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الخاصة باستثناء ما تم اإلشارة إليه حيثما ورد، وأن هذه الرسالة أو أي جزء منها لم يقدم لنيل أي 

  .و جامعة أخرىدرجة عليا ألي معهد أ
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  شكر وتقدير
  

     الحمد هللا الذي منحني العزيمة واإلرادة النجاز هذا العمل ليرى النور بعد طول عناء وعمـق                

 أتقدم بالشكر الجزيـل     لذلكلعالمين،  اجتهاد، والصالة والسالم على رسول المحبة المبعوث رحمة ل        

أبو ديس حاضنة العلم والمتعلمين، وأخص بالذكر عمادة كلية التربية وأعـضاء            / إلى جامعة القدس  

الهيئة التدريسية فيها، لما قدموه من تسهيالت إلتمام إجراءات هذه الدراسـة، فإنـه مـن دواعـي                  

كان عوناً لي في إتمام هذه الدراسة وأخص        سروري أن أتقدم بوافر الشكر وعميق االمتنان إلى من          

 لما كان له من فضل كبير في إتمام هـذه           "الـدكتور محســن عـدس  " بالذكر المـشـرف   

  .الدراسة والتغلب على الصعوبات التي واجهت الباحثة، فله مني كل الشكر والتقدير

 التدريسية وباألخص معلمـة  ممثلة بإداراتها وهيئتها ) SOS(كما وأتقدم بالشكر الجزيل إلى مدرسة       

  .الصف السادس األساسي فلها مني كل الشكر والتقدير

والشكر الخاص لمناقشي هذه الرسالة، الدكتور إبراهيم عرمان والدكتور محمد عمـران لتفـضلهما           

  .بالموافقة على مناقشة هذه الدراسة فجزاهما اهللا عني خير الجزاء

  

  

   الباحـثة                                                               

  حمــد صــالحأغــدير 
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  ملخص الدراسة
      هدفت هذه الدراسة إلى اقتراح نموذج الستخدام الدراما في تدريس اللغـة العربيـة للـصف                

مرحلة التحليل، مرحلة   : السادس األساسي، حيث تكون النموذج المقترح من أربعة مراحل متسلسلة         

رحلة التوظيف واالستخدام، ومرحلة التقويم، واعتمدت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي،          التصميم، م 

 وصفي حيث اختارت الباحثة عينة قصدية       األول: ولتقييم النموذج المقترح استخدمت الباحثة منهجين     

 التحقق  خبيراً ومختصاً في مجال الدراما واللغة العربية، تم توزيع األداة عليهم وتم           ) 20(مكونة من   

 تجريبي حيث قامت الباحثة بتطبيق النموذج على مجموعة مـن طلبـة              والثاني من صدقها وثباتها،  

الصف السادس األساسي ، وتم أخذ عينة قصدية من طلبة الصف السادس األساسي فـي مدرسـة                 

)SOS(      في محافظة بيت لحم والبالغ عددهم ،)طالباً وطالبة، تم تقـسيمهم إلـى مجمـوعتين        ) 54 :

طالباً وطالبة، درسوا باسـتخدام النمـوذج المقتـرح للـدراما،           ) 26(وعة تجريبية مكونة من     مجم

طالباً وطالبة، درسوا بالطريقة التقليدية، وطُبق االختبـار قبـل        ) 28(ومجموعة ضابطة مكونة من     

المعالجة التجريبية وبعدها على أفراد المجموعتين، وبعد انتهاء فترة  التجريـب التـي اسـتمرت                

لقياس فـروق التحـصيل بـين       ) ANCOVA(سبوعين تم استخدام اختبار تحليل التغاير المصاحب      أ

المجموعتين، حيث تم تقييم النموذج والحكم عليه في ضوء المنهجين السابقين، وتوصلت الدراسـة              

  :إلى عدد من النتائج

س األساسـي    اتصف النموذج المقترح الستخدام الدراما في تدريس اللغة العربية للـصف الـساد            

بفاعلية كبيرة حيث حظي بدرجة تقدير مرتفعة، وكان للنموذج التعليمي المقترح الستخدام الـدراما              

فاعلية وأثر كبير على أداء طلبة الصف السادس األساسي، حيـث اتـصفت المكونـات بالمرونـة                 

 مما أتاح لـه     ايجابية وتفاعل المتعلم مع النموذج المقترح     ب  وتميزت وجاءت مرتبة بطريقة متسلسلة،   



 
 

د 

وجود فروق دالة احصائياً     فهماً أعمق للمحتوى التعليمي، كما وأظهرت نتائج تقييم النموذج المقترح         

في متوسطات تحصيل الطلبة في المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة تعزى للنموذج المقترح            

بات الخبـراء فـي     في الدراما ولصالح المجموعة التجريبية، ووجود فروق  في متوسطات اسـتجا           

النموذج المقترح في الدراما تعزى للجنس ولصالح اإلناث، وعدم وجود فـروق فـي متوسـطات                

استجابات الخبراء تعزى للمؤهل العلمي، وعدم وجود فروق دالة إحصائياً في متوسطات استجابات             

لتواصـل  هذا يدل على أن النمـوذج شـجع ا        والخبراء في النموذج المقترح تعزى لمجال المعرفة،        

والتفاوض وتبادل األفكار واستخدام أكثر من حاسة فهم يسمعون ويشاهدون ويناقشون أثناء التطبيق             

وبناء على النتائج أوصت الباحثة إلى ضرورة توظيف هذا النموذج في تـدريس اللغـة العربيـة                 

  .وإجراء المزيد من الدراسات واألبحاث التي تتضمن نماذج مقترحة
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Proposed Model for the use of  Drama in Teaching  Arabic 

for Basic SixthGrade  
  

Prepared by: Ghadeer Ahmed Ali Salah 

Supervisor: Mohsen Adas   

Abstract  
The study aimed at proposing a model for the use of drama in teaching Arabic 

for basic sixth grade which it contains four consequential stages:  Analysis 

stage, design stage, actual use stage, and finally assessment stage. The 

researcher approbated the analytical descriptive approach for that end and for 

assessment the researcher used two mythologies:  first descriptive where the 

researcher has chosen twenty experts in drama and Arabic Language to 

provide validity and reliability of the tool.  The second experimental as the 

researcher applied the model on a group of sixth graders and a sample was 

considered from SOS school in Bethlehem and fifty four students have been 

chosen for the two groups where twenty six students in the experimental 

group and twenty eight on the controlled one. Implementation period lasted 

for two weeks and consequently ANCOVA was used to see into the 

dereferences between groups and results were: 

The proposed model for the use of drama in teaching Arabic for sixth graders 

was highly efficient and highly appreciated. The proposed model was to 

effective on students’ achievements where components of the model were 

resilient and consequential. Better integration and understanding of content. 



 
 

و 

There were statistical differences between the means of students in both 

groups for the benefit the experimental group along side with differences in 

means of experts’ opinions towards the proposed model related to gender and 

for the benefit of females. There were no statistical differences in the means 

of experts’ opinions related to qualification and specialization  ,This shows 

that the model has encouraged communication and negotiation and the 

exchange of ideas and the use of more than one sense of understanding they 

hear and see and discuss. 

The researcher recommended the use of such model in teaching Arabic, And 

further studies and research that includes the proposed models. 
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   األولالفصل 

  وأهميتهامشكلة الدراسة 

  

  

  :المقدمة 1.1

  
هر التي استأثرت اهتمام الباحثين والمفكرين منذ أقدم تعتبر اللغة العربية من أهم وأبرز الظوا     

  ).1980السيد، (العصور واألزمنة، فبحثوا في نشأتها وطبيعتها وتطورها

 ألهمية اللغة  وقد حظيت الدراسات اللغوية باهتمام واسع من قبل الفالسفة والعلماء واللغويين نظراً

ت الشعوب تراث بادلت الخبرات، وتوارثومكانتها، فهي سر إنسانية اإلنسان، فمن خاللها ت

 بعد جيل، واللغة العربية لغة العروبة واإلسالم، وهي لغة مة وجيالًالحضارات البشرية أمة بعد أ

حية قوية، عاشت دهرها في تطور ونماء، واتسع صدرها في كثير من األلفاظ الفارسية، والهندية، 

لمؤلفات العربية في الفلسفة والطب والعلوم واليونانية، وغيرها، وفي القرون الوسطى كانت ا

والرياضة وغيرها مراجع لألوروبيين، كما كانت اللغة العربية أداة التفكير ونشر الثقافة في 

 ).1986إبراهيم،(األندلس

وهي أساس النظام االجتماعي لإلنسان، وجوهره وطريقة نقل للتراث الديني والقانوني واألخالقي، 

علم "غة ظاهرة مشتركة بين علم النفس وعلم اللغة حيث ظهر علم حديث يسمى ويعد االهتمام بالل

  ).2004العتوم،"(النفس اللغوي

ويرى ابن جني أن اللغة بحد ذاتها أداة للتعبير عن حاجات اإلنسان والتفاهم مع اآلخرين، فاألطفال 

  ن مفردات الفي مهدهم يعبرون عما يحتاجون إليه بأصوات وصراخ، وبعد ذلك تنمو لغتهم م
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  ).2000سعد،(  ترابط بينها، ثم جمل وعبارات مترابطة وذات معنى متكامل

، لذلك يجب إنسانية التفكير البشري، وهي سمة أغنت المظاهر االجتماعية التي أهمولعل اللغة من 

 مرتبط بنمو لغته ونهضتها، اإلنسان الحقيقة فرقي وأغراضه اإلنسان أهداف تكون في خدمة أن

، فمن خاللها يستطيع اإلنسان الحفاظ على التراث  من المظاهر المهمة في المجتمعأيضاًة واللغ

  ).2005الدليمي والوائلي،(والثقافة والمعرفة

 لما يعانيه الطالب من صعوبات في التعليم بسبب اعتماد طرق التدريس الحالية على اإللقاء ونظراً

ميذ لهذه القواعد، مما أدى إلى انخفاض مستوى والمحاضرة، وعدم قدرتها على جذب انتباه التال

ظونه منها في المواقف تحصيل التالميذ فيها، ونفورهم منها  وعدم قدرتهم على تطبيق ما يحف

ن أي لغة في العالم مهما بلغت درجة صعوبتها وتعقديها يمكن تعلمها إذا وجدت الطريقة الجديدة، وأ

 يمكن عالجه باستخدام استراتيجيات تدريسية غير الطرق الناجحة لتعلمها واكتسابها، وهذا الضعف

  ).  2007عبداهللا،( تدريس اللغة العربيةالمعتادة المستخدمة في

كما أن األساليب واألنماط التقليدية لم تعد قادرة على مواجهة مستجدات المرحلة الراهنة، وأصبح 

اف العملية التعليمية كافة وعلى من الضروري إتباع األساليب االيجابية الحديثة، بمشاركة أطر

رأسها المعلم، ضمن برامج وسياسات وفلسفات شاملة وهادفة تتسم بالجودة العالية، وتعكس الرؤى 

نها أن م أساليب جديدة في التدريس، من شأالمستقبلية للتعليم، ومن هنا جاءت الحاجة إلى استخدا

دراما التعليمية، والذي يعمل على تجاوز تلك تدعم عمليتي التعليم والتعلم، مثل استخدام أسلوب ال

القوالب الجامدة في تقديم المادة التعليمية والتي تعتمد على التلقين وتهميش دور الطالب في بناء 

  ).1994حمادة ،(الموقف التعليمي داخل الصف
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  لمفيدشتراك فيها وبذلك يصبح من افالمتعلم يحتاج إلى المواقف المثيرة التي تتيح له فرصة اال

 عن إشراك الطلبة في هذه العملية، بل ربما يشتركون مع المعلم في التخطيط لوسيلة ما فضالً

وصيانتها، وبذلك يمكن القول أن إتباع هذه  الطريقة  تستهدف اكتساب المتعلم االتجاهات استخدامها 

  ).2006 عودة،(والمهارات باإلضافة إلى الحقائق والمعارف التي يشتمل عليها التمثيل الدرامي

ف طرائق ختل وتتنوع مجاالته، وتعدد منطلقاتهت توح ومتسع ومتشابك، عالم مفالم الدراماإن علذا ف

أو " جيداً"تطبيقه بتنوع الرؤى الفلسفية والفكرية والثقافية التي تتعامل معه، فال يمكن أن يكون 

لتي يفعل فيه وتفعل فيه، فهو بحد ذاته، فهو خارج التصنيف طالما كان خارج السياقات ا" رديئاً"

حقل كأي من حقول المعرفة اإلنسانية وتجلياتها السلوكية التي تنطلق من أرضية فكرية وتتوجه 

نحو غاية مستقبلية ما، ولذلك فإن أفكار الناس ونظرتهم إلى الحياة وتصورهم لعالقاتهم اإلنسانية 

، تتسم بالتشارك والتفاعل ما بين بدئياًأنها، ممن رغم على الهي حاسمة في مجال توظيف الدراما 

 لالستكشاف والتعبير الفردي والجماعي، وتمنح المشترك إمكانية المشتركين فيها وتتيح مجاالً

ولكنها في الوقت نفسه تتحرك، كما كل مجاالت الحياة ، يف خبراته ومعارفه والبناء عليهاتوظ

وتنحاز إلى ، تتطور خالل حركة فعلهاؤى تتكون و أو ر،األخرى، ضمن تصورات منجزة وثابتة

 ).2003الكردي،(ة ما أو قضيموقف

نه في الدراما التعليمية ال أتلف عن الدراما كاحتراف، من حيث  كوسيلة تعليمية تخاالدرام نلذلك فإ

 بالفهم عند كل من الممثلين  الدقيق، بل يهتم كثيراًواإلخراج الفني اإلعداديهتم بالدقة الكبيرة في 

 األساليب تربوية خاصة ويعتبر التمثيل الدرامي من بأهداف وكما يهتم ،)المتعلمين( شاهدينوالم

 وأدوارهمالفاعلة التي تساعد الطالب على تطوير قدراتهم في االنتقال من حياتهم الواقعية الفعلية 
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السياقات وتفتح  لهذه  فريداًاً المفترضة، وهذه القدرة تمنحهم استبصارأو الحاالت الخيالية إلىفيها 

 يساهم تعلم الدراما فات واستكشافها، وتحديها، كما والقيم والثقااألفكار نافذة يرون عبرها أمامهم

على تطوير تعلم الطالب عبر منحه الفرص لمواجهة الحاالت المشابهة لتلك التي قد يصادفها في 

توسيع قدراتهم على لثقافي عبر  تعلم الدراما يساعد الطالب على النمو اأنالحياة الحقيقية ، كما 

  .)2007 وآخرون،موسى( أنفسهم في التعبير عن أيضا موالناقد ويساعده اإلبداعي التفكير 

 وعصرية على تطوير وازدهار طريقة التدريس عن طريق الدراما ولقد قامت وسائل تقنية حديثة

س أنها تكون مصحوبة المدارس، ومن المبررات التي أدت إلى استخدام الدراما في التدري يف

 الطفل على ثبدوافع قوية تنجم عن إحساس المشتركين في التمثيل بمتعة المشاركة الفعالة،مما يح

 على ذلك أن هذا النشاط الذي يقوم به  في أداء األدوار المطلوبة ، عالوةًحالدراسة الجادة للنجا

 لتقليد األعمال وإتقان  قوياًشكل دافعاً في حد ذاته يم من التعلم الهادف، والتعلالمتعلم يعتبر نوعاً

  ).2009،العماوي( أدائها

ومن المعروف أن إشراك المتعلمين في أنشطة الحصة الدراسية تضمن استمرار فاعلية التعلم 

والتعليم طوال الموقف التعليمي، ويتأتى ذلك باختيار المعلم ألنشطة تمكن المتعلمين من أن يكون 

م كالتمثيل ولعب األدوار والعمل في جماعات صغيرة واالشتراك في إعداد لهم دور رئيسي في التعل

  .)2000سعد،(كل فردي أو جماعي وبإشراف معلمهموسائل تعليمية بش

وتنادي التربية الحديثة اليوم بالدور االيجابي للمتعلم في العملية التعليمية، واالبتعاد عن التقليد 

ظ واالستظهار، ويعتبر أسلوب الدراما التعليمية من األساليب والطرق التقليدية التي تؤدي إلى الحف

الحديثة التي يمكن إتباعها في التدريس، ألنها أسلوب يوظف نشاط الطالب ويساعده على التعلم من 
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خالل لعب األدوار في المواقف الحياتية والخيالية المنوعة، فيؤدي إلى تعميق الوعي عند الطالب، 

عتماد على النفس واتخاذ ه في التعبير والتفكير الناقد وتعزيز الثقة في االويعمل على تنمية قدرت

   .)2000نصار وصوالحة،(القرارات

من خالل العرض السابق ظهرت الحاجة الملحة إلى إلقاء الضوء على الدراما في العملية التعليمية  

 وذلك من خالل اقتراح واكتشاف فاعلية التدريس باستخدامها مقارنة بالطرق التقليدية األخرى،

  . نموذج يمكن أن يسهم في تطوير طرق التدريس باستخدام الدراما

 :مشكلة الدراسة 2.1

 يمكن أن  بأنه من الباحثين قد أكدوا على أن التأثير اإليجابي الكبير للدرامابالرغم من أن كثيراً

رة للمعلمين إال أنه الزالت  وفى توفير مصادر غزي، ووجدانياًستغل في تطوير المتعلمين معرفياًي

  .توجد فجوة بين فهم قيمتها وبين التطبيق الفعلي لها 

، والتركيز على التعليمة للباحثة لواقع وقد بدأت فكرة هذه الدراسة من خالل المالحظات الشخصي

 له، بياً سلم والطالب متلقياً في التعل رئيسياًالتي تجعل المعلم محوراً، الطريقة التقليدية في التدريس

 للعديد من الدراسات التي تناولت التمثيل الدرامي المدرسي وعالقته بمختلف ةوبعد مراجعة الباحث

جوانب النمو عند المتعلم ، تبين أن واقع التربية الدرامية والمسرحية اليوم يحتاج إلى وقفة حقيقية 

  .المتعلمذا الرافد الهام من روافد ثقافة للنهوض به

 تولد لدى الباحثة ،العربية في اللغة تربية الدرامية شكالت األساسية التي تواجه الوبعد تحديد الم

دافع قوي للقيام بتصميم نموذج مقترح لتدريس اللغة العربية باستخدام الدراما للصف السادس 

،  وستقوم الباحثة يل مرشد بالنسبة للمعلم والتلميذاألساسي ،حتى يكون بمثابة إطار مرجعي ودل
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في تدريس اللغة  الدراما الستخدام مقترحالنموذج الما :(ة مشكلة الدراسة على شكل سؤال غبصيا

  )للصف السادس األساسيالعربية 

  

  :أهداف الدراسة 3.1

 نموذج لتدريس اللغة العربية باستخدام الدراما للصف السادس اقتراحتهدف هذه الدراسة إلى 

 النموذج المقترح من قبل مجموعة من الخبراءهذا  إلى تقييم  أيضاًكما وتهدفاألساسي،  

  . للحكم على مدى فاعليته في مجال الدراماوالمختصين

 

  :أسئلة الدراسة 4.1

  :إلجابة عن األسئلة اآلتيةا الدراسة تحاول

للصف   اللغة العربيةتدريس الستخدام الدراما في ما مكونات النموذج المقترح :السؤال األول

  السادس األساسي؟

  الستخدام الدراما في تدريس اللغة العربيةما تقييم خبراء التدريس للنموذج المقترح: ال الثانيالسؤ

 ؟للصف السادس األساسي

  :أهمية الدراسة 5.1

  :تكمن أهمية الدراسة فيما يلي
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نشطة المسرحية المدرسية  األحاجة إلىيشير  المنهاج والمعلمين كما والنموذج قد يفيد صانعي. 1

 مقترح واضح المعالم ، مما يساعد على تفعيل دور التربية المسرحية وتقليل الفجوة بين نموذجإلى 

  .األهداف النظرية والواقع العملي الممارس 

ألن المتعلم  في هذه المرحلة كما يؤكد  ، المقترحلنموذجرحلة العمرية الموجه إليها اأهمية الم.2

، كما يستطيع تحمل المسؤولية لتعلم القيم والمعايير استعداد يكون لديه" علماء علم نفس النمو 

  " .وضبط االنفعاالت 

سابقة والتي أوصت بضرورة وضع جاءت هذه الدراسة تلبية لتوصيات العديد من الدراسات ال.3

  . في التربية المسرحية والدراميةلمين والطالب للمعاً مرشد، ووضع دليالً لتعليمية االدرامل  نموذج

 أو المعلمين أو أولياء الطلبةظرة القاصرة من جانب بعض  من النتها في أنها قد تغيريم وتكمن أه.4

سي عندما لتربية المسرحية على أنها مجرد نشاط هامشي منفصل عن المنهج الدراوا  للدرامااألمور

 درامي تربوي وتعليمي متكامل يساهم في تبصير المجتمع بأهمية التربية نموذجتقدم في صورة 

  سرحية في العملية التعليمية الم

الطلبة  اإلطار العملي للدراسة في اكتشافمن خالل في الدراما المقترح  النموذج يساعد قد.5

  .، مما يساعد على االهتمام بهم ورعايتهم فنياً وتربوياًالموهوبين مسرحياً

  :محددات الدراسة  6.1

  :حددت هذه الدراسة في

  :المحدد الزماني .1

  . 2014-2013سي الثاني من العام الدراسي  هذه الدراسة في الفصل الدراتطبيق وتم إجراء 

  
  :المحدد المكاني. 2
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 وكذلك عينة من طلبة الصف تمثل هذه الدراسة عينة من الخبراء والمختصين في مجال الدراما،

  .  في محافظة بيت لحمالسادس األساسي

  :شريبال المحدد. 3

  عينة منعلىمن الخبراء والمختصين في مجال الدراما، وأيضاً اقتصرت هذه الدراسة على عينة 

  .في محافظة بيت لحم SOSطلبة الصف السادس األساسي في مدرسة 

   :المحدد المفاهيمي.4

  

  .كان بداللة المصطلحات المستخدمة والواردة في البحث 

  

   :اإلجرائيةالمحددات . 5

لخبراء في النموذج المقترح، كما وتم استخدام اختبار         ا ة لتقييم استجابات  اداستخدم في هذه الدراسة أ    

  . على عينة من طلبة الصف السادس األساسيللحكم على مدى فاعلية النموذج المقترح

   

  :مصطلحات الدراسة 7.1

  :الدراما

، حركة  وصمتاً شكل فني يقوم على عنصر التمثيل الذي يستخدم فيه اإلنسان فكره وإحساسه صوتاً

يط للتعبير عن حدث ذي داللة للزمن الحاضر، وهي محاكاة الطبيعة من خالل التعبير ، كوسوسكوناً

عن األفكار اإلنسانية من خالل صور الحياة المختلفة، فالدراما فن، والفن هو تفسير اإلنسان للحياة 

  .)2005،كوفحيالنصار و(في تعبير يمكن التعرف عليه وفهمه على نطاق واسع
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  :الدراما التعليمية

لية النشاط الدرامي الذي يؤدى داخل الفصل الدراسي بمشاركة المتعلم ا يقصد بها في الدراسة الح 

 بعض القيم تستخدم لتوصيلهي أسلوب من أساليب التدريس التي ، و المعلم إشراف، وتحت 

  .ساسي المرتبطة بالمادة التعليمية لمقرر الصف السادس األ والمبادئ التعليمية واالتجاهاتوالمفاهيم

  :النموذج

ة بينها  هو بناء رمزي يتم بنائه لتسهيل عملية فهم الظواهر ومكوناتها األساسية والعالقات الموجود

 الظاهرة إلى العناصر والمتغيرات األساسية ويفصلها عن بعضها وكيفية تفاعلها، فهو يجزيء

  ).2007،وآخرونموسى (ة خصائصها بشكل أفضللتحديد طبيعتها ودراس

 كل من المعلم من جانب والمتعلم من إفادة نموذج تربوي يستهدف بأنه"  به في هذه الدراسة ويقصد

 وإكسابهم البراعة والحذق في مهام ومهارات  التعليميأدائهمجل االرتقاء بمستوى أ من آخرجانب 

  .ة وموجهة نحو تنمية تدريس اللغة العربية باستخدام الدرامامعين

  :التدريس

عية انتقائية تتفاعل فيها كافة أطراف العملية التربوية من إداريين وعاملين لتحقيق هو عملية اجتما

نه نشاط كما أنمو متكامل في جميع جوانب الشخصية العقلية، االنفعالية، المهارية للمتعلمين، 

لم اجتماعي ، يجري التفاعل فيه داخل بيئة الفصل الدراسي بين المعلم والمتعلمين أو بين متعلم ومتع

  .)2003الفتالوي،( خر بإرشاد المعلمآ
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، وتحقيقاً ألغراضها، ا هو إصدار حكم على مدى وصول العملية التعليمية إلى أهدافه:التقويم

والكشف عن جميع المعيقات التي تحول دون الوصول إلى الهدف، واقتراح الحلول المناسبة من 

  .)2003خميس،(المعيقاتأجل تالفي مثل هذه 

  : األساسيالصف السادس

  الصف السادسب لم، والتي تبدأ من الصف األول وتنتهيهو نهاية المرحلة االبتدائية من مراحل التع 

  . سنة12 إلى 11  أعمار الطلبة في الصف ما بينويتراوح
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  الفصل الثاني

 اإلطار النظري والدراسات السابقة

  

   خلفية الدراسة وإطارها النظري1.2

  راسات السابقة  الد2.2

  تعقيب على الدراسات السابقة 3.2
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  :اإلطار النظري والدراسات السابقة

  

   خلفية الدراسة وإطارها النظري1.2

  :النماذجماهية 
جتمع  تمثله أو تحاكيه، فنماذج الم     ن استطعت أ  إذاالحقيقة األساسية عن التعلم هي أن كل شيء سهل          

 ، حيث أن العلماء يستخدمون النماذج كأدوات للتفكير          ةعلميت ال المفاهيم لتقدم   ةمهمالعلمي  هي آلية     

لتسهيل عملية التعلم، فبدون نماذج تقود عملية التعليم، فلـن          ب استخدامها   لاالطو  المعلم وينبغي على 

يكون هناك تصميم في أي مجال من المجاالت الحياتية ومجال التعليم هو أولى المجاالت  بنمـاذج                 

  ).2005عبد الحميد،( لتصميما

  :وهي كاآلتي لنماذج التعليميةوتعددت التعريفات التي تناولت موضوع ا

هو عبارة عن صورة مبسطة للتعبير عن نظام عملي من واقع الحياة أو فكرة مطروحـة                "النموذج    

ده  صورة واضحة لنظام يصعب على المرء تصور كل أبعا         جالنموذلنظام قابل التنفيذ بحيث يعطي      

  .)2003خميس،("وإن أمكن ذلك يكون بصعوبة بالغةوالعالقات التي تربط بين عناصره 

 النموذج هـو تمثيـل      أننه تبسيط للعالقات ضمن نظام معين حيث        النموذج على أ  " لوري"عرف  و

  .مبسط للوضع الحقيقي

 األقـل مثلية  األ الحالة   على انه تبسيط مفيد لواقع حال معقد، لذا فالنموذج عنده هو          " ماسير" وعرفه

  .)2005الخان، ( البحثألغراض استعمال أسهل لواقع الحال، وعليه فهو تعقيداً

  ء الحاالت ذات الخصائص المهمة لواقع على أنه تمثيل للحقيقة يسهل ويستقرى" كولن" عرفهكما 

   من الحقيقة تستخدم لربط الفكرة الحقيقية لغرض تقليل نه فكرة تجريبيةأو أالحال الحقيقي 
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  . المستوى الذي يمكن من فهم الحالة بصورة واضحةإلىالصعوبات التي تواجه المتعلم 

هو تمثيل مبسط للواقع العملي يشتمل علـى الخـصائص األساسـية            "العزة  " والنموذج كما عرفه    

  )2003سالم،(”للمشكلة 

توى التعقيد فيه    بناء مبسط للوضع الحقيقي الذي يقلل من مس        إعادةنه   على أ  "راتلف"  عرفه   وأخيراً

  .  وبشكل كاف لتذليل الصعوباتإدراكهليستطيع الشخص 

هو ذلك البناء المعرفي العلمي الذي يعنى بالبحث والنظرية         " وعليه يمكن القول أن النموذج التعليمي     

حول المواصفات واألحداث التفصيلية للتعليم ومصادره، وابتكارها، وبناءها، وتقويمها، والمحافظـة       

  )2003خميس،(شكل يساعد على تحقيق عملية التعليم ونواتجه المطلوبة عليها، ب

  :ذج اأهداف بناء النم

 وذلك من خالل دراسة حالة المتغيرات المكونـة للنمـوذج           فاعليته تحليل سلوك النظام لتحسين      -1

 .التأثير المباشر على سلوك النظامخاصة ذات 

ون النموذج يساعد ذوي القرار والمعرفـة علـى          التعامل مع عدد محدد من المتغيرات التي تك        -2

 القرارات فـي ضـوء المعطيـات التـي تتـوفر فـي عناصـر المـشكلة المـراد                    أفضل اتخاذ

  .)2010البيشي،(حلها

  :ذج اخطوات بناء النم

ـ           :  تحديد الهدف المطلوب تحقيقه      -1 ا في هذه الخطوة يتم مالحظة وتحديد المـشكلة المـراد حله

 .ب تحقيقهوتحديد الهدف المطلو

    . المناسبة االفتراضات وضع -2
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 .لنموذج المالئمة  تحديد عناصر ا-3

 بناء على الهدف الذي وضع مـن        يد العالقات بين قائمة العناصر    ويقصد به تحد  :  بناء النموذج    -4

 .أجله

  )2003سالم،( اختبار النموذج-5

  :فوائد بناء النماذج

 التي يدرسها العلم والنماذج أحدى الوسائل التي        واهركل الظ يط التعقيد ليمكن فهم     العلم يسعى لتبس  .1

وبالتالي يفترض في النمـوذج أن يمثـل        " خير الكالم ما قل ودل    " يستخدمها العلم في تبسيط التعقيد    

إبقاء التفاصيل المهمة وحذف التفاصيل الغيـر       ( لتفاصيل   بأقل قدر ممكن من ا      صادقاً الواقع تمثيالً 

  .)مهمةال

من بين التعقيد المحـيط بهـا لـيمكن التركيـز عليهـا             " تحديد المشكلة " عزل المشكلة   تفيد في   .2

 "تحديد مشكلة البحث" ودراستها

 .المطلوب جمعها ديد المعلومات والبياناتوتح" خطوات بناء النموذج" ترتيب أفكار الباحث.3

 .ار النتائجأمكانية االستنتاج واختب.4

 .ل تطبيقها على الواقع واختيارها قبتوفير بدائل خاصة.5

  وحاالت مختلفة وهو هدف العلم     وأزمانيساعد في الوصول إلى النظرية عندما ينطبق في أماكن          .6

        .)2003خميس( والدراسات االجتماعيةوالقوانين العلمية

  :عناصر بناء النماذج
ة وهذا يعتمد بـدوره     هناك مجموعة من العمليات لبناء النماذج التي يراد بها تسهيل الظاهرة المعقد           

  : والتي تشمل علىاألساسيةمجموعة من العناصر على 
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  أي بماذا يتعلق النموذج؟: الموضوع.1

  أي ماذا سيفعل النموذج؟: المهمة.2

  أي على أي نظرية سيستند النموذج؟: النظرية.3

  ).2005الخان،(أي كيف يستخدم النموذج؟: الطريقة.4

  :خصائص بناء النماذج

 .سعى النموذج إلى تحقيقهوجود هدف ي.1

  .وجود بديلين أو أكثر سيتم المفاضلة بينهم.2

  .األحداثود مجموعة من وج.3

  .)2003خميس،(يتم بناء النموذج على أسس علمية.4

  مدخل إلى الدراما
 ، وال نكون مبـالغين إذا  رفها اإلنسان وأنبلها جميعاًدرامي أقدم الفنون األدبية التي عالفن ال      إن  

نا بأنها أصعب الفنون التي مارسها اإلنسان حتى اآلن ، وصحيح أن بعض الفنون الحديثـة مثـل                  قل

 واألوبرا تعتبر فنون أكثر صعوبة من ناحية التأليف واألداء ولكنها غير جماهيرية ، أي أنها                هالبالي

افس الدراما فـي    القي نفس اإلقبال الدرامي الذي يلقاه الفن الدرامي ، وال يستطيع أي فن أن ين              ال تُ 

 ). 2005،نصار والكوفحي(ميزتها األولى كفن شعبي عرفه اإلنسان منذ نشأته

 عن مخاطبة وتحريك أفكـاره إلـى         في تنمية الذهن لدى المتلقي فضالً       فاعالً وتلعب الدراما دوراً  

