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  :اإلهداء

  
ار إال بطاعتك                 شكرك وال يطيب النه ذآرك      ... إلهي ال يطيب الليل إال ب وال تطيب اللحظات إال ب

  وال تطيب الجنة إال برؤيتك الهي جل جاللك... وال تطيب اآلخرة إال بعفوك ... 

  ...ة ونور العالمين إلى نبي الرحم... ونصح األمة ... إلى من بلغ الرسالة وأدى األمانة 

  سيدنا محمد صلى اهللا عليه وسلم

اء  ل العط ذي ال يم وع ال ى الينب ا  ... إل ن قلبه سوجة م وط من عادتي بخي ن حاآت س ى م ى ... إل إل

اة  ي الحي ى الحب ... مالآي ف ى معن اني ... إل ان والتف ى الحن ى معن اة وسر ... إل سمة الحي ى ب إل

  الوجود

  حنانها بلسم جراحي إلى  أمي الحبيبةإلى من آان دعائها سر نجاحي و

ق               ...  إلى من سعى وشقى ألنعم بالراحة والهناء         الذي لم يبخل بأي شيء من أجل دفعي في طري

ار    ... النجاح   ة والوق ه اهللا بالهيب ى من آلل دون انتظار    ... إل ى من علمني العطاء ب ى من  ... إل إل

  إلى والدي العزيز... أحمل اسمه بكل افتخار 

بهم يجري في عروقي      إلى   ؤادي    ... من ح ذآراهم ف ادر      ... ويلهج ب ل وناصر ون ى أخوتي نبي إل

  ونائل ونضال ومحمد وأحمد وعلي وزوجاتهم وأبنائهم

  إلى أخواتي مريم وآية... إلى من تطلعن لنجاحي بنظرات األمل 

ارات         ... إلى من علموني حروفًا من ذهب وآلمات من درر              ى عب ارات من أسمى وأجل  في   وعب

  ...ومن فكرهم منارة تنير لي سيرة العلم والنجاح ... العلم إلى من صاغوا لي علمهم حروفًا 

  إلى أساتذتي الكرام 

  أهدي إليهم جميعًا هذا العمل المتواضع

  

  

  

  الباحثة

  ميرفت خطيب
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  :اإلقرار

ل درجة الماجستير   دس لني ة الق دمت لجامع ا ق الة أنه ذه الرس ة ه ا مقدم ر أن ا أق ، وأنه

الة أو            ذه الرس ا ورد، وأن ه ه حيثم نتيجة أبحاثي الخاصة، باستثناء ما تمت اإلشارة ل

  .أي  جزء منها لم يقدم لنيل أي درجة عليا ألي جامعة أو معهد

  

  

  ...........................:التوقيع

  

  ميرفت عبد اهللا أحمد خطيب

  :    /     /التاريخ

  

  

  

  



ه  

   وتقديرشكر
  ...الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على الهادي األمين 

ال                         سددًا، أشكره سبحانه وتع دير أن يكون م ي الق ذي أسأل اهللا العل نَّ    ىوإني بعد هذا العمل ال  إذ م

شكر  : "قال صلى اهللا عليه وسلم  . عليَّ وأعانني على إنجازه، فهو نعم المولى ونعم النصير         من ال ي

  ".س ال يشكر اهللالنا

  

ام         ذي ق ان ال د عرم راهيم محم دآتور الفاضل  إب ن ال دير م شكر والتق الص ال دم بخ ا أتق ن هن م

ه،                  ه، ومالحظات ان لتوجيهات رين، فك ام الكبي ة واالهتم باإلشراف على هذه الرسالة وتعهدها بالعناي

ور           ز الن ه في     فأسأل اهللا . وتعليماته، األثر الكبير في إخراج هذه الرسالة إلى حي ارك ل الى أن يب  تع

  .علمه وعمله، ويصلح له في ذريته ويجعله مبارآًا حيثما آان

  

دي  شكر والتق دم بال ا أتق ة                   رآم د قباج اد محم ل زي دآتور الفاض داخلي ال تحن ال ن المم ل م  لك

ا           حسين والممتحن الخارجي الدآتورة الفاضلة وفاء     ان لمالحظاتهم ل فك و عق رًا     أب ا أث وتوجيهاتهم

  .آبيرًا في إخراج هذه الرسالة بشكل مميز، فبارك اهللا فيهما وجزاهما آل خير

  

ه       وده ومالحظات ى جه دس عل سن ع دآتور الفاضل مح كر ال ام أن أش ذا المق ي ه سى ف ا ال أن آم

  .وتقديمه النصح لي، فبارك اهللا له في علمه ووقته، وأسعده في الدنيا واآلخرة

  

دم بال  ا أتق ديّ آم ن وال زشكر م ي     ي العزي د ف ن اهللا أن يم و م ا، أرج ة دعائهم م ببرآ ذين أنع ن الل

دي ب                      ًا أهت ا نجوم تبقى آلماتهم د طول انتظار، وس ا بع ا عمرهما ليريا ثمارًا قد حان قطافه وم   ه  الي

  .    وفي الغد وإلى األبد

  

  . إلنجاز هذا العملآما أتقدم بالشكر والعرفان لكل من أخوتي وأخواتي على دعمهم وتشجيعهم لي

  

ذه     ام ه شورة إلتم ساعدة والم ي الم دم ل اهم وق ن س ل م ود آ در جه كر وأق إنني أش ة ف ي النهاي وف

  .الرسالة

  

  الباحثة

  ميرفت خطيب
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  الملخص

  

 معلمي المرحلة األساسية الدنيا في محافظة رام اهللا والبيرة للتمثيل الدرامي واقع استخدام

  .وعالقته باتجاهاتهم نحوه

  

دنيا في محافظة             هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على واقع استخدام معلمي المرحلة األساسية ال

   .رام اهللا والبيرة للتمثيل الدرامي وعالقته باتجاهاتهم نحوه

ذه  ت ه ام الدراسي  طبق ن الع اني م صل الث ة خالل الف ع 2010/2011الدراس غ مجتم ث بل م، حي

ة  نهم ) 1110(الدراس ة، م ًا ومعلم ًا و ) 350(معلم ة، ) 760(معلم رتمعلم نهم اختي ة م  عين

ة      ت العين ث بلغ شوائية حي ة الع ة الطبقي سبة   ) 300(بالطريق ة، أي بن ًا ومعلم ن %) 27(معلم م

  .معلمة) 196( معلمًا و )104(مجتمع الدراسة، منهم 

تها  الباحثة  استخدمت  الدراسة أسئلةولإلجابة على    ع     ،أداتين لدراس اس واق ى لقي  فكانت األداة األول

درامي،                    ل ال ين للتمثي اس اتجاهات المعلم ة لقي درامي، وآانت األداة الثاني ل ال د  و استخدام التمثي بع

ن صدقه د م ق عرضهماالتأآ ن المحكما عن طري ة م ى مجموع ن ذوي االختصاص  عل ين، م م

ا له) آرونباخ ألفا ( معامل الثبات    حساب تموالخبرة،   ات        م غ معامل ثب ى     فبل ، ) 0.97 (األداة األول

ة          ات األداة الثاني ائج الدراسة      ).0.83( وبلغ معامل ثب ة     :  وآانت نت ع استخدام معلمي المرحل واق

ة         األساسية الدنيا في محافظة رام اهللا والبيرة للتمثيل الدرا         ة التعلمي ة التعليمي مي وتوظيفه في العملي

اري     ) 3.97(جاءت بدرجة مرتفعة وبمتوسط حسابي      انحراف معي روق      ،  0.63)(وب عدم وجود ف

دنيا في محافظة رام                   ذات داللة إحصائية في متوسطات واقع استخدام معلمي المرحلة األساسية ال

راتاهللا زى لمتغي درامي تع ل ال رة للتمثي صص، :  والبي وع التخ رة، ون نوات الخب نس، وس الج

ي  ل العلم و      ، والمؤه رة نح ة رام اهللا والبي ي محافظ دنيا ف ية ال ة األساس ي المرحل ات معلم اتجاه

ة  اءت بدرج دريس ج ي الت درامي ف ل ال سابي التمثي ط ح طة وبمتوس انحراف (3.48)متوس وب

ة          عدم وجو ،  0.39)(معياري   د فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات اتجاهات معلمي المرحل

زى     دريس تع ي الت درامي ف ل ال تخدام التمثي و اس رة نح ة رام اهللا والبي ي محافظ دنيا ف ية ال األساس

ة  ، لمتغيرات  الجنس، وسنوات الخبرة، ونوع التخصص، والمؤهل العلمي       ه  وجود عالق  ارتباطي

اتهم     ذات داللة إحصائية بين واقع است      درامي واتجاه خدام معلمي المرحلة األساسية الدنيا للتمثيل ال

رة       ا        و.نحوه في محافظة رام اهللا والبي دد من التوصيات منه ى   :خرجت الدراسة بع ة إل دعو الباحث  ت

اليب                        ى استخدام أس ؤهلهم العلمي، عل دنيا بغض النظر عن م تشجيع معلمي المرحلة األساسية ال

  .ب التمثيل الدراميتدريسية حديثة ال سيما أسلو
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Abstract :  

Reality of Using Drama Acting by Junior Basic Stage Teachers  and 

its Relatio to their Trends towards it at Ramallah and Al-Bireh 

Governorate  

   This study aimed at exploring the Reality of Using Drama Acting by 

Junior Basic Stage Teachers and its Relation to their attitude towards it at 

Ramallah and Al-Bireh Governorate.  

This study has been applied during the second semester in 2010-2011, 

The community of the study was (1110) male and female teachers (350 

males 760 females ) .A sample was randomly selected from them. This 

sample was (300) male and female teachers, i.e.27% of the study 

community (104 males and 196 females ) .  

To answer the questions of the study, the researcher used two tools for the 

study. The first tool was to measure the reality of the use of drama in 

teaching. The second tool was to measure teachers, trends towards 

teaching drama in schools. After making sure of the reliability of the tools 

by showing them to  

A group of experienced arbitrators. The reliability coefficient  

(Cronbach Alpha) was calculated Bringing the first tool reliability 

coefficient to (0.97), reaching a second tool reliability coefficient (0.83), 

the results of the study:The reality of using drama acting by the Junior 

Basic Stage Teachers at Ramallah and Al-Bireh Governorate, and 

employing it in the teaching learning process was at higher grade with an 

arithmatic   mean (3.97) and (0.63),There are no statistically differences 

between arithmetic means of the reality of using drama acting by the 

Junior Basic Stage Teachers at Ramallah and Al-Bireh Governorate 

attributed to the variables of sex, years of experience, type of specialty 

and educational qualification, The attitude of the Junior Basic Stage 

Teachers at Ramallah and Al-Bireh Governorate towards using drama 



ح  

acting in teaching came with a medium grade and arithmatic mean (3.48) 

and (0.39),There are no statisticaly differences between arithmatic means 

of the Junior Basic Stage Teachers at Ramallah and Al-Bireh Governorate 

towards using drama acting in teaching attributed to the variables of 

gender, years of experience , type of specialty and educational 

qualification, There is a relation with a statistical inference between the 

reality of using drama acting by the Junior Basic Stage Teacher and their 

trends towards it at Ramallah and Al-Bireh Governorate. The study 

issued a number of recommendations from which are the following : the 

researcher calls for encouraging teachers at the primary stage, regardless  

of the qualification, to use modern teaching methods, particularly the 

dramatic method.                
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  الفصل األول
  

  خلفية الدراسة وأهميتها
  

   :المقدمة 1. 1
   

األطفال هم أمل الغد، وعلينا أن نمأل حياتهم بالدفء والفرحة وأن نحيطهم بكل الرعاية والحب، في                  

شوا                   ستطيعوا أن يعي ة، حتى ي ة، واالنفعالي ة، واالجتماعي سية، والحرآي آافة النواحي المعرفية، والنف

  ).2006 ملحم،(حاضرهم بسعادة، ويتحملوا مسؤولياتهم الملقاة على عاتقهم في المستقبل 

  

ا             ا وانفعالي اءا اجتماعي ل بن لقد اهتمت الدول والشعوب بعملية التربية، ورآزت على تربية وبناء الطف

ذه                    رن العشرين وتجلت ه وعلميا متوازنا، وحققت بذلك انجازات آبرى في هذا الميدان منذ بداية الق

ة      ا المختلف تعلم ومن  ( االنجازات في ميدان التربية وفي جوانبه م وم اج معل م    )  ه ة أه ك الن التربي وذل

  ).2005ندى، (رآن تتبلور فيه شخصية اإلنسان من النواحي الوجدانية والعقلية 

  

رى  ول،(وي االت  ) 2003الط ع المج ي جمي رة ف رات آثي وم تغي ه الي الم يواج سياسية : أن  الع ال

ي أ   ة الت صغيرة أو الكوني ة ال صادية، ويوصف بالقري ة واالقت ة والتعليمي ال واالجتماعي ا مارش طلقه

ة،           شطتها المختلف اة وأن احي الحي ل من زو آ ت تغ ا بات اردة، والتكنولوجي رب الب د الح ان بع ماآوه

ع المجاالت            د    . واخترقت العولمة جميع المؤسسات التعليمية، وغرست جذورها في جمي ا أآ ذا م وه

ه     سي بقول يم الفرن ة والتعل ر التربي ه وزي ات الق   : علي دمير الهوي ة ت دف العولم ة  إن ه ة والثقافي ومي

ى                            ة، إل ذه األحداث من صراع قيمي ومن نظرة سلوآية عملي ر الفكري له للشعوب، وقد انتقل األث

يما  دان، وال س ر الحاجة في معظم البل سريع أن أظه ذا التطور ال ان من نتيجة ه يم، وآ دان التعل مي

دة النظر في مدخالت   المتقدمة منها إلى بعض الحرآات التعليمية، واالتجاهات التي رآزت على إعا        

  ). 2011تيسير، (العملية التعليمية، وعلى رأسها المعلم 

  

رى  اس، (وي ة    ) 2008عب ى مواجه ادرة عل د ق م تع ة ل ة التقليدي اط التعليمي اليب واألنم أن األس

شارآة     ة، بم ة الحديث اليب االيجابي اع األس ضروري إتب ن ال ة، وأصبح م ة الراهن ستجدات المرحل م

سفات شاملة               أطراف العملية ال   رامج وسياسات وفل تعليمية التعلمية آافة وعلى رأسها المعلم، ضمن ب

يم   ستقبلية للتعل رؤى الم ة، وتعكس ال الجودة العالي سم ب ة تت اس، (وهادف اءت ). 2008عب ا ج ن هن م

ل                             تعلم، مث يم وال دعم عمليتي التعل أنها أن ت دريس، من ش دة في الت ى استخدام أساليب جدي الحاجة إل
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ادة استخدام  ديم الم دة في تق ك القوالب الجام اوز تل ى تج ذي يعمل عل ة، وال دراما التعليمي أسلوب ال

ب ف  يش دور الطال ين وتهم ى التلق د عل ي تعتم ة والت ي داخل الصف يالتعليمي اء الموقف التعليم  بن

   ).2011سليم،(

  

ل            ) 1997حواشين وحواشين،   (آما أآد آل من      داد جي ى إع ى    أنه أصبحت الحاجة ملحة عل ادر عل ق

سياسية        اة ال اب الحي ا أص ات وم ام للمجتمع ور الع د التط دة، بع اة الجدي ات الحي تيعاب مهم اس

ذلك فهي             واالقتصادية واالجتماعية من تغير، وبما أن التربية هي نظام فرعي لنظام أوسع واشمل؛ ل

ا أن تواآب تطورات النظام             ا عليه  األوسع، وان  تتأثر بما يحدث في النظام األشمل، لذا يصبح لزام

ة     ديم المعرف ي تق دورها ف ام ب ستطيع القي ى ت ال حت شكل فع اليب ب ائل وأدوات وأس ستخدم وس ت

ى                        اهج الدراسية عل واء المن ررة، واحت ة المق ادة العلمي والمعلومات المتجددة للناشئة، إذ أن حجم الم

ة      إن غلط : "آثير من التفاصيل والجزئية يدفعنا إلى التفكير بقول لورد افيوري            رى في التربي ا الكب تن

رة     . هي في تقديسنا للتعليم بالكتاب فنحن نجهد الذاآرة دون أن نعمل العقل والفكر               فليس المهم هو آث

تعلم   ده حب ال ي أن نغرس عن ا ف إذا نجحن تعلم ، ف ده لي ة عن اد الرغب و إيج ا ه ل وإنم ه الطف ا يتعلم م

  ).1997حواشين وحواشين ، " . ( ضمنا له بذلك أن يتعلم 

  

رى  ي، (وي يم     ) 2002الرجع تراتيجيات التعل دريس واس ق الت عة بطرائ م الواس ة المعل أن معرف

سي               ة الظروف التدري ى معرف ى استخدامها عل ه عل  المناسبة للتطبيق بحيث تصبح         ةالمتنوعة وقدرت

اتهم     ة واحتياج اتهم اليومي صلة بحي ة ال دراتهم ووثيق بة لق ة ومناس ة للطلب يقة وممتع يم ش ة التعل  عملي

ة     ي المرحل دريس ف ي الت تخدامها ف ن اس ي يمك رق الت ن الط ستقبلية وم اتهم الم ولهم وتطلع ومي

ة                          األساسية، اال معين ذي يتضمن أفع ادف ال شاط اله وع من الن ذي هو ن درامي، وال ل ال طريقة التمثي

ع بغرض   ددة تتب د مح ي ضوء قواع ة وف ي حصة معين ذ ف ة من التالمي ذ أو مجموع ا التلمي وم به يق

  ) .  2002الرجعي ، (  هدف معين انجاز

   

دى،   (وأآد   سجم مع التطور العلمي والتقني                      ) 2005ن ة تن ة عربي ى ضرورة تبني سياسة تربوي عل

ق         تخدام طرائ ة، واس ة الحديث ة التربوي وهر العملي ى ج ة إل رات العلمي ال المبتك ك بإدخ ل وذل الهائ

ة الحفظ واالستظهار،     تدريسية جديدة وهذا ما سعت إليه آثير من الدول التي غادر  ت مدارسها عملي

ة       دى،  (وحل مكانها عملية التعليم بالمشارآة والعمل والممارسة الفعلي دراما   ). 2005ن وأن تطور ال

ا    ى تأطيره سرحيون إل د الم ة، إذ عم ة التعلمي ة التعليمي ًا للعملي دًا فني كل راف يم، ش ة والتعل ي التربي ف

  ). 2008غلي وهيالت، أبو م(وتوظيفها، لتحقيق أهداف تعليمية 
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اه ايجابي يطالب  دريس، اتج درامي في الت ل ال تخدام التمثي ين من اس دى المعلم ان ل رز اتجاه د ب وق

ذه   تخدام ه ارض الس لبي مع اه س درامي، واتج ل ال لوب التمثي ة آأس د ومتنوع ق جدي تخدام طرائ باس

رى       ث ي دريس، حي ي الت ة ف رق التقليدي ى الط ز عل ة والترآي رق الحديث إن ) (Wells, 2004الط

سه،                 ر نف ل هي إحدى طرق صنع التفكي ال، ب للتمثيل الدرامي دور آبير في تنمية التفكير عند األطف

دا      ر تجري ل أآث ر الطف ل تفكي ا تجع ى آونه ك إل دى ذل ل وتتع رى  . ب ا ي ري ، (آم ه ) 2003العم ان

ل ا                ر للتمثي درامي والمسرح، يمكن      وبالرغم من أن آثيرا من الباحثين قد أآدوا على أن التأثير الكبي ل

ين التطبيق       ا وب أن يستغل في تطوير األطفال معرفيا ووجدانيا، إال انه ال زالت توجد فجوة بين قيمته

ر              ) 2003العنزي ،   (الفعلي لها، وأآد     دون أآث درامي يب ل ال ستخدمون التمثي على أن األطفال الذين ي

  .لى الربط بين المفردات قدرة على وضع خيارات خاصة باللغة ولديهم مقدرة آبيرة ع

  

ة   ام بالعملي سطين باالهتم ي فل اهج ف ز المن يم ومرآ ة والتعل ل من وزارة التربي ذلها آ ود تب اك جه هن

اة     ي الحي يم ف ة التعل ول أهمي ات ح ين والمعلم ل للمعلم ات العم ن ورش د م د العدي و عق ة  نح التربوي

ة بأسلوب         اليومية للمتعلم، وحثهم على استخدام طرق ووسائل جديدة، لت         واد الدراسية المختلف قديم الم

ي       صعبة الت روف ال ل الظ ي ظ تيعابها، وبخاصة ف ا واس ب فهمه ى الطال سهل عل شوق ي سط وم مب

ا                     ا، مم ة الحواجز بينه ات المستمرة للمدن وإقام سطيني، من خالل االغالق تعرض لها المجتمع الفل

  ) .2003الكردي، (يعيق وصول الطلبة إلى مدارسهم 

  

وي،         مر(ويرى   سيق الترب دراما             ) 2002آز اإلعالم والتن ة تختلف عن ال يلة تعليمي دراما آوس أن ال

دقيق،                   ي واإلخراج ال داد الفن رة في اإلع ة الكبي آاحتراف، حيث انه في الدراما التعليمية ال يهتم بالدق

شاهدين    ين والم ن الممثل ل م د آ الفهم عن را ب تم آثي ل يه ين( ب داف تر )المتعلم تم بأه ا يه ة ، وآم بوي

دراتهم في                  .خاصة   ى تطوير ق ساعد الطالب عل ويعتبر التمثيل الدرامي من األساليب الفاعلة التي ت

درة                   ذه الق ة أو المفترضة، وه االنتقال من حاالتهم الفعلية الواقعية وأدوارهم فيها إلى الحاالت الخيالي

ا رون عبره ذة ي امهم ناف تح أم سياقات وتف ذه ال دا له صارا فري نحهم استب ات تم يم والثقاف ار والق  األفك

ة               . واستكشافها، وتحديها  ر منحه الفرص لمواجه آما يساهم تعلم الدراما على تطوير تعلم الطالب عب

ى            ساعد الطالب عل الحاالت المشابهة لتلك التي قد يصادفها في الحياة الحقيقية، آما أن تعلم الدراما ي

ر بنو   ىالنمو الثقافي عبر توسيع قدرتهم عل       ر               لتفكي ضا في التعبي ساعدهم أي د وي داعي والناق ه اإلب عي

  ).مرآز اإلعالم والتنسيق التربوي(عن أنفسهم 

  



 5

ة       ) 2008أبو مغلي وهيالت،    ( آما يرى آل من      ين النظري ا ب أن الدراما تعمل على تقليص الفجوة م

دور داخل ا                    ا ي ة بم ة بفاعلي ة الصف، من خالل إشراك الطلب ة  والممارسات العملية داخل غرف لغرف

ه                   وفر ل ه ي تعلم، ألن ل ووجدان الم ى عق الصفية، آما يعد المسرح والدراما من أهم السبل للوصول إل

ار  ر عن األفك ؤثرة في التعبي ة م وفر طريق ا ي ه، آم سلية والترفي ى الت ة، باإلضافة إل رات تعليمي خب

ة  وعات المختلف ار متطل.والموض ين االعتب ة بع دراما التعليمي لوب ال ذ أس ا يأخ ستقبل آم ات الم ب

ى                           ا عل ا سينعكس إيجاب ة، مم ر متع تعلم أآث ة وجعل ال ال الطلب وتحدياته، وذلك من خالل إطالق خي

دراما                  د استخدام ال صفية عن دافعيتهم نحو التعلم وعلى قدراتهم اإلبداعية الخالقة، وستصبح الغرفة ال

ا للتف     ر، والكشف، والتجريب     عبارة عن مجتمع صغير تسوده أجواء المحبة والتعاون، ومعمال حي كي

  ).2008أبو مغلي وهيالت ،( واإلبداع 

  

ة   ي دراس يالت، (وف ادة       ) 2006له ة، وزي ذب الطلب ى انج دراما أدى إل دريس بال ى أن الت ار إل أش

ا، خصوصًا         اظ بت دة واالحتف اهيم الجدي تفاعلهم مع المادة التعليمية، وأن التدريس بالدراما يكسب المف

  )2006هيالت، (لحسية من نقاش يساعد في توسيع فهم المتعلم للمادة التعليميةما يعقب هذه الخبرة ا

  

ا  ة أجراه ي دراس واب، (وف ي   ) 1986الط ل ف ساعد الطف ه ي دور، وأن ة لعب ال ى أهمي ا عل د فيه أآ

  ).1986الطواب، (التعبير عن نفسه في عملية االتصال اللفظي، وزيادة الحصيلة اللغوية

  

 في دراسته أن تقنيات الدراما مفيدة جدًا في تحريك مواهب    Gaudart, 1990)(وأوضح جودارت 

داعاتهم     شيط إب اههم، وتن د انتب الب، وش ى     . الط ين عل دريب المعلم ضرورة ت ة ب وأوصت الدراس

  .استخدام تقنيات الدراما

 

ة،       ة التعلمي ة التعليمي اًء  ولما آان هناك األثر الكبير على أهمية موضوع التمثيل الدرامي في العملي بن

احثين                      ى توصيات ب اًء عل ل، وبن دوات وورشات العم ؤتمرات والن شات والم على الدراسات والمناق

ذه                  إجراء ه آثر حول إجراء المزيد من الدراسات التي تتعلق بمجال الدراما التعليمية، قامت الباحثة ب

ع من خالل  ى أرض الواق ره عل ق أث ذا الموضوع ولتعمي ة ه ى أهمي د عل ة، للتأآي  توصيات الدراس

  .بّناءة
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  :سة مشكلة الدرا  2.1

  

ى صعيد                            سطين عل ة للتطورات التي تجري في فل ة الباحث برزت مشكلة الدراسة، من خالل متابع

ة                مؤسسات التعليم العامة والخاصة، فقد قامت وزارة التربية والتعليم العالي بطرح استراتيجية وطني

سطين، وترسيخ سياسات واضحة      لتأهيل المعلمين، وذلك لحرصها على تطوير نوع       ية التعليم في فل

رى في                       ة الكب وزارة األهمي ذلك رأت ال ين وتطورهم المهني المستمر، آ ومعلنة، حول إعداد المعلم

ة،                       دارس الحالي ستخدمها المعلمون في الم سية التي ي أتي الطرائق التدري تطوير مهنة التعليم، وهنا ت

ز          وما سيجري عليها من تحديثات وإدخال طرا          ال في الترآي ا دور فع دة، يكون له سية جدي ئق تدري

ك األساليب           . على جعل الدارس محور العملية التعليمية التعلمية       وما التمثيل الدرامي إال واحدًا من تل

ز   ال وممي شكل فع ين ب شارآة المتعلم ن م د م ا تزي ن الدراسات أنه د م رى العدي ي ت ة الت ذا . الحديث ل

ة األساسية         أرادت الباحثة من خالل هذه ا      ع استخدام معلمي المرحل ى واق لدراسة أن تلقي الضوء عل

  . الدنيا في محافظة رام اهللا والبيرة للتمثيل الدرامي وعالقته باتجاهاتهم نحوه
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  :أسئلة الدراسة   3.1

  : الدراسة لإلجابة عن األسئلة التالية سعت

  

درامي من   ما واقع استخدام معلمي المرحلة األساسية ا   .1 لدنيا في محافظة رام اهللا والبيرة للتمثيل ال

 وجهة نظرهم ؟

ل               .2 رة للتمثي دنيا في محافظة رام اهللا والبي ة األساسية ال ع استخدام معلمي المرحل هل يختلف واق

 ؟)الجنس، سنوات الخبرة، التخصص، المؤهل العلمي( الدرامي باختالف 

دنيا .3 ية ال ة األساس ا اتجاهات معلمي المرحل ن م درامي م ل ال رة للتمثي ي محافظة رام اهللا والبي  ف

 وجهة نظرهم ؟

اختالف          .4 رة ب ة رام اهللا والبي ي محافظ دنيا ف ية ال ة األساس ي المرحل ات معلم ف اتجاه ل تختل ه

 ؟)الجنس، سنوات الخبرة، التخصص، المؤهل العلمي (

ل    ما العالقة بين واقع استخدام معلمي المرحلة األساسية الدنيا في محافظ             .5 رة للتمثي ة رام اهللا والبي

 الدرامي واتجاهاتهم نحوه ؟
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  :فرضيات الدراسة  4.1

  
ا          ى فرضيات صفرية الختباره لإلجابة عن أسئلة الدراسة فقد حول سؤالي الدراسة الثاني والرابع إل

  :آما يلي  ) α ≥ 0.05( عند مستوى الداللة اإلحصائية  

  

  :الفرضية األولى 

دنيا في          ال توج  د فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات واقع استخدام معلمي  المرحلة األساسية ال

  .محافظة رام اهللا والبيرة للتمثيل الدرامي تعزى إلى الجنس 

  

  :الفرضية الثانية 

دنيا في              ة األساسية ال ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات واقع استخدام معلمي المرحل

  .م اهللا والبيرة للتمثيل الدرامي تعزى إلى سنوات الخبرة محافظة را

  

  :الفرضية الثالثة 

دنيا في              ة األساسية ال ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات واقع استخدام معلمي المرحل

  .محافظة رام اهللا والبيرة للتمثيل الدرامي تعزى إلى نوع التخصص 

  

  :الفرضية الرابعة 

دنيا في          ال توجد فروق     ة األساسية ال ذات داللة إحصائية في متوسطات واقع استخدام معلمي المرحل

  .محافظة رام اهللا والبيرة للتمثيل الدرامي تعزى إلى المؤهل العلمي 

  

  :الفرضية الخامسة 

ي      دنيا ف ية ال ة األساس ي المرحل ات معلم طات اتجاه ي متوس صائية ف ة إح روق ذات دالل د ف ال توج

  .  والبيرة نحو استخدام التمثيل الدرامي في التدريس تعزى إلى الجنس محافظة رام اهللا

  

  :الفرضية السادسة 

ي      دنيا ف ية ال ة األساس ي المرحل ات معلم طات اتجاه ي متوس صائية ف ة إح روق ذات دالل د ف ال توج

  .محافظة رام اهللا والبيرة نحو استخدام التمثيل الدرامي في التدريس تعزى إلى سنوات الخبرة 

  :الفرضية السابعة 
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ي      دنيا ف ية ال ة األساس ي المرحل ات معلم طات اتجاه ي متوس صائية ف ة إح روق ذات دالل د ف ال توج

  .محافظة رام اهللا والبيرة نحو استخدام التمثيل الدرامي في التدريس تعزى إلى نوع التخصص 

  

  :الفرضية الثامنة 

ات م   طات اتجاه ي متوس صائية ف ة إح روق ذات دالل د ف ي  ال توج دنيا ف ية ال ة األساس ي المرحل علم

