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  اإلهداء
  
  

  األطروحة إلى النور إلى من رافقتني في درب الخير والعطاء، وساهمت بإخراج هذه
  

  اءـإلى زوجتي الغالية دع
  

  اإلى والدي ووالدتي الحبيبين اللذين أنعم ببركة دعائهم
  

  إلى إخوتي وزوجاتهم وأوالدهم، وأخواتي وأزواجهن وأوالدهن
  

  إلى األخ عماد وزوجته ابتهال وأوالدهم
  

  إلى خالتي عدله وأوالدها وبناتها
  

  يوأصدقائإلى جميع أهلي وأحبائي،
   

هدي لهم جميعاً ثمرة جهدي هذا لعلي من خالل هذا المقام أستطيع أن أقدم لهم أ
  بعض تقديري واعتزازي
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  الشكر والتقدير

الحمد هللا دائماً وأبداً، ثم أتقدم بجزيل شكري وعرفاني إلى كل من مد لي يد العون من اجل إتمام 

  :حيز الوجود، واخص بالذكر هذه الدراسة وإخراجها إلى

  .الدكتور غسان الحلو، والدكتور صالح ياسين اللذان اشرفا على دراستي •

  .الدكتور عبد الكريم قاسم و الدكتور عبد الرحيم برهم أعضاء لجنة المناقشة •

وكالة الغوث الدولية، ممثلة برئيس برنامج التربية والتعليم فيها، لما قدمه من تسـهيالت   •

  .وتعاون

لة الغوث ممثلة بمدير التعليم فيها،  والمشرفين التربويين، منطقة نابلس التعليمية في وكا •

  .ومدراء المدارس، والمعلمين األفاضل لما أبدوه من اهتمام ودعم

  .الدكتور يحيى محمد ندى لما قدمه من نصائح ومساعدة ومشورة •

 .ندى لوقوفه بجانبي من البداية إلى النهاية" محمد فهمي"األخ عماد  •

  .لما قدمه من مساعدة في مجال التدقيق اللغوياألستاذ لطفي مرشود  •

 .األستاذ عبد السالم دويكات لما قدمه من مساعدة في مجال الترجمة •
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  فهرس الجداول
  الصفحة  الجدول

  43  توزيع أفراد مجتمع الدراسة 1الجدول رقم 

  44  نة الدراسةتوزيع أفراد عّي 2الجدول رقم 

  44  نة الدراسة وفقاً لمتغير الجنستوزيع أفراد عّي 3الجدول رقم 

  45  نة الدراسة وفقاً لمتغير المؤهل العلميتوزيع أفراد عّي 4الجدول رقم 

  45  نة الدراسة وفقاً لمتغير التخصصتوزيع أفراد عّي 5لجدول رقم ا

  45  ةنة الدراسة وفقاً لمتغير الخبرتوزيع أفراد عّي 6الجدول رقم 

  46  نة الدراسة وفقاً لمتغير المرحلة الدراسيةتوزيع أفراد عّي 7الجدول رقم 

  47  فقرات االستبانة تبعاً لمجاالت الدراسة 8الجدول رقم 

توزيع األوزان التي تعطى لالستجابات على فقرات االستبانة  9دول رقم الج

  على ضوء اتجاه الفقرة ومستوى اإلجابة عنها

48  

  54  تجاهاتميزان النسب المئوية لال 10الجدول رقم 

المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمجال إدراك المعلم ألثر  11الجدول رقم 

  الدراما في أساليب التدريس

55  

لمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمجال مناسبة الدراما ا 12الجدول رقم 

  لطبيعة المنهاج

56  

المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمجال توافر االمكانات  13الجدول رقم 

  المادية

57  

المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمجال االتجاهات العامة  14الجدول رقم 

  نحو الدراما

58  

ثر الدراما في أالمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمجال  15الجدول رقم 

  شخصية المتعلم

59  

المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لألبعاد والدرجة الكلية  16الجدول رقم 

  لالستجابات

60  

  61  تبعاً لمتغير الجنس" ت"نتائج اختبار  17الجدول رقم 

تبعاً لمتغير المؤهل ) ANOVA(ل التباين األحادينتائج تحلي 18الجدول رقم 

  العلمي

62  

  63التجاهات معلمي وكالة الغوث تعزى ) LSD(نتائج اختبار  19الجدول رقم 



 ذ 

  الصفحة  الجدول

  لمتغير المؤهل العلمي

تبعاً لمتغير ) ANOVA(نتائج تحليل التباين األحادي 20الجدول رقم 

  التخصص

64  

  65  تبعاً لمتغير الخبرة) ANOVA(حادينتائج تحليل التباين األ 21الجدول رقم 

التجاهات معلمي وكالة الغوث تعزى ) LSD(نتائج اختبار  22الجدول رقم 

  لمتغير الخبرة

68  

تبعاً لمتغير المرحلة ) ANOVA(األحادينتائج تحليل التباين  23الجدول رقم 

  الدراسية

70  

الغوث تعزى التجاهات معلمي وكالة ) LSD(نتائج اختبار  24الجدول رقم 

  لمتغير المرحلة الدراسية

70  

للتباين تبعاً للتفاعل بين متغيري ) MANOVA(نتائج تحليل  25الجدول رقم 

  الجنس والمؤهل العلمي

72  

للتباين تبعاً للتفاعل بين متغيري ) MANOVA(نتائج تحليل  26الجدول رقم 

  الجنس والتخصص

73  

باين تبعاً للتفاعل بين متغيري للت) MANOVA(نتائج تحليل  27الجدول رقم 

  الجنس والخبرة

74  

للتباين تبعاً للتفاعل بين متغيري ) MANOVA(نتائج تحليل  28الجدول رقم 

  الجنس والمرحلة الدراسية

75  
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  فهرس المالحق
  الصفحة  الملحق

  96  االستبانة في صورتها األولية 1الملحق رقم 

  102  التحكيمأسماء السادة أعضاء لجنة  2الملحق رقم 

  103  االستبانة في صورتها النهائية 3الملحق رقم 

  109  كتاب عمادة الدراسات العليا موجه لوكالة الغوث 4الملحق رقم 

  110  موافقة وكالة الغوث على توزيع االستبانة 5الملحق رقم 

  111  دراما في الرياضياتالنموذج لموضوع  6الملحق رقم 

  116  ع الدراما في اللغة العربيةنموذج لموضو 7الملحق رقم 

  118  نموذج لموضوع الدراما في العلوم العامة 8الملحق رقم 
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  في منطقة نابلس  الدولية اتجاهات المعلمين في مدارس وكالة الغوث

  التعليمية نحو استخدام الدراما في التعليم

  إعداد

  احمد ندى" محمد فتحي"علي 

  إشراف

  غسان الحلو.د

  صالح ياسين.د

  الملخص

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على اتجاهات المعلمين في مدارس وكالـة الغـوث فـي          

منطقة نابلس التعليمية نحو استخدام الدراما في التعليم،  كما هدفت إلى معرفة دور المتغيـرات  

  .تجاهاتعلى تلك اال) الجنس، المؤهل العلمي، التخصص، الخبرة، المرحلة الدراسية (

معلماً ومعلمة، وقد تم اختيار عينة منهم بالطريقة الطبقية العشـوائية  ) 949(بلغ مجتمع الدراسة

  .من مجتمع الدراسة الكلي%) 30(معلماً ومعلمة بنسبة ) 285(تكونت من 

صمم الباحث استبانة عرضت على اثني عشر محكماً من ذوي الخبرة واالختصـاص مـن   

امعة القدس المفتوحة ودائرة التربية والتعليم في وكالة الغوث لضمان جامعة النجاح الوطنية وج

، وبعد تطبيق الدراسـة وجمـع البيانـات تـم     )0.81(صدقها، ثم حسب معامل الثبات لها فبلغ 

لمعالجة البيانـات حيـث شـمل ذلـك     ) SPSS(استخدام الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية 

وسطات الحسابية، واالنحرافات المعياريـة، باإلضـافة إلـى    التكرارات، والنسب المئوية، والمت

، واختبـار  ) One way ANOVA(، وتحليل التباين األحادي )Independent-t-test(اختبار 

للمقارنـات  ) LSD(للتفاعل بين المتغيـرات، واختبـار   ) MANOVA(تحليل التباين المتعدد 

  :وقد توصلت الدراسة إلى ما يلي).  كرونباخ الفا(البعدية بين المتوسطات ومعامل الثبات

كانت اتجاهات المعلمين في وكالة الغوث في منطقة نابلس التعليميـة نحـو اسـتخدام     -1

  .الدراما في التعليم ايجابية على جميع المجاالت وعلى الدرجة الكلية لها



 س 

أظهرت نتائج الدراسة أن مجال إدراك المعلم ألثر الدراما في أساليب التدريس كان في  -2

 %).84.6(حيث بلغت نسبته  األولالترتيب 

  أشارت نتائج الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصـائية عنـد مسـتوى الداللـة      -3

)0.05  =α (   في اتجاهات المعلمين في وكالة الغوث في منطقة نابلس التعليميـة نحـو

 .استخدام الدراما في التعليم تعزى لمتغير الخبرة

دم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مسـتوى الداللـة   أشارت نتائج الدراسة إلى ع -4

)0.05 =α  (   في اتجاهات المعلمين في وكالة الغوث في منطقة نابلس التعليميـة نحـو

استخدام الدراما في التعليم تعزى لمتغير الجنس والمؤهل العلمي والتخصص والمرحلة 

 .الدراسية

فـي  ) α= 0.05(مسـتوى الداللـة   أشارت نتائج الدراسة إلى وجود اثر للتفاعل عند  -5

اتجاهات المعلمين في وكالة الغوث في منطقة نابلس التعليمية نحو استخدام الدراما فـي  

 .التعليم بين الجنس والخبرة والجنس والمرحلة الدراسية

فـي  ) α= 0.05(أشارت نتائج الدراسة إلى عدم وجود أثر للتفاعل عند مستوى الداللة  -6

كالة الغوث في منطقة نابلس التعليمية نحو استخدام الدراما فـي  اتجاهات المعلمين في و

 .التعليم بين الجنس وكل من المؤهل العلمي و التخصص

وبناًء على ما توصلت إليه هذه الدراسة من نتـائج، خـرج الباحـث بمجموعـة مـن      

  :التوصيات واالقتراحات كان أهمها

إلزام المعلمين باستخدام طرق تدريس حديثة قيام دائرة التربية والتعليم في وكالة الغوث ب  -

  .ومنها الدراما

  .عقد دورات للمعلمين عن أهمية الدراما وطريقة استخدامها في العملية التعليمية - 

 .الطلب من قسم المناهج في وزارة التربية والتعليم العمل على مسرحة المناهج - 

 .لى الدراما التعليميةتوفير أماكن خاصة في المدارس الستخدامها لتدريب الطلبة ع - 
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  األولالفصل 

  مشكلة الدراسة وخلفيتها

  

  المقدمة 

  مشكلة الدراسة 

  أهمية الدراسة  

  الدراسة  أسئلة 

  فرضيات الدراسة 

  أهداف الدراسة 

  حدود الدراسة 

  مصطلحات الدراسة 
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  الفصل األول

  مشكلة الدراسة وخلفيتها

  دمةالمق

، بصورة مذهلة اإلنسانيةحيث تتزايد المعرفة ، معرفييعتبر العصر الحالي عصر االنفجار ال    

تغييـر   إلى أدىبحيث ، كما حصل تقدم كبير في مفهوم عملية التعلم والتعليم وطرقها ووسائلها

، الحصـري ( التعلميـة  المتعلم محور العمليـة التعليميـة   وأصبح، دور كل من المعلم والمتعلم

2000.(  

كزت على تربية وبناء الطفـل  ور، استثنائية لعملية التربية لذلك أولت الدول والشعوب أهمية    

منذ بدايـة   كبرى في هذا الميدان إنجازاتوحققت بذلك ، انفعالياً واجتماعياً وعلمياً متوازناً بناًء

وطالـب   معلم( ربية وفي جوانبها المختلفةفي ميدان الت اإلنجازاتهذه وتجلت ، القرن العشرين

 من النواحي الوجدانية والعقليـة  اإلنسانة أهم ركن تتبلور فيه شخصية ذلك ألن التربي )منهاجو

                                  .)2005، مطرود(

تبني سياسة تربوية عربية تنسجم مع التطور العلمي والتقنـي   إلىإذاً تبرز الحاجة هنا     

وإستخدام طرائـق  ، ة الحديثةجوهر العملية التربوي إلىوذلك بإدخال المبتكرات العلمية ، الهائل

كثير من الدول التي غادرت مدارسها عمليـة الحفـظ    إليهوهذا فعالً ما سعت ، تدريسية جديدة

   .)2003، ريالعم( ة والعمل والممارسة الفعليةوحل مكانها عملية التعليم بالمشارك، واالستظهار

في الجهود الكبيرة التي  هر ذلكويظ، وهناك اهتمام ملحوظ في العملية التربوية في فلسطين     

نحو عقد العديد من ورشات العمل ، تبذلها كل من وزارة التربية والتعليم العالي ومركز المناهج

وحثهم على اسـتخدام طـرق   ، للمعلمين والمعلمات حول أهمية التعليم في الحياة اليومية للمتعلم

سهل على الطالب فهمها ق يمبسط ومشّو بأسلوباسية المختلفة لتقديم المواد الدر، ووسائل جديدة

من خـالل  ، ا المجتمع الفلسطينيالتي تعرض له ة في ظل الظروف الصعبةوبخاص، واستيعابها

ولقـاء   مدارسهم إلىمما يعيق وصول الطلبة ، قامة الحواجز بينهااإلغالقات المستمرة للمدن وإ
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تشويش على عملية تلقي الطلبة للمادة ال إلىمما يؤدي ، من أداء واجبهمالمعلمين يمنع و، معلميهم

      .)2002، الكردي( التعليمية من معلميهم

 وإكسـابه تغييرات مرغوبة في سلوك المتعلم  إحداث إلىعملية التدريس تهدف  أنوبما   

يقوم بنقـل هـذه    أنعلى المعلم  فقد وجب، القيمالمعلومات والمعارف والمهارات واالتجاهات و

 األخـذ مـع  ، التعلم إلىتثير اهتمام المتعلم ورغبته وتدفعه ، قةبطريقة شّي اتالمعارف والمعلوم

  .)1994، إبراهيم( صه النفسية واالجتماعية والعقليةبعين االعتبار صفات المتعلم وخصائ

معرفة المعلم الواسعة بطرائق التدريس واستراتيجيات التعليم المتنوعة وقدرته علـى   إن 

طبيق بحيث تصبح عملية التعليم رفة الظروف التدريسية المناسبة للتتساعده على مع، استخدامها

قة وممتعة للطلبة ومناسبة لقدراتهم ووثيقة الصلة بحيـاتهم اليوميـة واحتياجـاتهم وميـولهم     شي

  .)2002، الرجعي( وتطلعاتهم المستقبلية

وم الطريقة مفه أصبحبل ، وبالتالي فلم يعد المعلم هو المصدر الوحيد للمعلومات والمعرفة

، بأنفسـهم يتعلمـوا   أنيركز على الكيفية التي يوجه بها المعلم نشاط طلبته توجيهاً يمكنهم مـن  

منها ما يكون فيها المعلم هو المسيطر في طريقة التـدريس  ، وهناك العديد من طرائق التدريس

 الرئيس للمـتعلم ن فيها الدور ومنها ما يكو، تشاركية بين المعلم والمتعلمطريقة كون ومنها ما ي

  .)2002، بشارة(

فمهما كـان  ، التدريساستخدامها في للمعلم والطرق التي يمكن  األساليبوهناك الكثير من       

ولكنـه ال يملـك الطريقـة    ، لمعلومات والمعارف في مجال تخصصهبا غزير، موسوعة المعلم

  .)2002، انيالسلط( المعلم فان النجاح لن يكون من نصيب هذا، المناسبة للتدريس

طريقة الـدراما  ، األساسيةالمرحلة التدريس في ومن الطرق التي يمكن استخدامها في          

 أوة يقـوم بهـا التلميـذ    معين أفعاالًط الهادف الذي يتضمن والتي هي نوع من النشا، التعليمية

 عـين هدف م إنجازمحددة تتبع بغرض  قواعد ءضووفي  وعة من التالميذ في حصة معينةمجم

  .)2002، الرجعي(
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التي تعتمد عليها التربية الحديثة في تنميـة المتعلمـين    الفاعلةمن الوسائل  تعتبر والدراما

ين وجعلهم يعبرون عن مكنونـات  كونها تعمل على ترفيه وتسلية المتعلم، روحياً وجسدياً وذهنياً

والعمل على تنميتها ، ةوالجسدي اإلبداعيةعدا عن مساعدتهم في اكتشاف قدراتهم  هذا، همصدور

على االرتجال وكلها جوانـب   تطوير قدراتهم إلى إضافة، وتنمية الخيال ومهارات التفكير لديهم

  .)2002، السلطاني( الصعيدين التربوي والتعليمي على المردود المتوقع على إيجاباًتنعكس 

، والمواقـف الدراميـة   اباأللع تأدية من خالل واإلبداعال يتطوير الخ إلىوتهدف الدراما       

كأن ، والمواقف الدرامية األلعاب  تأديةويكون ذلك من ، تطوير المشاعر واالنفعاالت إلى إضافة

سـواء   األدوارحد أتقمص  أو، الشخصيات إحدىتقليد  أوقصة  أويقوم الطفل بعرض مسرحية 

ـ  نشأ حيثليس غريباً  وهذا، في مكان مفتوح أمذلك داخل حجرة الصف  أكان المسـرح   ديماًق

 القـديم  خالفاً للمسرح اليونـاني ، المصري داخل المعابد مقتصراً على الكهنة ممثلين ومشاهدين

الدرامي نقطـة   اإلبداعل وفي كلتا الحالتين مثّ، المفتوحة األماكنالذي بدأ في الهواء الطلق وفي 

 اإلعـالم مركـز  ( لكن موجهة فكريـاً ، الفني ومضامينها متشعبة إطارهاانطالق لحمل رسالة 

  .)2002، والتنسيق التربوي

لدى  برز اتجاهان، الطريقة في التدريس استخدام هذهبويين بونظراً لمطالبة العديد من التر      

اتجاه ايجابي يطالب باستخدام طرائق تدريسية جديدة ، المعلمين من استخدام الدراما في التدريس

ق رض الستخدام هذه الطريقة والتركيز على الطـر واتجاه سلبي معا، الدراما كأسلوب ومتنوعة

في تنمية التفكير عند  اًكبير اًدور للدراما أن )Wells, 2004( يرىحيث ، ليدية في التدريسالتق

كونها تجعل تفكير الطفل  إلىبل وتتعدى ذلك ، نفسه طرق صنع التفكير إحدى هي بل، األطفال

علـى   أكدواوبالرغم من أن كثيراً من الباحثين قد أنه ) 2003، العمري( كما يرى، تجريداً أكثر

نه أ إال، معرفياً ووجدانياً األطفاليستغل في تطوير  أنيمكن ، التأثير الكبير للدراما والمسرح أن

 أنعلـى  ) 2003، العنـزي ( وأكـد ، ال زالت توجد فجوه بين قيمتها وبين التطبيق الفعلي لهـا 

ولـديهم  ، قدرة على وضع خيارات خاصة باللغـة  أكثر الذين يستخدمون الدراما يبدون األطفال

  .كبيرة على الربط بين المفردات مقدرة
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  مشكلة الدراسة

مشكلة الدراسة من خالل كون الباحث يعمل مدرساً لمادة الرياضيات في مدرسـة   برزت

مه وقيا، لطلبة بشكل عامومالحظاته لتدني تحصيل ا، التابعة لوكالة الغوث األساسيةذكور بالطة 

وما الـدراما التعليميـة إال   ، التحصيل الدراسيبالبحث عن الطرق الكفيلة التي تعمل على رفع 

واحدة من طرائق التدريس الحديثة التي تتيح للمعلم إمكانية التحديث والتنويع والتنشيط والتحفيز 

ـ  ، للطلبة على التعلم ي التعلـيم  إضافة إلى إتاحة الفرصة للطلبة في المشاركة الفعالة النشـطة ف

والترفع عن التقيد بأساليب التعليم التقليدية التي تبقي على العمليـة  ، وبلورته إلى تعلم ذي معنى

  .الفلسطينيالتعليم تقدم وتقف بالتالي عائقاً في سبيل ، التعليمية تخلفها

ميـه  يكأحد المتغيرات الهامة الستخدامها في دراسته كوسيلة تقو، المعلم، وقد اختار الباحث     

إضافة إلى ، ول عن تنفيذ البرامج التعليميةالمسؤالعنصر  فهو، لمدى استخدام الدراما في التعليم

مـدارس وكالـة    ومعلمـات  معلميوحدد ، نه على علم ودراية بأنواع التعليم التقليدية والحديثةأ

  .هلتنفيذ دراست مجتمعاً يختار منه عينته، الغوث الدولية في منطقة نابلس التعليمية

ن االتجاهات تعبر عن القبول حيث أ، طريقة للوصول إلى هدفه االتجاهاتواستخدم الباحث      

، خبـرة ال دراما إال لسلبيات تتبلور لديه معوما رفض المعلم لل، أو الرفض للموضوعات المعنية

فـي   سة تتمثلوتحمل مثل هذه الدراسة مهمة رئي، يجمعها في عمله وما قبوله لها إال اليجابيات

  .للتصحيح أو التعزيز إليهاإليجابيات لتوجيه نظر المسؤولين الكشف عن تلك السلبيات وا

، وأمام اتفاق بعض الدراسات حول اتجاهات المعلمين نحو استخدام الدراما في التعلـيم 

فقد وجد الباحث في دراسة هذه المشـكلة طريقـاً لقيـاس اتجاهـات     ، اآلخر وتعارض بعضها