  .جانب وجدانه اإلنساني وفي توسيع المدركات الخاصة والعامة لديه

حة الساحة المدرسية إلـى سـا     سيط المناهج وتقريب المفاهيم، وتحويل       حيث تعمل الدراما على تب    

من البهجة واالستقبال الواعي لألفكار، وتطبيقاًللتفاعل والمتعة وتشرب القيم والمعلومات في جو    
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  ).2002النقيب، ( لألهداف التي تسعى إليها العملية التعليمية

  ماهية الدراما

أي عمل أو حدث    : بمعنى  ) Daro" (دارو"شتقة من الفعل اليوناني     كلمة إغريقية م  " دراما" كلمة   إن

  ).1994،حمادة(يؤدى سواء أكان في الحياة أم على خشبة المسرح

والدراما حركة محاكية ، حركة تقليـد أو تمثيـل        " حركة"عرف الدراما في اللغة اليونانية ببساطة       وتُ

والجانب المهم هـو التركيـز      ) حركة المجردة   باستثناء بضع حاالت متطرفة من ال      (  إنسانياً سلوكاً

على الحركة ، فالدراما ليست نوع من األدب رغم أن الكلمات المستخدمة في المسرحية حين تدون                

  ).2004،نصار والكوفحي(يمكن تناولها كأدب

 كان جنسه أو نوعية كما يمكن تعريف الدراما على أنها النص المستهدف تمثيله فوق المسرح أياً

 بنفس الخصائص والشروط يجسد بتقنيات السينما أو التلفزيون  درامياً عرضاً، وقد يكون أيضاًلغته

  ).2005،نصار والكوفحي( والحركة من خالل تجسيده أو تمثيله،ولكنه يحقق فعل أو شرط الفعل

ة فقد عرفتها بأنها شكل من أشكال الفن األدبي القائم على تصور الفنان لقص) 2002(أما العناني 

تدور حول شخصيات تدخل في أحداث ، وتتسلسل أحداث هذه القصة من خالل الحوار المتبادل بين 

الشخصيات ، ومن خالل الصراع الذي ينشأ ويتأزم ثم ينتهي عن طريق الفصل بين القوى 

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

 بأنها شكل فني من أشكال األدب، ارتبطت من حيث اللغة بالرواية والقصة، أيضا دراماالوتعرف 

واختلفت عنها في تصوير الصراع وتجسيد الحدث، وتكثيف العقدة، وقد تأخذ الدراما شكل الشعر، 

وهي لفظة مشتقة من اليونانية، وتعني الحركة أو العمل وكانت الدراما تكتب للمسرح أو على 
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 إلى فكرة ان المسرحيات التي تتشابه في األسلوب والمضمون، وتحتاج الدراممجموعة م

  ).2005،سليمان( وموضوع، ثم إلى سلسلة من الوقائع والشخصيات واألحداث في زمن محدد

ن تمثل على خشبة المسرح وتتضمن قصة  ألر والشعر مهيأةكتابة في النث" بأنها سلنإوعرفها 

 كما هي الحياة ، تماماًتمثل بإيماءات مرافقة ومالبس ومشاهدةو، تحتوي على الحوار والفعل

  .)Esslin.1987"(الحقيقية

  لهذا الصراع عن طلق على أي موقف ينطوي على صراع ويتضمن تحليالً تاً اصطالحالدراماو

ثنين من الممثلين على األقل ، فهي شكل من أشكال افتراض وجود شخصيات تتطلب تعاون اطريق 

  الفن قائم 

  .)1996رضا، (على قصة وشخصيات وحوار

نساني، ليعرفها على أنها محاكاة لفعل أ) فن الشعر ( وكان أرسطو أول من تناول الدراما في كتابه

نه يتعلم دروسه نذ الطفولة القدرة على التشخيص وأن لدى اإلنسان مأ" وقد كتب في هذا السياق 

ة التي يجدها الناس في التشخيص، واألطفال منذ عن طريق تشخيصه لألشياء ثم تبقى بعد ذلك القدر

سنواتهم األولى يبدؤون، بالتقمص، والمحاكاة، وتمثيل األدوار، فقد يقوم الطفل بتمثيل دور والده، 

إن لدينا غريزة للمحاكاة أو التمثيل، وتعلم :" ، وبالتالي يقول أرسطو"وتقوم الطفلة بتمثيل دور أمها

  ).2008أبو مغلي وهيالت،"(هذه الغريزةلدروسنا عن طريق استخدامنا 

ويرى فيرنسلر أنها مشاهدة حوارية قصيرة تغطي أهداف الحصة الصفية، تقوم مقام المحتوى 

  ).2008الناصر،( المراد تعلمه

  نوع من األدب يقصد به التعلم بواسطة "  ، فتعرف الدراما على أنها أما الموسوعة األمريكية
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وعه هو قصة لها شخصيات، تكون مناسبة للعرض على الخشبة، ممثلين وبشكل عام فان موض

  ).2009،هيببويل و( يؤدي إلى الصراعاسي عادةًوالتأثير المفترض للعنصر األس

ن النجاح في أي عمل ، وأ درامياً ما  يأخذ اللعب شكالً من أشكال اللعب، وأحياناًوتعد الدراما شكالً

ه ومدى سرعة تأثرهم بالموقف المتخيل درامي يتوقف على مدى انغماس األطفال في

  ).1998النجتون،(الحالي

 تمثيلي على خشبة أداء أن الدراما عبارة عن:  للدراما وهو التالياإلجرائيوتتبنى الباحثة التعريف 

 غرفة الصف، تروي فيها قصة بواسطة الحوار والحركة، بمصاحبة  خارجأوالمسرح داخل 

 إشراف تحت  ويكون ذلك فيها،األساسي، الطالب هو المحور اتواألدوي والديكور  والزحداثاأل

  . المعلم

  وتتكون الدراما من عناصر جوهرية

  .حكاية تصاغ في شكل حدثي ال سردي.1

 .كالم له خصائص معينة.2

 .يؤديها ممثلون.3

  ).1994 حمادة، ( جمهورأمام.4

  الدراما التعليمية

 يقوم على ممارسة المعرفة في سياق يط للتعليم ،موضوع ووس " تعرف الدراما التعليمية بأنهاو

المتضمن  لالكتشاف والتعبير عن المعنى يتضمن توتراً يتوحد فيه الطالب مع دور ما ، في موقف 

  Gaudart,1990). ( "ةالدرامي في التجربة
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وذلك خلّاقة في الكثير من األغراض التعليمية ،  بهذا نستطيع استخدام الدراما التعليمية كوسيلةو

مهارات وقدرات الطفل وذلك من خالل لعبه لألدوار ، وتجسيده  لقدرتها الفعالة على إظهار وصقل

الجسد و الصوت ، :  أدواته الشخصية تقوده للكشف والتعبير مستخدماً لمواقف درامية متنوعة

يتم داخل ال تقدم للجمهور كما في المسرح المدرسي ، وإنّما هي نشاط درامي  والدراما التعليمية

 جسده غير مستخدم للكثير من التقنياتيها يتوحد ويتفاعل مع الدور الذي ، والطفل في غرفة الصف

نصار  (الطفل وحدها ، إذ أنّها في مجملها تعتمد على قدراتتمثلة بالديكور والمالبسالمسرحية الم

  ).2000وصوالحة،

 بتوجيه من المعلم األطفال يقوم بها  يستخدم سلسلة من النشاطات التيأسلوب والدراما التعليمية

الله مع دور  محددة محورها النشاط التمثيلي، ليتوحد المتعلم من ختعلميهلتحقيق نتاجات تعليمية 

وذلك مي محدد، جل تحقيق هدف تعلربة المتعلم الشخصية، وقدرته من أ تجمعين، وباالعتماد على

رض المادة التعليمية، ومن هذه األساليب م أساليب واستراتيجيات متعددة األغراض لعاستخدبا

، التأطير والصور "الصامت" لعب األدوار، رواية القصة وتمثيلها، التمثيل اإليمائي: واالستراتيجيات

  تجال، الثابتة، االر

  ).2003نواصرة،( اإليقاع

اشرة للطالب  إحدى وسائل التربية المعتمدة، تستند إلى التجربة المب"وتعرف الدراما التعليمية بأنها

، كما تسعى  وذهنياً وجسدياًبمشاعره وعواطفه ونشاطه الذاتي وتسعى إلى تنميته وتطويره روحياً

  ).2005سليمان، ("إلى االهتمام بالطالب وتسليته

   المعارف، والقيم  والمهارات إلى أسلوب تدريس يستخدم لمساعدة المشارك في التوصل وهي أيضاً
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خالل توظيف القصة بجميع عناصرها، ومن خاللها يتم ربط المباحث من ) الخبرات التعليمية( 

  )2002الرجعي،(الدراسية مع بعضها البعض بطريقة مشوقة مثيرة للتفكير

 متعددة ومتنوعة لكل منها  أساليب للتعلم يتضمن بداخلهاويمكن اعتبار الدراما التعليمية وسيطاً

، إلى  المتعلم من جو التعليم الرتيبإخراجعد على ، فهي تساإلبرازه تقتضي منا وقفة طويلة أهمية

جو مليء بالحركة والحيوية والنشاط، فباستخدام المرئي والمسموع من صور وموسيقى وغيرها 

إليصال فكرة تعليمية إلى الطالب يتم من خاللها كسر حالة الجمود الصفي وتعميق فهم المتعلم في 

  ).2000نصار وصوالحة،( حياته الطبيعية

  طالب مرحلة عليا،أم ا طالب مرحلة دنيأكان ايجابية على المتعلم، سواء أثارلدراما التعليمة ول

  فرد سعيد ومتوازن وبذلك يتعرف المعلم علىإيجادفهي تعمل على " عن هذا بقوله)بيتر سيلد(ويعبر

    .)1999دودين، "(الطالب وإمكانياته ويصبح صديقاً للطالب قادراً على فهمه وحل مشكالته

  دور الدراما وأثرها في التربية والتعليم

لدراما وظيفة ترويحية ألنها تجعل الطفل أكثر قابلية للتعلم وتنمي لديه اإلحساس بجمال الفن ا

والذوق الفني وبذلك تزيد من خيال الطفل، مما قد يؤدي إلى اإلبداع وتقوية الثقة بالنفس، وإثراء 

ص الطفل من الكبت واالنفعاالت الزائدة، ومساعدته على معلومات الطفل، وتوسيع مداركه، وتخلي

التخلص من عيوب النطق وزيادة المعرفة لديه، وتنمية قدرته على التعبير والطالقة ، والتأثير في 

سلوك اآلخرين عن طريق اإلقناع، وتعديل سلوك الطفل لما تتضمنه من توجيهات 

  ).2009,العماوي(عامة

  : اآلتيةنلخص هذا الدور في النقاطو
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التأثير في اآلخرين وتوجيههم من تثري قدرة الفرد على التعبير عما بداخله ليصبح أكثر قدرة على .

  . وحل مشكالتههجل تلبية احتياجاتأ

 . لها ويحاول التكيف معهاويضع حلوالً. تتيح الفرصة لإلنسان ليجرب مواقف الحياة المختلفة.2

ه بتفحص شخصياتهم فيصبح أكثر قدرة على التعامل تعرف اإلنسان باآلخرين من خالل قيام.3

 .)1997العناني،( معهم

 .تعرف اإلنسان بنفسه، بقدراته ومواهبه مما يساعده في تنمية شخصيته.4

خالل الرقص اإليقاعي واللعب الدرامي والتعبير تروض الجسم، وتنمي الحواس من .5

 ).2005حسين،(الحركي

 . رابطة الصداقة مع الكبار مما يساعده على التعلمتكسب الفرد الثقة بالنفس وتقوي.6

 .تزيد من معلومات الفرد، وتشبع حب االستطالع لديه.7

 .تبسط المواد الدراسية عن طريق مسرحتها بأسلوب مشرق وجذاب.8

 .تثري اللغة عند الفرد وتقضي على عيوب النطق وتعدل السلوك.9

 .تعد الصغار لدراما الكبار.10

  .)2002العناني،(  والشجاعة والحكمةتمنح القوة.11

  :مصادر الدراما

  : المنهاج المدرسي .1

للدراما دور تربوي من خالل المنهاج المدرسي والمهارات الالزم إضافتها للفكرة هي التعبير 

 كالرقص، وحركات اليدين، واإليماءات، والتعبير بمالمح الوجه، ومن الممكن مثالً: الجسماني
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شرطي المرور واإلشارة الضوئية في تنظيم مرور السيارات وعبور أن يرسم الطالب دور 

   .)1991العناني،( المشاة على الورق، ومن ثم يتحول هذا الرسم إلى تعبير حي

 :الدين .2

  .ويتمثل في السيرة النبوية، وسير الصحابة، وأبطال المسلمين الصالحين

  : الظواهر الطبيعية .3

  .ركة المد والجزرالعواصف، المطر، وثوران البراكين، وح

  :التاريخ .4

  .)Phillps,2000(األحداث التاريخية والمعارك البطولية ، والمؤتمرات العالمية وغيرها

  :قصص الحيوانات. 5

  .حكى لألطفال على ألسنة الحيواناتكقصة كليلة ودمنة أو أي قصة تُ

  :تجارب الحياة المتنوعة .5

 بالدور، واحترام كبار السن، صطفافكمواقف البيع والشراء ، وصعود وسائل النقل ، واال

  .إشارات المرور وغيرهاإلى  واالمتثال

  :القيم االجتماعية واإلنسانية .6

موسى (لغة األطفال ومرحلة نموهمإذا أحسن اختيار هذه القيم وعرضها بأسلوب يناسب 

  ).2007،خرونوآ

  : الدراماتاستراتيجيا

    الموقف التعليمي،ن يوظفها لخدمةلمعلم أ يستطيع ا التمثيل الدرامي التياستراتيجيات تعددت
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  : فهي تساعد المعلم في تصميم وتنفيذ النشاط الدرامي التعليمي وهي كاآلتي

 : لعب األدوارإستراتيجية .1

 االجتماعية ،  على يد شافتل وذلك لتدريب التالميذ على حل المشكالتظهرت هذه اإلستراتيجية

 لتدريس خبرات ونواتج تعليمية سواء ن يكون نموذجاًن لعب الدور يمكن أوتبنت فكرة شافتل أ

أكانت معرفية أم نفس حركية أم وجدانية عاطفية، وتتحقق هذه األدوار عن طريق تبني 

  ).1998قطامي،( محددة يتم بلورتها مع المعلم وتتم وفق حاجات المشاركينالمتعلمين أدواراً

عن الذات واالنفعاالت لدى الطالب، وتزيد  توفر فرص التعبير بأنهاستراتيجية وتتميز هذه اإل

 التفكير لدى أساليبمن اهتمام الطالب بموضوع الدرس المطروح، وتساعد في التعرف على 

  ).2005فرج،( الطالب، وتشجع روح التلقائية لديهم

  :ويقترح شافتل تسع خطوات يقوم عليها نشاط لعب الدور

  . فسر القصة، اشرح عملية لعب الدور المجموعة، قدم المشكلة،هيئ: المرحلة األولى

  .اختر المشاركين، حلل األدوار، اختر ممثلي األدوار: المرحلة الثانية

  .تهيئة المسرح من خالل تحديد خط سير العمل: المرحلة الثالثة

، تكليف الطالب المشاهدة المراقبين، تحديد موضوع أو المشاهدين إعداد: المرحلة الرابعة

  .يتم مشاهدتهابالواجبات التي س

  . بلعب الدور، االستمرار في لعب الدورابدأ: المرحلة الخامسة

  .ىخر األاألعمالناقش وقيم، راجع حدوث الدور، طور : المرحلة السادسة
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  . بدياللعب الدور،اقترح خطوات الحقة، أو سلوكاً اعد :المرحلة السابعة

 .قةناقش وقيم كما فعلت في المرحلة الساب: المرحلة الثامنة

 المشكلة بالخبرات فشارك اآلخرين في الخبرات وتعميمها، اربط موق: المرحلة التاسعة

 ).2000نصار وصوالحة،(الحقيقة والمشاكل السائدة

 :إستراتيجية دور الخبير .2

 من أشكال إستراتيجية لعب األدوار، وفيها يمنح الطالب السلطة من  تعد شكالًاإلستراتيجيةهذه 

 يمكن أن يقوم الطلبة بدور خبير المختص في موضوع معين، فمثالًخالل إعطائه دور ال

  .مهندسين، باحثين، خبراء جيولوجيا أو أحياء أو تاريخ وغيرها من المجاالت األخرى

  :فوائد إستراتيجية دور الخبير

  : إلستراتيجية دور الخبيرهناك عدة فوائد

  .تطوير اللغة من حيث التعبير اللغوي .1

 .تحمل المسؤولية .2

 .فهم وإدراك ادوار اآلخرين من حيث المهارات والقوانينت .3

 ).2008،أبو مغلي وهيالت(مهارة البحث حول الموضوع المطروح من مصادر متعددة .4

 : الصوت واإللقاءستراتيجيةإ .3

 عل الصوت والكالم ، وتستخدم من قبل المعلم عند تدريس الطلبة اإلستراتيجية هذه تعتمد

 الكالم ي تعتمد على الجهاز الصوتي للطالب ، وقدرته على توصيلاألناشيد والمحفوظات، والت

  ).1996رضا،(للمتلقي بشكل واضح وسليم
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 : التأطير والصور الثابتةستراتيجيةإ .4

 اإلستراتيجية يمكن للمعلم أن يستخدمها في بناء المحور الدرامي الموظف في الموقف ههذ

  التعليمي 

 ما تكون  وغالباًةات الذي يحتوي اإلطار أو الصورة الفنيقراءة والتقاط وتحليل الرموز واإلشار

هذه اإلطارات ذات هدف تعليمي تربوي واضح، والصور الفوتوغرافية تستخدم كوسيلة تعليمية 

يعرضها المعلم أمام الطلبة تتم مناقشتها معهم عن طريق الحوار والمناقشة وطرح األسئلة 

ة، فإذا ما عرض المعلم صورة أو إطار لفالح  الصور الفوتوغرافية المعروضنالمستمدة م

ن يفسر لهم طبيعة الحياة  طرحه ومناقشته للطلبة ، يستطيع أيعيش في قرية ما فإنه وعن طريق

في القرية ووسائل اإلنتاج المختلفة التي يستخدمها هذا الفالح ، وبذلك يمكن تجسيد هذه األفكار 

لدرامي الذي يقوم الطلبة بأدوارهم المختلفة ، وهنا التي تتضمنها الصورة من خالل بناء الفعل ا

كالقدرة على : يأتي دور المعلم الممهد للفعل الدرامي والذي يجب أن تتوفر فيه عدة مواصفات

خلق فعل أصيل للنشاط الدرامي ، والتفاعل مع المتغيرات والتجاوب مع انعكاسات وآراء 

 ).2000،نصار وصوالحة(الطلبة في الصف

 :ية رواية القصة وتمثيلهاإستراتيج .5

، وأشدها جاذبية لهم، فالقصة ل بين األطفا وشيوعاًتعد القصة من أكثر األلوان األدبية انتشاراً

فن من فنون األدب له خصائصه وعناصر بنائه، التي يتعلم الطفل من خاللها فن الحياة، فهي 

 أن وبإمكانهاأحداث القصة، تساهم في بناء شخصية الطفل، وتجذب انتباهه فتجعله يتفاعل مع 

  ).2002العناني،(  التعليمي بشكل جيدالموقفتخدم 
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 أغراضنه يقوم بتحقيق لم توظيفها في الموقف التعليمي فإ المعأحسن ما إذا القصة أن ذلك 

 إلى ةرفي وفني تحتفظ بهما القصة، باإلضافتربوية متعددة وذلك لما تمتلكه القصة من تنوع مع

 الموجودة داخل الكتاب المدرسي هناك القصص المبثوثة هنا وهناك في القصص والحكايات

  ).2000نصار وصوالحة،( كتب التراث

والقصة تعمل على تنمية الخيال وتعمل على تنمية مهارات الحديث عند تشجيعهم على إعادة 

ءة رواية القصة والمشاركة في النقاش حول أحداثها وشخوصها، وتعمل على تنمية مهارة القرا

  ).2009الشريف، ( واالستماع، عندما تشجع الطلبة على كتابة قصصهم الخاصة

  :وقصص األطفال أنواع منها

  .القصص البشرية.1

  .قصص الحيوان.2

  ).2002نصار وصوالحة،(قصص الخيال. 3

 ):البانتوميم(  الصامت إستراتيجية التمثيل اإليمائي .6

استخدم البانتوميم عندما احتبس صوته ذات هو أول من " ليفيوس اندرو نيكوس "يشار إلى أن

بقية العرض " ليفيوس"يوم وهو يؤدي عرضه، أمام حماسة جمهوره الروماني ، وقد أكمل 

 من حماسهم لعرضه أكثربالتمثيل الصامت، ولما الحظ شغف الجمهور لعرضه الصامت 

 أساليب العرض  مناً جديداً بالصمت بال حوار، وبذلك ولد أسلوبالناطق راح يقدم عروضاً

 ويعتمد هذا النوع من التمثيل على وهي تسمية رومانية،" بانتوميم"سم المسرحي أطلق عليه ا

  .)2002العناني،( ، والتذكر)التخيل( الجسم، اإليهاممرونة
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 :إستراتيجية اإليقاع والحركة اإلبداعية .7

ع جوانب الحياة مثل  نستطيع إحساسه في جمي ما، وهويعمل اإليقاع على تنظيم الحركة زمنياً

 ، وتعاقب الليل والنهار، والفصول األربعة ، وضربات القلب ، ورمش محركة الكواكب والنجو

  :ع في الحياة، وهناك عدة وظائف لإليقاهالعيون، كلها أمثلة حية على وجود اإليقاع وضرورت

  .نقل انطباع عن المكان .1

 .اإليقاعنقل إحساس بتغيير المشهد أو المكان عن طريق تغيير  .2

 .ربط ودمج جميع أجزاء الشخصية وحركاتها .3

( تقرير طبيعة الشخصية والمزاج فاإليقاع يعد واحد من المؤشرات الدالة على المزاج  .4

  ).2008أبو مغلي وهيالت،)( هادئ، منتظم، مضطرب، قلق، متوتر

  :أهداف الدراما في العملية التربوية

 ومحور العملية التعليمية حيث يكتشف المعلومات إن الدراما التعليمية تجعل الطالب هو أساس

 الدراما تربط أن عن  طوال الوقت التعليمي، فضالً ونشيطاًبنفسه، وهذا األسلوب يجعل الطالب يقظاً

  .الجوانب النظرية بالجوانب العملية

ات ، داخل المؤسس في العملية التربوية  إلى تحقيقها الدراما التعليمية تسعىمن األهداف التيو

  :والتي دعا التربويون إلى ضرورة االهتمام بها هي كاألتي التعليمية

 . من خالل االرتجال والمناقشات ولعب األدوارتتنمية القدرة على حل المشكالت واتخاذ القرارا.1

تحويل المناهج الدراسية وخاصة التي تتسم بالصعوبة وجفاف األسلوب إلى مواقف وخبرات ذات .2

 . النفسإلى ويسر وبصورة محببة بسهولة يفهمها أنلم يمكن للمتع معنى
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 لما ينطوي عليه العمل المسرحي ، بالجمالاإلحساستنمية التذوق الفني لدى المتعلمين من خالل .3

 . اللغوي الحركي والتشكيل الموسيقياألداءمن فنون متعددة في فن 

مل على تنميتها وتوجيهها، صقل مواهب الطالب من خالل الكشف عن قدراتهم المتنوعة والع.4

من مثل الخطاب والتمثيل والرسم وتصميم الديكور واإلدارة والتوجيه وغيرها 

 ).2009الهباش،(القدرات

  . فيهاالتقليديةيس المستخدمة، والبعد عن تحسين وتنويع طرائق التدر.5

 .الذي حولهربط المناهج باألمور الحياتية المختلفة، وتنمية وعي الطالب وفهمه للمجتمع .6

 .تأكيد ذات الطفل والقضاء على الخجل.7

 . الحث على العمل الجماعي المنظم.8

 الشريفة، مساعدة الطالب على تنمية بعض االتجاهات االيجابية ، كالتعاون واالنتماء والمنافسة.9

 ).2001القرشي،(دوار مختلفة ومعايشته للمواقف التي يمثلها أو يشاهدهاوذلك من خالل تقديمه أل

معالجة بعض المشاكل السلوكية عند المشاركين ، والتعرف على مشاعر المشتركين، وزيادة .10

 .ثقتهم بأنفسهم

 .تقوية العالقة بين المعلم والطالب، وتعزيز معاني الهوية والروابط االجتماعية.11

 . )2002الرجعي،(ة الطلبة على التعلم من خالل البيئة وتنمية الخيال لديهمدمساع.12

  :ية الدراما في العملية التربويةهمأ

نجح الوسائل  قيد البحث والتطوير للوصول إلى أ كانت وما تزالة مجال العملية التربوية التعليميإن

 أكثر ديناميكية اً لتجعل من أسلوب التعليم داخل غرفة الصف وخارجها، أسلوب،وأكثرها حيوية
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لمادة التعليمية وتطور شخصيته، وتكسبه قدرات وسهولة لتساعد الطالب المتلقي على استيعاب ا

لة ملتصقة ببيئته وحياته اليومية،  وتعد الدراما من مداخل التدريس ومهارات ومعرفة صادقة وسه

 الرتباطها بالخبرة التي تساعد على إثراء وتعميق عملية التعلم لكل األعمار ولجميع الصفوف، نظراً

  ).2011 لحية،أبو( المتعلمالمباشرة، الناتجة عن نشاط وفاعلية

  تجارب دول العالم في استخدام الدراما

 الدراما عملية مجدية وناجحة، حققت نتائج ايجابية أن كثير من التجارب في بلدان مختلفة أظهرت

ها تنظمأ على الرغم من تباين تلك المجتمعات وواإلدراكفي العملية التربوية في استيعاب المعرفة 

 في المدارس الحكومية والخاصة  نفسهااألهدافن نتائج التمثيل حققت اعية، وأالسياسية، واالجتم

  على حد سواء

  ).2005حسين،(

  .وقد اهتمت دول عديدة بدراما الطفل لما لها من أهمية كبرى تعود بالفائدة على الناشئة

التعليمي  حيث تأسس المسرح 1903ففي الواليات المتحدة األمريكية تم االهتمام بهذا الفن عام 

   في والية نيويوركللألطفا

 من الدول التي اهتمت بمسرح الطفل، حيث تم إنشاء المسرح السوفييتي لألطفال عام وروسيا أيضاً

1918.  

 وغيرها األمانيا، بريطاني: وقد اهتمت دول أخرى بمسرح الطفل والدراما التعليمية مثل

  .)2002،الرجعي(الكثير

   نية اتصال بين البشر مرحلة تطور جديدة كل الجدة تتسم بأهميةولقد دخلت الدراما بوصفها تق
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مال بأنه عصر تولد األع) "فالتر بنجامين( حقيقية  في عصر وصفه الناقد األلماني العظيممعايشة  

ن معرفة طبيعة الدراما وفهم مبادئها وتقنياتها األساسية والقدرة على لذا فإ" الفنية بتقنيات جديدة

عمال  في عالمنا وهذا ال ينطبق فقط على األالحديث عنها ، أصبحت ضرورية جداًالتفكير بها و

  ).Esslin,1987(يها الدراما التعليميةقصر أشكال الدراما بما فالدرامية العظيمة، بل على أ

  :نماذج من األنشطة التطبيقية المستخدمة في الدراما التعليمية

  : منها ما يليةتخدمة في الدراما التعليميهناك عدة نماذج من األنشطة التطبيقية المس

ومن أمثلة هذا النموذج نشاط اللعب، وتمارين الحركة، والتمثيل اإليمائي، وتمارين  :نموذج التمرين

  .الصوت واإللقاء، وتمارين الخيال والتركيز

ومن أمثلة هذا النموذج نشاط تأليف وتمثيل القصة، وأشكال التمثيل : نموذج اللعب الدرامي

  .االرتجالي

ويتضمن هذا النموذج المسرحية المدرسية، أو أي عرض لنشاط من أنشطة : نموذج المسرح

  الدراما 

 ).2002الرجعي،(على جمهور كبير أو صغير

 :عناصر الدراما في التعليم

 من العناصر لتشكل تكوينه العام اً البد أن يحتوي عدد أو إذاعياً مسرحياًاً دراميال شك أن أي عمالً

 إلى القيم تسهم العناصر الدرامية في طبيعة التأثير المراد بلوغه ودرجته المختلفة وصوالًو

ن الدراما في التعليم تقوم على عدة عناصر ال غنى عنها في العملية التعليمية المتعددة، لذلك فإ

  ).1999نعمان،(
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  الطالب: أوال

لوجية وسيكولوجية بحيث يمر وهو الكائن اإلنساني االجتماعي الذي يتكون من عناصر فسيو

 مختلفة ومتطورة، والطالب هنا يكتسب من خالل هذا البرنامج الخبرات اللغوية ةنمائيبمراحل 

والمهارات الحسية والحركية عن طريق التفكير الخالق والمحاكاة والتفاعل االجتماعي وإيجاد 

  )2003نواصرة،( عالقات مع الكبار ومع زمالءه

 :ب توفرها فيمن يقوم بعملية التمثيل الدرامي التي يجومن الصفات

  .الموهبة.1

 .سالمة النطق.2

 .)2005سليمان،(القدرة على اإلبداع وسرعة البديهة وحسن التخلص.3

 .التعاون البناء والمشاركة والبعد عن الغرور واإلخالص.4

 .القدرة على التمييز بين الجيد والرديء.5

 .الممارسة والتدريب.6

  )2002العناني،( الكفاية الدراميةالدراسة و.7

  المعلم: ثانيا

هو المعلم الذي تتوفر فيه مقومات وخصائص معينة تمكنه من ممارسة هذه العملية مع الطالب، 

أن يكون يكفي ب في مجال المسرح والدراما بل وليس من الشرط أن يكون هذا المعلم متخصصاً

  .)2003نواصرة،( على دورة تربوية في هذا المجالحاصالً

 :ومن صفات معلم الدراما
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  : للطالب، وينبغي على من يقوم بتدريسها أن يتصف بما يأتيالدراما مهمة جداً

  .أن يكون ذا ملكة إبداعية، وبغير هذه الموهبة ال يستطيع أن يقوم المعلم بتدريس الدراما.1

 .أن يكون واسع الخيال، لديه القدرة على التأليف المسرحي.2

يه القدرة على إدارة الحوار والمناقشة بأسلوب علمي ذكي بحيث ال يفرض رأيه على أن يكون لد.3

 .)2002النقيب،(الطالب بل يستمع إلى آرائهم

 لهم  األسلوب المنظم في تعامله مع الطالب ومراقباً مستخدماً، به لعمله ومقتنعاًأن يكون فاهماً.4

 . أخرى معهم أحياناً ومشتركاًأحياناً

 يحترمهم، وأن يدرك وجهة نظرهم، وأن ال يسخر بهم وبذكائهم، ن، وأ جيداًلطالب فهماًأن يفهم ا.5

ن يعرف ما يشيد انتباههم وما يحرك في صدورهم من مشاعر العطف وما يدفعهم إلى الضحك وأ

 .بملء قلوبهم

 .)1997العناني،(يريد تدريس الدراماأن يلم بحرفة التأليف المسرحي وهذا أمر ال غنى عنه لمن .6

  : يعرفها عند استخدام الدراما التعليميةأن التي يجب على معلم الدراما األساسيةالقضايا 

  :كاألتي وهي أثناءه أو عمل درامي بأي يدركها المعلم قبل القيام أنيجب هناك بعض القضايا التي 

 المدارس  بحد ذاته، فنحن ال ندرس الدراما في تدريس، وليس هدفاًأسلوبالدراما عبارة عن .1

  . ممثلينإلعداد

بل والذي ينبغي على المشاركين القيام به ق  الدرامي،التخطيط المسبق قبل القيام بالنشاط.2

 . تفكير المشاركين ككلستتحدى المفتاحية والسابرة، التي األسئلةاالستمرار في النشاط، كذلك كتابة 

 . على ذلكا بناءالثناء على مالحظات واقتراحات المشاركين وتطوير الدرام.3
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  .)2002الرجعي،(فكرة واحدة وبسيطة في الدراما أفضل من األفكار المركبة والكثيرة.4

  النشاط الدرامي:ثالثا

النشاط الدرامي هو الفعل الدرامي الذي يثار من قبل معلم الدراما ، داخل غرفة الصف ضمن 