  .محافظة رام اهللا والبيرة نحو استخدام التمثيل الدرامي في التدريس تعزى إلى المؤهل العلمي 

  

  :الفرضية التاسعة 

اتهم نحوه            درامي واتجاه ل ال دنيا للتمثي ة األساسية ال ال توجد عالقة بين واقع استخدام معلمي المرحل

  .رة في محافظة رام اهللا والبي

  

  

  

  :أهداف الدراسة  5.1
  

درامي                   ل ال دنيا للتمثي ة األساسية ال هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على واقع استخدام معلمي المرحل

رة ي محافظة رام اهللا والبي ل . ف دنيا للتمثي ية ال ة األساس ى اتجاهات معلمي المرحل ى التعرف عل وال

  : وذلك بتحقيق األهداف التالية الدرامي في التدريس في محافظة رام اهللا والبيرة 

  

 .التعرف إلى واقع استخدام معلمي المرحلة األساسية الدنيا للتمثيل الدرامي  .1

دريس في                          .2 درامي في الت ل ال دنيا للتمثي ة األساسية ال ين في المرحل ى اتجاهات المعلم التعرف إل

 .محافظة رام اهللا والبيرة 

ة        التعرف إلى ما إذا آان هناك عالقة ما بين و       .3 دى معلمي المرحل درامي ل ل ال ع استخدام التمثي اق

 .األساسية الدنيا في محافظة رام اهللا والبيرة واتجاهاتهم نحوه 
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  :أهمية الدراسة  6.1

  
  :برزت أهمية الدراسة من خالل ما يلي 

  

ة                          .1 دريس الحديث ى استخدام طرائق الت ز عل ذه الدراسة لفت أنظار المسؤولين  للترآي من شأن ه

 .لة العوائق في طريق ذلك، ومن هذه الطرق التمثيل الدرامي وإزا

دري  .2 ز ت ة مراآ ذه الدراس د ه ة  بتفي رارات التربوي اذ الق ي اتخ ة ف اء الخدم ين أثن ل المعلم  وتأهي

 تعليمية مناسبة  الستخدام       ةالمناسبة حول تفعيل طريقة التمثيل الدرامي والمساهمة في توفير بيئ         

 .هذه الطريقة بشكل اآبر 

ة       ت .3 ة التعلمي ة التعليمي ي العملي ه ف درامي وأهميت ل ال ة التمثي ي توضيح ماهي ة ف ذه الدراس د ه في

 .وتطورها التاريخي، وأهميتها في آافة المواد الدراسية 

ائج في مجال                          .4 ه من نت ا ستتوصل إلي آما تفيد هذه الدراسة في فتح آفاق بحثية جديدة من خالل م

 .م استخدام التمثيل الدرامي في التعلي

إضافة إلى ذلك فإن هذه الدراسة تفيد القائمين على تصميم المناهج ومؤلفي الكتب المدرسية في                .5

 .جميع المواد 

ال        .6 سرح األطف ام بم ة باالهتم ة الحديث اليب التربوي ين باألس ائمين والمهتم ة الق ذه الدراس د ه تفي

 .   والعمل على إنشاء وإقامة المسارح المدرسية 
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  :د الدراسة حدو 7.1

  

  :حددت الدراسة بالمحددات اآلتية 

 .م 2011-2010الفصل الثاني للعام الدراسي  :الحدود الزمانية .1

  .رام اهللا والبيرة محافظة: الحدود المكانية  .2

شرية  .3 دود الب صفوف      : الح ي ال ون ف ذين يدرس دنيا وال ية ال ة األساس ات المرحل و ومعلم  معلم

 .لى الدراسية األساسية األربعة األو

ا       : الحدود المفاهيمية    .4 . اقتصرت هذه الدراسة على المصطلحات والمفاهيم اإلجرائية الواردة فيه

.   
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  :مصطلحات الدراسة  8.1

  

  :اقتصرت الدراسة على المصطلحات اإلجرائية التالية 

درج في إ                 :واقع استخدام التمثيل الدرامي      .1 ًا ين ه وسيطًا تربوي رى في اك من ي طار األساليب     هن

ة "من أصوله   " مقّشر"التربوية التي يمكن توظيفها في عملية التعليم، وبالتالي فهو أسلوب            " الفني

ًا      يطًا تربوي ه وس ى آون ه إضافة إل ن ينظر إلي اك م صف، وهن ة ال ي غرف اك ف سد هن ين يتج ح

تعلِّ      )أسلوب مؤثر في إحداث التعّلم( أثير في الم ه األخرى،وهي الت ق    فهو يحقق غايت ا يتعل م فيم

 . )2002مرآز اإلعالم والتنسيق التربوي،" (آشكل فّني"بالتمثيل الدرامي 

  

ى             :المرحلة األساسية الدنيا     .2 ة األول األول األساسي  :(  هي الصفوف الدراسية األساسية األربع

 ).الثاني األساسي، الثالث األساسي، الرابع األساسي 

  

ستخدم    :التمثيل الدرامي    .3 ى المعارف         أسلوب تدريس ي م في التوصل إل ساعدة الطالب والمعل  لم

ع عناصرها      ) الخبرة التعليمية ( والقيم والمهارات    ومن خالل   . من خالل توظيف القصة بجمي

دراما، القصة              شمل ال ربط المباحث الدراسية مع بعضها البعض بطريقة مشوقة مثيرة للتفكير وت

 ).2002اإلعالم والتنسيق التربوي، مرآز ( والمسرح واللعب التمثيلي ولعب األدوار 

  

د             :االتجاهات   .4 ذا الموقف ق ين، وه ين، أو موضوع مع اه هو موقف الشخص من شئ مع  االتج

ى أداة        , ) 2002ملحم ، ( يكون ايجابيا أو سلبيا      ا المستجيب عل ي يحصل عليه وهي الدرجة الت

 .المطورة من قبل الباحث ) االستبانة ( الدراسة 

  

  

  

  

  

  
 
 



  الفصل الثاني

  

  اإلطار النظري والدراسات السابقة 

  

    المقدمة1.2

  

    اإلطار النظري2.2

  

    الدراسات السابقة3.2

  

   الدراسات العربية1.3.2

   الدراسات األجنبية2.3.2

  

   تعقيب على الدراسات السابقة4.2
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  الفصل الثاني

  

  :والدراسات السابقة اإلطار النظري 

  

  : المقدمة1.2 
ة مواضيع، األول          ى ثالث اني     : يحتوي هذا الفصل عل سابقة التي      : اإلطار النظري، والث الدراسات ال

  .تعقيب على الدراسات السابقة : تناولت مثل هذا الموضوع، والثالث

  

  : يشتمل هذا اإلطار على حيث: اإلطار النظري2.2

    

  :تعريف الدراما 1.2.2
  

ة تع     ة اليوناني ساطة الفعل   إن آلمة دراما في اللغ سلوك       . ني بب اة ال اة، محاآ دراما هي فعل المحاآ فال

  .البشري وعرضه 

ا وتتكون      ) باوسكيل  ( ويرى   بان الدراما نوع من الفنون التي تؤدى بوساطة ممثلين لتحقيق هدف م

  . )Bowskill, 1977. ( من مشاهد متسلسلة حول موضوع ما

  

من أشكال الفن األدبي القائم على تصور الفنان لقصة    شكل  : فقد عرفتها بأنها   ) 2002العناني ،   ( أما

ين                   ادل ب تدور حول شخصيات تدخل في أحداث، وتتسلسل أحداث هذه القصة من خالل الحوار المتب

صيات وى             . الشخ ين الق صل ب ق الف ن طري ي ع م ينته أزم ث شأ ويت ذي ين صراع ال الل ال ن خ وم

  . لديكور والمالبس واإلضاءة والموسيقى المتصارعة، وتتجسد هذه الصورة عن طريق الممثلين وا

  

ع                   ويمكن أن تتكون الدراما من فعل له بداية ووسط ونهاية، وتنحصر في أنها نشاط معرفي واع،يتمت

شكل محسوس   ة ب ة خيالي ل رؤي ذا الفع اعي، ويجسد ه ل الجم ل والفع ة والتمثي ا الحرآ و . ( بمزاي أب

   ) . 1999غزالة وزمالؤه ، 

  

ستطيع             ويرى أسلن أن الدر    اما تعد شكال من أشكال التفكير، فهي عملية معرفية،و منهجا، بواسطته ت

   ) .1984أسلن ، . ( ترجمة المفاهيم المجردة إلى تعابير إنسانية عيانية
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ل                   ة مث ل بأشكاله المختلف التجسيد أو   : ويوضح أبو مغلي وهيالت أن  الدراما تقوم على عنصر التمثي

ك ليست      .  التمثيل هنا دور الوسيط للتعبير عن الفعل أو الحدث           ويؤدي. التفسير، أو التعبير   ى ذل وعل

ذي                    ة، هو العنصر ال الدراما مجرد شكل من أشكال األدب، إن ما يجعل الدراما دراما على وجه الدق

ز   ي حي صفته فعال ف شاهد ب رى وي ذي ينبغي أن ي ك العنصر ال ا؛ ذل ات ويتخطاه ل خارج الكلم يمث

  ).2008يالت، أبو مغلي وه.(التمثيل 

  

ساني،     : ليعرفها على أنها  ) فن الشعر ( وآان أرسطو أول من تناول الدراما في آتابه            محاآاة لفعل إن

سياق        تعلم دروسه عن                   " وقد آتب في هذا ال ه ي شخيص وان زة الت ة غري ذ الطفول سان من دى اإلن إن ل

ال        طريق تشخيصه لألشياء، ثم يتبقى بعد ذلك المتعة التي يجدها الناس دائ            شخيص، واألطف ا في الت م

ل دور     ل بتمثي وم الطف د يق ل األدوار، فق اة وتمثي شخيص، والمحاآ دءون بالت ى يب نواتهم األول ذ س من

ا   ل دور أمه ة بتمثي وم الطفل د تق ده وق ول أرسطو"وال الي يق اة أو : " ، وبالت زة للمحاآ دينا غري إن ل

  " .ه الغريزة التمثيل وأننا نتعلم أول  دروسنا عن طريق استخدامنا لهذ

   ) .2005الرشدان ،  ( 

  

قين     ) 1976دوفينيو،  (ويعرف   ى آل         : األول:آلمة دراما من خالل ش ام عل شكل ع ق ب اصطالح يطل

ال   ان يق سرح، آ ب للم ا يكت ن    : م ة م ا مجموع سية، أو أنه دراما الفرن ة أو ال دراما االنجليزي ال

ة      المسرحيات تتشابه في األسلوب أو في المضمون مثل الدراما           الواقعية أو دراما عودة عصر الملكي

اني. صراع، عن   : الث ذا ال يًال له ضمن تحل ى صراع يت ى أي موقف ينطوي عل ق عل اصطالح يطل

  ) .  1976دوفينيو ، . ( طريق افتراض وجود شخصيات

  

شكل                : " أنها) 1984فيتوباندولفي،  (ويعرفها   ين، وب ل بواسطة ممثل ه التمثي نوع من األدب، يقصد ب

إن  ام ف أثير         ع شبة، والت ى الخ رض عل بة للع ا مناس صيات ونعتبره ا شخ صة له و ق وعه ه  موض

  ) . 1984فيتوبا ندولفي، ". ( المفترض للعنصر األساسي عادة يؤدي إلى الصراع 

  

  

  

  :  تعريف الدراما التعليمية 2.2.2
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يم،      ة والتعل يط للتربي ا موضوع ووس ة بأنه دراما التعليمي الؤه ال ة وزم و غزال رف أب ى يع وم عل يق

ع                  وترًا مستخدمًا جمي ا في موقف يتضمن ت ممارسة المعرفة في سياق يتوحد فيه الطالب مع دور م

ساعدة                    ه أو بم ة بذات ة التعليمي ة، حيث يكتشف المعلوم أحاسيسه الفكرية والعاطفية والجسدية واللغوي

ة الفطري للعب   . زمالئه دون تعلمها بأسلوب تلقيني مباشر   ه   وتعتمد على حب الطلب درامي وتوظف  ال

  ) .1999أبو غزالة وزمالؤه ، . ( من اجل التعليم

  

صفية،    )  Fernsler, 2003( ويرى فيرنسلر  أنها مشاهد حوارية قصيرة، تغطي أهداف الحصة ال

  .تقوم مقام المحتوى المراد تعليمه 

  

الي ودف    ا م اة، و        ) Maley & Duff , 1980(ويعرفه ى المحاآ وم عل شاط يق ا ن ى أنه يجري  عل

ة في                    م الطلب خاللها إعطاء الفرصة للمتعلم الستخدام مهاراته وقدراته في إبداع مواقف تسهم في تعل

ر          شكل يثي سابقة ب رات ال ن الخب ف م ضار مواق ي استح ال ف ل والخي ى التحلي ادًا عل صف، اعتم ال

   .االهتمام والمتعة 

 

ن   ل م رى آ يالت، (وي ي وه و مغل يلة) 2008أب ست وس دراما لي ل فرصة أن ال يم فحسب، ب  للتعل

اتين في        . للمتعلم إلعادة تمثل األشياء واألحداث واستكشافها من داخلها        دراما يعيش حي فالمتعلم في ال

سياق          . الوقت ذاته؛ حياته هو آذات خارج الدراما، وحياة أخرى داخلها          ة في ال اة المتخيل إن هذه الحي

ة    .الموقف التعليمي الدرامي هي التي تضع المتعلم في اشتباك مباشر مع  يلة تعليمي وأن الدراما آوس

داد الفني                   رة في اإلع ة الكبي تختلف عن الدراما آاحتراف، حيث انه في الدراما التعليمية ال نهتم بالدق

وغ أهداف            تم ببل نحن نه ين والمشاهدين، ف ٍل من الممثل واإلخراج الدقيق، بل نهتم آثيرًا بالفهم عند آ

  ) .2008أبو مغلي وهيالت ، . ( مشهد الدراميتربوية خاصة خالل عرض ال

  

  

  

  

  

   : من وجهة نظر برونرآتشاف  الدراما التعليمية في النمو المعرفي والتعلم باال3.2.2
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يم أي      -  وهو احد علماء النفس الذين يدعمون نظريات التعلم المعرفية            -" برونر" يرى  انه يمكن تعل

ة ع  ى طريق ذا عل ل، ويتوقف ه لوب العرض  موضوع ألي طف ة أس دى مالئم رض الموضوع وم

  :أن هناك ثالثة أنماط وصيغ للتعلم هي" برونر" وقد اعتبر. لخصائص المتعلم 

 .بمعنى فعل شئ ما أو ممارسته : التعلم بالعمل أو النشاط .1

ا          : التعلم التصوري أو األيقوني    .2 ويقوم على استخدام الحواس أو الوسائل الحسية البصرية وغيره

 . الحسية األخرى في تمثل ما يراد تعلمه من الوسائل

ة  .3 ة الرمزي زي أو المعرف تعلم الرم ل       : ال ة والتمثي الل اللغ ن خ ة م ع البيئ ل م دث التفاع ه يح وفي

 ).2008أبو مغلي وهيالت، .(الذهني الداخلي لمدلوالت الرموز ومعانيها 

  

  :مايلي " برونر"  عندفومن خصائص التعلم باالآتشا

تعلم          تبقى  : الديمومة .1 واتج ال نواتج التعلم باالآتشاف داخل البناء المعرفي للمتعلم لمدة أطول من ن

 .القائمة على الطرق التقليدية األخرى 

 .يؤدي إلى أن يكون جو المتعلم نشط وايجابي ومشارك في عملية التعلم: ايجابية المتعلم .2

ة  .3 ة الذهني ة المرون ادئ    : تنمي ات ومب وين تعميم ي تك تعلم ف ساعد الم ا  ي دة، آم ات جدي وعالق

 ).2007أبو رياش وعبد الحق، . (ويساعد على تنمية المرونة الذهنية لدى المتعلم 

ا                      " برونر"ويرى   ؤثر آل منه سة ي ة عوامل رئي ى ثالث د عل أن فاعلية وآفاية المادة الدراسية تعتم

  :في قدرة المتعلم على تعلم المادة والسيطرة عليها، وهذه العوامل هي

ادة الدراسية          : ضطريقة العر  .1 ل الحرآي،    .( ويقصد بها حالة التمثيل التي توضع فيها الم التمثي

 ) .التمثيل االيقوني، التمثيل الرمزي 

 . ويقصد به آمية المعلومات الالزمة أو الواجب أن تحفظ في الدماغ لفهم الموضوع: االقتصاد .2

تعلم، فكل        : القوة الفعالة  .3 ادة ال دة من            ويقصد بها القيمة التوليدية لم د منظومات جدي ا أمكن تولي م

ين       ربط ب ى ال اء عل درة البن ك بق ل ذل ن أن يمث اء، ويمك ة البن ة ازدادت فاعلي ضايا التعليمي الق

 ).2008أبو مغلي وهيالت، .(األمور التي تبدو وآأنها منفصلة عن بعضها البعض 

  لمية حتى يستثير    إذ يجب على المعلم خلق مجال للتنافر وعدم االتساق في عرض المادة الع

  أبو رياش        . (    المتعلم الآتشاف هذا التنافر أو عدم االتساق ومن ثم يكسب المتعلم بهجة االآتشاف

  ) . 2007   وعبد الحق ، 

ا      ي أورده ة الت ذه النظري ة له ات التربوي د التطبيق ر اح د يعتب لوب واع ة آأس دراما التعليمي إن ال

  .1968عام )  للتعليم نحو نظرية( في آتابه " برونر"
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ى جدل وصراع والمنتهي                    إذ أن تمثيل الطلبة وحرآتهم في تجسيد الموقف الدرامي الذي يحتوي عل

م ترسيخها سواء                         اني ث شاف المع شة واآت ي المناق اء المشهد التمثيل د انته بنهاية مفتوحة، يتيح لهم بع

ك         ع ذل ة تطبيق متطور      لفظياً  أو صوريًا ببنائهم المعرفي وعدم نسيانها، لجمي دراما التعليمي ر ال تعتب

  ) .2008أبو مغلي وهيالت ، . ( لتلك النظرية

  

  " : ادجار ديل"    الدراما التعليمية وفق تصنيف  4.2.2
  

ام              دراما في الع صنيفًا لل ل ت د              1969استخدم ادجار دي ة، وق رات التعليمي ساب الخب ًا طرق اآت  ، مبين

ي     سة وه االت رئي الث مج ي ث عه ف رات     ال: وض سوسة، والخب ة المح سوس، والمالحظ ل المح عم

ة             سامًا مختلف سام        . المجردة، حيث يتضمن آل مجال من هذه المجاالت أق ذه المجاالت واألق ورتب ه

ساب                      ه مراحل اآت رة، أوضح في ة أو مخروط الخب رات التعليمي ه اسم الخب ق علي في شكل هرم أطل

   ).Phillips, 2000(الخبرة 

ذي              )2000(وقد أآد فليبس      أن هدف الدراما التعليمية ليس التمثيل بحد ذاته، بل استكشاف المعنى ال

ينطوي عليه الموقف الدرامي والذي يتطلب من المتعلم تفكيرًا داخليًا منطقيًا، آونها تسعى لتشخيص              

ات          تعلم المعلوم ه ل ر يدفع ذا األم ال، وه شكل فّع واس ب تخدام الح ة، واس الل المتع ن خ ة م المعرف

اهي ه      موالمف ان لخيال ى إطالق العن ساعده عل ا ت ر، آم لوب آخ ه أي أس د يفعل ا ق ضل مم صورة أف  ب

ي    ي الوضع الطبيع ساني ف سلوك اإلن ًا بال ًا ووعي ًا عميق ه فهم ق ل ا يحق شيطه، مم  ,Phillips(وتن

2000(  .  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :  عناصر الدراما التعليمية 5.2.2

  :تتكون الدراما التعليمية من عدة عناصر هي 
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  : الموقف الدرامي : أوال 

ل   دة مث ارات ع ب مه درامي الطال ف ال سب الموق سد : يك تخدام الج اء، واس د البّن ل والنق التحلي

ذلك                  ر مباشر، وب يم المضمون المطروح بأسلوب غي والصوت، وتفحص الشخوص فضًال عن تعل

س      ي إآ ى ف د تتجل ى فوائ صل عل ة، ويح ة والعاطفي سية واللغوي ه الح وير مدارآ تم تط ة ي اب العملي

م                       ين المعل نهم وب سهم، وبي ة أنف ين الطلب ادل ب اوني المتب يم التع اعي، والتعل التعليمية صفة العمل الجم

  )2000نّصار وصوالحة ، . ( وقد يكون النص الدرامي مؤلفًا أو مرتجًال. بأسلوب منظم ومرآز

  :ويتألف الموقف الدرامي من عدة عناصر هي

 .ئيسي في بنية الموقف الدرامي تعد الحبكة الجزء الر: الحبكة .1

 .وهي التي يقوم عليها الفعل الدرامي : الشخصية .2

ام              : الفكرة .3 يمثل هذا العنصر المحور اإلرتكازي في ترآيب البناء الدرامي، ويدل على الهدف الع

 . والجانب المعرفي واالنفعالي فيه 

ة .4 وار(اللغ ي و     ): الح ين الملق ات ب ار والمعلوم ل األفك يلة نق ي وس يلة   وه فها وس ي بوص المتلق

 . االتصال الدرامية بين المؤلف والمشاهد 

  :المعلم: ثانيًا

ات        تمكن من إدارة العملي ى ي ة وحت دراما التعليمي ة استخدام ال ائز في عملي م الرآ م من أه د المعل يع

  :الدرامية وممارستها داخل غرفة الصف وخارجها ال بّد أن تتوفر فيه مواصفات عّدة أهمها

نظم،                  أن يكون  .1 ر الم داع والتفكي ى اإلب ال للتوصل إل  صاحب خيال واسع، بحيث يثير خيال األطف

 ).2000نصار وصوالحة ، (وإيجاد الحلول المناسبة، واتخاذ القرارات الناجحة والسليمة 

م       .2 ستخف به رهم، وأال ي ة نظ درك وجه رمهم، وان ي دا، وان يحت ا جي ال فهم م األطف أن يفه

ى            وبذآائهم، وان يعرف ما يش     د انتباههم وما يحرك في صدورهم مشاعر العطف وما يدعوهم إل

 .الضحك بملء قلوبهم وأفواههم 

ى            .3 أن يلم بحرفية التأليف المسرحي، وان يقرا الكتب الجيدة في فن المسرح، ويفضل ان يكون عل

 .دراية بالتأليف المسرحي 

 .أن يلم بأدب األطفال المامًا جيدًا  .4

 .طفل أن يواآب تطورات دراما ال .5

 .أن يعيش تجربة حقيقية بين صفوف األطفال  .6

 .أن يكون دارسًا لسيكولوجية األطفال ومراحل نموهم  .7
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ة الن                      .8 م دائم ه له ب، بحيث ال تكون مراقبت أن يشارك األطفال سرورهم ويراقب نجاحهم عن آث

 .هذا يولد لديهم الخجل 

 ) .1991العناني، ( أن يكون ذا ملكة إبداعية  .9

  

  ) :المتعلمون( لون الممث: ثالثًا

يم، فالعب                         ه من اجل التعل درامي وتوظيف تعلم الفطري للعب ال تعتمد الدراما التعليمية على حب الم

ه                         لوآاته وعواطف ر وس لوبه في التفكي ر بواسطته عن أس ه يعب وي في حيات د  . سلوك فطري وحي وق

م ادوار فعال    ة أي له شارآة متكامل درامي م الموقف ال ة ب شارآة الطلب ون م ة، أو تك سم بالتلقائي ة تت

ى التعمق في          )آومبارس( ممكن أن تكون مشارآتهم هامشية أي ثانوية         ، وآال المشارآتين تهدف إل

ا                ل هن شكل محسوس، فالممث رارات ب اذ الق شاف، واتخ يح المجال لالآت المادة التعليمية المجسدة وتت

ى جانب                 شد إل سرد وين ا، وي ي يؤديه ة التي       يجسد ويتقمص ويحاآي الشخصية الت ات المعرفي  العملي

ل             دف تمثي ل به ها الممث ي يمارس ل والت سير والتحلي ذآر والتف صوير والت ل والت ا آالتخي وم به يق

   ) .1997الصباح، ( الشخصية 

  

  :   الدراما والمسرح 6.2.2
  

ي وهيالت،      (يوضح آل من     دة، ووحدتهما             ) 2008أبو مغل ة واح ان لعمل دراما والمسرح وجه أن ال

اة          هي التي تؤد   ن مسرحي ينبض بالحي ديم األصيل والمتجدد           . ي إلى وجود ف ن الق ذا الف والمسرح ه

ة              ل   . دائما من اقرب الفنون إلى قلوب الناس وعقولهم ألنه يشعرهم بالبهجة ويزودهم بالمعرف د قي : وق

ك شعبًا متحضرًا    "  ال ". أعطني مسرحًا أعطي ارد شو  " وق زي " برن : " الكاتب المسرحي االنجلي

  ) .2008أبو مغلي وهيالت " ( مصنع األفكارالمسرح 

  

  :المسرح 
رى  ل   ) 1996راغب، (وي شمل آ شاهدين، وي ام الم ؤدى أم ون ي كال الفن ن أش كل م سرح ش أن الم

ه      . أنواع التسلية من السيرك إلى المسرحيات      شكل من أشكال      : وهناك تعريف تقليدي للمسرح هو ان

ادة               الفن ليترجم فيه الممثلون نّصًا مكتوبًا إلى       ون ع وم الممثل ى خشبة المسرح، يق  عرض تمثيلي عل

  ) .1996راغب ، ( بمساعدة المخرج على ترجمة شخصيات ومواقف النص التي ابتدعها المؤلف 
  :   تقنيات العرض في التدريس 7.2.2
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  :أماآن العرض المسرحي داخل المدرسة : أوال

  :وهناك مكانين للعرض المسرحي داخل المدرسة وهما

ةالعرض  .1 ة المفتوح ي البيئ ن: ف ون م اء المدرس: وتتك ة (ةفن احة المدرس ة، )س ة المدرس ، حديق

 .الملعب المدرسي 

ة      .2 ة المغلق دارس               : وتتكون من   : العرض في البيئ ى أن م ا إل مسرح المدرسة، ويجب اإلشارة هن

ام : آثيرة ال تتوفر فيها مسارح ألسباب منها       دراسي  قلة اإلمكانيات المتاحة، تزايد التالميذ من ع

زم األمر               ة   . آلخر مما يؤدي الستغالل قاعات المسرح آحجرة دراسية إذا ل ار اإلدارة القائم افتق

شاط المسرحي ووجود مسرح في المدرسة                  ة الن افي بأهمي وعي الك ى ال يم إل النظرة  . على التعل

ه   الخطأ للقائمين على التعليم بأن المسرح نوٌع من أنواع التسلية واللهو والترفيه الذي               . ال فائدة من

 .قاعات المدرسة، وغرفة الصف :  أيضا من مكونات العرض في البيئة المغلقة

ك        :عناصر العرض المسرحي التكميلية     : ثانيًا    يقصد بالعناصر التكميلية للعرض المسرحي، تل

د       جالعناصر التي تضم الديكور،والموسيقى، والمالبس، واإلضاءة، والماآيا        ، وهذه العناصر تع

ات                       عناص ين حسب اإلمكاني ام المتعلم ة أم ة عرض المسرحية التعليمي ر مهمة ، خاصة في حال

ا المعلمون                 المتاحة، لذلك آان من الضروري التعرض لتلك العناصر التكميلية؛  لكي يستفيد منه

  )2008عفانة واللوح، ( بالتدريس المسرحي والدراما التعليمية نالقائمون والمهتمو

  

  

  :حي التكميلية عناصر العرض المسر

  :وهناك عناصر عدة للعرض المسرحي من أهمها

ديكور .1 اش أو       : ال شب والقم ر الخ ن اط صنوعة م ع الم و القط سرحي ه ديكور الم صود بال المق

ذا                       رتبط إيحاءات ه ى أن ت ًا، عل ا مع نحوها، لكي تعطي شكًال لمنظر واقعي، أو خيالي، أو منهم

ذا      ه،               المنظر بمدلوالت المسرحية المعروضة، وله ردًا بذات ًا منف يس فّنن ديكور المسرحي ل إن ال  ف

نص    ة ال اءة، لخدم صوير، واإلض يقى، والت رى آالموس ون األخ ع الفن ايش م ن يتع ه ف ولكن

 ) . 1994حمادة ، ( المسرحي وتأدية مضامينه 

ستخدم                 :  خصائص الديكور الجيد   ة، ي د التكلف سيط وزهي ة والمدرسية، ب ة المحلي ى البيئ يعتمد عل

ة              خامات م  ى الحديق تنوعة سهلة الترآيب والنقل والتجهيز، يعتمد على الرمزية فالشجرة ترمز إل

ام المشاهدين أو              شكل عائق بصري أم والغابة، يعبر ويوحي عن أحداث العمل المسرحي، ال ي

  ) .2008عفانة واللوح ، ( الممثلين 
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س .2 ى    :  المالب م عل أديتهم ألدواره اء ت ون أثن ديها الممثل ي يرت ي الت ن           وه سرح، وتكم شبة الم خ

ا جزٌء ال يتجزأ من الشخصية المسرحية التي                          ى أنه أهمية المالبس في العرض المسرحي عل

 ) . 1999أحمد ، ( يؤديها الممثل ويساهم هذا الزي في التعبير عما يلي 

صية  ر الشخ سن(عم رة      )ال صادي، الفت صية االقت ع الشخ اعي، وض صية االجتم ع الشخ ، وض

سلوآية                  ) تاريخيةال(الزمنية سية وال ى مالمح الشخصية النف ا الشخصية، الرمز إل التي تعيش فيه

  .في بعض الحاالت، طبيعة وأحداث المسرحية المقدمة 

يقى .3 ة  :  الموس م أن يتعرف طبيع ى المعل سرحي وعل ًال للعرض الم صرًا مكم يقى عن د الموس تع

اج العمل المسرحي للموسيقى       العمل الذي يقوم بمسرحته، لكي يحدد على وجه الّدقة، مدى            احتي

يقية                  . والمؤثرات الصوتية    اّدة موس ى م اد عل ه االعتم ات يمكن ك اإلمكاني وفي حالة عدم توافر تل

 ) .2001القرشي ، ( مسجلة تتناسب وطبيعة المسرحية 

اج .4 تعمال   :  المكي ق اس ن جسمه، عن طري زء م ل أو أي ج ه للمث ر الوج ر مظه و تغي اج ه المكي