التي تناولـت هـذا    األولىعلم الباحث الدراسة  خاصة وأنها بحدود، الطريقة نحو هذه المعلمين

  .حسب الموضوع في فلسطين
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  : اآلتي الرئيس عن السؤالوتتمحور مشكلة الدراسة في اإلجابة 

نحو استخدام الـدراما    في منطقة نابلس التعليميةغوث ن في مدارس وكالة المعلميالما اتجاهات 

  ؟في التعليم

  : الدراسة أسئلة 

  : عن السؤال الرئيس التالي اإلجابةحاولت هذه الدراسة 

نحو اسـتخدام   في منطقة نابلس التعليمية  مين في مدارس وكالة الغوثما اتجاهات المعل 

  الدراما في التعليم؟

  : الفرعية التالية األسئلةنبثق عن السؤال الرئيس وت     

فـي منطقـة نـابلس    في مدارس وكالة الغوث  ينفي اتجاهات المعلمما دور متغير الجنس  .1

  التعليمية  نحو استخدام الدراما في التعليم؟

فـي منطقـة   ين في مدارس وكالة الغوث اتجاهات المعلم في ما دور متغير المؤهل العلمي .2

  ؟منابلس التعليمية  نحو استخدام الدراما في التعلي

في منطقة نـابلس  وكالة الغوث ين في مدارس اتجاهات المعلم ما دور متغير التخصص في  .3

 التعليمية  نحو استخدام الدراما في التعليم؟

فـي منطقـة نـابلس     مين في مدارس وكالة الغوثما دور متغير الخبرة في اتجاهات المعل .4

 التعليمية  نحو استخدام الدراما في التعليم؟

في منطقـة  غوث ين في مدارس وكالة الاتجاهات المعلم تغير المرحلة الدراسية فيما دور م .5

 نابلس التعليمية  نحو استخدام الدراما في التعليم؟



 7

فـي  ين في مدارس وكالة الغـوث  هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في اتجاهات المعلم .6

منطقة نابلس التعليمية  نحو استخدام الدراما في التعليم تعزى للتفاعل بين الجنس والمؤهـل  

  العلمي؟

فـي  ين في مدارس وكالة الغـوث  ائية في اتجاهات المعلمهل توجد فروق ذات داللة إحص .7

منطقة نابلس التعليمية  نحو استخدام الدراما في التعلـيم تعـزى للتفاعـل بـين الجـنس      

  والتخصص؟

فـي  ين في مدارس وكالة الغـوث  هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في اتجاهات المعلم .8

  التعليم تعزى للتفاعل بين الجنس والخبرة ؟منطقة نابلس التعليمية  نحو استخدام الدراما في 

فـي  ين في مدارس وكالة الغـوث  في اتجاهات المعلم إحصائيةهل توجد فروق ذات داللة  .9

الجنس والمرحلـة   ننحو استخدام الدراما في التعليم تعزى للتفاعل بيمنطقة نابلس التعليمية 

  ؟الدراسية

  : فرضيات الدراسة

  : تيةۤالاصفرية سعت الدراسة لفحص الفرضيات ال

فـي متوسـطات    )α = 0.05( ذات داللة إحصائية عند مسـتوى الداللـة  ال توجد فروق  .1

نحو استخدام الدراما  في منطقة نابلس التعليمية مين في مدارس وكالة الغوثالمعل استجابات

  .الجنسالتعليم تعزى إلى متغير  في

سـطات  فـي متو   )α = 0.05( ذات داللة إحصائية عند مسـتوى الداللـة  ال توجد فروق  .2

راما نحو استخدام الد في منطقة نابلس التعليميةين في مدارس وكالة الغوث المعلم استجابات

 .في التعليم تعزى إلى متغير المؤهل العلمي
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فـي متوسـطات    )α = 0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مسـتوى الداللـة   .3

عليمية  نحو استخدام الدراما تي منطقة نابلس الفين في مدارس وكالة الغوث المعلم استجابات

 .في التعليم تعزى إلى متغير التخصص

سـطات  فـي متو  )α = 0.05( ذات داللة إحصائية عند مسـتوى الداللـة  ال توجد فروق  .4

نحو استخدام الدراما   في منطقة نابلس التعليميةين في مدارس وكالة الغوث المعلم استجابات

 .تغير الخبرةالتعليم تعزى إلى م في

سـطات  فـي متو   )α = 0.05( ذات داللة إحصائية عند مسـتوى الداللـة  ال توجد فروق  .5

نحو استخدام الدراما  في منطقة نابلس التعليميةن في مدارس وكالة الغوث المعلمي استجابات

 .عزى إلى متغير المرحلة الدراسيةفي التعليم ت

سـطات  فـي متو   )α = 0.05( داللـة ذات داللة إحصائية عند مسـتوى ال ال توجد فروق  .6

نحو استخدام الدراما  في منطقة نابلس التعليميةين في مدارس وكالة الغوث المعلم استجابات

 .في التعليم تعزى للتفاعل بين الجنس والمؤهل العلمي

سـطات  فـي متو  )α = 0.05( ذات داللة إحصائية عند مسـتوى الداللـة  توجد فروق ال  .7

نحو استخدام الدراما  في منطقة نابلس التعليميةدارس وكالة الغوث ين في مالمعلم استجابات

 .الجنس والتخصصفي التعليم تعزى للتفاعل بين 

فـي متوسـطات     )α = 0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مسـتوى الداللـة   .8

راما في منطقة نابلس التعليمية نحو استخدام الدين في مدارس وكالة الغوث المعلم استجابات

 .في التعليم تعزى للتفاعل بين الجنس والخبرة

سـطات  فـي متو   )α = 0.05( ذات داللة إحصائية عند مسـتوى الداللـة  ال توجد فروق  .9

نحو استخدام الدراما  في منطقة نابلس التعليمية مين في مدارس وكالة الغوثالمعل استجابات

 .في التعليم تعزى للتفاعل بين الجنس والمرحلة الدراسية
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  : أهمية الدراسة

  : تكمن أهمية الدراسة في

علـى تطـوير العمليـة    ، كونه معلماً للرياضيات في مدارس وكالة الغوث، حرص الباحث .1

  .التعليمية واستخدام طرائق التدريس الحديثة عوضاً عن التقليدية

  .-حسب علم الباحث –ندرة الدراسات في هذا الموضوع  في فلسطين  .2

فت أنظار المسؤولين للتركيز على استخدام طرائق التدريس الحديثـة  من شان هذه الدراسة ل .3

  .ومن هذه الطرق الدراما التعليمية، وإزالة العوائق في طريق ذلك

النظري توضيح أهمية الـدراما فـي العمليـة التعليميـة     يتوقع من خالل الدراسة وإطارها  .4

 ليم المواد الدراسية المختلفـة استخدامها في تع وطريقة ميةوأه، وتطورها التاريخي التعلمية

  .داخل المدرسة

أن تكون دراسـة خصـبة تفيـد    ، يتوقع من خالل ما ستتوصل إليه هذه الدراسة من نتائج .5

   .تخدام الدراما في التعليمالباحثين في والدة بحوث جديدة تتعلق في مجال اس

ـ ، لفائدة على مصممي المنهاجأن تعود هذه الدراسة با .6 ية فـي جميـع   ومؤلفي كتبه المدرس

  .وجميع المواد الدراسية، المراحل التعليمية

  : أهداف الدراسة

  : سعت هذه الدراسة إلى تحقيق األهداف اۤالتية

التعرف إلى اتجاهات المعلمين في مدارس وكالة الغوث في منطقة نابلس التعليميـة نحـو    .1

  .استخدام الدراما في التعليم

والمرحلـة  ، والتخصص، والخبرة، هل العلميوالمؤ، الجنس( معرفة دور كل من متغيرات .2

 .في هذه االتجاهات) الدراسية
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الوقوف على الجوانب السلبية من تلك االتجاهات والتي تعيق التوظيف السليم السـتخدامات   .3

 .وطرح الحلول الكفيلة بمعالجتها، الدراما في التعليم

  .ل على تطويرها وتعزيزهاالوقوف على الجوانب االيجابية من تلك االتجاهات والعم.  4   

  : حدود الدراسة

  : يتحدد إطار هذه الدراسة بالمحددات اآلتية      

تتم إجراءات هذه الدراسة حسب المعطيات الموجودة في زمنهـا المحـدد   : الحدود الزمانية .1

  .2004/2005بالعام الدراسي 

وكالة الغوث الدولية  دارستتحدد هذه الدراسة في المعطيات المطلوبة في م: الحدود المكانية .2

  .كما تتحدد باالستبانة المستخدمة ومدى صدقها وثباتها، في منطقة نابلس التعليمية

، لمين الذين يدرسون المواد الدراسية المختلفةتقتصر هذه الدراسة على المع: الحدود البشرية .3

 فـي منطقـة   مدارس وكالة الغوث في  تاسع أساسيمن الصف األول أساسي إلى الصف ال

  .وفق العاملين السابقين، نابلس التعليمية

  : الدراسة مصطلحات

  : االتجاهات

أو  اًقف قد يكون ايجابيوهذا المو، أو موضوع معين، معين شيءاالتجاه هو موقف الشخص من 

) االسـتبانة ( الدراسة أداةوهي الدرجة التي يحصل عليها المستجيب على ، )2002، ملحم( اًسلبي

  .باحثالمطورة من قبل ال

  : الدراما التعليمية

 أسلوب تدريس يستخدم لمساعدة الطالب والمعلم في التوصل إلى المعارف والقـيم والمهـارات   

ومن خاللها يتم ربـط المباحـث   ، من خالل توظيف القصة بجميع عناصرها )الخبرة التعليمية(
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القصـة والمسـرح   ، وتشمل الدراما، يقة مشوقة مثيرة للتفكيرالدراسية مع بعضها البعض بطر

  ).2002، والتنسيق التربوي اإلعالممركز ( األدوارواللعب التمثيلي ولعب 

  : ةمنطقة نابلس التعليمي

 وتشمل منطقة نابلس كل من، المناطق الثالث التابعة لوكالة الغوث في الضفة الغربية إحدىهي 

  ).2004، وكالة الغوث( قلقيلية، طولكرم، جنين، نابلس

 : UNRWA)  ( وكالة الغوث

 متخصصـة بإغاثـة وتشـغيل الالجئـين الفلسـطينيين     الوكالة من وكاالت األمم المتحدة     

)UNITED NATIONS RELIEF WORKS AGENCY( ،  لتقـدم   1949أنشئت عـام

وسـوريا ولبنـان    األردنين في مناطق ينيخدماتها التعليمية والصحية والغذائية لالجئين الفلسط

  .)2004، وكالة الغوث الدولية( ةوالضفة الغربية وقطاع غز
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  الفصل الثاني

  اإلطار النظري والدراسات السابقة

  اإلطار النظري: أوالً

  الدراسات السابقة : ثانياً

  الدراسات العربية  -

 الدراسات األجنبية  -

  تعقيب على الدراسات السابقة -
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  الفصل الثاني

  اإلطار النظري والدراسات السابقة

الدراسات السابقة : والثاني، اإلطار النظري: األول، ل عن ثالثة مواضيعيحتوي هذا الفص     

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

  : اإلطار النظري: أوال

، االتجاهات مـن حيـث تعريـف مكوناتهـا    ) أ، يحتوي اإلطار النظري عن ثالثة مواضيع    

القصة ، أساليب في الدراما التعليمية وتشمل) ج، لية التعليمية التعلميةالدراما ودورها في العم)ب

  .واأللعاب التمثيلية ولعب األدوار، والمسرح والتمثيل

  االتجاهات) أ

وهي بمعنى حذا حذوه وسار علـى  ، يعرف المعجم الوسيط االتجاه بأنه مشتق من اتجه

أما فـي األدب  ، )2002، بدر( ى الشيءويعرفه المعجم العربي الحديث بأنه اإلقبال عل، طريقه

إلى أن االتجـاه  ) 2002( حيث أشار ملحم، التربوي فقد تعددت التعريفات لموضوع االتجاهات

  .وهذا الموقف قد يكون ايجابياً أو سلبياً، هو موقف الشخص من موضوع معين أو شيء معين

ـ  : ولالتجاه ثالثة مكونات ، وع االتجـاه مكون عاطفي ويحدد شعور الفرد حيـال موض

ومكون سلوكي ويحدد نزعـة الفـرد   ، ومكون معرفي ويحدد ما يعرفه الفرد عن هذا الموضوع

  ).2002، بدر( للتصرف وفق نمط سلوكي معين

تلعب الحواجز النفسية دوراً كبيـراً  ، وفي مجال اتجاهات المعلمين نحو استخدام الدراما

لكثير من المعلمين األساليب التقليدية القديمة حيث يفضل ا، في مدى نجاح دور الدراما في التعليم

باإلضافة إلى اعتقـادهم أن  ، في التعلم والتعليم بسبب تعودهم عليها وإحساسهم بصعوبة التغيير

  ).2002، ملحم( االستعانة بالدراما يزيد من األعباء الملقاة على عاتق كل واحد منهم
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  الدراما) ب

أو العمل والكفاح من أجـل خلـق معنـى نشـاركه     ، الدراما كلمة يونانية معناها الفعل

ونشأت من الحاجة للسيطرة على تجارب الحيـاة حيـث   ، )1997، العناتي( اإلحساس والوجود

سعى اإلنسان إلى اكتشاف معنى هذه التجارب واستنباط قوانينها لتحويلها لصالحه في صـراعه  

تحتوي نسبة أكبـر مـن   ، لكل الفنون وكنقيض، إن الدراما أثناء أدائها، الدؤوب من أجل البقاء

ويمكن القول أن إحدى ميزات الدراما كونها دمجاً لما هو خيالي محض مع عنصر مـن  ، الواقع

ولقد تطورت الدراما كثيراً على مدى تاريخها ونتج عنها أشكاالً متعـددة  ، الواقع الحي للممثلين

، والسيرك، والمسرحيات الموسيقية، سومسرح العرائ، والمسرح اإليمائي، والباليه، مثل األوبرا

) بيترسـليد ( وللدراما آثار ايجابية على الفرد سواء كان راشداً أم طفالً ويعبـر ، واللعب التمثيلي

إن الدراما تعمل على إيجاد فرد سعيد ومتوازن وعن طريقها يتعـرف المربـي   ": عن هذا بقوله

، العنـاتي ( "ى فهم الطفل وحل مشـكالته  على الطفل وإمكانياته ويصبح شخصاً ودوداً قادراً عل

1997.(  

  لكن لماذا نستخدم الدراما ؟؟

فالكثير من وظائفهـا  ، ألنها تيسر توصيل المنهاج من حيث كونها أسلوب وطريقة عمل

ويمكن توظيفها من قبل المعلـم مـن   ، يحتم تعريفها ضمن مهارات االستماع والتكلم في المنهاج

فالدراما تقدم مثاالً للتنويعات التعليميـة التـي يمكـن للـدراما أن      ، أجل توصيل المنهاج للطلبة

وهـي جـزء مـن البنـاء     ، )2005، منصور( تحفظها في اللغة والتاريخ والرياضيات والعلوم

، الجوهريـة ، النظريـة : حيث يتضافر لعب األدوار مع أساليب المعرفـة األخـرى  ، المعرفي

األدوار والنشاطات المنهجية يتحركـان إلـى داخـل     مع أن كالً من لعب، األدواتية، اإلجرائية

 النبثاق أساليب معرفة متضمنة في النشاطات العملية التـي يتطلبهـا الـدور   ، األسلوب النظري

  ).2003، الكردي(

كونها تساعد األطفال على إنتاج معنى ، كذلك فالدراما توفر إطاراً حوارياً من أجل التعلم

دورنا كمعلمين يقوم من أجل تعزيز العناصر التي تؤسس لزوايـا  الن ، للعالم الذي يعيشون فيه
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فهنا يتم اجتذاب التالميذ إلى الحـوار حـول خبـرتهم فـي     ، النظر المختلفة في الثقافة التربوية

، فالدراما تقدم خبرة فريدة في هذا اإلطار عبر استعمال أوضاع متخيلة وادوار متنوعة، المدرسة

 ر الذي يمكن له أن ينتج حواراً مميزاً ما بـين التلميـذ والمعلـم   وبخاصة استعمال لعب األدوا

وهي أداة تواصل يمكن من خالل الدراما اإلبداعية تنميتهـا عـن طريـق    ، )2002، الكردي(

عندما نبتسم أو نعـبس أو  ( أو االتصال غير الكالمي، )عندما نتكلم أو نكتب( االتصال الكالمي

الدرامية واالرتجال تساعدنا على زيادة فهمنـا للتواصـل    كما أن التمارين...) نرقص أو نركل

  ).1987، الخوالدة( وكشف الصعوبات وإيجاد الحلول وإدراك أهمية الرسائل غير الكالمية

  دور الدراما وأثرها في التربية والتعليم 

ير عمـا  يتبين دور الدراما وأثرها في التربية والتعليم في كونها تثري قدرة الفرد على التعب     

بداخله ليصبح أكثر قدرة على التأثير في اآلخرين وتوجيههم من أجل تلبية احتياجـاتهم وحـل   

وتتيح الفرصة لإلنسان ليجرب مواقف الحياة المختلفة ويضع حلوالً لها كما تعرفـه  ، مشكالتهم

، وتخلصه من الكبـت واالنفعـاالت الضـارة   ، باآلخرين فيصبح أكثر قدرة على التعامل معهم

كما أنها تروض الجسم وتنمي ، عرفه بنفسه وبقدراته ومواهبه مما يساعده في تنمية شخصيتهوت

وتكسب الفرد الثقة بالنفس وتقوي رابطـة  ، الحواس من خالل اللعب الدرامي والتعبير الحركي

وتزيد من معلومات ، وتطور لدى الفرد مهارة القيادة والتعاون وضبط النفس، الصداقة مع الكبار

كما تبسط المواد الدراسية ، وتنمي الخيال وتؤدي إلى اإلبداع، د وتشبع حب االستطالع لديهالفر

وتثري اللغة عند الفرد وتقضي على عيوب النطق  ، عن طريق مسرحتها بأسلوب مشوق جذاب

  ).1997، العناتي( كما تشعر اإلنسان بالمتعة والبهجة مما يجعله أكثر قابلية للتعلم

  مصادر الدراما 

السـيرة النبويـة وسـير    ( المنهاج المدرسي و الدين: أما بالنسبة لمصادر الدراما فهي

العواصـف  ( والظواهر الطبيعيـة ، )األحداث التاريخية والمعارك البطولية( والتاريخ، )الصحابة

 و مواقف الحيـاة المختلفـة  ، )كقصة كليلة ودمنة( وقصص الحيوانات، )والمطر والمد والجزر

والقيم االجتماعيـة  ، )واالمتثال إلشارات المرور، واحترام كبار الناس، والشراء كمواقف البيع(
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ويتدرب عليها ، وتستعمل الدراما في المجاالت التعليمية جميعها، )1999، البيالوي(  .واإلنسانية

وفي وسع األطفـال جمـيعهم أن   ، الطالب في داخل الصفوف وفي األندية وفي أماكن تجمعهم

، دراما الخالقة كأن يطرقوا بأقالمهم فوق مقاعدهم تعبيراً عن سقوط المطر مـثالً يشاركوا في ال

  ).2002، مركز اإلعالم والتنسيق التربوي( أو يستخدموا الصفير للتعبير عن صوت الرياح

  نماذج من األنشطة التطبيقية المستخدمة في الدراما التعليمية

، منها نموذج التمرين، تخدمة في الدراما التعليميةهناك عدة نماذج من األنشطة التطبيقية المس   

ومن أمثلة هذا النموذج نشاط اللعب وتمارين الحركة والتمثيل اإليمائي وتمارين الصوت واإللقاء 

نشاط تأليف وتمثيل ، ومن أمثلة هذا النموذج، ونموذج اللعب الدرامي، وتمارين الخيال والتركيز

ونموذج المسرح ويتضمن هذا النموذج المسرحية المدرسـية   ،القصة وأشكال التمثيل االرتجالي

  .)2002، الرجعي( أو أي عرض لنشاط من أنشطة الدراما على جمهور صغير أو كبير

  مواصفات معلم الدراما

فيتلخص دوره فـي خلـق   ، معلم الدراما كونه ركيزة من ركائز الدراما التعلمية التعليمية      

وذلـك لترجمـة   ، واستعداده الدائم لمشاركة طالبه في عملية التعلم، نمجاالت للتعلم وليس للتلقي

إلى أحداث وأفعال ذات دالالت ومعـانٍ  ، موضوع أو فكرة النشاط الدرامي المراد التعرف إليها

ومن مواصفات هذا المعلم فهي مسـاعدة الطـالب فـي اختيـار     ، إلعطائها بعداً إنسانيا مجسداً

والعمل على توظيف عناصر المسرح في تطبيـق  ، وتحديد هدفهوتخطيط شكل النشاط الدرامي 

كمـا  ، وتحديد موقف معين في النشاط الدرامي وتوجيه أنظار الطـالب إليـه  ، النشاط الدرامي

ودور ، محباً لألطفال ومحباً لعمله مخلصاً له، يتصف بالفطنة والهدوء وقوة المالحظة والمرونة

اإلبداع واالستعداد لتقديم المعونة كلما لزم األمـر و نشـر   وإنما التوجيه و، المعلم ليس التدريس

كـذلك يتصـف   ، روح التعاون بين األطفال والعمل على جذب الطالب دائماً بوسائل متنوعـة 

  ).1992، موسى( بالملكة اإلبداعية وسعة الخيال وموهبة تأليف مسرحيات األطفال
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كاختيـار  ، تطبيقـه للـدراما التعليميـة   وهناك أمور يجب على معلم الدراما مراعاتها أثناء    

