الباب ألاول
مقدمة
أ .تمهيد املشكلة
مما ًجدز بالرهس أن ؤلاوظان هى مخلىق احخماعي لً ٌعِش إال
باطخخدام الاجطاالث .فى الحُاة الاحخماعُتً ،يبغى لإلوظان أن ًيىن ماهسا فى
الاجطاالث .إن اللغت فى الاجطاالث لها وظُفت مهمت .باطخخدام اللغت ،هلدز على
إللاء اإلاعلىماث واإلالاضد وألازآء وألافياز والخعبيراث ،إما جدسٍسٍت واهذ و إما
شفىٍت .ذهس طىحُيخى ( 0202ص  ) 02أن هىان بعض الجىاهب التى البد لىا أن
وظخىعبها فى اطدُعاب اللغت ألاحىبُت ،وهي مهازة الاطخماع والخيلم واللساءة
والىخابت.
ول مهازة ًخعلم بعضها ببعض .ألن اإلاسء ًلدز على اطدُعاب مهازة اللغت
بىاططت العالكت اإلاسجبت الظابلت .هىان جسجِب اإلاهازاثً ،بدأ مً الاطخماع
والخيلم واللساءة والىخابت.
الاطخماع هى اإلاهازة ألاطاطُت التى ًجب على الخالمُر أن ٌظخىعبىها.
مىر الىالدةً ،بدأ الىاض باطخماع اليلماث اإلاظمىعت بىاططت ألاذن هما كاٌ
َّ َ
َ َ َ َ
هللا حعالى في طىزة الىدل َوالله أ ْخ َس َحى ْم ِم ًْ بطى ِن أ َّم َها ِجى ْم ال ح ْعلمىن ش ِْ ًئا
ْ َ َ َّ َ
ألاب َ
الظ ْم َع َو ْ
َو َح َع َل َلىم َّ
ط َاز َوألاف ِئ َدة ل َعلى ْم ح ْشىسو َن ((.)٨٧وحعل لىم الظمع
ّ
وألابطاز وألافئدة لعلىم حشىسون) أي خلم لىم الحىاض التي بها حظمعىن
وجبطسون وحعللىن لدشىسوه على وعمه وجدمدوه على آالئه .خاضت فى حعلم
اللغت ألاحىبُتً ،جب علُىا أن وظخمع اطخماعا لىالم اإلاخيلم ،زم هفهم
ألاغساض واإلالاضد مً الىالم.
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إن مهازة الاطخماع هي مهازة مظخخدمت لفهم اللغت الشفىٍت .واعلم أن
فى الحُاة الُىمُت أوشطت جدخاج إلى اللغت الشفىٍت .هره اإلاهازة مهمت عىد
مظخعُبها فى الاجطاالث .بدون الاطخماعً ،ىحد خطأ اإلافاهُم فى عملُت
الاجطاالث .ألن مهازة الاطخماع مً أحصاء اإلاهازاث اإلاهمت.
فى هرا العطس ،ذهس خيرماوان ( 0200ص  )032أن الاطخماع هى مهازة
ال ًخغفل الخالمُر فى أزىاء حعلُم اللغت .واهذ اإلاىاد الخعلُمُت لالطخماع كلُلت فى
مُدان الخعلُم .هما كاٌ ازون ( 0203ص  )032أن الاطخماع هى طهى للمعلم.
عىدما اإلاعلم جطبُم هفاًت الخعلُم في الفطل طاإلاا الاطخماع معجال .هاكش
اإلاعلم مىهج اطخماع الدزاس ى اكل مً مىهج آخسٌ ،عد اإلاعلم ان الاطخماع هى
الاوشطت العادًت في الحُاة .ألن مهازة الاطخماع ضعبت إلاخعلم اللغت ألاحىبُت.
ًجب على الخالمُر أن ٌظخىعبىا مهازة الاطخماع مً اإلاهازاث ألاخسي ،ألن
ؤلاوظان ًفهم اللغت بىاططت الظماع (ألاذن).
أما عىامل هجاح الاطخماع فى كىٌ وهب ( )0200فهي كدزة على فهم
أضىاث اللغت ومعاوى اليلماث واإلافهىم عً الجملت.
حعللا بمهازة الاطخماعٌ ،ظخمع الخالمُر اطخماعا حُدا ،خُىما ججسي
عملُت حعلُم اللغت حُدا ،أي باطخخدام الطسٍلت التى ًدبها الخالمُر .هظسا إلى
الىاكُت فى اإلاُدان ،ال ًفهم أهثر الخالمُر اليلماث أو الجمل العسبُت اإلاظمىعت
أزىاء الخعلُم .لم ًصٌ فهم اللغت العسبُت مىاطبا وامال ،ختى ال جخطل اإلاعلىماث
أو السطالت التى بلغها اإلاعلم.
ضعف الخالمُر فى فهم اللغت العسبُت ًيىن مشيلت للمعلم فى إللاء
اإلاىاد اإلاىاطبر بدالت الخالمُر .بىاء على اإلاالخظت ألاولى مً  33جلمُراً ،بدو ان
هخائج الاخخباز جدٌ على عدد اللُم اإلادطىلت  0302بلُمت اإلاخىطط وهي 22,30