ة،                 معاجين، وأصبا  ة معّين ق مالمح حّي غ ومساحيق، وأشياء أخرى، والهدف من المكيجة هو خل

ستعمل     ذلك، وي رج ب ى شرط أن يحس المتف صه، عل راد تقم شئ الم ن الشخصية أو ال ر ع لتعب

ي       ى تماش ح حت ذه المالم د ه ن لتأآي ل ولك ية للممث صية األساس ح الشخ ر مالم اج ال لتغيي المكي

 ) .  1994حمادة،(و تقريب المسافة بين الممثل ومشاِهدهالتأثيرات المسرحية آاإلضاءة، أ

ة .5 ه        :  األقنع ي مالمح ل ليخف ه الممث ى وج ت عل وم، يثب شكل، مرس اء، م ن غط ارة ع و عب وه

ات، أو   وان، أو نب سان، أو حي ة أخرى إلن اء اإلحساس بمالمح أو هيئ بيل إعط ي س ية ف األساس

  ) .1994حمادة ، ( طير، أو شيء ما

ا حيث أن     ويجب أّال تحاآي   ًا م  األقنعة الواقع تمام المحاآاة بل يفضل أن تكون آاريكاتورية نوع

الهم،                          شيط خي ى تن ذ، وأقرب إل رًا لبهجة التالمي ة يصبح مثي األسلوب التعبيري في صنع األقنع

  ) .1999أحمد ، ( وإشراآهم انفعاليا في العرض المقدم إليهم 

وير خش   :  المقصود باإلضاءة   :  اإلضاءة . 6 صفة خاصة، عن طريق استخدام             تن بة المسرح ب

  ) .1994حمادة ، ( وسائل اإلضاءة الصناعية 

  

سون  " وتقول   ه "  أوّال ستينانيل شاطات                  : بأن ستعمله للن ذي ن ان ال سمية المك ًا ت يس من الصحيح تمام ل

د أق    . فأنت لست بحاجة بالضرورة إلى قاعة     ). قاعة الدراما (الدرامية اإلبداعية    ا ق امت  وتضيف، بأنه

  شخصيًا ورشات دراما في العديد من األماآن المختلفة، في أماآن صغيرة وآبيرة 

الزم            (  ر من ال رة أآث ى               )أحيانًا صغيرة أو آبي شاطئ، وعل ى ال ، في مالجئ وقاعات رياضية، عل

ان آخر               ة، في أي مك اع، وحديق وس وقاعات اجتم ان    . خشبة مسرح، في حجرة جل أن المك ول ب وتق
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اث أو أي أشياء   : ف الدراما يجب أن يكون      الذي نستعمله لص   بحجم مناسب، فارغًا أي خاليًا من األث

اً                     اجئين، نظيف ة أو زوار مف ا أي ال يكون عرضة التصاالت هاتفي اردًا، هادئ ارًا وال ب . أخرى، ال ح

ى    ان إل ة أو المك ذه الغرف ي ه اج ف ه  : ونحت ضع في ان ن سوارات"مك ، واألدوات، واآلالت " اإلآس

سجيل لبث                         الموسيق ة ت ا ، آل دراما، فرش أو وسادات للجلوس عليه ية، التي نحتاجها في ورشات ال

  ) .1999أوّال ستينانيلسون ، ( الموسيقى 

  

  :     فوائد المسرح والدراما في التعليم 8.2.2
  

ة يمكن         يحقق التعليم بوساطة المسرح والدراما   أن  2008 أآد أبو مغلي و هيالت،     فوائد وأهداف جّم

  :دها بالجوانب التاليةتحدي

  :الجانب الجسمي والحرآي : أوًال 

 :ومن الفوائد المتعلقة بالجانب الجسمي والحرآي

 .تنمية مهارات الحرآة والتعبير  .1

 .تروض الجسم، وتنمي الحواس خالل الرقص اإليقاعي واللعب الدرامي والتعبير الحرآي  .2

 .اآتساب التوازن في عضالت الجسم  .3

 .رآي بما يتالءم مع الجسم إحداث التكيف الح .4

 .المساعدة على تصريف طاقة الفرد الزائدة وتوظيفها وتحسين استثمارها .5

  :الجانب المعرفي : ثانيًا 

  :ومن الفوائد المتعلقة بالجانب المعرفي

 .إدراك العالقات وزيادة التبصر في الموقف .1

ارف حول موا  .2 ات ومع ة بمعلوم د الطلب اهيم، وتزوي تيعاب المف سهيل اس ة ت ضايا مختلف ضيع وق

ة،            : مثل التربية المرورية، احترام العمل اليدوي، آيفية المحافظة على الممتلكات العاّمة والخاّص

 .نظافة البيئة

ة في حل               .3 اع الخطوات العلمي ر بأسلوب علمي وموضوعي، وإتب ارة التفكي تنمي عند الطلبة مه

 .المشكالت

ارة ال    .4 ذلك مه د، وآ ر الناق ارة التفكي سبهم مه ي    تك ة ف ضايا المطروح ول الق داعي ح ر اإلب تفكي

 .الموقف الدرامي

 .تساعد على تطوير اللغة وزيادة المخزون اللغوي لدى الطلبة .5

 .تكسب الطلبة المهارات األساسية للغة نطقا وآتابًة، إضافة إلى فن االتصال والحوار والتعبير .6
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ية خالل إ .7 ادة الدراس د للم د جدي وفير بع ة بت دارك الطلب يع م درامي توس دراك أحداث الموقف ال

 .وتحليل عناصره

 .زيادة االنتباه والترآيز وترقية الذاآرة .8

 .مساعدة بطيء التعلم على التعلم والبحث .9

 .تنمية خيال المتعلم وإبداعه بواسطة الشكل الفني المستخدم .10

ر         .11 ديهم التفكي ي ل ا ينم ف ، مم خاص والمواق ياء واألش ي األش دة ف ر جدي ات نظ م وجه دم له يق

 .  لمرونة، واإلحساس بالمسؤوليةوا

داء المالحظات                 .12 ساؤل وإب يشبع رغبتهم في المعرفة والبحث، ويقدم لهم خبرات متنوعة خالل الت

 .والتعليقات حول ما يعرض في المشهد الدرامي

  :الجانب االجتماعي : ثالثًا 

  :ومن الفوائد المتعلقة بالجانب االجتماعي

 .طلبة والمعلمينيقوي العالقات االجتماعية بين ال .1

ى التعامل              .2 درة عل ر ق ذلك يصبح أآث تعرف الطالب باآلخرين من خالل تفحصه لشخصياتهم، وب

 .معهم

 .تتيح الفرصة أمام الطالب ليجرب مواقف الحياة المختلفة، ويكتشف بيئته .3

ه األدوار         .4 الل تقديم ك خ ة، وذل ة اإليجابي ة والتبعي ادة الحكمي ارات القي ب مه دى الطال ور ل تط

 .تلفة ومعايشته للمواقفالمخ

 .تكسب الطلبة صفات وأخالق وقواعد سلوآية اجتماعية أآثر تهذيبًا، وعالقات صداقة .5

 .معرفة أهمية التعاون، واالنتماء إلى مجموعة العمل في تحقيق إنجاز عمل إبداعي مفيد .6

 .تعويد الطلبة على االنضباطية والنظام واحترام قيمة الوقت .7

 .ة األدبيةتنمي عند الطلبة الجرأ .8

وده                        .9 ل، سوف تق د والتحلي ه من مظاهر النق ا تحمل ه، وم إن تعدد المواقف الدرامية المقترحة علي

 .ألن يدرك الكيفية التي يمكن أن يكيف بها أفعاله وتصرفاته إزاء اآلخرين

  :  الجانب النفسي : رابعًا 

  : الجانب النفسيب  المتعلقةفوائدالومن 

 .فس وترفع من مفهوم الذات لديهمتنمي لدى الطلبة الثقة بالن .1

 .تثري قدرة الطالب على التعبير عما بداخله .2

 .تساعده في التخلص من بعض انفعاالته الضارة، مما يحقق له االتزان النفسي .3

 .تعرف الطالب بنفسه، بقدراته ومواهبه مما يساعده على تنمية شخصيته .4
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 .للتعلمتشعر الطالب بالمتعة والبهجة مما يجعله أآثر قابلية  .5

د للنص                       .6 ار الجي ة، خالل مشاهدة العروض المسرحية، واالختي دى الطلب الي ل تنمية الحس الجم

 .المسرحي، والتقنيات المناسبة لتقديم عرض مسرحي 

 .الممارسة العملية لبعض الفنون التعبيرية آالغناء والرقص والقراءة الشعرية والرسم .7

دها        بتعلمه الشعور بمختلف  ( يكتشف الطالب عواطفه   .8 ا يعمل    )  العواطف، والحاالت التي تول آم

 .على تنمية اإليجابي منها، والسيطرة على ما هو سلبي

ك                       .9 أخرين في التحصيل الدراسي في الصف، وذل وقين والمت ين المتف تعمل على تضيق الفجوة ب

ه                      سية الطالب وإقبال ردود إيجابي في نف رك م الطبع يت خالل المشارآة الجماعية الفاعلة، وهذا ب

 .نحو التعلم

ى أداء           10 ون عل شاط فيقبل رح والن ن روح الم يهم م ه ف ا تبعث ية بم اة المدرس ة بالحي ب الطلب تحب

 .واجباتهم بنشاط

 .تسهم في عالج الكثير من المشكالت النفسية التي توجد لدى الطلبة آالخجل والخوف11

   المناهج الدراسيةنستنتج مما تم عرضه الحاجة الماسة لتوظيف هذا األسلوب في تدريس مختلف

  ) .2008أبو مغلي وهيالت، ( 

  

  :   العمل الدرامي في المرحلة األساسية الدنيا9.2.2
  

دنيا       أن  2007ويرى آل من هيالت وخصاونة،       ل        المتعلم في الصفوف األساسية ال  يتحول من التخي

تع                ز الم ا يمي داعي ، مم ه       المحدود بالبيئة متجاوزًا النوع اإليهامي إلى النوع اإلب إطالق مخيلت ا ب لم هن

ه،        إلى اآلفاق البعيدة، لذا يتبلور ولعه بالقصص الخيالية التي تخرج في مضامينها عن محيطه وعالم

دة         اق بعي ى آف نقلهم إل فيحب االستماع إلى القصص الخرافية، إن القصص التي تنفع الطفل هي التي ت

  ).2007هيالت وخصاونة، .(خارج حدود معارفهم دون إغفال الواقع

  

  

  

  

  

  :  وعند التخطيط للنشاط الدرامي يتوجب مراعاة الجوانب اآلتية من قبل معلم الدراما
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درامي           .1 شاط ال ى تطبيق الن ة عل ى اللعب     تعتمد الحصة الدراسية في هذه المرحل د عل ذي يعتم وال

ة الراقصة بمصاحبة الموسيقى          ى أداء الحرآات الدرامي ذ عل واالرتجال، إذ يحفز المعلم التالمي

شمل الحصة                 ى مجموعات عمل لت سم الصف إل د أن يق ذ، بع مستمدة من أفكاره أو أفكار التالمي

 .جميع التالميذ

ا                 .2 ارتجال قصة تعتمد في أحداثها  على عرض بعض المواقف والمشاآل االجتماعية والتي تعقبه

 ).2006هيالت، .( مناقشة لتقييم ما تم عرضه لالستفادة منه

  

  :شطة التطبيقية المستخدمة في الدراما التعليمية    نماذج من األن10.2.2
  

  :هناك عدة نماذج من األنشطة التطبيقية المستخدمة في الدراما التعليمية منها ما يلي

رين .1 وذج التم ة والتمثي  : نم ارين الحرآ ب، وتم شاط اللع وذج ن ذا النم ة ه ن أمثل ائي ، لوم  اإليم

 .آيزوتمارين الصوت واإللقاء، وتمارين الخيال والتر

درامي .2 وذج اللعب ال أليف وتمثي: نم شاط ت وذج ن ذا النم ة ه ل لومن أمثل صة، وأشكال التمثي  الق

 .االرتجالي

وذ     : نموذج المسرح  .3 ذا النم شطة               جويتضمن ه شاط من أن ية، أو أي عرض لن  المسرحية المدرس

 ) .2002الرجعي ، ( الدراما على جمهور صغير أو آبير 

  

  : الحصص الدراميةالخطوات المتبعة في     11.2.2
م          ) 2002مرآز اإلعالم والتنسيق التربوي،      (ويرى ى المعل أن هناك بعض الخطوات التي يجب عل

  : إتباعها في الحصص الدرامية وهي
شعار            : شعار القصة الدرامية   .1 يقوم المعلم باختيار شعار للقصة الدرامية آرمز لها، والهدف من ال

 .دراميةهو مساعدة المشارآين في تذآر القصة ال

 .ويقوم المعلم بعقدها مع المشارآين، آاختيار عنوان للقصة أو شعر لها: االتفاقية .2

 .قد يشارك المشارآون المعلم في الغناء أثناء العمل الدرامي: األغنية .3

 .يمكن للمعلم أن يبدأ قصته الدرامية بلعبة، من أجل جذب انتباه المشارآين: اللعبة .4

 .لمعلم بسرد القصة ويغير نبرة صوته حسب الموقفحيث يقوم ا: المعلم في الدور .5

 .قد يطرح المعلم أسئلة حول القصة الدرامية لكي يستدل بتا على أفكار المشارآين: المناقشة .6

 .قد يرافق بعض القصص أصوات يقوم المعلم بتقليدها بمشارآة المشارآين: األصوات .7
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صامت .8 ل ال شارآين بتم : التمثي د الم م أو أح ام المعل و قي ل  وه ة التمثي شاهد بطريق ل بعض الم ثي

 .الصامت

 .يجب أن تعمل القصة على إثارة خيال المشارآين: الخيال .9

  .رسم بعض المواقف التي تطرقت إليها القصة الدرامية: الرسم. 10

  .يقوم المعلم بتوزيع األدوار على المشارآين حسب رغباتهم: توزيع األدوار. 11

  .يد لفكرة ما في القصة، وآخر معارض لهافريق مؤ: االنقسام إلى فريقين. 12

  .وهذا يعتبر الحبكة التي تمر بها القصة أو العقدة: الموقف الساخن. 13

  وهو لمعرفة ما استفاده المشارآون من القصة الدرامية من مواقف تعليمية : التقييم. 14

  )2006ملحم، (

  

  : مواصفات معلم الدراما12.2.2
  :نهالمعلم الدراما عدة مواصفات م

اد                 .1 ر، وإيج داع والتفكي ى اإلب ال للتوصل إل أن يكون صاحب خيال واسع، بحيث يثير خيال األطف

 ).2000نصار وصوالحة، ( الحلول المناسبة، واتخاذ القرارات الناجحة والسليمة

 .أن يفهم األطفال فهمًا جيدًا، أن يحترمهم، وأن يدرك وجهة نظرهم، وأّال يستخف بهم .2

 .أليف المسرحي، وأن يقرأ الكتب الجيدة في فن المسرحأن يلم بحرفية الت .3

 .أن يلم بأدب األطفال إلمامًا جيدًا .4

 .أن يواآب تطورات دراما الطفل .5

 .أن يعيش تجربة حقيقية بين صفوف األطفال .6

 .أن يكون دارسا لسيكولوجية األطفال ومراحل نموهم .7

 .أن يشارك األطفال سرورهم ويراقب نجاحهم عن آثب .8

 ).1991العناني، (  ملكة إبداعيةأن يكون ذا .9

  

  

  

  

  

  

  :   استراتيجيات الدراما في التربية والتعليم13.2.2
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  :إن للدراما في التربية والتعليم استراتيجيات من أهمها
ر                 : إستراتيجية لعب األدوار  : أوال سل يعب نظم ومتسل ارة عن نمط م يمكن تعريف الدور على أنه عب

ساع    ق لم ي طري رد، وه ة الف ن وظيف ذه     ع صف، وه ة ال اء لجماع شعور باالنتم ى ال ة عل دة الطلب

ل                   ة مث المشاعر التي تقدم من األشخاص تؤثر في سلوك اآلخرين، وفي استجاباتهم للمواقف المختلف

ره     دواني وغي سلوك الع رض ال املتون     ). Joyce & Weil 1986 ,(ع ت ه د عرف وق

)Hamilton (   ه المدرب       :  لعب الدور على أنه ه في                توافق يطلب في و أن ا ل سلك آم رد أن ي  من الف

   . Yardly-Matwiejezuk,1997)(موقف أو مواقف معنية، مع أنه في الحقيقة ليس آذلك
  

  

  :خطوات لعب الدور

  :أن خطوات لعب الدور هي) 2006القضاة والترتوري، (يرى آل من 

 .إعداد مجموعة النشاط من خالل التمهيد للموضوع .1

 .موضوع المشهد الدراميتحديد األدوار التي يشملها  .2

 .يتم االتفاق حول األدوات واأللعاب الالزمة ألداء الدور .3

 .إعداد الجمهور المشاهدين من خالل توجيههم إلى النقاط التي يراد مالحظتها .4

 .قيام األطفال المشارآين بلعب أدوارهم .5

 .بعد االنتهاء من تأدية المشهد الدرامي تأتي مرحلة التغذية الراجعة .6

د تنته .7 ة   ق لوآية لفظي دائل س راح ب ل أو اقت ير العم ديل خط س ى تع ة إل ة الراجع شة التغذي ي مناق

 .وحرآية

تنتاجات ومقترحات وتعميمات في                    .8 ى اس د والتوصل إل ل الجدي تتم في هذه الخطوة مناقشة التمثي

ة بالموضوع                ل األدوار المتعلق وري،    ( ضوء الخبرة التي اآتسبها الطفل من تمثي ضاة والترت الق

2006. ( 

 

  هذه اإلستراتيجية تعد شكال من أشكال إستراتيجية لعب األدوار : إستراتيجية دور الخبير: ثانيًا 

ين، فمثال يمكن                     وفيها يمنح الطالب السلطة من خالل إعطاءه دور الخبير المختص في موضوع مع

اريخ وغيره             اء أو ت ا أو أحي راء جيولوجي ا من المجاالت   أن يقوم الطلبة بدور مهندسين، باحثين، خب

  .األخرى

  

    :فوائد إستراتيجية دور الخبير 
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  :هناك عدة فوائد الستراتيجية دور الخبير وهي

 .تطوير اللغة من حيث التعبير اللغوي .1

 .تحمل المسؤولية وتولي السلطة .2

 .آيفية المفاوضة وعملية األخذ والعطاء بالتحدث مع اآلخرين من أجل تقريب وجهات النظر .3

 .حول الموضوع المطروح ومن مصادر متعددةمهارات البحث  .4

ذا األمر يتحقق            .5 ة، وبه وانين وأخالق المهن ارات والق تفهم وإدراك أدوار اآلخرين من حيث المه

 ).2008أبو مغلي وهيالت، .(هدف اإلطالع على تجارب وأدوار اآلخرين

  

  :إن المعلم الذي يستخدم هذه اإلستراتيجية يجب أن يكون قادرا على

 .ء الموقف التعليمي بحيث يعطي السلطة للطلبة لالآتشافخلق وبنا .1

 .تشخيص مستوى آل طالب في مراحل التطبيق المختلفة .2

 .أن يكون جاهزًا دائمًا ومدرآًا للمجال التعليمي المراد تغطيته .3

 .أن يكون قادرًا على إعطاء المعلومات عند الحاجة لها فقط .4

 .ختلفةأن يكون قادرا على تحليل وتفهم المواقف الم .5

 ) .1996التل وزمالؤها، ( القدرة على إثراء المواقف للنقاش وتوظيف عنصر التوتر بها .6

 

ًا صامت   : ثالث ائي ال ل اإليم تراتيجية التمثي انتوميم( إس ى   ) :الب انتوميم إل د الب ع تقلي وس "يرج ليفي

ا                  " اندرونيكوس وره الروم ام حماس جمه ؤدي ، وأم ان ي ني في   الذي احتبس صوته ذات يوم بينما آ

د الحظ شغف الجمهور                   " ليفيوس "ذلك العرض أآمل     ان ق ا آ صامت، ولم ل ال ة العرض بالتمثي بقي

لعرضه الصامت أآثر من حماسه لعرضه الناطق فقد راح يقدم عروضا بالصمت بال آالم أو حوار                 

الق ى اإلط ا     . عل ي روم ة ف ر جاذبي سرحي أصبح أآث اليب العرض الم ن أس لوب م د أس ذا ول وهك

  .وهي تسمية رومانية" بانتوميم " ا النمط من العروض اسم وأعطي هذ

  : عند تنفيذ التعبير الصامت يجب مراعاة مايلي

 .حرفية للجمل اللغوية إلى جمل حرآيةاستحالة القيام بترجمة  .1

  ) .2002العناني ، ( أهمية استخدام حرآات قليلة ولكن ذات معنى  .2

  

  

 

  :يويعتمد التمثيل الصامت على عدة عوامل ه
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 .مرونة الجسم .1

 ) .التخيل ( اإليهام  .2

 ).2000نصار وصوالحة، ( التذآر .3

 

ا       : رابعًا ة القصة وتمثيله ين                 :إستراتيجية رواي شارا وشيوعا ب ة انت وان األدبي ر األل د القصة أآث  تع

ستمع                     ة ي ا وحكاي األطفال، وأشدها جاذبية لهم وال يمكن تصور طفل دون أن تتخيله مع لعبة يلعب به

  .إليها

اوي اوي بأنه ا قن ن   : " عرفه ل م تعلم الطف ي ي ه، الت صه وعناصر بنائ ه خصائ ون األدب ل ن فن ن م ف

ه يتفاعل مع                     ن يجذب انتباهه فيجعل ل، وهي ف اء شخصية الطف ساهم في بن اة،فهي ت خاللها فن الحي

  ".أحداث القصة، فيحرك مشاعره، ويثير انفعاالته من بدء األحداث إلى نهايتها 

  : لأنواع قصص األطفا

 .قصص الحيوان .1

 .قصص الخوارق .2

 ).2005حسين، ( القصص البشرية  .3

  

وى        :إستراتيجية التأطير والصور الثابتة   : خامسا اء محت يلة من وسائل بن  تعد هذه اإلستراتيجية وس

ساعده                  ة ت ذا الموقف بطريق محكم اء ه سهل بن الموقف التعليمي، وهي من الوسائل الناجحة التي ت

ين       . المطلوب في هذه اإلستراتيجية   على االندماج في الدور      وتقوم على وضع الفكرة ضمن إطار مع

ذا اإلطار             ا ه أو صور، ويقوم المتعلم بقراءة الرموز وتحليلها، والنقاط واإلشارات التي يحتوي عليه

ه                           تم التفاعل مع وي واضح، ي ذه اإلطارات والصور ذات هدف ترب ا تكون ه أو الصورة، وغالبا م

  ).2008أبو مغلي وهيالت، .(وإثارة النقاش حوله

  

ذه اإلستراتيجية آوسيط في الموقف                :إستراتيجية المعلم في دور     : سادسا يؤدي المعلم دوره في ه

ي راء   . التعليم ة إلج ل، ويعطي فرصة للطلب دور والعم ي ال راط ف سهل االنخ يط ي ولعب دور الوس

ا                 ارات التي يختارونه صفية من خالل االختي ّوة التي          تغييرات في اإلدارة ال ة من مصدر الق والنابع

  ).1999أبو غزلة وزمالؤه، .( يمتلكونها ويسمح لهم بممارستها
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ابعا ال: س تراتيجية االرتج ى    :إس د عل ال تعتم ال واألفع ن األعم ة م ه مجموع ال بأن يعرف االرتج

  ) .الصامت ( الحوار والصوت أو على اإلدراك الحرآي 

  :واالرتجال نوعان

 .والذي يتصف بأنه تلقائي عفوي وليد اللحظةني االرتجال الحر اآل .1

ر                              .2 وع هو األآث ذا الن م وه ل المعل ه من قب نظم ومخطط ل ه م ذي يتصف بأن نظم وال االرتجال الم

ل         ي الفع دخول ف ل ال ة قب م والطلب ين المعل اق ب تم االتف ث ي ة حي ف التعليمي بة للمواق مناس

 ).2007هيالت وخصاونة، .(الدرامي

 

ا تراتيجية ا: ثامن ة  إس ة اإلبداعي اع والحرآ ذا     :إليق ا، وه ة زمني يم الحرآ ى تنظ اع عل ل اإليق يعم

ار                     ل والنه ة الكواآب والنجوم، وتعاقب اللي اة فحرآ التنظيم نستطيع إحساسه في مختلف جونب الحي

اع وضرورته     ود اإليق ى وج ة عل ة حي ون، أمثل ب، ورمش العي ة، وضربات القل صول األربع والف

  ور في مختلف جوانب حياته على ذلك التنظيم، ال على الفوضى والمصادفة للحياة، فاإلنسان مفط

  ).2007هيالت وخصاونة ، ( 

  :وظائف اإليقاع  

  :وهي) 1997العناني، (هناك عدة وظائف لإليقاع آما تراها 

تظم،       (ويعد اإليقاع واحد من المؤشرات الدالة على المزاج         : تقرير المزاج  .1 ادئ، من هل المزاج ه

 ) .لق، متوترمضطرب، ق
 .نقل انطباع عن المكان .2
 .تقرير طبيعة الشخصية .3
 .نقل إحساس بتغير المشهد أو المكان عن طريق تغير اإليقاع .4
 ) .1997العناني، ( ربط ودمج جميع أجزاء الشخصية .5
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  :  مفهوم االتجاهات 14.2.2

  
ه          هناك   اه بأن ات، فيعرف االتج ة   : العديد من التعريفات لالتجاه ل حال رد          يمث د الف سيًا عن  أو وضعًا نف

ة             يحمل طابعًا ايجابيًا أو سلبيًا تجاه شيء أو موقف أو فكرة أو ما شابه، مع استعداد لالستجابة بطريق

  . محددة مسبقًا لمثل هذه األمور أو آل ما له صلة بها 

  

ه                         ى طريق ذا حذوه وسار عل ه مشتق من اتجه، وهي بمعنى ح اه بأن ، ويعرف المعجم الوسيط االتج

  ) .2002بدر ، ( ويعرفه المعجم العربي الحديث بأنه اإلقبال على الشئ 

  

ق بموضوع،             ) 2000(وحسب جامعة القدس المفتوحة      رد يتعل دى الف فإن االتجاه هو استعداد نفسي ل

ك الموضوع، أو الجماعة،              ضًا نحو ذل أو جماعة، أو شخص معين، ويوجه سلوك الفرد قبوال أو رف

  .أو الشخص

  

ه       أما ديو  ذا                   : آس وآخرون فيعرفون االتجاه بأن ة به رد معرف ى أن يكون للف ا عل شيء م رد ل يم الف تقي

  .الشيء

  

  :   مكونات االتجاه15.2.2
اه، ومكون معرفي               : لالتجاه ثالثة مكونات   ال موضوع االتج رد حي مكون عاطفي ويحدد شعور الف

رد للتصرف وفق نمط                ويحدد ما يعرفه الفرد عن هذا الموضوع، ومكون سلوآي ويحدد نزعة الف

  ) .2002بدر ، ( سلوآي معين
  

  :  خصائص االتجاهات16.2.2
  

  :إن من أهم خصائص االتجاهات ما يلي 

 .اصية تقويمية؛ فاتجاه الشخص نحو الشيء هو الذي يقرر أنه معه أو ضدهلها خ .1

 .أنها مكتسبة وقابلة للتعديل والتغيير .2

 .يستدل عليها من مالحظة السلوك المرتبط بها، حيث يمكن قياسها .3

 .تتأثر بخبرة الفرد وتؤثر فيها، فهي نتاج الخبرة وعامل توجيه فيها .4
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 .و الموضوعات المحيطة بهديناميكية تحرك سلوك اإلنسان نح .5

 .يمكن أن تكون سلبية أو ايجابية .6

 .معرفية، وجدانية، وسلوآية حرآية: ثالثية األبعاد .7

 .لها صفة الثبات النسبي؛ إذ أنها تميل إلى الثبات وتقاوم التغيير .8

ول واآلخ         .9 ل القب دهما يمث ابلين، أح رفين متق دى ط ى م ع عل ب   رتق رفض ، أو الموج ل ال  يمث

 .والسالب

ه نحو موضوعات أخرى         اتجا .10 ين يختلف عن اتجاهات ة القدس   .( ه الفرد نحو موضوع مع جامع

 ).2000المفتوحة، 

  

رًا في        سية دورًا آبي وفي مجال اتجاهات المعلمين نحو استخدام التمثيل الدرامي، تلعب الحواجز النف

ر من المعلمين األساليب التق                   ة في      مدى نجاح دور الدراما في التعليم، حيث يفضل الكثي ة القديم ليدي

التعلم والتعليم بسبب تعودهم عليها وإحساسهم بصعوبة التغيير، باإلضافة إلى اعتقادهم أن االستعانة              

  ) .2002ملحم ، ( بالدراما يزيد من األعباء الملقاة على عاتق آل واحد منهم 
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  :  الدراسات السابقة3.2

  
د حاولت          تناول هذا الفصل اإلطار النظري وال      ذه الدراسة، وق ة بموضوع ه سابقة المتعلق دراسات ال

د                        ذه الدراسات، وبع ة بالدراسة، ووجدت بعض ه الباحثة الحصول على عدد من الدراسات المتعلق

  -:اإلطالع على هذه الدراسات قامت الباحثة بتقسيمها إلى مجموعتين آما يأتي 

  

     الدراسات العربية1.3.2

  
ساب                    درا) 2010 (طيطيأجرى   درامي في اآت ل ال ة التمثي ر استخدام طريق ة أث ى معرف سة هدفت إل

ا  اتهم نحوه امس األساسي واتجاه صف الخ ة ال ة لطلب اهيم النحوي ام . المف ة . م2010للع ت عين تكون

ة             ) 137(الدراسة من    ة التابع طالبًا وطالبة، من طلبة الصف الخامس األساسي في المدارس الحكومي

ل                   لمديرية تربية الخليل،   ة التمثي ة درست باستخدام طريق وعتين تجريبي ى مجم  وتم تقسيم الطالب إل

دي           دريس التقلي ي       . الدرامي، وضابطة درست بأسلوب الت ا يل ائج آم ة      : وآانت النت روق دال وجود ف

صالح المجموعة      : إحصائيًا في اآتساب الطلبة للمفاهيم النحوية تعزى إلى آٍل من          طريقة التدريس ول

ود  ة، وج ة       التجريبي روق دال ود ف ذآور، ووج صالح ال نس ول ى الج زى إل صائيًا تع ة إح روق دال  ف

ة                       ة العربي سابق في اللغ ى مستوى التحصيل ال إحصائيًا في اآتساب الطلبة للمفاهيم النحوية تعزى إل