واختيار العمل الدرامي الذي يستحوذ علـى  ، الموضوع المالئم الحتياجات المشاركين وأعمارهم

ذي التركيـب البسـيط    ، واختيار العمل الدرامي المتنوع األساليب والمضامين، خيال المشاركين

فالمشـاركون الصـغار   ، كأنه مؤلفهاكما أن على المعلم تعليم الدراما و، الذي له حبكة واضحة

وعليه تغيير حدة الصوت لتسليط الضـوء علـى   ، يبدون اهتماماً كامالً بمشاعر الراوي للقصة

، متـى ( بعض النقاط واألحداث وطرح بعض األسئلة من أجل إثارة التفكير عند المشاركين مثل

  .)1999، البيالوي( )كيف، أين

  : التعليمية الخطوات المتبعة في الحصص الدرامية

وهـذا ال  ، هناك بعض الخطوات التي يجب على المعلم أن يتبعها في الحصص الدرامية

فهو يقوم باختيار ما يناسـب قصـته   ، يعني أن يقوم المعلم باستخدامها جميعها في حصة واحدة

  .ويستخدمه

هـذا   يقوم المعلم باختيار شعار للقصة الدرامية كرمز لهـا ويعتبـر  : شعار القصة الدرامية .1

  .والهدف من الشعار هو مساعدة المشاركين في تذكر القصة الدرامية، الشعار محسوساً

  .ويقوم المعلم بعقدها مع المشاركين كاختيار عنوان للقصة أو شعار لها: االتفاقية .2

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

  .ه الدرامية بلعبة من أجل جذب انتباه المشاركين لهيمكن للمعلم أن يبدأ قصت: اللعبة .4

  .حيث يقوم المعلم بسرد القصة ويغير بنبرته حسب الموقف المطلوب: المعلم في الدور .5

قد يطرح المعلم أسئلة حول القصة الدرامية لكي يستدل بها المعلم علـى األفكـار   : المناقشة .6

  .الموجودة عند المشاركين

  . لقصص أصوات يقوم المعلم بتقليدها بمشاركة المشاركينقد يرافق بعض ا: األصوات .7
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  .وهو قيام المعلم أو أحد المشاركين بتمثيل بعض المشاهد بطريقة صامته: التمثيل الصامت .8

  .يجب أن تعمل القصة على إثارة الخيال عند المشاركين: الخيال .9

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

  .يقوم المعلم بتوزيع األدوار على المشاركين حسب رغباتهم: دوارتوزيع األ .11

  .وآخر معارض لها، فريق مؤيد لفكرة ما في القصة: االنقسام إلى فريقين .12

  .وهنا يعتبر الحبكة التي تمر بها القصة: الموقف الساخن .13

وهو لمعرفة ما استفادة المشاركون من القصة الدرامية مـن مواقـف تعليميـة    : التقييم .14

  .وسلوكية

                 )2002، مركز اإلعالم والتنسيق التربوي(

  أساليب في الدراما التعليمية) ج

: ثانيـاً ، القصة والمسرح والتمثيـل : أوالً، هناك ثالثة أساليب تستخدم في الدراما التعليمية

  . لعب األدوار: ثالثاً، )اللعب التمثيلي( األلعاب

  يلالقصة والمسرح والتمث: أوالً

  : تعريف المسرحية وأشكالها

هي نموذج أدبي : والمسرحية، )1997، العناتي( قصة تعد للتمثيل على المسرح: لغةًالمسرحية 

من أهمها الحبكة والبناء الدرامي والحركة ، وشكل فني يتطلب اشتراك عدد من العناصر األدبية

الحركة والصراع الذي ينمو شيئاً والمسرحية عملية تغيير ديناميكية تتميز بالتفاعل و، والصراع

  ).2001، البيان( فشيئاً حتى يصل إلى الذروة وحل المشكلة
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  عناصر بناء المسرحية 

  : الشكل والمضمون) أ

مناسبة لألطفال ذلك أنهـا تمـأل نفـوس    ، تعد الملهاة التي تصاغ في قالب مسرحي جاد  

والمسـرحية ينبغـي أن   ، إحساساً متزناً وتزيد متعتهم وتمنحهم، األطفال بالراحة التي يحتاجونها

ومسرحيات األطفـال ينبغـي أن تكـون    ، تفحص بدقة للتأكد من وجود فكاهة تخفف من حدتها

وينبغي أن تحتوي على ، مضحكة ومناسبة لمستوى األطفال وتتضمن معايير أخالقية واجتماعية

: حي وتقديمها لألطفالومن المواضيع التي تصلح لوضعها في قالب مسر، قدر كبير من الجمال

المشـكالت  ، حكايـات البطولـة  ، القصـص الشـعرية  ، األساطير، القصص الشعبية والخرافية

  .القصص التاريخية، المعاصرة

  : وأبعاد الشخصية هي: الشخصيات)ب

  .)1992، موسى( البعد الخارجي والبعد النفسي والبعد االجتماعي

م يعمل على إثارة التشويق وشد انتباه الجمهور مـن  إن البناء الدرامي السلي :البناء الدرامي )ج

لذلك ينبغي االلتزام  في ، ويتركه بين الشك واليقين حتى قرب انتهاء المسرحية، فصل إلى فصل

البناء الدرامي لمسرحيات األطفال باالبتعاد عن التعقيد وتشابك األحداث بما يعلو على مسـتوى  

ذكر وتركيز االنتباه واالبتعاد عن الغموض واإلكثار من األطفال ومراعاة قدرة األطفال على الت

  ).1997، العناتي( الحركة بما يناسب األطفال

وهناك عالقة بين الدراما والمسرح حيث أنهما ينتميان إلى جذور واحدة ويشتركان معاً 

وسـنالحظ ذلـك   ، وعناصر وجودهما بصورة تفاعلية تبادلية، في توظيف الكثير من مكنوناتهما

ضوح إذا ما نظرنا إلى األدوار والشخصيات واستخدام الحيز والـزمن واألشـياء والتغيـر    بو

  ).2003، الكردي( اإلنساني

نه أقوى معلم إ، أما بالنسبة إلى مسرحة المنهاج فإن مسرح األطفال من أعظم الفنون الحديثة   

يتضح لنا قيمة مسـرح  من هنا ، لألخالق وخير دافع للسلوك الطيب اهتدت إليه عبقرية اإلنسان
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ويتجلى ذلك في قدرته على تحويل المادة العلمية الجافة إلى فنٍ مسـرحيٍ راٍق رفيـع   ، األطفال

  : )الدراما الخالقة و النماذج( وهناك طريقتان لمسرحة المنهاج هما، المستوى

 ،أما الدراما الخالقة من وجهة نظر األطفال أجدى من القيام بأدوار في مسرحيات مؤلفـة 

يقومـون بتأليفهـا   ، ألن الدراما عملية جماعية يتعاون فيها الطالب من حيث التخطيط والتنفيـذ 

 مما يكسبهم خبرات عاليـة وكثيـرة ويصـقل مـواهبهم    ، وارتجال حوارها ويتبادلون أدوارها

على المدرس أن يشـيع روح التعـاون   ، ولكي تصبح الدراما فعالة وايجابية، )1992، موسى(

ويسمح لهم بحرية التعبير وأال يلجأ إلى فرض مقترحاته عليهم ألن ذلك ، ن األطفالوالطمأنينة بي

يمكن للطالب في مادة العلوم  أن يتقمصوا شخصـيات  ، وعلى سبيل المثال، يؤدي إلى إزعاجهم

أو يمكـنهم تنفيـذ نفـس    ، ترمز إلى مختلف أعضاء الجسم كالعينين واألذنين والقلب والرئتين

  .ات والحيوانات المختلفة والطيور بأنواعهااألسلوب مع الحشر

فتقوم على وضع نماذج درامية تتناول المناهج التي تدرس ويضعها المدرس : أما النماذج 

أو تقوم على اختيار مسرحية مالئمة من المكتبات ويؤديها طالب المدرسـة  ، أو أي شخص آخر

  ).1997، العناتي( بمساعدة المدرس

  )التمثيلي اللعب( األلعاب: ثانياً

فاللعب كما جـاء  ، لذلك يتحتم أن نتعرف على اللعب ذاته، إن جذور دراما الطفل هي اللعب   

ضرب من النشاط الجسدي ينطوي على هدف رئيسي هـو اللـذة   " في موسوعة علم النفس هو

  ).1989، بلقيس( "والمتعة الناجمة عن ذلك النشاط

مكان تحويل اللـذة  إلبمعنى أنه با، ف معرفيومن األهمية بمكان استخدام اللعب كمتعة بهد

وهذا األسلوب ، فيصبح اللعب بالتالي وسيلة تربوية وتعليمية، المجردة إلى لذة تنطوي على فائدة

لكـنهم باللعـب الهـادف    ، مهم جداً لألطفال ألن الوسائل التقليدية المعروفة ال تجدي نفعاً معهم

ل إن مجرد إتاحة الفرصة للعب معناه أن ينمـو  ب، يسعون لمزيد من حب االستطالع واالكتشاف

وهو النشاط الذي يعبـر  ، واللعب سلوك فطري وحيوي في حياة الطفل الصغير، الطفل ويتطور
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وأفضـل  ، وهو في الواقع الحياة ذاتهـا ، عن طريقة الطفل في التفكير والعمل والتذكر واإلبداع

وفي لعب الطفـل  ، يع عن قصد ووعيلعب لألطفال يكون عندما يعطيه الكبير الفرصة والتشج

كما توجد أيضاً مواقف عاطفية مما يجعلنـا نطلـق   ، توجد لحظات يقوم فيها بتمثيل الشخصيات

  ).2001، فهمي( عليه اسم اللعب الدرامي

  : أما أنواع اللعب فهي

وهو دراما يستخدم فيه الطفل عقله كله دون أن يسـتخدم جسـمه بـنفس    : سقاطيإلاللعب ا  - أ 

حيـث تـدب   ، لطفل أثناء هذا النوع من اللعب يميل نحو الهدوء مع ثبات الجسموا، الدرجة

وهـي التـي تقـوم    ، الحياة في األشياء التي يلعب بها الطفل أكثر مما هي في الطفل ذاتـه 

  .بالتمثيل رغم أن الطفل قد يستخدم صوته بشكل واضح

يتميز هذا اللعب هو دراما واضحة يستخدم فيها الطفل شخصه وجسمه و: اللعب الشخصي   - ب 

  .ففيه يتحرك الطفل ويأخذ على عاتقه مسؤولية القيام بدور ما، بالحركة

وفي نشاطات ، يرتبط اللعب التمثيلي بنمو قدرة الطفل على التفكير الرمزي: اللعب التمثيلي  - ج 

يقوم الطفل بتقمص  شخصيات الكبار من حوله ويعكـس نمـاذج الحيـاة    ، اللعب التمثيلي

  ).1995، جامعة القدس المفتوحة( ديةاإلنسانية والما

  نظريات تفسير اللعب

  : هناك خمس نظريات فسرت اللعب هي

  : نظرية التحليل النفسي

أن الطفل يسعى إلى خلق عـالم مـن   ، يفسر فرويد اللعب من وجهة نظرية التحليل النفسي

ة والمتعة واللـذة  حتى يمارس فيه خبراته ونشاطاته الباعثة على الشعور بالسعاد، الوهم والخيال

وعلى ذلك فان اللعب في األحالم وعالم ، دون خوف من تدخل اآلخرين إلفساد متعته، والسرور

ويستعين الطفل وهو يعيش فـي عـالم الخيـال    ، الوهم يساعده على الهروب من واقعه المؤلم
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، منها النـار فتراه وقد تخيل قطعة الخشب بندقية يطلق ، واإليهام بأشياء مستمدة من عالم الواقع

  .ومن العصا دراجة يقودها

أن اللعب يشكل فرصة غنية للمربين وهم يسعون إلى تحليـل سـلوك   ) Warikson( ويرى

وأن األطفال ومن خالل هذه األنماط السلوكية إنمـا  ، الطفل ودراسته وخاصة السلوك العدواني

لخبرات والتعبير  عنها وباللعب يستطيعون التنفيس عن هذه ا، يعبرون عن خبرات سلبية مكبوته

مما يـؤثر علـى تشـكيل نمطيـة     ، بصراحة مما يساهم في معالجتها حتى ال تبقى في داخلهم

شخصياتهم في المراحل الالحقة مما يترتب عليه انعكاسات سـلبية علـى شخصـياتهم وعلـى     

  ).1995، جامعة القدس المفتوحة( مجتمعاتهم في المستقبل

  : النظرية التلخيصية

، يمثل نشاطاً فطرياً وغريزياً يولد مع اإلنسان، النظرية أن اللعب عند اإلنسان ترى هذه    

ومن بين المؤيـدين  ، واللعب كنشاط وممارسة ما هو إال تعبير صريح عن هذه الغريزة الفطرية

  ).1984، حليم( لهذه النظرية ثوروندايك

  : نظرية اإلعداد للحياة في تفسير اللعب 

اللعب عند الحيوانات في معظمه موجه نحـو مسـاعدتها   ترى هذه النظرية أن     

لذلك فان فترة الطفولة الطويلة ، على امتالك وممارسة المهارات التي تساعدها على تحقيق بقائها

، على كل المهارات التي تلزمه في مرحلة الرشـد ، تساعد الطفل على التدريب من خالل اللعب

ويرى كارل جروس كأبرز المنـادين بهـذه   ، بقائهكل ذلك بهدف تحقيق تكيفه والمحافظة على 

يكمن في التركيز على هدف اللعب وهو هدف بيولوجي يرتبط بالحفـاظ  ، النظرية أن المميز لها

  ).1999، البيالوي( على البقاء واستمرار حياة الكائن اإلنساني

  : النظرية المعرفية في تفسير اللعب 

يشكل األسلوب الذي يتعلم من خالله الطفل ما  ،أن اللعب كما نراه، يقول لورنس فرانك  

انه األسلوب الذي يتعلم من خالله اكتشاف ذاتـه وقدراتـه   ، ال يستطيع تعلمه على يد أي إنسان
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، حيث يتعلم كل شيء عن ما هو حوله من زمان ومكان وحيوانات وظواهر طبيعيـة ، ومحيطه

ويتعلم الكثيـر  ، المصطلحات والمفاهيموبواسطة اللعب يتعلم العيش في عالم الرموز والمعاني و

 .من القيم واالتجاهات وباختصار إن اللعب أداة فعالة للتنشئة االجتماعية للطفل عبر مراحل نموه

  )   1995، جامعة القدس المفتوحة(

  : نظرة اإلسالم للعب  

وفوائد تعود لما له من وظائف ، إن اللعب في التربية اإلسالمية قد حظي بعنايه واهتمام متميز  

أن اللعب أداة ، ومن المبادىء المرتبطة باللعب في التربية اإلسالمية، على اإلنسان بالنفع والفائدة

واللعب أداة للترويح عن النفس والتخلص من ، لتربية الحواس والجسد والعقل والروح والوجدان

المربون المسـلمون   كما يرى، واللعب أساس للنمو في مرحلة الطفولة، التعب والخمول والكسل

والخلـق  ، ووسيلة لإلعداد للحياة وأداة لتربية الفكر القويم، في اللعب أداة ووسيلة للتعليم والتعلم

  ).1989، بلقيس( السليم

  متى يمكننا استخدام األلعاب الدرامية؟؟

حيـث أن  ، هناك ثالثة مراحل رئيسية في الدرس يمكن لأللعاب أن تستخدم فيها بشكل فعال   

اك ألعاب تستخدم لكسر الجمود وينفذ في بداية الدرس بهدف إشعار الطفل بالنشاط والراحـة  هن

وهناك ألعاب كجزء من الدرس من اجل مراجعة مادة تم شـرحها  ، ويكون مستعداً لتلقي الدرس

  ).1992، موسى( وهناك ألعاب تمارس في نهاية الدرس كنوع من التقويم، في السابق

  اعالقة اللعب بالدرام

فيعد اللعب أهم الخبرات التي يمر فيها الطفل أثنـاء مـروره   ، أما عن عالقة اللعب بالدراما   

وتكاد تجمـع  ، وقد تعددت تعريفات اللعب بتعدد العلماء الذين عرفوه، بالمراحل النمائية المتعاقبة

تعريـف  ولعل ، هذه التعريفات كلها على أن الهدف الرئيس للعب هو التسلية والمرح والسرور

نشاط موجه أو غير موجـه يقـوم بـه    "إذ يعرفه بأنه ، للعب ما يفي بالغرض )GOOD( جود
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ويستغله الكبار في تنمية سلوكهم وشخصياتهم بأبعادهـا  ، األطفال من أجل تحقيق المتعة والتسلية

  ).1997، العناتي( "العقلية والجسمية والوجدانية

وهنا المفهوم العلمي للفظ دراما يكـاد يكـون    ،إن التمثيل تطور لنشاط اللعب عند األطفال

فالطفل عندما يلعب فانه يتسلى ويمرح ويتخيل ويمثل ويحادث ألعابه ويـتقمص دور  ، مستحيالً

فاللعب والتمثيل يوفران كل ما تتمتع به الشخصية من ، غيره ويتم ذلك منذ سنوات الطفل األولى

  .)2000، القط( إلبداع واالبتكارقدرات وهما معاً قاعدتا القدرة على التركيز وا

وهذا  Dramatic Play إن األطفال يؤدون بشكل تلقائي عمالً درامياً يسمى اللعب التمثيلي

وبالتالي فان اللعب والدراما وجهـان  ، ما دفع المربين إلى استخدامه في تعليم األطفال وتربيتهم

فاللعب ، ويمثل عندما يمارس اللعب) يقوم بعمل درامي( فالطفل يلعب عندما يمثل، لعملة واحدة

عملية تربوية قائمة بذاتها تعمل على تطوير األطفال من جميع النـواحي العقليـة واالنفعاليـة    

وبذلك فاللعب يعمل على تطوير الحواس الخمس لدى األطفال ألنها ، والنفس حركية واالجتماعية

ويعمل اللعب على تطـوير  ، ات لعبقناة االتصال بالعالم الخارجي بكل ما فيه من مثيرات وأدو

كالنظافة واحتـرام اآلخـرين واالنتمـاء    ، العمل الجماعي وينمي العادات الحميدة لدى األطفال

ولتحقيق هذه الغايات ال بد من توفير ألعاب متنوعة ومتعددة  لألطفال تركز ، ومساعدة اآلخرين

  .)1992، موسى( في غاياتها على أنماط سلوكية وقواعد وقوانين

  لعب األدوار: ثالثاً

وذلك لتدريب التالميذ على حل ، ظهر في الستينات من هذا القرن على يد شافتل وشافتل

  ).1999، البيالوي( المشكالت االجتماعية ومشكالت التفاعل االجتماعي بين التالميذ أنفسهم

يـث  ح، ولعب األدوار عملية ذهنية يتبنى فيها الممثل تفاصيل شخصية كما يدركها هـو 

وتعتبر مواقف لعـب الـدور   ، يتطلب منه تقصي أسلوب تفكير الشخص وأدواته وأنماط سلوكه

مناسبة يعبر فيها المتعلم عن شخصية من الشخصيات ويتعرف بها على نفسه عن طريق لعـب  

ويتم عادة في لعب األدوار الكشف عن المشكلة وتمثيلها ومن ثم مناقشـتها  ، دور الشخص اآلخر
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يمكن أن يقوموا به عن طريق تصوراتهم التي يكونوهـا عـن أولئـك    ، الطلبةمع مجموعة من 

كما انه فـي لعـب   ، وتعتبر عملية التمثيل موقفاً مصغراً للسلوك اإلنساني في واقعه، األشخاص

وبعد ذلك يتم مناقشتها بشكل ، األدوار يكتشف الطالب العالقات اإلنسانية من خالل تمثيل مواقف

ب من خالله اكتشاف المشاعر واالتجاهات والقـيم واسـتراتيجيات حـل    جماعي يستطيع الطال

  ).1989، بلقيس( المشكالت

وقد أظهرت بعض البحوث أن األلعاب التربوية وسائل تعليمية فعالة وقوية التأثير فـي  

وذلك بإكسابه معارف ومهارات دقيقة يواجهها في واقع حياتـه  ، تغيير سلوك المتعلم واتجاهاته

وقـد  ، وتعتبر األلعاب التربوية تقنية ومثيرة ومناسبة في تدريس موضـوعات مختلفـة  ، العملية

طورت ألعاب تربوية لتطوير بعض المهارات في اللغات والرياضيات والعلـوم واالجتماعيـات   

  ).2001، فهمي( وغير ذلك من الموضوعات الدراسية

وهـذه  ، ثيل العالم الحقيقـي مجموعة من الطالب يقومون بتم"يعرف الدوس الدور بأنه        

  ).2001، فهمي( "األنشطة طبيعية وممتعه عدا أنها تتبنى الثقة لدى التالميذ

كمسرحية فكاهية صغيرة يعطى فيها المتعلمون موقفاً يتحدثون ) "لكارد وكيرني( ويعرفه

  ).2001، مجلة البيان( "حيث يعكسون من خالل ذلك شخصياتهم وحاجاتهم ورغباتهم، فيه

  : النظريات التي تناولت لعب األدوار فهيأما 

فهي تعطينا طريقة لتقيـيم  ، لقد اهتم علماء النفس االجتماعي بتطوير نظرية الدور: نظرية الدور

إننا نفهم األطفال والجماعات أكثر إذا رأينا سلوكهم انعكس علينا من ، سلوك األفراد والجماعات

الدور الـذي  ، إلى عدد من التركيبات مثل المكانه وكل مجتمع منقسم، خالل الدور الذي يلعبونه

يلعبه كل مجتمع وكل دور هو عبارة عن مجموعة من الحقـوق والواجبـات فالـدور مـرتبط     

  ).2001، فهمي( بالوضع أو المكانه للشخص وليس بالشخص نفسه
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تحدث إن نظريات الدور تستند بشكل كبير على نظرية التفاعل التي : "جورج مير"نظرية التفاعل