 يقوم به المعلم والطلبة ،  تمثيلياًطاً الدراما في التربية والتعليم، ويعد الحدث الدرامي نشاأسلوب

 لمهارات متعددة متعلماً  لشخصيته الحقيقية، في دوره التمثيلي، مناسباً الطالب يكون متوحداًأنحيث 

 ).2003،نواصرة(التحليل، النقد، استخدام الجسد، والصوت بالشكل الصحيح : مثل

  :عناصر النص الدرامي

 يحتوي على عدد من أن، ال بد إذاعياً أو  مسرحياًعليمياً ت سواء أكان أي نص دراميأنال شك 

 المراد بلوغه ودرجته التأثيرالعناصر لتشكل تكوينه العام، وتسهم العناصر الدرامية في طبيعة 

 األهمية هذه العناصر إعطاء القيم المتعددة، جمالية، عاطفية، فكرية، فال بد من إلى المختلفة وصوالً

  .، الحبكة، الشخصية، الحوار، الجو النفسي العاموهي، الفكرةالالزمة 

  الفكرة: أوال

 البحر، على أعماق الدفينة في ةاللؤلؤتشكل الفكرة العمق المستقر في النص الدرامي، وهي بمثابة 

  حد كبير كائن ينموإلى تبقى متمركزة ، وهي تشبه أنها إالالرغم من حركة البحر واندفاعه، 

، والفكرة طاقة متحركة ومتجلية في كل مفاصل  بالظروف المحيطة بهويتأثر ويتشكل تدريجياً

  .)2007موسى وآخرون،(النص وعناصره

  الحبكة: ثانيا

   في النص الدرامي، فهي تبقى متخفية ومتوارية وال خفاء أكثرواحدة من عناصر النص ، وهي 
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اصر ، وهي كما وصفها  في كل العنوتأثيرها، على الرغم من حيويتها  عقلياًإال إدراكهايمكن 

  . بمثابة الروح من الجسدأرسطو

  الشخصية: ثالثا

 الحامل لسمات العالم الدرامي، والشخصيات متنوعة ومختلفة ، فالشخصية األساسالشخصية هي 

الدرامية تؤسس فاعليتها من خالل الظروف المحيطة، وهي صوت واحد، بينما النص يحتوي على 

  .عدد من الشخصيات

  وارالح: رابعا

يعد الحوار العنصر الواضح في النص، وهو يشكل العصب األساس في النص وخاصة في الدراما 

تطوير القصة والحدث والشخصية والجو والحالة، إذ يسهم : التعليمية ، وتندرج وظائف الحوار في

  )1999نعمان،(بشد المتلقي للنص بوصف الحوار هو الصلة بين الشخصية الدرامية والمتلقي

  الحل: اخامس

يعتبر الحل هو المنظر األخير التي تظهر فيه األشياء التي ظلت مجهولة، وتحل القضايا التي كانت 

 لألحداث وقدرات المتلقي، ويفضل أن ، مناسباً، واضحاًمعقدة، أي أن الحل ال بد أن يكون معقوالً

، بحيث حل منطقياًن يكون الل، وينشر البهجة وروح التفاؤل، وأيكون سعيدا يجلب السرور للطف

  ).2000شحاتة،(  إلى الحليتدرج فيه الحدث من العقدة وصوالً

  :مستقبل الدراما في التعليم

   أن الدراما أصبحت وسيلة هامة من وسائل التعليم الفعال للطفل، وهذا ما نراه من من المعلوم حالياً

  أنها تحفزه على وه، جل التعبير عن مداركه وشعور إعطاء الفرص الحقيقية للطفل من أخالل
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اإلبداع والتفكير الخالق والتفاعل مع المجتمع من خالل االستراتيجيات المختلفة واألنشطة الدرامية 

اإلبداعية، فاإلنسان هو المحور الرئيسي في الدراما سواء أكان في جسمه ، في صوته، في حركته 

  .)2009الهباش،(وإبداعه وعالقاته االجتماعية

  : وفق تصنيف ادجار ديلةميالدراما التعلي

 حيث استخدم تصنيفاً" ادجار ديل" التعليمية مكانة متقدمة في مخروط الخبرة عند تحتل الدراما

 طرق اكتساب الخبرات التعليمية، وقد وضعها في ثالث مجاالت ، مبينا1969ًللدراما في العام 

ردة، حيث يتضمن كل مجال العمل المحسوس، والمالحظة المحسوسة، والخبرات المج: رئيسة وهي

 ورتب هذه المجاالت واألقسام على شكل هرم أطلق عليه اسم ، مختلفةمن هذه المجاالت أقساماً

مخروط الخبرة ، كما أكد على أن هدف الدراما التعليمية ليس التمثيل بحد ذاته، بل استكشاف 

، كونها  منطقياً داخلياًكيراًالمعنى الذي ينطوي عليه الموقف الدرامي والذي يتطلب من المتعلم تف

واستخدام الحواس بشكل فعال، وهذا يدفعه إلى تعلم  تسعى إلى تشخيص المعرفة من خالل المتعة،

المعلومات والمفاهيم بصورة أفضل مما يفعله أي أسلوب آخر، كما تساعده على إطالق العنان 

  ).Phillps,2000( الوضع الطبيعي بالسلوك اإلنساني في ووعياًلخياله، مما يحقق له فهما عميقاً

التي يكتسبها المتعلم عن طريق " الدرامية"  ويالحظ من خالل هذا التصنيف أهمية الخبرة الممثلة 

 ).2007 رياش وعبد الحق،أبو(لى التمثيل والدراماممارسته لمواقف تعليمية تعتمد ع

  :نر برو عندف النمو المعرفي والتعلم باالكتشايالدراما التعليمية ف

مفاهيم  أن تعليم الفرد حقائأو، فهو يرى االجتماعيين المعاصرينسحد علماء النف أ" برونرجيروم"يعد

   ال يعني بأي حال استيعابه لها، فمن األجدى تعليمه طرق البحث المناسبة التي تمكنه من أكاديمية
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   .المساهمة الفعالة في تحصيل هذه المعارف

  :النمط السردي والنمط النموذجي: رجود نمطين أوليين من التفكيباإلضافة إلى ذلك قام بادعاء و

  . بالتفصيالتاً على الفعل ومدفوعاًفي التفكير السردي يقوم الدماغ بتفكير تسلسلي، مرتكز. 1

 في الحالة ،يات ليحقق معرفة نظامية وتصنيفيةفي النمط النموذجي فإن الدماغ يتجاوز الجزئ.2

في الحالة األخيرة، فإن التفكير يأخذ مبنى و ،"دراما مشوقة" القصص ولتفكير شكلاألولى، يأخذ ا

  .)2008أبو مغلي وهيالت،(ةمنطقيمربوطة بعمليات  فرضيات

 :، اقترح برونر ثالثة أنماط من التمثيل)1966(في بحثه حول تطور األطفال و

   طفل ما قبل المدرسة ب، وهو يناس) على الفعلاًمرتكز (التمثيل الواقعي. 1

، يقوم على استخدام الحواس أو الوسائل الحسية ) على الصورةاًمرتكز(التمثيل األيقوني . 2

البصرية في التعليم، حيث يرى برونر أن األطفال من سن الثالثة حتى الثامنة يستطيعون تكوين 

  .صور ذهنية لألشياء واألفعال

ع البيئة من خالل اللغة، حيث يبدأ ، وفيه يتم التفاعل م) على اللغةاًمرتكز(لتمثيل الرمزي ا. 3

  .)1996،سركز والعجيلي (الطفل بعد سن الثامنة بتمثل العالم من حوله على صورة لغة 

  " : برونر" ومن خصائص التعلم باالكتشاف عند

 في ذهن المتعلم أطول من نواتج التعلم القائمة على ف باالكتشا التعلمالديمومة بحيث تبقى نواتج.1

  .يدية األخرىالطرق التقل

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

   رياش أبو(  وتعميميات وعالقات جديدةمبادئيساعد المتعلم في تكوين : تنمية المرونة الذهنية. 3
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  . )2007وعبد الحق،

تعتمد على عاملين رئيسيين يؤثر كل منه في قدرة  فاعلية وكفاية المادة الدراسية أن "ونررب"ويرى 

  :المتعلم على تعلم المادة، وهذه العوامل هي

التمثيل الحركي، ( يقصد بها حالة التمثيل التي توضع بها المادة الدراسية: طريقة العرض.1

  ).األيقوني، الرمزي

  .ع المعلومات التي تحفظ في الدماغ لفهم الموضويقصد بها كل: االقتصاد. 2

 توليد منظومات جديدة من أمكن ويقصد بها القيمة التوليدية لمادة التعلم، فكلما :القوة الفعالة. 3

، ويمكن أن يتمثل ذلك بقدرة البناء على الربط بين األمور القضايا التعليمية، ازدادت فاعلية البناء

 للتنافر وعدم االتساق المعلم خلق مجالفصلة عن بعضها البعض، إذ يجب على التي تبدو وكأنها من

في عرض المادة التعليمية، حتى يستثير المتعلم الكتشاف هذا التنافر ومن ثم يكسب المتعلم بهجة 

  .)2008 مغلي وهيالت،أبو( االكتشاف

 برونر أوردهاحد التطبيقات التربوية لهذه النظرية التي  واعد يعتبر أكأسلوب الدراما التعليمية إن

  .1968عام )  للتعليمنحو نظرية( في كتابه

 تمثيل الطلبة وحركتهم في تجسيد الموقف الدرامي الذي يحتوي على جدال وصراع والمنتهي أن إذ

المناقشة واكتشاف المعاني ، ثم ترسيخها سواء بنهاية مفتوحة، يتيح لهم بعد انتهاء العرض التمثيلي 

ك لدراما التعليمية تطبيق متطور لتللفظيا أو صوريا ببنائهم المعرفي وعدم نسيانها، لذلك تعتبر ا

  .)2003الكردي، ( النظرية
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  :متطلبات الدراما اإلبداعية

  :تحتاج الدراما إلى مجموعة من المتطلبات حتى تكون دراما إبداعية خالقة وهي كاألتي

  .مجموعة من الطالب.1

 .مدرب معلم.2

 .مكان متسع للحركة.3

 .فكرة يمكن اإلبداع من خاللها.4

أقدم رواد دراما " لبيتر سليدا"دراما يقوم بها الطالب أنفسهم داخل حجرة الصف، وقد أكدوهذه ال

الطفل في بريطانية إمكانية استخدام الدراما في موضوعات الدراسة في المناهج المختلفة، خاصة إذا 

  .)2005سليمان،(أجيد استخدامها والتدرب عليها

ال يتقن : (وين المعايير العالية والنماذج السلوكية فيقولإمكانية الدراما في تك" هيوز ميرتر"ويذكر 

أداء دور شرير إال الذين ينبذون الشر في ذاتهم، ويعلم وقد ال يعلم اآلخرون أن المسرحية تكون 

  .)2007عبد المنعم،) (والء للحياة األخالقية أكثر من الدرس

  :معوقات النشاط الدرامي
  :اط الدرامي في المدارس، ومن أهم هذه المعوقاتهناك معوقات تؤثر على استخدام النش

عدم االهتمام ببرامج تدريب المعلمين أثناء الخدمة، بتدريبهم على مهارات استخدام األنماط .1

  .الدرامية المختلفة، وعلى مهارات صياغة المحتوى صياغة درامية

 على مستوى التوجيه أو  المدرسة،إدارةعدم تشجيع بعض القيادات التربوية، سواء على مستوى . 2

  .)2008أبو موسى،( التربويةبأهميتها التمثيلية، لعدم اقتناعهم األنشطةالفني للمعلمين لتطبيق 

  . في الدراما ومهنياًأكاديمياً إعداداًندرة وجود المعلم المتخصص والمعد . 3



 
 

39

لتي يقوم بتدريسها، كثرة األعباء الملقاة على عاتق المعلم، والتي تتمثل في كثرة عدد الحصص ا. 4

 إلى األعمال اإلدارية التي يكلف بها من قبل إدارة المدرسة، مم يجعله في النهاية يجد ةباإلضاف

  .صعوبة في توفير الوقت الالزم لتطبيق الدراما في التدريس

 داخل حجرة الدراسة، باإلضافة إلى ضيق مساحتها، حيث ال يتح ذلك فرصة ذزيادة عدد التالمي. 5

  أمام 

  . للصعوبات التي تواجههلتطبيق الدرامي، نظراًلالمعلم، 

  .)2001القرشي،(  األنشطة الدراميةقلة المخصصات المالية الالزمة لإلنفاق على. 6

   الحد من معوقات النشاط الدرامي المدرسيكيفية

ن  مءالصعوبات بشي على التغلب على هذه اإلمكان المعلم الجيد هو المعلم الذي يعمل قدر إن

 يجنيها من وراء تطبيق الدراما عديدة ومتنوعة، أن التعلم التي يمكن ، ألن ثمرةالمرونة والمثابرة

  في نفس الوقت لعمله، مؤمناًاً ومخلصاً، من كل معلم محب جهدجلها كل يبذل من أأنويستحق 

قيق التفوق  جديدة قادرة على تحأجيال يؤديه المعلم، لتخريج أن وخطورة الدور الذي يمكن بأهمية

  : ويمكن الحد من معوقات النشاط الدرامي من خالل).2007عبد المنعم،(والتميز

 تعليمية معلنة أهداف، من خالل ةالواقعي المدرسية وخاصة المنهج المدرسي بالحياة األنشطةربط .1

  .تتم داخل قاعات الدرس، ومن خالل ممارسة النشاط المدرسي الدرامي على السواء

  . المسرحيللتأليفنصوص المسرحية المناسبة لكل مرحلة تعليمية، وتنظيم مساقات توفير ال. 2

  .)2005حسين،(في المدارس الحديثة  المسارح المدرسيةإنشاء. 3
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 المدرسي، والتي تتضمن مسرحيات مدرسية تخدم المقررات ير الكتيبات المصاحبة للمنهاجتوف. 4

هات بها، وبأسماء مؤلفيها، من المبدعين، وتوفيرها الدراسية، بحيث يتضمن الكتاب المدرسي، تنوي

  . في حصص للقراءة الحرة، تحت إشراف ومتابعة المعلمقرأفي المكتبات المدرسية، لتُ

  .اإلدارية األعباءوتقليل  الملقاة على عاتق المعلم، بتقليل عدد الحصص األعباءتخفيف . 5

 أداء في شعب دراسية، حتى يتسنى للمعلم  تقليل عدد الطلبة داخل الصف الواحد، وتوزيعهم. 6

  . دوره، واستخدام الدراما بنجاح

  .)2000شحاتة،( األنشطة الدرامية على لإلنفاقتخصيص ميزانية خاصة لهذا النوع من التعليم،  .7
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   :الدراسات السابقة 2.2

لدراما في التدريس، وذلك  ألهم الدراسات السابقة والتي تناولت أهمية اهذا الفصل عرضاًيتضمن 

لالستفادة من جهود اآلخرين، واالستعانة بخطواتهم، فقد استخدمت الدراما في موضوعات مختلفة 

 باستعراض الدراسات ذات اللغة العربية، حيث قامت الباحثة موضوعات في ومتعددة من ضمنها

رتبة بطريقة متسلسلة ، م الدراسة الحالية، بحيث تضمنت دراسات عربية وأجنبيةموضوعالصلة ب

  :كاآلتي اتم عرضه،  حسب السنواتمن األحدث إلى األقدم

ثر إستراتيجية التمثيل الدرامي التعليمية  بدراسة هدفت إلى استقصاء أ)2012(قام الفيومي

للنصوص الشعرية على االستيعاب القرائي لطلبة المرحلة األساسية العليا في مدارس وكالة الغوث 

 وطالبة، من طالباً) 1021(نة بالطريقة االعتيادية وقد تكونت عينة الدراسة منفي األردن مقار

شعبة ) 24(طالبة ، موزعين في ) 513( واً،بطال) 508(ة األساسية العليا منهم صفوف المرحل

 من مدارس وكالة الغوث ، حيث وزعت على مجموعات، مجموعة دراسية تم اختيارها عشوائياً

 القصائد الشعرية وفق إستراتيجية التمثيل الدرامي ا وطالبة، درسوطالباً) 506(تجريبية تكونت من 

  . وطالبة، درسوا وفق الطريقة االعتيادية طالباً) 515(، ومجموعة ضابطة تكونت من 

 بين طلبة المجموعات التي درست بأسلوب التمثيل وقد أظهرت النتائج وجود فروق  دالة إحصائياً

 ولصالح المجموعات التجريبية التي درست االعتياديةتي درست بالطريقة المجموعات الالدرامي و

 . بأسلوب التمثيل الدرامي

حية في  التحقق من فاعلية الدراما المسرإلىبدراسة هدفت ) 2012( العكل وخصاونةكما قامت

يبي يستند ، وقد تم تصميم برنامج تدرنمية مهارات المحادثة الشفوية لدى طالبات المرحلة االبتدائيةت
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 المنهج كيب الممسرح، وقد استخدمتاعلى الصحة اللغوية والتمييز السمعي والوضوح والتحليل والتر

 بعدي على مجموعتين متكافئتين من طالبات خروآشبه التجريبي، حيث تم تطبيق اختبار قبلي 

مجموعة الضابطة، طالبة في ال) 31(طالبة في المجموعة التجريبية و) 31(المرحلة االبتدائية بواقع 

 في النسب المئوية والتكرار الخاص بالمحاور إحصائية النتائج وجود فروق ذات داللة أظهرتوقد 

، وهي محور الصحة اللغوية، والتمييز السمعي، والوضوح والتركيب والتحليل بين األساسيةالثالثة 

لتدريبي المبني على الدراما يعزى للبرنامج او ،لصالح البعدي، االختبار القبلي واالختبار البعدي

  .المسرحية

 بدراسة هدفت إلى التعرف على فاعلية برنامج تدريبي مقترح في تنمية )2012(قام عيسى 

مهارات تدريس البالغة لدى الطالب والمعلمين في ضوء االتجاهات الحديثة لتعليمها، وتكونت عينة 

وي بكلية التربية بجامعة الطائف، وقد أعد طالباً معلماً من طالب الدبلوم الترب) 30(الدراسة من 

اختباراً ( الباحث قائمة بمهارات تدريس البالغة، وبرنامجاً تدريبياً مقترحاً واستخدم أداتين للدراسة 

تحصيلياً، وبطاقة مالحظة، وبعد تجريب البرنامج وتطبيق أدوات الدراسة قبلياً وبعدياً على عينة 

جود فروق دالة إحصائياً بين متوسطي درجات عينة الدراسة في الدراسة أظهرت نتائج الدراسة و

أدائهم على االختبار التحصيلي والمهارات الرئيسية والفرعية لبطاقة المالحظة قبل تطبيق البرنامج 

وبعده، ولصالح القياس البعدي، مما يدل على فاعلية البرنامج التدريبي المقترح في تنمية الجوانب 

  .ت التدريسية الالزمة لتدريس البالغةالمعرفية والمهارا

بدراسة هدفت إلى التعرف على فاعلية برنامج مقترح لتنمية مهارات القراءة ) 2011(قامت السلمي

الصامتة لدى طلبة الصف السادس األساسي في محافظة غزة، استخدمت الباحثة المنهج التجريبي، 
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سي بمحافظة غزة المقيدين بالمدارس وقد تكونت عينة الدراسة من طلبة الصف السادس األسا

التابعة لدائرة التربية والتعليم بالوكالة الدولية إلغاثة وتشغيل الالجئين في العام 

من البرنامج المقترح ) مهارات القراءة الصامتة(  ، حيث تم تطبيق محتوى2011_2010الدراسي

:  تم تطبيق أدوات الدراسة طالباً وطالبة، وكذلك) 88(على طلبة الصف السادس والبالغ عددهم

االختبار التحصيلي القبلي والبعدي على مجموعتي الدراسة، وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود 

فروق دالة إحصائياً بين متوسط درجات المجموعة التجريبية ومتوسط درجات المجموعة الضابطة 

األساسي ولصالح على القياس البعدي لمهارات القراءة الصامتة لدى طالب الصف السادس 

 أفراد العينة ى تنمية مهارات القراءة الصامتة لديالمجموعة التجريبية، ويتصف البرنامج المقترح ف

  . وفقاً لمعامل إيتا0.14بفاعلية كبيرة تزيد عن

 التفكيرثر استخدام الدراما على تنمية  أإلى التعرف إلى بدراسة هدفت )2011( لحيةأبووقامت 

 في محافظة الشمال، حيث األساسيللغة العربية لدى تالميذ الصف الثالث  في مبحث ااإلبداعي

 اإلبداعياختبار التفكير :  التاليةاألدواتاتبعت الباحثة في دراستها المنهج التجريبي واستخدمت 

لية تدريسها بالطريقة الدرامية، وتكونت عينة الذي يعرض المسرحيات التعليمية وآودليل معلم 

جباليا :  من مدرستي ذكوراألساسي وتلميذة من تالميذ الصف الثالث تلميذاً) 133(الدراسة من 

  .بمحافظة شمال غزة) ب(وجباليا المشتركة ) ب(االبتدائية

، وتم استخدام االختبارات ) spss(اإلحصائية الرزم جالباحثة برنام استخدمت البياناتولمعالجة 

للفروق بين ) ت(توسطي عينتين مستقلتين، واختبار للفروق بين م) ت(اختبار :  التاليةاإلحصائية

  : النتائج التاليةإلىيتا، وتوصلت الدراسة متوسطي عينتين مرتبطتين، ومربع معامل إ
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ميذ وتلميذات المجموعة التجريبية التي درست باستخدام  بين درجات تالإحصائياًوجود فروق دالة 

 درست بالطريقة التقليدية في القياس البعدي على يتالضابطة الالدراما وتالميذ وتلميذات المجموعة 

، ووجود فروق  ولصالح المجموعة التجريبية، في اللغة العربيةاإلبداعي اختبار التفكير أبعادجميع 

 ودرجته الكلية بأبعاده اإلبداعي في التطبيقين القبلي والبعدي على اختبار التفكير إحصائياًدالة 

  .ولصالح المجموعة التجريبية

واقع استخدام معلمي المرحلة األساسية الدنيا في  معرفة  دراسة هدفت إلى)2011(الخطيبأجرت و

محافظة رام اهللا والبيرة للتمثيل الدرامي وعالقته باتجاهاتهم نحوه، حيث طبقت الدراسة على عينة 

 اختيرت معلمة،) 860(، معلماً) 350( ومعلمة، منهممعلماً) 1115(من المعلمين والبالغ عددهم

معلما ومعلمة، أي بنسبة ) 300(عينة منهم بالطريقة الطبقية العشوائية حيث بلغ حجم العينة 

ت الدراسة إلى النتائج معلمة، وقد توصل) 196( ومعلماً) 104(من مجتمع الدراسة، منهم %)27(

ألساسية نه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات اتجاهات معلمي المرحلة اأ: التالية

الدنيا في محافظة رام اهللا والبيرة نحو استخدام التمثيل الدرامي في التدريس تعزى للجنس والمؤهل 

  .العلمي وسنوات الخبرة ومتغير التخصص

 بدراسة هدفت إلى التعرف إلى أثر استخدام الدراما على التحصيل في )Amer,2011(قامت عمر

اسي في مدارس محافظة جنين الحكومية، وقد اعتمدت اللغة العربية لدى طلبة الصف األول األس

طالباً وطالبة من طلبة الصف األول ) 224(الدراسة المنهج الوصفي، وتكونت عينة الدراسة من 

األساسي في أربع مدارس حكومية، منها مدرستين للذكور ومدرستين لإلناث تم توزيعهم إلى 

طالبا وطالبة، ) 112(اما التعليمية بلغ عددهاأحدهما تجريبية تعلمت باستخدام الدر: مجموعتين
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طالباً وطالبة، في الفصل الدراسي ) 112(وأخرى ضابطة تعلمت  بالطريقة التقليدية بلغ عددها

 ، واستخدمت الباحثة االختبار التحصيلي، واستبانة مالحظة مهارات 2010/2011الثاني من العام

ثر في زيادة التحصيل، لصالح المجموعة التجريبية، الطلبة، وأظهرت نتائج الدراسة أن  للدراما أ

  .  وعدم وجود أثر للتفاعل بين الطريقة والجنس

 بدراسة هدفت إلى وضع تصور مقترح لبرنامج تدريبي ألعضاء هيئة )2010(كما قام البيشي 

هم التدريس بجامعة الملك خالد على استخدام مستلزمات بيئة التعلم االلكتروني في ضوء احتياجات

عضواً من الهيئة ) 374(التدريبية، حيث استخدم الباحث المنهج الوصفي، وتكونت عينة الدراسة من

األولى لحصر : التدريسية بجامعة الملك خالد، حيث استخدم الباحث استبانتين لجمع المعلومات

ق من صدقها مستلزمات بيئة التعلم االلكتروني، والثانية لتحديد االحتياجات التدريبية، وتم التحق

بعرضها على مجموعة من المحكمين من ذوي الخبرة واالختصاص، والتحقق من ثباتها باستخدام 

أن جميع محاور : كرنباخ ألفا، وبعد التطبيق جمعت البيانات وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها

  .االحتياجات التدريبية مثلت درجة احتياج كبيرة بالنسبة لعينة الدراسة

 بدراسة هدفت إلى إعداد برنامج حاسوبي مقترح في التربية الفنية لتنمية )2010(هراني قام الز

مهارات التعبير الفني لدى طلبة الصف السادس االبتدائي، والتعرف إلى أثر استخدام البرنامج 

الحاسوبي المقترح في التربية الفنية على تنمية مهارات التعبير الفني لدى طلبة الصف السادس 

: طالباً تم تقسيمهم إلى مجموعتين) 38(بتدائي، واتبع الباحث المنهج التجريبي على عينة حجمهااال

طالباً، والمجموعة ) 19(المجموعة التجريبية تم تدريسهم باستخدام البرنامج المقترح وبلغ عددهم

نامج تعليمي طالباً، وتم تطبيق التجربة وفق بر) 19(الضابطة درست بالطريقة التقليدية وبلغ عددهم
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مقترح من إعداد الباحث، وأظهرت نتائج البحث أنه وجدت فروق دالة إحصائياً بين المجموعة 

التجريبية والضابطة في جميع المهارات، لصالح المجموعة التجريبية، حيث كان للبرنامج الحاسوبي 

 طالب الصف السادس المقترح فاعلية عالية ناتجة عن أثر كبير في تنمية مهارات التعبير الفني لدى

  .االبتدائي

ثر استخدام طريقة التمثيل الدرامي في  بدراسة هدفت إلى معرفة أ)2010(كما قام الطيطي 

ولتحقيق ذلك فقد : اكتساب المفاهيم النحوية لطلبة الصف الخامس األساسي واتجاهاتهم نحوها 

األساسي ، وقام الباحث اختار الباحث عين قصديه مكونة من أربع شعب من طلبة الصف الخامس 

والمجموعة )  خضعت للمعالجة التجريبية(المجموعة األولى تجريبية : بتقسيم العينة إلى مجموعتين 

وصمم الباحث اختبار لقياس اكتساب الطلبة ) لم تخضع للمعالجة التجريبية( الثانية مجموعة ضابطة

 استبانه لقياس اتجاهات مم الباحث أيضاًللمفاهيم النحوية الذي تم تطبيقه قبل التجربة وبعدها ، وص

ظهر تحليل ستبانة قبل التجربة وبعدها، وقد أالطلبة نحو طريقة التمثيل الدرامي ، وتم تطبيق اال

  :االختبار واالستبانة جملة من النتائج منها

 (وجود فروق ذات داللة إحصائية في اكتساب الطلبة للمفاهيم النحوية تعزى إلى طريقة التدريس 

ولصالح المجموعة التجريبية ، ووجود فروق دالة )  الدرامي، الطريقة التقليديةلطريقة التمثي

ووجود فروق دالة   في اكتساب الطلبة للمفاهيم النحوية تعزى للجنس ولصالح الذكور ،إحصائياً

لح ولصا) مرتفع، ومنخفض(  في اكتساب الطلبة للمفاهيم النحوية تعزى لمستوى التحصيلإحصائياً

 بين متوسطات اتجاهات الطلبة نحو التمثيل الدرامي المستوى مرتفع،  ووجود فروق دالة إحصائياً

  .تعزى للجنس وطريقة التدريس ومستوى التحصيل والتفاعل بينهما
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 النشاط التمثيلي لتنمية بعض مثر استخداأ التعرف على إلى بدراسة هدفت )2010(قامت الشنطي 

 عينة مكونة من وأخذتلرابع بغزة، استخدمت الباحثة المنهج التجريبي، مهارات االستماع للصف ا

التابعة لمديرية " ب" بمدرسة مصعب بن عمير األساسيطالبة من طالبات الصف الرابع ) 74(

، حيث اختارت الباحثة عينة )2010-2009(  محافظة غرب غزة للعام الدراسييوالتعليم فالتربية 

) 38(طالبة، وشعبة المجموعة التجريبية) 36(عبة المجموعة الضابطة ش:  مكونة من شعبتينقصديه

طالبة، طبقت الباحثة اختبار مهارات االستماع القبلي على المجموعة الضابطة والتجريبية، واختبار 

للكشف عن الفروق بين متوسطات درجات " ت"، وتم استخدام اختبار أسابيعبعدي بعد مرور خمسة 

 إلىيتا، وتوصلت الدراسة ، ومربع معامل إتوسطات درجات عينتين مرتبطتينعينتين مستقلتين، وم

بين معظم درجات طالبات المجموعة التجريبية اللواتي درسن بالنشاط إحصائيا وجود فروق دالة 

لصالح   ودرجاته الكلية بأبعاده التمثيلي في القياس القبلي والبعدي على اختبار مهارات االستماع

  . لدى طالبات المجموعة التجريبيةالقياس البعدي

 تعليمية  بدراسة هدفت إلى تقصي أثر استخدام األنشطة الدرامية كإستراتيجية)2010(وقامت عودة

ثر طريقة التدريس باألنشطة سي، كما سعت للكشف عن أعلى تحصيل طلبة الصف السادس األسا

لمنهج التجريبي لمجموعتين متكافئتين، الدرامية على اتجاهاتهم نحو مادة العلوم، استخدمت الباحثة ا

 وطالبة، من طلبة الصف السادس في مدرسة ذكور طالباً) 130(حيث تكونت عينة الدراسة من 

محافظة القدس، وكانت أداة الدراسة عبارة /قلنديا ومدرسة إناث قلنديا التابعتين لوكالة الغوث الدولية

داة الثانية فتمثلت بمقياس اتجاهات الطلبة نحو  أما األسؤاالً) 31(عن اختبار تحصيلي مكون من

 وتم تدريس المجموعة  تم اختيارهم عشوائياًنتقسيم الطالب إلى مجموعتيمادة العلوم، وقد تم 
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التجريبية باستخدام األنشطة الدرامية، بينما درست المجموعة الضابطة بالطريقة التقليدية، وتوصلت 

حصائية في االختبار البعدي بين المجموعة الضابطة الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إ

 لصالح المجموعة التجريبية حسب متغير الجنس وطريقة التدريس والتفاعل ،والمجموعة التجريبية

  .بينهما

ثر استخدام لعب األدوار في اكتساب القيم  بدراسة هدفت إلى التعرف إلى أ)2010(قامت المصري

 الجميلة للصف الرابع األساسي في محافظة غزة، حيث استخدمت االجتماعية في محتوى كتاب لغتنا

مجموعة ضابطة درست بالطريقة : الباحثة المنهج التجريبي ،  وتم تقسيم الطالب إلى مجموعتين 

 بإعداد اختبار لقياس ةالتقليدية، ومجموعة تجريبية استخدمت طريقة لعب األدوار، وقامت الباحث

ع األساسي للقيم االجتماعية في محتوى كتاب لغتنا الجميلة، حيث تم مدى اكتساب طلبة الصف الراب

تطبيق االختبار على عينة من طالب وطالبات الصف الرابع األساسي في محافظة الوسطى 

 بين طالب  وطالبة، وقد توصلت نتائج الدراسة إلى وجود فروق دالة إحصائياًطالباً) 66(بلغت

  المجموعة التجريبية 

 .وعة الضابطة ولصالح طالب المجموعة التجريبيةوطالب المجم

ثر استخدام مدخل الدراما في اكتساب  التعرف الى أإلى دراسة تهدف )2009( الهباشأجرتوقد 

بمحافظة غزة، واستخدمت الباحثة األساسي بعض المفاهيم الجغرافية لدى طالبات الصف السابع 

 األساسية في المدارس األساسيت الصف السابع المنهج التجريبي، وتكون مجتمع الدراسة من طالبا

