الباب ألاول
مقدمة
أ .تمهيد املشكلة
فى الفالم التربىي ،ال ًخلى ؤلاوظان كاإلاخلىق الاحخماعي مً الحاحت إلى
الخفاـالث مق آلاخسًٍ .فالبد لهم مً اطديفاب اإلاهازاث اللغىٍت الجيدة .اللغت هي آلت
الاجطاالث الاحخماـيت .و هي ّ
حفد مً بفض الحضازة
وكرالك ،اللغت الفسبيت و هي لغت جخطل بدًً الاطالم اجطاال وازلا .كال شًٍ
الدًً ( ، 2102ص 3 )5
إن اللغت الفسبيت لغت خالطت و حىدة  .و هي لم جكً مخأزسة باللغت ألاحىبيت.
ًسفق بها دوز الدًً و الاحخماـيىت ،و الظياطيت  .بدأث اللغت الفسبيت مخأزسة
باللغاث ألاحىبيت الاخسي كاللغت الفازطيت واليىهاهيت و غحرهما مً اللغاث.
بجاهب ذلك ،اللغت الفسبيت لغت ـلميت .و في الىاكق ،أن اللغت الفسبيت هي
وطيلت للخلسب إلى هللا ّ
ّ
ـص و ّ
ألادـيت فى الطالة و ألاوزاد
حل ،وأمثلتها حفبحر ألفاػ
ّ
اليىميت و كساءة اللسآن .وكد جعىز حفليم اللغت الفسبيت وحفلمها مىر شمً بفيد ،فى
اإلاؤطظاث التربىٍت مً اإلادزطت الابخدائيت و اإلادزطت الثاهىٍت ّ
ختى اإلادزطت الفاليت و
الجامفاث .كال طىهسمان ( ،2104ص  ) 3إن الخفليم هى ـمليت الخفاـل بحن الخالمير
و اإلادزطحن و مطدز الخفليم فى بيئخه .إن حفليم اللغت الفسبيت ال ًخلىا مً اإلاشكلت
ختى آلان خطىضا في إهدوهيظيا.
ّ
الىجاح فى حفلم اللغت الفسبيت ٌفيىه فهم اإلادزض لخخعيغ الخفليم و خعخه.
كثحر مً العسق التي ًلىم بها اإلادزض الطخفادة الىجاح فى الخفلم ،منها بدظً الىؽام
لخطميم الخفليم ،العسق التي ًعبلها اإلادزض ـلى ـمليت الخفليم و جلىٍم هخائجه.
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ًبدأ ّ
كل بدث ـلمي مً اإلاشكلت .وحفخبر اإلاشكلت هي فجىة بحن الىاكق و اإلاثالى.
لرالك ،جلىم الباخثت باإلاالخؽت ألاولى وهي ألاطئلت التي جىاحد الى اإلادزض و بغض
الخالمير .فخجد الباخثت اإلاشكلت و هي ضفىبت الخالمير في اإلادادزت .حظبب بىلطان فى
جىىؿ اطخخدام العسٍلت في حفلبم اإلادادزت و هلطان الخدزٍب إلادادزت فى بيئت اإلاظكً.
الباخثت جلىم بها اإلاالخؽت ألاولى فى الفطل الخاطق باإلادزطت الثاهىٍت ؤلاطالميت
الخكامليت اإلالتزم كىهيججن.
كال الفىشان (دون الظىت ،ص  ) 051اإلادادزت هى لغت مىعىكت للخفبحر ـً
أفكاز ذهىيت .ومً زم ،اإلاشكلت فى جلك اإلادزطت هي هلطان جىىؿ العسق الخفليميت.
ُ
ح َظ ِاه ُم العسٍلت الخفليميت ـلى هجاح ـمليت الخفلم .لكً اإلادزض ال يهخم بها .هؽسا إلى
مؽهس الخفليم الظابم ،إذا لم ًبدث الباخث هرا اإلاؽهس فظيددر الخظازة .أما
الخظازة البازشة مً هره اإلاظألت اإلاتروكت فهي وحىد الجمىد فى هفىض الخالمير و
وحىد اإلاظألت و الظبب غحر اإلافسفت .و إذا ُجبدث هره اإلاشكلت ُ
فخىحد الفائدة وهي
مفسفت ضفىباث الخالمير فى الخفليم.
كال زىزي ( ،2112ص ) 0إن مشكلت حفلم اللغت الفسبيت مهمت لبدث الحل في
اهدووظيا .لرلك ،أن فى مهازة اإلادادزت ظسٍلت مً ظسق الخفليم التي حظخفملها اإلادزض