والذي اعتبر الدور كوحدة اجتماعية وكنمط اتجاهات وأعمال يقوم بهـا  " جورج مير"عنها العالم

   .الشخص في موقف اجتماعي

إن الدور هو سلسلة من االستجابات الداخلية المشروطة ، يقول هذا العالم: )كوتريل( نظرية العالم

من االستجابات المشروطة مـن   من خالل عضو في موقف اجتماعي والتي تمثل حافزاً لسلسلة

  ).2001، فهمي( اآلخرين في ذلك الموقف

  : مراحل عملية لعب األدوار

  تجهيز المشاركين-4إعداد خشبة المسرح   -3اختيار المشاركين   -2اإلحماء   -1

، الخوالـدة ( تقاسم الخبرات والتعمـيم -8إعادة التمثيل   -7المناقشة والتقويم   -6التمثيل   -5

1987.(  

  الدراسات السابقة: ثانياً

وبسـبب نـدرة   ، اهتم القليل من الباحثين بدراسة موضوع استخدام الدراما في التعلـيم 

اكتفـى  ، الدراسات التي تصدت لبحث دراسة اتجاهات المعلمين نحو استخدام الدراما في التعليم

  : الباحث بعرض الدراسات العربية واألجنبية التالية

  : الدراسات العربية

ووجد أن ، ام الباحث بإجراء مسح لألدب التربوي والدراسات السابقة العربية واألجنبيةق

  : هناك  دراسات وثيقة الصلة بموضوع دراستنا وهي

دراسة ميدانية هدفت إلى استقصاء واقع استخدام الدراما فـي   )2002، الشناوي( أجرى

معلمـاً  ) 124( نة الدراسة مـن وقد تكونت عي، التعليم لدى معلمي المدارس الخاصة في تونس

األول معلومات عامة وأسئلة : ومعلمة تم توزيع أداة الدراسة عليهم وهذه األداة مكونة من قسمين
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فقرة تعبر عـن مجـاالت اسـتخدام    ) 20( والثاني تكون من، مفتوحة للكشف عن االحتياجات

    .المعلمين والمعلمات للدراما في التعليم

  : ائج التاليةوقد أظهرت الدراسة النت

من المعلمين في المدارس الخاصة كانت اتجاهاتهم ايجابية نحو استخدام الدراما %) 80( إن -1

  .في التعليم

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في اتجاهات المعلمين في المدارس الخاصة في تـونس   -2

 .نحو استخدام الدراما في التعليم تعزى للجنس

صائية في اتجاهات المعلمين في المدارس الخاصة في تونس بينما توجد فروق ذات داللة إح -3

 .نحو استخدام الدراما في التعليم تعزى للمتغيرات التخصص ومرحلة التدريس

فقد قام بدراسة استقصى فيها عن أثر اسـتخدام لعـب األدوار علـى    ) 2001( فهمي أما   

وقد استخدم الباحـث  ، هم نحوهاتحصيل تالميذ الصف الثالث اإلعدادي للقواعد النحوية واتجاهات

المنهج التجريبي في دراسته حيث تكونت عينة الدراسة من مجموعتين من طالب مدرسة األمير 

المجموعة األولى وتضـم طـالب الصـف الثالـث     ، نايف في جدة بالمملكة العربية السعودية

ـ   . طالباً) 23( وعددهم) أ( اإلعدادي شعبة ف الثالـث  والمجموعة الثانية وتضـم طـالب الص

هم المجموعة الضابطة ولـم  ) أ( واعتبر طلبة الشعبة، طالباً)25( وعددهم) ب( اإلعدادي شعبة

والتـي اعتبـرت المجموعـة    ) ب( بينما تم تدريس الشـعبة ، يطرأ تغيير على طريقة تدريسها

ونتج عن هذه الدراسة أن طلبة المجموعـة التجريبيـة كـان    ، التجريبية باستخدام لعب األدوار

  .صيلهم في القواعد النحوية أفضل من المجموعة األخرىتح

بدراسة هدفت إلى إيضاح كيفيـة  ) 2001( مركز القطان للبحث والتطوير المدرسي وقام   

تدريب المعلمين علـى توظيـف   "وهي بعنوان، تدريب المعلمين على توظيف الدراما في التربية

لمعلمين يسـتطيعون تعلـم الـدراما كـي     وخلصت الدراسة إلى أن جميع ا، الدراما في التربية

  .يوظفوها  جيداً في عملهم
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عن اتجاهات المعلمين في المدارس االبتدائيـة فـي محافظـة     )2001، نور( واستقصى  

واستخدم ، حيث تم إجراء هذه الدراسة في مصر، الدقهلية نحو معيقات استخدام اللعب في التعليم

ست اتجاهات المعلمين نحو معيقات استخدام اللعب في فقرة قا) 102( الباحث استبانة مكونة من

بعـد أن تـم   ، معلماً ومعلمة) 240( وتم توزيع االستبانة على عينة الدراسة المكونة من، التعليم

  : وقد أجابت الدراسة عن األسئلة التالية، )0.81( قياس صدقها وثباتها الذي بلغ

محافظة الدقهلية نحو معيقات استخدام اللعب ما اتجاهات المعلمين في المدارس االبتدائية في  .1

  في التعليم ؟

ما دور متغير الجنس في اتجاهات المعلمين في المدارس االبتدائية في محافظة الدقهلية نحو  .2

  معيقات استخدام اللعب في التعليم ؟

ما دور متغير المؤهل العلمي في اتجاهات المعلمين في المدارس االبتدائيـة فـي محافظـة     .3

  لية نحو معيقات استخدام اللعب في التعليم ؟الدقه

ما دور متغير الخبرة في اتجاهات المعلمين في المدارس االبتدائية في محافظة الدقهلية نحو  .4

  معيقات استخدام اللعب في التعليم ؟

ما دور متغير الصف الذي يدرسه المعلم في اتجاهات المعلمين في المدارس االبتدائية فـي   .5

  ة نحو معيقات استخدام اللعب في التعليم ؟محافظة الدقهلي

هل يوجد أثر في اتجاهات المعلمين في المدارس االبتدائية في محافظة الدقهلية نحو معيقات  .6

  يعزى للتفاعل بين المؤهل والجنس ؟، استخدام اللعب في التعليم

نحو معيقات هل يوجد أثر في اتجاهات المعلمين في المدارس االبتدائية في محافظة الدقهلية  .7

  يعزى للتفاعل بين المؤهل والخبرة ؟، استخدام اللعب في التعليم

هل يوجد أثر في اتجاهات المعلمين في المدارس االبتدائية في محافظة الدقهلية نحو معيقات  .8

  يعزى للتفاعل بين المؤهل والصف الذي يدرسه المعلم ؟، استخدام اللعب في التعليم
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  : ت إليها هذه الدراسةوكان من النتائج التي توصل

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في اتجاهات المعلمين في المدارس االبتدائية في محافظة  .1

والصف الذي يدرسه ، الجنس( الدقهلية نحو معيقات استخدام اللعب في التعليم تعزى لكل من

  .)المعلم

االبتدائية في محافظة  توجد فروق ذات داللة إحصائية في اتجاهات المعلمين في المدارس   .2

 .)والخبرة، المؤهل العلمي( الدقهلية نحو معيقات استخدام اللعب في التعليم تعزى لكل من

ال يوجد أثر في اتجاهات المعلمين في المدارس االبتدائية في محافظة الدقهلية نحو معيقـات   .3

ـ  ( استخدام اللعب في التعليم تعزى للتفاعل بين كل من المؤهـل  ، نسالمؤهل العلمـي والج

 .)العلمي والخبرة

يوجد أثر في اتجاهات المعلمين في المدارس االبتدائية في محافظة الدقهلية نحـو معيقـات     .4

 .استخدام اللعب في التعليم تعزى للتفاعل بين المؤهل العلمي والخبرة

واستقصى فيها عن اتجاهات معلمي المرحلة األساسية الدنيا في ) 2000، حلس( ودراسة

وهدفت هذه الدراسـة التعـرف   ، وكالة الغوث في غزة نحو استخدام المسرح في التعليم مدارس

معلماً ) 189( حيث بلغت عينة الدراسة، على اتجاهات المعلمين نحو استخدام المسرح في التعليم

التي ) االستبانة( واستخدم الباحث أداة الدراسة، ومعلمة تم اختيارهم بالطريقة العشوائية البسيطة

فقرة تم قياس صدقها بعرضها على مجموعة من المحكمين الذين يدرسون في ) 88( كونت منت

  .)0.79( وقياس ثباتها باستخدام معادلة كرونباخ الفا فبلغت، جامعات غزة

  : وقد فحصت الدراسة الفرضيات الصفرية التالية

اسـتجابات   في متوسطات )α=0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة .1

  .معلمي المرحلة األساسية الدنيا في مدارس وكالة الغوث في غزة تعزى إلى متغير الجنس
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في متوسطات اسـتجابات   )α=0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة .2

معلمي المرحلة األساسية الدنيا في مدارس وكالة الغوث فـي غـزة تعـزى إلـى متغيـر      

 .التخصص

في متوسطات اسـتجابات   )α=0.05( روق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللةال توجد ف .3

معلمي المرحلة األساسية الدنيا في مدارس وكالة الغوث في غزة تعزى إلى متغير المؤهـل  

 .العلمي

في متوسطات اسـتجابات   )α=0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة .4

دنيا في مدارس وكالة الغوث في غزة تعزى إلى متغيـر مكـان   معلمي المرحلة األساسية ال

 .السكن

في متوسطات اسـتجابات   )α=0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة .5

معلمي المرحلة األساسية الدنيا في مدارس وكالة الغوث في غزة تعزى إلى متغير سـنوات  

 .الخبرة

في متوسطات اسـتجابات   )α=0.05( د مستوى داللةال توجد فروق ذات داللة إحصائية عن .6

معلمي المرحلة األساسية الدنيا في مدارس وكالة الغوث في غزة تعزى إلى متغير الصـف  

 .الذي يدرسه

  : وأظهرت نتائج الدراسة بأنه

في متوسطات اسـتجابات   )α=0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة .1

، الجـنس ( سية الدنيا في مدارس وكالة الغوث في غزة تعـزى إلـى  معلمي المرحلة األسا

  .)الصف الذي يدرسه، المؤهل العلمي، التخصص

في متوسـطات اسـتجابات    )α=0.05( توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  .2

، مكان السـكن ( معلمي المرحلة األساسية الدنيا في مدارس وكالة الغوث في غزة تعزى إلى

 .)الخبرة سنوات
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كانت اتجاهات المعلمين بشكل عام ايجابية نحو استخدام المسرح في التعلـيم علـى جميـع     .3

 .مجاالت االستبانة

وأوصى الباحث بعقد دورات للمعلمين توضح أهمية المسرح واسـتخدامه فـي عمليـة    

وأهمهـا  ، وان هناك معيقات نحو استخدام هذا األسلوب في التعليم يجب العمل على حلها، التعليم

وعـرض  ، عدم توفر مسارح خاصة في المدارس لعملية تـدريب الطلبـة علـى المسـرحات    

وكذلك عد حصص المعلمين التي ال تترك لهم مجال السـتخدام أي طريقـة   ، المسرحيات عليها

  .تدريس غير الطرق التقليدية

حول اتجاهات معلمي المدارس الحكومية فـي األردن نحـو    )2000، القط( واستقصى

حيث قام الباحث خاللها بتوزيع ، ال اللعب كطريقة تدريس وفعاليته في عملية التعلم والتعليمإدخ

معلماً ومعلمة من معلمي المرحلة األساسـية  ) 290( استبانة على عينة الدراسة التي بلغ حجمها

يات وقد فحصت الدراسة الفرض، في المدارس الحكومية التابعة لوزارة التربية والتعليم األردنية

  : الصفرية التالية

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في اتجاهات معلمي المدارس الحكومية في األردن نحو  •

  .إدخال اللعب كطريقة تدريس وفعاليته في عملية التعلم والتعليم تعزى لمتغير الجنس

و ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في اتجاهات معلمي المدارس الحكومية في األردن نح •

إدخال اللعب كطريقة تدريس وفعاليته في عملية التعلم والتعليم تعـزى لمتغيـر المرحلـة    

  .الدراسية

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في اتجاهات معلمي المدارس الحكومية في األردن نحو  •

  . إدخال اللعب كطريقة تدريس وفعاليته في عملية التعلم والتعليم تعزى لمتغير المؤهل العلمي

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في اتجاهات معلمي المدارس الحكومية في األردن نحو  •

  . إدخال اللعب كطريقة تدريس وفعاليته في عملية التعلم والتعليم تعزى لمتغير سنوات الخبرة
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ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في اتجاهات معلمي المدارس الحكومية في األردن نحو  •

  . كطريقة تدريس وفعاليته في عملية التعلم والتعليم تعزى لمتغير مكان المدرسة إدخال اللعب

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في اتجاهات معلمي المدارس الحكومية في األردن نحو  •

 .إدخال اللعب كطريقة تدريس وفعاليته في عملية التعلم والتعليم تعزى لمتغير  راتب المعلم

  : للنتائج التالية وقد توصلت الدراسة

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في اتجاهات معلمي المدارس الحكومية في األردن نحو  .1

أجر ، الجنس( إدخال اللعب كطريقة تدريس وفعاليته في عملية التعلم والتعليم تعزى لكل من

  .)مكان المدرسة، المعلم

رس الحكومية في األردن نحـو  توجد فروق ذات داللة إحصائية في اتجاهات معلمي المدا   .2

المرحلـة  ( إدخال اللعب كطريقة تدريس وفعاليته في عملية التعلم والتعليم تعزى لكل مـن 

  .)المؤهل العلمي، التخصص، الدراسية

كانت اتجاهات المعلمين نحو إدخال اللعب كطريقة تدريس ايجابية بدرجة كبيرة على جميع  .3

 .أبعاد االستبانة

، يدة تعيق استخدام مثل هذه الطريقة في التـدريس كحجـم المقـرر   كما أن هناك أمور عد .4

 .وبرنامج المعلم اليومي الدراسي

العوائق التي تقف أمام استخدام الفنون ، في دراسة تحليلية )1999، حسـون ( وقد لخص

بعوائـق  ، في التعليم في رياض األطفال في المملكة العربية السعودية من وجهة نظر المعلمـين 

واتجاهات معلمي ومعلمـات ريـاض األطفـال نحـو     ، لتكلفة المادية والمشكالت الفنيةتتعلق با

حيث أشار الباحث إلى أن التكلفة المادية التي تحتاجها عملية إدخـال  ، استخدام الفنون في التعليم

أما فيما يتعلق بالمشكالت الفنية تتمثل فـي جهـل العديـد مـن     ، الفنون في مناهج التعليم عالية

ين بطريقة استخدام الفن في التعليم وعدم وجود دليل يساعد المعلم في استخدام الفنون في المعلم

  .التعليم
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أما فيما يتعلق باتجاهات المعلمين فيرى الباحث أن من أسباب عزوف البعض منهم قـد  

وخروج الباحث ، يكون راجعاً إلى عدم الوعي بأهمية هذه الطريقة وعدم القدرة على استخدامها

صيات منها وضع مادة دراسية كمتطلب في الجامعات السعودية حول استخدام الفنـون غـي   بتو

  .التعليم

عن أثر استخدام الدراما في التحصيل الدراسي لدى طلبـة   )1999، حسني( واستقصى

حيث قـام الباحـث   ، الصف األول متوسط في المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم الكويتية

الفصـل األول  ، دراسيين من مدرسة ابن حزم األساسية التي يعمل فيها مدرسـاً باختيار فصلين 

واعتبر هذا الفصل هو ، تم تدريس الطلبة فيه بالطريقة التقليدية، طالباً) 36( وعددهم) أ( متوسط

طالباً تم تدريس الطلبة للمـواد  ) 38( وعددهم) ب( والفصل األول متوسط، المجموعة الضابطة

باستخدام ، التربية اإلسالمية، االجتماعيات، العلوم العامة، اللغة اإلنجليزية، العربية اللغة: التالية

  .الدراما واعتبر هذا الفصل هو المجموعة التجريبية

، وقام الباحث بتدريب زمالئه المعلمين على طريقة استخدام الدراما في عملية التـدريس 

واستخدم الباحث االختبـارات  ، لتعلم والتعليمحيث أن هناك دور للمعلم ودور للطالب في عملية ا

وقد أظهرت نتـائج الدراسـة بـأن    ، القبلية واالختبارات البعدية لتقييم تحصيل الطلبة الدراسي

التحصيل الدراسي لطلبة المجموعة التجريبية كان بفارق كبير عن التحصيل الدراسـي لطلبـة   

اما كطريقة تـدريس فـي المنـاهج    وأوصى الباحث بضرورة إدخال الدر، المجموعة الضابطة

  .وعمل دورات للمعلمين وتدريبهم على استخدام طريقة الدراما في تدريسهم، الدراسية

بدراسة هدفت إلى التعرف على أثر استخدام أسلوب التمثيل  )1995( دودينكما قام    

الشـفوي لـدى    الدرامي في تعليم اللغة اإلنجليزية كلغة أجنبية على تحسين القدرة على التعبير

أمـا المـادة   ، طالباً وطالبة) 162( وتألفت عينة الدراسة من، طالب الصف العاشر في األردن

الدراسية فقد طبقت باستخدام أنشطة الحوار ولعب األدوار لمدة ستة أسـابيع علـى المجموعـة    

خدم واسـت ، التجريبية بينما تم تدريس المجموعة الضابطة دون التركيز على اسـتخدام الـدراما  

وصمم هذا االختبار على أساس األهداف واألسـاليب  ، الباحث اختبار قبلي وبعدي لهذه الدراسة
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وأشارت نتائج هذه الدراسة ، التي درب عليها المعلم والمعلمة بالتطبيق العملي لألنشطة الدرامية

بـين متوسـطات    )α=0.05( إلى انه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى داللـة 

مات الطلبة الذين تعلموا باستخدام الطريقة التقليدية وأولئك الذين تعلموا باسـتخدام أسـلوب   عال

  .الدراما

، منهج وتطبيق، دراسة بعنوان الدراما والمسرح في تعليم الطفل )1992( موسى أجرى

وقد أجرى دراسته التجريبيـة  ، وقد هدفت لمعرفة أثر كل من الدراما والمسرح في تعليم الطفل

وأختار ، لى مدرستين من المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم األردنية في العاصمة عمانع

، ومدرسـة العامريـة األساسـية   ، مدرسة النزهـة األساسـية  : مدرستين أساسيتين للذكور هما

ومدرسـة أم عمـارة   ، مدرسة ميمونة أم المؤمنين األساسـية : ومدرستين أساسيتين لإلناث هما

كمجموعة تجريبية تـم  ، حيث اعتبر الباحث مدرستي النزهة للذكور أم عمارة لإلناث، األساسية

ومدرسـتي العامريـة   ، تدريس كافة المواد الدراسية فيها باستخدام الدراما والمسرح في التعليم

تم تدريس كافة المواد الدراسية ، األساسية للذكور وميمونة أم المؤمنين لإلناث كمجموعة ضابطة

  .طريقة التقليديةفيها بال

ما أثر استخدام الدراما والمسـرح فـي   : وقد أجابت الدراسة عن السؤال الرئيس التالي

  تعليم الطفل على تحصيلهم الدراسي؟

ال توجد فروق جوهرية فـي اسـتخدام   : وأجابت الدراسة عن الفرضية الصفرية التالية

  .)الدراما والمسرح، قليديةالت( الدراما والمسرح في تعليم الطفل تعزى لطريقة التدريس

إمكانية استخدام الدراما والمسرح في تعليم وتنشئة الطفل ) وقد توصلت الدراسة إلى أ  

 وجود فروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى داللـة      ) ب، وفي مختلف المواد الدراسية

)α=0.05(     نـةً  لصالح طلبة المجموعة التي تم تدريسـها باسـتخدام الـدراما والمسـرح مقار

  .بالمجموعة التي تم تدريسها بالطريقة التقليدية
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توجيـه  : وفي ضوء نتائج الدراسة خلص الباحث إلى مجموعة من التوصـيات أهمهـا  

وعقد دورات تدريبيـة  ، إجراءات المعلمين التدريسية نحو استخدام الدراما والمسرح في التعليم

وتضمين المنهاج أنشطة وتدريبات ، لتعليملهم أثناء الخدمة على كيفية استخدام هذه الطريقة في ا

  .تشجع على استخدام الدراما والمسرح إلى جانب طرائق التدريس األخرى

  : الدراسات األجنبية

ووجد أن هناك دراسـات  ، قام الباحث بإجراء مسح لألدب التربوي والدراسات السابقة

  : وثيقة الصلة بموضوع دراستنا وهي

وكـان  ، فقد أجريت في جامعة كاروالينا الجنوبيـة  )Lashelle,2003( الشيل دراسة

تعليماً شامالً في الفنون يتضمن الرقص ، الهدف منها ضمان أن يتلقى كل طالب في تلك الوالية

) 16( وفحصت هذه الدراسة عالمات النجاح لطالب الصف الثالـث فـي  ، والمسرح والموسيقى

، الرياضـيات ، القراءة( مواد دراسية هي ضمن ثالث، مدرسة ابتدائية اشتركت في هذا البرنامج

 وتوقعت الفرضية أنه سيكون زيادة ملحوظة في معدالت نجاح المدرسة فـي امتحـان  ، )العلوم

)Basic Skells Assess( ،   وهو برنامج تقييم المهارات األساسية بعد سنتين مـن انضـمامهم

هناك زيـادة ملحوظـة فـي     وتبين من الدراسة أن" دمج الفنون في المنهاج المدرسي"لبرنامج 

