم الكرتونیة، وتقدیم رؤیة لتطویر 
 باستخدام الرسوم الكرتونیة، وتشجیع التالمیذ على حب التعلم باستخدام اإلنجلیزیةمقرر اللغة 

  .الرسوم الكرتونیة
 المرحلة - خمیس مشیط - مھارات التحدث-اإلنجلیزیة اللغة - رسوم كرتونیة: ةكلمات مفتاحی 

 .االبتدائیة
The Effect of Using Cartoon Graphics in Teaching English Course 

To develop the speaking skills of fourth grade students 
Abstract: 

The main objective of the study was to investigate the effect of using 
cartoons in teaching English in order to develop the skills of speaking in 
the fourth year students in Khamis Mushait city ،that primary school is 
considered the most important educational stage ،The main aim of the 
study was to prepare a suggested presentation format suitable for teaching 
unit chosen with cartoon drawings. The problem of the study was the 
weakness of the strategies of teaching English in general and in the 
strategies of teaching speaking skills specially ،the researcher select a 
sample of students in the fourth year in Khamis Mushayt ،the researcher 
used the analytical descriptive approach and the semi-experimental method. 
The researcher prepared the following tools: Proposed presentation format 
cartoon - Collective test. The most important findings of the study were the 
presence of a statistically significant difference at the level of (0.01) 
between the average scores of students of the two groups experimental and 
control in the post-acquisition for the experimental group ،the existence of 
differences of statistical significance for the benefit of the experimental 
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group ،which indicates the effectiveness of using of cartoons. The study 
recommended the training of teachers on teaching using cartoons. 
Keywords: English language- Cartoon Graphics- speaking skills- Khamis 
Mushait – primary school 

  :دراسةمقدمة ال
أصبح التعلیم حاجة ملحھ من أجل التفاعل والتعامل مع متغیرات العصر، وھو أداه للتنمیة 

 والمجتمع اإلنساني والتقدم معرفیًا ووجدانیًا ومھاریًا، كما ویعتبر التعلیم مطلب أساسي لرفعة ورق
بصورة أكبر؛ لذا وجب علینا االھتمام بتطویر التعلیم والبعد عن األسالیب التقلیدیة؛ وذلك لعدم 
قدرتھا على مواكبة االنفجار المعرفي وأنشطة التعلم التي تسھم في رفع عملیة التعلیم وتحقق 

  .متطلبات العصر المتجددة
م أصبح ضروریًا، فكل األمم اھتمامھا ھو على أن تطویر التعلی) م٢٠١١(بكار وأكد 

وحل ، التربیة والتعلیم؛ باعتباره األساس لتنمیة األمة جمیعًا وعلیھا أن تحاول النھوض بمؤسساتھا
  .مشكالتھا

 المرحلة االبتدائیة من أھم المراحل التعلیمیة، كونھا قاعدة أساس لتكوین البنیة دوتع
 تزویدھم بكل ما إلىمما یقودنا ، األطفاللتنمیة الشاملة لمدارك والبدایة لعملیة التنشئة وا، الشخصیة

 أن مرحلة إلىیحقق النمو الشامل والمتزن لشخصیاتھم روحیًا واجتماعیًا وعقلیًا ونفسیًا وجسمیًا 
التعلیم االبتدائي من أھم مراحل التعلیم العام؛ كونھا حجر األساس واللبنة األولى في ترسیخ 

  ).١٤٢٠الحقیل، ) (م٢٠٠٧مد وآخرون، الحا( بسھولھ المعارف والمھارات
 من اللغات العالمیة، لذا كان لتدریسھا أھمیة علمیة واقتصادیة وثقافیة اإلنجلیزیة اللغة دوتع

 تنویر عقلھ بلغة أخرى مثل اللغة إلىومھنیة، في وقتنا الحاضر، باعتبار أن حاجة الفرد 
 االرتقاء بالفرد، ویزید من ثقتھ بنفسھ في التعامل إلىسعى ، تحقق التقدم المعرفي الذي یاإلنجلیزیة

 أثناء العملیة التعلیمیة إلیھ ارتباطھا بالغرض المراد التوجھ إلىمع متغیرات العصر، باإلضافة 
  ).م٢٠٠٦طعیمة، ) (٢٠١٣ الحارثي،(

، األساسیة  في المرحلة االبتدائیة تزود الفرد بالمھاراتاإلنجلیزیةوبالتالي فإن تدریس اللغة 
والتي من خاللھا تتحقق رغبتھ في مواكبة االنفجار المعلوماتي، واالستفادة من ثقافات أجنبیة 

  .متنوعة، كما وُتوِجد فردًا قادرًا على مواجھة متطلبات العصر والتعایش معھ بسھولھ
 لغة سماعیة قیاسیة بمعنى أن الكلمة تنطق حسب سماعھا اإلنجلیزیةكما وتسمى اللغة 

وال توجد ھناك قاعدة أساسیة ثابتة یمكن تطبیقھا على جمیع مفردات ، قاس علیھا أمثالھا في اللفظوت
 الكلمات والتعابیر الشاذة إال أنھ اإلنجلیزیةكذلك تكثر في اللغة ،  من حیث النطقاإلنجلیزیةاللغة 

كلمة من بالرغم من ھذا الشذوذ ھناك قواعد موضوعیة وھي أساسیة یمكن بموجبھا نطق أیة 
 ھو التعلم الصحیح لنطق اإلنجلیزیة المھمة لتعلم اللغة األشیاءومن ، الكلمات مھما كانت حروفھا

 بعض نتائج بحوث المؤتمر الدولي األول لتعلیم اللغة إلیھ وھو ما توصلت اإلنجلیزیةاألحرف 
  ).٢٠١٢، خطاب(  بجدةاإلنجلیزیة

 واسع من المفكرین والمتخصصین  حقلاإلنجلیزیةوقد مضى في تطویر مناھج اللغة 
حیث ركز ذلك التطویر على ضرورة تجدید المعارف ، ومصممین وحتى معلمین ھذه المناھج

والمھارات والقیم التي شملت منظومة التعلیم، وما تشتمل على المنھج وطرق التدریس والبیئة 
، 2002یمھ ریتشاردز وتخطیط التعلیم وقیاسھ وتقو، التعلیمیة التربویة، كذلك تأھیل المعلم

Richards) ( ویشیر شنسیرل وریتشرش)Chanceril and Richterich، 1978 ( أن تطویر
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 التفاعل مع ھذه إلى األقرب الفئةالمناھج یمكن أن یحدد من خالل المعلمین والمتعلمین، فھم 
ع  یتحقق عن المناھج، ویستطیعون تحدید حاجات التعلم، وجوانب التعدیل، والتحسین فیھا بشكل مقن

 . على نحو مناسباإلنجلیزیةطریقھ تعلم اللغة 
كونھا تالمس المجتمع ، تعد مھارة التحدث من المھارات اللغویة الضروریة والمھمة جدًاو

فھي تعتبر وسیلة للتعبیر عن الحاجات وتنظیم وممارسة ما تعلمتھ الطالبة من ، المحیط بكل تفاصیلھ
حیث تعتبر وسیلة مھمة للتواصل مع من یتحدثون باللغة ،  یشعر بھوالتعبیر عن ما، استماع وقراءة

 على التطور العلمي والتقني والمعرفي والطبي وغیرھم اإلنجلیزیة، في ظل سیادة اللغة اإلنجلیزیة
  ). (Richards، 2007في وقتنا الحاضر ریتشاردز

ن استخدام اللغة  مھارتي التحدث والكتابة مھارات إخراج، حیث تمكن المتعلم مدتعكما 
 عن طریق استخدام اللغة وتوضیح األفكار والمقاصد عن طریقھما، فقد اتضح أنھ مازال وإخراجھا

ھناك الكثیر من الطالبات الالتي یواجھن صعوبات في اكتساب مھارة التحدث، وذلك قد یكون سببًا 
ث مرتكز على مھارة ، أو ضعف االستماع للغة، وذلك ألن التحدباألخطاءإما خوفًا من الوقوع 

االستماع، باعتبارھا أحد مھارات اإلدخال، ألن مھارة التحدث ترتكز على اختیار وتنظیم محتوى 
كما أن البعض یصاب بالخجل في حالة وقوعھ في موقف یتطلب التحدث أو حتى ، وأفكار الموقف

ل بعض مشاكل قراءة بعض المفردات والمصطلحات، كما یمكن أ  تسھم الرسوم الكرتونیة في ح
  .التحدث لدى الطالبات، ألنھا تخلق مزیدًا من االنتباه والتركیز

 أن الرسوم الكرتونیة لھا دور فعال في العملیة ) kabapinar، 2005(كما یؤكد 
التدریسیة، وتمكن المعلم من معرفة أفكار الطلبة وإجاباتھم، كذلك تمكننا من وضع االختیارات 

  .ر من الطلبةالخاطئة التي ممكن أن تصد
ولزیادة فاعلیة الرسوم الكرتونیة یجب تدریب المعلمین والمعلمات على استخدامھا بالشكل 

 محتوى المناھج الدراسیة على اختالف مجاالتھا؛ وذلك ألثرھا البارز في تنمیة وإثراءالصحیح، 
بالفھم العلمي السلیم مھارات الطلبة، باإلضافة إلى المساھمة في تنمیة التفكیر لدى الطلبة وتزویدھم 

  ).م٢٠١٦البلوي، (
وبالتالي یمكن القول بأن الرسوم الكرتونیة تسھم في مجال التدریس بشكل واسع، كما أنھا 
تفید مع المراحل العمریة المبكرة، ویفضل استخدمھا لتحاكي واقع البیئة المحیطة، والمجتمع 

، كونھا تسعى لتحقیق األطفالئیة وریاض المعاصر مع مختلف المواد الدراسیة في المرحلة االبتدا
 ربط واقع حیاة الطلبة بما تعلموه، وتراعي الفروق الفردیة، وتحفز الطلبة على التعلیم، ومن إمكانیة

خالل ھذا البحث فإن الباحثة تحاول عرض مدى تأثیر استخدام الرسوم الكرتونیة في تدریس اللغة 
  .  بات الصف الرابع االبتدائي بمدینة خمیس مشیط لتنمیة مھارة التحدث لدى طالاإلنجلیزیة
  :دراسةمشكلة ال

 عملیة لیست بغایة السھولة، لذا فإن مؤسسات تعلیم اللغة تسعى اإلنجلیزیةإن تعلیم اللغة 
 بعنایة واھتمام بالمناھج الدراسیة، ومحاولة التقویم المستمر للعملیة التعلیمیة، كما أن األفرادلتدریب 

 وتنمیة العادات والقواعد والمھارات إكسابعملیة بالغة التعقید؛ وذلك العتمادھا على تعّلم اللغة 
والمفردات على حٍد سواء، باإلضافة إلى أنھا تمكن المتعلم من اكتساب الخبرات وتسھیل عملیات 

  ).٢٠٠٣عبید وعفانة، (تفكیر الجاد  التعلم وال
قد حقق عمًال عظیمًا؛ وذلك لما في اللغة وترى الباحثة بأن الفرد الذي یتعلم لغتین یكون 

الثانیة من تراكیب نحویة ومھارات أساسیة و مفردات یكون تعلمھا أصعب من اللغة األولى، 
  . األولیةومختلفة عن لغة األم أو اللغة 
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إن إعداد المتعلم وتأھیلھ في ظل التغیرات والتطورات المعاصرة یتطلب نموا شامًال 
 التعلم المعرفیة والمھاریة والوجدانیة، ولكن بالنظر إلى الممارسات التعلیمیة ومتكامًال في جوانب