مونية، من العام والمأ) ب(الشاطئالدولية بمحافظة غزة، وهي مدارس  العليا التابعة لوكالة الغوث

 وتم اختيار فصلين من كل مدرسة،  وطالبة،اًطالب) 155( والبالغ عددهن 2008/2009الدراسي 
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، طالبة) 78( مدخل الدراما وبلغ عددها بأسلوبالجغرافيةحدهما للمجموعة التجريبية تتعلم المفاهيم أ

 الدراسة أدوات وتمثلت طالبة،) 77(والمجموعة الثانية ضابطة تتعلم بالطريقة التقليدية وبلغ عددها 

يا للصف وتحليل محتوى الدروس المختارة من منهاج الجغراف) قبلي وبعدي(في اختبار تحصيلي 

 ، منها المتوسطات اإلحصائية األساليب من  عدداًتخدمت الباحثة اسلمعالجة البياناتو السابع،

للفروق بين مجموعتين ) U(وتنيمان واختبار ) ت(الحسابية واالنحرافات المعيارية، واختبار

 بين متوسط درجات طالبات مستقلتين، وتوصلت نتائج الدراسة إلى وجود فروق دالة إحصائياً

لطريقة التقليدية ومتوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية المجموعة الضابطة اللواتي درسن با

اللواتي درسن باستخدام مدخل الدراما، وكانت الفروق لصالح المجموعة التجريبية اللواتي درسن 

  .باستخدام مدخل الدراما

ثر التدريس باستخدام  أسلوب الدراما  بدراسة هدفت إلى معرفة أ)2009(كما قام الكخن وهنية 

يمية في تحصيل طالبات الصف العاشر األساسي في قواعد اللغة العربية ، أجريت الدراسة التعل

طالبة من طالبات الصف العاشر األساسي موزعات على أربع شعب ، تم ) 120(على عينة تضم 

طالبة، ومجموعة ضابطة ) 60(مجموعة تجريبية بلغ عدد أفرادها : تقسيم الطالبات إلى مجموعتين 

 العربية للمجموعة التجريبية ةطالبة، وبعد ذلك تم تدريس مادة قواعد اللغ) 60(فرادها بلغ عدد أ

باستخدام أسلوب الدراما التعليمية، أما المجموعة الضابطة فقد درست بأسلوب التدريس التقليدي، 

ة تمثلت المادة بمجموعة من النصوص الدرامية التي أعدها الباحثان من كتاب قواعد اللغة العربي

للصف العاشر األساسي، وبعد االنتهاء من التجربة تم إجراء االختبار التحصيلي على المجموعة 

ثر متغير الطريقة بينهما، ولتحليل البيانات واستخراج النتائج جريبية والمجموعة الضابطة لقياس أالت
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بعدية لعالمات للمقارنة بين المتوسطات الحسابية ال) ANCOVA(تم استخدام أسلوب تحليل التغاير 

 بين طالبات المجموعة التجريبية والضابطة ، وكشفت نتائج الدراسة عن وجود فروق دالة إحصائياً

لح المجموعة التجريبية التي تعلمت بأسلوب االمجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة ولص

 .الدراما

 تدريس بعض ثر المسرح التعليمي في هدفت إلى معرفة أدراسةب )2009(وقام أبو هداف

موضوعات النحو العربي على تحصيل طلبة الصف الثامن األساسي في المدارس التابعة لمديرية 

) 100( على عينة مؤلفة من الباحث بتطبيق الدراسة ة والتعليم  في محافظات غزة ، حيث قامالتربي

المنهج  وطالبة ، في مدارس عبسان كانوا موزعين على أربع شعب ، استخدم الباحث طالباً

 في تحصيل طالب الصف الثامن إحصائية النتائج وجود فروق ذات داللة أظهرتالتجريبي، وقد 

 في مادة القواعد لصالح المجموعة التجريبية التي درست باستخدام المسرح التعليمي، األساسي

  .وتفوقت على المجموعة الضابطة التي درست بالطريقة التقليدية

ثر التدريس باستخدام الدراما وفق منحى ة هدفت إلى استقصاء أدراس) 2008(وأجرى الناصر 

مسرحة المناهج لمادة قواعد اللغة العربية في التحصيل الدراسي ، وتنمية مهارتي االستماع 

والتحدث لدى تالميذ الصف السادس االبتدائي في مدينة القطيف في المملكة العربية السعودية، 

حدهما  أ، موزعين على مجموعتين متكافئتين إحصائياًالباًط) 62(وتكونت عينة الدراسة من 

تجريبية درست ثالث وحدات من منهاج قواعد اللغة العربية وفق منحى مسرحة المناهج ، 

واألخرى ضابطة درست الوحدات نفسها من خالل الطريقة االستقرائية ، وتوصلت الدراسة إلى 
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ي في  متوسطات العالمات وفي مقياس االستماع  في االختبار التحصيلوجود فروق دالة إحصائياً

  .التحدث لصالح المجموعة التجريبيةومقياس 

ر استخدام الدراما على تحسين مستوى بعض معرفة أث إلىبدراسة هدفت ) 2008( موسى أبووقام 

 بمحافظة خان يونس، وقد اتبع الباحث في األساسيالمهارات القرائية لدى طلبة الصف السابع 

 الدروس ومسرحة الصامتة والتجريبية، القراءتين قائمة بمهارات المنهج التجريبي مستخدماًدراسته 

 التدريس آلية، وبطاقة مالحظة، ودليل معلم لتوضيح )قبلي، وبعدي (للقراءتينالمحددة، واختبار 

 لىاألو مجموعتين إلى وطالبة، قسمت طالباً) 120(بالطريقة الدرامية، وتكونت عينة الدراسة من 

 وطالبة، من طالباً) 60( وطالبة، والثانية ضابطة تكونت من طالباً) 60(تجريبية تكونت من 

،  العليا للبنات بمحافظة خان يونساألساسية وجنين نالعليا للبني األساسية النافورة رأس :مدرستي

ية، النسب اإلحصائي، االختبارات اإلحصائ) SPSS(ولمعالجة البيانات إحصائيا تم استخدام برنامج

  .المئوية والتكرارات، ومعامل ارتباط بيرسون

 بين متوسط درجات طلبة المجموعة التجريبية وقد توصلت الدراسة إلى وجود فروق دالة إحصائياً

الذين يدرسون بأسلوب الدراما، ومتوسط درجات طلبة المجموعة الضابطة الذين يدرسون بالطريقة 

   .دي، ولصالح المجموعة التجريبيةالعادية في االختبار القرائي البع

ثر التعلم من خالل اللعب في التحصيل  بدراسة هدفت إلى التعرف إلى أ)2007(وقامت القدومي 

الدراسي واالحتفاظ في مادة اللغة االنجليزية للصف الرابع األساسي، في مدارس مدينة نابلس 

 تكون مجتمع الدراسة من جميع طلبة الحكومية، اتبعت الباحثة المنهج التجريبي في دراستها، وقد

) 120(الصف الرابع األساسي في مدارس مدينة نابلس الحكومية، حيث تكونت عينة الدراسة من
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مجموعة ضابطة ومجموعة تجريبية، حيث درست :  وطالبة، تم تقسيمهم إلى مجموعتينطالباً

موعة الضابطة باستخدام الطريقة المجموعة التجريبية باستخدام األلعاب التعليمية، بينما درست المج

التقليدية، وقد استغرق التطبيق أسبوعين، واستخدمت الباحثة االختبار التحصيلي أداة للدراسة، وقد 

 تعزى إلى طريقة التدريس والصالح المجموعة أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق دالة إحصائياً

  . التجريبية مقارنة بالطريقة التقليدية

 دراسة هدفت إلى معرفة اتجاهات معلمي المرحلة األساسية الدنيا في )2006(م كما أجرت ملح

محافظة الخليل نحو استخدام التمثيل الدرامي في التدريس ، تكون مجتمع الدراسة من جميع معلمي 

 معلماً) 2109(المرحلة األساسية في محافظة الخليل باستثناء معلمي اللغة االنجليزية والبالغ عددهم

  .معلمة،) 1140(، ومعلماً) 969(مة، منهم ومعل

 ومعلمة، أي معلماً) 211(اختيرت عينة الدراسة بالطريقة الطبقية العشوائية، حيث تكونت من 

  .معلمة) 114(، ومعلماً) 97(من مجتمع الدراسة ، منهم %) 10(بنسبة 

لمي المرحلة  في متوسطات اتجاهات معأظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق دالة إحصائياً

األساسية الدنيا في محافظة الخليل نحو استخدام التمثيل الدرامي في التدريس تعزى لمتغير الجنس ، 

كما أظهرت نتائج الدراسة وجود . والمديرية، والمؤهل العلمي ومتغير المشاركة في دورة الدراما

نيا في محافظة الخليل نحو  في متوسطات اتجاهات معلمي المرحلة األساسية الدفروق دالة إحصائياً

استخدام التمثيل الدرامي في التدريس تعزى لمتغير التخصص ولصالح المعلمين ذوي تخصص 

  .العلوم اإلنسانية
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ثر الدراما التعليمية في تنمية مهارتي التحدث ،  بدراسة هدفت للكشف عن أ)2006(وقام العموش

 إجراء في ضوء جنسهم، وتم األساسي، لدى تالميذ الصف السادس األداءدقة الضبط ووظيفة 

طالباً وطالبة، في شعبتين ) 93( منتألفت األساسيالدراسة على عينة من تالميذ الصف السادس 

 مثلت المجموعة واألخرى الدراما التعليمية، بأسلوبحدهما مثلت المجموعة التجريبية التي درست أ

موقفي لقياس مهارتي حث اختبار التحدث الالضابطة التي درست بالطريقة التقليدية، وقد وظف البا

 نبي إحصائياً نتائج الدراسة عن وجود فروق دالة أسفرت المجموعة التجريبية، وقد التحدث لطلبة

 الدراما التعليمية وذلك بأسلوبالتجريبية والضابطة التي درست متوسطي عالمات المجموعتين 

 عدم وجود فروق دالة إلى أيضاً، وتوصلت ءاألداعلى كل من مهارتي التحدث دقة الضبط ووظيفة 

 بين متوسطي عالمات المجموعة التجريبية وعالمات المجموعة الضابطة تعزى للجنس، إحصائياً

لتفاعل بين  التجريبية تعزى لمجموعةال بين متوسطات عالمات إحصائياًوالى وجود فروق دالة 

  .الطريقة والجنس وذلك على مهارة دقة الضبط

 في هونج كونج دراسة هدفت إلى معرفة دور الدراما في ),2006Hui & Lau(وليوهيو أجرى 

اإلبداعية ، وطالقة التعبير لدى طلبة الصف األول والرابع ، تكونت عينة الدراسة تنمية القدرات 

مجموعة تجريبية وأخرى ضابطة ، : طالباً وطالبة، تم توزيعهم عشوائياً إلى مجموعتين) 126(من 

ائج الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية على مقاييس القدرات اإلبداعية وتوصلت نت

وطالقة التفكير لصالح المجموعة التجريبية التي تلقت أنشطة صفية على شكل مسرحيات درامية 

 .مقارنة بالمجموعة الضابطة التي تلقت أنشطة صفية بالطريقة التقليدية

   يالدرامي ف طريقة التمثيل مفاعلية استخدااستقصاء  إلىبدراسة هدفت ) 2006(وقام هيالت



 
 

54

تحصيل طلبة الصف الرابع في مبحث التربية االجتماعية مقارنة بالطريقة التقليدية، استخدم الباحث 

شعب ) 7( وطالبة، موزعين فيطالباً) 208(المنهج التجريبي وطبق الدراسة على عينة مكونة من

 باًطال) 140(، تكونت المجموعة التجريبية من األولىربد بية إ من مدارس ترتم اختيارهم عشوائياً

 ادرسو وطالبة طالباً) 69(درسوا بطريقة التمثيل الدرامي، وتكونت المجموع الضابطة من  وطالبة،

 بين طلبة المجموعتين إحصائياً نتائج الدراسة وجود فروق دالة أظهرتبالطريقة التقليدية، وقد 

 طريقة التمثيل الدرامي، ولصالح المجموعات إلى التحصيل يعزى التجريبية والضابطة في

 للتفاعل بين أو تعزى لمتغير الجنس إحصائياً النتائج عدم وجود فروق دالة أظهرتالتجريبية، كما 

  .متغيري الجنس وطريقة التدريس

لصفوف  التعرف إلى مدى إلمام معلمي اللغة العربية في ا بدراسة هدفت إلى)2006(قام الدخيل 

العليا بالمرحلة االبتدائية بمفهوم تعليم القراءة، ومن ثم تصميم برنامج تدريبي يعينهم على تنمية 

مفهوم القراءة نظرياً وتطبيقياً وقياس أثره في أداء معلمي القراءة في موقف تعليمها، ولتحقيق 

اء التجربة على أهداف البحث اعتمد الباحث المنهج الوصفي والمنهج التجريبي حيث قام بإجر

مجموعة تجريبية واحدة تتعرض لقياس قبلي وبعدي بهدف معرفة األثر الذي أحدثه تطبيق البرنامج 

المقترح، واستخدم الباحث أداتين لهذا الغرض، اختبار مفهوم تعليم القراءة، وبطاقة مالحظة أداء 

يقي فقد تحسنت درجة ممارسة على المستوى التطب: معلم القراءة، وتوصل الباحث إلى النتائج اآلتية

معلمي اللغة العربية مقتضيات تعليم مفهوم القراءة حيث تحسنت الحالة بعد التحاقها بالبرنامج 

مما يعني أن البرنامج التدريبي قد نجح في تنمية ) 0.01(رتب ومستوى داللة) 8(التدريبي بمتوسط

  .ي والتطبيقيتعليم مفهوم القراءة لدى أفراد العينة على المستوى النظر
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 بدراسة هدفت إلى معرفة فاعلية منهج مقترح للتربية المسرحية في تنمية )2006(قام زغلول

صفي  والمنهج وعي المسرحي لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية ، حيث استخدم الباحث المنهج الوال

 بمحافظة التجريبي وقد تم إجراء الدراسة على عينة من طالب وطالبات الصف الثاني اإلعدادي

 وهي ، وطالبةاً طالب)20(األولى ضابطة مكونة من : ين الديهليقة بعد تقسيمهم إلى مجموعت

  طالباً)20( من المجموعة التي درست بالطريقة التقليدية، والمجموعة الثانية تجريبية مكونة أيضاً

 بعد ضبط هي المجموعة التي تعرضت للمنهج المقترح في التربية المسرحية، وذلكو ،وطالبة

المتغيرات مثل العمر، الذكاء، المستوى االجتماعي واالقتصادي والمستوى الثقافي خالل العام 

  .2006/2007الدراسي

حيث استخدم الباحث أداة اختبار الذكاء غير اللفظي، ومقياس المستوى االقتصادي واالجتماعي 

  .ة اإلعدادية ، واختبار تحصيليوالثقافي لألسرة، واستبيان المهارات المسرحية لتالميذ المرحل

نهج المقترح في تنمية معلية ال تعزى إلى فاوقد أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق دالة إحصائياً

 .ريقة التقليديةالمسرحي مقارنة بالطالوعي 

ثر استخدام الدراما في تعليم مهارات  الكشف عن أإلى بدراسة هدفت )2006(  دحروجأبو تقام

، سبخان يون األساسي األول تالميذ الصف ج اللغة العربية على تحصيلمتضمنة في منها

طالباً وطالبة، من ) 80(تكونت عينة الدراسة من ، وا المنهج الوصفي في دراستهة الباحثتواستخدم

لالجئين ، حيث اختارت ) ب( بمدرسة خزاعة االبتدائية المشتركةاألساسي األول الصف تطلبة

، وشعبة طالباً وطالبة) 40 (نة من شعبتين، شعبة تجريبية تكونت منالباحثة عينة قصدية مكو

 األناشيدالفوازير "  الممسرحةاألنشطة بإعدادتلميذ وتلميذة، وقامت الباحثة ) 40(ضابطة تكونت من 
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مهارة التمييز (  مهارات من مهارات اللغة العربية ألربع اختبار بإعدادوقامت " ، الحروفاإليقاعية

ثر التدريس ة أوذلك لمعرف) ارة التمييز البصري ومهارة التحليل ومهارة التركيبالسمعي ومه

صدق المحكين وصدق االتساق :  الباحثة من صدق االختبار بطريقتينوتأكدت، ةبالطريقة المقترح

 األساليب من ثبات االختبار بطريقة التجزئة النصفية، واستخدمت الباحثة التأكدالداخلي، وتم 

) D(يتا، وقيمة مربع إ المعيارية،واالنحرافاتبية ، والمتوسطات الحسا)ت(اختبار: التالية اإلحصائية

  .التأثيرلقياس حجم 

 األول استخدام الدراما في تعليم لغة الحروف لتالميذ الصف أن إلىوتوصلت نتائج الدراسة 

لدى تالميذ )  والتركيبلوالتحليالتمييز السمعي والبصري ( تنمية مهاراتإلى أدى األساسي

وإقبالهم على  ارتفاع فاعلية التالميذ إلى أدىالمجموعة التجريبية مقارنة بالمجموعة الضابطة، كما 

  .ستخدم فيها الدراماالحصة التي ت

 اتجاهات المعلمين في مدارس وكالة الغوث في إلى التعرف إلىبدراسة هدفت ) 2005(وقام ندى 

الجنس، المؤهل العلمي، ( دراما في التعليم في ضوء متغيرمنطقة نابلس التعليمية نحو استخدام ال

، حيث استخدم الباحث المنهج الوصفي في دراسته، وتكون )سنوات الخبرة، المرحلة الدراسية

 ومعلمة، وقد تم اختيار عينة منهم بالطريقة الطبقية العشوائية معلماً) 949(مجتمع الدراسة من

، وصمم الباحث استبانه  الكليالدراسةمن مجتمع %) 30(ة ومعلمة بنسبمعلماً) 285(تكونت من 

 واستخدم تلمعالجة البيانا) spss( وبعد جمع البيانات تم استخدام الرزم اإلحصائيةطبقها على العينة

، واختبار تحليل التباين األحادي، واختبار تحليل التباين المتعدد للتفاعل بين المتغيرات )t(اختبار

  :رنات البعدية بين المتوسطات، وقد توصلت الدراسة إلى النتائج اآلتيةللمقا) LSD(واختبار
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 في اتجاهات المعلمين في وكالة الغوث في منطقة نابلس التعليمية نحو وجود فروق دالة إحصائياً

استخدام الدراما في التعليم تعزى لمتغير الخبرة، كما وأشارت نتائج الدراسة إلى عدم وجود فروق 

 في اتجاهات المعلمين في وكالة الغوث في منطقة نابلس التعليمية نحو استخدام الدراما دالة إحصائياً

  .في التعليم تعزى لمتغير الجنس والمؤهل العلمي والتخصص والمرحلة الدراسية

ثر استخدام أسلوب الدراما في تنمية التفكير دراسة هدفت إلى استقصاء أ) 2005(وأجرى القرنة

في مبحث اللغة العربية لدى عينة من طلبة الصف الخامس األساسي في  لاإلبداعي والتحصي

مدارس مديرية عمان الرابعة في األردن، وتم اختيار عينة الدراسة من المدارس التابعة لمديرية 

حدهما طالبة، تم تقسيمهم إلى مجموعتين أ وطالباً) 120(عمان الرابعة، حيث بلغ عدد أفراد الدراسة

 ضابطة ، حيث تم تطبيق أسلوب الدراما على أفراد المجموعة التجريبية لمدة تجريبية واألخرى

 بين متوسط أداء طلبة الصف ثماني أسابيع ، وكشفت هذه الدراسة عن وجود فروق دالة إحصائياً

الخامس الذين تلقوا تعليمهم بأسلوب الدراما، ومتوسط أداء الطلبة الذين تلقوا تعليمهم باألسلوب 

 للتفكير اإلبداعي واختبار التحصيل، وقد كانت هذه الفروق "تورانس"وذلك على مقياس التقليدي، 

لصالح الطلبة الذين تلقوا تعليمهم بأسلوب الدراما، كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة 

 .إحصائية بين متوسط أداء الذكور ومتوسط أداء اإلناث من طلبة الصف الخامس األساسي

ثر الدراما التعليمية في تحصيل طالب الصف دراسة هدفت للكشف عن أ) 2005(شدانوأجرت الر

الخامس األساسي واالحتفاظ بالتعلم في مبحث التربية الوطنية واالجتماعية ، في المدارس التابعة 

، وتكون 2005-2004، للعام الدراسي )األردن(ربد األولى مديرية التربية والتعليم لمنطقة إل

 وطالبة، تم تقسيمهم طالباً) 180( وطالبة، وتم اختيار عينة حجمهاطالباً) 8023(راسة منمجتمع الد
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 تدريسها تإلى مجموعتين، األولى تجريبية تلقت تدريسها بأسلوب الدراما ، والثانية ضابطة تلق

بالطريقة االعتيادية، وقد أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية في تحصيل طالب 

لخامس األساسي تعزى إلى طريقة التدريس ولصالح الدراما التعليمية، وكذلك وجود فروق الصف ا

 بالتعلم في مادة التربية طالب الصف الخامس األساسي على االحتفاظذات داللة إحصائية في قدرة 

االجتماعية والوطنية تعزى إلى الطرق المستخدمة في التدريس، وعدم وجود فروق تعزى للجنس 

وهذا يدل على أن الطلبة الذين درسوا بطريقة الدراما  فاعل بين طريقة التدريس والجنس،أو الت

  . بالتعلم بغض النظر عن الجنساالتعليمية قد احتفظو

، وتأهيله معرفة دور الدراما في برامج تربية المربي إلىبدراسة هدفت ) 2005(كما قامت اليمني 

 مربيي الطفولة المبكرة في جامعة  بيت لحم، حيث وهي دراسة حول استخدام الدراما في برامج

ركزت الدراسة على استخدام الدراما في التربية وفي تطوير السمات الشخصية والمهنية للطلبة 

 مربي مرحلة ما قبل الخدمة في كلية التربية في جامعة بيت لحم، وقد تأهيلضمن برامج تعليم 

فسير بيانات البحث وتحليلها، كما اشتملت الدراسة ت البحث النوعي في أساليب الباحثة استخدمت

 تحليل المعلومات التي جمعت في مراحل إتباع بواسطة اإلجرائيعلى بعض عناصر البحث 

 الالحقة من األجزاء الباحثة في التفكير الدقيق وطريقتها في تعديل استعانتالدراسة المبكرة، وقد 

 للدراما على تطوير  ايجابياًتأثيراً هذه الدراسة تأظهرالمساقات التي كانت ضمن الدراسة، وقد 

 أوضحتمجموعة طلبة البحث، وذلك على المستويين الشخصي والمهني، فالدراما طريقة تدريس 

 الطلبة المسؤولية في عملية التعلم كونهم يتحملفاعلية في توفير األجواء التربوية المفتوحة التي 

 بين الجوانب التي تطورت لدى طلبة البحث  واضحاًعاًمتعلمين نشطين، وأظهرت النتائج تقاط
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بواسطة الدراما، وخصائص المربي الفعال، وخلص هذا البحث إلى تأكيد دور الدراما االيجابي في 

  .تأهيل المربين

التدريس على تحصيل ثر استخدام الدراما في  معرفة أإلىبدراسة هدفت ) 2004(وقام شلط 

، وقد  مادة الجغرافيا،ى اتجاهات الطالب فيلدراما في التدريس علثر استخدام االطالب وكذلك أ

 وتم اختيار عينة البحث بالطريقة العشوائية، حيث تم اتبع الباحث المنهج التجريبي في دراسته

صلين كما تم اختيار ف، مدرسة) 122( من بين عشوائياً األساسيةاختيار مدرسة موسى بن نصير

: األساسي، حيث تم تقسيمهم إلى مجموعتين الصف السادس  طلبة منةبالطريقة العشوائية البسيط

وعة  التجريبية درست بطريقة الدراما، والمجمةمجموعة تجريبية ومجموعة ضابطة، المجموع

، وقد قام الباحث بإعداد اختبار اختيار من متعدد، ومقياس االتجاه  التقليديةةالضابطة درست بالطريق

، وقد بينت نتائج ه االختبار واالتجاقم عرضها على محكمين لمعرفة صدومسرحيات تعليمية حيث ت

 بين متوسط درجات المجموعة التجريبية ومتوسط درجات طلبة الدراسة وجود فروق دالة إحصائياً

  .ةالمجموعة الضابطة على االختبار التحصيلي في الجغرافيا، ولصالح طلبة المجموعة التجريبي

 دراسة هدفت إلى استقصاء دور الدراما في تطوير إدراك طلبة Pardun,2004)(أجرى باردون 

الصف الخامس األساسي لبعض المفاهيم االجتماعية، كالقمع، واإلضطهاد، والعنف، والعدوانية، 

أحدهما تجريبية، تعلمت : طالباً، وزعوا عشوائياً إلى مجموعتين ) 30(وتكونت عينة الدراسة من

ابطة تعلمت بالطريقة التقليدية، وتوصلت نتائج الدراسة إلى وجود بطريقة الدراما، واألخرى ض

  .فروق دالة إحصائياً تعزى إلى طريقة الدراما في التدريس مقارنة بالطريقة التقليدية

   كارولينا الجنوبية هدفت إلى أن يتلقى كل طالب ة في جامعدراسةب ),2003Lashelle(قام الشيل
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 في الفنون يتضمن الرقص والمسرح والموسيقى حيث فحصت الدراسة في تلك الوالية تعليماً شامالً

مدرسة أساسية اشتركت في هذا البرنامج ) 16(عالمات النجاح لطالب الصف الثالث األساسي في

القراءة والرياضيات، والعلوم، وتوقعت الفرضية الزيادة الملحوظة : ضمن ثالث مواد دراسية هي

وهو برنامج تقييم المهارات ) Assess Basic Skills(حانفي معدالت نجاح المدرسة في امت

األساسية بعد سنتين من انضمامهم لبرنامج دمج الفنون في المنهاج المدرسي، وتوصلت الدراسة 

  .إلى أن هناك زيادة ملحوظة في مهارات القراءة بالرغم من عدم حصول تحسن في مهارات العلوم

 الخبرة الدرامية في تحسين مستوى تأثير الكشف عن إلىبدراسة هدفت ) 2003( حلس تكما قام

  بمحافظة شمال غزة، وتحقيقاًاألساسي الصف السادس ، واالتجاه نحوها لدى طلبةاإلمالئيةالكتابة 

 الدراسة، فقد اعتمدت الباحثة على المنهجين الوصفي التحليلي وشبه التجريبي، حيث ألغراض

 األساسي من طلبة الصف السادس ، وطالبةطالباً) 27( مكونة من قصديهاختارت الباحثة عينة 

المشتركة، وقد قامت ) أ( الدنيا األساسيةبمحافظة شمال غزة في مدرسة عبد الرحمن بن عوف 

 بهدف وذلك، اإلمالء، وقامت ببناء مقياس لالتجاه نحو  وبعدياً قبلياًإمالئياً  اختباراًبإعدادالباحثة 

 مشاهد درامية بإعداد، وقد قامت الباحثة اإلمالء نحو األساسيس تعرف اتجاه تالميذ الصف الساد

 دليل للمعلم ، وقد إعداد إلى إضافة، اإلمالئية األخطاء التي شاعت فيها اإلمالئيةتتضمن المهارات 

، على عينة الدراسة اإلمالء ومقياس االتجاه نحو اإلمالءقامت الباحثة بتطبيق كل من اختبار 

، أسبوعياً وطالبة، بواقع حصتين طالباً) 36(دراسيين وكل فصل يتكون من المكونة من فصلين 

 اًأن استخدام أسلوب الخبرة الدرامية، له تأثير نتائج الدراسة أظهرت، وقد أسابيعوعلى مدار ستة 
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 في تحسين مستوى الكتابة اإلمالئية، وفي تحسين مستوى االتجاه نحو الكتابة اإلمالئية  جداًاًكبير

  .األساسيميذ الصف السادس لدى تال

ثر استخدام طريقتي لعب األدوار  بدراسة هدفت إلى معرفة أ فقد قام)2003(دأما المساعي

والمناقشة، في التحصيل واتجاهات الطلبة نحو دروس العبادات للصف الخامس األساسي، في 

ة في األردن للعام الدراسي المدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم للواء البادية الغربية الشمالي

 وطالبة، وقد تم توزيع عينة الدراسة طالباً) 1968(، وتكون مجتمع الدراسة من 2002/2003

تجريبية أولى وتجريبية :  وطالبة، تم تقسيمهم إلى أربع مجموعات وهيطالباً) 219(البالغ عددها

مت بطريقة التعلم التقليدية، ثانية تعلمت بطريقة لعب األدوار، وضابطة أولى وضابطة ثانية تعل

فقرة ) 50( بتطبيق اختبار تحصيلي تكون منثولقياس تحصيل الطلبة بعد إجراء الدراسة، قام الباح

 لمعرفة اتجاهات الطلبة تمن نوع االختيار من متعدد، كما قام الباحث باستخدام مقياس االتجاها

، تعزى إلى الطريقة  دالة إحصائياًنحو دروس العبادات، وقد توصل الباحث إلى عدم وجود فروق

، تعزى للتفاعل والجنس في االختبار التحصيلي المباشر، كما توصل إلى وجود فروق دالة إحصائياً

  .بين الجنس وطريقة التدريس ولصالح اإلناث في المجموع التجريبية

التعليم لدى  دراسة ميدانية هدفت إلى استقصاء واقع استخدام الدراما في )2002(أجرى الشناوي

 ومعلمة تم توزيع معلماً) 124( الخاصة في تونس، وقد تكونت عينة الدراسة منسمعلمي المدار

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

م المعلمين فقرة تعبر عن مجاالت استخدا) 20(للكشف عن االحتياجات، والقسم الثاني تكون من 

من المعلمين في المدارس الخاصة )% 80(والمعلمات للدراما في التعليم، وقد أظهرت النتائج أن 
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 في نه توجد فروق دالة إحصائياً استخدام الدراما في التعليم ، وأكانت اتجاهاتهم ايجابية نحو

ليم تعزى لمتغير اتجاهات المعلمين في المدارس الخاصة في تونس نحو استخدام الدراما في التع

 في اتجاهات المعلمين في المدارس التخصص ومرحلة التدريس، وعدم وجود فروق دالة إحصائياً

  .الخاصة في تونس نحو استخدام الدراما في التعليم تعزى لمتغير الجنس

بدراسة هدفت إلى معرفة أثر استخدام الدراما في تعليم اللغة ) Hammad,2001( كما قام حماد 

زية كلغة أجنبية على مستوى تحصيل واتجاهات طلبة الصف التاسع في المدارس الحكومية االنجلي

م، والبالغ 2000/2001للعام الدراسي) فلسطين( في القدسمالتابعة لمديرية التربية والتعلي

طالباً وطالبة، من مدرستي حسني األشهب األساسية ) 112(طالبا وطالبة، وتم اختيار) 747(عددهم

طالبة، وتم تقسيم الطلبة في ) 50(طالباً، و) 62(لإلناث، منهم) ب(ومدرسة الفتاة الالجئةللذكور، 

تجريبية وضابطة، وتم توزيع الطلبة بناءا على نتائجهم في االمتحان : كل مدرسة إلى مجموعتين

 مادة  نحوم بتعبئة االستبانة لقياس اتجاهاتها لالختبار البعدي، وقامواالتحصيلي القبلي، ثم تقدمو

اللغة االنجليزية قبل وبعد االنتهاء من الدراسة، حيث تم تدريس المجموعتين التجريبيتين بواسطة 

  .الدراما، والمجموعتين الضابطتين بالطريقة التقليدية

وتوصلت نتائج الدراسة إلى وجود فروق دالة إحصائياً في مستوى تحصيل طلبة الصف التاسع 

 ولطريقة التدريس ولصالح المجموعة التجريبية، وكذلك وجود تعزى لالمتحان القبلي والبعدي

فروق دالة إحصائياً في اتجاهات الطلبة نحو مادة اللغة االنجليزية كلغة أجنبية تعزى لطريقة 

 .التدريس ولصالح المجموعة التجريبية

   دراسة هدفت إلى تحسين وتطوير االستيعاب القرائي لدى طلبة),2000Rose(وأجرى روس
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مرحلة االبتدائية باستخدام التمثيل، وقد استخدم الباحث المنهج التجريبي في دراسته وقام باختيار  ال

أربع مدارس ابتدائية عامة من مدينة شيكاجو عشوائياً، واختار من كل مدرسة صفين ، الصف 

األول ضابط، والصف الثاني تجريبي من طلبة الصف الرابع االبتدائي، وبلغ عدد عينة 

طالباً، وعدد المجموعة ) 94(طالباً، حيث بلغ عدد طلبة المجموعة التجريبية) 179(سةالدرا