  .لصالح المستوى المرتفع

  

  

ل من  ةوأجرى آ تخدام أس ) 2009 (الكخن وهني دريس باس ر الت ة أث ى معرف دفت إل ة ه لوب دراس

ة          ة العربي د اللغ ي قواع ي ف ر األساس صف العاش ات ال صيل طالب ي تح ة ف دراما التعليمي ام . ال للع

  م2008/2009

ضم   ة ت ى عين ة عل ت الدراس ع     )120(أجري ى أرب ات عل ر موزع صف العاش ات ال ن طالب ة م طالب

ة، ومجم  )60(مجموعة تجريبية بلغ عدد أفرادها    : وتم تقسيم الطالبات إلى مجموعتين    .شعب وعة  طالب

ا  دد أفراده غ ع ابطة بل ة)60(ض ة    . طالب ة للمجموع ة العربي د اللغ ادة قواع دريس م م ت ك ت د ذل وبع

دريس                 د درست بأسلوب الت ضابطة فق التجريبية باستخدام أسلوب الدراما التعليمية ، أما المجموعة ال

ة التي أعدها الباحث             .التقليدي   ة بمجموعة من النصوص الدرامي ادة التعليمي اب   تمثلت الم ان من آت

ة                  .قواعد اللغة العربية للصف العاشر األساسي        رق ذي دالل ائج الدراسة عن وجود ف د آشفت نت وق
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ات المجموعة                 صالح طالب دريس ل إحصائية بين المجموعة التجريبية والضابطة يعزى إلى طريقة الت

  .التجريبية التي تعلمت بأسلوب الدراما

  

  

تعلم، من خالل              ه)  2007 (القدوميوفي دراسة قامت بها      ر ال دفت هذه الدراسة إلى التعرف إلى أث

ع األساسي                 اللعب في التحصيل الدراسي واالحتفاظ في مادة اللغة اإلنجليزية، لدى طلبة الصف الراب

  . في مدارس مدينة نابلس الحكومية

ة     اج اللغ سادسة لمنه سة وال دتين الخام ى الوح الع عل د اإلط صيلي، بع ار التح داد االختب م إع ت

وى    دريس المحت بة لت ة مناس اب تعليمي صميم ست ألع م ت ا ت ع األساسي، آم ة للصف الراب اإلنجليزي

ابلس     ة ن دارس مدين ي م ع األساسي ف صف الراب ة ال ن طلب ة م ع الدراس ون مجتم د تك ي، وق التعليم

ن ة م ة الدراس ة، وتألفت عين ة )120( الحكومي وعتين ،مجموع ى مجم سيمهم إل م تق ة، ت ًا وطالب طالب

ا                 ضابطة ة، بينم ة باستخدام األلعاب التعليمي ة، حيث درست المجموعة التجريبي ، ومجموعة تجريبي

  .درست المجموعة الضابطة باستخدام الطريقة التقليدية، وقد استغرق التطبيق أسبوعين

ين المستويات في القياسات                   ي والبعدي   : وأظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية ، ب القبل

  . للمجموعة التجريبيةواالحتفاظ

  

  

دنيا في                 ) 2006 (ملحمقامت   ة األساسية ال بدراسة هدفت إلى التعرف على اتجاهات معلمي المرحل

ع                        دريس، حيث تكون مجتمع الدراسة من جمي درامي في الت محافظة الخليل نحو استخدام التمثيل ال

ي         تثناء معلم ل، باس ة الخلي ي محافظ دنيا ف ية ال ة األساس ي المرحل الغ   معلم ة، والب ة اإلنجليزي اللغ

  .معلمة) 1140(معلمًا، و) 906(معلمًا ومعلمة منهم) 2019(عددهم

سبة      ) 211(اختيرت عينة الدراسة بالطريقة الطبقية العشوائية، حيث تكونت من           ة أي بن معلمًا ومعلم

  .معلمة) 114(معلمًا، و)97(من مجتمع الدراسة، منهم %) 10(

درامي                   وآانت اتجاهات معلمي المرحل    ل ال ل نحو استخدام التمثي دنيا في محافظة الخلي ة األساسية ال

  %).72.0(وبنسبة )3.60(في التدريس بدرجة آبيرة وبمتوسط حسابي 

  

  

درامي في          ) 2006 (هيالتوفي دراسة قام بها      ل ال هدفت إلى استقصاء فاعلية استخدام طريقة التمثي

ي مبحث الترب    ي ف ع األساس صف الراب ة ال صيل طلب ة،   تح ة التقليدي ة بالطريق ة مقارن ة االجتماعي ي
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ذين درسوا                 أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية بين طلبة المجموعة التجريبية ال

صالح      ة ل ة التقليدي وا بالطريق ذين درس ضابطة ال ة ال ة المجموع ين طلب درامي وب ل ال ة التمثي بطريق

  . المجموعة التجريبية

  

  

ا  دىأم ة  فق) 2005 (ن دارس وآال ي م ين ف ات المعلم ى اتجاه ى التعرف عل دفت إل ة ه ام بدراس د ق

ة     ابلس التعليمي ة ن ي منطق وث ف سطين(الغ ي    ) فل ام الدراس اني للع صل الث و 2004/2005للف م نح

ي،          ل العلم نس، والمؤه ر الج ة دور متغي ى معرف دفت إل ا ه يم، آم ي التعل دراما ف تخدام ال اس

ة الد رة، والمرحل اتوالتخصص، والخب ك االتجاه ى تل ية عل ع الدراسة . راس غ مجتم د بل ) 949(وق

ة العشوائية تكونت من                 ة ،    ) 285(معلما ومعلمة، تم اختيار عينة منهم بالطريقة الطبقي ا ومعلم معلم

سبة  ة    %) 30(بن ى عين ي صممها الباحث عل تبانة الت ع االس م توزي ي، وت ة الكل ع الدراس ن مجتم م

  :قها وثباتها، وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التاليةالدراسة وذلك بعد التأآد من صد

يم                    دراما في التعل آانت اتجاهات المعلمين في وآالة الغوث في منطقة نابلس التعليمية نحو استخدام ال

  .إيجابية على جميع المجاالت وعلى الدرجة الكلية لها

ي ال        ان ف دريس آ اليب الت ي أس دراما ف ر ال م ألث ال إدراك المعل ت   إن مج ث بلغ ب األول، حي ترتي

  %).84.6(نسبته

ة الغوث في                        ين في وآال ة في اتجاهات المعلم د مستوى الدالل ة إحصائية عن وجود فروق ذات دالل

ر     ود اث ذلك وج رة، وآ ر الخب زى لمتغي يم تع ي التعل دراما ف تخدام ال و اس ة نح ابلس التعليمي ة ن منطق

  .سيةللتفاعل بين الجنس والخبرة، والجنس والمرحلة الدرا

تخدام       و اس ين نح ات المعلم ي اتجاه ة ف ستوى الدالل د م صائية عن ة إح روق ذات دالل ود ف دم وج ع

ذلك                      ة الدراسية ، وآ ر الجنس والمؤهل العلمي والتخصص والمرحل الدراما في التعليم تعزى لمتغي

  .عدم وجود أثر للتفاعل بين الجنس وآل من المؤهل العلمي والتخصص

  

  

ا أجرت دانآم ي تحصيل    ) 2005 (  الرش ة ف دراما التعليمي ر ال ن أث شف ع ى الك دفت إل ة ه دراس

ي     ة، ف ة والوطني ة االجتماعي ي مبحث التربي التعلم ف اظ ب ي واالحتف امس األساس صف الخ طالب ال

ى       د األول ة إرب يم لمنطق ة والتعل ة التربي ة لمديري دارس التابع ي  )األردن(الم ام الدراس ، للع

ع الدرا 2004/2005 ون مجتم ن  م، وتك ة م ا      ) 8023( س ة قوامه ار عين م اختي ة، وت ا وطالب طالب

  طالبا وطالبة تم تقسيمهم إلى مجموعتين، األولى تجريبية تلقت تدريسها بأسلوب الدراما،) 180(
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  .والثانية ضابطة تلقت تدريسها بالطريق االعتيادية

ا                  مس األساسي   وقد أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية في تحصيل طالب الصف الخ

ة إحصائية في               روق ذات دالل ذلك وجود ف ة، وآ تعزى إلى طريقة التدريس ولصالح الدراما التعليمي

ة                    ة والوطني ة االجتماعي ادة التربي التعلم في م اظ ب ى االحتف قدرة طالب الصف الخامس األساسي عل

ى الجنس أو                      روق تعزى إل دريس، وعدم وجود ف ين    تعزى إلى الطريق المستخدمة في الت التفاعل ب

اث،                     ذآور واإلن دريس لكل من ال طريقة التدريس والجنس، وهذا يدل على فاعلية الدراما آأسلوب ت

التعلم في                    اظ ب ى االحتف درة طالب الصف الخامس األساسي عل وعدم وجود فروق ذات داللة في ق

دريس              ة الت ين طريق ى الجنس أو التفاعل ب ذا   مادة التربية االجتماعية والوطنية تعزى إل  والجنس وه

ن      ر ع التعلم بغض النظ وا ب د احتفظ ة ق دراما التعليمي ة ال وا بطريق ذين درس ة ال ى أن الطلب دل عل ي

  .الجنس

  

  

ة                      ) 2004(أبو آايد   أما   ة سرد القصة في تنمي ر استخدام طريق ان اث ى بي فقد أجرى دراسة هدفت إل

د         ي الم ي ف سابع األساس صف ال ة ال دى طلب ي ل تيعاب القرائ ارات االس ة  مه ة التابع ارس الحكومي

  .م2003/2004للعام الدراسي ) األردن(لمديرية التربية والتعليم لمحافظة جرش 

ع              ) 100(تكونت عينة الدراسة من      طالب وطالبة من طلبة الصف السابع األساسي، توزعوا في أرب

ة يدرسون وف      ) 46(مجموعة ضابطة وعددها      ) ذآور وإناث (شعب دراسية، شعبتان     ا وطالب ا  طالب ق

ة يدرسون      ) 54(آمجموعة تجريبية وعددها    ) ذآور وإناث (للطريقة التقليدية، وشعبتان     ا وطالب طالب

دد،                  .وفقا لطريقة سرد القصة المقترحة     ار من متع وع االختي ارا تحصيليا من ن وقد أعد الباحث اختب

ن   ون م د تك دة ف    ) 42(وق ة المعتم ي األربع تيعاب القرائ ستويات االس ى م ة عل رة موزع ذه فق ي ه

ة        ).الحرفي، التفسيري، االستنتاجي، النقدي   : (الدراسة، وهي  أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق دال

ة           ة المجموع ة وطلب ة التجريبي ة المجموع طات أداء طلب ين متوس ة ب ستوى الدالل د م صائيًا عن إح

صة   رد الق ة س صالح طريق ي ل ي الكل تيعاب القرائ ى االس ضابطة عل ة(ال ة التجريبي ى )المجموع  عل

روق                    ذآور، وعدم وجود ف ى ال اث عل صالح اإلن مستوى االستيعاب القرائي النقدي تعزى للجنس ول

  .دالة إحصائيًا تعزى للتفاعل بين الطريقة والجنس
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هدفت إلى تقصي أثر استخدام استراتيجية لعب   ) 2004 ( نصر والعبادي وفي دراسة قام بها آل من       

شفوي             الدور في تنمية مهارة الكالم لدى        ايير األداء اللغوي ال : طلبة الصف الثالث األساسي وفق مع

ة        ة، والدق يم، والطالق ة من             . المرونة، والتأليف، والتنغ ة مؤلف ى عين ًا،  ) 60(طبقت الدراسة عل طالب

ذين استخدم                       ة ال ة المجموعة التجريبي ين طلب ة إحصائية ب وقد أظهرت النتائج وجود فروق ذات دالل

د تراتيجية الت م اس م   معه تخدم معه ذين اس ضابطة ال ة ال ع المجموع ة م دور مقارن ق لعب ال ريس وف

صالح              دة ول ايير األداء المعتم ار من مع ى آل معي ارة الكالم عل ة لمه دريس االعتيادي استراتيجية الت

  .المجموعة التجريبية

  

  

ا   ساعيد أم ب األدوار        ) 2003 (الم ي لع تخدام طريقت ر اس ة أث ى معرف دفت إل ة ه ام بدراس د ق فق

ي      ي، ف امس األساس صف الخ ادات لل و دروس العب ة نح ات الطلب صيل واتجاه ي التح شة، ف والمناق

ة    شمالية الغربي ة ال واء البادي يم لل ة والتعل ة التربي ة لمديري دارس التابع ام الدراسي )األردن(الم ، للع

  البالغ طالبًا وطالبة، وتم توزيع عينة الدراسة ) 1968(م، وتكون مجتمع الدراسة من 2002/2003

ع مجموعات وهي           ) 219( عددها   ى أرب ة        : طالبًا وطالبة تم تقسيمهم إل ة ثاني ى وتجريبي ة أول تجريبي

  .تعلمت بطريقة لعب األدوار، وضابطة أولى وضابطة ثانية تعلمت بطريقة التعلم المعتادة

ار                     ام الباحث بتطبيق اختب د إجراء الدراسة، ق ة بع  تحصيلي   ولقياس مدى التحصيل الكلي عند الطلب

ون من  ات،  ) 50(تك اس االتجاه ام الباحث باستخدام مقي ا ق دد، آم ار من متع وع االختي رة من ن فق

ادات   و دروس العب ة نح ات الطلب ة اتجاه ة      .لمعرف روق دال ود ف دم وج ى ع ث إل د توصل الباح وق

ى وجود               ا توصل إل ار التحصيلي المباشر، آم ة أو الجنس في االختب ى الطريق  إحصائيًا، تعزى عل

ي             اث ف صالح اإلن دريس ول ة الت نس وطريق ين الج ل ب زى للتفاع صائية، تع ة إح روق ذات دالل ف

  .المجموعة التجريبية

  

  

دى           ) 2002 (الشناويوأجرى   يم ل دراسة ميدانية هدفت إلى استقصاء واقع استخدام الدراما في التعل

ة الدراسة من              ع    معلم ) 124(معلمي المدارس الخاصة في تونس، وقد تكونت عين م توزي ة ت ًا ومعلم

األول معلومات عامة وأسئلة مفتوحة للكشف عن          : أداة الدراسة عليهم وهذه األداة مكونة من قسمين       

دراما                ) 20(االحتياجات، والثاني تكون من      ين والمعلمات لل ر عن مجاالت استخدام المعلم رة تعب فق

  :وقد أظهرت النتائج ما يلي. في التعليم
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ين ف%) 80(أن  ي من المعلم دراما ف تخدام ال ة نحو اس اتهم إيجابي دارس الخاصة آانت اتجاه ي الم

ونس نحو                  .التعليم توجد فروق ذات داللة إحصائية في اتجاهات المعلمين في المدارس الخاصة في ت

ة          .استخدام الدراما في التعليم تعزى لمتغير التخصص ومرحلة التدريس         روق ذات دالل عدم وجود ف

يم                      إحصائية في اتجاهات ا      دراما في التعل ونس نحو استخدام ال دارس الخاصة في ت لمعلمين في الم

  .تعزى لمتغير الجنس

  

      

ذ               ) 2001 (فهميأما   فقد قام بدراسة استقصى فيها عن أثر استخدام لعب األدوار على تحصيل تالمي

نهج                  د استخدم الباحث الم ا، وق اتهم نحوه ة واتجاه  التجريبي   الصف الثالث اإلعدادي للقواعد النحوي

دة    ي ج ايف ف ر ن ة األمي ن طالب مدرس وعتين م ن مجم ة م ة الدراس ت عين ث تكون ته حي ي دراس ف

عبة          دادي ش ث اإلع صف الثال الب ال ضم ط ى وت ة األول سعودية، المجموع ة ال ة العربي ) أ(بالمملك

ضم طالب الصف الثالث اإلعدادي شعبة           . طالبًا) 23(وعددهم   وعددهم  ) ب(والمجموعة الثانية وت

سها،              ) أ(طالبًا، واعتبر طلبة الشعبة   ) 25( ة تدري ى طريق ر عل هم المجموعة الضابطة ولم يطرأ تغيي

شعبة     تج عن                 ) ب(بينما تم تدريس ال ة باستخدام لعب األدوار، ون والتي اعتبرت المجموعة التجريبي

ة أفضل من المج                   موعة  هذه الدراسة أن طلبة المجموعة التجريبية آان تحصيلهم في القواعد النحوي

  .الضابطة

  

  

د أجرت  زازيوق راءة   ) 2000 (ع ارات الق ة مه ي تنمي ي ف سرح التعليم ة الم ة فاعلي ة لمعرف دراس

سابع       صف ال ذ ال د تالمي ي، وبالتحدي يم األساس ة التعل ن مرحل ة م ة الثاني ذ الحلق دى تالمي ة ل الجهري

ا          ذه الدراسة هم ة منهجين في ه د اتبعت الباحث نهج التجريب  : األساسي ، وق نهج الوصفي   الم ي، والم

ة  راءة الجهري ارات الق ي مه ذ ف ع أداء التالمي ى   .لوصف واق وعتين األول ى مجم ة إل سم الطلب د ق وق

ودرست التجريبية باستخدام المسرح التعليمي   ) 30(والثانية ضابطة وعددها    ) 30(تجريبية وعددها   

سر    ة الم ة فاعلي ائج الدراس رت نت د أظه ة التقليدية،وق ضابطة بالطريق ل  وال ة آ ي تنمي ي ف ح التعليم

ارات        ة       : (  مهارة على حدى والتي هي مه راءة، والكتاب ، وفي المجموع     )االستماع، والتحدث، والق

ارات ي للمه ة      . الكل ذ المجموع دى تالمي صيل ل ى التح ر عل ر آبي ي أث سرح التعليم ان للم ذلك آ وآ

  .التجريبية مقارنة بأقرانهم في المجموعة الضابطة
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ادة تحصيل                    ) 2000 ( مفضي آما أجرى  دراما في زي ر استخدام ال ى الكشف عن أث دراسة هدفت إل

ة  : طلبة الصف التاسع لبعض مفاهيم التربية اإلسالمية، قسمت عينة الدراسة إلى مجموعتين               تجريبي

ا      ) 68(وآان عددها    ة    )68( عددها نطالبًا وطالبة، تعلمت بأسلوب الدراما، وضابطة وآ ًا وطالب طالب

ة           . ة االعتياديةتعلمت بالطريق  ة العادي ى الطريق دراما عل ة ال وق طريق ائج الدراسة تف د أظهرت نت وق

  .   في التدريس

  

  

ى                 ) 2000 (حموهوقامت   درامي عل ل ال ر استخدام أسلوب التمثي بإجراء دراسة هدفت إلى معرفة أث

سابع األ              ة الصف ال دى طلب ويمي ل ي والتق ساسي في   مهارات االستيعاب القرائي في مستوييه التحليل

ة الدراسة من        . األردن مقارنة بالتدريس بالطريقة العادية     ة توزعوا      ) 71( وتكونت عين ًا وطالب طالب

يم الخاص                 في أربع شعب دراسية في مدرستين واحدة للذآور واألخرى لإلناث تابعتين لمديرية التعل

ة العش - محافظة العاصمة – ات بالطريق ار شعبتين من الطالب والطالب م اختي سها وت تم تدري وائية لي

ضابطة           ة ال ي المجموع شعبتين ف ة ال دريس طلب م ت ا ت درامي، بينم ل ال لوب التمثي ات أس ًا آللي وفق

دى                 . بالطريقة العادية  درامي في االستيعاب القرائي ل ل ال أظهرت نتائج الدراسة فاعلية طريقة التمثي

  .اإلناث والذآور

  

  

يم              دراسة هدفت إلى الك   ) 2000 ( صوالحةآما أجرت    دراما في تعل ر استخدام أسلوب ال شف عن أث

ة                  ا الثالث رة بجوانبه ة المعب راءة الجهري ارات الق الصوتي، الحرآي    (نصوص القراءة على تنمية مه

ة                 ) التعبيري، االستيعابي الناقد   ة التابع دارس الحكومي ات الصف الخامس األساسي في الم لدى طالب

م    ) 52( وقد تكونت عينة الدراسة من      .  في األردن  لمديرية التربية والتعليم للواء بني آنانة      ة، وت طالب

ة )28(تجريبية تتلقى تعليم نصوص القراءة بأسلوب الدراما وضمت         : تقسيمهن إلى مجموعتين   . طالب

ة وضمت   ة العادي ا بالطريق راءة ذاته يم نصوص الق ة)24(وضابطة تتلقى تعل ائج . طالب وأسفرت نت

  . تنمية مهارات القراءة الجهريةالدراسة فعالية أسلوب الدراما نحو

  

  

دارس                ) 2000 (حلسوقام   دنيا في م ة األساسية ال بدراسة هدفت إلى التعرف على اتجاهات المرحل

سطين (وآالة الغوث قي غزة         ة الدراسة                 ) فل يم، وبلغت عين ) 189(نحو استخدام المسرح في التعل

سيطة،              ة العشوائية الب ارهم بالطريق م اختي م    ) 88(وتكونت أداة الدراسة من        معلمًا ومعلمة، ت رة ت فق



 41

د مستوى                      ة إحصائية عن روق ذات دالل التأآد من صدقها وثباتها، توصلت الدراسة إلى عدم وجود ف

ة الغوث في غزة                        دارس وآال دنيا في م الداللة في متوسطات استجابات معلمي المرحلة األساسية ال

ذي   ل العلمي والصف ال ى الجنس والتخصص والمؤه زى إل هتع ة . يدرس روق ذات دالل ود ف ووج

دارس                      دنيا في م ة األساسية ال إحصائية عند مستوى الداللة في متوسطات استجابات معلمي المرحل

  .وآالة الغوث في غزة تعزى إلى مكان السكن وسنوات الخبرة

  

  

ول  وفي دراسة قام بها    ة                    ) 1997 ( الغ ساب طلب دراما في اآت ر استخدام ال ى الكشف عن أث هدفت إل

ص ة           ال ًا ذات دالل ائج فروق رت النت ا، أظه اظهم به ة واحتف ة الفني اهيم التربي بعض مف ر ل ف العاش

ضابطة                      ة بالمجموعة ال دراما مقارن ة والتي درست بأسلوب ال صالح المجموعة التجريبي إحصائية ل

  .التي درست بالطريقة االعتيادية

  

  

دريس        دراسة هدفت إلى الكشف عن اتجاهات معل      ) 1997 (الجالبنةوأجرى   ة نحو ت مي التربية الفني

امن      صف الث رى لل ية األخ ي الموضوعات الدراس ة ف دراما تعليمي تخدامها آ سرحية واس دمى الم ال

ة الدراسة من                         رة، تكونت عين رات الجنس والمؤهل العلمي والخب ) 213(األساسي في ضوء متغي

واء بني آنان               ى      معلمًا ومعلمة في آل من منطقة إربد األولى والثانية، ول رق األول ، )األردن(ة، والمف

صالح          ي، ول ل العلم زى للمؤه صائية تع ة إح روق ذات دالل ود ف ة وج ائج الدراس رت نت د أظه وق

ة إحصائية في اتجاهات معلمي                        روق ذات دالل أآثر، وعدم وجود ف الوريوس ف أصحاب المؤهل بك

  .اعل بينهماالتربية الفنية نحو تدريس مادة الدمى المسرحية تعزى للجنس والخبرة والتف

   

  

ى استخدام مسرح العرائس آأسلوب مشوق                ) 1996 (صادقأما الدراسة التي أجرتها      د هدفت إل فق

ي      ية وه ه األساس اهيم بياجي اض بعض مف ال الري ساب أطف ون   : (إلآ وع والل م والن شكل والحج ال

دد       سل الزمني والع ة الدراسة من       ). والترآيب والتسل ة في    ) 120( تكونت عين ًال وطفل ة  طف المرحل

ضابطة         ) 6-4( العمرية ة وال م  . سنوات، استخدمت الدراسة المنهج التجريبي ذا المجموعة التجريبي ت

اهيم المحدودة في              استخدام مسرح العرائس بهدف إآساب األطفال المفاهيم، آما تم إعداد مقياس المف

ة إحصائية   وقد توصلت الدراسة إلى وجود فروق ).  بعدي-قبلي(الدراسة، وبطاقات التقويم   ذات دالل
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صالح التطبيق                    ة ل ال المجموعة التجريبي اهيم ألطف اس المف ى مقي ي والبعدي عل ين التطبيق القبل ما ب

  .   البعدي

  

  

ل في تحصيل طالب الصف الخامس          ) 1996(القاعود وآرومي  آما قام    ة التمثي ر طريق بدراسة أث

ة،وتكونت            ة االجتماعي ة الدراسة من       واتجاهاتهم نحو البيئة في مبحث التربي شعب دراسية    ) 8(عين

ة              )268(وبلغ عدد أفرادها     ل، واألخرى تعلمت بالطريق طالبًا، أربع شعب منها تعلمت بطريقة التمثي

ذين                      . التقليدية م ال ى زمالئه ل عل ة التمثي وا بطريق ذين تعلم ة ال ًا للطلب وقد أظهرت نتائج الدراسة تفوق

يلهم            تعلموا بالطريقة التقليدية، ونوقش هذا التف      ة نتيجة تمث وق من قبل الباحثين بشعور الطالب بالمتع

ع      ل م ل الطالب للعم ة التمثي جعت طريق ا ش ل، آم نهم المل د ع تهم وأبع ن دافعي ا زاد م ألدوار مم ل

تعلم فأصبحت المعلومات                          نهم من ال ا مك اعي واالتصال مم ى التفاعل االجتم ا ساعد عل بعضهم مم

شاهد التي         إضاف. أآثر سهولة ووضوح وأعمق فهماً     ة للم شة هادف ة إلى أن الطلبة آانوا يقومون بمناق

سيانها    دم ن ات وع م للمعلوم يخ فهمه ى ترس ك إل ا أدى ذل ا مم م عرضها وتمثيله د  . ت ام أح ذلك ق وآ

د إجراء                         ى نص مسرحي بع دائي إل راءة للصف الثالث االبت اب الق الباحثين بتحويل مواضيع من آت

تهم              بعض التعديالت بحيث تتالءم مع الط      ال ودفع شدت األطف ا ف ة فاعليته ذه الطريق الب، وبرهنت ه

  . إلى تمثيلها ومشاهدتها واالستمتاع بها

  

  

اد                 ) 1986 ( الطوابوفي دراسة أجراها     ة بعض أبع ي في تنمي ر اللعب التمثيل هدفت على معرفة اث

ر  االستعداد القرائي آالحصيلة اللغوية، واالتصال اللفظي، واآتساب قواعد اللغة، وا         لقدرة على التعبي

ي           . ألطفال الروضة  ى اللعب التمثيل دريب عل ة إحصائية للت ر ذي دالل وأسفرت النتائج عن وجود أث

ي    ل ف ساعدة الطف ي م رة ف ة آبي دور أهمي دت أن للعب ال ة، إذ أآ راد العين دى أف وي ل و اللغ ي النم ف

  .التعبير عن نفسه في عملية االتصال اللفظي، وزيادة الحصيلة اللغوية
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   الدراسات األجنبية2.3.2  

  

  

وان  ) ( Valkanova, 2007 فالكانوفا أجرى وم يعزز       " دراسة بعن يم العل استخدام القصة في تعل

ذاتي،                   التعليم الذاتي، وقد هدفت هذه الدراسة للكشف عن الدور الذي تلعبه القصة في تعزيز التأمل ال

ذة م    ) 30(وتكونت عينة الدراسة من        ذُا وتلمي ين           تلمي ا ب ارهم م ـ   7من تراوحت أعم  سنوات في     8ـ

ائج                ل النت ديو لتحلي سجيل أشرطة الفي ة وت د  . إحدى مدارس لندن واستخدم الباحث أسلوب المراقب وق

ا زاد           : توصلت الدراسة إلى النتائج اآلتية     وسعت القصة من معرفة الطالب وفهمهم للمصطلحات مم

ة           من تحصيلهم الدراسي في مادة العلوم، وأدت الق         ة واللغوي ذ التعبيري درات التالمي ز ق ى تعزي صة إل

اهيم         ط المف ى رب ذ عل درات التالمي ن ق صة م ردة، وزادت الق صعبة والمج ردات ال تيعاب المف واس

  .المجردة معًا في عالقة ترابطية، وربط هذه المفاهيم في حياتهم اليومية

 

 

دراما في    في هونج آونج دراسة هدفت إل)(Hui & Lau,2006أجرى هيو و لو  ى معرفة دور ال

ة الدراسة من        . تنمية القدرات اإلبداعية، وطالقة التعبير لدى طلبة الصف األول والرابع          تكونت عين

أشارت  .  مجموعة تجريبية وأخرى ضابطة  : طالبُا وطالبة، وزعوا عشوائيُا إلى مجموعتين    ) 126(

صالح        النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية على مقياس القدرات          ر ل ة التفكي  اإلبداعية، وطالق

ة        ة بالمجموع ة مقارن سرحيات درامي كل م ى ش فية عل شطة ص ت أن ي تلق ة الت ة التجريبي المجموع

  .الضابطة التي تلقت أنشطة صفية بالطريقة التقليدية

  

  

سلر  ي  )(Fernsler,2003وأجرى فيرن دراما ف ة ال تخدام طريق ر اس ة أث ى معرف دفت إل ة ه  دراس

د توصلت الدراسة           تحصيل طلبة ا   ات المتحدة، وق ة في الوالي لصف الثالث في الدراسات االجتماعي

ى                    دراما عل ة ال إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية لصالح المجموعة التجريبية التي تعلمت بطريق

  .اختبار التحصيل المعد لهذه الغاية مقارنة بالمجموعة الضابطة والتي تعلمت بالطريقة التقليدية
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ي  ا   وف ام به ة ق سين      ) (Sun,Ping-Yun,2003دراس ي تح سرح ف دراما والم تخدام ال ول اس ح

ة                      شطة الدرامي ان األن دنيا، طبق الباحث ثالث األساسية ال القراءة والكتابة لطلبة الصفوف األساسية ال

  :التالية

ادة تم  : يقوم األطفال في سرد القصة  : استخدام إعادة تمثيل القصة التي تم قراءتها       د إع ل القصة   فعن ثي

دون صياغتها              التي تم قراءتها، يقوم األطفال بالتمثيل أو يستخدمون الدمى لعرض القصص التي يعي

ين األحداث               وقد أوضح الباحثان أن األطفال الذين يعيدون تمثيل القصص يكونون أفضل في الربط ب

  .صص فقطودمجها عند سرد القصة مقارنة باألطفال الذين يكونون ضمن مجموعات قراءة الق

  

  