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وهي معُاز الىفاًت الادوى ( )KKMالتى خددتها اإلادزطت لخدزَع اللغت العسبُت
 .02,22هرا الدلُل ًدٌ على ان مهازة اطخماع الخالمُر اكل مً اإلاخىكع .إذا ما
بدثذ هره اإلاشيلت بدثا صحُدا ،فياهذ مشيلت مهمت فى حعلُم اللغت العسبُت،
ختى جددر هره الحالت إلى ضعف الخالمُر فى اللغت العسبُت .فاإلاعلم هجح فى
الخعلُم وؤلاشساف إذا كدز على فهم خالت الخالمُر ،ختى إذا كدز على اخخُاز
الطسٍلت اإلاىاطبت اإلاظخخدمت فى الخعلُم .إضافت إلى ذلًً ،دخاج اإلاعلم إلى
مهازة مخىىعت ختى ال ٌشعس الخالمُر باإلاالٌ أزىاء الخعلُم فى الفطل .البد للخعلُم
أن ًيىن ممخعا لتركُت مهازة الخالمُر فى اطدُعاب اللغت العسبُت .واخد مً
مداولت التى حظخطُع لخلدم مخسحاث الخعلُم هي جطبُم طسٍلت الخعلُم التى داز
على الخلمُر .ختى حعلُم ابداعُا و جفاعلُا و مظسوزا لجمُع الخالمُر( .ماشٍت،
 0202ص .)3
الخلمُر هى طفل أو ولد فازح ٌعمل شِئا بيل طسوز .هىان جددًد
ألاهداف فى ألاوشطت .والىالد له أهداف معُىت ،وٍجب علُه أن ًىالها .كد ال
ٌعمل الىالد عمال بدون الظسوز .واعلم أن الظسوز ًلع فى أوشطت بدون الهدف
هدى اللعبت والخمش ى وغير ذلً (مشسوزي 0200 ،ص .)082
بالىظس إلى ألاخىاٌ الظابلت ،ال ًمىً لىا أن وظخخدم طسٍلت الخطابت
أزىاء الخعلُم ،ألنها ججعل خالت مملت ،وهرلً طسٍلت اإلاىاكشت ،ألنها ججعل خالت
عامسة .ال بد للمعلم أن ٌظخخدم طسٍلت إبداعُت واطخخدام اللعبت أزىاء
الخعلُم .واعلم أهىا هدخاج إلى طسٍلت للحطىٌ على أهداف الخعلُم .اطخخدام
الطسٍلت ًجعل الخالمُر فازخين .واعلم أن اطخخدام الطسٍلت خل اإلاشيلت ،ختى
ٌشترن ول الخلمُر فى الخعلُم وٍبدع فيها بإبداعُت خظىت.
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مً بعض طسق اللعبتً ،سغب الباخث فى اطخخدام طسٍلت لعبت الهمع
اإلادظلظل .ذهس طفساوجى ( 0220ص  ) 00أن لعبت الهمع اإلادظلظل هي لعبت
جبلُغ اإلاعلىمت بطسٍلت الهمع مً الخلمُر إلى آلاخس جدذ الظسعت والاهخمام.
هره اللعبت هي أوشطت حُدة فى الفطل لتركُت مهازة الاطخماع وإلخُاء الفطل.
أكُم الهمع باإلاظابلتً .لظم الباخث الخالمُر إلى بعض اإلاجمىعت أو الطفىف.
الخلمُر فى الطف ألاوٌ ًلسأ الجملت اإلاىخىبت على اللسطاض ،ألن الشسٍطت
للظماع غير مىحىدة فى اللعبت .الجملت اإلالسوءة ًلليها الخلمُر فى الطف ألاوٌ
ختى ألاخير ،والخلمُر ألاخير ًجب علُه أن ًىخب جلً الجملت على الظبىزة
بالىخابت الصحُدت.
الخدزٍج لهره اللعبت ًىظس إلى جىاطب الجملت اإلاىسزة .هرا الخىاطب
بدظىٍت الجملت أ و اإلاعلىمت اإلادظلظلت .إذا واهذ الجملت كطيرة ،فيان هجاح
الاطخماع ًىحد فى الجملت اإلادظىٍت اإلاىسزة .إذا واهذ الجملت طىٍلت ،فيان
الاطخماع بالىظس إلى اإلاعلىمت اإلاىاطبت فى الجملت.
باإلاشيلت الظابلتً ،داوٌ الباخث خل جلً اإلاشيلت بإكامت البدث عً
حعلُم اطخماع اللغت العسبُت .بهره اللعبت ،أن ٌظخمع الخالمُر وٍخرهسون الجملت
ختى ًفهمىها فهما ضادكا وصحُدا .أعجبتهم هره اللعبت فى حعلُم اللغاث
ألاحىبُت.
ب .تعريف املشكلة وصياغتها
 .1تعريف املشكلة
هظسا إلى بُان جمهُد اإلاشيلت الظابمً ،لدم البدث حعسٍف اإلاشيلت لهرا
البدث هما ًلي:
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أ .ضعىبت الخالمُر فى ؤلاطخماع
ب.