القبلي لقياس مستوى ) (IOWA tests silent reading) ايوا(ثم طبق عليهم اختبار) 85(الضابطة 

طالب الصف الرابع االبتدائي ، في مهارات االستيعاب القرائي، وتعليم طالب المجموعة التجريبية 

راءة باستخدام أسلوب التعليم القائم على التمثيل، بينما تلقى طالب المجموعة الضابطة منهاج الق

القراءة المدرسي بأساليب معتمدة على النص القرائي على أساس القراءة، وتطبيق التمارين 

جلسة، تنفذ خالل عشرة أسابيع ، ) 20(الموجودة في الكتاب المدرسي، حيث احتوى البرنامج على 

يث عمل خاللها طالب المجموعة التجريبية كفنانين في صفوفهم ، وبعد االنتهاء من البرنامج ح

وذلك لقياس نمو طالب الصف الرابع في مهارات االستيعاب  ) LOWA(طبق الباحث اختبار

 أن مستواهم قد تحسن ، االقرائي ، وتوصلت الدراسة إلى أن طالب المجموعة التجريبية أثبتو

من طالب المجموعة الضابطة في االستيعاب القرائي، وذلك عن طريق استخدام وتطور أكثر 

  .التمثيل الدرامي

 دراسة هدفت إلى معرفة أثر استخدام المسرح كطريقة تعليمية ),2000Hughes(وأجرى هيقس 

لمساعدة طلبة المرحلة االبتدائية األولى في استيعاب نصوص شعرية صعبة، اعتمد الباحث في 

طالباً، تم تقسيمهم إلى ثالث مجموعات ) 27(لمنهج التجريبي، وتكونت عينة الدراسة من دراسته ا

كل مجموعة مكونة من تسعة طلبة، حيث تم تطبيق الدراسة على مجموعة واحدة ، أما المجموعات 
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األخرى درست بالطريقة التقليدية، وأظهرت نتائج الدراسة أن تمثيل الدور يساعد المتعلمين الصغار 

 مهمة قبل القراءة، وتمثيل اي استيعاب العناصر الروائية عند مقارنتهم بأولئك الذين  لم يعطوف

  .الدور يعمل على تعزيز وتقوية المهارات الشفوية عند الطلبة

ثر استخدام التمثيل الدرامي في زيادة تحصيل دراسة هدفت للكشف عن أ) 2000(وأجرى مفضي

) 136(فاهيم التربية اإلسالمية ، وتألفت عينة الدراسة من طلبة الصف التاسع األساسي لبعض م

المجموعة األولى تجريبية استخدمت أسلوب التمثيل :  وطالبة، موزعين على مجموعتين طالباً

الدرامي، والمجموعة الثانية ضابطة، وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية 

  . وفق إستراتيجية التمثيل الدرامي لكال الجنسينارسولصالح المجموعة التجريبية الذين د

ثر استخدام أسلوب الدراما سة في األردن هدفت إلى الكشف عن أبدرا) 2000( وقامت صوالحة

في تعليم نصوص القراءة، على تنمية مهارات القراءة ، على تنمية مهارات القراءة الجهرية المعبرة 

تعبيري، واالستيعابي الناقد، لدى طالبات الصف الخامس بجوانبها الثالث الصوتي، والحركي ال

طالبة ) 52(األساسي في المدارس الحكومية التابعة لمديرية تربية بني كنانة ، وتكونت العينة من 

 الصف الخامس في مدرستي سحم األساسية للبنات، وحرثا األساسية للبنات في لواء بني كنانة، يف

طالبة من ) 28(تجريبية تتلقى تعليم القراءة بأسلوب الدراما ضمت : وقسمت العينة إلى مجموعتين 

الصف الخامس في مدرسة سحم األساسية للبنات، وضابطة تتلقى تعليم القراءة ذاتها بالطريقة 

طالبة من الصف الخامس األساسي في مدرسة حرثا األساسية للبنات، وتوصلت ) 24(العادية ضمت

لة إحصائية بين متوسطات أداء طالبات المجموعة التجريبية، النتائج إلى وجود فروق ذات دال

عة وومتوسطات أداء طالبات المجموعة الضابطة على االختبار البعدي لصالح طالبات المجم
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التجريبية، والى وجود فروق دالة إحصائيا لصالح طالبات المجموعة التجريبية على االختبار 

 التعبيري، وتوصلت إلى عدم وجود فروق دالة الخاص بكل من الجانبين الصوتي والحركي

 بين متوسطات أداء طالبات المجموعتين التجريبية والضابطة على كل من االستيعاب إحصائياً

  .القرائي، واألبعاد الثالثة للقراءة الجهرية المعبرة

  قراءة  بدراسة هدفت إلى معرفة فاعلية المسرح التعليمي في تنمية مهارات ال)2000(قامت عزايزو

الجهرية لدى تالميذ الحلقة الثانية من مرحلة التعليم األساسي، وهم طلبة الصف السابع األساسي ، 

وقد استخدمت الباحثة المنهج التجريبي والمنهج الوصفي لوصف واقع أداء الطالب في مهارات 

، اًطالب) 30(القراءة الجهرية ، وقد تم تقسيم الطلبة إلى مجموعتين األولى تجريبية تكونت من 

 ، ودرست المجموعة التجريبية باستخدام المسرح التعليمي ، اًطالب) 30(والثانية ضابطة تكونت من 

أما المجموعة الضابطة فقد درست بالطريقة التقليدية، وقد أظهرت نتائج الدراسة فاعلية المسرح 

والقراءة، والكتابة ، التعليمي في تنمية كل مهارة على حدى وهي مهارات االستماع، والتحدث، 

ثر كبير على التحصيل لدى طالب ت، وكان للمسرح التعليمي أوفي المجموع الكلي للمهارا

  .المجموعة التجريبية مقارنة بالمجموعة التجريبية

هدفت إلى معرفة تأثير إدخال الدراما على ) ,1999Omniiwski(وفي دراسة امونيويسكي

في الرياضيات، حيث طبق االختبار القبلي على عينة من تحصيل طلبة الصف الثاني االبتدائي 

طالباً وطالبة، من طلبة الصف الثاني االبتدائي في مدرسة ) 49(الدراسة والتي تكونت العينة من 

في شمال بنسلفانيا وتم تقسيمهم إلى مجموعتين المجموعة األولى تجريبية حيث تم إدخال الدراما 

جموعة الثانية ضابطة تستعمل األسلوب التقليدي لتعليم الرياضيات إلى منهجها في الرياضيات، والم
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أسابيع من التجربة تم تطبيق االختبار البعدي لفحص ) 6(من خالل الكتاب المدرسي العادي، وبعد

 الثنائي، وتبين أن لطالب ANOVA باستخدام اختبارتمدى تذكرهم، وبعد ذلك تم تحليل البيانا

 على عالمات أعلى في االختبار البعدي الذي أجري بعد التجربة االمجموعة التجريبية حصلو

  .مقارنة بالطريقة التقليدية

ثر استخدام الدراما  بدراسة هدفت للتعرف على أ),1997Rosalinda(اليندكما قامت روزا

اإلبداعية على تعليم اللغة والقراءة لدى طالب الصف الخامس األساسي في والية نيوجيرسي، حيث 

األولى ضابطة تم تدريسها بالطريقة التقليدية وتكونت من : يم عينة الدراسة إلى مجموعتينتم تقس

) 22(، والثانية تجريبية تم تدريس اللغة والقراءة باستخدام الدراما التعليمية وتكونت من طالباً) 25(

بعدي، ، حيث استخدم هذا األسلوب لمدة شهرين كاملين، ومن ثم تم تطبيق االختبار الطالباً

 ا في نتائج المجموعة التجريبية الذين تعلمووتوصلت نتائج الدراسة إلى وجود فروق دالة إحصائياً

باستخدام أسلوب الدراما، وعدم حصول أي تغيير على نتائج نفس المجموعة الذين تعلموا القراءة 

  . بالطريقة التقليدية

هات المعلمين نحو إدخال المسرح بدراسة هدفت إلى التعرف على اتجا) ,1997Buth(وقام بوث 

) 216(في المنهاج، واتبع الباحث المنهج الوصفي في دراسته، حيث تكونت عينة الدراسة من 

فقرة ) 50(في كندا، واستخدم الباحث االستبانة تكونت من) اوتا(معلماً، في المدارس االبتدائية في 

 وعالجت الدراسة المتغيرات المستقلة تقيس اتجاهات المعلمين نحو استخدام المسرح في المنهاج،

، وأظهرت نتائج )الجنس، المؤهل العلمي، المادة التي يدرسها، مكان السكن، سنوات الخبرة( التالية

الجنس والمادة (الدراسة وجود فروق دالة إحصائياً نحو إدخال المسرح في المنهاج تعزى لكل من 
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ة إحصائياً نحو إدخال المسرح في المنهاج تعزى لكل ، بينما ال توجد فروق دال)التي يدرسها المعلم

  ).المؤهل العلمي، ومكان السكن، سنوات والخبرة( من 

 فقد قام بدراسة هدفت إلى استقصاء أثر استخدام الدراما في اكتساب طلبة الصف )1997(أما الغول

راسة من طلبة الصف العاشر األساسي لبعض مفاهيم التربية الفنية واالحتفاظ بها، تكون مجتمع الد

، 1996/1997العاشر األساسي من مدارس وكالة الغوث في مدينة إربد باألردن للعام الدراسي 

مجموعة تجريبية : طالباً وطالبة، تم تقسيمهم إلى مجموعتين) 131(وتكونت عينة الدراسة من

ية ضابطة درست طالباً وطالبة، والثان) 65(درست باستخدام أسلوب الدراما، وكان عدد أفرادها 

طالباً وطالبة، قام الباحث ببناء اختبار تحصيلي ) 66(باستخدام األسلوب العادي، وكان عدد أفرادها 

  . للتحقق من تكافؤ المجموعاتة، حيث تم تطبيق االختبار قبل البدء بالدراس

وقد أظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائياً، تعزى إلى أسلوب التدريس ولصالح الدراما ، وعدم 

وجود فروق دالة إحصائياً تعزى إلى الجنس وطريقة التدريس والتفاعل بينهما، وهذا يدل على 

ئياً فاعلية الدراما كأسلوب تدريس لكال الجنسين،  وأظهرت نتائج االحتفاظ وجود فروق دالة إحصا

لصالح الدراما كأسلوب تدريس والى عدم وجود فروق دالة إحصائيا تعزى إلى الجنس أو التفاعل 

بين أسلوب التدريس والجنس، وهذا يدل على أن الطلبة الذين درسوا باستخدام الدراما كأسلوب 

  .تدريس احتفظوا بالمفاهيم لكال الجنسين

التمثيل في تحصيل طالب الصف الخامس بدراسة أثر طريقة ) 1996(وقام القاعود وكرومي

 نحو البيئة في مبحث التربية االجتماعية، استخدم الباحث المنهج التجريبي، ماألساسي واتجاهاته

مجموعة تجريبية درست بطريقة التمثيل، ومجموعة ضابطة : حيث قسم العينة إلى مجموعتين
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 دراسية بلغ عدد أفرادها شعب) 8(درست بالطريقة التقليدية، وتكونت عينة الدراسة من

طالباً، أربعة شعب منها درست بطريقة التمثيل ، والشعب األخرى درست بالطريقة التقليدية، )268(

وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق دالة إحصائياً دلت على تفوق المجموعة التجريبية التي 

  .يديةدرست بطريقة التمثيل، على المجموعة التي درست بالطريقة التقل

بدراسة هدفت من خاللها إلى معرفة أهمية لعب األدوار في ) ,1996Johanna(جوهاناقامت 

النمو اللغوية عند طالب المرحلة األساسية في أمريكا، تألفت عينة الدراسة من أربع شعب تم 

 تجريبية وضابطة، حيث كانت نسبة اإلناث في العينة تقابل نسبة الذكور: تقسيمها إلى مجموعتين

وتماثل أفراد العينة في االنتماء للوسط االجتماعي واالقتصادي ، وقد شجعت المعلمات الطلبة على 

تمثيل أدوار ومواقف تستدعي منهم استخدام مواد القراءة والكتابة، وأظهرت نتائج الدراسة وجود 

 أكثر كفاءة افروق دالة إحصائياً لصالح المجموعة التجريبية، وأن طلبة المجموعة التجريبية كانو

  .في مجال القراءة والكتابة

بدراسة هدفت إلى الكشف عن أثر استراتيجيات الدراما في تحسين ) Ranger,1995(قام رينجر

االستيعاب القرائي  لدى طلبة الصف السادس األساسي في إحدى مدارس نيوجرسي، وقد تكونت 

ي في إحدى مدارس نيوجرسي، تم طالباً، من طلبة الصف السادس األساس) 50(عينة الدراسة من 

مجموعة ضابطة تم تدريسها بالطريقة التقليدية، ومجموعة تجريبية تلقت : تقسيمهم إلى مجموعتين

التدريس بأسلوب الدراما ، حيث قاموا بقراءة المسرحية بصوت مرتفع وبأسلوب الدراما، وأكدت 

لدراما كانت عالماتهم أعلى من أولئك نتائج الدراسة إلى أن الطالب الذين استخدموا استراتيجيات ا

الذين تم تدريسهم بالطريقة التقليدية، إضافة إلى أن المجموعة الضابطة كانت أقل حماسة للقراءة 
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 يقرؤون النص الممسرح بمتعة كبيرة، كما أثبتت نتائج اعلى عكس المجموعة التجريبية الذين كانو

  .لقرائي وتحسينهالدراسة أن للدراما أثر في زيادة االستيعاب ا

ثر الدراما التعليمية على اإلبداع  هدفت إلى معرفة أ),1987Saab(وفي دراسة أجراها ساب

 -واالتجاهات والتحصيل، في مادة الرياضيات لطلبة الصف السادس االبتدائي في والية فرجينيا

ريس، وقد قام  مقارنة بالطريقة التقليدية في التد1987-1986الواليات المتحدة للعام الدراسي 

الباحث بتحليل االختالفات بين استجابات المجموعات التجريبية والضابطة ، والفروق في الجنس 

 واإلناث، قبل البدء بتطبيق الدراسة ، حيث استخدم عالمات الطالب للتعرف على ربين الذكو

و الرياضيات   ومقياس اإلبداع للتعرف على اتجاهات الطلبة نحهالتحصيل، واستخدم مقياس االتجا

والتعرف على اإلبداع عند الطلبة، وقد توصلت الدراسة إلى أن استخدام الدراما أدى إلى زيادة 

 بين الذكور واإلناث ، وعدم وجود فروق في اتجاهات التحصيل، ولم يكن هناك فرق دال إحصائياً

  .صالح اإلناث في مستوى اإلبداع لالطلبة نحو مادة الرياضيات، ووجود فروق دالة إحصائياً

بدراسة هدفت لقياس مدى فاعلية برنامج ) ,1986Warger & Kleman( ورغر وكليمن وقامت

 يعيشون في مؤسسات أطفال لدى اإلبداعي في تطوير تقدير الذات، والتعبير اإلبداعيةالدراما 

ين،  من كال الجنس،طفالً) 82( عينة الدراسة من تألفت سلوكية، إضراباتللرعاية بعضهم لديه 

  منهم يعيشون في المؤسسات،طفالً) 44(سنوات، بحيث كان ) 10-6( من أعمارهمتراوحت 

 على برنامج الدراما  يعيشون خارج المؤسسات، تلقت المجموعات التجريبية التدريبطفالً) 42(و

 أي بينما المجموعات الضابطة لم تتلقى، دقيقة يومياً) 45-30(لمدة ، أسبوعين العالجية طوال

 على جميع المجموعات  طرأيب مماثل ، وقد أظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائياًتدر
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 لدى األطفال إلبداعي ، لكن مستوى التحسن كان أكثرالتجريبية في مستوى تقدير الذات، والتعبير ا

 الستخدام هذا  قوياًالذين يعيشون في المؤسسات ولديهم اضطرابات سلوكية، وقدمت النتائج دعماً

برنامج العالجي مع أطفال ال يعيشون داخل مؤسسات رعاية لألطفال، ويعانون من إضرابات ال

  .سلوكية

ثر  التعرف على أإلىبدراسة هدفت ) Rahman& Bisanz,1986(قام رحمن وبيزانزكما 

 بدراسة عامل القدرة القرائية العليا والمنخفضة لدى طلبة واإلنشاءالقصة المسرحية على التذكر 

 وطالبة من طلبة الصف السادس طالباً) 69(لسادس االبتدائي ، وتكونت عينة الدراسة من الصف ا

 طالباً) 35( القراء الجيدون، حيث تكونت من األولى:  مجموعتينإلى، حيث تم تصنيفهم االبتدائي

  إلىثم تم توزيعهم عشوائياًطالباً وطالبة، ) 34(ة القراء الضعفاء، حيث تكونت من وطالبة، والثاني

 إعادة قصة منظمة مرتبطة الحبكة، ثم طلب منها إلى استمعت األولىثالث مجموعات، المجموعة 

 عرضت بشكل غير أحداثهاما سمعته بنفس الترتيب، والمجموعة الثانية سمعت القصة نفسها لكن 

  المجموعةأما تكون فيه، أن ما سمعته ولكن بنفس الترتيب الواجب إعادةمنظم، ثم طلب منها 

 إعادةالثالثة فسمعت القصة بنفس الطريقة التي عرضت بها على المجموعة الثانية حيث طلب منها 

 الطلبة الذين أداء أن إلى فيه، وتوصلت نتائج الدراسة جاءتما سمعته بالترتيب العشوائي الذي 

 األدائية لقرائية بالقدرات ااامتازو الطلبة الذين أداء على اتفوقوامتازوا بالقدرات القرائية العليا 

  .الدنيا

  

  



 
 

71

  تعقيب على الدراسات السابقة 3.2

  أكانتثر الدراما بشكل عام سواء الدراسات السابقة، والتي تناولت أمن خالل استعراض نتائج 

 معظم الدراسات على الدور الهام والمميز الذي تلعبه أجمعت ، فقد أجنبية أمعربية  دراسات 

 على أثرها دور فاعل للمتعلم، سواء كان وإعطاءلية التعليمية الدراما في تحسين وتطوير العم

 نتائج معظم هذه الدراسات وجود فروق أظهرت على تنمية مهارات التفكير العليا، وقد أوالتحصيل 

في التدريس وتباينت هذه   لصالح المجموعة التجريبية، يعزى الستخدام الدراماإحصائيةذات داللة 

  .بعاً لمتغيرات الدراسةالدراسات في نتائجها ت

ساعد على زيادة تحصيل  استخدام الدراما أنت السابقة في دراساوتتفق هذه الدراسة مع بعض ال

 باستخدام الدراما على نظائرهم طلبة المجموعة الضابطة ادرسوطلبة المجموعة التجريبية الذين 

 ،)2012نة،العكل وخصاو(، ودراسة) ،)2012الفيومي( كما بينت ذلك دراسة كل من

( ، ودراسة)2010الطيطي،( ، ودراسة )2011 لحية،أبو(  ودراسة ،  )Amer,2011(ودراسة

 )2010الهباش، ( ودراسة ) 2010المصري،(  ودراسة )2010الشنطي،( ودراسة )2010عودة،

، ودراسة )2008الناصر، ( ودراسة) 2009أبو هداف، ( ودراسة ) 2009الكخن وهنية،(ودراسة 

وغيرها الكثير من ) 1995رينجر،(ودراسة ) 2006زغلول، ( ودراسة ) 2008 أبو موسى،( 

  .الدراسات التي تناولت هذا الجانب

  :تميزت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة بأنها

 نموذج لتدريس اللغة العربية باستخدام تقترحا ه الدراسة عن الدراسات السابقة بأنهاتميزت هذ

  الدراما 
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حسن ويرفع من مستوى أداء األساسي ، والذي بإمكانه أن يطور من قدرة المعلم ويللصف السادس 

  : وعليه للمعلم في عملية التدريس ودليالً بحيث سيكون مرشداً ،الطالب

 موضوع هذه الدراسة تناولتيالحظ من خالل استعراض هذه الدراسات، ندرة الدراسات التي .1

 حسب علم األساسي العربية للصف السادس  اللغة تدريس نموذج مقترح الستخدام الدراما فيوهو

  .الباحثة

(  آما في دراسة معظم الدراسات السابقة اهتمت باتجاهات الطلبة والمعلمين نحو التمثيل الدراميإن.2

 ببناء قامتفلدراسة  أما هذه ا) 2005ندى،( ، ودراسة )2006ملحم،( ، ودراسة )2011الخطيب،

 تعليم اللغة العربية تنمية فين اعتباره بمثابة نموذج يمكن أن يحتذي به  ، إذ يمكنموذج للتدريس

  .لدى طلبة الصف السادس األساسي

، )2012عيسى،(  مناهج مقترحة كما في دراسة أو تناولت برامج  التيالدراسات السابقةقلة . 3

( سة ، ودرا)2006الدخيل،( ، ودراسة)2010الزهراني،( ودراسة) 2011السلمي،( ودراسة

  ).Warger& Kleman,1986( ، ودراسة)2006زغلول،

طلبة : خبراء ومختصين في مجال الدراما، والثانية: أجريت هذه الدراسة على عينتين األولى. 4

  .الصف السادس األساسي

   .المنهج التجريبيو المنهج الوصفي التحليليتنوع المنهج المستخدم في هذه الدراسة ما بين . 5

إستراتيجية لعب األدوار، وإستراتيجية : راتيجيات التي استخدمت في النموذج وهيتنوع االست. 6

  .رواية القصة
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  الفصل الثالث

  طريقة الدراسة وإجراءاتها

 

 منهج الدراسة 1.3 

  وعينتهامجتمع الدراسة 2.3

  خطوات بناء النموذج 3.3

  اجراءات الدراسة4.3

 التحليل اإلحصائي 5.3
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  الفصل الثالث

  الطريقة واإلجراءات

  

 للمنهج العلمي،  في هذا الفصل من الدراسة، بتناول عرض للخطوات والمراحل وفقاًقامت الباحثة

، وخطوات بناء النموذج المقترح، ا مجتمع الدراسة وعينته منهج الدراسة،من خالل تحديد

  . لتقييم النموذج، والمعالجة اإلحصائية المستخدمةوإجراءات الدراسة

  :نهج الدراسةم 1.3

 ، الوصفيالمنهج،  الباحثة  اعتمدتي تسعى إلى تحقيقها من طبيعة الدراسة واألهداف الت انطالقاً

أكثر من منهج في أسلوبها فالبناء النظري أو بناء النماذج يعتبر من المنهج فهذه الدراسة تناولت 

 الخبراء في   لتقييم استجاباتالوصفي التحليليالنموذج استخدمت الباحثة المنهج الوصفي، ولتقييم 

النموذج المقترح في الدراما إلى جانب المنهج التجريبي حيث تم تطبيق النموذج على عينة من 

   . وهل كان له أثر في تعلمهمالطلبة للحكم على مدى فاعلية النموذج

  : وعينتهامجتمع الدراسة 2.3

  مجموعة من  من األول مجتمع الدراسةتكون: لتقييم النموذج استخدمت الباحثة مجتمعين للدراسة

 اًيرخب) 20( مكونة من  الباحثة عينة قصديهتستخدم، وامختصين في مجال الدراماالخبراء وال

) وإناثذكور، ( حول النموذج المقترح من كال الجنسينآرائهم الدراما الستطالع  في مجالاًمختصو

 الصف من مجموعة من طلبة :مع الثاني وتكون المجت،إناث) 11(ذكور و ) 9(وتكونت العينة من

في محافظة بيت لحم، والبالغ ) SOS( مدرسة السادس األساسي وتم اختيارهم بطريقة قصدية من
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 طالباً) 26(مجموعة تجريبية مكونة من: ، تم تقسيمهم إلى مجموعتين وطالبةطالباً) 54(عددهم

اختيار المجموعة التجريبية من  تم ، وطالبةطالباً) 28(وطالبة، ومجموعة ضابطة مكونة من 

 حيث تم تدريس المجموعة التجريبية باستخدام النموذج المقترح، بشكل عشوائي،) أ و ب(تين الشعب

   .بينما تدرس المجموعة الضابطة الثانية بالطريقة التقليدية

  خطوات بناء النموذج 3.3

  :لبناء النموذج قامت الباحثة بعدة خطوات كاآلتي

  .البحوث والدراسات السابقةدب التربوي ومراجعة األ. 1

  . اللغة العربيةتعليم الحديثة في  وطرق التدريساالتجاهات.2

ة للصف السادس استفادت الباحثة عند بناء النموذج المقترح الستخدام الدراما في تدريس اللغة العربي. 3

حثة منه في وضع تصور للتصميم التعليمي، حيث استفادت البا" 2010البيشي،"األساسي من نموذج 

التحليل، والتقويم، : خرجت من نموذج المشيقح ببعض مكوناته مثلوالشكل العام للنموذج المقترح، كما 

كتحديد األهداف، وتحليل المحتوى التعليمي، حيث : ومن نموذج ديك وكاري ببعض الخطوات الفرعية

  .وبهااستفادت الباحثة من هذه النماذج التعليمية ومحاولة تجنب عي

 لعب إستراتيجيةوهي  النموذج  من استراتيجيات الدراما التعليمية في بناءإستراتيجيتينتبنت الباحثة . 4

دور فاعل في تقدم الطلبة وتحسين  كان لهما اإلستراتيجيتين فكال ، رواية القصةوإستراتيجية، األدوار

 . مستوى أدائهم

 ووجود عدد من  وقابليتها للتمثيل والتطبيق العمليسياألساطبيعة مادة اللغة العربية للصف السادس .5

 .األنشطة الدرامية في محتوى كتاب لغتنا الجميلة للصف السادس األساسي
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 استعداد لتعلم القيم يكون لديه الطالب أن حيث األساسي طبيعة الطلبة في مرحلة التعليم .6

  .، كما يستطيع تحمل المسؤولية وضبط االنفعاالتوالمعايير

  :لتقييم وهي كاآلتي لتقييم النموذج المقترح للحكم على مدى فاعليته وذلك باستخدام ثالث أدوات. 7

  . االختبار :1.3.7

  .المادة التعليمية الممثلة بالنصوص الدرامية: 2.3.7

  .)االستبانة( تقييم النموذجأداة : 3.3.7

  : االختبار1.3.7

  :تم إعداده وفق اإلجراءات اآلتية

 لمحتوى التعليمي لوحدة الشيخ والبحر من كتاب لغتنا الجميلة للصف السادس األساسي تحليل ا-

  .وحصر المفاهيم والمبادئ والتعميمات التي يتضمنها المحتوى

عي الوزن النسبي لكل من المحتوى اير) 3 ( ملحق رقمرلالختبا جدول مواصفات إعداد -

  .األهدافومستويات 

ولية وقد كانت األسئلة من النوع الموضوعي، وبلغ عدد  إعداد االختبار في صورته األ-

  فقرة) 20(فقراته

  :صدق االختبار

  من ذوي الخبرة واالختصاص،من المحكمينتم التحقق من صدق االختبار بعرضه على مجموعة 

، وذلك لمراجعة فقرات )4(ن تربويين ومعلمي لغة عربية ملحق رفيمن أساتذة جامعات ومش

  :عليه وفق المعايير اآلتيةاالختبار وللحكم 
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  .انتماء الفقرة لمستوى تصنيف األهداف-

  . ارتباط الفقرة بمحتوى المعرفة للمادة المقصودة بالتدريس-

  . وضوح صياغة الفقرة لغوياً-

  .مة بين مستوى الفقرة ومستوى قدرة الطالب في الصف السادس األساسي المالء-

الختبار، وتعديل المقترح، ليصبح االختبار في صورته  إبداء اآلراء والمالحظات على فقرات ا-

  .النهائية

  :ثبات االختبار

، تم  وطالبة، من خارج عينة الدراسةطالباً) 24( استطالعية مكونة مناالختبار على عينة طبق 

 ، وتم حساب معامل أسبوعين تطبيق االختبار على العينة نفسها بعد أعيد، ثم اختيارهم عشوائياً

   .)0.91(، حيث بلغ )t-retest(طريقة الثبات ب

 : المادة التعليمية2.3.7

، ) الفصل الثاني( تم اختيار ثالثة مواضيع دراسية من كتاب لغتنا الجميلة للصف السادس األساسي 

بعد " الشيخ والبحر، اسم الفاعل، األسماء الموصولة" من وحدة الشيخ والبحر وهي  2012/2013

 للنموذج التعليمي صوص درامية خاصة بالدروس المنتقاة وتطبيقها وفقاًذلك تم القيام بإعداد ن

  :المقترح للدراما وتمت مراعاة ما يأتي في إعداد النصوص الدرامية وفق النموذج المقترح

  .ارتباط هذه النصوص بحياة الطلبة وبيئتهم ومجتمعهم. 1

 .تناسب لغة الحوار مع المرحلة العمرية التي ستؤديها. 2

 . واتجاهات ايجابيةاًعزيز المحتوى الدرامي قيمت. 3



 
 

78

 .أن تكون األدوات والديكورات المطلوبة متوفرة وغير مكلفة مادياً. 4

 .تضمين النصوص الدرامية عنصر التشويق لترغيب الطلبة وجذب انتباههم. 5

  .تقديم المفاهيم النحوية بشكل متآلف مع الحوار دون تصنع أو تكلف. 6

  )االستبانة ( يم النموذج أداة تقي3.3.7

  : االستبانةصدق

ختصاص، في مجال الدراما،  على مجموعة من المحكمين، من ذوي الخبرة واالاألداةتم عرض 

 في الرأي إبداء إليهم، وطلب )5( التدريس في التربية ملحق رقم وأساليب اللغة العربية، وفي مجال

  .ا يرونه مناسباً واقتراح مجله من أأعدتمدى مناسبتها للغرض الذي 

وبعد استرجاع النموذج من المحكمين، وفي ضوء مالحظاتهم حذفت فقرتين من فقرات االستبيان، -

  .وأعيدت صياغة بعض منها

الجديدة توت األداة ، حيث اح)6(فقرة ملحق رقم ) 36(ومعدلة تتكون من  أعدت نسخة جديدة -

   ).34,13(تان وهي يلبعلى فقرتان س

  : االستبانةثبات

 إجرائها بعد   ألفا عن طريق معادلة كرنباخ      ، بطريقة االتساق الداخلي،   األداةتحققت الباحثة من ثبات     

خبير ومخـتص فـي     ) 18(العينة من   ، حيث تكونت    على عينة استطالعية تابعة لمجتمع الدراسة       

  .)0.92(، حيث بلغ معامل الثبات واللغة العربيةمجال الدراما

  :إجراءات الدراسة 4.3

  :كاآلتيت الباحثة بعدة إجراءات لبناء الدراسة قام



 
 

79

  .فقرة ألخذ آراء الخبراء والمعلمين في النموذج المقترح) 36(تم بناء استبيان مكون من . 1

  .في مجال الدراما واللغة العربيةمختص وخبير ) 20(تم توزيع األداة على العينة والمكونة من .2

 األساسيلرابعة من كتاب لغتنا الجميلة للصف السادس قامت الباحثة بتحليل محتوى الوحدة ا. 3

  .الفصل الثاني

 بالطرق التي وضحت  وثباته من صدقهوتأكدتقامت الباحثة بتصميم نموذج تعليمي مقترح . 4

  .سابقاً

  وتم عرضها على مجموعة من المحكمين  للدراما المادة التعليمية وفق النموذج المقترحإعدادتم . 5

  . حولهارأيهم إلبداء واالختصاص من ذوي الخبرة

 إلى  موجه جامعة القدس من عمادة الدراسات العليا فييل مهمةتم الحصول على كتاب تسه.6

  .والتي جرى تطبيق الدراسة فيهافي بيت لحم  SOS  مدرسة 

  .طبق عليها النموذج بطريقة عشوائيةتم تعيين الشعبة التي سي. 7

  .ار على الشعبتين الضابطة والتجريبية القياس القبلي لالختبإجراءتم .8

 من خالل سلسلة من اللقاءات معها، حيث ركز التدريب  تدريب المعلمة على تطبيق النموذج تم.9

 والنموذج المقترح للدراما، انظر لتتالءمنظيمها على ما ورد في المادة التعليمية، التي جرى ت

  . الالزمةباألدواتوتم تزويدهم ) 2(الملحق رقم 

، ووزعت نسخ من النصوص األدوار ألداء تم التعاون مع المعلمة باختيار الطلبة المناسبين .10