ردات    وير المف ة بتط دراما الخاص شطة ال ة      : أن دة بفاعلي ردات جدي رض مف ة ع ل بكيفي ي تتمث والت

وا تعريف معنى                     دة، أو أن يمثل والطلب من الطلبة أن يمثلوا القصص التي تحتوي على مفردات جدي

نهم عمل    الكلمة الجديدة بالتمثيل الصامت لطالب آخرين لكي يخمنوا ما هي هذه الكلمة، أو الط             لب م

  .مسرحية قصيرة تحتوي على المفردات الجديدة

  

  

ة  يم الكتاب ي تعل دراما ف ة ال ج عملي ل   : دم ن تمثي اء م د االنته ة بع ن الطلب ان م ب الباحث ان يطل ا آ هن

نهم أن يرسموا                   م الطلب م اء المشهد، ث ه أثن أدوارهم في المشهد التمثيلي مناقشة ما آانوا يفكرون في

  . ه ويكتبوا أدوارًا من وجهات نظر اآلخرينما يحبونه ويفكرون ب

شاف              ا   . وقد خلص الباحثان إلى أن الدراما التعليمية زودت األطفال بدافعية قوية للتعلم واالآت ا أنه آم

ة،            سير المعرف االت تف ي مج الب ف وير الط الل تط ن خ ة م راءة والكتاب وير الق ى تط اعدت عل س

  .حادثةوالطالقة، والمفردات، والنحو، والصرف، والم

  

  

  

ة           ) (Hammad,2001آما قام حماد     يم اللغ دراما في تعل ر استخدام ال ة أث ى معرف بدراسة هدفت إل

ة             دارس الحكومي اإلنجليزية آلغة أجنبية على مستوى تحصيل واتجاهات طلبة الصف التاسع في الم

سطين (التابعة لمديرية التربية والتعليم في القدس        ام الدراسي     ) فل الغ عددهم    م، و 2000/2001للع الب

ذآور،         ) 112(طالبًا وطالبة، وتم اختيار   )747( طالبًا وطالبة من مدرستي حسني األشهب األساسية لل

ة   اة الالجئ ة الفت نهم ) ب(ومدرس اث، م ًا، و) 62(لإلن ل   ) 50(طالب ي آ ة ف سيم الطلب م تق ة، وت طالب
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ائجهم في         تجريبية وضابطة، حيث تم توزيع الطلبة والطالبات      : مدرسة إلى مجموعتين     ى نت اًء عل  بن

اتهم نحو      االمتحان التحصيلي القبلي، ثم تقدموا لالختبار البعدي، وقاموا بتعبئة االستبانة لقياس اتجاه

  .مادة اللغة اإلنجليزية قبل وبعد االنتهاء من الدراسة

اد              رر لم اب المق ة  أما المادة الدراسية فتكونت من الوحدات الرابعة والخامسة والسادسة من الكت ة اللغ

دراما،       طة ال ريبيتين بواس وعتين التج دريس المجم م ت ث ت ي، حي ع األساس صف التاس ة لل اإلنجليزي

  :والمجموعتين الضابطتين بالطريقة التقليدية، وتوصلت الدراسة للنتائج التالية

دارس           ي الم ع ف صف التاس ة ال صيل طلب ستوى تح ي م صائية ف ة إح روق ذات دالل ود ف دم وج ع

  ).التقليدية وطريقة الدراما(دس تعزى لالمتحان القبلي والبعدي ولطريقة التدريس الحكومية في الق

وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى تحصيل طلبة الصف التاسع في المدارس الحكومية في       

دي،                     ات في االمتحان البع صالح الطالب ي والبعدي ل القدس تعزى للتفاعل بين الجنس واالمتحان القبل

ة الصف التاسع في                          آذلك وجو   ة في اتجاهات طلب د مستوى الدالل ة إحصائية عن روق ذات دالل د ف

دريس           ة الت زى لطريق ة تع ة أجنبي ة آلغ ة اإلنجليزي ادة اللغ و م دس نح ي الق ة ف دارس الحكومي الم

  .لصالح طلبة المجموعة التجريبية) التقليدية وطريقة الدراما(

  

  

وني   ارفي وت رى ه ى    )  (Harvey & Tony,2000وأج دفت إل ة ه ا دراس وب إفريقي ي جن ف

د أظهرت                       دز، وق اتهم نحو مرض اإلي ة واتجاه ة الطلب التعرف على أثر استخدام الدراما على معرف

صالح                 ة إحصائية ل نتائج التحليل اإلحصائي على مقياس المعرفة ومقياس االتجاهات فروقًا ذات دالل

ة بالمجموعة         المجموعة التجريبية التي أعطيت معلومات عن اإليدز ع        ة مقارن لى شكل مشاهد درامي

  .الضابطة والتي أعطيت معلومات عن اإليدز مكتوبة بشكل عادي

  

  

ة االستعداد               ) (Sdotir,1996وفي دراسة سدوتر   دور في تنمي التي هدفت إلى معرفة أهمية لعب ال

ن     ة م ت العين ال الروضة، إذ تكون د أطف وي عن و اللغ ي النم راءة، وف تعلم الق ة ط) 60( ل ًال وطفل ف

ة وضابطة       ة             . وقسموا إلى مجموعتين تجريبي ال المجموعة التجريبي ائج الدراسة أن أطف وأسفرت نت

راءة                ارات االستعداد للق ر في مجال مه اءة أآب روا آف ة لعب األدوار أظه م طريق الذين استخدم معه

  .والكتابة، آما زاد التفاعل االجتماعي بينهم
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ر  ة رينج ا دراس ي    )  (Ranger,1995أم دراما ف تراتيجيات ال ر اس ن أث شف ع ى الك دفت إل د ه فق

ي تيعاب القرائ ة من. تحسين االس ة الدراس ي إحدى ) 50(وتكونت عين سادس ف ي الصف ال ًا ف طالب

دارس نيوجرسي ة  . م ة، وتجريبي ة العادي سها بالطريق تم تدري وعتين ضابطة ي ى مجم سيمهم إل م تق ت

اموا  ث ق دراما، حي لوب ال دريس بأس ى الت دراما تتلق لوب ال ع وبأس صوت مرتف سرحية ب راءة الم .  بق

وأآدت نتائج الدراسة إلى أن الطالب الذين استخدموا استراتيجيات الدراما آانت عالماتهم أعلى من               

ة  ة العادي سهم بالطريق م تدري ذين ت ك ال ًا   . أولئ ل حماس ت أق ضابطة آان ة ال ى أن المجموع افة إل إض

ا أثبتت    . ة الذين آانوا يقرأون النص الممسرح بمتعة آبيرة       للقراءة على عكس المجموعة التجريبي     آم

  .نتائج الدراسة أن للدراما أثر في زيادة االستيعاب القرائي وتحسينه

    

  

ة أسلوب                    )(Gaudart,1990وقام جودارت    ا هدفت الكشف عن فعالي إجراء دراسة في ماليزي  ب

ة في الت            ة ثاني ا     الدراما في تعليم اللغة اإلنجليزية آلغ يم في ماليزي ة الدراسة من       . عل ) 51(تكونت عين

ة                   ل األلعاب اللغوي دراما مث ات ال ة من فعالي دور،      (طالبًا واستخدمت أنواعًا مختلف االرتجال، لعب ال

دًا          . للتأآيد على مهارات االستماع والكالم    ) المحاآاة دة ج وخلصت الدراسة إلى أن تقنيات الدراما مفي

د ا ك مواهب الطالب وش ي تحري داعاتهمف شيط إب اههم وتن دريب . نتب وأوصت الدراسة بضرورة ت

  . المعلمين على استخدام تقنيات الدراما

  

  

ز      ام رحمن وبيزان ا ق ر        ) (Rahman & Bisanz,1986آم ى أث ى التعرف عل بدراسة هدفت إل

دى طلب                   ا والمنخفضة ل ة العلي درة القرائي شاء بدراسة عامل الق ذآر واإلن ى الت ة القصة المسرحية عل

ة الدراسة من         سادس       ) 96(الصف السادس االبتدائي، وتكونت عين ة الصف ال ة من طلب ًا وطالب طالب

ى مجموعتين        دون، حيث تكونت من           : االبتدائي، حيث تم تصنيفهم إل راء الجي ى الق ًا  ) 48(األول طالب

وزيعهم عشوا           ) 48(وطالبة، والثانية القراء الضعفاء، حيث تكونت من       م ت م ت ة، ث ًا وطالب ى   طالب ئيًا إل

ادة                  ا إع ثالث مجموعات، المجموعة األولى استمعت إلى قصة منظمة مترابطة الحبكة، ثم طلب منه

ر           شكل غي داثها عرضت ب سها لكن أح ما سمعته بنفس الترتيب، والمجموعة الثانية سمعت القصة نف

ا الم   ه، أم ون في ب الواجب أن تك نفس الترتي ن ب معته ولك ا س ادة م ا إع ب منه م طل نظم، ث ة م جموع

ادة                 الثالثة فسمعت القصة بنفس الطريقة التي عرضت بها على المجموعة الثانية، حيث طلب منها إع

  .ما سمعته بالترتيب العشوائي الذي جاءت فيه
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ة            ى أداء الطلب وا عل ا تفوق ة العلي درات القرائي وتوصلت الدراسة إلى أن أداء الطلبة الذين امتازوا بالق

  .لقرائية الدنياالذين امتازوا بالقدرات ا

  

  

دراما واألسلوب                    )(Hasen,1974وقام حاسن     ر استخدام أسلوب ال ة أث ى معرف  بدراسة هدفت إل

اس                         اء، باإلضافة لقي ادة األحي التعلم في م اظ ب وري واالحتف ى التحصيل الف دريس عل التقليدي في الت

  .فاظ بالتعلماالتجاه نحو الدراما ومدى االرتباط بين االتجاه والتحصيل الفوري واالحت

ة     ) 116(وقد تكونت عينة الدراسة من    ة الثانوي ة المرحل ة من طلب ى     . طالبًا وطالب ة إل سيم الطلب م تق ت

دي،         لوب التقلي ضابطة باألس ة ال ت المجموع ث درس ابطة، حي رى ض ة وأخ ة تجريبي مجموع

دريس        دراما في الت ائج أ   . والمجموعة التجريبية درست باستخدام أسلوب ال د آانت النت ه ال يوجد   وق ن

ة                     روق ذات دالل اك ف ه آانت هن اختالف بين مجموعتي التجربة فيما يخص التحصيل الفوري، إال أن

ذلك                   ائج آ د أظهرت النت دراما، وق إحصائية فيما يتعلق باالحتفاظ بالمعلومات واالتجاه نحو أسلوب ال

ور     صيل الف ب والتح نس الطال ق بج ا يتعل صائية فيم ة إح روق ذات دالل ود ف دم وج اظ ع ي واالحتف

  .بالمعلومات
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    تعقيب على الدراسات السابقة4.2

  
ه يمكن                            ذه الدراسة أن ذا الفصل من ه م استعراضها في ه يالحظ من نتائج الدراسات السابقة التي ت

ددة              . القول بأنها جاءت متنوعة وشاملة لمختلف األعمار ولمختلف المواضيع التعليمية وفي بلدان متع

واد الدراسية                 وهدفت   دريس الم جميعها إلى الكشف عن أثر استخدام التمثيل والمسرح والدراما في ت

ي   ي عمليت ة ف ار إيجابي ه من آث ا يترآ دريس لم ي الت ذا األسلوب ف ة ه ى فعالي ة، واتفقت عل المتنوع

تعلم يم وال رق     . التعل درامي وط ل ال لوب التمثي ى أس دريب عل ى ضرورة الت ا عل دت جميعه ا أآ آم

دراتهم                    . امها في التدريس  استخد ة ويكتشف ق ارات الطلب ذا األسلوب ينمي مه ا أن ه إذ أثبتت جميعه

واد الدراسية ويعمق                         ة سهلة لعرض الم شكل طريق درامي ي داعاتهم وبينت أن العمل ال المختلفة وإب

سيانها     ة ن ل إمكاني ا يقل تعلم مم ذهن الم مها ب ارف ويرس ات والمع ف  . المعلوم ى أن الموق افة إل إض

  .تعليمي يكتسب طابع المتعة والتشويق مما يزود األطفال بدافعية قوية للتعلم واالآتشافال

  

ذه الدراسات   تعراض ه ن خالل اس ضا يالحظ م ة( أي م الباحث دود عل ي ح ي ) ف درة الدراسات الت ن

رر آخر إلجراء                    ذا مب اتهم نحوه، وه تناولت واقع استخدام المعلمين للتمثيل الدرامي وعالقته باتجاه

  .هذه الدراسة

  

تثناء دراسة             .1 دى،   2006ملحم، ( استخدمت  جميع هذه الدراسات المنهج التجريبي باس  2005 ؛ ن

شناوي، س، 2002ال ة، 2000 ؛ حل ميك، 1997؛ الجالبن شارد،1991؛ س  ؛ 1990 ؛ ريت

  .حيث استخدم فيها المنهج الوصفي) 1981توماس،

  

ة ذات عالق    .2 وعات مختلف سابقة موض ات ال ت الدراس دراما    تناول اول ال ا تن ا م دراما، فمنه ة بال

 ؛  2002 ؛ الشناوي،  2005 ؛ الرشدان،  2005 ؛ ندى،  2009الكخن وهنية، ( التعليمية مثل دراسة  

   Fernseir,2003؛  Hui&Lau,2006؛1997 ؛ الغول،2000 ؛ صوالحة،2000مفضي،

Hammad,2001؛ Harvey&Tony,2000  ؛ Ranger,1995  ؛ Gaudart,1990 ؛  

Hasen,1974.(   
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ل              .3 ل مث دمى، والمسرح والتمثي ومنها ما تناول موضوع المسرح التعليمي المدرسي، ومسرح ال

ة  زازي،(دراس س، 2000ع ة، 2000 ؛ حل ادق،1997؛ الجالبن -Sun,Ping ؛ 1996؛  ص

Yun,2003 ،؛ 1991 ؛ سميك Thomas,1981.(   

  

درامي، واللعب ال  .4 ل ال لوب لعب األدوار، والتمثي اول أس ا تن ا م اة، ومنه اب المحاآ ي، وألع تمثيل

ة  ل دراس ة مث اب التعليمي ي،(واأللع دومي،2010طيط يالت،2007؛ الق م، 2006 ؛ ه  ؛ ملح

ادي، 2006 صر والعب ساعيد،2004؛ ن ي،2003 ؛ الم وه،2001 ؛ فهم اعود 2000 ؛ حم  ؛ الق

   ).Sdotir,1996 ؛ 1986 ؛ الطواب،1996وآرومي،

  

ا،      .5 اول القصة وسردها وآتابته ا تن ا م ل دراسة    ومنه ة مث دراما اإلبداعي والقصة المسرحية، وال

د،( و آاي  & Rahman ؛ Richards,1990   ؛ Valkanova,2007 ؛     2004أب

Bisanz,1986 (   

دريس ،                    درامي في الت ل ال آما أظهرت نتائج معظم الدراسات السابقة األثر اإليجابي الستخدام التمثي

  .يديةوتفوق الدراما التعليمية على الطرق التقل

  

د من الدراسات                إجراء المزي دريس وأوصت ب وأآدت معظم الدراسات أهمية التمثيل الدرامي في الت

  .حوله، لذلك جاءت هذه الدراسة

  :تميزت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة أنها 

ي محافظة رام اهللا   .1 دنيا ف ية ال ة األساس تخدام معلمي المرحل ع اس ي واق ة بحثت ف ة الحالي الدراس

حيث تشابهت هذه الدراسة مع دراسة واحدة          . والبيرة للتمثيل الدرامي وعالقته باتجاهاتهم نحوه     

ا  ) 2002الشناوي،( من آل الدراسات التي اطلعت عليها الباحثة وهي دراسة        ولكنها اختلفت عنه

ين      دى المعلم درامي ل ل ال تخدام التمثي ع اس ة واق ي عالق ضًا ف ت أي ة بحث ة الحالي ي أن الدراس ف

  .اتجاهاتهم نحوهب

  

ع          .2 بحثت هذه الدراسة أثر آل من الجنس، والمؤهل العلمي، والتخصص، وسنوات الخبرة في واق

  .واتجاهات معلمي المرحلة األساسية الدنيا للتمثيل الدرامي

  

  .أجريت هذه الدراسة على معلمي المرحلة األساسية الدنيا في محافظة رام اهللا والبيرة  .3
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  الفصل الثالث 

  الطريقة واإلجراءات

  

  

   المقدمة1.3
  

دادها،            تناول هذا الفصل وصفًا لمنهج الدراسة، ومجتمعها، وعينتها، واألداة المستخدمة وطرق إع

والخطوات الالزمة للتحقق من صدقها وثباتها، آذلك اإلجراءات الخاصة بتطبيق الدراسة وطرق              

  .ةالمعالجة اإلحصائية المستخدم
  

                                         

  :   منهج الدراسة2.3
  

تخدمت  م        اس ث ت ات، حي ن الدراس وع م ذا الن ه له اطي، لمالءمت في اإلرتب نهج الوص ة الم الباحث

ل           رة للتمثي ة رام اهللا والبي ي محافظ دنيا ف ية ال ة األساس ي المرحل تخدام معلم ع اس صاء واق استق

  .هم نحوهالدرامي وعالقته باتجاهات

  

  :   مجتمع الدراسة3.3
  

دارس   ي الم ون ف ذين يعمل دنيا، وال ية ال ة األساس ع معلمي المرحل ن جمي ة م ع الدراس ون مجتم تك

اني من                   الحكومية التابعة لمديرية التربية والتعليم في محافظة رام اهللا والبيرة، للفصل الدراسي الث

ين و  ) 1110(م، والبالغ عددهم     2010/2011العام   نهم     معلم ات، م ًا، و    ) 350(معلم ) 760(معلم

يم في محافظة                    ة والتعل ة التربي سم التخطيط واإلحصاء في مديري معلمة وذلك حسب إحصاءات ق

  .رام اهللا والبيرة
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  :   عينة الدراسة4.3
  

سبة             ة العشوائية، وبن من مجتمع الدراسة، حيث        %) 27(تم اختيار عينة الدراسة بالطريقة الطبقي

  .معلمة) 196(معلمًا، و ) 104(معلمًا ومعلمة، منهم ) 300(بلغ حجمها 
  

يم في محافظة رام               ) 1.3(ويبين الجدول    ة والتعل ة التربي ة الدراسة في مديري خصائص أفراد عين

  .اهللا والبيرة

  

  

  خصائص أفراد عينة الدراسة: )1.3(الجدول 

 النسبة المؤية التكرار المتغير
 34.7% 104   ذآر 

 الجنس
 65.3% 196 أنثى

 100% 300  المجموع
 29.7% 89 دبلوم

 المؤهل العلمي 62.0% 186 بكالوريوس
 8.3% 25 أعلى من بكالوريوس

 100% 300  المجموع
 64.7% 194 علوم إنسانية

 تخصص المعلم
 35.3% 106 علوم طبيعية

 100% 300  المجموع
 27.3% 82  سنوات5اقل من 

 سنوات الخبرة 29.7% 89 سنوات5-10
 43.0% 129 سنوات10أآثر من 

 100% 300 المجموع
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  : الدراسةتي  أدا5.3
  

ا آتب حول موضوع             راءة م بعد اإلطالع على الدراسات السابقة، والرجوع إلى األدب السابق وق

  : التمثيل الدرامي في التدريس، حيث آانت أداتي الدراسة عبارة عن استبانة تألفت من

  

دنيا                :ىاألداة األول  ة األساسية ال لتحقيق هدف الدراسة وهو استقصاء واقع استخدام معلمي المرحل

  . (2005)للتمثيل الدرامي في محافظة رام اهللا والبيرة قامت الباحثة باالستعانة بأداة ندى 

ى                     ة عل ة في صورتها األولي دى الباحث تبانة ل رة، ملحق     ) 36(اشتملت هذه األداة من االس ). 1(فق

رات     .فقرة في صورتها النهائية     ) 26(تأآد من صدق االستبانة تكونت من       وبعد ال  حيث تضمنت فق

  .األداة معلومات عن استخدامات التمثيل الدرامي وتوظيفها في العملية التعليمية التعلمية

  

ية    :ةياألداة الثان ة األساس ي المرحل ات معلم صاء اتجاه ق باستق ة والمتعل دف الدراس ق ه  ولتحقي

ي  دنيا ف م       ال أداة ملح تعانة ب ة باالس ت الباحث درامي، قام ل ال و التمثي رة نح ة رام اهللا والبي  محافظ

)2006 .(  

  

وبعد التأآد من صدق األداة تكونت في        . فقرة) 49(وقد تكونت هذه األداة في صورتها األولية من         

ة األساسية               ) 35(صورتها النهائية من     دنيا  فقرة تتضمن معلومات عن اتجاهات معلمي المرحل ال

  .في محافظة رام اهللا والبيرة نحو التمثيل الدرامي

  

  

  ):Validity( الدراسة تي  صدق أدا6.3
  

ع استخدام معلمي        ل في بناء االستبانة بأداتيها األو     لقد روعي  أن تعكس أوًال درجة واق ى والثانية، ب

درامي ف    ل ال رة للتمثي ة رام اهللا والبي ي محافظ دنيا ف ية ال ة األساس ة  ايالمرحل ة التعليمي لعملي

  .التعلمية،وثانيًا درجة اتجاهاتهم نحو التمثيل الدرامي 

  

ة ملحق              يم، من       ) 1(وللتأآد من صدق األداتين، فقد تم عرضهما بصورتهما األولي ة تحك ى لجن عل

رأي          . ص والخبرة في مجاالت التربية، واإلشراف التربوي      ذوي االختصا  داء ال نهم إب د طلب م وق
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ذي                            ا للجزء ال رة وانتمائه ين، من حيث وضوح الفق رات األدات رة من فق ووجهة النظر في آل فق

لبياً                 ان أم س ًا آ رة ايجابي ين الملحق     . وضعت فيه من األداة، وآذلك االتجاه الذي تحمله الفق ) 3(ويب

  . من حملة الدآتوراه) 11(وآانوا . قاموا بتحكيم االستبانةأسماء من 

  : وبعد تجميع آراء لجنة التحكيم  في فقرات األداتين، تم تعديلهما آل واحدة على حدى

  

ى ة       : األداة األول ي العملي درامي ف ل ال ين للتمثي ف المعلم تخدام وتوظي ة اس ق بدرج ي تتعل والت

م صياغة ال  ث ت ة، حي ة التعلمي تخدمالتعليمي د اس رات تحت بن درامي / فق ل ال ن . أوظف التمثي وم

ى األداة  م إضافتها عل ي ت رات الت ات : الفق دم تطبيق شطة صفية، يق ة، يعرض أن واد إثرائي دم م يق

وم              ع من مفه لدعم تعلم الطلبة، يعزز المناقشات بين المتعلمين، ينمي لدى الطلبة الثقة بالنفس ويرف

  .آة والتعبير لدى الطلبةالذات لديهم، ينمي مهارات الحر

ل          وع مث ا بالموض دم ارتباطه ا أو لع رًا لتكراره رات نظ ض الفق ذف بع م ح وت

)5,6,14,16,20,22,26,31,32,33,34,35,36 .(    

  

ة رات         : األداة الثاني ض الفق ذف بع ديل وح م تع ين، ت ى المحكم ها عل د عرض فبع

  ) .6,12,13,15,22,24,30,31,33,40,41,43,44,48:(مثل

  

   ):Reliability(  الدراسة  تيبات أدا  ث7.3
  

ات        . للتحقق من ثبات األداتين استخدمت معادلة آرونباخ ألفا الستخراج الثبات          غ معامل ثب حيث بل

  : األداتين آما يلي
  ).0.97(بلغ معامل ثبات األداة األولى والمتعلقة بواقع استخدام التمثيل الدرامي : األداة األولى

  ).0.83(معامل ثبات األداة الثانية والمتعلقة باالتجاهات نحو التمثيل الدرامي  بلغ :األداة الثانية
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    إجراءات الدراسة8.3
  :تم تنفيذ هذه الدراسة بإتباع اإلجراءات اآلتية

اب  .1 ى آت ة ( الحصول عل سهيل مهم ا) ت ادة الدراسات العلي ن عم ة -م ي جامع ة ف سم التربي  ق

 ).4( والتعليم في محافظة رام اهللا والبيرة، ملحق القدس موجهًا إلى مدير التربية

 

ديري                      .2 ًا لم رة موجه يم في محافظة رام اهللا والبي الحصول على آتاب من مديرية التربية والتعل

 ).5(ومديرات المدارس للسماح للباحثة بتطبيق أداة الدراسة، ملحق 

  

ة والت   .3 ة التربي ي مديري يط واإلحصاء ف سم التخط ن ق ة م تخراج قائم ة رام اهللا اس يم بمحافظ عل

ع األساسي             دارس التي تتضمن الصفوف من األول األساسي وحتى الراب والبيرة بأسماء الم

 .وذلك لتحديد مجتمع الدراسة وخصائصه

 

  .قامت الباحثة بعد ذلك باختيار عينة الدراسة بالطريقة الطبقية العشوائية .4

ة الدراسة       .5 ى عين تبانات عل ع االس دارس      ثم قامت الباحثة بتوزي ارات للم ام بزي  عن طريق القي

 ).300(التي دخلت ضمن عينة الدراسة، حيث بلغ عدد االستبانات الموزعة 

   

  .ثم بعد ذلك تم إدخال البيانات إلى الحاسوب، إلجراء عمليات التحليل اإلحصائي المناسبة .6
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  :    متغيرات الدراسة9.3

  
  :لتاليةشملت هذه الدراسة المتغيرات ا

  
  

  :  المتغيرات المستقلة1.9.3
  
 ).ذآر، أنثى(وهو بمستويين : الجنس .1
  
 ).دبلوم، بكالوريوس، أعلى من بكالوريوس(وهو بثالثة مستويات : المؤهل العلمي .2
 
 ).علوم طبيعية ، علوم إنسانية ( وهو بمستويين :التخصص .3
  
ل من خمس سنوات        ( وهي بثالث مستويات     :سنوات الخبرة  .4 ر من       سنوات  10 -5 ،   أق ، أآث

 ). سنوات10
  
  

  :  المتغيرات التابعة2.9.3
  
 .واقع استخدام التمثيل الدرامي  .1
  
 .االتجاهات نحو التمثيل الدرامي .2
  
  

  :   المعالجة اإلحصائية10.3
  

ة      وم االجتماعي صائي للعل امج اإلح طة البرن ا بواس وب لمعالجته ى الحاس ات إل ال البيان م إدخ ت

SPSS"" ،)Statistical Package for Social Science  .(   رق تخدام ط م اس ث ت حي

ة، تمثلت الطرق اإلحصائية الوصفية بالمتوسطات الحسابية، والنسب        إحصائية وصفية وتحليلي

  ) .Cronbach Alpha(المئوية واالنحرافات المعيارية، ومعامل آرونباخ ألفا 

ار    تخدام اختب ة باس صائية التحليلي رق اإلح ل الط اين  )t- test) (ت(وتتمث ل التب ار تحلي  ، واختب

، واختبار معامل ارتباط بيرسون لمتوسطات  )One Way Analysis of Variance(األحادي 

  .واقع استخدام معلمي المرحلة األساسية الدنيا للتمثيل الدرامي وعالقته باتجاهاتهم نحوه

  

 



  الفصل الرابع
  
  

  نتائج الدراسة
  

     المقدمة1.4
  

     النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة األول2.4
  

     نتائج فرضيات الدراسة المتعلقة بالسؤال الثاني3.4
  

    النتائج المتعلقة بالفرضية األولى1.3.4
  

   النتائج المتعلقة بالفرضية الثانية2.3.4
  

  لثالثة النتائج المتعلقة بالفرضية ا3.3.4
  

   النتائج المتعلقة بالفرضية الرابعة4.3.4
  

    النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث4.4
  

    نتائج فرضيات الدراسة المتعلقة بالسؤال الرابع5.4
  

   النتائج المتعلقة بالفرضية الخامسة1.5.4
  

   النتائج المتعلقة بالفرضية السادسة2.5.4
  

  بعة النتائج المتعلقة بالفرضية السا3.5.4
  

   النتائج المتعلقة بالفرضية الثامنة4.5.4
  

   النتائج المتعلقة بالفرضية التاسعة6.4
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  الفصل الرابع

  

  

  نتائج الدراسة

  

  :   المقدمة1.4

  
دنيا                      ة األساسية ال ع استخدام معلمي المرحل يحتوي هذا الفصل على عرضًا لنتائج الدراسة حول واق

رات                 في محافظة رام اهللا والبيرة للتمثي      ر آل من متغي ان أث اتهم نحوه وبي ه باتجاه درامي وعالقت ل ال

ة        " الجنس، والمؤهل العلمي، والتخصص، وسنوات الخبرة     " في هذا الواقع وهذه االتجاهات، ومعرف

دنيا في               ما إذا آان هناك عالقة ما بين واقع استخدام التمثيل الدرامي لدى معلمي المرحلة األساسية ال

ة رام اهللا وا ى األداة ،      محافظ ة عل ة الدراس راد عين تجابة أف الل اس ن خ وه، م اتهم نح رة واتجاه لبي

  .وتحليل البيانات اإلحصائية التي تم الحصول عليها

  

  

ع سبة لواق ين بالن تجابة المعلم ستوى اس د م تم تحدي ي  ولي دنيا ف ية ال ة األساس استخدام معلمي المرحل

ته باتجاهاتهم نحوه ومن خالل متوسطات استجابات           محافظة رام اهللا والبيرة للتمثيل الدرامي وعالق      

  :أفراد عينة الدراسة تم اعتماد الدرجات التالية

  

  

  .يدل على درجة مرتفعة)  فأآثر(3.5متوسط حسابي 
  

  .يدل على درجة متوسطة) 3.5 – 2.5(متوسط حسابي 
  

  .يدل على درجة منخفضة) 2.5أقل من (متوسط حسابي 
  

  . لسؤالي الدراسة األول والثاني وفرضياتها آما يليوجاءت نتائج الدراسة وفقًا
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  :    النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة األول2.4

  

  
ل           ما واقع استخدا   :السؤال األول  رة للتمثي دنيا في محافظة رام اهللا والبي م معلمي المرحلة األساسية ال

  الدرامي من وجهة نظرهم ؟

  

  

دير          لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج الم       ة، ودرجة التق ات المعياري توسطات الحسابية، واالنحراف

ة            تالستجابا  ى والمتعلق رات األداة األول رة من فق دارس لكل فق ة الدراسة من معلمي الم راد عين  أف