  .ولكن لم يحصل تحسن في مهارات العلوم، مهارات القراءة والرياضيات

عن تأثير إدخال الدراما علـى تحصـيل   )Omniewski,1999( آن أونيويسكي واستقصى   

وفيما إذا كان هناك اختالف ملحـوظ   بـين معـدالت    ، الصف الثاني االبتدائي في الرياضيات

ا ضمن المجموعة األولى التي تم إدخال برنامج الدراما إلـى مناهجهـا فـي    الطالب الذين كانو

ومعدالت طالب المجموعة الثانية التي تستعمل األسلوب التقليدي لتعلم الرياضيات ، الرياضيات

طالباً وطالبة في الصف الثـاني  ) 49( وطبق االختبار على، من خالل الكتاب المدرسي العادي

، وتم تقسيم الطالب إلى مجموعتين فـي كـل صـف   ، شمال بنسلفانيا االبتدائي في مدرسة في

أسابيع )6( وبعد، وقد تم عمل اختبارات قبلية، مجموعة اختبارية باإلضافة إلى مجموعة ضابطة

وتم تحليل البيانـات باسـتخدام   ، من التجربة تم فحص الطالب مرة أخرى لفحص مدى تذكرهم
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ب حصلوا على عالمات أعلى في االختبار البعدي وتبين أن الطال، المزدوج ANOVAاختبار 

  .الذي اجري بعد التجربة بغض النظر عن األسلوب التعليمي المتبع

في دراسته التي هدفت إلى التعرف على اتجاهات المعلمين نحـو   )Buth,1997( بوث أما    

بتدائيـة فـي   معلماً في المدرسـة اال ) 216( وتكونت عينة الدراسة، إدخال المسرح في المنهاج

فقـرة  ) 50( التي تكونت مـن ) االستبانة( واستخدم الباحث أداة الدراسة، مدارس أوتاوا في كندا

وعالجت الدراسة المتغيرات المستقلة .تقيس اتجاهات المعلمين نحو استخدام المسرح في المنهاج

  ).الخبرة، مكان المدرسة، المادة التي يدرسها، الشهادة، الجنس( التالية

، الدراسة إلى أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية نحو إدخال المسرح فـي المنهـاج   وخلصت

بينما ال توجد فروق نحو إدخال المسرح في ، )المادة التي يدرسها المعلم، الجنس( تعزى لكل من

  ).الخبرة، ومكان السكن، المؤهل العلمي( المنهاج تعزى لكل من

قامت بدراسة هدفت للتعرف على أثر استخدام  فقد )Rosalinda,1997( روزاليندا وكذلك    

وقد ، الدراما اإلبداعية على تعليم اللغة والقراءة لدى طالب الصف الخامس في والية نيوجيرسي

طالبـاً تـم تدريسـها    ) 25( األولى ضابطة تكونت من، تم تقسيم عينة الدراسة إلى مجموعتين

طالباً تم تعليمها القراءة واللغة باستخدام ) 22( نواألخرى تجريبية تكونت م، بالطريقة االعتيادية

وبعد ذلك تـم تطبيـق االختبـار    ، واستخدم هذا األسلوب لمدة شهرين كاملين، الدراما التعليمية

وخلصت الدراسة إلى أنه حصل تغيير على نتائج المجموعة التجريبية الـذين تعلمـوا   ، البعدي

يذكر على نتائج المجموعة التجريبية الـذين تعلمـوا   و ال تغير ، اللغة باستخدام أسلوب الدراما

  .القراءة بنفس األسلوب

عن أثر استخدام الدراما على كتابة األطفال مـن   )Richards,1996( ريتشـارد  واستقصى   

وتطبيـق أسـلوب   ، طفالً) 105( خالل تطبيق أسلوب الدراما على مجموعة تجريبية مكونة من

وخلصت الدراسة إلى أن األطفال الذين ، طفالً) 101( من الحوار على مجموعة ضابطة تكونت

  .استخدموا الدراما كانت كتاباتهم أكثر تنوعاً
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فقامت بدراسة هدفت للتعرف على أثر اسـتخدام التمثيليـات    )Barbara,1995( باربرا أما   

ث دراسـته  وطبق الباح، لخلق الدافعية في التعلم لدى طلبة المدارس االبتدائية في والية شيكاغو

، طالباً وطالبـة تـم تدريسـهم بالطريقـة التقليديـة     ) 18( ضابطة مكونة من، على مجموعتين

وبعـد  ، طالباً وطالبة تم تدريسهم باستخدام التمثيـل ) 20( ومجموعة أخرى تجريبية مكونة من

توصل الباحث إلى أنه ال توجد فروق في نتـائج الطلبـة   ، إجراء المعالجات اإلحصائية الالزمة

ولم يحصل أي تغيير يذكر على ، واء الذين تم تدريسهم بالطريقة االعتيادية أو باستخدام التمثيلس

  .دافعيتهم في التعلم

عن أثر استخدام الدراما فـي تطـوير مفـاهيم    )Hitchcock,1992( هيتشكوك واستقصى   

، نـدا في أمستردام فـي هول  Weklyالرياضيات لدى طالب الصف األول االبتدائي في مدارس 

واعتبر هذا الصف هو ، طالباً وطالبة) 17( ويبلغ عددهم )A( وتكونت عينة الدراسة من صفين

طالبـاً  ) 15( ويبلـغ عـددهم   )B( والصف، المجموعة الضابطة وتم تدريسه بالطريقة التقليدية

وتم إجـراء  ، وطالبة وهو المجموعة التجريبية وتم تدريس الرياضيات باستخدام اللعب التمثيلي

لمجتمعـين   T-testوتم معالجـة البيانـات باسـتخدام    ، ختبار قبلي واختبار بعدي للمجموعتينا

وخلصت نتائج الدراسة إلى أن نتائج المجموعة التجريبية والتي تم تدريسها باسـتخدام  ، دراسيين

  .اللعب التمثيلي كانت ملفته للنظر أكثر من نتائج المجموعة الضابطة

بدراسة هدفت للتعرف على اتجاهات معلمي المدارس االبتدائية  )Simic,1991( سميك وقام   

، الجـنس ( نحو استخدام صفوف المسرح والتمثيل كأداة تعليمية مساعدة للمعلم تبعاً للمتغيـرات 

واتفقـت  ، وأجريت على مدارس والية إنديانا االميركيـة ، )الخبرة، التخصص، المؤهل العلمي

السابقة في أنه يمكن استخدام وإدخال الدراما  )Richard,1990( نتائج دراسته مع نتائج دراسة

ولكنها اختلفت معها في أنه يمكن استخدام الدراما كأداة تعليميـة فـي   ، كأداة تعليمية في المناهج

أنه ال توجـد  ، وخلصت الدراسة إلى، المناهج التعليمية وفي الموضوعات األدبية والعلمية كافة

بينما توجد فـروق ذات داللـة   ، )الخبرة، الجنس( ى للمتغيراتفروق ذات داللة إحصائية تعز

  ).التخصص، المؤهل العلمي( إحصائية تعزى للمتغيرات
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فهدفت إلى التعرف على اتجاهات المعلمين نحـو   )Richard,1990( ريتشارد أما دراسة    

 ة الدراسـة مـن  وتكونت عين، إدخال الدراما اإلبداعية في مناهج التعليم في المدارس االبتدائية

، مدرسة في والية واشنطن في الواليـات المتحـدة االميركيـة   ) 26( معلماً ومعلمة في) 215(

قاس فيها اتجاهات المعلمين نحـو  ، فقرة) 52( واستخدم الباحث استبانة معده من قبله مكونة من

وضـوع  الم، الجـنس ( وهل للمتغيـرات المسـتقلة  ، إدخال الدراما اإلبداعية في مناهج التعليم

  .تأثير على اتجاهات المعلمين) الصف الذي يدرسه، عدد طالب الصف، التخصص

)  α=  0.05( وخلصت الدراسة إلى أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللـة 

في اتجاهات المعلمين نحو إدخال الدراما اإلبداعية في مناهج التعليم فـي المـدارس االبتدائيـة    

ما توجد فروق ذات داللة إحصائية في اتجاهات المعلمين نحو إدخال الـدراما  بين، يعزى للجنس

وتوصل الباحث إلى ، )عدد طالب الصف، الصف الذي يدرسه، التخصص( اإلبداعية يعزى إلى

بينما ال يمكـن  ) العلوم واللغة والديانات( انه يمكن استخدام الدراما في بعض الموضوعات مثل

، كما أنه يمكن استخدام الدراما للصفوف االبتدائية الدنيا، لرياضياتاستخدامها في موضوعات كا

وكذلك تستخدم في الصفوف التي يكـون  ، بينما يصعب استخدامها في الصفوف االبتدائية العليا

  .عدد الطالب فيها صغيراً

بدراسة هدفت إلى التعرف علـى   Rahman and Bisanz,1986( ( رحمن و بيزانز وقام   

المسرحية على التذكر واإلنشاء بدراسة عامل القدرة القرائيـة العليـا والمنخفضـة     أثر القصة

طالباً وطالبـة مـن طلبـة الصـف     ) 96( حيث استخدما لهذا الغرض عينة تكونت من، للطلبة

واآلخرون صنفوا علـى  ، ثمان وأربعون منهم صنفوا على أنهم قراء جيدون، السادس االبتدائي

المجموعة األولى استمعت إلـى  : زيعهم عشوائياً إلى ثالث مجموعاتوتم تو، أنهم قراء ضعاف

، وطلب منها أن تعيد ما سمعت بنفس الترتيب التي جـاءت بـه  ، قصة منظمة مترابطة الحبكة

ثم طلب منهـا  ، ولكن عرضت أحداثها بشكل غير منظم، والمجموعة الثانية سمعت القصة نفسها

أما المجموعة الثالثـة فقـد   ، ن المفروض أن تكون فيهأن تعيد ما سمعت ولكن بالترتيب الذي م

ولكن طلب منها أن تعيد ما ، سمعت القصة نفسها بالطريقة التي عرضت على المجموعة الثانية

إلى أن أداء الطلبـة  " رحمن وزميله"وتوصل ، سمعت بالترتيب العشوائي نفسه الذي جاءت فيه
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وا على أداء الطلبة الذين عرفوا بالقـدرات القرائيـة   الذين امتازوا بالقدرات القرائية العليا تفوق

  .الدنيا

عن أثر تـدريب   )Fitzgerald and Spiegel,1983( فيتزجيرالد و سبيجل دراسة 

وتكونـت  ، عينة من األطفال على كتابة القصة وفق قواعد محددة من خالل المنهاج المدرسـي 

رابع االبتـدائي الـذين يفتقـرون إلـى     طالباً وطالبة من طلبة الصف ال) 50( عينة الدراسة من

تـم تـوزيعهم عشـوائياً إلـى     ، المعرفة السابقة حول كيفية تأليف القصة وفق قواعد محـددة 

األولى تلقت تعليمات حول كيفية بناء القصة الجيدة وفق قواعد معينة مـن خـالل   ، مجموعتين

  .موس للنص المدروسالمنهاج المدرسي والثانية طلب منها أن تجد معاني الكلمات من القا

، واختبار اإلنشـاء ، وفي اختبار لقياس القدرة على االستيعاب الذي يؤدي إلى االستنتاج

تفوقت المجموعة التي تعلمت كيف تكتب قصة جيدة من النص المدروس على المجموعة التـي  

 وقد ظهر التحسن فـي ، استعانت بالقاموس لدراسة معاني كلمات تساعدها على فهم النص نفسه

وهذا يدل على أن تدريب ، التعلم بعد التدريب بفترة قصيرة واستمر بعد فترة طويلة نسبياً أيضاً

األطفال على كتابة القصة بالشكل الصحيح من خالل المنهاج المدرسي يحسن من قدرتهم علـى  

  .الفهم واالستيعاب

 التي هدفت إلى التعرف على اتجاهـات المعلمـين   )Thomas,1981( توماسدراسة 

، لتطوير برامج القراءة باستخدام الدراما المسرحية والتمثيل غير الرسمي في مدارس ميتشـيغان 

  .معلماً شاركوا في هذه الدراسة) 348( وتكونت عينة الدراسة من

وقد قام الباحث بدراسة اتجاهات المعلمين لتطوير برامج القـراءة باسـتخدام الـدراما    

وأجابـت  ، )خبـرة المعلـم  ، المؤهل العلمي، الجنس( التالية المسرحية تبعاً للمتغيرات المستقلة

  : الدراسة عن األسئلة التالية

ما اتجاهات المعلمين لتطوير برامج القراءة باستخدام الـدراما المسـرحية فـي مـدارس      .1

  ميتشيغان؟



 40

ما دور متغير الجنس على اتجاهات المعلمين لتطوير بـرامج القـراءة باسـتخدام الـدراما      .2

  ي مدارس ميتشيغان ؟المسرحية ف

ما دور متغير المؤهل العلمي على اتجاهات المعلمين لتطوير بـرامج القـراءة باسـتخدام     .3

  الدراما المسرحية في مدارس ميتشيغان ؟

ما دور متغير الخبرة على اتجاهات المعلمين لتطوير بـرامج القـراءة باسـتخدام الـدراما      .4

  المسرحية في مدارس ميتشيغان ؟ 

توصل الباحث إلـى أن هنـاك اتجاهـات    ، معالجات اإلحصائية الالزمةوبعد إجراء ال

وأنـه ال توجـد   ، ايجابية لدى المعلمين نحو استخدام الدراما المسرحية في تطوير برامج القراءة

، المؤهل العلمي، الجنس( يعزى إلى) α=  0.05( فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة

احث بعقد دورات للمعلمين لتدريبهم على استخدام الدراما المسرحية كما أوصى الب، )خبرة المعلم

  .في التعليم

  تعقيب على الدراسات السابقة: ثالثاً

، يجد الحداثـة فيهـا  ، إن المتتبع للدراسات السابقة العربية منها واألجنبية على حد سواء

التعلمية التعليمية قـد   حيث أن التوظيف الفعلي للدراما في العملية، وهذا سببه حداثة موضوعها

، العنـاتي ( بدأ شيوعه في الثمانينات من هذا القرن بالرغم من قدم مـيالد موضـوع الـدراما   

1997.(  

فقـد  ) اتجاهات المعلمين نحو استخدام الدراما في التعلـيم ( فمن حيث موضوع الدراسة

فـي  ، )2000( و حلــس )  2000( القـط : تشابهت هذه الدراسة مع الدراسات العربية التالية

 في تناولهـا للمتغيـرات التاليـة   ) 2000( فقد تشابهت مع دراسة القط، تناولها لهذا الموضوع

فـي  ) 2000( ومع دراسة حلـس، )والمؤهل العلمي، والتخصص، والمرحلة الدراسية، الجنس(

وإجرائها على مدارس وكالـة  ) والخبرة، المؤهل العلمي، التخصص، الجنس( تناولها للمتغيرات

  .واستخدام االستبانة كأداة في دراسته، غوثال
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ولكن هذه الدراسة انفردت عن الدراسات العربية السابقة في تناولها التجاهات المعلمين 

الجـنس  ، الجـنس والمؤهـل العلمـي   ( وأثر تفاعل كل مـن ، نحو استخدام الدراما في التعليم

وإجرائهـا علـى   ، االتجاهاتفي هذه ) الجنس والمرحلة الدراسية، الجنس والخبرة، والتخصص

  .)الدنيا والمتوسطة والعليا( معلمي المرحلة األساسية

أما بالنسبة للدراسات السابقة األجنبية فقد تشابهت هذه الدراسة مع دراسـة كـل مـن    

في تناولهـا لموضـوع   ، )1997( وبوث) 1991( وسميك) 1990( وريتشارد) 1981( توماس

  .الدراما في التعليم

) 1991( وسميك) 1981( و توماس) 1997( هذه الدراسة مع دراسة بوثفلقد تشابهت 

) 1990( ومع دراسة ريتشـارد ، )الخبرة، المؤهل العلمي، الجنس( في تناولها لعالقة المتغيرات

فـي اتجاهـات   ، )المرحلة التي يدرس فيهـا ، التخصص، الجنس( في تناولها لعالقة المتغيرات

  .التعليم المعلمين نحو استخدام الدراما في

وانفردت هذه الدراسة عن الدراسات السابقة األجنبية في تناولها ألثر التفاعل بين الجنس 

على اتجاهات ، )الخبرة والمرحلة الدراسية، التخصص، المؤهل العلمي( وبين كل من المتغيرات

مـدارس   وإجرائها على معلمي المرحلة األساسية في، المعلمين نحو استخدام الدراما في التعليم

  .  وكالة الغوث
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  الفصل الثالث

  المنهج واإلجراءات

  منهج الدراسة 

  مجتمع الدراسة 

  عينة الدراسة 

  أداة الدراسة 

  : تقنين أداة الدراسة 

  صدق األداة •

  ثبات األداة •

  إجراءات تطبيق الدراسة 

  : تصميم الدراسة 

  المتغيرات المستقلة •

  المتغيرات التابعة •

  المعالجات اإلحصائية 
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  ثالثالفصل ال

  المنهج واإلجراءات

ووصـف  ، ومجتمعها وعينتها، يتناول هذا الفصل وصفاً للمنهج المتبع في هذه الدراسة

  .وتصميمها ومعالجاتها اإلحصائية، وصدقها وثباتها وإجراءات تنفيذها، األداة المستخدمة فيها

  منهج الدراسة 

بهـدف  ، قع كما هو عليهالذي يدرس الوا، اتبع الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي

استكشاف اتجاهات المعلمين في مدارس وكالة الغوث الدولية في منطقة نابلس التعليميـة نحـو   

المؤهـل  ، الخبـرة ، الجنس: ومدى عالقتها بمتغيرات الدراسة وهي، استخدام الدراما في التعليم

ج جمـع البيانـات   حيث يتم في هذا المـنه ، التخصص، المرحلة التي يدرس فيها المعلم، العلمي

  .وإجراء التحليل اإلحصائي الستخراج النتائج المطلوبة

  مجتمع الدراسة

تكون مجتمع الدراسة من جميع المعلمين والمعلمات المسـجلين رسـمياً فـي الفصـل     

الذين يقومون بتدريس المواضيع الدراسية كافة للصفوف مـن  ، )2005-2004( الدراسي الثاني

في المدارس التابعة لوكالة الغـوث فـي منطقـة نـابلس     ، أساسياألول أساسي وحتى التاسع 

وبلغ عدد المعلمين والمعلمات الذين شملتهم الدراسة موزعين على محافظـات شـمال   ، التعليمية

  : كما يبينه الجدول التالي، )949( الوطن

  مجتمع الدراسةأفراد توزيع  .1رقم  الجدول

  عدد معلمي الوكالة المحافظة

  380  نابلس

  285  جنين

  190  طولكرم

  94  قلقيلية

  949  المجموع
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  عينة الدراسة

بالطريقـة العشـوائية   % 30تم اختيار عينة الدراسة من أفراد مجتمع الدراسة بنسـبة  

 من معلمي ومعلمات وكالة الغوث في منطقة نابلس التعليمية للفصل الدراسـي الثـاني  ، الطبقية

حيث تم تقسيم مجتمع الدراسة إلى أربـع  ، ومعلمة معلماً) 285( والبالغ عددها) 2004-2005(

وتم ترقيم قـوائم  ، ومعلمي قلقيلية، ومعلمي طولكرم، ومعلمي جنين، معلمي نابلس: طبقات هي

) 379( وحتـى ) 000( فمثالً قائمة نابلس بدأت باألرقـام ، أسماء المعلمين كل منطقة على حده

معلماً ومعلمة ممن تقع أرقامهم ضـمن  ) 114( ومن ثم استخدمت الجداول العشوائية في اختيار

    .هذه األرقام حتى يكونوا من ضمن أفراد العينة

في محافظـة  ) 86( و، معلماً ومعلمة في محافظة نابلس) 114( وكانت العينة مكونة من

توزيع عينة ) 2( ويبين الجدول ،في محافظة قلقيلية) 28(و، في محافظة طولكرم) 57(و، جنين

  .الدراسة

  عينة الدراسة أفراد توزيع .2رقم  دولالج

  عدد معلمي الوكالة المحافظة

  114  نابلس

  86  جنين

  57  طولكرم

  28  قلقيلية

  285  المجموع

ويوضح .تبين توزيع عينة الدراسة تبعاً لمتغيراتها المستقلة) 7(، )6(، )5(، )4(، )3( والجداول

  لجنستوزيع أفراد عينة الدراسة وفق متغير ا) 3( الجدول

  توزيع أفراد عينة الدراسة وفق متغير الجنس .3 رقم الجدول

  %)( النسبة المئوية  التكرار الجنس

 57.1 161  ذكر

 42.9 121  أنثى

 100.0 282  المجموع
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  توزيع أفراد عينة الدراسة وفق متغير المؤهل العلمي) 4( ويوضح الجدول

  المؤهل العلمي توزيع أفراد عينة الدراسة وفق متغير .4رقم  الجدول

  %)( النسبة المئوية  التكرار المؤهل العلمي

 34.8 98  دبلوم

 48.9 138  بكالوريوس

 16.3 46  ماجستير

 100.0 282  المجموع

  توزيع أفراد عينة الدراسة وفق متغير التخصص) 5( ويوضح الجدول

  توزيع أفراد عينة الدراسة وفق متغير التخصص .5رقم  الجدول

  %)( النسبة المئوية  رالتكرا التخصص

 13.5 38 رياضيات

 58.9 166 تربية ابتدائية

 6.7 19 علوم

 9.2 26   لغة عربية

 3.9 11  لغة انجليزية

 1.8 5 اجتماعيات

 6.0 17  تربية إسالمية 

 100.0 282  المجموع

  توزيع أفراد عينة الدراسة وفق متغير الخبرة) 6( ويوضح الجدول

  فراد عينة الدراسة وفق متغير الخبرةوزيع أت .6رقم  الجدول

  %)( النسبة المئوية  التكرار الخبرة

 24.8 70  سنوات 5اقل من 

 23.4 66  سنوات 10إلى أقل من  5من 

 24.1 68  سنة 20 – 10من 

 27.7 78  سنة 20أكثر من 

 100.0 282  المجموع
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  لتي يدرس فيها المعلمتوزيع أفراد عينة الدراسة وفق متغير المرحلة ا) 7( ويوضح الجدول