في المؤسسات التربویة یالحظ أنھا تركز في تدریسھا للمتعلم على الجانب  المعرفي فقط وتھمل 
الجوانب األخرى، وھذا ال یواكب االتجاھات التربویة المعاصرة التي تسعى إلى تحقیق الجودة 

 العملیة التعلیمیة؛ لذا كان من الضروري إعادة النظر في االستراتیجیات المستخدمة الشاملة في
وتقویم التعلم بحیث نحقق نتائج قیمة، تتناسب مع متطلبات التطور المجتمعي المستمر وبناء المتعلم 

  ).م٢٠٠٢عبد الحمید، (
افز المشجعة والحو، ولكي تنطلق عملیة التعلم بالشكل الصحیح البد من وجود الدوافع

 التدریسیة الحدیثة التي تسعى إلى تركیز على دور المتعلم واألسالیبوتقدیم االستراتیجیات 
 الفرصة الستثمار ما اكتسبھ الفرد من مھارات وخبرات بالممارسة إتاحةوتنشیطھ، وضرورة 

  ).٢٠٠٧الكبیسي، ( في وسائل مختلفة والتطبیق
ھي المھارة األكثر صعوبة بین المھارات مھارة التحدث ) ٢٠٠٩ (خواجةعتبر وقد ا

 التي ال یمكن أن تجري اإلنجلیزیةاألخرى للغة؛ كونھا تقوم على التفاعل الصفي في حصص اللغة 
دون تواصل لفظي، خاصة وأنھا تعتمد على التواصل بین المتعلمین، وبینھم وبین المدرس أثناء 

س أي مھارة ال تستعمل مھارة التحدث، فمبادرة العملیة التعلیمیة التعلمیة؛ ولیس ھناك حصة لتدری
المتعلم واستفساراتھ ومشاركاتھ في حصص مھارات القراءة والكتابة تستلزم إلمام بمھارة التحدث؛ 
وحصول الطالب على التغذیة الراجعة، وبدونھا یصعب على المدرس تقویم مدى تقدم المتعلم في 

  . األربعةالمھارات 
 طریقة تساعد على جذب انتباه الطلبة، ومعایشة الواقع إلىتحدث ویحتاج تدریس مھارة ال

المحیط لھم لتزید من دافعیتھم نحو تنمیة مھارة التحدث، ویكون ذلك من خالل االعتماد على 
االستراتیجیات الحدیثة في التعلیم كاستراتیجیة الرسوم الكرتونیة، التي تسھل عملیة تعلیم اللغة 

  .مھارة التحدث بشكل خاصكل عام، و بشاإلنجلیزیة
أن الرسوم الكرتونیة تستخدم لتعزیز التعلم لدى ) ٢٠١٤(كما یؤكد الكبیسي وحسون 

التالمیذ في العدید من المراحل المختلفة من الصفوف الدراسیة، وتزید من فرص تطویر المھارات 
دم كنقطة انطالق والتفكیر لدیھم، كما تعتبر الرسوم الكرتونیة كأحد االستراتیجیات التي تستخ

لتحفیز الطالب على الحوار وعرض التحدیات التي قد تؤدي إلى إعادة تشكیل األفكار لدى 
الطالب، وتفعیل وتنشیط الحوار حول موضوع معین، كذلك تستخدم في نھایة الدرس من أجل 

   .مراجعة التعلم والتقویم
 الدراسات والمراجع العربیة لم تكن استراتیجیة الرسوم الكرتونیة في التدریس ذات توافرو

كأداة تدریس، وتطویر للعملیة التعلیمة، بعكس ما كان في الدراسات األجنبیة التي استخدمتھا في 
 في اإلنجلیزیةالریاضیات والعلوم، لذا فقد اقترحت الباحثة تجربة ھذه االستراتیجیة في تعلیم اللغة 

مل التدریسي، وبناء على ذلك فقد اختارت الباحثة المملكة العربیة السعودیة، واإلفادة منھا في الع
 لتنمیة مھارة التحدث اإلنجلیزیةالبحث حول أثر استخدام الرسوم الكرتونیة في تدریس مقرر اللغة 

  .لدى طالبات الصف الرابع االبتدائي
 اإلنجلیزیةوحیث عمل الباحثة فقد الحظت أن ھناك ضعف في استراتیجیات تدریس اللغة 

العموم، ومھارة التحدث خصوصًا، ویكمن ذلك الضعف في تطبیق االستراتیجیات على وجھة 
القائمة على المتعلم كمحو للعملیة التعلیمیة، وطرق استخدامھا من قبل المعلمات والطالبات على حد 
سواء، لذا فقد تشكلت مشكلة البحث لدیھا وتجربة الرسوم الكرتونیة في تدریس مھارة التحدث، 

  . ئج تلك التجربةومعرفة نتا
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وبناء على ذلك فالبحث یسعى إلى معرفة أثر استخدام الرسوم الكرتونیة في تدریس مقرر 
، وفي ضوء ما سبق اإلنجلیزیة لتنمیة مھارة التحدث والرقي بتدریس مقرر اللغة اإلنجلیزیةاللغة 

ة في تدریس مقرر اللغة  ما أثر استخدام الرسوم الكرتونی:یمكن تحدید مشكلة الدراسة بالسؤال التالي
   لتنمیة مھارة التحدث لدى طالبات الصف الرابع االبتدائي بمدینة خمیس مشیط؟اإلنجلیزیة

   :أسئلة الدراسة
 اإلنجلیزیةبمقرر اللغة ) Days and Weather(ما الصیغة التقدیمیة المالئمة لتدریس وحدة  .١

 للصف الرابع االبتدائي؟
 لدى طالبات الصف الرابع االبتدائي اإلنجلیزیةیس اللغة ما أثر الرسوم الكرتونیة في تدر .٢

  لتنمیة مھارة التحدث المتوافرة في الوحدة المختارة؟
  : دراسةأھمیة ال

تكمن أھمیة الدراسة الحالیة من خالل ما أوضحتھ أدیباتھا ضرورة إعداد وحدة تعلیمیة 
مھارة التحدث لدى طالبات الصف مقترحة قائمة على التدریس باستخدام الرسوم الكرتونیة لتنمیة 

الرابع االبتدائي واستخدام استراتیجیة جدیدة من استراتیجیات تطویر مھارة التحدث وتحسین 
تسھم في االستفادة من الصیغة  كما،  كأحد أسالیب التعلم النشطاإلنجلیزیةتدریس مقرر اللغة 

 تطویر مناھج وطرق تدریس اللغة وتفید في، اإلنجلیزیةالتقدیمیة المقترحة لتدریس مقرر اللغة 
  .اإلنجلیزیة كذلك تفتح المجال للباحثین في تطویر تدریس اللغة اإلنجلیزیة

  : أھداف الدراسة
  : تحقیق األھداف التالیةإلىسعت الدراسة الحالیة 

  .إعداد صیغة تقدیمة مقترحة تالئم الوحدة التدریسیة المختارة بالرسوم الكرتونیة .١
  . لرفع األداء في تدریس مھارة التحدثاإلنجلیزیةغة مساعدة معلمات الل .٢
 صیاغتھا وفقًا للرسوم الكرتونیة وتطویر تدریس مھارة وإعادة المناھج إعدادالمساھمة في  .٣

  .التحدث
قیاس أثر التدریس باستخدام الرسوم الكرتونیة في تنمیة مھارة التحدث لدى طالبات الصف  .٤

  .الرابع االبتدائي بمدینة خمیس مشیط
 :حدود الدراسة

 :تلتزم الباحثة بالحدود التالیة
 :الحدود الموضوعیة: أوال

  للصف الرابع االبتدائي على اإلنجلیزیةتحددت الموضوعات المختارة في مقرر اللغة 
 ) Days and Weather(وحدة 

  یقتصر البحث على قیاس أثر الرسوم الكرتونیة في تنمیة مھارة التحدث دون بقیة
 .المھارات

 :الحدود الزمانیة: یاثان
في الفترة الزمنیة الواقعة في الفصل الدراسي ) الدارسة التجریبیة(طبق البحث میدانًیا 

 .ـھ١٤٣٧/١٤٣٨الثاني من العام الدراسي 
 :الحدود المكانیة: ثالثا

قتصر الدراسة على مجموعتین متكافئتین من طالبات الصف الرابع االبتدائي بإحدى ا
بینما تمثل ، تمثل إحداھا المجموعة التجریبیة، النھاریة بمدینة خمیس مشیطالمدارس الحكومیة 

  .األخرى المجموعة الضابطة
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  : دراسةمصطلحات ال
  مفھوم الرسوم الكرتونیة .١

رسومات تقدم مدى متنوعًا من االفكار : "الرسوم الكرتونیة بأنھا) ٢٠٠٨(عرف طرخان 
ات كرتونیة تعرض مدى واسعًا من وجھات النظر والمفاھیم العلمیة على شكل حوار بین شخصی

  )١٥ص (."حول المادة العلمیة المرتبطة بمواقف الحیاة الیومیة
تصویر وتمثیل : "بأنھا) (sexton and other,1990وعرفھا سكستون وآخرون 

الشخصیات الكرتونیة في إعدادات مألوفة للطالب باإلضافة إلى استخدام البالونات الحواریة 
 لألفكار التي یتم عرضھا، وتقدیم أھمیة وجھة نظر كل من تلك الشخصیات، لتعطي لتوضیح

  p25 ) ."(وجھات نظر بدیلة
استخدام حوار بین شخصیات كرتونیة تكون مثیرة لإلعجاب : وتعرفھا الباحثة إجرائیا بأنھا

بتدائي،  لتنمیة مھارة التحدث لطالبات الصف الرابع االDays and Weather)(في تدریس وحدة 
  .بھدف أثارة الطالبات نحو التعلم

 اإلنجلیزیة مقرر اللغة  .٢
 لطالبات الصف الرابع االبتدائي اإلنجلیزیةوتعني بھ الباحثة الكتاب المقرر لتدریس اللغة  

  .في مدارس المملكة العربیة السعودیة
  مھارة التحدث  .٣

ات اللفظیة واللغویة القدرة على توظیف المھار: التحدث بأنھ) ـھ١٤٢٨الحشاش، (عرف 
  .والصوتیة و مھارات الفصاحة للتواصل مع اآلخرین سواء على مستوى االستیعاب أو التعبیر

نشاط لغوي تظھر من خاللھ أفكار :" مھارة التحدث بأنھا) ٢٠١٠( فیما عرف المخزومي -
عمق اللغوي الفرد، ومدى  اطالعھ، ومؤشر على ثقافة الطالب وما لدیھ من معرفھ، ومرآه تعكس ال

  ."والفكري والعقلي
قدرة توظیف مفردات :    ومن خالل ما سبق فقد عرفت الباحثة مھارة التحدث الباحثة بأنھا

 حوار شفھي بین مجموعة إطار ونطقھا بالشكل الصحیح وتكوین جمل مفیدة في اإلنجلیزیةاللغة 
  .من الطالبات

  : الدراسات السابقة
دراسة إلى معرفة أثر استخدام الدراما في تنمیة مھارة التي تھدف ال) ٢٠٠٤(دراسة علي  .١

 لدى تالمیذ المرحلة االبتدائیة، وتكونت عینة الدراسة من مجموعتین اإلنجلیزیةالتحدث باللغة 
احدھما ضابطة واألخرى تجریبیة، بینما تألف مجتمع الدراسة من تالمیذ الصف الخامس االبتدائي 