  " .بواقع استخدام التمثيل الدرامي وتوظيفه في العملية التعليمية التعلمية "

  
رة تتض              ى ست وعشرون فق ذه األداة عل درامي             تشتمل ه ل ال ع استخدام التمثي من معلومات عن واق

سابية     طات الح تخراج المتوس ة باس ت الباحث ة، إذ قام ة التعلمي ة التعليمي ي العملي ه ف وتوظيف

  :)2.4( المعيارية ودرجة التقدير لكل فقرة آما هو موضح في الجدول رقم تواالنحرافا
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  .ات الحسابية واالنحرافات المعيارية لواقع استخدام التمثيل الدرامي المتوسط: )2.4(لجدول                  ا

  

ة                        ه في العملي درامي وتوظيف ل ال ع استخدام التمثي ة في واق يتضح أن المتوسط الحسابي للدرجة الكلي

ع            )0.63(، وبانحراف معياري مقداره     )3.97(التعليمية التعلمية هي     ى أن درجة واق دل عل ذا ي ، وه

دى            دنيا        استخدام التمثيل الدرامي وتوظيفه في العملية التعليمية التعلمية ل ة األساسية ال معلمي المرحل

رة      ضح أن الفق ا ات ة ، آم ة مرتفع ت بدرج رة آان ة رام اهللا والبي ي محافظ الفرح  "ف تعلم ب شعر الم ُي

سرور سابي   " وال ط ح ب األول وبمتوس ي الترتي اءت ف رة ). 4.21(ج ل  "والفق ي روح العم ينم

ق  ل آفري اوني والعم سابي   " التع ط ح اني وبمتوس ب الث ي الترتي اءت ف رة ). 4.12(ج ب "والفق يحب

رات      ).4.11(في الترتيب الثالث وبمتوسط حسابي      " الطلبة بالحياة المدرسية  ل الفق ين أن أق ا تب آم

الترتيب 
التنازلي

الرقم في 
 االستبانة

 الفقرة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 التقدير

 مرتفعة 0.87 4.21 .يشعر المتعلم بالفرح والسرور  1 13
 مرتفعة 0.82 4.12 .ينمي روح العمل التعاوني والعمل آفريق 2 15
 مرتفعة 0.85 4.11 .يحبب الطلبة بالحياة المدرسية  3 24
 مرتفعة 0.83 4.10 يكشف عن مواهب المتعلمين وتنميتها 4 2
 مرتفعة 0.85 4.09 . ينمي مهارات الحرآة والتعبير لدى الطلبة  5 26
 مرتفعة 0.83 4.08 يسمح للمتعلم بان يعبر عن انفعاالته ومشاعره  6 6
 مرتفعة 0.91 4.08 .ينمي الخيال اإلبداعي لدى المتعلم  7 9
 مرتفعة 0.83 4.07 . يعمل على توطيد العالقة بين المعلم والمتعلم  8 1
 مرتفعة 0.87 4.06 .أسلوب تعليمي  جيد داخل غرفة الصف  9 3
ينمي لدى الطلبة الثقة بالنفس ويرفع من مفهوم  10 23

 رتفعةم 0.81 4.05 .الذات لديهم 

 مرتفعة 0.92 4.03 يعتبر من خير وسائل العالج للطفل  الخجول  11 14
 مرتفعة 0.91 4.00 .يعتبر أسلوب تعليمي ناجح  12 16
 مرتفعة 0.87 3.98 .يعمل على تنمية جسم وحواس المتعلم  13 10
يسمح بمشارآة جميع الطلبة وخاصة ذوي  14 8

 مرتفعة 0.91 3.96 .الشخصيات المنطوية

 مرتفعة 0.87 3.96 .يساعد المتعلم في تعلم دروسه  15 19
 مرتفعة 0.85 3.95 . يعرض أنشطة صفية متنوعة  16 25
يثري اللغة لدى المتعلمين من خالل التغلب على  17 11

 مرتفعة 0.84 3.94 .بعض العيوب في النطق 

 مرتفعة 0.87 3.93 .يعزز المناقشات بين المتعلمين  18 22
 مرتفعة 0.84 3.91 .يقدم مواد اثرائية  19 18
 مرتفعة 0.85 3.89 يعتبر وسيلة لحل المشاآل السلوآية لدى المتعلم  20 4
 مرتفعة 0.87 3.89 .يتيح التنافس الشريف بين المتعلمين  21 5
 مرتفعة 0.84 3.84 . يقدم تطبيقات لدعم تعلم الطلبة  22 21
لمنطقي والمنظم في يعود المتعلم على التفكير ا 23 12

 مرتفعة 0.89 3.81 .مواجهة مشكالت الحياة 

 مرتفعة 0.95 3.80 يشجع على اتخاذ القرارات في المواقف الطارئة  24 7
 مرتفعة 0.98 3.75 .يحتاج لزمن طويل  25 17
 مرتفعة 0.99 3.63 إدارة المدرسة  تشجع على تفعيل أسلوب الدراما  26 20

 مرتفعة 0.63 3.97 الدرجة الكلية
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دراما          " من حيث المتوسط الحسابي آانت        ل أسلوب ال ى تفعي شجع عل وبمتوسط  " إدارة المدرسة  ت

رة   ). 3.75(وجاءت بمتوسط حسابي       " يحتاج لزمن طويل  "والفقرة  ). 3.63(حسابي   شجع   "والفق  ي

  ).3.80(بمتوسط حسابي " على اتخاذ القرارات في المواقف الطارئة 

  

   المتعلقة بالسؤال الثاني   نتائج فرضيات الدراسة3.4
رة                : السؤال الثاني  هل يختلف واقع استخدام معلمي المرحلة األساسية الدنيا في محافظة رام اهللا والبي

  ؟)س، سنوات الخبرة، التخصص، المؤهل العلميالجن(للتمثيل الدرامي باختالف 
ى     1.3.4 د مستوى       :   النتائج المتعلقة بالفرضية األول ة إحصائية عن روق ذات دالل ال توجد ف

معلمي المرحلة األساسية الدنيا في محافظة رام اهللا    استخدام واقع في متوسطات ≥α) 0.05(الداللة 

  .الجنس  لمتغيرتعزىوالبيرة للتمثيل الدرامي 

  

  .يوضح ذلك ) 3.4(للعينات المستقلة والجدول ) ت( الفرضية تم استخدام اختبار هالختبار هذ

  

  . لواقع استخدام التمثيل الدرامي تبعًا لمتغير الجنس) ت(نتائج اختبار ):  3.4(الجدول 

المتوسط  العدد الجنس
 الحسابي

االنحراف 
درجات قيمة ت المعياري

 الحرية
 مستوى 
 (p)الداللة

آرذ  104 3.960.57
0.31298 0.759

196 3.980.65 أنثى
0.32 

  

 وهي غير دالة إحصائيًا،  p > 0.05مستوى الداللة اإلحصائية  أن قيمة ،)3.4(يتضح من الجدول 

في متوسطات واقع استخدام   ≥α) 0.05( لذلك ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى

، يا في محافظة رام اهللا والبيرة للتمثيل الدرامي تبعا لمتغير الجنسمعلمي المرحلة األساسية الدن

  .وبذلك تقبل الفرضية الصفرية

  

ة      2.3.4 د مستوى              :   النتائج المتعلقة بالفرضية الثاني ة إحصائية عن روق ذات دالل ال توجد ف

ظة رام اهللا   في متوسطات واقع استخدام معلمي المرحلة األساسية الدنيا في محاف  ≥α) 0.05(الداللة

  .  لمتغير سنوات الخبرةتعزىوالبيرة للتمثيل الدرامي 
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  .يبينان ذلك) 5.4( ، )4.4(الختبار هذه الفرضية تم استخدام تحليل التباين األحادي، والجدوالن

ا         :)4.4(جدول  ال درامي تبع ل ال ع استخدام التمثي ة لواق ات المعياري المتوسطات الحسابية واالنحراف

  .لخبرةلمتغير سنوات ا

  
متغير سنوات 

 الخبرة
 

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد

  سنوات5اقل من 
 

82 3.98 0.66 

 سنوات5-10
 

89 3.97 0.68 

أآثر من 
 سنوات10

 
129 3.97 0.56 

 المجموع
 

300 3.97 0.63 

 
  

ع استخدام ا                  :)5.4(جدول  ال اين األحادي في متوسطات واق ل التب ار تحلي درامي    نتائج اختب ل ال لتمثي

  .تبعا لمتغير سنوات الخبرة

 مصدر التباين
 
 

مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
مستوى  قيمة ف المربعات

 (p)الداللة

بين المجموعات
 

0.00 2 0.00 0.00 0.997 

داخل المجموعات
 

116.83 297 0.39   

 المجموع
 

116.83 299    

  

ة  أن مستوى الدال) 5.4(يتضح من الجدول  ذلك      p > 0.05اإلحصائية  ل ة إحصائيًا، ل ر دال  وهي غي

دنيا في              ة األساسية ال ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات واقع استخدام معلمي المرحل

رة  نوات الخب ر س زى لمتغي درامي تع ل ال رة للتمثي ة رام اهللا والبي ية . محافظ ل الفرض ذلك تقب وب

  .الصفرية



 63

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  : بالفرضية الثالثة  النتائج المتعلقة3.3.4

المرحلة األساسية الدنيا في محافظة رام اهللا  معلمي استخدام في متوسطات واقع ≥α) 0.05(الداللة 

  . التخصص  لمتغيرتعزى والبيرة للتمثيل الدرامي 

  .يبين ذلك) 6.4(الجدول  وللعينات المستقلة)ت(الختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار 

  

تمثيل الدرامي تبعا لمتغير الفي متوسطات واقع استخدام ) ت(نتائج اختبار ): 6.4(الجدول 

  .التخصص
      
      

المتوسط  العدد  التخصص
 الحسابي

االنحراف 
درجات  قيمة ت المعياري

 الحرية
مستوى 
 (p)الداللة

 194 3.94 0.61 1.19 298 0.233 علوم إنسانية

بيعيةعلوم ط  106 4.03 0.65 1.17   

  

ة اإلحصائية     ) 6.4(يتضح من الجدول   ة مستوى الدالل ة      p > 0.05أن قيم ذلك ليست دال  ، وهي ب

ة                           ع استخدام معلمي المرحل ة إحصائية في متوسطات واق روق ذات دالل ذلك ال توجد ف إحصائيًا ، ل

درامي   ل ال رة للتمثي ة رام اهللا والبي ي محافظ دنيا ف ية ال ر التخصصاألساس ا لمتغي ل .  تبع ذلك تقب وب

  .الفرضية الصفرية

  

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى   :   النتائج المتعلقة بالفرضية الرابعة4.3.4

 في متوسطات واقع استخدام معلمي المرحلة األساسية الدنيا في محافظة رام اهللا  ≥α) 0.05(الداللة

  .متغير المؤهل العلميوالبيرة للتمثيل الدرامي تعزى ل
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  .يوضحان ذلك) 8.4(، ) 7.4(الختبار هذه الفرضية تم استخدام تحليل التباين األحادي والجدوالن 

المعيارية لواقع استخدام التمثيل الدرامي تبعا  واالنحرافات المتوسطات الحسابية  :)7.4(الجدول 

  .لمتغير المؤهل العلمي

  
 متغير المؤهل العلمي

 
 

 العدد
المتوسط 
 االنحراف المعياري الحسابي

 دبلوم
 

89 3.86 0.62 

 بكالوريوس
 

186 4.03 0.58 

 أعلى من بكالوريوس
 

25 3.92 0.87 

 المجموع
 

300 3.97 0.63 

  

األساسية   معلمي المرحلة في متوسطات واقع استخدام     نتائج تحليل التباين األحادي      : )8.4( الجدول  

  .مي والبيرة للتمثيل الدرامي تبعا لمتغير المؤهل العلالدنيا في محافظة رام اهللا

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
مستوى  قيمة ف المربعات

 (p)الداللة
بين المجموعات

2.01 2 1.01 2.60 0.076 

داخل المجموعات
114.82 297 0.39   

 المجموع
116.83 299    

  

م     ة اإلحصائية    أن ) 8.4(يتضح من الجدول رق ة      p > 0.05مستوى الدالل ذلك ليست دال  ، وهي ب

دنيا                   ة األساسية ال إحصائيًا، لذلك ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في واقع استخدام معلمي المرحل

ر المؤهل العلمي  زى لمتغي درامي تع ل ال رة للتمثي ي محافظة رام اهللا والبي ل الفرضية . ف ذلك تقب وب

  .الصفرية
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  :الثالثتائج المتعلقة بسؤال الدراسة  الن4.4

  
سؤال  ثال ل    :الثال رة للتمثي ة رام اهللا والبي ي محافظ دنيا ف ية ال ة األساس ي المرحل ات معلم ا اتجاه  م

  الدرامي من وجهة نظرهم ؟

  

دير                 ة، ودرجة التق ات المعياري لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية، واالنحراف

ر   ة            الستجابات أف ة  والمتعلق رات االداة الثاني رة من فق دارس لكل فق ة الدراسة من معلمي الم اد عين

  ".باتجاهات معلمي المرحلة األساسية الدنيا في محافظة رام اهللا والبيرة نحو التمثيل الدرامي"

  

ة األساسية     يشتمل هذا القسم على خمس وثالثون فقرة تتضمن معلومات عن اتجاهات معلمي المرحل

دن طات    ال تخراج المتوس ة باس درامي، إذ قامت الباحث ل ال و التمثي رة نح ة رام اهللا والبي ي محافظ يا ف

  )9.4(الحسابية واالنحرافات المعيارية والدرجة لكل فقرة آما هو موضح في الجدول رقم 

  .لمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لالتجاهات نحو التمثيل الدراميا :)9.4(الجدول                    

  
الترتيب 
 التنازلي

الرقم في 
 االستبانة

 الفقرة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 التقدير

1 7 
أحس أن محتوى المادة المعتمدة على أسلوب التمثيل 

 .الدرامي يزيد من دافعية المتعلمين للتعلم
 مرتفعة 4.19 0.88

2 6 
اعتقد أن استخدام أسلوب التمثيل الدرامي في 
 التدريس يجعل أهداف الدرس أآثر وضوحا

 مرتفعة 4.13 0.86

3 1 
الحصص المعتمدة على استخدام التمثيل الدرامي في 

 .التدريس من الحصص المحببة لنفسي
 مرتفعة 4.11 0.79

4 35 
نمي جوانب اعتقد أن توظيف الدراما التعليمية ي

 .شخصية المتعلم
 مرتفعة 4.09 0.89

5 30 
الدراما التعليمية تعمل على إشغال فراغ المتعلم بعمل 

 .نافع ومثير 
 مرتفعة 4.06 0.88

6 25 
اشعر أن التمثيل الدرامي ينمي لدي القدرة على 

 .اإلبداع 
 مرتفعة 4.03 0.85

7 33 
مين الدراما التعليمية تساهم في تنمية شعور المتعل

 .باالنتماء لمدرستهم 
 مرتفعة 4.03 0.85

8 5 
حبذا لو يخصص منهاج للمرحلة األساسية الدنيا ينمي 

 .اتجاهات الطلبة نحو التمثيل الدرامي
 مرتفعة 4.02 0.84

9 34 
اشعر أن توظيف الدراما التعليمية يؤدي إلى تعلم 

 .فعال
 مرتفعة 4.02 0.84

 مرتفعة 4.01 0.80 . الدرامية يتفاعل المتعلمين مع المادة 10 14

11 26 
وجود منهاج يتعلق بالتمثيل الدرامي يشجعني على 

 .االآتشاف والبحث 
 مرتفعة 3.99 0.84

12 32 
اعتقد أن استخدام الدراما التعليمية في التدريس يسمح 

وخاصة ذوي الشخصيات , بمشارآة جميع المتعلمين
 .المنطوية

 مرتفعة 3.99 0.84
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 مرتفعة 3.94 0.90 .ن الدراما التعليمية تنمي خيالي أرى أ 13 28
 مرتفعة 3.86 0.73 .توازن الدراما بين المعرفة النظرية والتطبيقية  14 9

15 16 
اعتقد أن المادة الدرامية مناسبة لمستويات المتعلمين 

 .في المرحلة األساسية الدنيا 
 مرتفعة 3.86 0.89

16 22 
ية التعليمية بالحيوية يمكن وصف الموضوعات الدرام

 .والمرونة في العرض 
 مرتفعة 3.86 0.85

17 11 
ارغب بالمشارآة بالدورات التدريبية المتعلقة بطرق 

 .توظيف الدراما التعليمية في التدريس 
 مرتفعة 3.79 0.94

18 10 
اهتم بالبرامج التعليمية وأتابعها عندما توظف الدراما 

 في التعليم
 مرتفعة 3.71 0.84

19 21 
إن توظيف الدراما التعليمية في التدريس يمتاز 

 .بالبساطة وقلة التكاليف 
 مرتفعة 3.62 0.99

20 15 
أحس أن المادة الدرامية تتطلب جهدا آبيرا من المعلم 

. 
 مرتفعة 3.53 1.03

21 23 
أرى أن ضخامة المقررات الدراسية ال تتناسب 

 .واستخدام الدراما التعليمية في التدريس 
  متوسطة 3.42 1.07

22 3 
من اهتماماتي شراء الكتب المتعلقة بالدراما في 

 .التدريس 
 متوسطة 3.37 0.85

23 18 
يواجهني الكثير من الصعوبات عندما استخدم الدراما 

 .في التدريس مثل خجل المتعلمين 
 متوسطة 3.09 1.10

24 24 
اشعر أن األنشطة الدرامية تجعل المتعلمين ال 

 .لى عملية التعلم بجدية ينظرون إ
 متوسطة 2.97 1.15

25 31 
أرى أن الدراما التعليمية تفتقر إلى نشاطات عملية 

 .هادفة يمارسها المتعلمين
 متوسطة 2.94 1.19

26 20 
اعتقد أن المتعلمون ال يملكون المقدرة على المشارآة 

 .في توظيف الدراما التعليمية في التدريس
 متوسطة 2.87 1.09

27 17 
ال أشجع على تدريس المادة الدرامية ألنني اشعر أنها 

 .تحتاج إلى وقت وجهد آبير 
 متوسطة 2.85 1.09

28 19 
اعتقد انه ال يمكن ضبط الموقف الصفي أثناء استخدام 

 الدراما 
 متوسطة 2.79 1.11

29 8 
اعتقد أن  المادة المعتمدة على أسلوب التمثيل الدرامي 

 لمين ذات فائدة قليلة للمتع
 متوسطة 2.77 1.13

30 12 
إن التدريس باالعتماد على الدراما يشعرني بأنني ال 

 .أتقن التدريس لصعوبة تطبيق الدراما 
 متوسطة 2.71 1.12

31 27 
اعتقد أن التمثيل الدرامي عاجز عن تنمية قدرتي 

 .على التذوق الجمالي 
 متوسطة 2.70 1.15

32 29 
غير قادرة على إثارة إن المواضيع الدرامية أحسها 

 .حب االستطالع لدي 
 متوسطة 2.70 1.17

33 2 
أحبذ التدريس بالطريقة التقليدية ألنه يعتبر من أفضل 

 .أنواع التدريس 
 متوسطة 2.67 1.12

34 13 
اشعر بأنني ال أتقن التدريس باالعتماد على الدراما 

 .بسبب صعوبة تطبيقها 
 متوسطة 2.62 1.11

35 4 
ل عند إعطاء حصة تعتمد على لعب اشعر بالمل

 .األدوار 
 متوسطة 2.53 1.07

 متوسطة 3.48 0.39 الدرجة الكلية
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يتضح أن المتوسط الحسابي للدرجة الكلية في اتجاهات معلمي المرحلة األساسية الدنيا في محافظة 

، وهذه القيمة )0.39(، وبانحراف معياري مقداره )3.48(رام اهللا والبيرة نحو التمثيل الدرامي هي 

تشير إلى أن درجة اتجاهات معلمي المرحلة األساسية الدنيا في محافظة رام اهللا والبيرة نحو التمثيل 

 أحس أن محتوى المادة المعتمدة على أسلوب "آما تبين أن الفقرة . الدرامي آانت بدرجة متوسطة

لترتيب األول وبمتوسط حسابي جاءت في ا" التمثيل الدرامي يزيد من دافعية المتعلمين للتعلم

 اعتقد أن استخدام أسلوب التمثيل الدرامي في التدريس يجعل أهداف الدرس "، والفقرة )4.19(

 الحصص المعتمدة "، والفقرة )4.13(جاءت في الترتيب الثاني وبمتوسط حسابي " أآثر وضوحا

جاءت في الترتيب الثالث "  على استخدام التمثيل الدرامي في التدريس من الحصص المحببة لنفسي

اشعر " آما وتبين أن أقل الفقرات من حيث المتوسط الحسابي آانت ). 4.11(وبمتوسط حسابي 

 اشعر "، والفقرة )2.53(وبمتوسط حسابي " حصة تعتمد على لعب األدوار  بالملل عند إعطاء

، )2.62(توسط حسابي وبم"  ال أتقن التدريس باالعتماد على الدراما بسبب صعوبة تطبيقهابأنني

بمتوسط حسابي "  أحبذ التدريس بالطريقة التقليدية ألنه يعتبر من أفضل أنواع التدريس "والفقرة 

)2.67.(  

  

  : بالسؤال الرابع نتائج فرضيات الدراسة المتعلقة 5.4
ة هل تختلف اتجاهات معلمي المرحلة األساسية الدنيا في محافظة رام اهللا والبير: السؤال الرابع

  ؟)الجنس، سنوات الخبرة، التخصص، المؤهل العلمي(باختالف 
سة  1.5.4 ية الخام ة بالفرض ائج المتعلق د      :   النت صائية عن ة إح روق ذات دالل د ف ال توج

ة   دنيا في محافظة          ≥α) 0.05(مستوى الدالل ة األساسية ال   في متوسطات اتجاهات معلمي المرحل

  .الدرامي في التدريس تعزى إلى الجنسرام اهللا والبيرة نحو استخدام التمثيل 

  .يوضح ذلك ) 10.4(للعينات المستقلة ، والجدول )ت(الختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار 

للعينات المستقلة التجاهات معلمي المرحلة األساسية الدنيا نحو )ت(نتائج اختبار  :)10.4(جدول ال

  .استخدام التمثيل الدرامي تبعًا لمتغير الجنس

المتوسط  العدد  الجنس
 الحسابي

االنحراف 
درجات قيمة ت المعياري

 الحرية
مستوى 
 (p)الداللة

 104 3.47 0.33 0.35298 0.724 ذآر

  196 3.49 0.41 0.38 أنثى
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دول   ن الج ضح م صائية  ) 10.4(يت ة اإلح ستوى الدالل ة م ة   p > 0.05أن قيم ر دال ي غي  ، وه

روق ذات  د ف ذلك ال توج صائيًا، ل ستوى إح د م صائية عن ة إح طات    ≥α) 0.05( دالل ي متوس ف

درامي              ل ال رة نحو استخدام التمثي اتجاهات معلمي المرحلة األساسية الدنيا في محافظة رام اهللا والبي

  .في التدريس تعزى لمتغير الجنس، وبذلك تقبل الفرضية الصفرية

  

سادسة  2.5.4 ية ال ة بالفرض ائج المتعلق روق    :   النت د ف د   ال توج صائية عن ة إح ذات دالل

دنيا في محافظة رام     ≥α) 0.05(مستوى الداللة  في متوسطات اتجاهات معلمي المرحلة األساسية ال

  .اهللا والبيرة نحو استخدام التمثيل الدرامي في التدريس تعزى لمتغير سنوات الخبرة

دوالن    اين األحادي،والج ل التب تخدام تحلي م اس ية ت ذه الفرض ار ه يوضحان ) 12.4( ،)11.4(الختب

  .ذلك

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية التجاهات معلمي المرحلة األساسية ) : 11.4 (جدولال

  .الدنيا للتمثيل الدرامي تبعا لمتغير سنوات الخبرة

  
  متغير سنوات الخبرة

  
االنحراف المعياريالمتوسط الحسابي العدد

  
 سنوات10‐5

82 3.52 0.40 

  
 نواتس10 من أآثر

89 3.44 0.40 

  
 سنوات5 من أقل

129 3.49 0.37 

  
 المجموع

300 3.48 0.39 
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دنيا        نتائج تحليل التباين األحادي   : )12.4(جدول  ال ة األساسية ال لمتوسطات اتجاهات معلمي المرحل

  .نحو التمثيل الدرامي تبعا لمتغير سنوات الخبرة

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجة 
ةالحري  

متوسط 
مستوى  قيمة ف المربعات

 (p)الداللة

بين المجموعات
0.23 2 0.12 0.78 0.460 

داخل المجموعات
44.29 297 0.15   

 المجموع
44.52 299    

  

ة   ) 12.4(يتضح من الجدول  ذلك ال       p > 0.05أن قيمة مستوى الدالل ة إحصائيًا، ل ر دال ، وهي غي

ة      ≥α) 0.05(توىتوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مس  في متوسطات اتجاهات معلمي المرحل

ر                   دريس تعزى لمتغي األساسية الدنيا في محافظة رام اهللا والبيرة نحو استخدام التمثيل الدرامي في الت

  .سنوات الخبرة، وبذلك تقبل الفرضية الصفرية

  

سابعة  3.5.4 ية ال ة بالفرض ائج المتعلق د  :    النت ة إح   ال توج روق ذات دالل د  صائيةف عن

ستوى ي محافظة رام اهللا ≥α) 0.05(م دنيا ف ية ال ة األساس ي متوسطات اتجاهات معلمي المرحل  ف

  .والبيرة نحو التمثيل الدرامي في التدريس تعزى لمتغير التخصص

  .يوضح ذلك ) 13.4(للعينات المستقلة ، والجدول )ت(الختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار 

  

التجاهات معلمي المرحلة األساسية الدنيا نحو التمثيل الدرامي ) ت(ائج اختبار نت :)13.4(الجدول 

  .تبعًا لمتغير التخصص

 
 التخصص

  
المتوسط  العدد

 الحسابي
االنحراف 
درجات قيمة ت المعياري

 الحرية
مستوى 
 (p)الداللة

علوم 
 إنسانية

194 3.47 0.40 0.46298 0.644 

علوم 
 طبيعية

106 3.50 0.36 0.47  
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ة    ) 13.4(يتضح من الجدول  ة مستوى الدالل ة إحصائيًا،       p > 0.05أن قيم ذلك ليست دال  ، وهي ب

ة        د مستوى الدالل ة إحصائية عن روق ذات دالل  في متوسطات اتجاهات    ≥α) 0.05(لذلك ال توجد ف

درامي         ل ال تخدام التمثي و اس رة نح ة رام اهللا والبي ي محافظ دنيا ف ية ال ة األساس ي المرحل ي معلم  ف

  .التدريس تعزى إلى متغير التخصص، وبذلك تم قبول الفرضية الصفرية

  

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى           :   النتائج المتعلقة بالفرضية الثامنة      4.5.4

ة ة رام اهللا   ≥α) 0.05(الدالل ي محافظ دنيا ف ية ال ة األساس ي المرحل ات معلم طات اتجاه ي متوس  ف

  . التمثيل الدرامي في التدريس تعزى لمتغير المؤهل العلميوالبيرة نحو استخدام

  

دوالن    ادي والج اين األح ل التب تخدام تحلي م اس ذه الفرضية ت ار ه يوضحان ) 15.4 (،)14.4(الختب

  .ذلك

الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتوسطات اتجاهات المعلمين تبعا المتوسطات  : )14.4(الجدول 

  .لمتغير المؤهل العلمي

  
  

 متغير المؤهل العلمي
 

 االنحراف المعياريالمتوسط الحسابي العدد

 
 دبلوم

89 3.52 0.38 

  
 بكالوريوس

186 3.48 0.39 

  
 بكالوريوس من أعلى

25 3.38 0.32 

  
 المجموع

300 3.48 0.39 
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ي         :)15.4(الجدول   ة األساس دنيا  نتائج تحليل التباين األحادي لمتوسطات اتجاهات معلمي المرحل ة ال

  .نحو التمثيل الدرامي تبعا لمتغير المؤهل العلمي

  
     مصدر التباين

 

مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
مستوى  قيمة ف المربعات

 (p)الداللة

  
 0.42 2 0.21 1.43 0.242بين المجموعات

  
   44.10 297 0.15داخل المجموعات

  
 المجموع

44.52 299    

  

ة اإلحصائية ) 15.4(يتضح من الجدول  ستوى الدالل ة  p > 0.05أن م ست دال ذلك لي  ، وهي ب

دنيا في                     ة األساسية ال إحصائيًا، لذلك ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في اتجاهات معلمي المرحل

ر المؤهل العلمي،                        دريس تعزى لمتغي درامي في الت ل ال محافظة رام اهللا والبيرة نحو استخدام التمثي

  .الفرضية الصفريةوبذلك تم قبول 

  

 ذات داللة إحصائية عند مستوى ال توجد عالقة:      النتائج المتعلقة بالفرضية التاسعة6.4

 للتمثيل الدرامي  بين واقع استخدام معلمي المرحلة األساسية الدنيا ≥α) 0.05(الداللة اإلحصائية 

  .واتجاهاتهم نحوه في محافظة رام اهللا والبيرة

متوسطات واقع استخدام معلمي المرحلة لضية تم حساب معامل ارتباط بيرسون والختبار هذه الفر

   . هاألساسية الدنيا في محافظة رام اهللا والبيرة للتمثيل الدرامي وعالقته باتجاهاتهم نحو

  

 مستوى حيث بلغت قيمة  )0.35 (وباالستناد إلى اختبار تحليل معامل ارتباط بيرسون والذي قيمته

 ومما يعني وجود عالقة معنوية عند مستوى الداللة اإلحصائية ،وهي دالة إحصائيا 0.001  الداللة 

)P≤0.05  متوسطات واقع استخدام معلمي المرحلة األساسية الدنيا في محافظة رام اهللا والبيرة ل)

 .للتمثيل الدرامي وعالقته باتجاهاتهم نحو استخدام التمثيل الدرامي
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  الفصل الخامس

  
  مناقشة نتائج الدراسة وتوصياتها

  

   المقدمة1.5
شة سؤالي                     اشتمل   سير ومناق م تف ا الدراسة، حيث ت هذا الفصل على مناقشة للنتائج التي توصلت إليه

ة األول  ل     الدراس ن أج ك م سعة وذل صفرية الت ة ال ن فرضيات الدراس ة ع م تمت اإلجاب اني، ث والث

  :تحقيق أهدافها، وآانت النتائج آالتالي
  

  :مناقشة النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة األول2.5  
  

ة           ع استخدام معلمي المرحل درامي من                ما واق ل ال رة للتمثي دنيا في محافظة رام اهللا والبي األساسية ال