  توزيع أفراد عينة الدراسة وفق متغير المرحلة التي يدرس فيها المعلم .7 الجدول

  %)( النسبة المئوية  التكرار المرحلة الدراسية

 19.5 55  أساسية دنيا

 46.5 131  أساسية متوسطة

 34.0 96  أساسية عليا

 100.0 282  المجموع

  أداة الدراسة

والرجوع إلى األدب السابق وقراءة ما كتب حـول  ، لدراسات السابقةبعد اإلطالع على ا

قام الباحث بتصميم استبانة كأداة لتحقيـق أهـداف هـذه    ، موضوع استخدام الدراما في التعليم

  : وقد تكونت هذه االستبانة من قسمين، الدراسة

  .)المتغيرات المستقلة( يتناول المعلومات الشخصية للمستجيب: القسم األول

فقرة لقياس اتجاهات المعلمين في وكالة الغوث الدولية في منطقة ) 36( يشتمل على: القسم الثاني

وهـذه  ، حيث تضمن هذا القسم خمسة مجاالت، نابلس التعليمية نحو استخدام الدراما في التعليم

  : المجاالت هي

، 11، 9، 8، 1( هـي  وفقراته: إدراك المعلم ألثر الدراما في أساليب التدريس: المجال األول-أ

17 ،20 ،24 (  

  )27، 12، 10، 7، 3، 2(: وفقراته هي: مناسبة الدراما لطبيعة المنهاج: المجال الثاني-ب

  )34، 29، 22، 16، 4(: وفقراته هي: توافر االمكانات المادية: المجال الثالث-ج

، 35، 31، 30، 28 ،14، 6، 5(: وفقراته هي: االتجاهات العامة نحو الدراما: المجال الرابع-د

36 (  
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، 21، 19، 18، 15، 13(: وفقراتـه هـي  : أثر الدراما في شخصية المتعلم: المجال الخامس-ه

23 ،25 ،26 ،32 ،33 (  

  فقرات االستبانة تبعاً لمجاالت الدراسة) 8( ويوضح الجدول

  فقرات االستبانة تبعاً لمجاالت الدراسة .8رقم  الجدول

  الرقم
  البعد

عدد

 الفقرات
  فقراتال

أساليب  ك المعلم ألثر الدراما فيإدرا  1

 التدريس
7  

1 ،8 ،9 ،11 ،17 ،20 ،24  

  27، 12، 10، 7، 3، 2  6  مناسبة الدراما لطبيعة المنهاج  2
  34، 29، 22، 16، 4  5  توافر االمكانات المادية  3
  االتجاهات العامة نحو الدراما  4

8  
5 ،6 ،14 ،28 ،30 ،31 ،

35 ،36  
  ما في شخصية المتعلمأثر الدرا  5

10  
13 ،15 ،18 ،19 ،2123 ،

26 ،25 ،32 ،33  

    36  المجموع  

: الذي يتكون من خمسة مسـتويات وهـي   )Likert Scale( وقد تم اعتماد سلم ليكرت

، 3، 2، 1بحيث تعطى األوزان ، أعارض بشدة، أعارض، )محايد( ال رأي، أوافق، أوافق بشدة

  .إذا كانت الفقرة تحمل اتجاهاً ايجابياً، لترتيبللمستويات السابقة على ا  5، 4

للمستويات السابقة وبنفس الترتيب إذا كانـت   1، 2، 3، 4، 5في حين تعطى األوزان 

يوضح توزيع األوزان التي تعطى لالسـتجابات علـى   ) 9( والجدول، الفقرة تحمل اتجاهاً سلبياً

  .ة عنهافقرات االستبانة على ضوء اتجاه الفقرة ومستوى اإلجاب
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توزيع األوزان التي تعطى لالستجابات على فقرات االستبانة على ضوء اتجاه  .9رقم  الجدول

  الفقرة ومستوى اإلجابة عنها

  مستوى االستجابة نوع الفقرة

أوافق

  بشدة

أعارض   أعارض  ال رأي أوافق

  بشدة

  1  2  3  4  5  الفقرة التي تحمل اتجاهاً ايجابياً

  5  4  3  2  1  ها سلبياًالفقرة التي تحمل اتجا

وسـتؤخذ بعـين   ، وقد صاغ الباحث سبع فقرات بشكل عكسي بالنسبة لباقي الفقـرات 

، 14، 28، 30، 31، 35( وهذه الفقرات هـي ، االعتبار في التحليل اإلحصائي ومناقشة النتائج

12 ،3(.  

  صدق أداة الدراسة

قيقيـة للمعلمـين نحـو    لقد روعي في بناء االستبانة بأن تعكس فقراتها االتجاهـات الح 

  .في مدارس وكالة الغوث في منطقة نابلس التعليمية، استخدام الدراما في التعليم

على لجنة ) 1ملحق ( فقد تم عرض االستبانة بصورتها األولية، وللتأكد من صدق األداة

) 6( حيث كان، يحمل كل منهم شهادة الدكتوراه في التربية، تحكيم تتكون من اثني عشر عضواً

وعضوان من دائرة التربية والتعليم في وكالـة  ، منهم أعضاء في جامعة النجاح الوطنية بنابلس

وقد قام كل عضو مـن أعضـاء   ، )2ملحق ( أعضاء من جامعة القدس المفتوحة) 4( و، الغوث

من حيث وضوح الفقرة ، لجنة التحكيم بإبداء رأيه ووجهة نظره في كل فقرة من فقرات االستبانة

  .وكذلك االتجاه الذي تحمله الفقرة ايجابياً كان أم سلبياً، ا للمجال الذي وضعت فيهوانتمائه

تم تعديل االستبانة بحـذف  ، راء أعضاء لجنة التحكيم في فقرات االستبانةآوبعد تجميع 

) 36( وأصبحت االستبانة بصورتها المعدلة تتكـون مـن  ، وتعديل البعض اآلخر، بعض فقراتها

  ).3ملحق ( مجاالت الخمسةفقرة موزعة على ال
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  : وفيما يلي بعض الفقرات التي تم تعديلها

أرى أن الـدراما  "حيث تم تعديلها إلى ، حبذا لو تكشف الدراما عن مواهب الطالب لتنميتها -1

  ."تكشف عن مواهب الطلبة وتنميتها

أن  أشعر"، وعدلت إلى، أوافق على أن المنهاج الفلسطيني غير معد لتوظيف أسلوب الدراما -2

 ."المنهاج الفلسطيني غير معد لتوظيف أسلوب الدراما

وعدلت ، تزعجني إدارة المدرسة التي ال تشجع على تفعيل أسلوب الدراما في غرفة الصف -3

تزعجني إدارة المدرسة التي ال تشجع على تفعيل أسلوب الدراما بذريعة االمكانـات  "، إلى

 ."المادية

أحـس  "، وعدلت إلى، ح عن أنفسهم من خالل الدراماأميل إلى أن الطلبة يستطيعون التروي -4

 ."بأن الطلبة يستطيعون الترويح عن أنفسهم من خالل الدراما

أحس بأن الدراما من "، وعدلت إلى، أوافق بأن الدراما من خير وسائل عالج الطفل الخجول -5

  ."أفضل وسائل عالج الطفل الخجول

  ثبات األداة

فبلغت نسـبته  ، عادلة كرونباخ الفا الستخراج الثباتللتحقق من ثبات األداة استخدمت م

وهي نسبة ثبات مقبولة تربويـاً  ) 0.81( وعلى المجاالت) 0.785( الكلية على فقرات االستبانة

  .تؤكد إمكانية استخدام األداة

  إجراءات تطبيق الدراسة

  : تم تنفيذ هذه الدراسة بإتباع اإلجراءات اآلتية
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لى الدراسة وعمادة الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنيـة  تم التنسيق بين المشرفين ع -1

حيث تم توجيه كتاب من قبل المشرفين  إلى ، من أجل تسهيل تنفيذ الدراسة وتطبيقها ميدانياً

  .عمادة الدراسات العليا

تم توجيه كتاب من عمادة الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية إلى مدير التعليم لوكالة  -2

وتسهيل مهمتة في ، لتزويد الباحث باإلحصائيات الالزمة، وث في منطقة نابلس التعليميةالغ

حيـث قـام   ، )4ملحق ( )قلقيلية، طولكرم، جنين، نابلس( توزيع أداة الدراسة على مدارس

وتمـت  ، مدير التعليم بإرسال هذا الكتاب إلى دائرة التربية والتعليم في وكالة الغوث بالقدس

 ).5ملحق( الموافقة بعد أسبوعين تقريباً

 قام الباحث بتوزيع االستبانة على المعلمين والمعلمات حسب عينة الدراسة والتي تكونت من -3

حيث تعـاون  ، 2005-2004وذلك في بداية الفصل الدراسي الثاني ، معلماً ومعلمة) 285(

وبعـض المشـرفين   ، لتعليميـة مع الباحث قسم التعليم في وكالة الغوث في منطقة نابلس ا

في توزيع وإيصال االسـتبانة إلـى   ، وبعض مدراء المدارس، وبعض المعلمين، التربويين

 .واستالمها منهم، جميع أفراد عينة الدراسة

وقـد تسـلم   ، قام أفراد عينة الدراسة بإعادة االستبانات بعد تعبئتها واإلجابة على فقراتهـا  -4

  2005االستبانات خالل األسبوع األول من شهر نيسان الباحث المجموعة األخيرة من هذه 

وبهذا يكون الباحث قد تسلم جميع االستبانات التي وزعت على أفراد عينة الدراسة باستثناء 

 99.2أي بنسبة إرجاع ، )285( استبانة من أصل) 282( أي، ثالث استبانات لم يتم إعادتها

 .لتحليل اإلحصائيوأن جميع االستبانات المعادة كانت صالحة ل% 

قام الباحث بإدخال هذه البيانات إلى الحاسوب إلجراء عمليات التحليل اإلحصائي المناسـبة   -5

  . لمعرفة نتائج فحص فرضيات الدراسة
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  تصميم الدراسة

صممت هذه الدراسة بهدف التعرف على اتجاهات المعلمين في مدارس وكالـة الغـوث    

وقد شملت هذه الدراسة عـدداً مـن   ، م الدراما في التعليمفي منطقة نابلس التعليمية نحو استخدا

  : وهي، المتغيرات

  المتغيرات المستقلة

  .)أنثى، ذكر( وله مستويان: الجنس -1

  .)ماجستير، بكالوريوس، دبلوم( وله ثالثة مستويات: المؤهل العلمي -2

، اجتماعيـات ، ةلغة عربي، علوم، رياضيات، تربية ابتدائية( وله سبعة مستويات: التخصص -3

  .)تربية إسالمية، لغة إنجليزية

 10مـن  ، سـنوات  10إلى أقل من  5من ، سنوات 5أقل من ( وله أربعة مستويات: الخبرة -4

  ).سنة 20أكثر من ، سنة 20إلى 

               ، )3-1( أساسية دنيـا مـن  ( وله ثالثة مستويات: المرحلة الدراسية التي يدرس فيها المعلم -5

  .))9-7( أساسية عليا من، )6-4( ية متوسطة منأساس

  المتغيرات التابعة

  : اتجاهات المعلمين نحو استخدام الدراما في التعليم وله خمسة أبعاد وهي

  .إدراك المعلم ألثر الدراما في أساليب التدريس: البعد األول -

  .مناسبة الدراما لطبيعة المنهاج: البعد الثاني -

  .فر االمكانات الماديةتوا: البعد الثالث -

  .االتجاهات العامة نحو الدراما: البعد الرابع -
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  .أثر الدراما في شخصية المتعلم: البعد الخامس -

  المعالجات اإلحصائية

 تم إدخال البيانات  للحاسوب لمعالجتها بواسطة البرنامج اإلحصائي للعلوم االجتماعيـة  

)SPSS( ،طات الحسابية واالنحرافات المعياريـة لجميـع   وقد استخدمت النسب المئوية والمتوس

) ت( كما تم استخدام اختبـار ، ولكل مجال من مجاالتها لإلجابة عن السؤال األول، فقرات األداة

واستخدام اختبار تحليـل التبـاين   ، للمجموعات المستقلة من أجل فحص صحة الفرضية األولى

كما تم اسـتخدام  ، )والرابعة والخامسةالثانية والثالثة ( لفحص الفرضيات) ANOVA( األحادي

للمقارنات البعدية من أجل الكشف عن مواطن الفروق التي ظهرت في اختبـار  ) LSD( اختبار

 للتفاعل بين المتغيـرات لفحـص الفرضـيات   ) MANOVA( واختبار، تحليل التباين األحادي

  ). السادسة والسابعة والثامنة والتاسعة(
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  الفصل الرابع

  لدراسةنتائج ا
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  الفصل الرابع

  نتائج الدراسة

يحتوي هذا الفصل عل تحليل النتائج المتعلقة بالسؤال الرئيس وكـذلك علـى النتـائج    

  .المتعلقة بفرضيات الدراسة

  : النتائج المتعلقة بالسؤال الرئيس الذي نصه: أوال

اسـتخدام   ما اتجاهات المعلمين في مدارس وكالة الغوث في منطقة نابلس التعليمية نحـو ( 

  )الدراما في التعليم؟

استخدمت المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لكـل  ، من أجل اإلجابة عن هذا السؤال

  .فقرة من فقرات كل مجال من مجاالت االستبانة

، )موافق بشـدة ( درجات عن كل إجابة) 5( وقد أعطي للفقرات ذات المضمون اإليجابي

و درجتان عن كل ، )محايد( درجات عن كل إجابة) 3( و، )موافق( درجات عن كل إجابة) 4(و

  ).معارض بشدة( ودرجة واحدة عن كل إجابة، )معارض( إجابة

  ومن أجل تفسير النتائج أعتمد الميزان اآلتي للنسب المئوية لالستجابات

  ميزان النسب المئوية لالتجاهات .10 جدول رقمال

 النسبة المئوية  درجة االستجابات

  %50قل من أ  منخفضة جدا

  %60أقل من -%50من   منخفضة

  %70أقل من  -% 60من   متوسطة

  %80أقل من  -% 70من   مرتفعة

  فما فوق% 80من   مرتفعة جدا

) 2005، حنـاوي ( منها دراسة، حيث أن هناك العديد من الدراسات التي استخدمت هذا الميزان

  .)2000، حلس( ودراسة) 2000، القط( ودراسة
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  .خالصة النتائج) 16( ويبين الجدول، النتائج) 15(، )14(، )13(، )12(، )11( وتبين الجداول

  )إدراك المعلم ألثر الدراما في أساليب التدريس( النتائج المتعلقة بالمجال األول) 1

إدراك المعلم ألثر الدراما في أساليب ( تم تحليل فقرات االستبانة المتعلقة بالمجال األول

  : لجدول التاليوعرضها في ا) التدريس

المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمجال إدراك المعلم ألثـر الـدراما فـي     .11رقم  الجدول

  أساليب التدريس

رقم 

  الفقرة
  الفقرات

متوسط 

االستجابة
*  

النسبة 

 المئوية

)(%  

درجة 

  االستجابة

1  
أرى أن  الدراما تعمل على توطيد العالقة بين 

  .المعلم والطالب
4.41 88.20 

مرتفعـــة 

 جدا

8  
أرى أن الدراما تكشف عن مواهـب الطلبـة   

  .وتنميتها
4.20 84.00 

مرتفعـــة 

 جدا

9  
يسعدني استخدام الدراما كأسلوب تعليمي ناجح 

  .داخل غرفة الصف
4.04 80.80 

مرتفعـــة 

 جدا

11  
يسعدني أن استخدام الدراما في التعلـيم يتـيح   

  .التنافس الشريف بين الطلبة
4.12 82.40 

 مرتفعـــة

 جدا

17  
أرى أن الدراما وسيلة لحل المشاكل السـلوكية  

  .لدى الطلبة
4.34 86.80 

مرتفعـــة 

 جدا

20  
أرى أن الدراما تشجع على اتخاذ القرارات في 

  .المواقف الطارئه
4.12 82.40 

مرتفعـــة 

 جدا

 87.00 4.35  .أشعر أن الدراما تطور مهارة حل المشكالت  24
مرتفعـــة 

 جدا

 84.60 4.23  الالدرجة الكلية للمج  
مرتفعـــة 

 جدا
  درجات) 5( أقصى درجة للفقرة*
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أن مستوى استجابات المعلمين نحو إدراك المعلم ألثـر  ، السابق) 11( يتبين من الجدول

حيـث  ، كان مرتفعاً جداً على جميع الفقرات وعلى الدرجة الكليـة ، الدراما في أساليب التدريس

  %).80( ثر منكانت النسبة المئوية لالستجابات عليها أك

  )مناسبة الدراما لطبيعة المنهاج( النتائج المتعلقة بالمجال الثاني) 2

وعرضها في  )مناسبة الدراما لطبيعة المنهاج( تم تحليل فقرات االستبانة المتعلقة بالمجال الثاني

  : الجدول التالي

  لطبيعة المنهاج المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمجال مناسبة الدراما .12رقم  الجدول

رقم 

  الفقرة
  الفقرات

متوسط 

االستجابة 
*  

النسبة 

 المئوية

)(%  

درجة 

 االستجابة

2  
أرى أنه من الممكن تطبيق الـدراما كأسـلوب   

  .تعليمي ناجح في جميع المناهج
4.19 83.80 

مرتفعــة 

 جدا

3*  
يزعجني أن الدراما تحتاج لوقت طويل اليتفـق  

  .مع زمن الحصة الصفية
4.2 84.00 

مرتفعــة 

 جدا

7  
أرى أن المناهج الفلسطينية غير معدة لتوظيـف  

  .أسلوب الدراما
4.02 80.40 

مرتفعــة 

 جدا

10  
أرى أن المناهج تركز على أسـاليب التـدريس   

  .التقليدية
4.03 80.60 

مرتفعــة 

 جدا

*12  
ــة ال تغطــي  ــدورات التعليمي يزعجنــي أن ال

  .موضوع الدراما بفاعلية
4.38 87.60 

مرتفعــة 

 جدا

27  
أرى أن تصميم دروس تعليميـة  تقـوم علـى    

 يساعد في تعليم الطلبة، استخدام الدراما
4.15 83.00 

مرتفعــة 

 جدا

 83.20 4.16  الدرجة الكلية للمجال  
مرتفعــة 

 جدا
  درجات) 5( أقصى درجة للفقرة*
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السابق أن مستوى استجابات المعلمين نحـو مناسـبة الـدراما    ) 12( يتبين من الجدول

حيث كانـت النسـبة   ، لمنهاج كان مرتفعاً جداً على جميع الفقرات وعلى الدرجة الكليةلطبيعة ا

تعطي مفهومـاً عكسـياً   ) 12، 3( وبما أن الفقرات، %)80( المئوية لالستجابات عليها أكثر من

وظهر في الجـدول بقيمتـه   ، فيعتبر ارتفاعها المرتفع جداً منخفضاً جداً، عن اتجاهات المعلمين

لمرتفعة رغم أنها عوملت بشكل عكسي في التحليل حتى تعطي النتيجة الكلية للمجـال  العكسية ا

  .مستوى صحيحاً التجاهات المعلمين

  )توافر االمكانات المادية( النتائج المتعلقة بالمجال الثالث) 3

وعرضـها فـي   ) توافر االمكانـات الماديـة  ( تم تحليل فقرات االستبانة المتعلقة بالمجال الثالث

  : دول التاليالج

  المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمجال توافر االمكانات المادية .13رقم  الجدول

رقم 

  الفقرة
  الفقرات

متوسط 

االستجابة 
*  

النسبة 

 المئوية

)(%  

درجة 

  االستجابة

4  
يزعجني ارتفاع تكلفة ميزانية تطبيق الدراما في 

  المدرسة
 مرتفعة 78.00 3.9

16  
ـ   تطيع توظيـف الـدراما   أحس أن المعلـم يس

  .باالمكانات المتاحة في غرفة الصف
4.17 83.40 

ــة  مرتفع

 جدا

22  
تزعجني إدارة المدرسة التي ال تشـجع علـى   

  تفعيل أسلوب الدراما بذريعة االمكانات المادية
4.1 82.00 

ــة  مرتفع

 جدا

 83.00 4.15  أرى أن تكلفة استخدام الدراما في التعليم زهيدة  29
ــة  مرتفع

 جدا

34  
أرغب بتوفير مرافق خاصة للقيـام بفعاليـات   

 .الدراما المدرسية
4.15 83.00 

ــة  مرتفع

 جدا

 82.00 4.10  الدرجة الكلية للمجال  
ــة  مرتفع

 جدا
  درجات) 5( أقصى درجة للفقرة*



 58

السابق أن مستوى استجابات المعلمين نحو تـوافر االمكانـات   ) 13( يتبين من الجدول

حيـث كانـت النسـبة المئويـة     ) 34، 29، 22، 16( لى الفقـرات المادية كان مرتفعاً جداً ع

حيـث  ) 4( وكان مستوى االستجابات مرتفعاً على الفقـرة ، %)80( لالستجابات عليها أكثر من

وكانـت النسـبة   ، %)80( واقل مـن %) 70( كانت النسبة المئوية لالستجابات عليها أكثر من