  . الفرصة الكافية للتدرب عليهاوأعطواالدرامية على الطلبة المشتركين 

  للشعبة الغرفة الصفية  تم تطبيق النصوص الدرامية في الحصص المخصصة للغة العربية وفي.11
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  . التجريبية

 االختبار البعدي بعد تطبيق النموذج والحصول على البيانات وتم تصحيح استجابات راءإجتم . 12

  . والخروج بالنتائجإحصائياًالطلبة ومعالجتها 

  .الستخراج النتائج وتفسيرها إحصائياثم بعد ذلك جمعت البيانات وتمت معالجتها . 13

  :المعالجة اإلحصائية 5.3

 اآللي في الحاسب    وأدخلت البيانات جمعت   ق من صحة فروضها    والتحق  الدراسة، أسئلة عن   لإلجابة

 استخدام طـرق وصـفية      ، حيث تم  )SPSS( للعلوم االجتماعية    اإلحصائية الرزم   جبرنامواستخدم  

المتوسـطات  تحليلية ولتحديد فاعلية النموذج المقترح في ضوء األدوات المـستخدمة تـم حـساب               

) ت (تم استخدام اختبار  و ، ومعامل كرنباخ ألفا،   ةب المئوي  والنس  واالنحرافات المعيارية    الحسابية،  

)t-test  (للعينات المستقلة، واختبار تحليل التباين األحادي)One Way Anova ( وتحليل التغاير ،

  .لمقارنة متوسطات أداء الطلبة في االختبار التحصيلي ANCOVA)(المصاحب 
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  الفصل الرابع

  نتائج الدراسة

  

  .األولج المتعلقة بالسؤال  النتائ1.4

   النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني2.4

   الدراسةنتائجيص لخت 3.4
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  الفصل الرابع

  عرض نتائج الدراسة
  

  

 للنتائج التي توصلت إليها الدراسة التي هدفت إلى بناء نمـوذج مقتـرح              يتناول هذا الفصل عرضاً   

 العربية للصف السادس األساسي مقارنة بالطريقة التقليدية، ومـا          الستخدام الدراما في تدريس اللغة    

إذا كان هناك اثر للنموذج المقترح على التحصيل، وبعد تطبيق إجراءات الدراسة وجمع بياناتهـا،               

خدمت التحليالت اإلحصائية الوصفية واالستداللية، وفيما يلي عرض للنتائج بالتسلـسل حـسب             استُ

  .أسئلة الدراسة

  :جات التاليةالخبراء في النموذج المقترح تم اعتماد الدرديد مستوى استجابة حوليتم ت

  

 .كبيرة جداً) فأكثر 4(متوسط حسابي  •

 .كبيرة) 3.99 -3.5(متوسط حسابي  •

 .متوسط) 3.49-3(متوسط حسابي  •

 .قليلة) 2.99-2.5(متوسط حسابي  •

 .قليلة جداً) 2.5أقل من (متوسط حسابي  •

  

  :باإلجابة عن السؤال األول النتائج المتعلقة 1.4

  ؟األساسيما مكونات النموذج المقترح الستخدام الدراما في تدريس اللغة العربية للصف السادس 

  

  : عن هذا السؤاللإلجابة

  م التعليمي ومحاولة تجنب عيوبها،راعت الباحثة عند وضع هذا النموذج االستفادة من نماذج التصمي

  ن االستفادة منه في تقديم مقترح لمعلمي اللغة العربية لتوظيف وذلك لتقديم نموذج تعليمي يمك 
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  .الدراما في تدريس اللغة العربية

 وقد استفادت الباحثة عند وضع النموذج المقترح للدراما من نماذج التـصميم التعليمـي المختلفـة،            

ليمي المقتـرح  نموذج التصميم التع ويتكون ، حيث تبنت الباحثة بعض عملياته " البيشي"ومنها نموذج 

  :للدراما من أربع مراحل أساسية وهي

  مرحلة التحـليل. 1

  

  مرحلة التصميم .2

 

  مرحلة التوظيف واالستخدام .3

  

  مرحلة التقويم. 4

  

تفصيلية، والتي سيتم تناولها / ويندرج تحت كل مرحلة من تلك المراحل األساسية خطوات فرعية

  .موذج المقترح مرحلة من مراحل الن في كل والتحليلبالشرح

  

  : المراحل اآلتيةويتكون النموذج من

 مرحلة التحليل هي المرحلة األساسية األولى ضمن مراحل النمـوذج المقتـرح             :مرحلة التحليل .1

 والً أ :للدراما، والتي تعتبر الجذر الذي ستنمو عليه مرحلة التصميم ومن ثم باقي المراحل وتتضمن             

 إذا  ين كبير اً وجهد اً يوفر على المعلم وقت     والذي )، تعبير  نحو مطالعة، نصوص، ( تحديد مجال التعلم  

 وتعميميات ونظريات   أهداف مفاهيم ومبادئ   إلى تحليل المحتوى  ثانياً   ،ما حدد المجال المراد تعلمه    

ذه األهداف قابلـة للقيـاس       بحيث تكون ه    صياغة األهداف السلوكية    ثالثاً ،وتحديد عناصر المحتوى  
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 سواء أكانـت     الدرامية الالزمة  اإلستراتيجية تحديد    رابعاً ،طقي يضمن تحقيقها   وفق تتابع من   ومرتبة

 رواية القصة، الصوت واإللقاء، االرتجال، التمثيل اإليمـائي         إستراتيجية لعب األدوار ،     إستراتيجية

 في الغرفة الصفية أو فـي       تحديد مكان ومدة العرض   خامساً  ،   دور الخبير  إستراتيجيةوالصامت، أو   

 تحديد األدوات والوسائل الالزمـة     سادساً ، للقيام بعملية العرض   ماألنشطة وتحديد الوقت الالز   قاعة  

والتي تتضمن أجهزة ومواد ووسائل الزمه للقيام بعملية العرض والتي تعتبر ركن أساسي إلنجـاح               

) اسم الفاعـل (  خالل درس  ، وظفت الباحثة ذلك منيجابيةلموقف الدرامي للحصول على نتائج إا

 قابلة للقيـاس وضـحت فـي        أهداف بأربعة السلوكية   األهدافوصيغت  ) بالنحو( حدد مجال التعلم  

 لدرس اسم الفاعل،    إستراتيجية باعتبارها انسب    األدوار لعب   إستراتيجيةوتم اختيار   ) 1(الملحق رقم 

  .تحضيرا للعرض الدرامي )جهاز العرض، الطاولة ،الكرتون، األلوان( والوسائلاألدواتجهزت 

  

، وفي هذه المرحلة يتم وضع بنى مرحلة التصميم على مرحلة التحليلتُ: مرحلة التصميم. 2

والً بناء النص أ: المرحلة موضوع التعلم، وتتضمن هذه المواصفات الخاصة للمادة التعليمية

الدرامي  يعتمد بناء النص الدرامي على عناصر داخلية محددة، فالبناء السليم يعمل على إثارة 

 في البناء الدرامي على التذكر والتركيز واالبتعاد عن االلتزام فال بد من لتشويق وشد انتباه الطلبة،ا

الغموض، فعند إعداد النص الدرامي يجب أن نهتم بالفكرة وهي تعني المفهوم التعليمي األساسي 

الشخصيات الفكرة، : الذي نحاول  إيصاله للمتلقي وتتضمن عملية البناء الدرامي عدة عناصر

الطلبة على تذكر موضوع القصة  يساعد وضع شعار للقصة الدرامية ثانياً، ،الحوار، العقدة، الحل

، لية التي ستقدم بها القصة الدراميةتحديد األدوار أو اآل ثالثاً،  بالمعلومات لمدة أطولواالحتفاظ
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 بعنوان ةالواقعي وظفت الباحثة مرحلة التصميم من خالل بناء نص درامي مستوحى من الحياة

 الطلبة كما وتناسب الوقت المحدد للحصة أعمارمكون من عدة ادوار تناسب )  وألوفحروف (

 )اسم الفاعل، اسم المفعول، المذيع، الجمهور(  ادوارأربعة البناء اعتماد أثناء حيث تم الدراسية

  . ارتباط وثيق بموضوع وأهداف الدرسمرتبطة وكانت فكرة البرنامج 

تأتي مرحلة التوظيف واالستخدام في المرتبة الثالثة بعد التحليل،         : لة  التوظيف واالستخدام   مرح. 3

رض الواقع وتتضمن هذه المرحلـة عـدة        حلة العملية لتوظيف الدراما على أ     ، وهي المر  والتصميم

مـشاهد   عـرض     رابعاً  المتابعة من قبل المعلم،     ثالثاً األداء،ثانياً   اإلحماء والتسخين،    أوالً:خطوات

، وظفت هذه المرحلـة     تعليمية ذات صلة بموضوع الدرس بالتزامن مع سير أحداث القصة الدرامية          

حيث طلب منهم تمرين الركض داخـل       وتسخين في المكان     إحماء الطالب تمارين    إعطاءمن خالل   

، طالب بـدور اسـم       الدرامي  عملية العرض  بدأتغرفة الصف ومن ثم تمرين البطاقات، بعد ذلك         

وهـم  ) المشاهدين(  جانب الجمهور  إلى بدور المذيع وطالب بدور اسم المفعول        أخرعل وطالب   الفا

لعرض مما أثارت حماس الطلبـة       ا أثناءلبرنامج  دس، حيث تم عرض موسيقى ا     طالب الصف السا  

) 30(، استغرقت مدة العرض ما يقارب        القصة الدرامية  أحداث بالتزامن مع عرض     وكانت تعرض 

  .دقيقة

، وتتضمن نوعين    من مراحل النموذج التعليمي المقترح للدراما      األخيرةالمرحلة  :  التقويم مرحلة. 4

  :التقويم البنائي، والتقويم الختامي: التقويممن 

   خطوات العرض الدرامي، وذلك بطرح  منخطوةيتضمن تقويم الطلبة بعد كل : التقويم البنائي

  ، فعملية التقويم هذه يجبإليه واالستماع ه وعرضه تقويمية على الطالب مرتبطة بما تم تقديمأسئلة
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  . أن تكون مصاحبة ومستمرة

يأتي بعد االنتهاء من عملية العرض، وإتمام كافة المراحل سابقة الـذكر، وذلـك              : التقويم الختامي 

بعرض شفافيات تتضمن أسئلة تقويمية شاملة لجميع ما تم عرضه وشرحه أمام الطلبة، باإلضـافة               

، لمعرفة مدى ما تحقق من أهداف مرسومة وما الصعوبات          عليمية أخرى مثيرة ومشوقة   إلى أنشطة ت  

بمناقشة الطالب بما تـم     ) اسم الفاعل (درس  ل  هذه   ، تم توظيف عملية التقويم    التي واجهت التوظيف  

ما هـو   ( عرضه وتقديمه، عرض شفافيات تتضمن أسئلة تقويمية حول اسم الفاعل من أمثلة ذلك،              

أعطي لكـل طالـب     ،  ) صغ اسم الفاعل من األفعال الثالثية، اذكر الفعل لكل اسم فاعل           اسم الفاعل، 

  .وطلب منهم وضع هذه الكلمة في جملة مفيدة) اسم فاعل(بطاقة مكتوب عليها 

  :ويمكن تلخيص ما سبق بما يلي

ل ، حيث تم بناء السياق الدرامي حـو       )وألوفبرنامج حروف   ( تطبيق دراما     خالل فترة التجريب   تم

برنامج مسابقات موجود في حياتنا الواقعية شارك فيه الطلبة بادوار مختلفة كـانوا هـم المحـور                 

 ألن هـذا األسـلوب      ،طبق خالل حصة دراسية كانت نتائجها فعالة       ، التعليمي األساسي في الموقف  

تهـا  وظف ،يعتمد على التفاعلية مع الطالب بحيث يكون المعلم والطالب معا في العمليـة التعليميـة              

 مرحلة التحليل، التصميم ، التوظيـف واالسـتخدام،         وهي: الباحثة من خالل أربعة مراحل أساسية     

  .ومرحلة التقويم

  :النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني 2.4

  تدريس اللغة العربية للصف السادس  ما تقييم الخبراء للنموذج المقترح الستخدام الدراما في 

  ؟األساسي
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 ؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفـراد         لإلجابة عن هذا الس   

  عينة 

ـ  ومعلمي اللغة العربية لكل فقرة من فقرات األداة األولى المتعلقـة             الدراسة من خبراء   تقيـيم  ( بـ

  ).يللغة العربية للصف السادس األساسالخبراء للنموذج المقترح الستخدام الدراما في تدريس ا

ل النموذج التعليمي المقترح وتم أخذ      مل هذه األداة على ست وثالثون فقرة تتضمن معلومات حو         تشت

  . الخبراء والمعلمين في النموذج من خالل هذه الفقراتآراء

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  والترتيب ودرجة التقدير آلراء الخبـراء           ) 4:1(جدول

لنموذج المقترح الستخدام الدراما في تدريس اللغـة العربيـة للـصف            ومعلمين اللغة العربية نحو ا    

  السادس األساسي

 الترتيب

  تنازلياً

الترتيب 

  في

  االستبانة

المتوسط   نص الفقرة

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

درجة 

  التقدير

  كبيرة جداً  0.60  4.50  .يقوي العالقة بين المعلم والطالب  27  1

  كبيرة جداً  0.51  4.45  .وجدانية نفس حركية معرفية يحقق أهدافاً  28  2

  كبيرة جداً  0.47  4.30  .ينمي روح العمل التعاوني والعمل كفريق  35  3

  كبيرة جداً  0.63  4.25  .يسمح باستخدام استراتيجيات التمثيل الدرامي  26  4

  كبيرة جداً  0.44  4.25  .يساعد في تفاعل الطلبة مع المادة الدراسية  36  5

  كبيرة جداً  0.55  4.25  . في التدريس ناجحاً تعليمياًنموذجاًيعتبر   20  6

يمنح الطالب السلطة من خالل إعطاءه دور   29  7

  .المتخصص في موضوع معين

  كبيرة جداً  0.52  4.20

يعطي الفرصة للمعلم لإللمام بجميع محاور   14  8

  .الحصة

  كبيرة جداً  0.61  4.20
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  كبيرة جداً  0.36  4.15  .ميةوسيلة ناجحة لتحقيق األهداف التعلي  2  9

  كبيرة جداً  0.48  4.15  .يعزز المناقشات بين الطالب  31  10

  كبيرة جداً  0.74  4.15  .كبريساعد على فهم التعلم بشكل أ  18  11

  كبيرة جداً  0.48  4.15  .يؤدي توظيف النموذج إلى تعلم فعال  16  12

  كبيرة جداً  0.91  4.10  .يحتاج توظيف النموذج إلى معلم متخصص  23  13

  كبيرة جداً  0.64  4.10  .مكونات النموذج واضحة ومحددة  17  14

  كبيرة جداً  0.64  4.10  . للمعلوماتيعتبر النموذج مصدراً  7  15

  كبيرة جداً  0.44  4.10  .عزز تعلم الطلبةي  3  16

  كبيرة جداً  0.51  4.05  .مكونات النموذج قابلة للتطبيق  1  17

  كبيرة جداً  0.39  4.05  .لم للتعلميزيد من فاعلية المتع  24  18

  كبيرة جداً  0.88  4.05  .يسهم في تنمية جوانب شخصية في المتعلم  19  19

  كبيرة جداً  0.82  4.05  . يساعد على االحتفاظ بالتعلمالتعلم بهذه الطريقة  32  20

  كبيرة جداً  0.45  4.00  .يساعد المعلم في تحديد أهداف الدرس  30  21

  كبيرة جداً  0.56  4.00  .النموذج بالمرونةتتسم مكونات   15  22

  كبيرة  0.68  3.95  .يمتاز النموذج بالبساطة وقلة التكاليف  33  23

  كبيرة  0.61  3.95  . داخل غرفة الصف جيداً تعليمياًيعتبر نموذجاً  25  24

  كبيرة  0.51  3.95  .يستخدم النموذج أنواع التقويم بأشكاله المختلفة  11  25

عيل عملية التدريس باستخدام يساعد في تف  21  26

  .الدراما

  كبيرة  0.64  3.90

  كبيرة  0.48  3.85  . بطريقة منطقيةةالمكونات متسلسل  6  27

  كبيرة  0.92  3.70 بعد انتهاء ن تغذية راجعة للمتعلميجيقدم النموذ  12  28
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  .الدرس

  كبيرة  0.81  3.65  .يمكن تطبيق النموذج خالل الحصة المقررة  22  29

  كبيرة  0.94  3.60  . في اكتساب المعرفة خالل حصة واحدةيساعد  10  30

  كبيرة  0.50  3.60  .توازن المكونات بين المعرفة النظرية والتطبيقية  9  31

  كبيرة  0.88  3.55  .ال تحتاج إلى وقد وجهد كبير لتطبيقها  4  32

ال تتضمن مكونات النموذج على معلومات نظرية   8  33

  .غير قابلة للتطبيق

  كبيرة  0.88  3.55

  كبيرة  0.87  3.56  .يستطيع معلم اللغة العربية تطبيقها خالل الحصة  5  34

تطبيق النموذج يحتاج إلى أدوات ووسائل ومواد   13  35

  .مكلفة مادياً

  قليلة  1.03  2.65

المعلمون ال يمتلكون القدرة على المشاركة في   34  36

  .توظيف الدراما في التدريس

  قليلة  0.99  2.60

  كبيرة  0.23  3.90  الكليةالدرجة     

  

 ومعلمـي اللغـة     أن المتوسط الحسابي للدرجة الكلية في آراء المختصين       ) 4:1(يالحظ من الجدول    

) 0.23(وبانحراف معيـاري مقـداره   )  3.90 ( في مجال الدراما في النموذج المقترح هي      العربية

نموذج المقترح الستخدام الدراما    وهذه القيمة تدل على أن آراء الخبراء ومعلمي اللغة العربية في ال           

يقـوي  " ، كما تبين أن الفقرة      السادس األساسي كانت بدرجة كبيرة    في تدريس اللغة العربية للصف      

،  بدرجة كبيرة جـداً   ) 4.50(بمتوسط حسابي   جاءت في الترتيب األول     " العالقة بين المعلم والطالب   

جاءت في المرتبة الثانيـة بمتوسـط حـسابي         " يحقق أهدافاً معرفية وجدانية ونفس حركية     "والفقرة  

قل الفقـرات مـن     ، كما تبين أن أ     أي بدرجة كبيرة جداً    )0.51(ياري مقداره وبانحراف مع ) 4.45(

بمتوسـط  "  يحتـاج إلـى أدوات ومـواد مكلفـة         جتطبيق النمـوذ  " حيث المتوسط الحسابي كانت   
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لى المشاركة في توظيف الدراما     المعلمون ال يمتلكون القدرة ع    " أي بدرجة قليلة و     ) 2.65(حسابي

  .أي بدرجة قليلة) 2.60(بمتوسط حسابي" في التدريس

بأخذ آراء أفراد العينة من حيـث، الجـنس،         يم النموذج المقترح والحكم عليه       بتقي وقد قامت الباحثة  

  :كاآلتيالمؤهل العلمي، ومجال المعرفة وهي 

آراء الخبراء فـي النمـوذج      ة لمتوسطات   بية واالنحرافات المعياري  المتوسطات الحسا ) 4:2(جدول

  .المقترح حسب الجنس

المتوسط   العدد  الجنس

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

  0.21  3.66  9  ذكور

  0.14  3.83  11  إناث

  

كبر مـن المتوسـط     أي أ ) 3.83(الحسابي لإلناث يساوي    ن المتوسط    أ ،)4:2(يتضح من الجدول    

ناث، أي كان هناك اثر للنموذج       لصالح اإل   كانت ن الفروق لذلك فإ ) 3.66( والبالغ   الحسابي للذكور 

  .ثر من الذكوركالمقترح على اإلناث ا

  

  

  



 
 

91

 الخبراء فـي النمـوذج      لمتوسطات آراء المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية     ) 4:3(جدول

  .لميالمقترح الستخدام الدراما في تدريس اللغة العربية للصف السادس األساسي حسب المؤهل الع

  

  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  المؤهل العلمي

  0.24  3.64  1  اقل من بكالوريوس

  0.08  3.73  12  بكالوريوس

  0.19  3.82  7  ماجستير

  0.20  3.75  20  المجموع

  

اقـل مـن     عدد الخبراء والمختصين في مجال الدراما الحاصلين على درجة           أنيتضح من الجدول    

وبـانحراف معيـاري بلـغ      ) 3.64(خبير ومختص بمتوسط حسابي بلغ    ) 1(دهمبكالوريوس بلغ عد  

خبيـر ومخـتص بمتوسـط      ) 12(، وبلغ عدد الخبراء الحاصلين على درجة البكالوريوس         )0.24(

، كما وبلغ عدد الخبراء الحاصـلين علـى         )0.19(وبانحراف معياري بلغ    ) 3.73(حسابي مقداره   

وبـانحراف معيـاري    ) 3.75(يث بلغ المتوسط الحسابي     خبراء ح ) 7(درجة الماجستير ما يقارب     

  ).0.20(مقداره
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راء الخبراء فـي النمـوذج      آابية واالنحرافات المعيارية لمتوسطات     المتوسطات الحس ) 4:4(جدول

  .المقترح الستخدام الدراما في تدريس اللغة العربية للصف السادس األساسي حسب مجال المعرفة

مجال المعرفة 

  في الدراما

المتوسط   العدد

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

  0.18  3.76  14  دورات

  0.24  3.74  6  دراسة مساق

  

 عدد الخبراء الحاصلين على دورات تدريبية في مجال الـدراما بلـغ             أن) 4:4(يالحظ من الجدول    

، كمـا   )0.18(وبانحراف معياري بلـغ     ) 3.76(خبير ومختص بمتوسط حسابي بلغ      ) 14(عددهم  

 الجدول أن عدد األشخاص الحاصلين على دراسة مساق في مجال الدراما بلغ عـددهم               ويتضح من 

  ).0.24(وبانحراف معياري بلغ ) 3.74(أشخاص بمتوسط حسابي مقداره ) 6(

تم حساب المتوسطات أما النتائج المتعلقة بالعينة الثانية وهم طلبة الصف السادس األساسي فقد 

الختبار   في المجموعتين التجريبية والضابطة لعالمات الطلبة يةالحسابية واالنحرافات المعيار

  .وعة والتفاعل بينهماالتحصيل وذلك بحسب الجنس والمجم
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياري في قيـاس التحـصيل القبلـي           ) 4:5( ويبين الجدول   

  .والبعدي حسب الجنس

  البعدي  القبلي    الجنس

  15.04  8.37  المتوسط الحسابي

  24  24  العدد

  ذكور

  3.29  2.35  االنحراف المعياري

  15.46  8.50  المتوسط الحسابي

  30  30  العدد

  إناث

  2.78  2.14  االنحراف المعياري

  15.27  8.44  المتوسط الحسابي

  54  54  العدد

  المجموع

  2.99  2.22  االنحراف المعياري
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ية واالنحرافات المعياري فـي قيـاس التحـصيل القبلـي           المتوسطات الحساب ) 4:6(ويبين الجدول   

  .والبعدي حسب المجموعة

  البعدي  القبلي    المجموعة

  16.92  9.07  المتوسط الحسابي

  26  26  العدد

  تجريبية

  2.33  1.97  االنحراف المعياري

  13.75  7.85  المتوسط الحسابي

  28  28  العدد

  ضابطة

  2.75  2.30  االنحراف المعياري

  15.27  8.44  المتوسط الحسابي

  54  54  العدد

  موعالمج

  2.99  2.22  االنحراف المعياري

  

 ظاهرية في المتوسطات الحسابية لقياس التحـصيل فـي          أن هناك فروقاً  ) 4:6(يالحظ من الجدول    

حسب طريقة التدريس وفق    ) الضابطة والتجريبية ( االختبار القبلي والبعدي بين مجموعتي الدراسة       

  .المقترحالنموذج 

ولمعرفة ما إذا كانت هذه الفروق الظاهرية في المتوسطات الحسابية لقياس التحـصيل ذات داللـة                

(  المـصاحب،  تم اسـتخدام اختبـار تحليـل التغـاير     ،  )α≥  0.05(إحصائية عند مستوى الداللة     

ANCOVA (وكانت النتائج كما في الجدول.  
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لمتغيـر التحـصيل حـسب      ) ANCOVA(حب  نتائج اختبار تحليل التغاير المـصا     ) 4:7(جدول  

  .المجموعة والجنس والتفاعل بينهما

  

مجموع   مصدر التباين

  المربعات

درجات 

  الحرية

متوسط 

مجموع 

  المربعات

قيمة ف 

 المحسوبة

  مستوى

  الداللة

  0.08  3.13  19.73  1  19.732  االختبار القبلي

  0.00  16.97  106.82  1  106.823  المجموعة

  0.32  1.00  6.33  1  6.335  الجنس

  0.36  0.82  5.21  1  5.213 الجنس* المجموعة

  6.29  49  308.398  الخطأ

  54 13081.00  المجموع

  53  476.833  المجموع الكلي

  

  

  

  .)α≥  0.05(دالة إحصائياً عند مستوى الداللة 

 لداللةن مستوى ا  ، وأ )1.00(المحسوبة لمتغير الجنس هي     ) ف(أن قيمة   ) 4:7(يالحظ من الجدول    

 ال توجد فروق  ذات داللة       نه أي أ  ،)α≥  0.05(كبر من مستوى الداللة   وهذه القيمة أ  ) 0.32(يساوي

، ويمكن تفـسير     في تحصيل الطلبة بين الذكور واإلناث      ،)α≥  0.05( عند مستوى الداللة   إحصائية
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كفـاءة   المقترح للدراما كان محبب من قبل الجنسين الذكور واإلنـاث بال           جن استخدام النموذ  ذلك بأ 

  .نفسها فكال الجنسين أبدى الرغبة في المشاركة والتفاعل مع طريقة التدريس هذه وبدافعية عالية

المحسوبة للفرق بين متوسطي طلبـة المجمـوعتين        ) ف( أن قيمة    أيضاً) 4:7(ويالحظ من الجدول  

قل مـن   ، وهذه القيمة أ   )0.000( ن مستوى الداللة يساوي     ، وأ ) 16.97(ضابطة والتجريبية هي    ال

≥  0.05( عند مستوى الداللة      ذات داللة إحصائية   أي أن هناك فروقاً   ،  )α≥  0.05(مستوى الداللة   

α(،    ولمعرفة مصدر الفـروق   التجريبية والمجموعة الضابطةبين تحصيل طلبة كل من المجموعة ،

  .يبين المتوسطات الحسابية المعدلة لمقياس التحصيل حسب المجموعة) 9-4(ن الجدول فإ

المتوسطات الحسابية المعدلة واألخطـاء المعياريـة لمتغيـر التحـصيل حـسب             ) : 8:4(دول  ج

  .المجموعة

  الخطأ المعياري  المتوسطات الحسابية  المجموعة

  0.50  16.74  تجريبية

  0.49  13.77  ضابطة

  

كبر مـن   وهو أ ) 16.74( موعة التجريبية هو    أن المتوسط المعدل للمج   ) 8-4(يالحظ من الجدول    

، مما يدل على أن الفـروق موجـودة لـصالح           )13.77(سط المجموعة الضابطة  الذي قيمته       متو

  .المجموعة التجريبية التي درست باستخدام النموذج المقترح للدراما

، )0.82(بين المجموعة والجنس هـي    المحسوبة للتفاعل   ) ف(أن قيمة   ) 7-4(ويالحظ من الجدول  

نه ال يوجـد  ، أي أ)α≥  0.05(كبر من مستوى الداللة  ة أ وهي قيم )  0.36(هو  ن مستوى الداللة    وأ
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، بمعنى أن هذه الطريقة كانت محببـة لكـال الجنـسين            ثر للتفاعل بين متغير المجموعة والجنس     أ

  .وبالكفاءة نفسها

  : الدراسةنتائجتلخيص  7.4

  :جاءت نتائج الدراسة على النحو اآلتي

 العربية للصف الـسادس األساسـي   ةي تدريس اللغبناء نموذج تعليمي مقترح الستخدام الدراما ف .1

مرحلة التحليل، مرحلة التصميم، مرحلة التوظيـف واالسـتخدام،         : مكون من أربع مكونات كاآلتي    

 .ومرحلة التقويم

، أي  )0.23(وبانحراف معياري بلـغ   ) 3.90(بلغت الدرجة الكلية لتقييم الخبراء للنموذج المقترح      .2

   .كهذا في التدريس تدل على مدى الموافقة على وجود نموذج بدرجة مرتفعة، وهذه النتيجة

 الطلبة  بأداء مقارنة   أعلى المقترح كان    جالنموذ باستخدام   ادرسو الطلبة الذين    أداء أننت النتائج   يب.3

 .ةالتقليديالذين درسوا بالطريقة 

قترح في تنمية تعليم    نجح النموذج التعليمي الم   ايجابية وتفاعل المتعلم مع النموذج المقترح، حيث        .4

 .األساسي، مما أتاح للمتعلم فهما أعمق للمحتوىاللغة العربية للصف السادس 

  بما يلي نتائج التقييمتصوتلخ

لنموذج المقترح الستخدام الدراما في تدريس اللغـة  االخبراء في متوسط استجابات   فيوجود فروق

 فـي   فـروق  وجـود  عدمالح اإلناث، و  تعزى لمتغير الجنس ولص   العربية للصف السادس األساسي     

لنموذج المقترح الستخدام الدراما في تدريس اللغة العربية للـصف          االخبراء في   متوسط استجابات   

 الخبـراء    في متوسط استجابات   وجود فروق  عدمساسي تعزى لمتغير المؤهل العلمي، و     السادس األ 
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ـ    لنموذج المقترح الستخدام الدراما في تدريس اللغة العرب       افي   ي تعـزى   ية للصف السادس األساس

لصف السادس األساسي تعزى    تحصيل طلبة ا  وجود فروق دالة إحصائياً في      لمتغير مجال المعرفة،    

  .الجنس والمجموعة والتفاعل بينهمالمتغير 
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  الفصل الخامس

   وتوصياتهامناقشة نتائج الدراسة

  
 السؤال األولب المتعلقة نتائجالمناقشة  1.5

  السؤال الثانيب  المتعلقةنتائجال  مناقشة 2.5

  والمقترحات التوصيات 3.5
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  الفصل الخامس

  

  هاتوصياتمناقشة نتائج الدراسة و

  

 تم تفسير ومناقشة أسئلة ، حيثالدراسة إليهاالتي توصلت نتائج لل مناقشة  علىهذا الفصلاشتمل 

  .ذلك من التوصيات المنبثقة عن نتائج الدراسة وما يتضمن أسئلتها حسب تسلسل ،الدراسة

ما مكونات النموذج المقترح الستخدام الدراما في :  مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال األول1.5

  تدريس اللغة العربية للصف السادس األساسي؟

ـ  ببنائهـا  مكونات متسلسلة قامت الباحثـة       أربعيتكون النموذج كما ورد في الفصل السابق من          ن  م

، حيث تم تحكيم النموذج وتـم التعـديل         التربوي والدراسات السابقة   األدب  ومراجعة خالل االطالع 

مرحلة التحليل، التصميم،   :  كاآلتي  مراحل وهي  أربع المحكمين، وتكون النموذج من      آراء على   بناءاً

مـن   مرحلة التقويم، وتضمنت كل مرحلة من هـذه المراحـل عـدد              وأخيراًالتوظيف واالستخدام   

 مـن فاعليـة النمـوذج       وللتأكدالخطوات التي تناولتها الباحثة بالشرح والتفصيل في فصل النتائج،          

خبير ومختصين في مجال الدراما للحكم      ) 20(المقترح قامت الباحثة بعرضه على عينة مكونة من         

 بـين   ئياًإحصا نتائج الدراسة وجود فروق دالة       أظهرتعلى مدى فاعليته ومدى قابليته للتطبيق وقد        

، اإلنـاث  ولـصالح    )إناثذكور،  ( لنموذج المقترح تعزى للجنس   استجابات الخبراء في    متوسطات  

 تعـزى   لنمـوذج المقتـرح   استجابات الخبراء في ا    في متوسطات    إحصائياًوعدم وجود فروق دالة     

 الخبراء في النموذج المقترح لم تختلـف بـاختالف المؤهـل            آراء أنوهذا يعني   للمؤهل العلمي ،  

 نتائج الدراسة عدم وجود     وأظهرت، كما   )فأكثرقل من بكالوريوس، بكالوريوس، ماجستير      أ (العلمي

( لنموذج المقترح تعزى لمجـال المعرفـة   متوسطات استجابات الخبراء في      في   إحصائياًفروق دالة   
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  مقتـرح   وجود نموذج    أهمية إلى العينة   أفراد إدراك درجة    يدل على  ، وهذا )دورات، دراسة مساق  