  نظرهم ؟وجهة 

  

ة رام اهللا     ي محافظ دنيا ف ية ال ة األساس ي المرحل تخدام معلم ع اس ائج أن متوسطات واق رت النت أظه

  ).3.97(والبيرة للتمثيل الدرامي جاءت بدرجة مرتفعة حيث بلغ المتوسط الحسابي لها 

  :وتعزو الباحثة ذلك 

تعل            ة         إن العملية التعليمية تعاني من وجود فجوة تقف بين المعلم والم م، نتيجة استخدام الطرق التقليدي

ة في                في التعليم، هذه الطرق التي تجعل من المتعلم مستمع ومتلقي للمعلومات دون المشارآة بفاعلي

م لضرورة البحث عن طرائق      . العملية التعليمية ، ويكون المعلم هو محور هذه العملية   فإدراك المعل

دة  دريس جدي درامي –ت ل ال ا التمثي ذه  وأثره– ومنه ى ه ى الحصول عل ا أدى إل و م يم ه ي التعل ا ف

  .الدرجة المرتفعة

ه لمدى         دريس، ومالحظت آما أن إدراك المعلم ألهمية استخدام التمثيل الدرامي نابع من خبرته في الت

دف،       ق اله ات قصصية تحق ات ورواي ات وإيقاع ب وحرآ ن لع ه م ا يتطلب لوب وم ذا األس اح ه نج

تهم                    خاصة أن أطفال المرحلة األساسي     ى رغب تعلم عن طريق اللعب، إضافة إل ى ال ون إل ة الدنيا يميل

ل األدوار ة خاصة   . بتمثي ة التعليمي ه بالعملي سه، ويحبب ل بنف ة الطف ادة ثق ى زي ؤدي إل دوره ي ذا ب وه

  .عندما يشارك في هذه العملية، فهنا يكون المتعلم نشطًا وفّعاًال في العملية التعليمية
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يل الدرامي من أجل آسر حاجز الخوف والخجل لدى المتعلم، ولكي فالمعلم يوظف أسلوب التمث

يحبب المتعلم في التعلم من خالل التنافس الشريف بينه وبين زمالئه، وهم يستخدمون هذا األسلوب 

  .أيضًا في عالج الكثير من المشاآل اللفظية والسلوآية ، آما أنها تنمي لدى المتعلمين مهارة التفكير

  

الشناوي، (لبحوث والدراسات السابقة وجدت الباحثة أن هذه النتيجة تتفق مع دراسة وبعد مراجعة ا

  ).Thomas, 1981(، ودراسة )2002

  

  

  فرضيات الدراسة المتعلقة بالسؤال الثاني مناقشة نتائج 3.5 
رة هل يختلف واقع استخدام معلمي المرحلة األساسية الدنيا في محافظة رام اهللا والبي               : السؤال الثاني 

  ؟)الجنس، سنوات الخبرة، التخصص، المؤهل العلمي(للتمثيل الدرامي باختالف 
  

   مناقشة نتائج الفرضية األولى1.3.5

 
ة                    :الفرضية األولى  ع استخدام معلمي المرحل ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات واق

  .ى إلى الجنساألساسية الدنيا في محافظة رام اهللا والبيرة للتمثيل الدرامي تعز

ر    ) 0.759(تم قبول الفرضية الصفرية، حيث بلغ مستوى الداللة اإلحصائية لهذه الفرضية             وهي أآب

  .≥α) 0.05(من مستوى الداللة 

  

اث في                وهذه النتيجة تدل على أن واقع استخدام التمثيل الدرامي لدى المعلمين الذآور والمعلمات اإلن

ك  ة ذل زو الباحث ساوية، وتع دريس مت ون نفس  الت ة يدرس ة الدراس ات لعين ين والمعلم ى أن المعلم  إل

  .الصفوف، ويستخدمون نفس المقررات المدرسية، فهم يوظفون التمثيل الدرامي على حٍد سواء

  

دى،   (و) 2005الرشدان،  ( واتفقت هذه النتيجة مع دراسة       شناوي،   (و) 2005ن واختلفت   ،)2002ال

  ).Hasen, 1974(و) 1986الطواب، (مع دراسة 
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  مناقشة نتائج الفرضية الثانية2.3.5  
  

ة                    :الفرضية الثانية  ع استخدام معلمي المرحل  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات واق

  .األساسية الدنيا في محافظة رام اهللا والبيرة للتمثيل الدرامي تعزى إلى سنوات الخبرة

وهي اآبر من ) 0.997(حصائية لهذه الفرضية تم قبول هذه الفرضية، حيث بلغ مستوى الداللة اإل

  .≥α) 0.05( مستوى الداللة

  

ين                       ع استخدام المعلم ة إحصائية في واق روق ذات دالل ه ال يوجد ف ين بأن بناًء على هذه النتيجة فقد تب

ا      رة له نوات الخب ات س ع فئ أن جمي ك ب ة ذل زو الباحث رة، وتع سنوات الخب زى ل درامي تع ل ال للتمثي

ة                  دورها في است   م أصحاب الفئ رة وه درامي، حيث أن حديثي الخب ل ال خدام وتوظيف أسلوب التمثي

ة تخرجهم من         )  سنوات5اقل من   ( األولى   اليب المطورة نظرًا لحداث ة واألس وم الحديث يحملون العل

م         ة           . الجامعة وحماسهم في تطبيق التمثيل الدرامي في عمله ة الثاني ذلك نجد أصحاب الفئ  10-5( وآ

ك في تالشي              قد) سنوات دريس، حيث أسهم ذل  استفادوا من السنوات األولى في ممارستهم لمهنة الت

صعوبات  ن ال د م ة   . العدي ة الثالث حاب الفئ ا أص ن  ( أم ر م نوات 10أآث رة   )  س م أصحاب الخب فه

الطويلة، فهم قادرون على اختيار األساليب والوسائل التعليمية المناسبة لكل موقف تعليمي وتوظيف              

  .لديهم من خبرات في عملهمآل ما 

  

  ).2006ملحم، (بينما اختلفت مع دراسة  ،)2005ندى، (اتفقت هذه النتيجة مع دراسة 

  

  

  مناقشة نتائج الفرضية الثالثة  3.3.5 
  

ة         : الفرضية الثالثة  ع استخدام معلمي المرحل ة إحصائية في متوسطات واق ال توجد فروق ذات دالل

  .م اهللا والبيرة للتمثيل الدرامي تعزى إلى نوع التخصصاألساسية الدنيا في محافظة را

  

وهي أآبر من ) 0.233(تم قبول هذه الفرضية، حيث بلغ مستوى الداللة اإلحصائية لهذه الفرضية 

  .≥α) 0.05(مستوى الداللة 
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ى حد سواء                        ة عل وم طبيعي سانية أو عل تدل هذه النتيجة على أن نوع تخصص المعلم بفرعيه علوم إن

سانية              . ظيف أسلوب التمثيل الدرامي في التدريس     في تو  وم اإلن رع العل حيث أننا نجد المعلمون في ف

ة والثقاف  ة العربي ل اللغ واد مث ي م لوب ف ذا األس ون ه ا ةيوظف ة، بينم ة االجتماعي المية والتربي  اإلس

وم العا          ي العل درامي ف ل ال لوب التمثي ون أس دهم يوظف ة نج وم الطبيعي رع العل ي ف ون ف ة المعلم م

  .والرياضيات

  .وبذلك نستنتج بأن أسلوب التمثيل الدرامي نستطيع توظيفه في مختلف المواد الدراسية

  

  ).2002الشناوي، (واختلفت مع دراسة  ،)2005ندى، (وقد اتفقت هذه النتيجة مع دراسة 

  

  

  مناقشة نتائج الفرضية الرابعة4.3.5 
ة            ال توجد فروق ذات داللة إحصائي      :الفرضية الرابعة  ع استخدام معلمي المرحل ة في متوسطات واق

  .األساسية الدنيا في محافظة رام اهللا والبيرة للتمثيل الدرامي تعزى إلى المؤهل العلمي
  

ذه الفرضية                     ة له غ مستوى الدالل ذه الفرضية، حيث بل ول ه ر من مستوى        ) 0.076(تم قب وهي أآب

ة ى  . ≥α) 0.05(الدالل ة إل ذه النتيج زى ه ن أن تع دنيا بغض  أنويمك ية ال ة األساس ي المرحل  معلم

ون                      إنهم يوظف الوريوس ف ى من بك الوريوس أو أعل النظر عن مؤهلهم العلمي سواء أآان دبلوم أو بك

  .أسلوب التمثيل الدرامي في دروسهم وذلك لما لهذا األسلوب من فاعلية في التدريس 

  

   ).2002الشناوي، (اسة ، واختلفت مع در)2005ندى، (وقد اتفقت هذه النتيجة مع دراسة 

  :الثالثمناقشة النتيجة المتعلقة بسؤال الدراسة  4.5
  

ة                       درامي من وجه ل ال رة للتمثي ما اتجاهات معلمي المرحلة األساسية الدنيا في محافظة رام اهللا والبي

  نظرهم ؟

  

رة                     دنيا في محافظة رام اهللا والبي ة األساسية ال أظهرت النتائج أن متوسطات اتجاهات معلمي المرحل

  .) 3.48(نحو التمثيل الدرامي جاءت بدرجة متوسطة حيث بلغ المتوسط الحسابي 
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ذه         :وتعزو الباحثة ذلك   تعلم هو محور ه ا الم  إن المعلمون يريدون النهوض بعملية تعليمية يكون فيه

روتين   العم ن ال تخلص م ة ، وال ة حديث اليب تعليمي تخدام أس ة اس دى أهمي ًا م درآون تمام م ي ة، وه لي

درامي              ل ال ذا األسلوب      . التقليدي في التدريس واستخدام أساليب جديدة ال سيما أسلوب التمثي إال أن ه

وي من قب                   ادي ومعن ل وزارة  التعليمي لكي يكون ناجحا ومحققًا لألهداف التعليمية بحاجة إلى دعم م

ذا األسلوب لكي   ية، حيث أن ه اهج المدرس ى المن ائمين عل ية والق يم واإلدارة المدرس ة والتعل التربي

ا             ة الصف، آم ة داخل غرف يتمكن المعلمون من تحقيقه ال من توفر مسرح مدرسي أو مساحة معقول

ت     ع الوق زامن م ي يت ه لك ا بتطبيق سمح لن دروس وال ت ة بال ية مكتظ ا المدرس المخصص أن مناهجن

  .من اجل ذلك جاءت هذه النتيجة المتوسطة . للدرس 

  

  ). 2005ندى، (، )2006ملحم، ( ولقد اختلفت هذه النتيجة مع دراسة 

  

  

 :مناقشة نتائج فرضيات الدراسة المتعلقة بالسؤال الرابع5.5 
اختال                 رة ب الجنس،  (ف  هل تختلف اتجاهات معلمي المرحلة األساسية الدنيا في محافظة رام اهللا والبي

   ؟ )سنوات الخبرة، التخصص، المؤهل العلمي
  : الفرضية الخامسةائج مناقشة نت1.5.5

  

سة ة   :الفرضية الخام ي المرحل ات معلم ي متوسطات اتجاه ة إحصائية ف روق ذات دالل د ف ال توج

دريس تعزى إ                         درامي في الت ل ال رة نحو استخدام التمثي ى  األساسية الدنيا في محافظة رام اهللا والبي ل

  .الجنس

  

ذه الفرضية                     ة له غ مستوى الدالل ذه الفرضية، حيث بل ول ه ر من مستوى        ) 0.724(تم قب وهي أآب

  .≥α) 0.05(الداللة 

درامي في                         ل ال اث نحو استخدام التمثي ذآور واإلن ين من ال هذه النتيجة تدل على أن اتجاهات المعلم

ة       ي العين ى أن معلم ك إل ة ذل زو الباحث ساوية، وتع دريس مت ث    الت ن حي شابهة م صائص مت م خ له

تخدامهم     شابهة، إضافة الس ة المت ستويات الطلب ونها، وم ي يدرس صفوف الت ة، وال ؤهالت العلمي الم

  .الكتب المدرسية المقررة نفسها
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دى،  (و ) 2005والرشدان، (و  ) 2006ملحم،  (وهذه النتيجة تتفق مع دراسة       د،   (و ) 2005ن و آاي أب

  ).Thomas, 1981(و ) Richards, 1990(و ) 2002الشناوي، (و ) 2004

  ).Hasen, 1974(و ) Hammad, 2001(و ) 1986الطواب، (واختلفت مع دراسة 

  

  

  مناقشة نتائج الفرضية السادسة2.5.5 
  

سادسة ة  : الفرضية ال ات معلمي المرحل ي متوسطات اتجاه ة إحصائية ف روق ذات دالل د ف ال توج

ى                  األساسية الدنيا في محافظة رام اهللا والب         دريس تعزى إل درامي في الت ل ال رة نحو استخدام التمثي ي

  .سنوات الخبرة

ذه الفرضية                     ة له غ مستوى الدالل ذه الفرضية، حيث بل ول ه ر من مستوى        ) 0.460(تم قب وهي أآب

  .≥α) 0.05( الداللة

ر                      ى سنوات الخب اًء عل درامي بن ل ال ة تدل هذه النتيجة على أن اتجاهات المعلمين نحو استخدام التمثي

ا ال                    ع فئاته دنيا بجمي متساوية، وتعزو الباحثة ذلك إلى أن سنوات الخبرة لمعلمي المرحلة األساسية ال

  .تؤثر على اتجاهاتهم نحو استخدام أسلوب التمثيل الدرامي

ا الحماس               ) سنوات 5أقل من    (فأصحاب الفئة األولى     درامي يملؤه ل ال اتهم نحو التمثي نجد أن اتجاه

ة تخرجهم رًا لحداث ة نظ ة الثاني د أصحاب الفئ ا نج نوات10 -5(، بينم رة ) س سبوا الخب دءوا يكت د ب ق

ا     ويقللوا من الوقوع في أخطائهم التربوية التي من ضمنها الوقوع في اختيار األسلوب التعليمي، بينم

ادرون             )  سنوات 10أآثر من   (أصحاب الفئة الثالثة     م ق دريس   فه فهم أصحاب الخبرة الطويلة في الت

ى اخ ديهم من  عل ا ل بة لكل موقف تعليمي وتوظيف آل م ة المناس ائل التعليمي اليب والوس ار األس تي

  .خبرات في عملهم

  ).Thomas, 1981( ، واختلفت مع دراسة )2005ندى، (اتفقت هذه النتيجة مع دراسة 
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  مناقشة نتائج الفرضية السابعة3.5.5

  
سابعة ية ال صا : الفرض ة إح روق ذات دالل د ف ة   ال توج ي المرحل ات معلم طات اتجاه ي متوس ئية ف

ى                           دريس تعزى إل درامي في الت ل ال رة نحو استخدام التمثي األساسية الدنيا في محافظة رام اهللا والبي

  نوع التخصص

ذه الفرضية                   ة له غ مستوى الدالل ر من مستوى         ) 0.644(تم قبول هذه الفرضية، حيث بل وهي أآب

  .≥α) 0.05(الداللة 

  

ل                        تدل هذه النتيج   دنيا نحو التمثي ة األساسية ال روق في اتجاهات معلمي المرحل ة على أنه ال توجد ف

  .الدرامي تعزى إلى نوع التخصص بفرعيه العلوم اإلنسانية أو فرع العلوم الطبيعية

  .فالمعلمون يميلون إلى استخدام هذا األسلوب وتطبيقه في آافة المواد الدراسية

ذه النتيجة مع دراسة          دى،    (وقد اتفقت ه و ) 2006ملحم،   (، واختلفت مع دراسة آل من            )2005ن

  ).Richards, 1990(و ) 2002الشناوي، (

  

  مناقشة نتائج الفرضية الثامنة4.5.5 
  

ة  ية الثامن ة      : الفرض ي المرحل ات معلم طات اتجاه ي متوس صائية ف ة إح روق ذات دالل د ف ال توج

ت              رة نحو اس ى             األساسية الدنيا في محافظة رام اهللا والبي دريس تعزى إل درامي في الت ل ال خدام التمثي

  .المؤهل العلمي

  

ذه الفرضية                     ة له غ مستوى الدالل ذه الفرضية، حيث بل ول ه ر من مستوى        ) 0.242(تم قب وهي اآب

  .≥α) 0.05(الداللة 

ية  ة األساس ي تعطى لمعلمي المرحل ة الت دورات التدريبي شابه ال ى ت ائج إل ذه النت ويمكن أن تعزى ه

رة دراستهم                    الدنيا، وأ  اء فت ًا أثن ًا ونظري دريبهم عملي تم ت ن المعلمين من حملة الدبلوم والبكالوريوس ي

  .الجامعية

  ).Thomas, 1981(و ) 2005ندى، (و ) 2006ملحم، (اتفقت هذه النتيجة مع دراسة 

  ).2002الشناوي، (بينما اختلفت مع دراسة 
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  مناقشة نتائج الفرضية التاسعة6.5 
  

درامي              : ةالفرضية التاسع  ل ال ال توجد عالقة بين واقع استخدام معلمي المرحلة األساسية الدنيا للتمثي

  .واتجاهاتهم نحوه في محافظة رام اهللا والبيرة

  وهي أقل من مستوى الداللة )  0.001(تم رفض هذه الفرضية، حيث بلغ مستوى الداللة  

 )0.05 (α≤.  

ى أن معلمي المر ذه النتيجة إل اه نحو يمكن أن تعزى ه ديهم اتج دما يكون ل دنيا عن ة األساسية ال حل

ك األسلوب في                 ى توظيف واستخدام ذل ون عل م يقبل استخدام أسلوب التمثيل الدرامي فإن ذلك يجعله

ه   د أن دريس نج ي الت درامي ق ل ال ستخدمون أسلوب التمثي ذين ي المعلمون ال ر ف ذلك األم دريس، آ الت

  . درامي في التدريسيكون لديهم اتجاه نحو أسلوب التمثيل ال

ًا من الدراسات التي تتفق أو تختلف مع                        وبعد مراجعة البحوث والدراسات السابقة لم تجد الباحثة أي

  .هذه النتيجة
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  :التوصيات7.5 
  

  :على ضوء ما توصلت إليه هذه الدراسة من نتائج، فان الباحثة توصي بما يلي

  

ي .1 ة والتعل ن وزارة التربي ب م ذلك الطل ق ب وفير مالح اهج وت سرحة المن اهج ، م سم المن م وق

 .للمعلمين والمعلمات

  

ى استخدام أساليب                    .2 ؤهلهم العلمي، عل تشجيع معلمي المرحلة األساسية الدنيا بغض النظر عن م

 .تدريسية حديثة ال سيما أسلوب التمثيل الدرامي

  

 .لية التعليميةالعمل على إنشاء مسارح مدرسية، لما لها من دور آبير في العم .3

  

 

ك     .4 دريس ، وذل ي الت ه ف تخدامه وتوظيف ة اس ول آيفي درامي ح ل ال لوب التمثي ر بأس ام أآث االهتم

 .بإدخاله آمساق لطلبة الجامعات أثناء فترة دراستهم الجامعية، ولجميع التخصصات

  

  

س                       .5 تمكن المعلمون من استخدام أساليب تدري اهج حتى ي ة في المن ية تخفيض حجم المادة التعليمي

 .متنوعة ومنها التمثيل الدرامي

  

  

ة         .6 ة التعليمي ي العملي درامي ف ل ال ف التمثي ول توظي اث ح ات واألبح ن الدراس د م راء المزي إج

 .التعلمية

 



  المراجع
  
  

  المراجع العربية: أوًال
  
  

  المراجع األجنبية: ثانيًا
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  المراجع العربية: أوًال
  

  
م   علم النفس التربوي للطالب الجامعي      ): 2007(  رياش، حسين وعبد الحق، زهرية       أبو والمعل

  .دار المسيرة للنشر والتوزيع، عمان، األردن. 1ط.الممارس

  

ز                 أبو د العزي و حشيش، عب اجح وأب زين، ن ل  ): 1999. ( غزله، محمد والعيسى، أدوينا وأبو ال دلي

  .، وزارة التربية والتعليم، عمان، األردنالمعلم في الدراما

  

د، عاصم  و آاي ر ): 2004. (أب ة  أث ي تنمي صة ف رد الق ة س تخدام طريق تيعاب  اس ارات االس مه

د، األردن        محافظة جرش   لدى طلبة الصف السابع األساسي في      القرائي ة اليرموك، إرب . ، جامع

  ).رسالة ماجستير غير منشورة(

  

يالت، مصطفى ا وه ي، لين و مغل يم): 2008. (أب ي التعل دراما والمسرح ف شر . ال ة للن دار الراي

  .والتوزيع، عمان، األردن

  

د د، احم سرح المدرسي ): 1999. (احم شطة الم ين أن داع والتنم. تقن ى المصري لإلب ة،   الملتق ي

  .القاهرة، مصر

  

  .يوسف ثروة، مكتبة النهضة، بغداد، العراق: ترجمة. تشريح الدراما): 1984. (أسلن، مارتن

  

وي والتواصل       -الدراما اإلبداعية ): 1999.(أوال ستينا نيلسون   شر   .  أداة في العمل الترب سان للن بي

  .والتوزيع، بيروت، لبنان

  

هام در، س ر الترب): 2002.(ب ةاتجاهات الفك ي مجاالت الطفول و المصرية، . وي ف ة االنجل مكتب

  . مصر

  

اجح     زين، ن و ال ا وأب سى، أدوين ا والعي ل، لين ر): 1996. (الت ل-دور الخبي درب  دلي  الم

  .وزارة التربية والتعليم، عمان، األردن.والمتدرب
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ليم     دراوس س دارس الحكومي               ): 2011. (تيسير، ان ة في الم ة الثانوي ة مدى تطبيق معلمي المرحل

ة        ويين، مجل شرفين الترب ر الم ة نظ ن وجه شاملة م ودة ال ايير الج ة لمع دس  األردني ة الق جامع

  )2011( ، تموز )2(، مجلد)24(، عددالمفتوحة لألبحاث والدراسات

  

دس المفتوحة  ة الق اعي): 2000.(جامع نفس االجتم م ال دس المفتوحة، . عل ة الق شورات جامع من

  .القدس، فلسطين

  

د ه، أحم سرحية  ): 1997. (الجالبن دمى الم دريس ال و ت ة نح ة الفني ي التربي ات معلم اتجاه

ي   امن األساس صف الث ية لل وعات الدراس ي الموض ة ف دراما تعليمي تخدامها آ ة .واس  جامع

  ).رسالة ماجستير غير منشورة. (اليرموك، إربد، األردن

  

  .لقاهرة، مصرالدار المصرية اللبنانية، ا. المسرح التعليمي): 2005.(حسين، آمال الدين

  

ة الغوث في                   ): 2000. (حلس، عزام  دارس وآال دنيا في م ة األساسية ال اتجاهات معلمي المرحل

يم             . غزة نحو استخدام المسرح في التعليم      ة والتعل رة التربي مجلة المعلم والطالب، تصدر عن دائ

  .40ـــ 15، ص )15(العددفي وآالة الغوث، 

  

راهيم  ادة، إب صطل ): 1994.(حم م الم سرحية معج ة والم و   . 3ط. حات الدرامي ة االنجل مكتب

  .المصرية، القاهرة، مصر

  

ى االستيعاب القرائي               ): 2000.(حموه، بهية غازي   ة عل درامي للنصوص القرائي ل ال ر التمثي  أث

  ).رسالة ماجستير غير منشورة. ( الجامعة األردنية.لطلبة الصف السابع األساسي في األردن

  

ل      ): 1997.(مفيدحواشين، زيدان وحواشين،     ة الطف ان،     . اتجاهات حديثة في تربي ر، عم دار الفك

  .األردن

  

ان و، ج سرح): 1976.(دوفيني يولوجيا الم ة. سوس الي، ج: ترجم افظ الجم ة،  .2ح وزارة الثقاف

  .، دمشق، سورية200-199ص
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ل  ب، نبي سرحي  ): 1996.(راغ رض الم ن الع شر   .ف ة للن صرية العالمي شرآة الم ان - ال  لونجم

  .   مكتبة لبنان ناشرون، القاهرة، مصر:وبيروت

  
يم           ): 2002. ( سوزان وليلى  الرجعي، تعلم والتعل دراما في عمليتي ال مرآز اإلعالم    . توظيف ال

  .البيرة، رام اهللا، فلسطين, والتنسيق التربوي 

  

دان،رانية امس       ): 2005. (الرش صف الخ الب ال صيل ط ي تح ة ف دراما التعليمي ة ال ر طريق  أث

ا اظ ب ةواالحتف ة والوطني ة االجتماعي ي مبحث التربي ت، األردن. لتعلم ف ة آل البي الة . (جامع رس

  ).ماجستير غير منشورة

  

دارس الخاصة في             ): 2002. (الشناوي، حبيب   واقع استخدام الدراما في التعليم لدى معلمي الم

  ).رسالة ماجستير غير منشورة.( جامعة القيروان، تونس. تونس

  

ي  ادق، إمل اهيم      م): 1996.(ص ض المف اض بع ال الري ساب أطف لوب إلآ رائس آأس  سرح الع

  . معهد الدراسات العليا للطفولة، جامعة عين شمس–، دراسة تجريبية األساسية لجان بياجيه

  

ة اإلنجاز         ): 1997.(الصباح، رنا، إدريس   ادة دافعي دريبي لزي امج ت ر      (،  برن الة ماجستير غي رس

  .، جامعة دمشق، سوريا)منشورة

  

ر ): 2000.(فاتن حسني صوالحة،   ى                أث راءة عل يم نصوص الق دراما في تعل  استخدام أسلوب ال

ات الصف الخامس            ة اليرموك   . تنمية مهارات القراءة الجهرية المعبرة لدى طالب الة  .(جامع رس

  ).ماجستير غير منشورة

  

ة  حو. أثر اللعب التمثيلي في النمو اللغوي لدى أطفال الحضانة        ): 1986.(الطواب، سيد محمود   لي

  .، جامعة حلوان، مصر35-25، ص)3(، عدد)4(، مجلدآلية التربية

  

  .مرآز القدس للدراسات السياسية: ، عمان)1(ط. ومضات تربوية، )2003. (الطول، عماد
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د  ي، يوسف محم اهيم     ): 2010.(طيط ساب المف ي اآت درامي ف ل ال ة التمثي تخدام طريق ر اس أث

ا   النحوية لطلبة الصف الخامس األساسي واتجا        اتهم نحوه سطين،       . ه دس، فل ة الق الة  (جامع رس

  ). ماجستير غير منشورة

  

انوي في مصر             ): 2008.(عباس، محمود  يم الث ة  . إدارة الجودة الشاملة آمدخل لتطوير التعل مجل

  158، ص )27(، مصر، السنة الحادي عشر، عددالتربية والتنمية

  

ة       فاعلية المسرح التعليمي في ت      ): 2000.(عزازي، سلوى محمد   راءة الجهري ارات الق ة مه  نمي

ازيق      . لدى تالميذ الحلقة الثانية من التعليم األساسي       ة الزق ة، جامع الة ماجستير    .(آلية التربي رس

  ).غير منشورة

  

د       وح، احم تعلم الصفي             ): 2008.(عفانة، عزو والل ة في ال ة حديث دريس الممسرح رؤي دار . الت

  .األردنعمان،  . 1المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، ط

  

ة ري، عطي ة  ): 2003.( العم راءة والكتاب سين الق سرح لتح دراما والم تخدام ال ة . اس مجل

  ).18(،عددالمعلم

  

ان اني، حن ل ): 1991.(العن يم الطف ي تعل سرح ف دراما والم شر  . 2، طال ة والن ر للطباع دار الفك

  .والتوزيع، عمان، األردن

  

ان اني، حن يم): 1997.(العن ي تعل سرح ف دراما والم لال شر  . 4ط.  الطف ة والن ر للطباع دار الفك

  .والتوزيع، عمان، األردن

  

شر   . الفن والدراما والموسيقى في تعليم الطفل   ): 2002.(العناني، حنان عبد الحميد    دار الفكر للن

  .والتوزيع، عمان، األردن

  

ان اني، حن ال): 2002.(العن د األطف ة-اللعب عن ة والتطبيقي ر، ع. األسس النظري ان،  دار الفك م

  .األردن
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  ).18(، عددمجلة المعلم. دور المسرح في تشجيع أدب األطفال): 2003.(العنزي، عيد خلف

  

ة الصف          ): 1997.(الغول، يوسف  العاشر   أثر استخدام الدراما آأسلوب تدريس في اآتساب طلب

ا            اظ به ة واالحتف ة الفني اهيم التربي ة اليرموك   . األساسي لبعض مف ر     .(جامع الة ماجستير غي  رس

  ). منشورة

  

سان ي، إح ث   ): 2001.(فهم صف الثال ذ ال صيل تالمي ى تح دور عل ب ال تخدام لع ة اس فاعلي

دادي ا اإلع اتهم نحوه ة واتجاه د النحوي سعودية . للقواع ز، ال د العزي ك عب ة المل الة . (جامع رس

  ). ماجستير غير منشورة

  

ة . تاريخ المسرح  ): 1984(فيتوباندولفي   اس زحالوي، ج    : ترجم ة، ص   وز . 4إلي ، 75ارة الثقاف

  . دمشق

  

وني   ي، ع راهيم وآروم اعود، إب صف   ): 1996.(الق الب ال صيل ط ي تح ل ف ة التمثي ر طريق  أث

د  مجلة أبحاث اليرموك  . الخامس واتجاهاتهم نحو البيئة في مبحث التربية االجتماعية        ، )12(، مجل

  .    ، األردن178-147،ص)4(عدد

  

د دومي، تغري ي ): 2007.(الق اظ ف ي التحصيل الدراسي واالحتف ق اللعب ف تعلم عن طري ر ال  أث

ة              ابلس الحكومي ة ن دارس مدين ع األساسي في م ة الصف الراب دى طلب ة ل  .مادة اللغة اإلنجليزي

  ). رسالة ماجستير غير منشورة.(جامعة النجاح الوطنية، فلسطين

  

  .القاهرة، مصرعالم الكتب، . المناهج والمدخل الدرامي): 2001.(القرشي، أمير

  

ل            ): 2006.(القضاة، محمد والترتوري، محمد    د طف ة واالستعداد القرائي عن ارات اللغ  تنمية مه

  . دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان، األردن.الروضة

  

ة           ): 2009.(الكخن، أمين وهنية، لينا    ة العربي دريس قواعد اللغ أثر استخدام الدراما التعليمية في ت