لقاھرة، وكان منھج الدراسة ھو المنھج التجریبي، وقد توصلت ببعض المدارس الحكومیة بمدارس ا
لنتائج؛ أھمھا تفوقت المجموعة التجریبیة على المجموعة الضابطة في تنمیة مھارة التحدث المقدمة 
لھم عن طریق الدراما، استخدام الدراما یساعد على تنمیة مھارة التحدث لدى طالب المرحلة 

   .االبتدائیة
 القائمة على الترفیھ األنشطة التعرف على اثر استخدام إلى تھدف) ٢٠٠٨(وقدم مجلي  .٢

التعلیمي في تنمیة بعض مھارات االستماع والتحدث لدى عینة من طالب الصف األول متوسط 
 األولطالبًا، بینما تألف مجتمع البحث من طالب الصف ) ٢٧(بمدینة جازان، وتكونت العینة من 

 عدة نتائج، إلىوقد توصلت  منھج الدراسة ھو المنھج التجریبي،متوسط في مدینة جازان، وكان 
 اإلنجلیزیة الترفیھیة في تنمیة مھارة التحدث عند تدریس مقرر اللغة األنشطة أثر استخدام  :أھمھا

 متوسط، وأثر استخدام األنشطة الترفیھیة في تنمیة مھارة االستماع عند األوللدى طالب الصف 
  .  متوسطاألول لدى طالب الصف نجلیزیةاإلتدریس مقرر اللغة 
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 تتأثر أفكارھم أن معرفة أفكار الطلبة دون إلى تھدفوالتي   (Kabapinar,2009)دراسة  .٣
، ) سنھ١٢- ١٠( على طالب تتراوح أعمارھم بین أجریت خالل التفاعل الصفي، وقد باآلخرین

من خالل مجموعتین ضابطة  بالملصقات إجرائھاواستخدم الباحث المنھج التجریبي، مستعینا في 
 وجود أثر لفاعلیة الرسوم الكرتونیة  على قرارات الطلبة دون إلىوقد أوصت الدراسة  وتجریبیة

 اإلجابات، أن التدریس باستخدام الرسوم الكرتونیة لھ أثر في معالجة اآلخرینأن تتأثر بأفكار 
  .الخاطئة

ف عن الرسوم الكرتونیة من  الكشإلى تھدف دراسةب (Birisci and other,2010)قام  .٤
 طالب تم ٤٠وجھة نظر الطالب المعلمین في المرحلة االبتدائیة، وتكونت عینة الدراسة من 

 تعتبر استراتیجیة الرسوم :اختیارھم بالطریقة القصدیة، وقد توصلت الدراسة لعدة نتائج من أھمھا
 التقلیدیة في التدریس وتنمي نظمةاألالكرتونیة من االستراتیجیات الحدیثة التي تخرجنا من دائرة 

  تساعد المعلمین على تحسین أدائھم في العملیة أنھا إلىنشاط الطلبة داخل الفصل باإلضافة 
  .التعلیمیة

 معرفة أثر استخدام القصة إلى بإجراء دراسة ھدفت ) ٢٠١١(وفي السیاق قام سلیمان .٥
ى تلمیذات الصف السادس االبتدائي،  لداإلنجلیزیةالمصورة في اكتساب مفردات جدیدة في اللغة 

تأثیر استخدام القصة المصورة في اكتساب مفردات جدیدة في اللغة : وكان من أھم نتائجھا
 لدى تلمیذات الصف السادس االبتدائیة و تأثیر استخدام القصة المصورة في المشاركة اإلنجلیزیة

  .والتعبیر واكتساب المفردات الجدیدة
أثر استخدام أسلوب الحرف األول في اكتساب : "راسة بعنوانبد) ٢٠١٣(وقام عزیز  .٦

وتھدف إلى معرفة أثر " اإلنجلیزیةالمفردات لدى تلمیذات الصف الخامس االبتدائي في اللغة 
استخدام أسلوب الحرف األول في اكتساب المفردات لدى تلمیذات الصف الخامس االبتدائي في 

تلمیذة، بینما تألف مجتمع الدراسة تلمیذات ) ٦٦(ة من ، وتكونت عینة الدراساإلنجلیزیةاللغة 
، وكان منھج الدراسة ھو المنھج التجریبي، وقد توصلت )١٣٢(الصف الخامس االبتدائي وعددھم

تفوقت المجموعة التجریبیة على المجموعة الضابطة في اكتساب المفردات   عدة نتائج، أھمھاإلى
 باإلضافة إلى أثر استخدام أسلوب اإلنجلیزیة اللغة لدى تلمیذات الصف الخامس االبتدائي في

  .اإلنجلیزیة المفردات لدى تلمیذات الصف الخامس االبتدائي في اللغة الحرف األول في اكتساب
 تدریس مھارة التحدث إجراءات معرفة مدى تطبیق إلى تھدف) ٢٠١٢( دراسة  خواجةوقدم .٧

معلما، بینما تألف مجتمع ) ٣٥(ونت العینة من  وفق المقاربة التواصلیة، وتكاإلنجلیزیةباللغة 
 عدة نتائج، إلىالدراسة من مدرسي السنة الرابعة المتوسط المرسمین بمدینة ورقلة، وقد توصلت 

 في مستوى تطبیق إجراءات تدریس مھارة التحدث إحصائیةمن أھمھا ال توجد فروق ذات داللة 
 مدرسي السنة الرابعة المتوسط المرسمین مرتفعي  وفق المقاربة التواصلیة بیناإلنجلیزیةباللغة 
  .إدراكھا للمقاربة التواصلیة ومنخفضي مستوى األساسیة المفاھیم اللغویة إدراك

 قیاس درجة أھمیة توافر متطلبات استخدام إلىبإجراء دراسة ھدفت ) ٢٠١٣(وقام یونس  .٨
 العلیا في مدارس عمان، ساسیةاأل لطلبة المرحلة اإلنجلیزیة المحمولة في تدریس اللغة األجھزة

، بینما تألف مجتمع الدراسة اإلنجلیزیةمعلمًا ومعلمة لمادة اللغة ) ٢٠٥(وتكونت عینة الدراسة من 
 العلیا في مدینة األساسیة في المدارس الخاصة للمرحلة اإلنجلیزیةمن جمیع معلمي ومعلمات اللغة 

ت أھم نتائجھا في درجة أھمیة توافر عمان، وكان منھج الدراسة ھو المنھج الوصفي، وجاء
 لطلبة المرحلة األساسیة العلیا، اإلنجلیزیةمتطلبات استخدام األجھزة المحمولة في تدریس اللغة 

وفقرات كل مجال بدرجة أھمیة مرتفعة، وجود فروق داّلة إحصائیًا بین المعّلمین والمعّلمـات فـي 
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ھنیة الستخدام األجھزة المحمولة في تدریس اللغة مجـالي المتطلبـات المعنویـة والمتطلبات الم
        . وفـي الدرجـة الكلیة ولصالح المعّلماتاإلنجلیزیة

 األلعاب فاعلیة استخدام إلى دراسة والتي تھدف إلى التعرف ) ٢٠١٣(كما أجرى المحمدي  .٩
بیر عن التعبیر عن القصص المصورة، التع(اللغویة في تنمیة مھارات التحدث والمتمثلة في 

 االبتدائي، بینما تألف األوللدى تالمیذ الصف ) مشاھدات التلمیذ الیومیة الحیاتیة، آداب التحدث
) ٦٠( االبتدائي في مدینة مكة المكرمة، وتكونت العینة من األولمجتمع الدراسة من تالمیذ الصف 

د مستوى الداللة  عدة نتائج؛ أھمھا وجود فروق ذا داللة إحصائیة عنإلىتلمیذًا، وقد توصلت 
 البعدي لمھارات األداءبین متوسطي دراجات المجموعتین الضابطة، والتجریبیة في ) ٠،٠٥(

التعبیر عن القصص المصورة، ومھارات التعبیر عن مشاھدات التلمیذ الیومیة الحیاتیة، ومھارات 
اسات آداب التحدث، ومھارات التحدث مجتمعة، لصالح المجموعة التجریبیة، أثبتت الدر

و أن طرق التدریس التقلیدیة مملة   اإلنجلیزیة اللغة إكسابالمستعرضة أھمیة مھارة التحدث في 
   . خصوصا إذا كانت مع طالب المرحلة االبتدائیة، للطالب

 التحقق من فاعلیة استخدام الرسوم الكرتونیة في إلىدراسة تھدف ) ٢٠١٦(وأجرى البلوي  .١٠
طالبًا، ) ٥٠(میذ الصفوف األولیة، وتكونت عینة الدراسة من  المفاھیم الریاضیة لدى تالإكساب

 بمدینة الریاض للمدارس الحكومیة، األولیةبینما تألف مجتمع الدراسة من جمیع تالمیذ الصفوف 
وكان منھج الدراسة ھو المنھج التجریبي، وقد توصلت إلى عدة نتائج؛ أھمھا وجود فرق ذو داللة 

البعدي لتالمیذ المجموعة الضابطة / بین التطبیقین القبلي)  α ≥٠،٠١( عند مستوى داللة إحصائیة
بین )  α ≥٠،٠١( عند مستوى داللة إحصائیةلصالح التطبیق البعدي، وجود فرق ذو داللة 

البعدي لتالمیذ المجموعة التجریبیة في ضوء االختبار التحصیلي لصالح التطبیق / التطبیقین القبلي
  .البعدي

  :دراسات السابقةالتعلیق على ال
أوضحت الدراسات المستعرضة فاعلیة استخدام لرسوم الكرتونیة في تحصیل الطلبة 
وارتفاع أدائھم المعرفي وعلى دوافع ومھارات التفكیر لدى الطلبة، كما أن استراتیجیة الرسوم 
 الكرتونیة حدیثة ولھا أثرھا البالغ في نفوس الطالب العتمادھا على الشخصیات الكرتونیة

  . أن المنھج التجریبي مالئم مع ھذه الدراسةإلىوباإلضافة 
 اإلنجلیزیةكما یتضح من الدراسات السابقة قلة الدراسات التي اعتنت بتدریس مقرر اللغة 

   . في الصفوف العلیااإلنجلیزیةفي الصفوف العلیا، الحاجة إلى العنایة بتدریس اللغة 
  :اإلطار النظري
   بالمرحلة االبتدائیةاإلنجلیزیةغة تدریس الل: المحور األول

 . في المرحلة االبتدائیةاإلنجلیزیة العامة لتدریس مقرر اللغة األھداف -أ 
لقد رسمت السیاسیة التعلیمیة للملكة العربیة السعودیة الخطوط العریضة للعملیة التعلیمیة 

 العامة األھدافلیمیة والتربویة المستمدة من القران والسنة المطھرة، وكما قد وضحت السیاسة التع
 في المملكة في المرحلة االبتدائیة، وھي كما وردت في وثیقة منھج اللغة اإلنجلیزیةلتدریس اللغة 

 ):٢٠٠٢ وزارة التعلیم،( ما یلي اإلنجلیزیة
 المساھمة في النمو الشخصي والمھني الفكري للطالب.  
  ماع التحدث والقراءة والكتابةستاال (األساسیةتمكین الطالب من اكتساب المھارات اللغویة.(  
  كوسیلة لالتصاالت لتطویر المواقف االیجابیةاإلنجلیزیةتنمیة الوعي الطالب بأھمیة اللغة .  
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 تمكین الطالب من اكتساب الكفاءة اللغویة الالزمة في مواقف الحیاة المختلفة.  
 ي الطالب حول القضایا تمكین الطالب من اكتساب الكفاءة اللغویة في المھن المختلفة لتنمیة وع

  .الثقافیة واالقتصادیة واالجتماعیة
  لتمكین الطالب لغویا وتقدیم ثقافة اإلسالم والمشاركة في نشر اإلسالمیةشرح المفاھیم والقضایا 

  .وحضارة أمتھ
  اإلنجلیزیةتمكین الطالب لغویا من أجل االستفادة من الدول الناطقة باللغة . 