فى الفطل الخاطق باإلادزطت الثاهىٍت ؤلاطالميت الخكامليت اإلالتزم كىهيججن وهي طsزٍلت
لفب الادوز ( .(Role Playingالهدف مً هره العسٍلت هى حظهيل الخالمير إلادادزت
اللغت الفسبيت و زغب في هره العسٍلت ميل الخالمير فى حفلم اللغت الفسبيت.
العسٍلت هي جطميم كامل ًخفلم بخلدًم اإلاادة الخفليميت اإلاىؽمتً .خخاز
اإلادزض العسٍلت الخاضت اإلاىاطبت لفمليت الخفليم و أـسضهٌ .ظخفمل اإلادزض
العسٍلت الخفليميت التى ججفل البيئت الفسبيت لخفىٍد الخالمير ـلى اإلادادزت باللغت
الفسبيت .إذا أزدها أن وظخىـب اللغت الفسبيت أو اللغت ألاحىبيت ألاخسي .فالبد لىا أن
هعبلىا و حظخخدمها مخخابفت في ـملت الخفليمٌ .ظخعيق الخالمير جعبيم اإلاادة
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الخفليميت بىاطعت ظسٍلت لفب الادوز .زم ًىاكش الخالمير ختى ٌظخعيفىاخل
اإلاشكلت الخفليميت.
كالذ أطخىحي ( ،2103ص )05إن الخفليم باطخخدام ظسٍلت لفب ألادواز ًسقي
مهازة الخالمير فى اإلادادزت .أما خىاضل جدليل البياهاث فهي هديجت .p=0,001
واإلاىاطبت بالبدىر الظابلت هي اطخخدام ظسٍلت لفب الادواز التي حظخفملها الباخثت
فى مهازة الخكلم .والفسق ًلق فى الدزاطت و اطخخدام ظسٍلت لفب ألادواز ( Role
 )Playingفي حفلم اإلادادزت.
كال الفىشان ( ،2100ص )031ألالفاب اللغىٍت هىؿ مً أهىاؿ الىطائل
الخفليميت ،ووشاط مهم مً أوشعت الخفليم الاجطالي ،بخاضت اذا وضفىا في الاـخباز
ّ
ّ
الطف مكان مطعىق لخفليم اللغت .وجؽهس اهميت الفاب اللغىٍت في ّانها جللل مً
ان
ؼاهسة الاضعىاؿ ،التي جديغ بالفمليت الخفليميت داخل الطف.
بداًت مً اإلاشكلت و مؽهسها في ـمليت الخفليم ،فلامذ الباخثت باحساء البدىر
ّ
 .ازادث الباخثت أن جدلل ـمليت الخفلم بعسٍلت لفب ألادواز ( )Role Playingفي حفليم
اإلادادزت و لههدف ان ًطبذ حفليم اللغت الفسبيت مخىىـا و مظسوزا .هره اإلاشكلت
ّ
ّ
مجمفت .هره اإلاشكلت مهمت لبدث خلها .بجاهب ذلك ،جلال أن اإلاشكلت اإلاىحىدة
جخفلم بمجال حفليم اللغت الفسبيت .وهكرا جأمل الباخثت لفل هخائج البدث التي وزدث
في إـداد هره الىزكت ًمكً بها إـعاء مظاهمت الكبحرة في ّ
جعىز حفليم اللغت الفسبيت
وخاضت في مهازة الخكلم .كاه ذ هره الىطائل وطيلت بدًلت لجميق الخالمير فى حفليم
اللغت الفسبيت.
بىاء ـلى جمهيد اإلاشكلت الظابلت ،وحدث الباخثت ـً اإلاشكلت في حفليم
اإلادادزت هي ضفىبت الخالمير في جكلم اللغت الفسبيت اليىميت  .ولرلك ،ال ّبد للباخثت
ان جبدث هره اإلاشكلت لبدث ـً خلها ّ
ختى تهخم الباخثت بأ داء البدث جدذ الفىىان
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ّ
وضفيت فى
"اطخخدام ظسٍلت لفب ألادواز ) (Role Playingفي حفليم اإلادادزت (دزاطت
الفطل الخاطق باإلادزطت الثاهىٍت ؤلاطالميت الخكامليت اإلالتزم كىهيججن)" .
ب.