طهىلت الخالمُر فى هُل شعىٌ اإلاالٌ فى اجباع عملُت حعلُم اللغت
العسبُت

ج .طسٍلت حعلُم اللغت حامدة ختى ال يهخم الخالمُر أزىاء الخعلُم
 .2صياغة املشكلة
أ .هُف مهازة الخالمُر فى اطخماع اإلافسداث العسبُت باطخعماٌ طسٍلت لعبت
الهمع اإلادظلظل؟
ب.

هُف مهازة الخالمُر فى اطخماع الجملت العسبُت باطخعماٌ طسٍلت
لعبت الهمع اإلادظلظل؟

ج.هل هىان جأزير ّ
داٌ فى طسٍلت لعبت الهمع اإلادظلظل لتركُت مهازة
الخالمُر فى اطخماع الىطىص العسبُت؟
ج .أهداف البحث
هرا البدث يهدف إلى:
 .0إلاعسفت مهازة الخالمُر فى اطخماع اإلافسداث العسبُت باطخعماٌ طسٍلت لعبت
الهمع اإلادظلظل
 .0إلاعسفت مهازة الخالمُر فى اطخماع الجملت العسبُت باطخعماٌ طسٍلت لعبت
الهمع اإلادظلظل
 .3إلدزان وحىد جأزير ّ
داٌ فى طسٍلت لعبت الهمع اإلادظلظل لتركُت مهازة
الخالمُر فى اطخماع الىطىص العسبُت
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د.

فوائد البحث

عمىماً ،بدو أن فائدة هرا البدث هي لخىىٍس ضدوز طالب حامعت
إهدوهِظُا التربىٍت عً العلم والخبرة ،ختى ًيىن الخعلُم مىاطبا للسحاء.
خطىضاً ،بدو أن فائدة هرا البدث هي هما ًلي:
 .0للمدازض أن ًيىن هرا البدث مسحعا فى بدث الىظسٍت عً طسٍلت اإلاعلم
فى الخعلُم ختى جيىن الطسٍلت اإلاظخخدمت مخىىعت أو مخخلفت.
 .0للمعلمين أن ٌظخخدمىا هره اللعبت فى الخعلُم ختى ًلدزوا على أن
ًجعلىا خالت طا ّزة أزىاء الخعلُم
 .3للخالمُر أن ًيىن هرا البدث حشجُعا لهم ختى ٌظخىعب حمُع الخالمُر
مهازة اطخماع اللغت العسبُت اطدُعابا وامال
 .4للباخث أن ًيىن هرا البدث مً الخبرة الثمُىت عً الخعلُم ا ّ
إلافسح
ه.

هيكال تنظيم الكتابة

الباب ألاوٌ ملدمت ،فُه جمهُد اإلاشيلت وحعسٍف اإلاشيلت وضُاغتها
وأهداف البدث وفىائد البدث وهُياٌ جىظُم الىخابت
والباب الثاوي إطاز هظسي ،فُه مبدث هظسٍت مططلحاث اإلاىضىع ،أي
ط سٍلت الهمي اإلادظلظل (مً حعسف اللعبت اللغىٍت وهىع اللعبت اللغىٍت وأهداف
اللعبت وعالمت اللعبت وحعسٍف الهمع اإلادظلظل وخطىاث لعبت الهمع
اإلادظلظل ومصاًا هره اللعبت وهلطانها) ومهازة الاطخماع ( حعسٍف الاطخماع
وطسٍلت حعلُم الاطخماع وهدف حعلُم الاطخماع واخخباز مهازة الاطخماع)
والبدىر الظابلت.
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والباب الثالث مىهجُت البدث ،فُه بُان مىكع البدث ومجخمع البدث
وعُيخه وجطمُم البدث وطسٍلت البدث والخعسٍف ؤلاحسائي مً اإلاخغير واإلافهىم
وأدواث البدث وعملُت جطىٍس أدواث السخث وطسٍلت حمع البُاهاث وأطلىب
جدلُل البُاهاث اإلاجمىعت.
والبا ب السابع هخائج البدث ومىاكشتها والباب الخامع الخالضت و الاكتراخاث.
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