ة ویظھر ذلك في حاجتھم لالستخدام اللغة في وظائفھم  للطلبخاصةكما ولھا أغراض 
األطباء، والمھندسین، والممرضین، وغیرھا، كذلك التعامل مع المواقف الیومیة : المستقبلیة مثل

  .اإلنجلیزیة، التي تتطلب إیجاد اللغة األعماللھذه 
 . في المرحلة االبتدائیةاإلنجلیزیةأھمیة تدریس اللغة   -ب 

، كونھ یساعد في األفراد من المناھج الدراسیة المھمة في حیاة إلنجلیزیةایعتبر منھج اللغة 
، ویكون على اإلنجلیزیةتنمیة التواصل اللغوي الحدیث، وذلك لتلبیة حاجتھ في ادارك طبیعة اللغة 

 التي تعد ضروریة لتعایشھ في العصر الحالي وتقدم العلم اإلنجلیزیةقدر من الوعي بثقافة اللغة 
  ).(oxford, 2014 المعرفي التقني واالنفجار

 لغات العالم انتشارا من حیث عدد المتكلمین بھا إحدى بأنھا اإلنجلیزیةكما وتصنف اللغة 
سواء كلغة أساسیة أو لغة ثانویة تستخدم في أغلب المجاالت العامة وممكن أن نذكر بعض النقاط 

  )٢٠٠٩ القرني،( ، )١٩٩٨ الشمري، (: وھياإلنجلیزیةالتي تلخص أھمیة تدریس اللغة 
  أمر مباح، بل ویعتبر ضرورة دینیة، وقد حث الرسول صلى اهللا علیھ األجنبیةتعلم اللغات 

عن زید بن ثابت قال أمرني رسول اهللا صلى اهللا علیھ (وسلم على أھمیتھا ففي الحدیث 
اع عن  اإلسالم ونشره، والدفإلىفمن خاللھا نستطیع الدعوة ) وسلم أن أتعلم السریانیة

 . من أعدائھ والحاقدین علیھاإلسالم
  التي تقي األمور بشكل خاص واللغات األجنبیة بشكل عام من اإلنجلیزیةیعتبر تعلم اللغة 

من تعلم لغة أمن  "األثرالفرد من شر الوقوع في كثیر من المواقف الحرجة وقد جاء في 
 .شرھم

  الضروریة في الحیاة العامةألساسیةا  للطلبة من المھارات اإلنجلیزیةیعتبر تعلم اللغة  ، 
 . فھي تعتبر من وسائل االتصال بین الشعوب المختلفة

  إلى الطلبة من تبادل ثقافات وعادات وتقالید شعوب العالم، باإلضافة اإلنجلیزیةتمكن اللغة 
 .التعرف على حضارات وتاریخ العالم

  في المستقبل وخصوصا عندما  للطلبة في توفیر فرص عمل اإلنجلیزیةیساھم تعلم اللغة
 . اللغة مطلب أساسي في الحصول على عملأصبحت

  نالحظ أن الدول المتقدمة علمیا لدیھ شبھ اتفاق أن لغة التواصل فیما بینھا ھي اللغة
 . الدول النامیةإلى، وتعتبر جسرا لنقل العلوم والثقافة اإلنجلیزیة

 . في الصفوف العلیااإلنجلیزیةمقرر اللغة   -ج 
 ال یعد من المقررات اإلنجلیزیةمقرر اللغة   إلى أنMaurice, 2007)(موریس یشیر 

 المحددة والغرض منھا األھداف تحقیق بعض إلى توفیر التعلیم فقط، لكنھا تسعى إلىالتي تسعى 
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 التعلیمیة التي یختارھا المعلم واألنشطةتحدید طبیعة المھمة التي یطلب من التالمیذ تعلمھا، : ھو
  . عملیة تفاعلیةاإلنجلیزیة كون عملیة تدریس اللغة إلىذه المھام باإلضافة لتنفیذ ھ

 في الصفوف العلیا ھو مادة تعلیمیة ضمن المواد اإلنجلیزیةیمكن القول بأن مقرر اللغة و
 لتعلم اللغة األساسیة األربع، یحتوي على المھارات األولیةالدراسیة المقررة على طلبة الصفوف 

طریق موضوعات ومعارف شیقة وبسیطة، وبعض القواعد النحویة المبسطة، فلكل  عن اإلنجلیزیة
مقرر خاص،  یختلف  ) الصف السادس- الصف الخامس- لرابعالصف ا(صف من الصفوف العلیا 

محتواه وتمھیده عن كل مرحلة في ھذه المراحل وفیما یلي المواصفات العامة لمحتوى مقرر الصف 
  :الرابع االبتدائي

  )١(جدول 
  المواصفات العامة لمحتوى مقرر الصف الرابع االبتدائي

عدد   الدروس  الوحدات  م
  الدروس

المدة 
  النسبة  الزمنیة

١  Toys and 
Thing 

- Talk Time 
- Rhythms and Sounds 

- Words 
- Phonics 

أربع   ٤
  %٢٠  حصص

٢  Food 

- Talk Time 
- Rhythms and Sounds 

- Words 
- Phonics  

أربع   ٤
  %٢٠  حصص

٣  Animals 

- Talk Time 
- Rhythms and Sounds 

- Words 
- Phonics  

أربع   ٤
  %٢٠  حصص

٤  Days and 
Weather 

- Talk Time 
- Rhythms and Sounds 

- Words 
- Phonics  

أربع   ٤
  %٢٠  حصص

٥  Feelings and 
Things 

- Talk Time 
- Rhythms and Sounds 

- Words 
- Phonics  

أربع   ٤
  %٢٠  حصص

 . في الصفوف العلیالیزیةاإلنج تطویر تدریس مقرر اللغة إلىالحاجة   -د 
بأن تطویر المنھج یعتبر أحد جوانب النشاط التربوي، كما ) Richard, 2013(أوضح 

ویھتم على تحدید المعارف والسلوكیات والمھارات والقیم التي یتعلمھا الطالب في المدرسة، وعلى 
اتج والمخرجات التعلیمیة التركیز في تحدید الخبرات التعلیمیة التي یجب أن یمتلكھا حتى تتحقق النو

وعلى كیفیة تخطیط التعلیم والتعلم  في سواء في مكونات التدریس أو في منظومة ، المرغوبة
  : تطویر ما یليإلىولعل من أھم الدواعي التي دعت . العملیة التعلیمیة بشكل عام
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عطیات حدوث تغییرات في المعلومات والتكنولوجیا والتقدم مع م: التطور العلمي والتقني -١
 . التطویر فیھاإلىالعصر ؛من األمور التي اقتضت الضرورة 

تتجدد األبحاث العلمیة بشكل عام واألبحاث التربویة بشكل خاص، بصفة : البحوث العلمیة -٢
 .مستمرة من ما یصدر لنا أنشطة تعلم واستراتیجیات تخدم ھذا المنھج

 األفرادة مع میول وحاجات ضرورة اتساق ما یتم وضعھ من أھداف تعلیمی: حاجات الطالب -٣
 .التي یمكن أن تتغیر مع تقدم الزمن السریع

   وبالتالي نستطیع القول بأن األحداث االتصالیة التي سوف یتعرض لھا الطلبة سواء من مواقف 
، تجبرنا على تطویر اكتساب المھارات اللغویة لدى أكادیمیةیومیة، ومواقف مھنیة، ومواقف 

  .اإلنجلیزیة اللغة وإتقان التعامل الطلبة، وتمكینھم من 
 . في الصفوف العلیااإلنجلیزیةالمبادئ العامة لتدریس مقرر اللغة   -ه 

 وفق اإلنجلیزیةغالبا ما یتم وضع الخطوط العریضة للمبادئ العامة لتدریس مقرر اللغة 
 یقوم بھ  على شكل أداء؛ بمعنى أنھ من خالل ما یستطیع المتعلم أناإلنجلیزیةحاجات المتعلم في 

باستخدام اللغة ویتم تقویمھ في نھایة الفصول الدراسیة، كما أن المتعلم یحتاج إلى تعلم اللغة ولیس 
  ).Richard, 2013 (اإلنجلیزیةالمنھج، وھذا ضمن المبادئ األساسیة في تدریس اللغة 

 اإلنجلیزیةبعض المبادئ العامة لتدریس اللغة strevens, 1977) (وأضاف ستیرفینس 
  : فق حاجات المتعلمو
والتي تنسجم مع ) فھم الكالم، والتحدث، والقراءة، والكتابة (األساسیةیجب تضمین المھارات  -١

 . أغراض المتعلم
یجب تضمین تلك العناصر من المفردات وأنماط القواعد ووظائف اللغة التي تنسجم : االختیار -٢

 .مع أغراض المتعلم
 الرئیسة والموضوعات والمواقف األفكارمین یجب تض: األفكار الرئیسیة والموضوعات -٣

 .وجوانب الخطاب التي تنسجم مع أغراض التعلیم
 .یجب تضمینھا وفق ما تنسجم معھ أغراض التعلیم: الحاجات االتصالیة -٤

، من اإلنجلیزیة لتدریس اللغة األساسیةومن خالل ما سبق یمكن أن نذكر بعض المبادئ 
  :وجھة نظر الباحثة، وھي

 لمبدئي وممكن أن یظھر ذلك في توجیھ الطلبة نحو تعلم اللغةالتمھید ا. 
 تأسیس العادات الصحیحة في أسلوب حیاة الطلبة الكتساب اللغة. 
  المھارات اللغویة حسب المراحل العمریةإعطاءالتدرج ویكون ذلك بتسلسل . 
 تابة السماع قبل الكالم والقراءة قبل الك-ترتیب المھارات اللغویة بحسب األولویات. 