  %).82.00( ة النسبة المئويةالمئوية للدرجة الكلية للبعد مرتفعة جدا بدالل

  )االتجاهات العامة نحو الدراما( النتائج المتعلقة بالمجال الرابع) 4

وعرضها فـي  ) االتجاهات العامة نحو الدراما( تم تحليل فقرات االستبانة المتعلقة بالمجال الرابع

  : الجدول التالي

  تجاهات العامة نحو الدراماالمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمجال اال .14رقم  الجدول

رقم 
  الفقرة

  الفقرات
متوسط 

االستجابة 
*  

النسبة 
 المئوية

)(%  

درجة 
 االستجابة

5  
أحس بأن الطلبة يستطيعون الترويح عن أنفسـهم  

  .من خالل الدراما
4.21 84.20 

مرتفعــة 
 جدا

6  
أشعر باالنزعاج الن المعلومات المتـوفرة عـن   

  .ر كافيةاستخدام الدراما في التعليم غي
4.1 82.00 

مرتفعــة 
 جدا

14*  
أرى أن الدراما أسلوب تعليمي ما زال في مرحلة 

  .الوالدة لم ينضج بعد
4.27 85.40 

مرتفعــة 
 جدا

28*  
أرى أن الدراما أسلوب هزلي ال ينمـي القـدرة   

  .العلمية عند الطلبة
 مرتفعة 75.60 3.78

30*  
أرى أن الظروف الحالية غير مناسـبة لتطبيـق   

  .ماالدرا
4.12 82.40 

مرتفعــة 
 جدا

 مرتفعة 78.00 3.9  .أشعر بالملل من استخدام الدراما في التعليم  *31

 82.40 4.12  .أشعر أن الدراما ال تتفق مع عاداتنا وتقاليدنا  *35
مرتفعــة 

 جدا

36  
أحرص على تطوير ذاتي لمعرفة المزيـد عـن   

  .استخدام الدراما في التعليم
4.15 83.00 

مرتفعــة 
 جدا

 81.60 4.08  الدرجة الكلية للمجال  
مرتفعــة 

 جدا
  درجات) 5( أقصى درجة للفقرة*
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السابق أن مستوى استجابات المعلمين نحو االتجاهـات العامـة   ) 14( يتبين من الجدول

حيـث كانـت النسـبة    ) 36، 35، 30، 14، 6، 5( نحو الدراما كان مرتفعاً جداً على الفقرات

 وكان مستوى االستجابات مرتفعاً علـى الفقـرات  ، %)80( ثر منالمئوية لالستجابات عليها أك

  %).80( واقل من%) 70( حيث كانت النسبة المئوية لالستجابات عليها أكثر من) 31، 28(

تعطي مفهوما عكسياً عن اتجاهات المعلمين ) 35، 31، 30، 28، 14( وبما أن الفقرات

وظهر فـي الجـدول بقيمتـه    ، اً انخفاضاً جداًوارتفاعها المرتفع جد، فيعتبر ارتفاعها انخفاضاً

حتى تعطي النتيجـة الكليـة    -رغم أنها عوملت بشكل عكسي في التحليل  -العكسية المرتفعة  

وكانت النسبة المئوية للدرجة الكلية مرتفعـة جـداً   ، للمجال مستوى صحيحاً التجاهات المعلمين

  %).81.60( بداللة النسبة المئوية

  )اثر الدراما في شخصية المتعلم( لقة بالمجال الخامسالنتائج المتع) 5

وعرضـها  ) اثر الدراما في شخصية المتعلم( تم تحليل فقرات االستبانة المتعلقة بالمجال الخامس

  : في الجدول التالي

  المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمجال اثر الدراما في شخصية المتعلم .15رقم  الجدول

رقم 
  الفقرة

  اتالفقر
متوسط 

االستجابة 
*  

النسبة 
 المئوية

)(%  

درجة 
  االستجابة

13  
أرى أن الدراما تنمي الخيـال اإلبـداعي لـدى    

  .الطلبة
4.1 82.00 

ــة  مرتفع
 جدا

15  
أن الـدراما تشـعر المـتعلم بـالفرح     ، يريحني
  .والسرور

4.35 87.00 
ــة  مرتفع

 جدا

18  
أرى أن الدراما تثري اللغة لـدى الطلبـة مـن 

  .لب على بعض عيوب النطقخالل التغ
4.15 83.00 

ــة  مرتفع
 جدا

19  
أحس بأن الدراما تعمل على تنمية حواس الطلبة 

  .من خالل اإليقاع والحركة
4.03 80.60 

ــة  مرتفع
 جدا

21  
أرى أن عيوب النطق عند الطلبة يمكن التغلـب  

  .عليها من خالل الدراما
4.38 87.60 

ــة  مرتفع
 جدا

23  
وسائل عالج الطفل  أحس بان الدراما من أفضل

  الخجول
4.27 85.40 

ــة  مرتفع
 جدا
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رقم 
  الفقرة

  اتالفقر
متوسط 

االستجابة 
*  

النسبة 
 المئوية

)(%  

درجة 
  االستجابة

 83.40 4.17  .أرى أن الدراما تنمي روح العمل التعاوني  25
ــة  مرتفع

 جدا

26  
يفرحني أن الدراما تسمح للطالب بأن يعبر عـن  

  .انفعاالته ومشاعره
4.34 86.80 

ــة  مرتفع
 جدا

32  
أشعر أن الدراما تعود الطالـب علـى التفكيـر    

  .ظم في مواجهة مشكالت الحياةالمنطقي المن
4.15 83.00 

ــة  مرتفع
 جدا

 83.00 4.15 .أرى أن الدراما تعزز ثقة المتعلم بنفسه  33
ــة  مرتفع

 جدا

 84.20 4.21  الدرجة الكلية للمجال  
ــة  مرتفع

 جدا
  درجات) 5( أقصى درجة للفقرة*

اما فـي  السابق أن مستوى استجابات المعلمين نحو اثـر الـدر  ) 15( يتبين من الجدول

شخصية المتعلم كان مرتفعاً جداً على جميع الفقرات وعلى الدرجة الكلية حيث كانـت النسـبة   

  %).80( المئوية لالستجابات عليها أكثر من

  : خالصة النتائج وترتيب األبعاد والدرجة الكلية لالستجابات) 6

  لكلية لالستجاباتالمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لألبعاد والدرجة ا .16رقم  الجدول

  البعد الرقم
متوسط 

  *االستجابة 

 النسبة المئوية

)(%  

درجة 

  االستجابة

1  
إدراك المعلم ألثر الدراما في أسـاليب  

  لتدريس
 مرتفعة جدا 84.60 4.23

 مرتفعة جدا 84.20 4.21  أثر الدراما في شخصية المتعلم  2

 امرتفعة جد 83.20 4.16  مناسبة الدراما لطبيعة المنهاج  3

 مرتفعة جدا 82.00 4.10  توافر االمكانات المادية  4

 مرتفعة جدا 81.60 4.08  االتجاهات العامة نحو الدراما  5

 مرتفعة جدا 83.12 4.16  الدرجة الكلية
  درجات) 5( أقصى درجة لالستجابة*
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السابق أن مستوى اتجاهات المعلمين نحو استخدام الدراما فـي  ) 16( يتبين من الجدول

هم كانت مرتفعة جداً حيث كانت النسب المئوية على جميع األبعاد وعلى الدرجـة الكليـة   مدارس

  .%)80( أكثر من

  : النتائج المتعلقة باألسئلة الفرعية: ثانيا

  : نتائج السؤال األول الذي نصه

ما دور متغير الجنس في اتجاهات المعلمين في مدارس وكالة الغوث في منطقـة    -1

  نحو استخدام الدراما في التعليم ؟نابلس التعليمية 

  : وتنبثق عن السؤال الفرضية األولى التي نصها

فـي متوسـطات   )  α=  0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة

استجابات المعلمين في مدارس وكالة الغوث في منطقة نابلس التعليمية  نحو استخدام الدراما في 

) 17( والجدول رقـم ) t( ولفحص الفرضية تم استخدام اختبار، غير  الجنسالتعليم تعزى إلى مت

  : يبين النتائج

  تبعاً لمتغير الجنس) ت( نتائج اختبار .17رقم  الجدول
 رقم

  البعد
  قيمة  أنثى ذكر

  )ت( 
 مستوى
 انحراف  متوسط انحراف  متوسط  الداللة

1  
إدراك المعلم ألثر الدراما 

  في أساليب لتدريس
1.77 0.27 1.83 0.23 -1.76 0.08 

  
مناسبة الـدراما لطبيعـة   

  المنهاج
1.82 0.29 1.90 0.40 -1.80 0.07 

 0.05 1.96- 0.34 2.84 0.34 2.26  توافر االمكانات المادية  3

4  
االتجاهات العامـة نحـو   

  الدراما
1.70 0.28 2.87 0.29 -4.88 0.00*

5  
أثر الدراما في شخصـية  

  المتعلم
1.75 0.24 1.79 0.18 -1.57 0.12 

 0.06 2.39- 0.29 2.15 0.28 2.06  الدرجة الكلية  
  )0.05( دال إحصائياً عند مستوى الداللة*
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عدم وجود فروق ذات دالل إحصائية في متوسطات اسـتجابات  ) 17( يتبين من الجدول

لتعلـيم  المعلمين في مدارس وكالة الغوث في منطقة نابلس التعليمية نحو استخدام الدراما فـي ا 

، 2، 1( على الدرجة الكلية وعلى األبعاد) α=  0.05( تعزى لمتغير الجنس عند مستوى الداللة

بينما وجدت فروق على البعدين ، )0.05( عليها اكبر من) ت( حيث كان مستوى الداللة لقيم) 5

  .ويتضح من المتوسطات الحسابية عليها أنها كانت لصالح اإلناث، الثالث والرابع

  : السؤال الثاني الذي نصهنتائج 

ما دور متغير المؤهل العلمي في اتجاهات المعلمين في مدارس وكالة الغوث في منطقة 

  نابلس التعليمية نحو استخدام الدراما في التعليم ؟

  : وتنبثق عن السؤال الفرضية الثانية التي نصها

فـي متوسـطات    ) α=  0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة

استجابات المعلمين في مدارس وكالة الغوث في منطقة نابلس التعليمية  نحو استخدام الدراما في 

  .التعليم تعزى إلى متغير المؤهل العلمي

) 18( والجدول رقـم ) ANOVA( لفحص الفرضية تم استخدام تحليل التباين األحادي

  : يبين النتائج

  تبعاً لمتغير المؤهل العلمي) ANOVA( اين األحادينتائج تحليل التب  .18رقم  الجدول

  البعد
  قيمة  ماجستير بكالوريوس دبلوم

 )F(  

 مستوى

  نحرافا  متوسط  نحرافا  متوسط  نحرافا  متوسط  الداللة

إدراك المعلم ألثر 

الدراما في أساليب 

  لتدريس

1.75 0.24 1.82 0.27 1.83 0.25 2.76 0.07 

ــدراما  مناســبة ال

  اجلطبيعة المنه
1.71 0.26 1.99 0.32 1.73 0.38 26.860.00*  

توافر االمكانـات  

  المادية
2.29 0.39 2.33 0.32 2.17 0.25 4.22 0.02*
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  البعد
  قيمة  ماجستير بكالوريوس دبلوم

 )F(  

 مستوى

  نحرافا  متوسط  نحرافا  متوسط  نحرافا  متوسط  الداللة

االتجاهات العامـة  

  نحو الدراما
2.87 0.24 2.71 0.33 2.76 0.24 8.85 0.00*

أثر الـدراما فـي   

  شخصية المتعلم
1.74 0.24 1.78 0.23 1.77 0.12 1.03 0.36 

 0.09 8.74 0.25 2.05 0.29 2.13 0.27 2.07  رجة الكليةالد
  )0.05( دال إحصائياً عند مستوى الداللة*

   عدم وجود فروق ذات دالل إحصائية عنـد مسـتوى الداللـة   ) 18( يتبين من الجدول

)0.05  =α  (    في متوسطات اتجاهات المعلمين في مدارس وكالة الغوث فـي منطقـة نـابلس

دام الدراما في التعليم تعزى لمتغير المؤهل العلمي على الدرجة الكلية وعلى التعليمية نحو استخ

بينما وجدت فـروق  ، )0.05( عليها اكبر من) ف( حيث كان مستوى الداللة لقيم) 5، 1( األبعاد

للمقارنات البعدية بين ) LSD( وقد اتبع تحليل التباين األحادي باختبار، )4، 3، 2( على األبعاد

  .إليجاد الفروقالمتوسطات 

الستجابات معلمي وكالة الغوث تبعاً لمتغير المؤهل ) LSD( نتائج اختبار .19رقم  الجدول

  العلمي 

  ماجستير  بكالوريوس الفئة البعد

 مناسبة الدراما لطبيعة المنهاج
 08.- *07.- دبلوم

 01.-  بكالوريوس

 توافر االمكانات المادية
 *13. 04.- دبلوم

 *17.  بكالوريوس

 االتجاهات العامة نحو الدراما
 03.- 04.- دبلوم

  -*01.  بكالوريوس
  )0.05( دال إحصائياً عند مستوى الداللة*

السابق أن الفروق في اتجاهات المعلمين كانت علـى النحـو   ) 19( يتضح من الجدول

  : اآلتي
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  : حو اآلتيكانت الفروق على الن) مناسبة الدراما لطبيعة المنهاج( البعد الثاني -1

  لصالح البكالوريوس، لفئة الدبلوم والبكالوريوس

  : كانت الفروق على النحو اآلتي) توافر االمكانات المادية( البعد الثالث -2

  لصالح الدبلوم ، لفئة الدبلوم والماجستير

  لصالح البكالوريوس، لفئة البكالوريوس والماجستير 

  : كانت الفروق على النحو اآلتي) درامااالتجاهات العامة نحو ال( البعد الرابع -3

  لصالح الماجستير، لفئة البكالوريوس والماجستير 

  

  : نتائج السؤال الثالث الذي نصه

ما دور متغير التخصص في اتجاهات المعلمين في مدارس وكالة الغوث فـي منطقـة   

  نابلس التعليمية نحو استخدام الدراما في التعليم ؟

  : ية الثالثة التي نصهاوتنبثق عن السؤال الفرض

فـي متوسـطات   )  α=  0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة

استجابات المعلمين في مدارس وكالة الغوث في منطقة نابلس التعليمية  نحو استخدام الدراما في 

 حـادي ولفحص الفرضية تم اسـتخدام تحليـل التبـاين األ   ، التعليم تعزى إلى متغير التخصص

)ANOVA (والجدول رقم )يبين النتائج) 20 :  
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  تبعاً لمتغير التخصص) ANOVA( نتائج تحليل التباين األحادي .20رقم  الجدول

  قيمة تربية إسالمية اجتماعيات لغة إنجليزية لغة عربية علوم رياضيات تربية ابتدائية البعد

)f( 

 مستوى

االنحرافالمتوسطاالنحرافالمتوسطاالنحرافالمتوسطاالنحرافالمتوسطاالنحرافالمتوسطاالنحرافالمتوسطاالنحرافالمتوسط الداللة
F1 1.88 0.33 1.80 0.24 1.69 0.15 1.85 0.30 1.73 0.27 1.71 0.23 1.72 0.17 1.90 0.08 
F2 1.82 0.37 1.88 0.35 1.75 0.15 1.89 0.36 1.79 0.33 1.97 0.42 1.74 0.27 1.02 0.41 
F32.350.382.280.342.110.352.390.282.350.362.320.30 2.24 0.33 1.69 0.12 
F4 2.81 0.27 2.78 0.32 2.69 0.20 2.79 0.29 2.65 0.28 2.73 0.19 2.76 0.23 0.75 0.61 
F5 1.76 0.25 1.77 0.22 1.65 0.09 1.86 0.23 1.68 0.18 1.84 0.25 1.74 0.21 2.25 0.06 
رجة الد

الكلية
2.12 0.32 2.10 0.29 1.98 0.19 2.16 0.29 2.04 0.28 2.11 0.28 2.04 0.24 1.52 0.25 

  )0.05( دال إحصائياً عند مستوى الداللة*
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)  α= 0.05( عدم وجود فروق ذات دالل إحصائية عند مستوى الداللـة ) 20( يتبين من الجدول

الغوث في منطقـة نـابلس التعليميـة نحـو     في متوسطات اتجاهات المعلمين في مدارس وكالة 

علـى  )  α=  0.05( استخدام الدراما في التعليم تعزى لمتغير التخصص عند مسـتوى الداللـة  

  ).0.05( عليها اكبر من) ف( جميع األبعاد وعلى الدرجة الكلية حيث كان مستوى الداللة لقيم

  : نتائج السؤال الرابع الذي نصه

جاهات المعلمين في مدارس وكالة الغوث في منطقة نـابلس  ما دور متغير الخبرة في ات

  التعليمية نحو استخدام الدراما في التعليم ؟

  : وتنبثق عن السؤال الفرضية الرابعة التي نصها

فـي متوسـطات   )  α=  0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة

قة نابلس التعليمية  نحو استخدام الدراما في استجابات المعلمين في مدارس وكالة الغوث في منط

  .التعليم تعزى إلى متغير الخبرة

) 21( والجدول رقـم ) ANOVA( لفحص الفرضية تم استخدام تحليل التباين األحادي

  : يبين النتائج
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  تبعاً لمتغير الخبرة) ANOVA( نتائج تحليل التباين األحادي .21رقم  الجدول

  قيمة  سنة 20أكثر من  سنة20-10من 10اقل من -5من سنوات5اقل من رقم البعد

)F(  

مستوى 

  االنحراف  المتوسط االنحراف المتوسط االنحراف  المتوسط االنحراف المتوسط  الداللة
1  1.90 0.27 1.70 0.31 1.78 0.25 1.81 0.15 7.61 0.02* 
2  1.87 0.28 1.75 0.34 1.82 0.39 1.96 0.33 4.92 0.06 
3  2.37 0.30 2.18 0.24 2.27 0.43 2.34 0.34 4.39 0.01* 
4  2.74 0.30 2.74 0.26 2.74 0.30 2.87 0.30 3.78 0.08 
5  1.79 0.28 1.78 0.26 1.66 0.12 1.82 0.14 7.20 0.01* 

الدرجة 

  الكلية
2.13 0.29 2.03 0.28 2.05 0.30 2.16 0.25 5.58 0.03* 

  )0.05(دال إحصائياً عند مستوى الداللة * 
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عدم وجود فروق ذات دالل إحصائية في متوسطات اتجاهـات  ) 21( يتبين من الجدول

المعلمين في مدارس وكالة الغوث في منطقة نابلس التعليمية  نحو استخدام الدراما فـي التعلـيم   

حيث كـان  ) 4، 2( على األبعاد)  α=  0.05( تعزى لمتغير المؤهل الخبرة عند مستوى الداللة

 )5، 3، 1( بينما وجدت فروق علـى األبعـاد  ) 0.05( عليها اكبر من) ف( لة لقيممستوى الدال

للمقارنـات البعديـة بـين    )LSD( وقد اتبع تحليل التباين األحادي باختبار، وعلى الدرجة الكلية

  .المتوسطات إليجاد الفروق

  ر الخبرة الستجابات معلمي وكالة الغوث تبعاً لمتغي) LSD( نتائج اختبار .22رقم  الجدول

  سنة 20اكثر من   20-10من  10اقل من-5من الفئة  البعد

ــم  إدراك المعل

ألثر الـدراما  

ــي أســاليب  ف

 لتدريس

  *09. *12. *20.  سنوات 5اقل من 

 *11.- 08.- 10اقل من  -5من 

 03.-   سنة 20-10من 

تـــــوافر 

االمكانـــات 

 المادية

 03. 10. *19. سنوات 5اقل من 

 *16.- 10.- 10اقل من  -5من 

 06.-   سنة 20-10من 

أثر الدراما في 

ــية  شخصــ

 المتعلم

 03.- *12. 01. سنوات 5اقل من 

 04.- *12. 10اقل من  -5من 

 *15.-   سنة 20-10من 
  )0.05( دال إحصائياً عند مستوى الداللة*

نحـو  السابق أن الفروق في اتجاهات المعلمين كانت علـى ال ) 22( يتضح من الجدول

  : اآلتي

  : كانت الفروق على النحو اآلتي) إدراك المعلم ألثر الدراما في أساليب لتدريس( البعد األول. 1

سنة لصالح أقل  20سنة و أكثر من  20-10و من  10أقل من -5سنوات و من 5لفئة أقل من  

  .سنوات 5من 

  . سنة 20سنة لصالح أكثر من  20و أكثر من  10أقل من -5لفئة من
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  : كانت الفروق على النحو اآلتي) توافر االمكانات المادية( لبعد الثالثا. 2

  .سنوات 5لصالح أقل من  10أقل من -5سنوات و من 5لفئة أقل من 

  .سنة 20سنة لصالح أكثر من  20و أكثر من  10أقل من -5لفئة من

  : تيكانت الفروق على النحو اآل) أثر الدراما في شخصية المتعلم( البعد الخامس. 3

  .سنوات 5سنة لصالح أقل من  20-10سنوات  و من  5لفئة أقل من  

  .سنوات 10أقل من  – 5سنة لصالح من  20-10و من  10أقل من -5لفئة من 

  .سنة 20سنة لصالح أكثر من  20سنة و أكثر من  20-10لفئة من 

  : نتائج السؤال الخامس الذي نصه

ت المعلمين في مدارس وكالة الغـوث  فـي   ما دور متغير المرحلة الدراسية في اتجاها

  منطقة نابلس التعليمية نحو استخدام الدراما في التعليم ؟

  : وتنبثق عن السؤال الفرضية الخامسة التي نصها

فـي متوسـطات   )  α=  0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة

نابلس التعليمية  نحو استخدام الدراما في استجابات المعلمين في مدارس وكالة الغوث في منطقة 