   .رغم اختالف مجال المعرفة

:  مجمـوعتين  أخـذت  النموذج المقترح قامت الباحثة بتطبيقه على عينة من الطلبـة حيـث              ولتقييم

مجموعة تجريبية درست باستخدام النموذج المقترح ومجموعة ضابطة درست بالطريقة التقليديـة،            

 الطلبة فـي المجموعـة      تحصيل بين متوسطات    إحصائياً نتائج الدراسة وجود فروق دالة       وأظهرت

، ولصالح المجموعة التجريبية التـي درسـت باسـتخدام النمـوذج            التجريبية والمجموعة الضابطة  

  .المقترح

  :إلىوتعزو الباحثة ذلك 

 بطريقة متسلـسلة بحيـث      ةكما وجاءت منظم   مكونات النموذج المقترح للدراما تتسم بالمرونة،      أن

ولة ويسر ابتداء بعملية التحليل وانتهـاء بـالتقويم فوجـود           يستطيع معلم اللغة العربية تطبيقها بسه     

 واستخدام أكثـر مـن       ،نموذج  يوظف الدراما في التدريس يساعد المعلم في التخطيط الجيد للتعلم           

، وهـذا   عزز التعلم لـدى الطلبـة     كاستراتيجة لعب األدوار وإستراتيجية رواية القصة        ،إستراتيجية

لطالب بنفسه خاصة عندما يشارك المعلم في إعطاء المعلومة، بحيـث           بدوره يؤدي إلى زيادة ثقة ا     

 فمكونات النمـوذج المقتـرح تعطـي    ،يكون دوره متعلماً نشطاً وفعاالً في العملية التعليمية التعلمية   

 المعلم الفرصة لإللمام بجميع محاور الحصة،  ويحقق أهدافاً معرفية، وجدانيـة، ونفـس حركيـة،               

  : النموذجي المعلمة التي طبقت تقديم عرض لرأوسيتم

  :رأي المعلمة في النموذج المقترح
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 في النموذج المقترح والذي اسـتغرق تطبيقـه مـدة           رأيي بأخذبداية اشكر الباحثة على اهتمامها      "

نا كمدرسة لغة عربية للصف الـسادس       فأ ما بين تجهيز وتحضير للخروج بنتائج ايجابية،         أسبوعين

الدقـة   يمتـاز ب   بأنه في النموذج المقترح     ي محافظة بيت لحم، رأيي    ف) SOS( في مدرسة    األساسي

 بـالتقويم فكـل     وانتهـاء  من التحليل     التفاصيل ابتداء  أدق يركز على    داًالمتناهية بمعنى انه دقيق ج    

 كانت كافية للخروج بنتائج ايجابية، فهذا النمـوذج         برأييمرحلة من هذه المراحل تضمنت خطوات       

مقدمة، ( التخطيط المسبق لحصتي الدراسية ومحاولة ضم جميع محاور الحصة        ساعدني كمعلمة في    

 إستراتيجيتين الباحثة قدمت مادة تعليمية تتضمن       أن في الموضوع    أعجبني، والذي   )خاتمةوعرض،  

 روايـة القـصة،     وإسـتراتيجية ،  األدوار لعب   استراتيجيه:  وهي من استراتيجيات التمثيل الدرامي   

 وجدانية ونفس حركيـة،     ةمت عند الطلبة خبرات ونواتج تعليمية معرفي       نّ دواراأل لعب   فإستراتيجية

 أمـا  ووفـق حاجـات المتعلمـين،        ةتم بلورتها مع المعلم    محددة   أدواراًعن طريق تبني المتعلمين     

 روايـة القـصة     إستراتيجية وهي   أال الثانية والتي قل ما يستخدمها المعلم في التدريس          اإلستراتيجية

 والوسـائل   واألدواتمن خالل استخدام الباحثة للمـواد       أيضاً   عن نتائج ايجابية فعالة      أسفرتوالتي  

 الحـصة الدراسـية     إلنجاح رواية القصة    أثناءالالزمة، متمثلة بالمؤثرات الصوتية التي استخدمتها       

 إذا تخدم الموقف التعليمي بشكل جيد       أن يمكن   اإلستراتيجيةفهذه    نتائج مجدية وفعالة،   إلىوالوصول  

 تربوية متعددة وذلك لمـا      أغراضقوم بتحقيق   ا ت نهم توظيفها في الموقف التعليمي، فإ      المعل أحسنما  

عمل على تنميـة    تمتلكه القصة من تنوع معرفي وفني، فهي تعمل على تنمية الخيال لدى الطلبة وت             

، فكـال  والمشاركة في النقاش حول أحداثها وشخوصـها  رواية القصة    إعادة مهارات الحديث وعلى  

 كان لهما دور فعال في زيادة ورفع تحصيل الطلبة وأيضاً تنوع أسـاليب التقـويم ،                 اإلستراتيجيتين
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وأخيراً أود القول أن وجود نموذج مقترح كهذا النموذج في التدريس، يساعد المعلم علـى اإلبـداع                 

بـق  ى به إذا مـا طُ     حتذ التدريس فهو بمثابة نموذج ي     استخدام استراتيجيات الدراما في   والتنوع في   

  .بطريقة صحيحة ومشوقة

 والتي أظهـرت    )2006زغلول،( ، ودراسة )2012السلمي،( وتتفق هذه النتيجة مع دراسة كل من        

  .فاعلية البرنامج المقترح

ما تقييم الخبراء للنموذج المقترح الستخدام الدراما :  مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني2.5

  ربية للصف السادس األساسي؟في تدريس اللغة الع

لنمـوذج   الخبـراء فـي      آراءمتوسطات  ل  الدرجة الكلية  أن  المتعلقة بالسؤال الثاني    النتائج أظهرت

 جاءت بدرجة مرتفعـة     األساسيالمقترح الستخدام الدراما في تدريس اللغة العربية للصف السادس          

  ).3.90(حيث بلغ المتوسط الحسابي 

  :إلى وتعزو الباحثة ذلك

دية  العملية التعليمية تعاني من وجود فجوة تقف بين المعلم والمتعلم، نتيجة استخدام الطرق التقلي              نأ

 والتنوع، والتي تجعل    اإلبداعلية معينة في التدريس تحد من قدراته على         في التعليم، وتقييد المعلم بآ    

تعليمية، ويكون المعلم هو    من المتعلم مستمع ومتلقي للمعلومات دون المشاركة بفاعلية في العملية ال          

 بإمكانه المعلم لضرورة وجود نموذج تدريس جديد في الدراما          فإدراكالمحور في العملية التعليمية،     

  .، وهو ما أدى إلى الحصول على هذه الدرجة المرتفعة أهدافه يساعده في تحديد أن

نه يدل علـى    ة العربية، فإ  الخبراء ومعلمي اللغ   راءآ من   ةالمرتفع الحصول على هذه الدرجة      أنكما  

 للدراما نابع من خبرتـه      حالمقتر هذا النموذج    ألهمية فإدراكه،   كهذا جنموذوجود حاجة ملحة لبناء     
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 اسـتخدم المعلـم     إذا فـي التـدريس وخاصـة        األسلوبفي التدريس، ومالحظته لمدى نجاح هذا       

 مـن لعـب     إسـتراتيجية استراتيجيات متنوعة من استراتيجيات التمثيل الدرامي وما تتطلبه كـل           

 الـدنيا   األساسـية  طالب المرحلـة     أن، خاصة    وروايات قصصية تحقق الهدف    وإيقاعاتوحركات  

 وإعادة القصة   إلى واالستماع   األدوار رغبتهم بتمثيل    إلى إضافة التعلم عن طريق اللعب      إلىيميلون  

لعالقة بين المعلم والمتعلم،     زيادة ثقة الطالب بنفسه ويقوي ا      إلىتمثيلها وروايتها، وهذا بدوره يؤدي      

 فـي    وفعاالً ويحببه بالعملية التعليمية خاصة عندما يشارك في هذه العملية، فهنا يكون المتعلم نشطاً            

  .العملية التعليمية

  جل كسر حاجز الخوف والخجل لدى المتعلم، فوجود نموذج مقترح كهذا فالمعلم يوظف الدراما من أ

  ، ألنه يقدم  األمر لزم إذا وتوظيف الدراما بشكل متكرر ية التدريسم التخطيط لعمليسهل على المعل

  .للمعلم مقترح لما يجب عليه القيام به بسهولة ويسر

( ، ودراسـة  )2010الطيطـي، (، ودراسـة    )2011الخطيـب، ( وتتفق هذه النتيجة مـع دراسـة        

  ).2005ندى،(، ودراسة)2006ملحم،

   المقترح حسب الجنس الخبراء في النموذجنتائج استجاباتمناقشة 

لنموذج المقترح الستخدام الدراما فـي تـدريس اللغـة          ا الخبراء في    آراء أن أظهرت نتائج التحليل  

) 9(لغ عدد الذكور  ، حيث ب  ) ذكور وإناث  (ختلف باختالف الجنس  ت األساسيالعربية للصف السادس    

إلنـاث يـساوي    بي ل والمتوسط الحسا ) 3.66(  وكان المتوسط الحسابي للذكور     ،)11(وعدد اإلناث 

 دل على أن آراء اإلناث في النموذج المقترح كانت أعلى من آراء الذكور،            ، وهذه  القيمة ت    )3.83(

 ولعل السبب يعـود     كبر عند اإلناث منه عند الذكور،     حظي بقبول أ   النموذج المقترح    أنوهذا يعني   
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أن عدد اإلناث في العينـة      ، و  خاضعات لدورات تدريبية في مجال الدراما      اإلناث معظم   في ذلك أن    

 وجود نموذج مقترح كهذا يساعد في تحسين وتطوير العمليـة           أهميةويدركن  أكبر من عدد الذكور،     

  . أداء المعلمن ن بوجود نموذج مقترح كهذا يحسن مزاد من رغبته ة، مماالتعليمي

رت عـدم   ، والتي أظه  )2006ملحم،( ، ودراسة   )2011الخطيب، (تتعارض هذه النتيجة مع دراسة    

  . تعزى للجنسوجود فروق في متوسطات اتجاهات المعلمين نحو الدراما

   النموذج المقترح حسب المؤهل العلمي الخبراء فينتائج استجاباتمناقشة 

ريوس، و من بكالوريوس، بكال   قلأ( لمي ألفراد العينة سواء أكان ،      المؤهل الع  أن لقد أظهرت النتائج  

ن رأي الخبراء لم يختلف باختالف المؤهل العلمي وعليه          وعليه فإ  ،  لم يظهر فروق   )فأكثرماجستير  

 تعـزى هـذه     أن، ويمكـن    راما يناسب جميع الدرجات العلمية    يمكن القول أن النموذج المقترح للد     

 تشابه الدورات التي تعطى للخبراء والمعلمـين مـن حملـة الـدبلوم والبكـالوريوس                إلىالنتيجة  

 أثناء فترة دراستهم الجامعية، إضـافة إلـى توجهـات            ونظرياً لياًوالماجستير حيث يتم تدريبهم عم    

 ولعل السبب يعود في ذلـك إلـى أن       وزارة التربية والتعليم بضرورة خضوعهم لمثل هذه الدورات       

  .من حجم العينة% 99معظم أفراد العينة من طلبة البكالوريوس والماجستير أي بنسبة 

 عدم وجـود    أظهرت والتي   ،)Buth,1997(، ودراسة   )2006ملحم،( اتفقت هذه النتيجة مع دراسة    

  .)2005ندى،(، واختلفت مع دراسة  تعزى لمتغير المؤهل العلميإحصائياًفروق دالة 

   الخبراء في النموذج المقترح حسب مجال المعرفةمناقشة نتائج استجابات

ال مقترح تعزى لمج  لنموذج ال  الخبراء في ا   آراءفي متوسطات    وجود    عدم  الدراسة  نتائج أظهرتفقد  

 إلـى أهميـة       الخبـراء  إدراك  إلى  تعزى هذه النتيجة   أن ويمكن   ،)دورات، دراسة مساق  ( المعرفة
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 نتيجة خضوعهم لـدورات تدريبيـة خاصـة         دراما في تدريس اللغة العربية    وجود نموذج مقترح لل   

جود نموذج كهـذا    ن و ، وأ بالدراما وممارستهم لتوظيف استراتيجيات التمثيل الدرامي أثناء دراستهم       

ويساعد على االحتفاظ بالتعلم لمدة زمنيـة أطـول مقارنـة           يعزز أداء المعلم ويدفعه للعمل بجدية،       

 ذلـك أيـضاً إلـى       ة، وتعزو الباحث  وبالتالي يحصل على نتائج ايجابية بعد تطبيقه      بالطرق التقليدية،   

ر المتعلم ومشاركته في العملية     اهتمام وزارة التربية والتعليم بدورات تشجع المعلمين على تفعيل دو         

، فكل  التعليمية التعلمية، بهدف تحقيق األهداف بكل يسر وسهولة إضافة إلى جانب الرغبة في التعلم             

  .أفراد العينة خاضعين لدورات تدريبية ودراسة مساق الدراما كتخصص

صائياً تعـزى   ، التي أظهرت عدم وجود فروق دالة إح       )2006ملحم،( اتفقت هذه النتيجة مع دراسة      

  .لمجال المعرفة

  : الثانية فقد ظهرت النتائج اآلتيةبالعينةأما فيما يتعلق 

 عنـد مـستوى الداللـة       إحصائية وجود فروق ذات داللة       التحصيلي  نتائج تحليل االختبار   أظهرت

)0.05 ≤ α( طلبة المجموعتين التجريبية والضابطة ولصالح المجموعة التجريبيـة          متوسطات بين 

  . المقترح للدراماست باستخدام النموذجالتي در

لمادة التعليمية من الذين درسوا اللغـة العربيـة         ا للمفاهيم و   اكتساب الطلبة  أن إلى النتيجة   تشير هذه 

 اللغة العربية بطريقـة     ادرسو فاعلية من الطلبة الذين      وأكثر أفضل النموذج المقترح كانت     باستخدام

ـ دام النموذج المقترح للدراما، ويمكن تفسير ذلك        اعتيادية غير الطريقة المتبعة باستخ      اسـتخدام   أنب

النموذج المقترح وما يتضمنه من معززات ومثيرات زادت دافعية الطلبة لحصص اللغـة العربيـة               

 من استراتيجيات التمثيل الـدرامي      إستراتيجية من   أكثروكذلك استخدام     حصص النحو،  وباألخص
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 مـن   األدوار لعـب    إستراتيجيةة بالطريقة التقليدية، فاستخدام      مستوى الفهم لدى الطلبة مقارن     عمقّ

 والمناقشة والتعاون بـين     والتأمل التفكير    أدت إلى  آخر رواية القصة من جانب      وإستراتيجيةجانب  

ت الطلبـة مـن اكتـساب       الطلبة، حيث وفر استخدام هذا النموذج المقترح للدراما بيئة تعليمية مكنّ          

 تعميـق الـوعي عنـد       إلى واستخدام هذا النموذج المقترح للدراما يؤدي        المفاهيم بطريقة درامية،  

 ما وظفه المعلم بطريقـة صـحيحة        إذاالطالب، ويعمل على تنمية قدرته في التعبير والتفكير الناقد          

  .ومثيرة لدافعية الطلبة

 األفكـار  تعلم المجموعة التجريبية باستخدام الدراما شجع على التواصل والتفاوض، وتبادل            أنكما  

 من حاسة فهـم يـشاهدون       أكثر المجموعة التجريبية، وكذلك وفرت لهم فرصة الستخدام         أفرادبين  

باإلضافة إلى توفر عنصر الحركة الذي يساعد على جذب انتباه الطلبة وإثارة            ويسمعون ويناقشون   

يتـيح لهـم    حداث ويجيدون اإلنصات واالستماع في مناخ       هم  فيتابعون ما يدور أمامهم من أ       اهتمام

  . سلبياً من أن يكون متلقياًبدالًيجابياً  مشاركا إ والحركة، فيصبح الطالباللعب

 النموذج التعليمي المقترح قد نجح في تنمية تعليم اللغة العربية لدى طلبـة الـصف                أنوهذا يعني   

  . على المستوى النظري والتطبيقياألساسيالسادس 

 ،)2012العكـل وخـصاونة،   ( ودراسـة  ،)2012ى،عيـس (وتتفق هذه النتيجة مع دراسة كل من        

( ودراسـة   ) 2010الزهرانـي، ( ، ودراسـة    )2011،السلمي(  ودراسة ،)2012الفيومي،(ودراسة

حيـث كـان     )Warger& Kleman,1986(ودراسة ، )2004شلط،(  ودراسة ،)2006الدخيل،

 في هـذه    عة الضابطة،  وتفوق المجموعة التجريبية على المجمو     هناك أثر للنموذج التعليمي المقترح    
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ـ ناتجة عن استخدام هذه النماذج، وزيـادة دافع       الدراسات وفاعلية عالية  وملحوظة       ة المجموعـة   ي

  .رنة بطلبة المجموعة الضابطةاالتجريبية الذين درسوا باستخدام النموذج المقترح مق

في تحـصيل   )α ≥ 0.05( عند مستوى الداللة   إحصائياً النتائج عدم وجود فروق دالة       وأظهرتكما  

 أن استخدام النموذج المقتـرح للـدراما فـي          ، ويمكن تفسير هذه النتيجة    واإلناث بين الذكور    الطلبة

التدريس كانت محببة من قبل الجنسين الذكور واإلناث بالكفاءة نفسها، فكال الجنسين أبدى الرغبـة               

  .ليةفي المشاركة والتفاعل مع طريقة التدريس بالنموذج المقترح وبدافعية عا

  ).2002الشناوي،( وتتفق هذه النتيجة مع دراسة

 تعـزى للتفاعـل   ) α ≥ 0.05( عند مستوى الداللةإحصائياًعدم وجود فروق دالة  النتائج   وأظهرت

 استخدام النموذج المقترح للـدراما فـي        أن إلىبين المجموعة والجنس، ويمكن تفسير هذه النتيجة        

ـ   واإلناثمادة التعليمة للجنسين الذكور     التدريس مناسب في اكتساب المفاهيم وال       هـذه   ت، وقد خاطب

 إحـساس الطريقة اهتماماتهم واستعداداتهم لما اختصت به من تعزيز ودافعية عـن طريـق خلـق                

  . ارتباط في حياتهم وواقعهمهيتعلمونه ل الموضوع الذي أنللمتعلمين 

 ذج المقترح، أي أن الطلبة لم يسبق        باستخدام النمو  ا تعلمو عزى التفوق في تحصيل الطلبة الذين     وقد ي

  لهم 

التعلم بهذه الطريقة، مما أثار رغبتهم وتشويقهم نحو التعلم، وهذا األمر لمسته الباحثة مـن خـالل                 

 والفرح مما ساعدهم في زيادة تحصيلهم،       باألمناستمتاع الطلبة وتحمسهم أثناء تعلمهم في جو مليء         

  .وتعلمهم بشكل أفضل

   الغول، ودراسة)2006هيالت،( ، ودراسة)Amer,2011(مع دراسة كل منوتتفق هذه النتيجة 
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  . والتي أظهرت التفاعل بين المجموعة والجنس)1996( 

  

   والمقترحاتتالتوصيا 7.5

  :التوصيات
للـصف   اللغة العربية    تدريس الستخدام الدراما في     اً تعليمياً  هذه الدراسة على اقتراح نموذج     عملت

  :وء النتائج التي توصلت إليها الدراسة توصي الباحثة بما يليالسادس األساسي، وفي ض

  .ية ليس في الدراما فحسب لمعلمي اللغة العرب مختلفةتصميم نماذج تعليمية. 1

  . األساسي الخاص بالصف السادس استخدام النموذج التعليمي المقترح. 2

  . دروس درامية ممسرحةحث القائمين على إعداد وتطوير مناهج اللغة العربية على إدخال. 3

 إجراء المزيد من الدراسات واألبحاث التي ترتكز على الدراما، غير تلك التي تناولتها ةضرور. 4

  .الدراسة، بحيث تتناول أفكار ومتغيرات أخرى غير تلك التي تناولتها الدراسة

دى الطلبة في جميع تأهيل المعلمين وتدريبهم على طريقة التمثيل الدرامي، لما تحققه من فائدة ل. 5

  .مية، وفي جميع المراحليعلتالمواد ال

إجراء المزيد من األبحاث والدراسات العلمية التي تتناول الدراما التعليمية على مستويات صفية . 6

  .أخرى سواء أكانت مرحلة أساسية دنيا أم مرحلة أساسية عليا

  :المقترحات

 وأساليب تدريـسية أخـرى مـن        ناول طرق  تتضمن نماذج مقترحة، تت    إجراء دراسات وبحوث  .1

الممكن أن تسهم في تحسين أداء المعلم، وزيادة تحصيل الطلبة في جميع المواد الدراسية بما فيهـا                 

  . اللغة العربية ألي مرحلة من مراحل التعلم
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  .إجراء دراسات مماثلة على عينة أخرى في مراحل تعليمية أخرى. 2

  .  لتنمية بعض مهارات اللغة العربية المختلفةنموذج تدريبيل  تصور مقترحبناء.3
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  :قائمة المراجع
  ةالمراجع العربي

  ).114(القران الكريم، سورة طه، اآلية 

  

، دار المعارف، القاهرة 10، طالموجه الفني لمدرسي اللغة العربية). 1986.( إبراهيم، عبد العليم

  .، مصر

  

ثر استخدام المسرح في تعليم مهارات متضمنة في منهاج اللغة أ). 2006.(أبو دحروج، سهام

، جامعة ) رسالة ماجستير غير منشورة( ،العربية على تحصيل تالميذ الصف األول األساسي

  األزهر، غزة، فلسطين

  

علم النفس التربوي للطالب الجامعي والمعلم ). 2007.(أبو رياش، حسين وعبد الحق، زهرية

  .المسيرة للنشر والتوزيع، عمان، األردن، دار 1، طالممارس

  

ثر استخدام الدراما على تنمية مهارات التفكير اإلبداعي في أ). 2011.(أبو لحية، ختام عبد العزيز

رسالة ماجستير غير (،ميذ الصف الثالث األساسي في شمال غزة لدى تالمبحث اللغة العربية

  .جامعة األزهر، غزة، فلسطين).منشورة

  

، 1ط ، التعليم النظرية والتطبيقيالدراما والمسرح ف). 2008(. لينا و هيالت، مصطفىأبو مغلي،

  .دار الراية للنشر والتوزيع، عمان، األردن

  

ثر استخدام الدراما  في تحسين بعض المهارات القرائية لدى طلبة أ). 2008.(أبو موسى، لطفي

، الجامعة اإلسالمية، غزة، ية التربية، كل) رسالة ماجستير غير منشورة(، الصف السابع األساسي

  .فلسطين

  

  ثر استخدام المسرح التعليمي في تدريس بعض موضوعات النحو أ). 2009.(أبو هداف ، رائد
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، الجامعة )رسالة ماجستير غير منشورة(،العربي على تحصيل طلبة الصف الثامن األساسي

  .اإلسالمية، غزة، فلسطين

، ترجمة أسامة منزلجي، دار الشروق للنشر والتوزيع، راماتشريح الد). 1987.(إسلن، مارتن

  .عمان األردن

، مركز القطان للبحث والتطوير تخطيط الدراما التكوينية). 2009.(بويل، باميال  وهيب، بريان أس

  .التربوي ، رام اهللا، فلسطين

  

ة الملك خالد   ئة التدريس بجامع  تصور مقترح لبرنامج تدريبي ألعضاء هي     . )2010.(البيشي، عامر 

رسالة دكتـوراة   ( ، التدريبية م استخدام مستلزمات بيئة التعلم االلكتروني في ضوء احتياجاته        على

  .غير منشورة، جامعة أم القرى،المملكة العربية السعودية

  

، 1، الدار المصرية اللبنانية، طالمسرح التعليمي المصطلح والتطبيق). 2005.(حسين، كمال الدين

  .القاهرة، مصر

  

تأثير أسلوب الخبرة الدرامية في تحسين مستوى الكتابة اإلمالئية واالتجاه ). 2003.(حلس، مها

، )رسالة ماجستير غير منشورة( ،نحوها لدى تالميذ الصف السادس األساسي بمحافظة شمال غزة

  .جامعة عين شمس، القاهرة، مصر

  

، مكتبة االنجلو المصرية، 3، طيةمعجم المصطلحات الدرامية والمسرح. )1994(.حمادة، إبراهيم

  .القاهرة، مصر

 دار البقاء للنشر والتوزيع، القاهرة، ،1طتطور تكنولوجيا التعليم،). 2003.(خميس، محمد عطية

  .مصر

  

، دار الكلمة للنشر والتوزيع، القاهرة، عمليات تكنولوجيا التعليم). 2003.(خميس، محمد عطية

  .مصر
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  ار الشعاع للنشر والتوزيع، دمشق،، دستراتيجيات التعلم االلكترونيا). 2005.(بدر الهدى الخان،

  .سوريا 

  

واقع استخدام معلمي المرحلة األساسية الدنيا في محافظة رام اهللا . )2011.(الخطيب، ميرفت

، جامعة القدس، )رسالة ماجستير غير منشورة(والبيرة للتمثيل الدرامي وعالقته باتجاهاتهم نحوه،

  .فلسطين

ثر برنامج تدريبي في تنمية مفهوم تعليم القراءة لـدى معلمـي اللغـة              أ). 2006.(خيل، عواد الد

، كلية التربية، جامعة الملك سعود،      )رسالة ماجستير غير منشورة    ( العربية في المرحلة االبتدائية،   

  .الرياض، المملكة العربية السعودية

  

 دار الشروق للنشر    ، مناهجها وطرق تدريسها   اللغة العربية ). 2005.(طه والوائلي، سعاد   الدليمي،

  .والتوزيع، عمان، األردن

  

، وزارة الثقافة األردنية، عمان، 1،طالمسرح األردني واقع وتطلعات). 1999.(دودين، سمر

  .األردن

، منشورات مركز توظيف الدراما في عمليتي التعليم والتعلم). 2002.(الرجعي، سوزان و ليلى

  .تربوي، البيرة، رام اهللا، فلسطيناإلعالم والتنسيق ال

  

ثر طريقة الدراما التعليمية في تحصيل طالب الصف الخامس األساسي أ). 2005.(، رانيةنالرشدا

، جامعة )رسالة ماجستير غير منشورة( ،واالحتفاظ بالتعلم في مبحث التربية االجتماعية والوطنية

  .عمان،األردنآل البيت، 

  

، المؤسسة العربية للدراسات الدراما بين النظرية والتطبيق). 1996.(رضا، حسين محمد رامز

  .والنشر، بيروت، لبنان

  

  المسرحية في تنمية الوعي المسرحي فاعلية منهج مقترح للتربية ). 2006.(زغلول، هشام سعد
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  .، جامعة عين شمس، القاهرة، مصر)رسالة دكتوراه غير منشورة(،لتالميذ المرحلة اإلعدادية

  

برنامج حاسوبي مقترح في التربية الفنية لتنمية مهـارات التعبيـر           ). 2010.(ي، عبد اهللا  الزهران
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، جامعة )رسالة ماجستير غير منشورة( ،العربية لدى تلميذات الصف الرابع األساسي بغزة

  .األزهر، غزة، فلسطين

  

ثر استخدام أسلوب الدراما في تعليم نصوص القراءة على تنمية أ). 2000.(صوالحة، فاتن
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، )4(، عدد)1(، مجلد، المجلة الدولية التربوية المتخصصةالشفوية لدى طالبات المرحلة االبتدائية
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، دار الفكر للطباعة والنشر 2، طالدراما والمسرح في تعليم الطفل). 1991.(العناني، حنان

  .األردنوالتوزيع، عمان، 
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،غزة، 159-131، ص)1(، عدد)20(، مجلدالجامعة اإلسالمية للدراسات التربوية والنفسية
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، جامعة )رسالة ماجستير غير منشورة(،الخامس األساسي في دروس العبادات واتجاهاتهم نحوها
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، الجامعة )رسالة دكتوراه غير منشورة(، ي مدينة القطيف في المملكة العربية السعوديةاالبتدائي ف
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  )1(ملحق رقم 

  تحليل محتوى الوحدة الرابعة

  الشيخ والبحر: الدرس األول

  : األهداف

  . الطالب الدرس قراءة صحيحةأ يقرأن .1

 . الطالب إلى شخصيات القصةعددأن ي .2

 . الطالب الفكرة الرئيسية الواردة في النصيستنتجأن  .3

 .ان يصف الطالب بطل القصة .4

 .صورة للشيخ وسمكة القرشأن يرسم الطالب  .5

  :المفاهيم والمصطلحات

الشيخ، البحر، القرش، الحربون، البهجة، الغروب، االستنزاف، المدية، المحيط، التيار، الهزيمة، 

خاض، غمار، النطاق، الحبل، المعركة، التيار، الحاشية، البارع، الهجمة، المعركة، الصنارة، 

  .الشبكة، القارب، ثاقبة، الدم

  :قالحقائ

  .البحر إحدى وسائل النقل -

 الصيد إحدى قطاعات التجارة واالقتصاد -

 .سمك القرش من الحيوانات البحرية المفترسة -

  :مبادئالتعميمات وال
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  .تقدير أهمية الصيد االقتصادية -

 .دعم دور المالحة البحرية في تنمية االقتصاد -

  :الشخصيات

  .الشيخ، البحر، القرش ، السمكة
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  اسم الفاعل: الدرس الثاني

  :األهداف

  . اسم الفاعللىإ يتعرف الطالب أن .1

 . الثالثية األفعال يصوغ الطالب اسم الفاعل من أن .2

 . اسم فاعلالذي صيغ منه يستخرج الطالب الفعل أن .3

 . يضع الطالب اسم الفاعل في جملة مفيدةأن .4

  :المفاهيم والمصطلحات

  اسم الفاعل

  :الحقائق

  . المشتقاتاسم الفاعل من -

 .اسم الفاعل اسم يدل على الحدث ومن قام به -

  : والتعميماتالمبادئ

 ). فاعل(يصاغ اسم الفاعل من الفعل الثالثي على وزن -

  :الشخصيات

  اسم الفاعل، اسم المفعول ، المذيع، الجمهور        
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  األسماء الموصولة: الدرس الثالث

  :األهداف

  .موصول الاءاألسم الطالب إلى عددأن ي .1

 .أن يستخرج الطالب االسم الموصول من النص .2

 أن يضع الطالب االسم الموصول في جملة مفيدة .3

 .أن يستخدم االسم الموصول للربط بين الجمل .4

  :المفاهيم والمصطلحات

  األسماء الموصولة

  :الحقائق

  .المعارفمن تعتبر األسماء الموصولة  -

 .لتي، اللتان، اللتين، الذين، اللواتيالذي، اللذان، اللذين، ا: األسماء الموصولة هي -

  :المبادئ والتعميمات

بالم ) الذي، التي، الذين( تكتب األسماء الموصولة المستعملة للمفرد وجمع المذكر وهي  -

 .واحدة

اللذان، اللذين، اللتان، (  تكتب األسماء الموصولة المستعملة للمثنى وجمع المؤنث وهي -

  .بالمين اثنتين) اللتين، اللواتي

  :الشخصيات

  .دعد، ميمونة، الذي، التي، اللذان، اللذين، اللتان، اللتين، اللواتي
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  )2(ملحق 

  المادة التعليمية

  إعداد المادة التعليمية

  تطبيق الدرس وفق النموذج المقترح

  الدرس األول

  الشيخ والبحر

  التحليل

  :األهداف

 .أن يقرأ الطالب الدرس قراءة صحيحة .1

  . القصة شخصياتأن يعدد الطالب .2

 . الطالب الفكرة الرئيسية الواردة في النصأن يستنتج .3

 .أن يصف الطالب بطل القصة .4

 .أن يرسم الطالب صورة للشيخ وسمكة القرش .5

  :اإلستراتيجية

لتطبيق هذا الدرس، وصوالً إلى تحقيق األهداف ) رواية القصة ( يحدد المعلم اإلستراتيجية 

 خالل نص درامي قامت الباحثة بإعداده مسبقاً، على شكل ، منةالمعرفية والوجدانية والنفس حركي

 .قصة درامية يقوم المعلم بروايتها أمام الطالب مستخدماً جميع المؤثرات الالزمة لرواية القصة

  :الشخصيات

 .الشيخ، السمكة، سمكة القرش، البحر



 
 