 قوانینھا التي تتفق مع وإتباع اإلنجلیزیة الذي یتبع في تدریس اللغة األساسكما تعتبر ھذه المبادئ 
  .أھداف التعلیم وتضمن تحقق مخرجات التعلم بصورة مرضیھ

 .  للصفوف العلیا في تنمیة مھارة التحدثاإلنجلیزیةدور مقرر اللغة  - و 
 التي تنمي واألسالیب والقطع واألناشیددثات یھتم مصممي المناھج في ترتیب وتنظیم المحا

 الدراسات الحدیثة التي تسعى إلكساب إلیھمھارة التحدث بطریقة سھلة وواضحة، وھو ما دعت 
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 لتعلم األساسیة ھي تنمیة المھارات اإلنجلیزیةھذه المھارة، كما أن من أھم أھداف مقرر اللغة 
  ).Richard ،2013(واكتساب ھذه اللغة ومنھا مھارة التحدث 

 اإلنجلیزیةبعض النقاط التي توضح دور مقرر اللغة ) pasty nina 1998,(وقد أضاف 
  : في تنمیة مھارة التحدث

 نمو المكلمات وثرائھا تمكن الطالب من التحدث والتعبیر بشكل أقوى والسیما : المفردات الجدیدة
 .  الكلماتآالففي مرحلة الطفولة ھذه المرحلة یكون فیھا الطالب قد حصل على مئات أو 

 في قدرة الطالب علىوثیقة لھا صلة اإلنجلیزیةأھمیة تضمین القراءة في المقررات : قراءة القطع  
  .التحدث والكالم

 یتعلم الطلبة كیفیة التحدث والطالقة عن طریق نمو مھارة التحدث: كتابة النصوص .  
  یستطیع الطالب من خالل التعرف على التركیب السلیم للجملة كیفیة :  والجملاألسئلةتركیب

 .النطق والتحدث بھا
في فعالیة تنمیة مھارة ولزیادة فعالیة ذلك البد من حسن توظیف االستراتیجیات التي تسھم 

التحدث بكل یسر وسھولة، والتركیز على تحدید المھارات الفرعیة والقیم التي یتعلمھا الطلبة والتي 
  .یجب توفیرھا من أجل تحقیق نواتج التعلیم

 الرسوم الكرتونیة: المحور الثاني
 .مفھوم الرسوم الكرتونیة -أ 

م كمدخل تعلیمي ١٩٩٩ي عام ف) &Naylor Keogh(ابتكر الرسوم الكرتونیة كل من 
، وكان الھدف منھا تعزیز مھارة )١٩٩٣(حدیث وانتشرت أوراقھا العلمیة ألول مرة في عام 

التفكیر لدى المتعلمین، وخلق روح التنافس بینھم، كما وكانت ردة فعل طالب المدرسة والمعلمین 
یة مستمدة من الخبرات  تم تطویرھا باستخدام رسوم كرتوناألساسمحمسة وایجابیة، وعلى ھذا 

  .)Dabell & other, 2008(الخاصة والبحوث المنشورة
رسومات  ":الرسوم الكرتونیة بأنھا) (Naylor, Keogh, 2005وعرف نایلور وكیوغ 

  )"(p1 .مصممة لتوضیح وجھات نظر مختلفة حول العلوم متضمنة مواقف الحیاة الیومیة
شخصیات كرتونیة مصممة : الكرتونیة بأنھاومن خالل ما سبق فقد عرفت الباحثة الرسوم 

  .لتحاكي واقع معاصر یتم من خاللھا إكساب المتعلمین المعارف والمھارات
 .طبیعة الرسوم الكرتونیة  -ب 

أن استخدام الرسومات الكرتونیة بدأ في ) Keogh& Naylor, 2005(یذكر كل من 
ورت في تنمیة مھارة القراءة، و الدراسات واألبحاث العلمیة ألغراض تعلیمیة بطرق متنوعة، تمح

، واكتشاف المعرفة والمعلومة من أفكار الطلبة، واإلبداعتنمیة المفردات، وتنمیة مھارات التفكیر 
 أن مصطلح الرسومات ال یعني الفكاھة بل یستخدم في التدریس عادة بأنھ إلى اإلشارةوالبد من 

لنصوص المكتوبة في شكل حوار مع مثیر یتبع سؤال من متعدد فالرسوم الكرتونیة مھمتھا دمج ا
  .بصري

كما وتستخدم الرسوم الكرتونیة من قبل المعلمین لجذب انتباه الطالب وتنمیة المھارات 
العلوم، : المطلوبة في المقرر ومن المجاالت التي یمكن استخدامھا في عملیة التدریس ھي

النسبة الستخدامھا في تعلم اللغة فإنھا تفید في ، أما باإلنجلیزیةوالریاضیات، واللیاقة البدنیة، واللغة 
 في مدارسھم األحیانإكساب المھارات بطریقة جذابة، فمثال في بریطانیا یتم استخدامھا في كثیر من 
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لتعلم اللغة ثانیة، وھناك مساعي إلعادة صیاغة المواد الدراسیة التي تم انتاجھا لدمجھا بالرسوم 
  ).Keogh& Naylor, 2005(دى األطفال الكرتونیة المشھورة المحببة ل

 .خصائص الرسوم الكرتونیة  -ج 
أنھ یجب أن تتسم الرسوم الكرتونیة بعدة خصائص حتى تكون لھا ) م٢٠١٣(ذكر األشقر 

  :أثر في عملیة التدریس ومن ھذه السمات ما یلي
تعرض وجھات نظر بدیلة عن تلك المواقف، بحیث یكون ھناك وجھة نظر صحیحة وخاطئة  .١

 .ددةومتع
یتم كتابة النصوص الموجودة داخل الفقاعات بحیث یسھل على الطالب استخدامھا بصورة  .٢

 .مستقلة
الفقاعات الكالمیة تشمل المفاھیم الخاطئة لدى الطلبة، حتى یتسنى التعرف علیھا ومعالجتھا  .٣

 .خالل الدرس وكذلك المفاھیم الصحیحة
  :وقد أضافت الباحثة عدد من الخصائص، أھمھا

 . للطلبةجاذبة .١
 .تنمي مھارات التفكیر وحل المشكالت .٢
 .تتضمن معارف جدیدة .٣
 .تنمي مھارة القراءة .٤
 . وتمثیل من خالل الشخصیات الحواریةاألدوارتعزز لعب  .٥
 . مما یزید تركیز الطلبةاأللوانعرضھا مع  .٦

ویمكن أن تسھم ھذه السمات في تقدیم وعرض الرسوم الكرتونیة بصورة تخدم لنا تحقیق 
  .ج التعلیمیة المرغوبة جراء تطبیقھا في الواقع التعلیميالنوات

 .أھمیة الرسوم الكرتونیة في التدریس  -د 
تظھر أھمیتھا في  الرسوم الكرتونیة تثیر النقاش وتحفز التفكیر لدى التالمیذ ویمكن التعبیر 

  :(Birisci& metin, 2010) إلیھعن أھمیتھا من خالل ما أشار 

 لعلمیةالتمثیل المرئي لألفكار ا. 
 تقدم وجھات نظر بدیلة من خاللھا تحفز الطلبة على التفكیر واتخاذ القرار. 

 تثیر النقاش والحوار بین الطلبة للوصول للجواب الصحیح. 
  ومما الشك فیھ فإن الرسوم الكرتونیة تعد من أحد أسالیب التعلیم والتعلم الحدیثة، التي

 كحل المشكالت، إذا طبقت داعیةإبتنمي مھارات لغویة كمھارة التحدث ومھارات 
  .بالصورة الصحیحة السلیمة

 . معاییر تصمیم الرسوم الكرتونیة في الكتب الدراسیة  -ه 
 عند استخدام الرسوم الكرتونیة لنضمن فعالیتھا  األساسیةالبد من توفر بعض المعاییر  

  ):Birisci& others, 2010(وھي كما ذكرھا 

 لیب التفكیر العلیاتتضمن مھارات التفكیر العلمي وأسا. 
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 تعبر الشخصیات الكرتونیة عن وجھات النظر وتكون ضمن فقاعات حواریة. 

  اإلجابة الصحیحةإلى مختلفة مما یساعد التالمیذ على النقاش للوصول إجاباتوجود . 
 أن تعبر كل فقاعة حواریة على فكرة واحدة. 

عند بناء وتصمیم الرسوم  الذي یتبع األساسي أو المعاییر ھي الھیكل األسس ھذه دتعو
، والبساطة في ألوانھاالكرتونیة، كذلك التنظیم، والتناسق في استخدام الرسوم الكرتونیة في 

  . بھااألخذالعرض، من الطرق المھمة التي من المستحسن 
  مھارة التحدث: المحور الثالث

 تعریف مھارة التحدث -أ 
وق الذي یعبر بھ المتحدث عما في الكالم المنط: "مھارة التحدث بأنھا) ٢٠٠٢(عرف فھیم 

، وما یزخر بھ عقلھ من رأى أو فكر، وما یرید أن وإحساساتنفسھ وما یجول بخاطرة من مشاعر 
. األداءیزود بھ غیره من معلومات في طالقة وانسیاب، مع الصحة في التعبیر والسالمة في 

 )٨٣ص"(
ارات الفرعیة المعتمدة مجموعة من المھ: مھارة التحدث بأنھا) م٢٠١٣(وعرف عجاج 

 .والمتمثلة في التنغیم، والحركات الجسدیة، اللفظ الصحیح، والتدلیل
 إصدار علىامتالك القدرة : وبناًء على ما سبق فقد عرفت الباحثة مھارة التحدث بأنھا

المعرفة، و التدریب، والتعلیم أو من خالل خبرة الشخص، :  مفھومة والتي تصدر من خاللأصوات
  .یر مخطط لھبشكل غ

 أھمیة تعلم مھارة التحدث   -ب 
 واكتسابھا بطالقة، وفیما اإلنجلیزیة لتعلم اللغة األساسیة مھارة التحدث من المھارات دتع

 ): ٢٠٠٨ان، رخط(ل على أھمیة تعلم ھذه المھارة یلي بعض النقاط التي تد
 . أو الزمالءألسرةاتكسب الطلبة التفاعل والمشاركة من خالل محادثات الطالب مع المعلم أو  .١
یساعد في تنمیة الجانب االجتماعي بین الطلبة وذلك عن طریق تبادل الحوار والنقاشات  .٢

 .باستخدام اللغة
 .إزالة جانب الخجل من نفوس التالمیذ .٣
 .م البعضھ نفسھ في التعامل مع بعضوإرضاء ذات إثباتمھارة التحدث تمكن الطلبة من  .٤
 .ین الطلبةالحد من انتشار ظاھرة االنطواء ب .٥

 :عدة نقاط ألھمیة مھارة التحدث لدى الطلبة ومنھا) ـھ١٤٢٨(وأضاف غالي والشویرخ 
 . اللغوي والدقة في التعبیراألداءاستخدام النطق الصحیح وتحسین  .١
مھارة التحدث تقوي الروابط الفكریة واالجتماعیة بین التالمیذ كما أنھا تحقق لھم التكامل في  .٢

 درة على التعبیر اللفظي في المواقف المختلفةشخصیاتھم من خالل الق
 .التحدث بشكل متماسك .٣
 في ما یلي وھي عدم االقتصار على تدریسھم اللغة اإلنجلیزیةوبالتالي تكمن أھمیة تعلیم اللغة  .٤

 وإدراجھا تدریسھم كیفیة حل مشكالتھم والتدریج في اختیار المفردات والمفاھیم وإنمافحسب، 
  . في النصوص
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 .  لم مھارة التحدثفوائد تع  -ج 
 وتعلمھا یحقق النفع والسیما مھارة التحدث التي تعتبر اإلنجلیزیةالشك أن اكتساب اللغة 

 والتي تنمي المھارات اللغویة والكالمیة لدى اإلنجلیزیة في تعلم اللغة األساسیة األربعمن المھارات 
 ):٢٠١٣المحمدي، (الطلبة وفیما یلي بعض فوائدھا 

 . مخارج الحروفوإتقان النطق إجادةالقدرة على  الطلبة إكساب -١
 .تساعد على التعبیر عن موضوعات وأفكار الطلبة بعبارات سلیمة -٢
 .تسھم في مساعدة الطلبة على ربط األفكار وتسلسلھا -٣
 . بالفكرة وعرضھا بوضوحاإللمامتمكین الطلبة على  -٤

 :التحدث، وھي   وبناًء على ما سبق فقد لخصت الباحثة أھم فوائد تعلم مھارة 
  ،التردد والخجل من نفوسھموإزالةتسھم في نماء الثقة لدى الطلبة . 
 تسمح للطلبة على تركیب الجمل شفویا . 

  وتعابیر وجوھھم عند التحدثأیدیھم إشاراتإكساب الطلبة قدرات في استخدام . 
 إكساب التالمیذ آداب الحدیث واحترام المستمعین وآرائھم. 