تعريف املشكلة وصياغتها

1.

تعريف املشكلة

بىاء ـلى جمهيد اإلاشكلت الظابلت ،جلدم الباخثت حفسٍف اإلاشكلت لهرا البدث كما ًلي3
أ .ضفىبت الخالمير في جكلم اللغت الفسبيت اليىميت .
ب .هلطان الخدزٍب لخكلم اللغت الفسبيت فى بيئت اإلاظكً
ج .هلطان جىىؿ العسٍلت الخفليميت
د .ـمليت الخفليم اإلامل
 .2ضياغت اإلاشكلت
بىاء ـلى حفسٍف اإلاشكلت ،جلدم الباخثت ضياغت اإلاشكلت كما ًلي3
أ .كيف جخعيغ حفليم اإلادادزت بعسٍلت لفب ألادواز (  (Role Playing؟
ب .كيف جعبيم حفليم اإلادادزت بعسٍلت لفب ألادواز (  (Role Playing؟
ج .كيف جلىٍم حفليم اإلادادزت بعسٍلت لفب ألادواز (  (Role Playing؟
ج .أهداف البدث
بىاء ـلى ضياغت اإلاشكلت الظابلت ،جىحد أهداف البدث فيما ًلي3

 .0هدف البدث الفام
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إلافسفت اطخعاـت اإلادادزت بعسٍلت لفب ألادواز ) (Role Playingفى اإلادزطت.
 .2أهداف البدث الخاضت

أ .إلافسفت جخعيغ حفليم اإلادادزت بعسٍلت لفب ألادواز ( . (Role Playing
ب .إلافسفت جعبيم حفليم اإلادادزت بعسٍلت لفب ألادواز (. (Role Playing
ج .إلافسفت جلىٍم حفليم اإلادادزت بعسٍلت لفب ألادواز (. (Role Playing
د .فىائد البدث
بىاء ـلى مشاكل البدث وأهدافه اإلاركىزة مً كبل ,هخمنى ـلى خطىل هرا البدث
فيه فىائد كما ًلي 3
 .1فائدة نظرية
حظخعيق هخائج هرا البدث أن حفعي جبرـا جعىٍس الفلىم التربىٍت ،وال طيما
لتركيت هخائج ـمليت حفليم اللغت الفسبيت في الفطل ،وبالخطىص في مهازة
اإلادادزت.
 .2فوائدة عملية
أ .للظم حفليم اللغت الفسبيت
هخائج هره الدزاطت ًمكً أن جكىن مادة الخلىٍم لللظم في إهخاج
مسشحياإلافلمحن للغت الفسبيت الطخفداد مسشحي اإلافلمحن الرًً
اطخفدادهم أكثر مما ًيبغي إلافالجت مظألت حفليم اللغت الفسبيت في
اإلادزطت.
ب .إلادزطت
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لخكىن هخائج البدث مادة إلـعاء مداخلتاإلادزطت لخدظحن كيفيت حفليم
ـس ى أن ًكىن أكثر ففاليت ختى جكىن مصٍت الخفليم هخائج حفلم العالب
جصداد.
ج .للباخثت
كىطيلت الخفلم لخكميل اإلافسفت واإلاهازاث بالفمل اإلاباشسختى ًسي ،
وٍلحؾ جعبيم الخفليم الري ٌُفمل في هره اإلادة كان ففاال أو ـكظا.
د .هيكل تنظيم الرسالة
لخلدًم الطىزة الىاضحت اإلاخفللت بهرا البدثً ،يبغى للباخثت أن جكخب هيكل
جىؽيم السطالت لهرا البدث ،وهى كما ًلي.
الباب ألاول ملدمت ،فيه جمهيد اإلاشكلت وحفسٍف اإلاشكلت وضياغتها وأهداف
البدث وفىائد البدث وهيكال جىؽيم السطالت.
والباب الثاوي هى ؤلاظازي الىؽسي  ،فيه دزاطت الىؽسٍت اإلاخفللت باإلشساف
واإلادخل إلى ؤلاشساف وإحساءاث ؤلاشساف وجلىٍم ؤلاشساف .والباب الثالث مىهجيت
البدث ،فيه ظسٍلت البدث اإلاظخخدمت ومجخمق البدث وـييخه ومىكق البدث
وظسٍلت حمق البياهاث وظسٍلت جدىٍل البياهاث وخعىاث ـمليت البدث.
والباب السابق هخائج البدث و مىاكشتها ،فيه دزاطت جدليليت وضفيت فى ميدان
الخفليم وجلدًم خىاص البدث اإلاخفللت باإلاسحق الفلمي.
والباب الخامع الخالضت و الاكتراخاث ،فهها خالضت وجلدًم الاكتراخاث
للباخثت الالخم .وألاخحر مساحق الكخب واإلاالخم.
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