130

  :الالزمةواالحتياجات الوسائل 

  ألوان مائية. 2لفافة ورق               . 1

  . والمؤثرات الصوتية لعرض الرسوماتLCDجهاز . 3

  السبورة. 4

  الطباشير. 5

  الكتاب المدرسي. 6

  التصميم

  الصنارة :  عنوان النص الدرامي

  .على شاطئ البحر حيث يعيش الشيخ العجوز: المكان 

  ) دقيقة20مدة العرض القصصي( في صباح احد األيام: الزمان 

  :التصميم

   الصنارة.............نص القصة

خرج الشيخ من كوخه الصغير .............في نهار أحد األيام  حيث كان الجو صافياً عالي النسيم

متجهاً نحو البحر كعادته كل يوم، حيث كان يبلغ من العمر ما يقارب الخامسة والستون 

يث ح)صورة القارب على شاطئ البحر...( حيث ينتظره قاربه الصغير على شاطئ البحر...عاماً

  ......كان يذهب للصيد كل يوم للحصول على قوته اليومي فيعود بسمكة أو سمكتين يومياً

  ........الحربون، والشبكة، الحبل، والصنارة: أحضر معه  كعادته كَل يوم 
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صوت موج ...........(وضعها على ظهر قاربه وفك الحبل ثم بدأ بالتجديف إلى عرض البحر

  )البحر

صورة الشيخ (سألقي بشباكي هنا عسى أن أصطاد شيئاً.........مناسباً للصيدأرى أن هذا المكان 

وأخذ ينتظر عسى أن .......ثم أخذ بصنارته وألقى بها في عرض البحر).......وهو يلقي الشبكة

  .يحصل على سمكة واحدة

أو يحصل على قوت .......فكثيراً ما كان يذهب إلى البحر ويعود دون أن يصطاد شيئاً

فأصبح يتفقد الشبكة تارة والصنارة .........فعسى أن تكون هذه المرة أفضل من سابقتها....يومه

أمسك بها جيداً وحاول سحبها .....وفجأة بدأت صنارته تنجذب نحو البحر..........تارة أخرى

  .......إليه

ي إنها سمكة يا إاله.......لكنه حاول بكل قوته بسحبها تجاهه...أحس بشيء ثقيل يجره نحو البحر

  ).....صورة للسمكة( كبيرة يا للروعة

كانت سمكة ...وحاول مرات ومرات ولكن بال جدوى .... ساعدني يا إالهي كي أحصل عليها 

وبدأت تنهش في لحم ..... ولم يلبث وأن ظهرت سمكة القرش قريبةً منه.... كبيرة الحجم 

  ).رة لسمكة القرشصو........(حيث وجدت فريستها في هذه السمكة...السمكة

وأخذ يضرب ..... لقد التهم القرش نحو أربعين رطالً من لحم السمكة: قال الشيخ بصوت عاٍل 

وكلما زاد الهجوم عليه زادت إرادته في الحصول على ....بسمكة القرش على رأسها

  حيث أخذ حربونه وسحب الحبل بكامله نحوه.....السمكة
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ولم يكد الشيخ يرى ..... ات القرش اآلخر على السمكة كان القارب ال يزال يرتعد بسبب هجم

  ........القرش حتى انحنى فوق جانب الزورق وطعنه بمديته

وكانت الشمس قد جنحت إلى ......ولم يبق له سوى نصف السمكة ليعود بها إلى بيته

  )صورة لغروب الشمس.......(الغروب

  مع نصف سمكتهثم عاد إلى منزله .....وهو منهمك في قتال األقراش

: يا إالهي إنه يوم شاق ولكن الحمد هللا ........وفي أثناء عودته إلى منزله اخذ يتحدث مع نفسه

  .....)صورة الشيخ مع السمكة.(قد يدمر لكنه ال يهزم .... فاإلنسان لم يخلق للهزيمة

  

واية القصة ة برواية القصة أمام الطلبة بأسلوب قصصي سردي ، حيث يتم أثناء ر/يقوم المعلم

 عرض رسومات وصور للبحر مرفقة باألصوات واأللوان ورسومات لألسماك وصورة للقارب

  التوظيف واالستخدام

  : اإلحماء

، وضع موسيقى هادئة والجلوس بشكل دائري وإغماض أعينهم والطلب  تمارين تحمية وارتخاء-

  .منهم تخيل مشهد البحر

 ويوزع ، عل طول الغرفة الصفية طويلةةعة ورقي قطة/يضع المعلم، تمارين رياضية خفيفة -

  .على الطلبة ويطلب منهم رسم البحرالمائية األلوان 

  ).أي نشاط يراه المعلم مناسب، تمرين التنفس، شهيق، زفير( نشاط رياضي -

  ة للقصة/يمهد المعلم
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ا  من هذه القصة  وتستمتعوا بأحداثهاسنروي لكم قصة الشيخ والبحر نتمنى أن تستفيدو .1

  . لكم حسن استماعكم المتابعة شاكراًاأرجو

 .تجهز الغرفة الصفية ، مكان العرض، والديكور .2

 ليتم عرض األصوات والصور مع أحداث القصة بمساعدة LCDيجهز جهاز العرض .3

  .ة المادة، ويتم إعداد المادة الصوتية مسبقاً لتكون جاهزة أثناء العرض /معلم

  التقويم

  تقويم تكويني

ب بما تم االستماع إليه  القصة يقوم المعلم بمناقشة الطال كل جزء من أحداث  اء منبعد االنته

  .ومشاهدته ويتم االستماع إلى مناقشات الطلبة

  :تقويم ختامي

   عرض شفافيات تتضمن أسئلة تقويمية متنوعة حول موضوع الدرس-

 ما األدوات التي استخدمها؟ .1

 .أذكر الشخصيات الواردة في القصة .2

 .ر إلحدى شخصيات القصةارسم صو .3

ة إجابات للطلبة /اكتب رسالة إلى الشيخ وضعها في الصندوق، وبعد فترى يحضر المعلم .4

 .على الرسائل التي تم إرسالها

وضع شريط ورق، وجعل كل طالب يكتب فقرة بسيطة حول ما فهمه، وتجميع ما كتبه  .5

 .الطلبة وترتيبه، لمعرفة مدى فهمهم للموضوع
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ة من الطلبة استنتاج الفكرة العامة للدرس، بعد ذلك تعرض على /لة يطلب المعلم بعد طرح األسئ-

  شفافية
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  تطبيق الدرس وفق النموذج المقترح

  الدرس الثاني

  اسم الفاعل

  التحليل

  :أهداف الدرس

  . اسم الفاعلأن يتعرف الطالب .1

 .أن يصوغ الطالب اسم الفاعل من األفعال الثالثية .2

 .ج الطالب الفعل الذي صيغ منه اسم الفاعليستخرأن  .3

 .اسم الفاعل في جملة مفيدةالطالب أن يضع  .4

  :اإلستراتيجية

، من اجل ة في هذا الدرس إستراتيجية لعب األدوار لمناسبتها هذا المجال في التدريس/ستخدم المعلم ا

  .تحقيق أهداف معرفية وجدانية ونفس حركية

  :الشخصيات

  علاسم الف/  طالب بدور-

  المذيع/  طالب بدور-

  اسم المفعول/  طالب بدور-

   الجمهور-

  :األدوات والوسائل الالزمة

  كرتون مقوى وألوان. 3              طاولة. 2جهاز لعرض الشفافيات         . 1
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  مقاعد.6السبورة             . 5الكتاب                          . 4

  )وألوفحروف ( برنامج المسابقات : المكان

  ) دقيقة30مدة العرض ( في مساء احد األيام : الزمان

  التصميم

   بناء النص الدرامي

 بكم  وسهالًفأهالً) حروف وألوف( نقدم إليكم أعزائي المشاهدين لهذه الليلة برنامج المسابقات المتميز 

صوت ( وبركاته السالم عليكم ورحمة اهللا )............. فصيح( معكم مقدم البرنامج السيد جميعاً

  )موسيقى البرنامج

  )صوت جرس الهاتف( م عليكماليتصل بالمذيع الس: اسم الفاعل

   وعليكم السالم: المذيع

  حروف وألوفسم الفاعل من عائلة المشتقات وأريد المشاركة في مسابقة اأنا : اسم الفاعل

  . أهالً وسهالً بك يا عزيزي:المذيع

  .شكراً: اسم الفاعل

  . في البرنامجةجبت عن هذا السؤال بإمكانك المشاركأإذا : المذيع

  حسناً سأحاول اإلجابة عن السؤال: اسم الفاعل

 ثانية، نبدأها من 20؟ ومدة اإلجابة  كيف يصاغ اسم الفاعل........استمع إلى السؤال جيداً:  المذيع

  )صوت موسيقى البرنامج( هيا......اآلن

   إلى تفكير عميقيا إالهي انه سؤال يحتاج: اسم الفاعل
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   لم يتبقَ لديك سوى عشر ثوان:المذيع

  )شارب: كاتب وشرب: كتب:(  على وزن فاعل مثل الثالثيةيصاغ اسم الفاعل من األفعال: اسم الفاعل

  )صوت تصفيق(  بإمكانك المشاركة معنا في البرنامج..... أحسنتإجابة صحية،: المذيع

  البرنامجشكراً لكم على قبولكم لي في : اسم الفاعل

  هات اسم فاعل لفعل ثالثي؟......... السؤال الثاني: المذيع

  إنه سؤال صعب أيضاً: اسم الفاعل

   هيا يا اسم الفاعل لم يتبقى لديك وقت:المذيع 

  .أيمكنني االستعانة بصديق: اسم الفاعل

  من تريد أن تكلم من أصدقائك..... نعم  : المذيع

  مشتقاتلدي أصدقاء كثر من ال: اسم الفاعل

  اذكرهم: المذيع 

وأنا ......  والمكانناسم المفعول، اسم التفضيل، صيغ المبالغة ، اسم اآللة ، واسما الزما: اسم الفاعل

  سأختار اسم المفعول لكي يساعدني في اإلجابة

صوت ( يتصل المذيع باسم المفعول ويطلب منه مساعدة اسم الفاعل في اإلجابة عن السؤال: المذيع

  )اتفجرس اله

  ما هو السؤال؟...حساناً سأساعدك : اسم المفعول

   أريد اسم فاعل لفعل ثالثي:اسم الفاعل

  ولدي أمثلة كثيرة عليه.....  نعم أنني اعرف إجابة هذا السؤال:اسم المفعول
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   إعطيني مثال واحد:اسم الفاعل 

  كاتب- كتب:اسم المفعول

  )صوت تصفيق(  أحسنت إجابة صحيحة:المذيع

  )فاتح( واآلن سؤال آخر ضع الكلمة التالية في جملة مفيدة: لمذيعا

   مصرفاتح عمر بن العاص :اسم الفاعل

  . أحسنت ممتاز إنها إجابة صحيحة:المذيع

  :اذكر الفعل الذي صيغت منه أسماء الفاعل اآلتية

  )صادق، نائم، ذاكر(

  صدق، نام، ذكر:  اسم الفاعل

  )صوت تصفيق(  أحسنت يا لها من إجابة صحيحة:المذيع 

أعزائي المشاهدين نشكر لكم حسن استماعكم لبرنامج حروف وألوف ونبارك السم الفاعل :  المذيع

 ىموسيق......................( على فوزه في برنامج حروف وألوف وإلى اللقاء في الحلقة القادمة

  )انتهاء البرنامج

  التوظيف واالستخدام

  :اإلحماء

 عليها كلمات مختلفة المعلم بطاقات على الطلبة ويطلب منهم أن يكتبو قبل بداية العرض يوزع ا-

  .وكل طالب من الطالب يعطي بطاقته لزميله ليتعرف على كلمة جديدة

  . نشاط الركض في الفراغ-
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 مصورة من النص  من الطلبة قبل موعد الحصة بفترة كافية ويوزع عليهم نسخاًاًينتقي المعلم عدد

تدريبهم على هذا النص تحت إشراف المعلم، وتقديم التوجيهات لهم مع يتم ن ثم وتوزيع األدوار، وم

  .تصويب األخطاء

 يحفظ الطلبة أدوارهم ويقوم المعلم بتجهيز األدوات واألزياء المطلوبة -

 .مكان العرض، والديكور/ تجهز الغرفة الصفية -

، ودون إعاقة  لجلسة بقية الطلبة بشكل يتيح لهم المتابعة بانضباطجتعدل األدرا -

  تحرك الطلبة المؤدين لألدوار

  تهيئاً للعرض الدراميLCDيقوم المعلم بتجهيز شاشة العرض  -

 عرض األصوات بالتزامن مع العرض الدرامي -

  يمهد المعلم للعرض 

 منه وتستمتعوا به ، أرجو منكم اسيعرض لنا زمالؤكم عرضاً درامياً قصيراً نتمنى أن تستفيدو ( -

  )وشكرا...  إلى ما سيتم عرضهاالنتباه جيداً

  .يبدأ الطلبة بالعرض الدرامي أمام زمالئهم -

  

  التقويم

  :تقويم تكويني

ة بمناقشة الطلبة فيما تم /بعد  نهاية عرض كل مشهد من المشاهد يقوم المعلم -

 .عرضه واالستماع إلى مناقشاتهم وتقييمها

 :تقويم ختامي
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شفافيات تتضمن أسئلة تقويمية متنوعة ة /بعد إنهاء العرض بالكامل يعرض المعلم -

 حول اسم الفاعل

  ما هو اسم الفاعل؟ .1

 ).صدق، عمل، نجح(صغ اسم الفاعل من األفعال الثالثية .2

 ).حامد، زاهد(اذكر الفعل لكل اسم فاعل .3

  .ضع اسم الفاعل في جملة مفيدة .4

وبعد هذا العرض يطلب المعلم من الطلبة استنتاج قاعدة الدرس ويطلب منهم  -

  .تها على بطاقة ومن ثم قراءتها بصوت مرتفع أمام الطلبةكتاب
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  تطبيق الدرس وفق النموذج المقترح

  الدرس الثالث

   ةاألسماء الموصول

  التحليل

  :أهداف الدرس

  .أن يعدد الطالب األسماء الموصولة  .1

 .أن يستخرج الطالب االسم الموصول من النص .2

 .اغ المناسبأن يضع الطالب االسم الموصول في الفر .3

 .أن يستخدم الطالب االسم الموصول للربط بين الجمل .4

  :اإلستراتيجية

  ).األسماء الموصولة(   لدرس رواية القصة استخدم  المعلم إستراتيجية 

  :الشخصيات

  األخت الكبرى/  ميمونة-

  األخت الصغرى/  دعد-

   مدينة المعارف-

   اللتان، اللتين، اللواتيالذي، اللذان، اللذين، التي،/  األسماء الموصولة-

  :األدوات الالزمة

   لعرض الرسومات والمؤثرات الصوتيةLCDجهاز  .1

 بطاقات  .2

 ألوان مائية .3
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 مدينة المعارف.......... عنوان النص الدرامي

  :مكان العرض

سيتم العرض داخل غرفة الصف بعد ترتيب المقاعد والديكور بما يتناسب مع أحداث القصة 

  وشخصياتها

  ) دقيقة30:(القصةمدة عرض 

  

  التصميم

  مدينة المعارف..............نص القصة

  ديم الزمان كان يا مكان في ق

في ..... دعد وميمونة، وكانت دعد هي األخت الصغرى لميمونة.....كان هناك أختان صغيرتان 

نهار أحد األيام قررت ميمونة أن تذهب إلى مدينة المعارف، واصطحبت معها أختها الصغرى 

  ).....أصوات خطوات...( ددع

نحن اآلن في مدينة .. إجابتها ميمونة......وفي الطريق سالت دعد أختها ميمونة أين نحن اآلن

وشارع ..شارع المعرف بأل..شارع العلم!....أنظري ما أكثر شوارع هذه المدينة.... المعارف

هيا !!.. ك الشارع ما أجملهأنظري يا ميمونة إلى ذل...... المعرف باإلضافة شارع أسماء اإلشارة

  ...ولكن ما اسم هذا الشارع يا دعد؟؟....يا أختي لنسلكه

آه لقد عرفته انه .....أنظري إلى تلك اللوحة الكبيرة شمال المدينة ربما كتب عليها اسم الشارع

 هيا بنا ندخل شارع األسماء الموصولة كم هو...هيا نتابع المسير....... شارع األسماء الموصولة

( توقفي يا ميمونة انظري ما أجمل هذا البيت كتب عليه منزل السيد ...توقفي أواه ..دعد....جميل

السالم عليكم أنا ميمونة وهذه ....  فتح الباب)أصوات طرق الباب( هيا لنطرق الباب) ... الذي

  ..نود التعرف عليكم .... أختي دعد
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  ...أهالً بكم في مدينة المعارف 

وأنا أكون دائماً مع المفرد /)الذي(أنا ...سأعرفكم بنفسي... ارع األسماء الموصولة وبالتحديد في ش

هيا يا ميمونة )...الذي(قالت دعد شكراً لك يا سيد ... المذكر وال يتم معناي إال بجملة تأتي بعدي

  )أصوات خطوات( نتابع المسير إلى اللقاء

صوت (قرعت ميمونة الجرس)....التي(السيدة إنه منزل ... هناك بيت آخر هيا بنا نذهب إليه/ دعد

سألتها دعد هل لكي أخوات ...قالت نعم أنا هي... .)التي(وقالت السالم عليكم أنت السيدة ) الجرس

  .....هل لكي أن تعرفينا بنفسك ... نعم أنهن لسن موجودات اآلن/)التي(قالت لها ...

إلى اللقاء وشكراً لك ) التي(شكراً لك يا سيدة ...وتم استعمالي للمفرد وجمع المذكر) التي( نعم أنا 

  ....على كرم االستقبال

أم أن هناك أسماء موصولة لم نتعرف )أصوات خطوات...( ما رأيك يا دعد أن نتجه إلى شارع آخر

هيا بنا ندق ) ...اللذان(أنظري يا ميمونة هناك بيت جميل مكتوب عليه اسم ... عليها بعد

   )صوت الجرس(الجرس

  ...وعليكم السالم ... )اللذان(الم عليكم يا سيد الس

أنا استخدم مع المثنى والمذكر .... نود التعرف عليك.. أنا ميمونة وهذه أختي دعد.... من أنتما 

 يعيش اللذينولي أخ آخر اسمه .... وال يتم معناي إال بجملة تأتي بعدي تسمى صلة الموصول

وهذه أختي ...... وهو يأتي فقط مع المثنى المذكر ... ن معي في نفس المنزل لكنه ليس موجود اآل

أنا ... حسناً... هاتان الفتاتان يردن التعرف عليك) ... اللتان( جاءت تزورني أهال يا )اللتان(
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ال آتي إال مع المثنى المؤنث وال يتم معناي إال بجملة تأتي بعدي تسمى صلة الموصول .... اللتان

  ى اللقاءشكراً جزيالً لك إل.... 

 إنها أختهن الكبرى إنها تجلس )اللواتي(انظري انه منزل السيدة ... هيا بنا يا دعد إلى منزل أخر

نعم أنا .... هل لكي أن تعرفينا بنفسك..... وعليكم السالم .... السالم عليكم .... أمام المنزل

تأتي مع المثنى ) ....اللتين(ولي أخت صغرى تدعى .... وال آتي إال مع جمع المؤنث ) اللواتي(

  ....سنلتقي بك في جمل كثيرة.... حسناً شكراً لكي .... المؤنث

  هيا بنا نعود إلى المنزل ونكتب كل ما تعلمناه... هيا بنا يا دعد لقد تأخرنا 

  التوظيف واالستخدام

يطلب  وة مكتوب عليها اسم واحد من األسماء الموصولة /ة بطاقة لكل طالب/يعطي المعلم: اإلحماء

  .منهم التحاور فيما بينهم وفقا لهذه األسماء

  ة بتجهيز الغرفة الصفية مكان العرض والديكورات /يقوم المعلم -

 يجهز لوحة كبيرة مكتوب عليها مدينة المعارف ويعلقها على باب الغرفة -

 .يجهز الطلبة ويعدهم نفسيا لالستماع للقصة -

 .يجهز المؤثرات الصوتية لتتناسب مع وقت العرض  -

  .يتم عرض األصوات بالتزامن مع أحداث القصة -

  :التقويم

  :التقويم التكويني

ة بطرح سؤال على الطلبة حول /بعد رواية كل جزء من أجزاء القصة يقوم المعلم -

 .قاعدة االسم الموصول الذي تم االستماع إليه
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 :التقويم الختامي

وزيع بطاقات على الطلبة ة بت/بعد االنتهاء من رواية القصة أمام الطلبة يقوم المعلم -

  مكتوب عليه األسماء الموصولة 

 بعدها يعرض المعلم شفافيات تتضمن جمل متنوعة عن األسماء الموصولة -

يطلب المعلم من كل طالب أن يحمل االسم الموصول المناسب لهذه الجملة، القيام  -

  .من مكانه ووضعه في المكان المناسب على السبورة
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  )3(رقم ملحق 
  

  جدول مواصفات االختبار التحصيلي
  

مستوى 
  السلوك

  
  المحتوى

عدد 
  الحصص

معرفة 
  وتذآر

50%  

فهم 
 واستيعاب

20%  

  تطبيق
20%  

مهارات 
 تفكير عليا

10%  

  المجموع

الشيخ 
والبحر 

35%  

4  4  2  2  1  9  

اسم 
الفاعل 

35%  

2  2  1  1  2  6  

األسماء 
الموصولة 

30%  

2  1  1  1  2  5  

100%  
  

  عالمة20  5  4  4  7  8
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  )4 (ملحق رقم

 تحكيم فقرات االختبار التحصيلي في مادة اللغة العربية 

  ة/المحترم..............................ة /حضرة المحكم

نموذج مقترح الستخدام الدراما في تدريس اللغة العربيـة للـصف           " تقوم الباحثة بدراسة بعنوان     

 درجة الماجستير في أساليب التـدريس       بات الحصول على   لمتطل  وذلك استكماالً  "السادس األساسي 

  .من جامعة القدس

 للـصف الـسادس     جل اختبار النموذج المقترح الستخدام الدراما في تدريس اللغة العربية         ومن أ لذا  

  لـذا  ،هدناه فيكم من خبرة عمليـة وعلميـة        لما ع   ونظراً ، فقد أعدت الباحثة هذا االختبار،     األساسي

 االختبار وإبداء الرأي في فقراته، وإضافة وحذف مـا ترونـه            يرجى من حضرتكم التكرم بتحكيم    

  .مناسباً

  

  
  مع الشكر والتقدير

  

  غدير صالح:                                                                                    الباحثة

  

  

  

  



 
 

148

   )5(ملحق رقم 

  ج المقترحتحكيم أداة النموذ

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  أداة للتحكيم

  .ة/المحترم:............................................ة/حضرة المحكم

للصف مقترح الستخدام الدراما في تدريس اللغة العربية نموذج "  بعنوان ةتقوم الباحثة بدراس

 الماجستير في أساليب التدريس  وذلك استكماالً لمتطلبات الحصول على درجة"السادس األساسي

من جامعة القدس، ونظراً لما عرف عنكم من معرفة وسعة اطالع يرجى من حضرتكم التكرم 

  :بتحكيم األداة المرفقة من حيث

  .مة النموذج لمستوى طلبة الصف السادس األساسيمدى مالء -

 .مة النموذج لتحقيق مهارات اللغة العربيةمدى مالء -

 . ة والوضوحمدى السالمة اللغوي -

 .مدى انتماء الفقرة للمحور -

ويسعد الباحثة أن تتوجه لكم بخالص الشكر والتقدير لصدق تعاونكم في خدمة البحث العلمي 

  .                          والمساهمة في تحسين وتطوير تدريس اللغة العربية

  غدير صالح: الباحثة
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  )6(ملحق رقم 

  نموذج االستبانة

  حمن الرحيمبسم اهللا الر

  

  ة/ة المحترم/ المختصحضرة

نموذج مقترح الستخدام الدراما في تدريس اللغة العربية للصف " تقوم الباحثة بدراسة بعنوان 

 التدريس  لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في أساليب وذلك استكماالً"السادس األساسي

  .من جامعة القدس

 ذه األداة وما تحتاجه من بيانات بدقة وموضوعية، علماً يرجى من حضرتكم التعاون في تعبئة ه

  .تستخدم إال ألغراض البحث العلمي فقطبأن هذه البيانات لن 

  

  

   لحسن تعاونكمشكراً

  

  :                                                                                الباحثة

  غدير صالح

  

:القسم األول  

  أمام ما ينطبق عليكم)×(الرجاء وضع

  أنثى(   ) ذكر                    :         (   ) الجنس

ماجستير فأكثر )         ( بكالوريوس(  )  بكالوريوس     قل من أ  ): ( المؤهل العلمي  

دراسة مساق  (   ) دورات      : (   ) مجال معرفتك في الدراما  
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التفصيلية للنموذج التعليمي المقترح، /  والخطوات الفرعيةيةاألساسيوضح الشكل التالي المراحل 

  : للصف السادس األساسي، والمكون من أربع مراحلالستخدام الدراما في تدريس اللغة العربية
  

  :  المرفق بتمعن قبل تعبئة األداةجلذا يرجى من حضرتكم قراءة النموذ
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 التصميم

التوظيف 
واالستخدام

  التقويم

 .بناء النص الدرامي للدرس .1
 .وضع شعار للقصة الدرامية .2
 "الذين سيكونون في الدراما من هم الطلبة والمعلم" األدوار .3

 

 )، تعبيرنحو،مطالعة ،نصوص( تحديد مجال التعلم .1
 .تحليل المحتوى .2
 . صياغة األهداف السلوآية  .3
           .تحديد اإلستراتيجية الالزمة .4
 .تحديد مكان ومدة العرض .5
 تحديد الوسائل واألدوات التعليمية الالزمة للعرض الدرامي .6

 .تمارين إحماء وتسخين .1
  .األداء الدرامي .2
 .المراقبة والمتابعة من قبل المعلم .3
يتم عرضها بالتزامن    تتضمن رسومات وشخصياتمشاهد تعليمية .4

ن ،ألLCD بواسطة جهاز مع عرض أحداث القصة الدرامية 
 .لمجردمن الشيء اشيء المحسوس أبقى في ذهن الطالب ال

 يتضمن: تقويم بنائي .1
 به ومشاهدته عقب العرض ا فيما قامومناقشة الطلبة 

 .الدرامي
 .ارتباط األسئلة فيما تم تقديمه وعرضه 
 إتاحة الوقت الكافي للتفكير في السؤال قبل اإلجابة 

 يتضمن: تقويم ختامي. 2      
متنوعة حول عرض المعلم شفافيات تتضمن أسئلة تقويمية  

 . باإلضافة إلى أنشطة أخرى متنوعةموضوع الدرس
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تقييم النموذج المقترح: القسم الثاني  

 
موافق   الفقرات  

  بشدة

معارض   معارض  محايد  موافق

  بشدة

            .مكونات النموذج مالئمة للمرحلة العمرية  .1

            .وسيلة ناجحة لتحقيق األهداف التعليمية  .2

            .المكونات قابلة للتطبيق  .3

            .ال تحتاج إلى وقت وجهد كبير لتطبيقها  .4

            .يستطيع معلم اللغة العربية تطبيقها أثناء الحصة  .5

            .المكونات متسلسلة بطريقة منطقية  .6

            . مصدراً للمعلوماتجيعتبر النموذ  .7

ال تتضمن مكونات النموذج على معلومات نظرية   .8

  .غير قابلة للتطبيق

          

            .طبيقيةتوازن المكونات بين المعرفة النظرية والت  .9

            .يساعد في اكتساب المعرفة خالل حصة واحدة  .10

            .يستخدم النموذج أنواع التقويم بأشكاله المختلفة  .11

يقدم النموذج تغذية راجعة للمتعلمين بعد انتهاء   .12

  .الدرس

          

تطبيق النموذج يحتاج إلى أدوات ووسائل  ومواد   .13

  .مكلفة مادياً

          

يعطي الفرصة للمعلم لإللمام بجميع محاور   .14

  ).مقدمة، عرض، خاتمة(الحصة

          

            .تتسم مكونات النموذج بالمرونة  .15

            .يعزز تعلم الطلبة  .16
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            .مكونات النموذج واضحة ومحددة  .17

            .يساعد هذا النموذج على فهم التعلم بشكل أكبر  .18

            .شخصية في الطالبيسهم في تنمية جوانب   .19

            .يساعد على االحتفاظ بالتعلم  .20

            .يساعد في تفعيل عملية التدريس باستخدام الدراما  21

            .يمكن تطبيق النموذج خالل الحصة المقررة  22

            .يحتاج توظيف النموذج إلى معلم متخصص  23

            .يزيد من دافعية المتعلم للتعلم  .24

            .عتبر نموذجاً تعليمياً جيداً داخل غرفة الصفي  .25

            .يسمح باستخدام استراتيجيات التمثيل الدرامي  .26

            .يقوي العالقة بين المعلم والطالب  .27

            .يحقق أهدافاً معرفية وجدانية ونفس حركية  .28

يمنح الطالب السلطة من خالل إعطائه دور المختص   .29

  .ينفي موضوع مع

          

            .يساعد المعلم في تحديد أهداف الدرس  .30

            .يعزز المناقشات بين الطالب  .31

            .التعلم بهذه الطريقة يساعد على االحتفاظ بالتعلم  .32

            .يمتاز النموذج بالبساطة وقلة التكاليف  .33

المعلمون ال يمتلكون القدرة على المشاركة في   .34

  .ما في التدريستوظيف الدرا

          

            .ينمي روح العمل التعاوني والعمل كفريق  .35

            .يساعد في تفاعل الطلبة مع المادة الدراسية  .36
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  ) 7 (ملحق
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  )8(ملحق
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   )9(ملحق رقم 

  االختبار

  

  :............الشعبة............                                        :االسم 

  ...........:الصف

 األسئلة، مطلوب منك حل هذه  ثالث صفحات في سؤاالً)20(عزيزي الطالب يتكون االختبار من 

  . ورقة االختبارىعل

 . عن السؤال الواحدإجابة كل سؤال بتمعن، وتجنب وضع دائرتين اقرأ -

 .األسئلة عن جميع فروع أجبت من انك تأكد -

 حاول ختبارالل إنهائك، وبعد خراآل السؤال إلى، انتقل  صعباً واجهت سؤاالًإذا -

 .جب عنهاأ الصعبة، واألسئلة إلىالعودة 

 . بقلم رصاصاإلجابة -

  .دقيقة لإلجابة عن أسئلة االختبار) 40(لديك  -

 اإلجابة عنها بوضع دائرة حول رمز اإلجابة من النمط الموضوعي، يتم األسئلةجميع هذه 

  :اآلتيكما في المثال  معطاة بعد كل سؤال إجابات  ثالثالصحيحة من بين

  ؟األمطارفي أي فصل من فصول السنة تتساقط : مثال

                             الخريف       -ج                    الشتاء- ب                     الصيف   -أ

  ).ب(اإلجابة الجواب الصحيح هو الشتاء، فقد تم وضع دائرة على رمز أنبما 
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  االختبار

     ) عالمة20مجموع العالمات           (    : فيما يلي الصحيحةاإلجابةة حول رمز ضع دائر

        

 ؟اسم الفاعل اسم .1

                           ظرف-ج       مصدر        -                          ب      مشتق-أ

  تعني؟) أيضاًخذ حربوني أ( كلمة حربون في . 2

                         الصنارة  -ج                  الحربة-               ب الشبكة            -أ

  بطل قصة الشيخ والبحر هو؟. 3

   سمكة القرش-   ج               البحر-                       ب   الصياد -أ

  يصاغ اسم الفاعل من الفعل؟.4   

                       الخماسي-ج                   الرباعي- الثالثي                        ب-    أ

  ؟األسماء االسم الموصول من غيره من أميز. 5 

   اللتان-   ج       أنت               -هذه                           ب-    أ

  ؟)صادق( ما الفعل المجرد السم الفاعل. 6

  صدق                     م-ج                         صدق- صديق                        ب-أ

 أعجبتني ....استعرت القصة، القصة( استخدم االسم الموصول المناسب في الربط بين الجملة. 7

  ؟)من المكتبة

  واتي                   الل-ج                             التي- الذي                      ب-أ
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  ؟)خائفوالردى منه ( التي تحتها خطلكلمة  انوع المشتق في. 8

   اسم فاعل-  ج                   فاعل مرفوع- إليه              ب مضاف-أ

  بسبب؟) كان القارب يرتعد( قال الشيخ. 9

   هجمات القرش -ج                      سرعة الرياح- حركة الموج            ب-.أ

  صياد؟ما نوع السمكة التي التهمت سمكة ال. 10

   الحوت                        -  ج                           القرش- الرنجا                   ب-أ

   ب؟لموصولة المستعملة للمثنى ااألسماءتكتب . 11

   بدون الم            -ج                              المين- الم واحدة               ب-أ
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