 زیادة الدافعیة لدى الطلبة وتطویر المھارة اللغویة والقدرة االتصالیة، وتتیح لھم    كما أنھا تسھم في
 من اإلنجلیزیة لتعلم اللغة األساسیة، واستخدام المھارات وإتقان النقاشات والتعابیر بطالقة إحداث

  .  خالل تنمیھ المھارات الفرعیة لمھارة التحدث
  . مستویات مھارة التحدث- و

مستویین لمھارة التحدث وذكر أنھا من الممكن أن تتلخص فیما ) Bygate,1987(حدد 
  : یلي
 والتركیبات اللغویة بشكل صحیحاألصواتوھو یتعلق باستخدام : المستوى الحسي والحركي .  
 ویشمل استخدام اللغة لغرض االتصال: مستوى التفاعل . 

 ویحدد تشارك وتفاعل ، اآلخرین في التعامل مع اإلنجلیزیةوبذلك یستخدم الطلبة اللغة 
  .األصواتالطالب على مستویات في كسب المھارات اللغویة واستخدام 

 نمو مھارة التحدث وتطورھا  -د 
 بإتباعمرحلة تتابعیة منظمة لتنمیة مھارة التحدث وتتم Chastain,1976) (اقترح 
  :الخطوات التالیة

 . استثارة للطالباألسالیبكثر یعد من أكثر التدریبات أو تمرینات حیث تعد من أ: وإجابةسؤال  .١
 .تقدیم ملخص شفھي لحوار أو نص في ذلك المقرر: الخالصة .٢
یلزم الطالب بإعطاء تقریر یعبر فیھ الطالب عن أفكارھم ؛وذلك بغرض : تقاریر شفھیة .٣

 .التدریب على حدیث محكم
قشتھا یطلب من الطالب باختیار موضوعات من المنھج الدراسي ویتم منا: مناقشة الموضوعات .٤

 .وبذلك یسمح لھم بممارسة التحدث في مجموعات
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ویحدث ھذا  تلقائیا من خالل المراحل السابقة ویوجد طریقتین لحث الطالب على : التفاعل .٥
 .األلعاب و استخدام األدوارالتفاعل من خالل لعب 

 حقیقة أن تدریس اللغة اإلنجلیزیةفي منھجیة تعلم اللغة ) Richards, 2013(كما أكد 
  .تمد على الطریقة التواصلیة، وتغفل ضرورة ابتداع طرق تدریس جدیدةتع

 تركز اھتمامھا على اإلنجلیزیةفیرى أن منھجیات تدریس اللغة ) Brumbfit,1985(أما 
  . المادة التعلیمیة، وتغفل دور حدوث التعلم من خالل مبدأ حصول اللغة التواصلیة

 تعلم المادة اللغویة إلى عادة ما یكونوا بحاجة وبناًء على ما سبق فترى الباحثة أن الطلبة
 في تدریس األخرى األساسیةبشكل أولي وأساسي لتحقیق اتصال فعال،  ثم یأتي دور المھارات 

  . بالتدریجاإلنجلیزیةاللغة 
   مھارة التحدثإكساب معوقات - ز

ن نذكر وجد صعوبة في تحدید معوقات تختص بالكفاءة االتصالیة بشكل عام ولكن ممكن أت
كما ذكرت الھیئات التعلیمیة في شتى الدول، والباحثون ، أبرز معوقات اكتساب مھارة التحدث

  :والمتخصصون بالبحث، والدراسة لمعرفة المعوقات في النقاط التالیة

 الطلبة یعبرون بلغة دون أن یألفوھا في استعمالھم أنمما الشك فیھ : معوقات تتعلق بلغة المتعلم 
  .الیومي

 حیث تضعف سیطرة المتعلم على الموقف المراد التكلم فیھ: لالخج.  

 فعلى سبیل المثال من الناحیة الجسمیة  : سیكولوجیة نمو الطفل الجسمي والنفسي واالجتماعي
  .یتأثر لفظ الطفل بنمو أعضاء النطق لدیھ

  مھارات وتعتبر من أھم : في التعبیرأفكارھمعدم اھتمام المعلمین بتدریب الطلبة على تنظیم 
 .التواصل والتحدث الجید

 المعلمین لعناصر إھمال: قلة اھتمام المعلمین بتھیئة الطلبة قبل البدء في مھارة التحدث 
 .التشویق، ووضوح الجملة، وتتابع األفكار تعلیما وتقویما

على أنھ ُبذل القلیل من الجھد في دمج تعلیم اللغة ) ralph isaacs,1968(كما أكد ایزاكس 
، وكذلك عدم التوازن بین األساسیة من المھارات اإلنجلیزیة مع مواضیع أخرى للغة لیزیةاإلنج

، وانعدام األخرىالمفردات والمواضیع التي یتم تعلیمھا للطالب وبین المواضیع االجتماعیة 
 بصفھ عامھ اإلنجلیزیةاالستجابة لحاجات المتعلمین عند تعلیم اللغة من أھم معوقات اكتساب اللغة 

 استدعى إلى االھتمام بمھارة التحدث اإلنجلیزیةومھارة التحدث بصفة خاصة، ولعل انتشار اللغة 
  . في التعلیماإلنجلیزیةبشكل أساسي، والتي تستند في تصمیم وتقویم مشاریع اللغة 

بعد عرض الدراسات السابقة واإلطار النظري أمكن صیاغة الفروض التالیة  :فروض الدراسة
  :للدراسة

بین متوسطي درجات تحصیل  (α ≤ 0,01) د فرق ذو داللة إحصائیة عند مستوى داللةیوج .١
البعدي في تنمیة مھارة التحدث كما یقیسھ / طالبات المجموعة الضابطة في التطبیقین القبلي

  .التطبیق البعدي الختبار التحصیل
ات تحصیل بین متوسطي درج (α ≤ 0,01) یوجد فرق ذو داللة إحصائیة عند مستوى داللة .٢

البعدي في تنمیة مھارة التحدث كما یقیسھ / طالبات المجموعة التجریبیة في التطبیقین القبلي
  .التطبیق البعدي الختبار التحصیل
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بین متوسط درجات تحصیل  (α ≤ 0,01) یوجد فرق ذو داللة إحصائیة عند مستوى داللة .٣
دث لصالح المجموعة التجریبیة طالبات المجموعة التجریبیة والضابطة في تنمیة مھارة التح

  .لھ التطبیق البعدي الختبار التحصیكما یقیس
  :منھجیة الدراسة وإجراءاتھا

  : الدراسةمنھج 
لتحلیل معلومات ): تحلیل المحتوى(المنھج الوصفي  استخدمت الباحثة في دراستھا ما یلي

ارة التحدث؛ ، واستنتاج عناصر مھ(Days and Weather) الموضوعات المختارة من وحدة
لمعرفة أثر : المنھج شبھ التجریبي وذلك لتھیئة الموضوعات المختارة بالصیغة التقدیمیة المقترحة و

استخدام الرسوم الكرتونیة في تنمیة مھارة التحدث لدى عینة الدراسة، ولكونھ یعتبر من أكثر مناھج 
مجموعتین متكافئتین واحده البحث العلمي مالئمة للنفس البشریة، وقد اختارت الباحثة تصمیم 

الكرتونیة، وأخرى ضابطة تتبع الطریقة التقلیدیة؛ على أن تتم  تجریبیة تتعلم باستخدام الرسوم
  .المقارنة بینھما في نتائج التطبیق البعدي

   :مجتمع الدراسة وعینتھا
تكّون مجتمع البحث من طالبات الصف الرابع االبتدائي في مدینة خمیس مشیط للعام 

 سنوات، ماعدا طالبات التربیة )١١-١٠(ه، والالتي تتراوح أعمارھن بین ١٤٣٧/١٤٣٨راسيالد
 اإلحصاءالخاصة والموھوبین ومدارس تحفیظ القرآن  كما یقدر عددھن حسب المعلومات في 

  .طالبة) ٣٨٤٩(االلكتروني ببرنامج نور الخاص بإدارة تعلیم منطقة خمیس مشیط 
سة مدرسة من المدارس الحكومیة في مدینة خمیس مشیط، وقد اختارت الباحثة عینھ الدراو

، وكان باستخدام الطریقة العشوائیة العنقودیة، وقد واألربعونوقع االختیار على ابتدائیة السابعة 
تمثلت في مجموعتین متكافئتین من طالبات الصف الرابع االبتدائي، حیث بلغ عدد الطالبات فیھا 

) ٢٣(طالبة یمثلون المجموعة التجریبیة، و) ٢٣( مجموعتین إلىھا طالبة، وقد تم تقسیم) ٤٦(
 .طالبة یمثلون المجموعة الضابطة

 :دراسةأدوات ال
 عن تساؤالتھ ولتحقیق واإلجابةتم بناء أدوات البحث بما یتضمن لنا تحقیق أھداف البحث 

 االبتدائي للعام  للصف الرابعاإلنجلیزیةذلك تم تحدید مھارات التحدث من محتوى مقرر اللغة 
من الوحدة المختارة، وبنائھا بصیغة تقدیمیة، كما تم بناء اختبار ) ھـــ١٤٣٧/١٤٣٨(الدراسي 

تحصیلي یقیس مدى تنمیة مھارة التحدث باستخدام الرسوم الكرتونیة، وقد تم بناء أدوات البحث 
  :وفق المراحل التالیة

  : الكرتونیةتحدید الوحدة التي سیتم تدریسھا باستخدام الرسوم .١
للصف الرابع االبتدائي ) we can (اإلنجلیزیةتم تحدید الوحدة المختارة من مقرر اللغة 

، والتي تتوافق مع الخطة الدراسیة للمادة )ھـــ١٤٣٧/١٤٣٨الفصل الدراسي الثاني طبعة " (بنات"
 ذات  من"Days and Weather"المتزامنة مع فترة تطبیق البحث، فوقع االختیار على وحدة 

 .المقرر
 :تحدید قائمة مھارات التحدث .٢

قامت الباحثة باتباع عدد من الخطوات خالل عملیة استخالص مھارات التحدث في الوحدة 
  :المختارة وفق ما یلي

  .تحلیل محتوى الوحدة المختارة من مقرر الصف الرابع االبتدائي  -أ 
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ام والخاصة للصف الع) we can (اإلنجلیزیة أھداف تدریس مقرر اللغة إلىالرجوع  -ب 
 .الرابع االبتدائي

 .بند) ١٤(تحدید أھم مھارات التحدث بصورتھا األولیة وتم رصدھا في قائمة بنود ضمنت   -ج 
عرض قائمة مھارة التحدث لعدد من المحكمین ذوي االختصاص ألخذ آرائھم من حیث   -د 

 .ضافةاإل الفرصة لھم بالتعدیل أو إتاحة مع واألھمیةوضوح مھارة التحدث واالنتماء 
 المحكمین، وجمع ملحوظاتھم وتعدیالتھم، وقد أشاروا المحكمون لمناسبة معظم آراءفرز   - ه 

) ١٤(مھارات التحدث للوحدة المختارة، حیث تمثلت القائمة في صورتھا النھائیة في 
 .مھارة

 :الصیغة التقدیمیة المقترحة للوحدة المختارة بالرسوم الكرتونیة .٣
الوحدة المختارة بالرسوم الكرتونیة من محتوى مقرر اللغة قامت الباحثة بإعادة صیاغة 

واتبعت في ذلك ) ھــ١٤٣٧/١٤٣٨(للصف الرابع االبتدائي للعام الدراسي ) we can (اإلنجلیزیة
  :الخطوات التالیة