ات ا     ة     . لصف العاشر األساسي   في تحصيل طالب وم التربوي ة في العل ة األردني د المجل ، )5(، مجل

  .216 -201، ص)3(عدد
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ة تصدر عن مرآز          مجلة رؤى التربوية  . الدراما والقصة ): 2003.(الكردي، وسيم  ، نشرة دوري

  .، رام اهللا، فلسطين)6(القطان للبحث والتطوير التربوي، عدد

  

تعلم          ): 2002. (مرآز اإلعالم والتنسيق التربوي    يم وال دراما في عمليتي التعل رام اهللا .توظيف ال

  .فلسطين

  

  .رام اهللا ، فلسطين. الدراما في السياق التربوي): 2008. (مرآز القطان

  

ساعيد، صالح ة   ): 2003.( الم صيل طلب ي تح شة ف ب األدوار والمناق ي لع تخدام طريقت ر اس أث

اته  ادات واتجاه ي دروس العب ي ف امس األساس صف الخ اال ة . م نحوه ان العربي ة عم جامع

  ).رسالة ماجستير غير منشورة. ( للدراسات العليا، األردن

  

بعض               ): 2000.(مفضي، عمر  ة الصف التاسع األساسي ل  أثر استخدام الدراما في تحصيل طلب

  ).رسالة ماجستير غير منشورة. ( جامعة اليرموك.مفاهيم التربية اإلسالمية واحتفاظهم بها

  

ائدة  م، س و      ): 2006(.ملح ل نح ة الخلي ي محافظ دنيا ف ية ال ة األساس ي المرحل ات معلم  اتجاه

دريس   ي الت درامي ف ل ال تخدام التمثي سطين . اس دس، فل ة الق ر  . (جامع ستير غي الة ماج رس

  ).منشورة

  

نفس       ): 2002.(ملحم، سامي  م ال شر        .القياس والتقويم في التربية وعل ع والن سيرة للتوزي  دار الم

  .ردنوالطباعة، عمان، األ

  

ي دى، عل ابلس ): 2005.(ن ة ن ي منطق ة ف ة الغوث الدولي دارس وآال ي م ين ف ات المعلم  اتجاه

يم         دراما في التعل سطين       . التعليمية نحو استخدام ال ة، فل ة النجاح الوطني الة ماجستير    . (جامع رس

  ).غير منشورة

  

ة  ): 2000.(نصار، محمد وصوالحة، معتصم    ة وتطبيق    -الدراما التعليمي ومي    الم.  نظري رآز الق

  .للنشر، إربد، األردن
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دى             ): 2004.(نصر، حمدان والعبادي، حامد    ارة الكالم ل ة مه أثر استراتيجية لعب الدور في تنمي
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                                         بسم اهللا الرحمن الرحيم
  )1 (ملحق

  
  االستبانة بصورتها األولية

  
  

  أداة للتحكيم
  

  .المحترم : ....................................... حضرة المحكم 
 رام اهللا "واقع استخدام معلمي المرحلة األساسية الدنيا في محافظة  " احثة بدراسة بعنوان    تقوم الب 
ى          ,  " للتمثيل الدرامي وعالقته باتجاهاتهم نحوه        "والبيرة ات الحصول عل تكماًال لمتطلب ك اس وذل

  .درجة الماجستير في أساليب التدريس من جامعة القدس 
   حيث صدق فقراتها ومالءمتها لغرض الدراسة يرجى من حضرتكم تحكيم هذه األداة من

  
  شكرا لكم لحسن تعاونكم

  
  الباحثة

  
   الخطيبميرفت عبد اهللا

  
  
  
  

  :الجزء األول 
  

  أمام ما ينطبق عليكم  ) (xالرجاء وضع إشارة   
  

  أنثى (   ) ذآر                   :             (   ) الجنس 
  

  أعلى من بكالوريوس (  ) بكالوريوس                            (   ) دبلوم     :   (   ) المؤهل العلمي 
  

  علوم طبيعية(   ) علوم إنسانية      :   (   ) تخصص المعلم 
  

  سنوات10أآثر من (   ) سنوات   10-5(   )  سنوات   5اقل من :   (   ) سنوات الخبرة 
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   فقرات األداة  :الجزء الثاني 
  

فقرة تتضمن معلومات عن واقع استخدام التمثيل الدرامي وتوظيفه في ) 36(ه األداة على تشتمل هذ
  .العملية التعليمية التعلمية 

  
  

غير   مناسبة  الفقرات الرقم
  مناسبة

بحاجة 
إلى 
  تعديل

  )المعلم والتمثيل الدرامي : ( المجال 
  

استخدم التمثيل الدرامي ألنه يعمل على توطيد العالقة بين   1
  . المعلم والمتعلم 

  

      

أوظف التمثيل الدرامي ألنه يكشف عن مواهب المتعلمين   2
  .وتنميتها 

      

استخدم التمثيل الدرامي آأسلوب تعليمي داخل غرفة   3
  .الصف 

      

أتعامل مع التمثيل الدرامي ألنه يعتبر وسيلة لحل المشاآل   4
  .السلوآية لدى المتعلم 

      

        .رامي ألنه ال يعزز ثقة المتعلم بنفسه ال أوظف التمثيل الد  5
        .استخدم التمثيل الدرامي ألنه يطور مهارة حل المشكالت   6
أوظف التمثيل الدرامي في التعليم ألنه يتيح التنافس   7

  .الشريف بين المتعلمين 
      

 ال أتعامل مع التمثيل الدرامي ألنه ال يسمح للمتعلم بان   8
  .مشاعره يعبر عن انفعاالته و

      

استخدم التمثيل الدرامي ألنه يشجع على اتخاذ القرارات   9
  .في المواقف الطارئة 

  

      

ال أوظف الدراما التعليمية في التدريس ألنها ال تسمح   10
. بمشارآة جميع الطلبة وخاصة ذوي الشخصيات المنطوية

      

  )المتعلم والتمثيل الدرامي :( المجال 
  

ل الدرامي ألنه ينمي الخيال اإلبداعي لدى استخدم التمثي  11
  .المتعلم 

      

 أشجع على استخدام الدراما التعليمية ألنها تعمل على   12
  .تنمية جسم وحواس المتعلم 

      

ألنها تثري اللغة لديهم , أدرب المتعلمين على الدراما   13
  .وذلك من خالل التغلب على بعض العيوب في النطق 

      

راما ألنها تعود المتعلم على التفكير المنطقي استخدم الد  15
  . في مواجهة مشكالت الحياة موالمنظ
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        .أوظف الدراما ألنها تعزز ثقة المتعلم بنفسه   16
        .استخدم الدراما ألنها تشعر المتعلم بالفرح والسرور   17
أتعامل مع الدراما ألنها تعتبر من خير وسائل العالج   18

  .ل للطفل  الخجو
      

أوظف الدراما ألنها تنمي روح العمل التعاوني والعمل   19
  . آفريق

      

  )المنهاج والتمثيل الدرامي : ( المجال 
  

أشجع على  تطبيق الدراما في المنهاج ألنها تعتبر أسلوب   20
  .تعليمي ناجح 

  

      

21  
  

ال استطيع توظيف الدراما في زمن الحصة الصفية 
  .  تحتاج لزمن أطول المعتادة الن الدراما

      

 ال استفيد من الدورات التعليمية ألنها ال تغطي موضوع   22
  .الدراما بفاعلية

      

ال أوظف الدراما في التعليم ألنها ال تتناسب ومنهاج التعليم   23
  .الفلسطيني 

      

ال استخدم أساليب تدريس حديثة الن المناهج ترآز على   24
  .أساليب تدريس تقليدية 

      

أشجع على تصميم دروس تقوم على أسلوب الدراما ألنها   25
  .تساعد المتعلم في تعلم دروسه 

      

ال استطيع التعامل مع  الدراما في المنهاج  الن المعلومات   26
  .المتوفرة عن استخدام الدراما في المنهاج غير آافية 

      

  )اإلمكانات المادية والتمثيل الدرامي : ( المجال 
  

جد صعوبة في التعامل مع الدراما الن إدارة المدرسة ال  أ  27
 .تشجع على تفعيل أسلوب الدراما بحجة اإلمكانات المادية 

      

لكي أوظف  الدراما التعليمية يجب توفير المرافق الخاصة   28
  .الالزمة 

      

أوظف الدراما بشكل جيد عندما تكون مساحة غرفة   29
  .الصف معقولة

      

 في توظيف الدراما عندما تكون ميزانية أجد صعوبة  30
  .تطبيق الدراما في المدرسة مرتفعة 

  

      

أوظف الدراما بشكل جيد عندما تكون التهوية داخل غرفة   31
  .الصف متوفرة 

      

استخدم إنارة جيدة داخل غرفة الصف عند التعامل مع   32
  .الدراما 

  

      

        . الصف استطيع توظيف الدراما حسب المتاح في غرفة  33
        .استخدم الدراما بارتياح الن تكلفتها في التعليم زهيدة   34
      أشجع على توفير مسارح مدرسية من اجل توظيف   35
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  . الدراما
استطيع التعامل مع  الدراما  دون الحاجة إلى استخدام   36

أدوات مثل المالبس والحلي والسيوف ألنها أمور غير 
  .لتعليمية مهمة في توظيف الدراما ا

      

  
  
  
  
  

فقرة تتضمن معلومات عن اتجاهات معلمي المرحلة األساسية الدنيا ) 49(  على تشتمل هذه األداة
  .نحو التمثيل الدرامي 

  
غير   مناسبة  الفقرات الرقم

  مناسبة
بحاجة 

إلى 
  تعديل

الحصص المعتمدة على استخدام التمثيل الدرامي في   1
  .ي التدريس من الحصص المحببة لنفس

      

أحبذ التدريس بالطريقة التقليدية ألنه يعتبر من أفضل   2
  .أنواع التدريس 

      

        .من اهتماماتي شراء الكتب المتعلقة بالدراما في التدريس   3
        .اشعر بالملل عند إعطاء حصة تعتمد على لعب األدوار   4
حبذا لو يخصص منهاج للمرحلة األساسية الدنيا ينمي   5

  .الطلبة نحو التمثيل الدرامي اتجاهات 
      

        .طريقة التمثيل الدرامي نظرية وغير قابلة للتطبيق   6
اعتقد أن استخدام أسلوب التمثيل الدرامي في التدريس   7

  .يجعل أهداف الدرس غير واضحة 
  

      

أحس أن محتوى المادة المعتمدة على أسلوب التمثيل   8
  .للتعلم الدرامي يزيد من دافعية المتعلمين 

      

اعتقد أن  المادة المعتمدة على أسلوب التمثيل الدرامي ذات   9
  .فائدة قليلة للمتعلمين 

      

        .توازن الدراما بين المعرفة النظرية والتطبيقية   10
اهتم بالبرامج التعليمية وأتابعها عندما توظف الدراما في   11

  .التعليم 
      

        .تعليم مضيعة للوقت أرى أن استخدام الدراما في ال  12
اشعر أن استخدام الدراما التعليمية من أفضل الوسائل   13

  .واألساليب فعالية للموقف التعليمي 
      

ارغب بالمشارآة بالدورات التدريبية المتعلقة بطرق   14
  .توظيف الدراما التعليمية في التدريس 

      

لك أحب الدروس المعتمدة على الدراما أهدافها واضحة ولذ  15
  .أن ادرسها 

      

      إن التدريس باالعتماد على الدراما يشعرني بأنني ال أتقن   16
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  .التدريس لصعوبة تطبيق الدراما 
اشعر بأنني ال أتقن التدريس باالعتماد على الدراما بسبب   17

  .صعوبة تطبيقها 
      

        .يتفاعل المتعلمين مع المادة الدرامية   18
        .درامية تتطلب جهدا آبيرا من المعلم أحس أن المادة ال  19
اعتقد أن المادة الدرامية مناسبة لمستويات المتعلمين في   20

  .المرحلة األساسية الدنيا 
      

ال أشجع على تدريس المادة الدرامية ألنني اشعر أنها   21
  .تحتاج إلى وقت وجهد آبير 

      

وات أرى انه عندما يكون من السهل الحصول على األد  22
الالزمة للتدريس المعتمد على الدراما فان ذلك يساعد في 

  .عملية التدريس 

      

يواجهني الكثير من الصعوبات عندما استخدم الدراما في   23
  .التدريس مثل خجل المتعلمين 

      

الدراما الصفية ، عملية الدراما ، الدراما المطورة ،   24
طلحات يصعب مص, التمثيل اإلبداعي، الدراما اإلبداعية

  .التمييز بينها 

      

اعتقد انه ال يمكن ضبط الموقف الصفي أثناء استخدام   25
  .الدراما 

      

اعتقد أن المتعلمون ال يملكون المقدرة على المشارآة في   26
  .توظيف الدراما التعليمية في التدريس 

      

إن توظيف الدراما التعليمية في التدريس يمتاز بالبساطة   27
  .لتكاليف وقلة ا

      

يمكن وصف الموضوعات الدرامية التعليمية بالحيوية   28
  .والمرونة في العرض 

      

أرى أن ضخامة المقررات الدراسية ال تتناسب واستخدام   29
  .الدراما التعليمية في التدريس 

      

إن توظيف الدراما التعليمية في التدريس يحتاج إلى   30
  .متخصص 

      

ا التعليمية يعتمد على قدرات المتعلمين اإلعداد للدرام  31
  .ولذلك فهو ليس بحاجة إلى تجهيزات خاصة 

      

اشعر أن األنشطة الدرامية تجعل المتعلمين ال ينظرون إلى   32
  .عملية التعلم بجدية 

      

اعتقد أن  الجهات التربوية ال تولي أسلوب الدراما   33
  .التعليمية العناية الكافية 

      

        . التمثيل الدرامي ينمي لدي القدرة على اإلبداع اشعر أن  34
وجود منهاج يتعلق بالتمثيل الدرامي يشجعني على   35

  .االآتشاف والبحث 
      

اعتقد أن التمثيل الدرامي عاجز عن تنمية قدرتي على   36
  .التذوق الجمالي 

      

        .أرى أن الدراما التعليمية تنمي خيالي   37
      درامية أحسها غير قادرة على إثارة حب إن المواضيع ال  38
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  .االستطالع لدي 
الدراما التعليمية تعمل على إشغال فراغ المتعلم بعمل نافع   39

  .ومثير 
      

من المعتقد أن الدراما التعليمية تنمي التفكير اإلبداعي لدى   40
  .المتعلمين 

      

ي بين اعتقد أن الدراما التعليمية تشجع روح العمل التعاون  41
  .المتعلمين 

      

أرى أن الدراما التعليمية تفتقر إلى نشاطات عملية هادفة   42
  .يمارسها المتعلمين

      

إن أسلوب الدراما يساهم في عالج الكثير من المشاآل لدى   43
  .المتعلمين مثل الخجل واالنطواء 

      

إن الدراما التعليمية تساهم في العالج النفسي للمتعلمين من   44
  .ل التعبير عن مشاعرهم بحرية خال

      

اعتقد أن استخدام الدراما التعليمية في التدريس يسمح   45
وخاصة ذوي الشخصيات , بمشارآة جميع المتعلمين

  .المنطوية 

      

الدراما التعليمية تساهم في تنمية شعور المتعلمين باالنتماء   46
  .لمدرستهم 

      

        . يؤدي إلى تعلم فعالاشعر أن توظيف الدراما التعليمية  47
أحس بأنني متميزا عن بقية زمالئي من خالل توظيفي   48

  .للدراما التعليمية في التدريس 
      

اعتقد أن توظيف الدراما التعليمية ينمي جوانب شخصية   49
  . المتعلم

      

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 100

  
  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  

  )2(ملحق 
  االستبانة بصورتها النهائية

  
                                                    

  :ة المحترم/المعلم
دنيا في محافظة رام اهللا                 "تقوم الباحثة بدراسة بعنوان      ة األساسية ال واقع استخدام معلمي المرحل

وه  اتهم نح ه باتجاه درامي وعالقت ل ال رة للتمثي ات ،"والبي تكماال لمتطلب ك اس ى وذل  الحصول عل
ذه  . في أساليب التدريس من جامعة القدس    تيردرجة الماجس  يرجى من حضرتكم التعاون في تعبئة ه

ستخدم إال ألغراض                    ن ت االستبانة وما تحتاجه من بيانات بدقة وموضوعية ، علما بان هذه البيانات ل
  .البحث العلمي فقط 

  
  

  شكرًا لكم لحسن تعاونكم
  
  

  الباحثة
  

   الخطيبميرفت عبد اهللا
  
  
  
  

  :ل الجزء األو
  

  أمام ما ينطبق عليكم  ) (xالرجاء وضع إشارة   
  

  أنثى (   ) ذآر                   :             (   ) الجنس 
  

ي   ل العلم وم                 :   (   ) المؤه الوريوس                (   ) دبل ن  (  ) بك ى م أعل
  بكالوريوس 

  
  علوم طبيعية  ) ( علوم إنسانية      :   (   ) تخصص المعلم 

  
  سنوات10أآثر من (   ) سنوات   10-5(   )  سنوات   5اقل من :   (   ) سنوات الخبرة 
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  فقرات األداة  : الجزء الثاني 
  

 ه استخدام التمثيل الدرامي وتوظيف واقعفقرة تتضمن معلومات عن) 26( على تشتمل هذه األداة
  . في العملية التعليمية التعلمية 

  
  
    لرقما

  الـفـقرة
بدرجة 
آبيرة 
  جدا

بدرجة 
  آبيرة

بدرجة 
  متوسطة

بدرجة 
  قليلة

بدرجة 
 قليلة جدا

  :اوظف التمثيل الدرامي ألنه/ استخدم 

  . يعمل على توطيد العالقة بين المعلم والمتعلم   1
  

          

            يكشف عن مواهب المتعلمين وتنميتها  2

            .أسلوب تعليمي  جيد داخل غرفة الصف   3

            يعتبر وسيلة لحل المشاآل السلوآية لدى المتعلم   4

            .يتيح التنافس الشريف بين المتعلمين   5

            يسمح للمتعلم بان يعبر عن انفعاالته ومشاعره   6

            يشجع على اتخاذ القرارات في المواقف الطارئة   7

يسمح بمشارآة جميع الطلبة وخاصة ذوي   8
  .نطويةالشخصيات الم

          

            .ينمي الخيال اإلبداعي لدى المتعلم   9

            .يعمل على تنمية جسم وحواس المتعلم   10

يثري اللغة لدى المتعلمين من خالل التغلب على   11
  .بعض العيوب في النطق 

          

 في ميعود المتعلم على التفكير المنطقي والمنظ  12
  .مواجهة مشكالت الحياة 

          

            .عر المتعلم بالفرح والسرور يش  13

            .يعتبر من خير وسائل العالج للطفل  الخجول   14

            .ينمي روح العمل التعاوني والعمل آفريق  15

  .يعتبر أسلوب تعليمي ناجح   16
  

          

             .طويليحتاج لزمن   17
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            .يقدم مواد اثرائية   18

            .يساعد المتعلم في تعلم دروسه   19

            إدارة المدرسة  تشجع على تفعيل أسلوب الدراما   20

            .يقدم تطبيقات لدعم تعلم الطلبة    21

            .يعزز المناقشات بين المتعلمين   22

 من مفهوم عينمي لدى الطلبة الثقة بالنفس ويرف  23
  .الذات لديهم 

          

            .يحبب الطلبة بالحياة المدرسية   24

            . ض أنشطة صفية متنوعة يعر  25

            . ينمي مهارات الحرآة والتعبير لدى الطلبة   26

  
  
  
  
  
  
  

  فقرة تتضمن معلومات عن اتجاهات معلمي المرحلة ) 35(  على تشتمل هذه األداة
  األساسية الدنيا نحو  التمثيل الدرامي

  
    الرقم

  الفقرة
موافق 
  بشدة

معارض   معارض  محايد  موافق
  بشدة

حصص المعتمدة على استخدام التمثيل ال  1
الدرامي في التدريس من الحصص المحببة 

  .لنفسي 

          

أحبذ التدريس بالطريقة التقليدية ألنه يعتبر من   2
  .أفضل أنواع التدريس 

          

من اهتماماتي شراء الكتب المتعلقة بالدراما في   3
  .التدريس 

          

لى لعب اشعر بالملل عند إعطاء حصة تعتمد ع  4
  .األدوار 

          

حبذا لو يخصص منهاج للمرحلة األساسية   5
الدنيا ينمي اتجاهات الطلبة نحو التمثيل الدرامي 

.  

          

اعتقد أن استخدام أسلوب التمثيل الدرامي في   6
  التدريس يجعل أهداف الدرس أآثر وضوحا

  

          

أحس أن محتوى المادة المعتمدة على أسلوب   7
امي يزيد من دافعية المتعلمين للتعلم التمثيل الدر

.  
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اعتقد أن  المادة المعتمدة على أسلوب التمثيل   8
  الدرامي ذات فائدة قليلة للمتعلمين 

          

            .توازن الدراما بين المعرفة النظرية والتطبيقية   9

اهتم بالبرامج التعليمية وأتابعها عندما توظف   10
  .الدراما في التعليم 

          

ارغب بالمشارآة بالدورات التدريبية المتعلقة   11
  .بطرق توظيف الدراما التعليمية في التدريس 

          

إن التدريس باالعتماد على الدراما يشعرني   12
  .بأنني ال أتقن التدريس لصعوبة تطبيق الدراما 

          

اشعر بأنني ال أتقن التدريس باالعتماد على   13
  .طبيقها الدراما بسبب صعوبة ت

          

            .يتفاعل المتعلمين مع المادة الدرامية   14

أحس أن المادة الدرامية تتطلب جهدا آبيرا من   15
  .المعلم 

          

اعتقد أن المادة الدرامية مناسبة لمستويات   16
  .المتعلمين في المرحلة األساسية الدنيا 

          

ال أشجع على تدريس المادة الدرامية ألنني   17
  .شعر أنها تحتاج إلى وقت وجهد آبير ا

          

يواجهني الكثير من الصعوبات عندما استخدم   18
  .الدراما في التدريس مثل خجل المتعلمين 

          

اعتقد انه ال يمكن ضبط الموقف الصفي أثناء   19
  .استخدام الدراما 

          

اعتقد أن المتعلمون ال يملكون المقدرة على   20
يف الدراما التعليمية في المشارآة في توظ

  .التدريس 

          

إن توظيف الدراما التعليمية في التدريس يمتاز   21
  .بالبساطة وقلة التكاليف 

          

يمكن وصف الموضوعات الدرامية التعليمية   22
  .بالحيوية والمرونة في العرض 

          

أرى أن ضخامة المقررات الدراسية ال تتناسب   23
  .لتعليمية في التدريس واستخدام الدراما ا

          

اشعر أن األنشطة الدرامية تجعل المتعلمين ال   24
  .ينظرون إلى عملية التعلم بجدية 

          

اشعر أن التمثيل الدرامي ينمي لدي القدرة على   25
  .اإلبداع 

          

وجود منهاج يتعلق بالتمثيل الدرامي يشجعني   26
  .على االآتشاف والبحث 

          

أن التمثيل الدرامي عاجز عن تنمية اعتقد   27
  .قدرتي على التذوق الجمالي 

          

            .أرى أن الدراما التعليمية تنمي خيالي   28

إن المواضيع الدرامية أحسها غير قادرة على   29
  .إثارة حب االستطالع لدي 

          

الدراما التعليمية تعمل على إشغال فراغ المتعلم   30
  .بعمل نافع ومثير 
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أرى أن الدراما التعليمية تفتقر إلى نشاطات   31
  .عملية هادفة يمارسها المتعلمين

          

اعتقد أن استخدام الدراما التعليمية في التدريس   32
وخاصة ذوي , يسمح بمشارآة جميع المتعلمين

  .الشخصيات المنطوية 

          

الدراما التعليمية تساهم في تنمية شعور   33
  .نتماء لمدرستهم المتعلمين باال

          

اشعر أن توظيف الدراما التعليمية يؤدي إلى   34
  .تعلم فعال

          

اعتقد أن توظيف الدراما التعليمية ينمي جوانب   35
  .شخصية المتعلم

          

  
  
  
  
  
  
  

 انتهت االستبانة
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  )3 (ملحق
  

  أسماء المحكمين
  
  

  اسم المحكم  الرقم
  
  

  مكان العمل  يةالدرجة العلم

  د احمد فهيم جبر.أ  1
  

 أبو ديس/ جامعة القدس  دآتوراه

  دآتوراه  محسن عدس. د  2
  

 أبو ديس/ جامعة القدس

  عفيف زيدان. د  3
  

 أبو ديس/ جامعة القدس  دآتوراه

  دآتوراه  زياد قباجة. د  4
  

 أبو ديس/ جامعة القدس

  دآتوراه  غسان سرحان. د  5
  

 أبو ديس/ جامعة القدس

  دآتوراه   محمود أبو سمرة.د  6
  

 أبو ديس/ جامعة القدس

  دآتوراه  محمد عابدين. د  7
  

 أبو ديس/ جامعة القدس

  دآتوراه  موسى الخالدي. د  8
  

  جامعة بيرزيت

/ جامعة القدس المفتوحة  دآتوراه  نادر أبو خلف. د  9
  رام اهللا

10  
  

  جامعة بيرزيت  دآتوراه  د خوله الشخشير.أ

  جامعة بيرزيت  آتوراهد  عال الخليلي. د  11
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  فهرس الجداول
  

  
  رقم الجدول

  

  
  محتوى الجدول

  
  رقم الصفحة

  52  خصائص أفراد عينة الدراسة 1.3
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لواقع استخدام  2.4

  التمثيل الدرامي
60  

غير لواقع استخدام التمثيل الدرامي تبعا لمت) ت(نتائج اختبار 3.4
  الجنس

61  

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لواقع استخدام  4.4
  التمثيل الدرامي تبعا لمتغير سنوات الخبرة

62  

نتائج تحليل التباين األحادي في متوسطات واقع استخدام التمثيل  5.4
  الدرامي تبعا لمتغير سنوات الخبرة

62  

مثيل الدرامي تبعا لمتغير لواقع استخدام الت) ت(نتائج اختبار 6.4
  التخصص

63  

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لواقع استخدام  7.4
  التمثيل الدرامي تبعا لمتغير المؤهل العلمي

64  

نتائج تحليل التباين األحادي في متوسطات واقع استخدام التمثيل   8.4
  الدرامي تبعا لمتغير المؤهل العلمي

64  

 الحسابية واالنحرافات المعيارية لالتجاهات نحو المتوسطات 9.4
  التمثيل الدرامي

65  

التجاهات معلمي المرحلة األساسية الدنيا نحو ) ت(نتائج اختبار 10.4
  التمثيل الدرامي تبعا لمتغير الجنس

67  

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية التجاهات معلمي  11.4
 التمثيل الدرامي تبعا لمتغير سنوات المرحلة األساسية الدنيا نحو

  الخبرة

68  

نتائج تحليل التباين األحادي التجاهات معلمي المرحلة األساسية  12.4
  الدنيا نحو التمثيل الدرامي تبعا لمتغير سنوات الخبرة

69  

التجاهات معلمي المرحلة األساسية الدنيا نحو ) ت(نتائج اختبار 13.4
  ير التخصصالتمثيل الدرامي تبعا لمتغ

69  

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية التجاهات معلمي  14.4
  المرحلة األساسية الدنيا تبعا لمتغير المؤهل العلمي

70  

نتائج تحليل التباين األحادي التجاهات معلمي المرحلة األساسية  15.4
  الدنيا نحو التمثيل الدرامي تبعا لمتغير المؤهل العلمي

71  
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  فهرس المالحق
  

رقم 

  الملحق

رقم   الموضوع

  الصفحة

  94  االستبانة بصورتها األولية  1

  100  االستبانة بصورتها النهائية  2

  105  أسماء المحكمين  3

آتاب عمادة الدراسات العليا موجه لمديرية التربية والتعليم بمحافظة   4

  رام اهللا والبيرة

106  

بمحافظة رام اهللا والبيرة موجه لمديري آتاب مديرية التربية والتعليم   5

  ومديرات المدارس الحكومية التابعة للمحافظة

107  
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  فهرس المحتويات
  

  

  الموضوع

  

  رقم الصفحة

  ج  اإلهداء

  د  اإلقرار

  هـ  الشكر والتقدير

  و  الملخص باللغة العربية

  ز  الملخص باللغة اإلنجليزية

  1  لفية الدراسة وأهميتهاخ: الفصل األول 

  2  المقدمة

  6  مشكلة الدراسة

  7  أسئلة الدراسة

  8  فرضيات الدراسة

  9  أهداف الدراسة

  10  أهمية الدراسة

  11  حدود الدراسة

  12  مصطلحات الدراسة

  13  اإلطار النظري والدراسات السابقة: الفصل الثاني 

  14  المقدمة

  14  اإلطار النظري

  34  ةالدراسات العربي

  43  الدراسات األجنبية

  48  تعقيب على الدراسات السابقة

  50  الطريقة واإلجراءات: الفصل الثالث 

  51  المقدمة

  51  منهج الدراسة

  51  مجتمع الدراسة

  52  عينة الدراسة
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  53  أداتي الدراسة

  53  صدق أداتي الدراسة

  54  ثبات أداتي الدراسة

  55  إجراءات الدراسة

  56  اسةمتغيرات الدر

  56  المعالجة اإلحصائية

  57  نتائج الدراسة: الفصل الرابع 

  58  المقدمة

  59  النتائج المتعلقة بالسؤال األول

  61  النتائج المتعلقة بالفرضية األولى

  61  النتائج المتعلقة بالفرضية الثانية

  63  النتائج المتعلقة بالفرضية الثالثة

  63  ةالنتائج المتعلقة بالفرضية الرابع

  65  النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث

  67  النتائج المتعلقة بالفرضية الخامسة

  68  النتائج المتعلقة بالفرضية السادسة

  69  النتائج المتعلقة بالفرضية السابعة

  70  النتائج المتعلقة بالفرضية الثامنة

  71  النتائج المتعلقة بالفرضية التاسعة

  72  ائج الدراسة وتوصياتهامناقشة نت: الفصل الخامس 

  73  مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال األول

  74  مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية األولى

  75  مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية الثانية

  75  مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية الثالثة

  76  مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية الرابعة

  76  نتائج المتعلقة بالسؤال الثالثمناقشة ال

  77  مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية الخامسة

  78  مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية السادسة
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  79  مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية السابعة

  79  مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية الثامنة

  80  مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية التاسعة

  81  التوصيات

  82  المراجع

  83  المراجع باللغة العربية

  90  المراجع باللغة اإلنجليزية

  93  المالحق

  108  فهرس الجداول

  109  فهرس المالحق

  110  فهرس المحتويات
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