تم بناء الصیغة التقدیمیة المقترحة مراعین في : بناء صیغة تقدیمیة مقترحة للوحدة المختارة  -أ 
 محببةن موضوعات الوحدة ثم عرضھا باستخدام الرسوم الكرتونیة ذلك اشتقاقھا م
  وفق تسلسل وتناسق منطقي بحیث تقنع الطالبة وتجذب انتباھھااألطفالومعروفة لدى 

تم اخذ وجھات نظر المحكمین من ذوي : عرض قائمة مھارات التحدث على المحكمین -ب 
دریس وكان ذلك بعرض استبانة  والمناھج وطرق التاإلنجلیزیةاالختصاص في مجال اللغة 

بعد قراءتھ ) بدرجة كبیرة، متوسطة، صغیرة(بندًا وفق سلم التقدیر الثالثي ) ١٤(تتضمن 
 أو التعدیل، وتم األخذ اإلضافةللصیغة التقدمیة المقترحة، كما أتاحت الباحثة للمحكمین 

 .ائج المحكمینبآرائھم حول المحتوى، وقد استفادت الباحثة من الملحوظات بناء على نت
قامت الباحثة بوضع أھداف للوحدة المختارة : وضع أھداف الدرس لكل المواضیع المختارة  -ج 

 العامة األھدافحتى تبین نواتج التعلم المتوقع من الطالبات أن  یتعلموھا، ومشتقھ من 
  . للصف الرابع االبتدائياإلنجلیزیةلتدریس مقرر اللغة 

قامت الباحثة بتصمیم مقاطع صوتیة : دة المختارةتصمیم مقاطع صوتیة لكل درس للوح  -د 
لكل شخصیة كرتونیة في كل درس ویتم عرضھا عن طریق عروض البوربوینت، 

 .والھدف من ذلك تنمیة مھارة التحدث وتعزیزھا عن طریق سماع الشخصیات وتقلیدھا
لیمیة قامت الباحثة بتصمیم أنشطة تع: تصمیم أنشطة تعلیمیة لكل درس للوحدة المختارة  - ه 

 .والھدف منھا تعمیق ما تعلمتھ الطالبات وقیاس مدى تحقق األھداف المنشودة
 .االختبار التحصیلي .٤

قامت الباحثة بإعداد اختبار تحصیلي قبلي وبعدي لإلجابة عن أسئلة البحث واشتمل 
 أسئلة وقد راعت الباحثة في بناء االختبار التحصیلي أن یقیس مستوى تحصیل) ١٠(االختبار على 

الطالبات لمھارة التحدث الواردة في الوحدة المختارة  وذلك قبل وبعد تدریسھم الرسوم الكرتونیة، 
كما وقد اشتمل االختبار على األسئلة الموضوعیة والشفویة التي تقیس مستوى الطالبات في تنمیة 

قرات االختبار مھارة التحدث كما وقد استند مقیاس التقدیر لالختبار على رصد درجة لكل فقرة من ف
  .وقد استخدم االختبار التحصیلي كونھ أداة تناسب طبیعة البحث وتحقق أھدافھا

  : للتأكد من صدق االختبار التحصیلي
 تم عرض االختبار على مجموعة من المحكمین : عرض االختبار على مجموعة من المحكمین

دریس ومشرفات اللغة  ومجال المناھج وطرق التاإلنجلیزیةذوي االختصاص في مجال اللغة 
 إجراء بوجھة نظرھم حیال االختبار وقد استفادت الباحثة من ملحوظاتھم في واألخذ، اإلنجلیزیة

  . االختبار مطابقا للسمة المراد قیاسھاأصبحالتعدیل الالزم وبذلك 
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 تم تطبیق االختبار على عینھ عشوائیة  استطالعیة من طالبات الصف : االختبار االستطالعي
 .طالبة) ٤٨(ع االبتدائي بمدرسة فاطمة بنت الخطاب االبتدائیة والبالغ عددھم الراب

  : تطبیق البحثإجراءات
اختیار عینة البحث وتحدیدھا من طالبات الصف الرابع االبتدائي بمدینة خمیس مشیط وقد 

  :شملت ھذه الخطوة اإلجراءات التالیة
 التربوي بمنطقة خمیس مشیط اإلشراف حصلت الباحثة على إذن من مكتب: المكاتبات الرسمیة )١

 والتنسیق واألربعونلتطبیق البحث بشأن تسھیل مھمة إجراءات دراسة میدانیة باالبتدائیة السابعة 
 .مع المدرسة بأھمیة البحث وإعداد ما یلزم

قامت الباحثة بلقاء المسئولین في المدرسة التي سیجرى فیھا البحث وذلك : اللقاءات التربویة )٢
 . التي یمكن اتباعھا أثناء الدراسةواإلجراءات المناسبة، اآللیاتة لمناقش

لزیادة تكافؤ المجموعتین التجریبیة والضابطة؛ قامت الباحثة باإلضافة : ضبط متغیرات البحث )٣
 العشوائیة في االختیار والتعیین  التثبت من خالل ضبط المتغیرات ویتضح ذلك من خالل ما إلى
 :یلي

 قامت الباحثة باالطالع على سجل أعمار الطالبات المجموعتین التجریبیة : العمر الزمني-أ
 أعمارھموالضابطة في ملفاتھم للتأكد من عدم وجود فروق في متغیر  العمر وجاءت النتیجة أن 

  .أعوام تقریبًا) ١١- ١٠(تتراوح بین 
وتكافؤ المجموعتین  المدرسة، إدارةتأكدت الباحثة من نتائج الطالبات لدى :  التحصیل السابق-ب

 للصف الرابع اإلنجلیزیةفي درجات التحصیل السابق، وتجاوزھم لجمیع مھارات مقرر اللغة 
  .االبتدائي

قامت الباحثة بتدریس المجموعتین، حیث تتمتع الباحثة بخبرة :  معلمة المادة والخبرة السابقة-ج
  .اإلنجلیزیةریس اللغة سنوات وتحمل مؤھال تربویا ذات العالقة بتد) ٣(تدریسیة تبلغ 

 لكل من األسبوعاستمرت عملیة التدریس أربع أسابیع بمعدل حصتان في :  المدة التدریسیة-د
  .المجموعتین التجریبیة والضابطة

تم تطبیق االختبار التحصیلي القبلي على المجموعتین التجریبیة :  تطبیق اختبار التحصیل القبلي- ه
 النتائج ضعف المجموعتین ومن تلك أظھرتالمجموعتین، وقد والضابطة قبل الشروع في تدریس 

بین متوسطي درجات ) ٠،٠٥(النتائج یتضح عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى 
  .المجموعتین التجریبیة والضابطة في االختبار التحصیلي القبلي، مما یبین تكافؤ المجموعتین

تجریبیة باستخدام الرسوم الكرتونیة والضابطة بالطریقة تم تدریس المجموعة ال:  تنفیذ التجربة- و
ه، حیث قامت الباحثة بالتدریس للمجموعتین ٦/١٤٣٨/ ٢٠التقلیدیة، وذلك في یوم األحد بتاریخ

  .بنفسھا
 االختبار التحصیلي بعدیًا، وذلك في یوم األحد بتاریخ إجراءتم :  تطبیق اختبار التحصیل البعدي-ز

 .لمجموعتین التجریبیة والضابطة، وذلك للتحقق من فروض الدراسةھـ، على ا٧/١٤٣٨/ ١٩
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  : ومناقشتھا وتفسیرھادراسةنتائج ال
وتتعلق ھذه النتائج بالفرض األول من فروض  : نتائج تحلیل بیانات اختبار التحصیل البعدي:أوُال

دى طالبات الصف الدراسة الذي یرتبط بفاعلیة تنمیة مھارة التحدث باستخدام الرسوم الكرتونیة ل
  :الرابع االبتدائي بمدینة خمیس مشیط، ونص الفرض ما یلي

بین متوسط درجات تحصیل  (α ≤ 0,05) یوجد فرق ذو داللة إحصائیة عند مستوى داللة
طالبات المجموعة التجریبیة والضابطة في تنمیة مھارة التحدث لصالح المجموعة التجریبیة كما 

  .ر التحصیلیقیسھ التطبیق البعدي الختبا
  :التحقق من صحة الفرض األول

للتحقق من صحة الفرض وللتعرف على ما إذا كانت ھناك فروق ذات داللة إحصائیة بین 
المجموعتین التجریبیة والضابطة في التطبیق البعدي لالختبار التحصیلي، استخدمت الباحثة اختبار 

  :، وجاءت النتائج كما یوضحھا الجدول التالي"ت"
یبین داللة الفرق بین متوسط درجات تحصیل طالبات المجموعتین في التطبیق البعدي ) ٢(جدول 

  الختبار التحصیل

عدد  المجموعة
 الطالبات

المتوسط 
 الداللة "ت"قیمة   التباین االنحراف الحسابي

  ١١٫٨٢ ٣٫٤٣ ١٤٫٣ ٢٣ التجریبیة

  ١٢٫٨٤ ٣٫٥٨ ٧٫٨ ٢٣ الضابطة
٠،٠٠٠ ٦٫١١٤ 

 یتضح تفوق طالبات المجموعة التجریبیة على المجموعة أعالهوبالنظر إلى الجدول 
الضابطة في التطبیق البعدي، حیث بلغ متوسط درجات تحصیل طالبات المجموعة التجریبیة 

درجة، وقد ) ٧٫٨(درجة، بینما بلغ متوسط درجات تحصیل طالبات المجموعة الضابطة ) ١٤٫٣(
بین متوسط درجات ) ٠،٠١(ند مستوى داللة انعكس ذلك على وجود فرق ذا داللة إحصائیة ع

تحصیل طالبات المجموعتین التجریبیة والضابطة في التحصیل البعدي لصالح المجموعة 
  .التجریبیة، وبناء على ھذه النتائج یتبین صحة الفرض األول

التي أثبتت وجود فروق ذات داللة  )Kabapinar, 2009(وتتفق ھذه النتیجة مع دراسة 
ن متوسط درجات طالب المجموعة التجریبیة ومتوسط درجات أقرانھم في المجموعة إحصائیة بی

الضابطة في اختبار التصورات البدیلة البعدي للمفاھیم الھندسیة، مما یدل على فاعلیة الرسوم 
  .الكرتونیة في تنمیة مھارة التحدث

  : )البعدي/ القبلي(نتائج تحلیل بیانات اختبار التحصیل : ثانیا
ق ھذه النتائج بالفرضین الثاني والثالث من فروض البحث الذین یرتبطان بتأثر نتائج تتعلو

البعدي الختبار التحصیل، وللتعرف على ما إذا كانت ھناك فروق ذات داللة /التطبیقین القبلي
البعدي في اختبار التحصیل للمجموعة التجریبیة، استخدمت الباحثة /إحصائیة بین التطبیقین القبلي

 :؛ فكانت النتائج كما یوضحھا الجدول التالي"ت"بار اخت
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/ یبین داللة الفرق بین متوسط درجات تحصیل المجموعة التجریبیة في القیاسین القبلي) ٣(جدول 
  البعدي في تنمیة مھارة االستماع

عدد  المجموعة
 الطالبات

المتوسط 
 الداللة "ت"قیمة   التباین االنحراف الحسابي

  ١١٫٨٢ ٣٫٤٣ ١٤٫٣ ٢٣ التجریبیة

  ١٢٫٨٤ ٣٫٥٨ ٧٫٨ ٢٣ الضابطة
٠،٠٠٠ ٦٫١١٤ 

 یتضح ارتفاع درجات طالبات المجموعة التجریبیة في االختبار أعالهبالنظر إلى الجدول 
) ١٤٫٣(البعدي عن درجاتھم في االختبار القبلي، حیث بلغ متوسط الدرجات في االختبار البعدي 

درجة، وقد انعكس ذلك بوجود فرق ) ٧٫١٣( االختبار القبلي درجة، بینما بلغ متوسط درجاتھم في
البعدي لطالبات المجموعة التجریبیة / بین التطبیقین القبلي) ٠،٠١(ذا داللة إحصائیة عند مستوى 

في ضوء االختبار التحصیلي لصالح التطبیق البعدي، وبناء على ھذه النتائج یتبین صحة الفرض 
  .الثاني

التي بینت وجود فروق ذات داللة إحصائیة لصالح ) م٢٠١٢(ع فقیھ وتتفق ھذه الدارسة م
  .المجموعة التجریبیة، مما یدل على فاعلیة وأثر استخدام الرسوم الكرتونیة

  :البعدي للمجموعة الضابطة/ نتائج اختبار تنمیة مھارة التحدث القبلي
البعدي في / ین القبليللتعرف على ما إذا كانت ھناك فروق ذات داللة إحصائیة بین التطبیق

، فكانت النتیجة في الجدول "ت"اختبار التحصیل للمجموعة الضابطة، استخدمت الباحثة اختبار 
  :التالي

البعدي للمجموعة الضابطة في تنمیة مھارة / یبین داللة الفرق في التطبیقین القبلي) ٤(جدول 
  االستماع

عدد  المجموعة
 الطالبات

المتوسط 
 الداللة "ت"قیمة   التباین االنحراف الحسابي

  ١١٫٨٢ ٣٫٤٣ ١٤٫٣ ٢٣ التجریبیة

  ١٢٫٨٤ ٣٫٥٨ ٧٫٨ ٢٣ الضابطة
٠،٠٠٠ ٦٫١١٤ 

عاله یتضح ارتفاع درجات طالبات المجموعة الضابطة في االختبار أوبالنظر إلى الجدول 
) ٧٫٨(البعدي عن درجاتھم في االختبار القبلي، حیث بلغ متوسط الدرجات في االختبار البعدي 

درجة، وقد انعكس ذلك على وجود ) ٦٫٢(درجة، بینما بلغ متوسط درجاتھم في االختبار القبلي 
البعدي لطالبات المجموعة / بین التطبیقین القبلي) ٠،٠١(فرق ذا داللة إحصائیة عند مستوى داللة 

  .الضابطة لصالح التطبیق البعدي، وبناء على ھذه النتائج یتبین صحة الفرض الثالث
  : وصیات الدراسةت

  :في ضوء نتائج الدراسة، ھناك بعض التوصیات التي قدمتھا الباحثة، وھي
  .تدریب المعلمات على التدریس باستخدام الرسوم الكرتونیة .١
، باالعتماد على استراتیجیة الرسوم اإلنجلیزیةتقدیم رؤیة لمخططي المناھج لتطویر مقرر اللغة  .٢

  .الكرتونیة
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  .اعتمادًا الرسوم الكرتونیة من خالل تھیئة الفصل، ومداخل الدروستفعیل األنشطة الصفیة  .٣
  .تشجیع التالمیذ على حب التعلم من خالل استخدام الرسوم الكرتونیة .٤
  . معلمي الریاضیات على استخدام الرسوم الكرتونیة في تنمیة مھارة المھارة التحدثإرشاد .٥
  .سوم الكرتونیةإصدار كتاب معلم یزید من المعلومات حول استخدام الر .٦
  .اإلنجلیزیةاالستفادة من الصیغة التقدیمیة المقترحة في تطویر اللغة -٧ .٧

  : مقترحات الدراسة
  :في ضوء نتائج الدراسة، فإن الباحثة تقدم المقترحات التالیة

إجراء دراسة وصفیة مشابھة للدراسة الحالیة تأخذ في حسبانھا التعرف على آراء معلمات اللغة  .١
  .في مھارة االستماع والقراءة والكتابة اإلنجلیزیة

  . للصف الرابع االبتدائياإلنجلیزیةتصمیم دلیل لفصل دراسي كامل حول تعلیم اللغة  .٢
  .إجراء دراسة لقیاس فاعلیة استخدام الرسوم الكرتونیة في المھارات والقواعد اللغویة .٣
  .إدراج أصوات لكل شخصیة في الرسوم الكرتونیة، تكون معایشة للمجتمع .٤
 من المرحلة االبتدائیة األخرىإجراء دراسات لقیاس فاعلیة الرسوم الكرتونیة على الصفوف  .٥

  .والمرحلة المتوسطة
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 المراجعقائمة المصادر و
 .دمشق دار القلم: ، سوریا٣حول التربیة والتعلیم، ط). ٢٠١١. (الكریم بكار، عبد -
 المفاھیم الریاضیة إكسابدام الرسوم الكرتونیة في فاعلیة استخ). ٢٠١٦. (البلوي، محمد سعد -

 اإلماملدى تالمیذ الصفوف األولیة بمدینة الریاض، رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة 
 .اإلسالمیةمحمد بن سعود 

 في تنمیة مھارة اإلنجلیزیةمدى مساھمة معلمات اللغة ). ٢٠١٣(الحارثي، نورة بنت مسفر،  -
البات المرحلة الثانویة من وجھة نظر المعلمات والمشرفات بمحافظة التفكیر اإلبداعي لدى ط

 .الطائف، رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة أم القرى
القادر والعتیبي، بدر بن جویعد ومتولي، نبیل  الحامد، محمد بن معجب وزیادة، مصطفى عبد -

لحاضر واستشراف التعلیم في المملكة العربیة السعودیة رؤیة ا). ٢٠٠٧. (الخالق عبد
 .مكتبة الرشد: ، الریاض٤المستقبل، ط

. ١ط.  للناطقین باللغة العربیةاإلنجلیزیةقواعد نطق اللغة ). ٢٠١٢. (خطاب، خلیفة محمد -
 .دار الجنان للنشر والتوزیع: األردن

 وفق اإلنجلیزیة التدریس مھارة التحدث باللغة إجراءاتمستوى تطبیق ). ٢٠١٢(خواجة، فقیھ  -
 . واالجتماعیةاإلنسانیةمجلة جامعة العلوم : الجزائر. بة التواصلیةالمقار

اهللا بن غالي وصالح  ناصر بن عبد: تطویر مناھج تعلیم اللغة ترجمة). ٢٠١٢. (ریتشاردز، جاك -
 .إدارة النشر العلمي والمطابع: الریاض. ٢ك. بن ناصر الشویرخ

ة في اكتساب مفردات جدیدة  في اللغة أثر استخدام القصة المصور). ٢٠١١(سلیمان، ریم حازم  -
 بجامعة األساسیةكلیة التربیة : العراق.  لدى تلمیذات الصف السادس االبتدائياإلنجلیزیة

 .الموصل
 في المملكة العربیة السعودیة لمن ومتى وكیف اإلنجلیزیةتدریس اللغة ). م١٩٩٨. (الشمري، عید -

 .ملك سعودمجلة جامعة ال: الریاض). ١. (اإلنجلیزیةتدرس 
استخدام الرسوم الكرتونیة في التغییر المفاھیمي ). ٢٠٠٨(الكریم شاكر،  طرخان، ربا عبد -

 التفاعالت التعلیمیة الصفیة في موضوع الضوء لدى طالبات أنماطودورھا في تطویر 
 .األردنیةالمرحلة األساسیة، رسالة دكتوراه غیر منشورة، كلیة الدراسات العلیا، الجامعة 

عمان دار المسیرة : األردن، ١الجودة الشاملة في التعلیم، ط). ٢٠٠٦. ( ، رشدي أحمدطعیمة -
 .للنشر والتوزیع

، ١منظومة التقویم التربوي الشامل لمرحلة التعلیم األساسي، ط). ٢٠٠٢. (الحمید، جابر عبد -
  .وزارة التربیة والتعلیم األردنیة: عمان

: اإلمارات العربیة المتحدة. ١:ط.  والمنھاج المدرسيالتفكیر). ٢٠٠٣. (ولیم، عفانة، عزو، عبید
  .مكتبة الفالح للنشر والتوزیع

أثر طریقة تدریس قائمة على المنحنى التواصلي في تحسین ). ٢٠١٣. (عجاج، منیر محمد علي -
، رسالة دكتوراه األردنبعض مھارات التحدث والكتابة لدى طلبة الصف الثامن األساسي في 

 .جامعة الیرموك: ردناألغیر منشورة، 
أثر استخدام أسلوب الحرف األول في اكتساب المفردات لدى تلمیذات ).٢٠١١. (عزیز، دالیا فرج -

 بجامعة األساسیةكلیة التربیة : العراق. اإلنجلیزیةالصف الخامس االبتدائي في اللغة 
 .الموصل

ة مھارة التحدث باللغة أثر استخدام الدراما في تنمی). ٢٠٠٤. (علي، صفاء محمود عبد الحلیم -
 .دراسات تربویة واجتماعیة: مصر.  لدى تالمیذ  المرحلة االبتدائیةاإلنجلیزیة
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دار الفكر : القاھرة. ١ط. مھارات التفكیر في مراحل التعلیم العام). ٢٠٠٢. (فھیم، مصطفى -
  .العربي

 تعلم المھارة الصعوبات التي تواجھ طالب المرحلة الثانویة في). ٢٠٠٩(القرني، فواز سعید  -
 .جامعة أم القرى: مكة المكرمة.  في مدینة مكة المكرمةاإلنجلیزیةقراءة اللغة 

تدریس الریاضیات وفق استراتیجیة ). ٢٠١٤. (الواحد حمید، وحسون، إفاقة حجیل الكبیسي، عبد -
 .عمكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزی: عمان. النظریة البنائیة المعرفیة وما فوق المعرفیة

دار دیبونو للطباعة : عمان. ١ط.تنمیة التفكیر بأسالیب مشوقة). ٢٠٠٧. (الواحد الكبیسي، عبد -
 .والنشر والتوزیع

 القائمة على الترفیھ األنشطة باستخدام اإلنجلیزیةتدریس اللغة ). ٢٠٠٨. (مجلي، علي محمد -
كلیة التربیة : أبھا. لتنمیة بعض مھارات االستماع والتحدث لدى طالب الصف األول متوسط

 .بجامعة الملك خالد
فاعلیة استخدام األلعاب اللغویة في تنمیة مھارة ). ٢٠١٣.(المحمدي، تركي بن عطیة مرشود -

 االبتدائي، رسالة غیر منشورة مقدمة لنیل درجة الماجستیر األولالتحدث لدى تالمیذ الصف 
 .ة أم القرى السعودیةفي المناھج وطرق التدریس اللغة العربیة، كلیة التربیة بجامع

أثر برنامج تعلیمي قائم على برنامج كورت للتفكیر في ). ٢٠٠٠. (المخزومي، ناصر محمود -
تنمیة مھارتي التحدث والقراءة اإلبداعیة لدى طالب المرحلة المتوسطة في المملكة العربیة 

  .جامعة عمان العربیة: األردن. السعودیة
 .م المملكة العربیة السعودیةسیاسة تعلی). ٢٠٠٢. (وزارة التعلیم -
 المحمولة في األجھزةدرجة أھمیة توافر متطلبات استخدام ). ٢٠١٣. (إبراھیمیونس، ھبة زیاد  -

 ،األردن – العلیا في مدارس عمان الخاصة األساسیة لطلبة المرحلة اإلنجلیزیةتدریس اللغة 
  .األوسطجامعة الشرق : األردن. رسالة ماجستیر غیر منشورة
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