  .التعليم تعزى إلى متغير المرحلة الدراسية

) 23( والجدول رقـم ) ANOVA( لفحص الفرضية تم استخدام تحليل التباين األحادي

  : يبين النتائج
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  تبعاً لمتغير المرحلة) ANOVA( نتائج تحليل التباين األحادي  .23رقم  الجدول

رقم 

  البعد

  قيمة  أساسية عليا أساسية متوسطة ة دنياأساسي

 )F(  

 مستوى

  نحرافا  متوسط نحرافا متوسط نحرافا متوسط  الداللة
1  1.84 0.30 1.78 0.25 1.80 0.24 0.96 0.39 
2  1.79 0.33 1.80 0.32 1.96 0.36 7.74 0.00* 
3  2.37 0.28 2.28 0.32 2.26 0.39 2.17 0.12 
4  2.63 0.14 2.89 0.24 2.69 0.35 25.520.00* 
5  1.78 0.23 1.77 0.22 1.74 0.21 0.91 0.40 

الدرجة 

  الكلية
2.08 0.25 2.10 0.27 2.09 0.31 7.46 0.18 

  )0.05( دال إحصائياً عند مستوى الداللة*

عدم وجود فروق ذات دالل إحصائية في متوسطات اتجاهـات  ) 23( يتبين من الجدول

ث في منطقة نابلس التعليمية  نحو استخدام الدراما فـي التعلـيم   المعلمين في مدارس وكالة الغو

، 3، 1( على الدرجة الكلية وعلى األبعاد)α=  0.05( تعزى لمتغير المرحلة عند مستوى الداللة

 بينما وجدت فروق على األبعـاد ) 0.05( عليها اكبر من) ف( حيث كان مستوى الداللة لقيم) 5

للمقارنات البعدية بـين المتوسـطات   ) LSD( ين األحادي باختباروقد اتبع تحليل التبا، )4، 2(

  .إليجاد الفروق

الستجابات معلمي وكالة الغوث تبعـاً لمتغيـر المرحلـة    ) LSD( نتائج اختبار .24رقم  الجدول

  الدراسية 

  الفئة  البعد
أساسية 

  دنيا

أساسية 

  متوسطة
  أساسية عليا

ــة  ــدراما لطبيع ــبة ال مناس

 المنهاج

 *17.- 01.-   اأساسية دني

 *16.-  01. أساسية متوسطة

  16. 17. أساسية عليا

ــة نحــو  االتجاهــات العام

 الدراما

 07.- *27.-   أساسية دنيا

 *20.  27. أساسية متوسطة

  20.- 07. أساسية عليا
  )0.05( دال إحصائياً عند مستوى الداللة* 
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  : المعلمين كانت على النحو اآلتي السابق أن الفروق في اتجاهات) 24( يتضح من الجدول

  : كانت الفروق على النحو اآلتي) مناسبة الدراما لطبيعة المنهاج( البعد الثاني. 1

  بين أساسية دنيا وأساسية عليا لصالح أساسية عليا

  بين أساسية متوسطة وأساسية عليا  لصالح أساسية عليا

  : انت الفروق على النحو آالتيك) االتجاهات العامة نحو الدراما( البعد الرابع. 2

  بين أساسية دنيا وأساسية متوسطة لصالح أساسية متوسطة

  بين أساسية متوسطة وأساسية عليا لصالح أساسية متوسطة

  : نتائج السؤال السادس الذي نصه

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في اتجاهات المعلمين نحو استخدام الدراما فـي  -7

  عل بين الجنس والمؤهل العلمي ؟التعليم تعزى للتفا

  : وتنبثق عن السؤال الفرضية السادسة التي نصها

فـي متوسـطات   )  α=  0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة

استجابات المعلمين في مدارس وكالة الغوث  في منطقة نابلس التعليمية  نحو استخدام الـدراما  

  .بين الجنس والمؤهل العلمي في التعليم تعزى للتفاعل

يبـين  ) 25( للتباين والجدول رقـم ) MANOVA( لفحص الفرضية تم استخدام تحليل

  : النتائج
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للتباين تبعاً للتفاعل بين متغيري الجنس والمؤهـل  ) MANOVA( نتائج تحليل .25رقم  الجدول

  العلمي

مجموع مصدر التغير

 المربعات

درجات

 الحرية

متوسط 

مجموع 

 تالمربعا

مستوى  )ف( قيمة

 الداللة

 000. 12.920 462. 1 462.  الجنس

 006. 5.266 188. 2 376.  المؤهل

-3.875E-032 1.938E المؤهل×الجنس
03 

.054 .947 

  )0.05( دال إحصائياً عند مستوى الداللة* 

 عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عنـد مسـتوى الداللـة   ) 25( يتضح من الجدول

)0.05  =α (ستجابات المعلمين في مدارس وكالة الغوث  في منطقة نـابلس التعليميـة نحـو    ا

 استخدام الدراما في التعليم تعزى للتفاعل بين الجنس والمؤهل العلمي حيث أن مستوى الداللـة 

مما يعني قبول الفرضية الصفرية وهذا يدل على انه ال يوجد اثـر  ) 0.05( اكبر من) 9470.(

  .لمؤهل العلمي وتمثل هذه النتيجة إجابة عن السؤال الفرعي السادسللتفاعل بين الجنس وا

  : نتائج السؤال السابع الذي نصه

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في اتجاهات المعلمين في وكالة الغـوث نحـو   -7

  استخدام الدراما في التعليم تعزى للتفاعل بين الجنس والتخصص ؟

  : ة التي نصهاوتنبثق عن السؤال الفرضية السابع

فـي متوسـطات   )  α=  0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة

استجابات المعلمين في مدارس وكالة الغوث في منطقة نابلس التعليمية  نحو استخدام الدراما في 

  .التعليم تعزى للتفاعل بين الجنس والتخصص

يبـين  ) 26( باين والجدول رقـم للت) MANOVA( لفحص الفرضية تم استخدام تحليل

  : النتائج
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للتباين تبعـاً للتفاعـل بـين متغيـري الجـنس      ) MANOVA( نتائج تحليل .26رقم   الجدول

  والتخصص

ــوع مصدر التغير مجمــ

 المربعات

درجــات

 الحرية

متوسط مجموع 

 المربعات

مســـتوى  قيمة ف

 الداللة

 082. 3.045 108. 1 108. الجنس

 5.327E-02 1.507 .176 6 320.  التخصص

 5.830E-02 1.649 .134 6 350. التخصص× الجنس

  )0.05( دال إحصائياً عند مستوى الداللة* 

 عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عنـد مسـتوى الداللـة   ) 26( يتضح من الجدول

)0.05  =α (   في استجابات المعلمين في مدارس وكالة الغوث في منطقة نابلس التعليميـة نحـو

 الدراما في التعليم تعزى للتفاعل بين الجنس والتخصص حيـث أن مسـتوى الداللـة    استخدام

مما يعني قبول الفرضية الصفرية وهذا يدل على انه ال يوجـد اثـر   ) 0.05( اكبر من) 134.(

  .للتفاعل بين الجنس والتخصص وتمثل هذه النتيجة إجابة عن السؤال الفرعي السابع

  : نتائج السؤال الثامن الذي نصه

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في اتجاهات المعلمين في وكالة الغـوث نحـو   -8

  استخدام الدراما في التعليم تعزى للتفاعل بين الجنس والخبرة ؟

  : وتنبثق عن السؤال الفرضية الثامنة التي نصها

فـي متوسـطات   )  α=  0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة

ابات المعلمين في مدارس وكالة الغوث في منطقة نابلس التعليمية  نحو استخدام الدراما في استج

  .التعليم تعزى للتفاعل بين الجنس والخبرة

يبـين  ) 27( للتباين والجدول رقـم ) MANOVA( لفحص الفرضية تم استخدام تحليل

  : النتائج
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  تفاعل بين متغيري الجنس والخبرةللتباين تبعاً لل) MANOVA( نتائج تحليل .27رقم  الجدول

ــوع مصدر التغير مجمــ

 المربعات

درجــات

 الحرية

متوسط مجموع 

 المربعات

ــتوى   )ف( قيمة مسـ

 الداللة

 001. 12.235 393. 1 393. الجنس

 000. 7.584 244. 3 731. الخبرة

 *000. 7.994 257. 3 770. الخبرة × الجنس

  )0.05( دال إحصائياً عند مستوى الداللة*

   وجود فروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى الداللـة     ) 27( يتضح من الجدول

)0.05  =α (    استجابات المعلمين في مدارس وكالة الغوث في منطقة نـابلس التعليميـة نحـو

) 000.( استخدام الدراما في التعليم تعزى للتفاعل بين الجنس والخبرة حيث أن مستوى الداللـة 

رفض الفرضية الصفرية وهذا يدل على انه يوجد اثر للتفاعـل بـين   مما يعني ) 0.05( اقل من

  .الجنس والخبرة وتمثل هذه النتيجة إجابة عن السؤال الفرعي الثامن

  : نتائج السؤال التاسع الذي نصه

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في اتجاهات المعلمين في وكالة الغـوث نحـو   -9

  للتفاعل بين الجنس والمرحلة الدراسية ؟استخدام الدراما في التعليم تعزى 

  : وتنبثق عن السؤال الفرضية التاسعة التي نصها

فـي متوسـطات   )  α=  0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة

استجابات المعلمين في مدارس وكالة الغوث في منطقة نابلس التعليمية  نحو استخدام الدراما في 

 ولفحص الفرضية تـم اسـتخدام تحليـل   ، للتفاعل بين الجنس والمرحلة الدراسيةالتعليم تعزى 

)MANOVA (للتباين والجدول رقم )يبين النتائج) 28 :  
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للتباين تبعاً للتفاعل بين متغيري الجنس والمرحلة ) MANOVA( نتائج تحليل .28رقم  الجدول

  الدراسية

مجمــــوع مصدر التغير

 المربعات

درجــات

 الحرية

مجموع  متوسط

 المربعات

ــتوى   قيمة ف مسـ

 الداللة

 9.747E-02 1 9.747E-02 2.865 .092 الجنس

 5.656E-02 1.663 .192 2 113. المرحلة الدراسية

 *000. 12.399 422. 2 844. المرحلة × الجنس

  )0.05( ل إحصائياً عند مستوى الداللةدا* 

ـ   ) 28( يتضح من الجدول    د مسـتوى الداللـة  وجود فروق ذات داللـة إحصـائية عن

)0.05  =α (    استجابات المعلمين في مدارس وكالة الغوث في منطقة نـابلس التعليميـة نحـو

استخدام الدراما في التعليم تعزى للتفاعل بين الجنس و المرحلة الدراسـية حيـث أن مسـتوى    

د اثر مما يعني رفض الفرضية الصفرية وهذا يدل على انه يوج) 0.05( اقل من) 000.( الداللة

  .للتفاعل بين الجنس و المرحلة الدراسية وتمثل هذه النتيجة إجابة عن السؤال الفرعي التاسع

  : أما بالنسبة لتفاعل بقية المتغيرات المستقلة مع بعضها فكانت النتائج كما يلي

  .وبين التخصص والخبرة، وجد أن هناك فروق تعزى للتفاعل بين المؤهل العلمي والخبرة

وبـين المؤهـل العلمـي    ، وجد فروق تعزى للتفاعل بين المؤهل العلمي والتخصـص بينما ال ت

  .وبين الخبرة والمرحلة الدراسية، وبين التخصص والمرحلة الدراسية، والمرحلة الدراسية
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  الفصل الخامس

  مناقشة النتائج والتوصيات
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  الفصل الخامس

  مناقشة النتائج والتوصيات

، تفسيراً للنتائج التي توصلت لها الدراسة باإلضافة إلى التوصـيات  يتضمن هذا الفصل

  : وفيما يلي تفسيراً للنتائج تبعاً لتسلسل األسئلة والفرضيات

  : مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الرئيس والذي نصه

ما ما اتجاهات المعلمين في مدارس وكالة الغوث في منطقة نابلس التعليمية نحو استخدام الدرا

  في التعليم؟

أن اتجاهات المعلمين في مدارس وكالـة الغـوث  كانـت    ) 11( أظهرت نتائج الجدول

مرتفعة جداً في جميع فقرات مجال إدراك المعلم ألثر الدراما في أساليب التـدريس والدرجـة   

  .الكلية له

أن اتجاهات المعلمين في مدارس وكالـة الغـوث كانـت    ) 12( أظهرت نتائج الجدول

  .جداً في جميع فقرات مجال مناسبة الدراما لطبيعة المنهاج والدرجة الكلية له مرتفعة

أن اتجاهات المعلمين في مدارس وكالـة الغـوث كانـت    ) 13( أظهرت نتائج الجدول

  .مرتفعةجداً في جميع فقرات مجال توافر االمكانات المادية والدرجة الكلية له

لمين في مدارس وكالة الغوث كانت أن اتجاهات المع) 14( أظهرت نتائج الجدول

 جداً في جميع فقرات مجال االتجاهات العامة نحو الدراما والدرجة الكلية ماعدا فقرة مرتفعة

  . فكانت مرتفعة له) 28(

أن اتجاهات المعلمين في مدارس وكالـة الغـوث كانـت    ) 15( أظهرت نتائج الجدول

  . شخصية المتعلم والدرجة الكلية لهجداً في جميع فقرات مجال أثر الدراما في  مرتفعة
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أن اتجاهات المعلمين في مدارس وكالـة الغـوث كانـت    ) 16( أظهرت نتائج الجدول

وبحيث كانت مرتفعة جـداً نحـو   ، جداً نحو جميع المجاالت والدرجة الكلية لالتجاهات مرتفعة

  .لحيث كان ترتيبه األو، مجال إدراك المعلم ألثر الدراما في أساليب التدريس

ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى ما آلت إليه العملية التعليمية من وجود فجوة تقـف بـين   

هذه الطرق التي تقـوم علـى إلقـاء    ، نتيجة استخدام الطرق التقليدية في التعليم، المعلم والمتعلم

عل المعلم لما لديه من معلومات على المتعلم الذي يقوم بدوره بحفظها عن ظهر قلب دون أن يتفا

 -ومنهـا الـدراما  -فإدراك المعلم لضرورة البحث عن طرائق تدريس جديدة، معها أو يفكر فيها

فالمعلم يرى أن الدراما ، وأثرها في التعليم هو ما أدى إلى حصول هذا البعد على الترتيب األول

ن وتتيح التنـافس بينـه وبـي   ، وتكشف عن مواهب هذا المتعلم، توطد العالقة بينه وبين المتعلم

كما أن الدراما تعمل على حل المشاكل السلوكية التي تحدث داخـل غرفـة   ، زمالئه في الصف

  .الصف

كذلك كانت درجة االتجاهات مرتفعة جداً نحو مجال اثر الدراما في شخصـية المـتعلم   

كمـا  ، ومجال مناسبة الدراما لطبيعة المنهاج حيث كان ترتيبه الثالـث ، حيث كان ترتيبه الثاني

جاهات المعلمين في وكالة الغوث مرتفعة جداً في مجال توافر االمكانات المادية حيـث  كانت ات

  .ومجال االتجاهات العامة نحو الدراما حيث كان ترتيبه الخامس، كان ترتيبه الرابع

ويعتقد الباحث بأن االتجاهات االيجابية الكبيرة للمعلمين نحو استخدام الـدراما والتـي   

لة بأن تتبنى دائرة التربية والتعليم سياسة تطبيقية حازمة في تنفيذ المعلمـين  كفي، أظهرتها النتائج

وأمـا بالنسـبة   ، للبرامج التعليمية وبخاصة في استخدام طرائق تدريسية حديثة ومنها الـدراما 

 حيث وصلت درجـة تلـك االتجاهـات إلـى    ، للدرجة الكلية لالتجاهات فقد كانت مرتفعة جداً

مطمئنة بحيث يمكننا التنبؤ باستقبال نفسي وعملـي جيـد مـن قبـل     وهي نتيجة ، %)83.12(

المعلمين ألي تطوير أو تغيير يحدث في موضوع توظيف الدراما في العملية التعليمية في وكالة 

  .الغوث الدولية



 79

  : مناقشة النتائج المتعلقة باألسئلة الفرعية والمنبثقة عن السؤال الرئيس

  : فرضية األولى والتي نصهامناقشة النتائج المتعلقة بال )1

فـي متوسـطات    )α= 0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة 

استجابات المعلمين في مدارس وكالة الغوث في منطقة نابلس التعليمية نحو استخدام الدراما في 

  .التعليم تعزى لمتغير الجنس

كانـت  ) 1، 2، 5( على المجـاالت أن قيمة مستوى الداللة ) 17( أظهرت نتائج الجدول

وبالتالي ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في اتجاهات المعلمـين فـي    )α= 0.05( اكبر من

مدارس وكالة الغوث في منطقة نابلس التعليمية نحو استخدام الدراما في التعليم تعـزى لمتغيـر   

ومناسبة الدراما لطبيعـة  ، يسإدراك المعلم ألثر الدراما في أساليب التدر( الجنس على المجاالت

  ).واثر الدراما في شخصية المتعلم، المنهاج

وبالتـالي   )α= 0.05( كانت اقل مـن ) 3، 4( بينما قيمة مستوى الداللة على المجاالت

توجد فروق ذات داللة إحصائية في اتجاهات المعلمين في مدارس وكالة الغـوث فـي منطقـة    

تـوافر االمكانـات   ( ا في التعليم تعزى للجنس علـى البعـد  نابلس التعليمية نحو استخدام الدرام

ويعزو الباحث ذلك إلى أن االمكانات المادية لدى الذكور تتبدد في كثير ، ولصالح اإلناث) المادية

بينما تبقى بالنسبة لإلناث موجهة ألمور مخصصة في داخل المدرسة ، من األنشطة واالتجاهات

ويعزو الباحـث  ، )االتجاهات العامة نحو الدراما( ى البعدوعل.وباال حرى داخل الغرف الصفية

ذلك إلى الصفة الفنية والجمالية لدى اإلناث والتي ترتبط بمفهوم الدراما التي تعد من المجـاالت  

  .الفنية

وبعد مراجعة البحوث والدراسات السابقة وجد الباحث أن هذه الدراسة تتفق مع دراسـة  

في انه ال توجد ) 1990( Richardو ) 1981( Thomas و، )2000( وحلـس، )2000( القط

  .في أنه توجد فروق) Buth )1997 بينما اختلفت مع دراسة ، فروق تعزى لمتغير الجنس
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  : مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية الثانية والتي نصها )2

فـي متوسـطات   )α= 0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة 

المعلمين في مدارس وكالة الغوث في منطقة نابلس التعليمية نحو استخدام الدراما فـي  اتجاهات 

  . التعليم تعزى إلى متغير المؤهل العلمي

كانت اكبـر  ) 5، 1( على المجاالت) F( أن مستوى الداللة) 18( أظهرت نتائج الجدول

 )α =0.05( داللـة وبالتالي عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) α= 0.05( من

في متوسطات اتجاهات المعلمين في مدارس وكالة الغوث في منطقـة نـابلس التعليميـة نحـو     

إدراك المعلـم ألثـر   ( استخدام الدراما في التعليم تعزى لمتغير المؤهل العلمي على المجـالين 

  ).واثر الدراما في شخصية المتعلم، الدراما في أساليب التدريس

 )α= 0.05( كانت اقل من) 2، 3، 4( مستوى الداللة على المجاالتبينما وجد أن قيمة 

في متوسطات اتجاهات  )α= 0.05( وبالتالي وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة

المعلمين في مدارس وكالة الغوث في منطقة نابلس التعليمية نحو استخدام الدراما فـي التعلـيم   

وتوافر االمكانـات  ، مناسبة الدراما لطبيعة المنهاج( المجاالت تعزى لمتغير المؤهل العلمي على

أتضح مـن  ، إليجاد الفروق LSDوبعد إجراء اختبار ، )واالتجاهات العامة نحو الدراما، المادية

بين المؤهل ) مناسبة الدراما لطبيعة المنهاج( أن هناك فروق ضمن المجال الثاني) 19( الجدول

ويعـزو  ، وكان الفارق لصـالح البكـالوريوس  ، )بكالوريوس( علميوالمؤهل ال) دبلوم( العلمي

الباحث هذا الفارق إلى أن المعلمين الحاصلين على شهادة البكالوريوس يدرسون مساقات أكثـر  

 حيث يبلغ معدل عدد الساعات الدراسـية المعتمـدة  ، تنوعاً وتخصصاً خالل دراستهم الجامعية

وبالتالي فان حملة شـهادة البكـالوريوس   ، ساعة للدبلوم) 70( بينما، ساعة للبكالوريوس) 132(

يكونوا قد حصلوا على درجة أكبر من العلوم والمعارف التي تمكنهم من الربط بـين المنهـاج   

  .والدراما

بـين الـدبلوم   ) تـوافر االمكانـات الماديـة   ( كما أن هناك فروق ضمن المجال الثالث

، ح الدبلوم والبكالوريوس على حساب الماجسـتير وكان الفارق لصال، والماجستير والبكالوريوس
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ويعزو الباحث هذا الفارق إلى أن أصحاب هاتين الفئتين يتعاملون مع االمكانات المادية ببساطة 

بينما يطالب حملة الماجستير بالقدر الوافر من ، ويستخدموا القدر المتوفر ولو كان بأدنى درجاته

  .لعالياالمكانات لتطبيق الدراما بمستواها ا

بين البكالوريوس ) االتجاهات العامة نحو الدراما( وان هناك فروق ضمن المجال الرابع

ويعزوا الباحث هذا الفارق بأنه كلما زادت الدرجة ، وكان الفارق لصالح الماجستير، والماجستير

تعتبـر   العلمية زادت االتجاهات نحو األساليب التعليمية وطرائق التدريس المتطورة الحديثة التي

  .الدراما صنفاً منها

وبعد أن قام الباحث باإلطالع على البحوث والدراسات السابقة وجد الباحـث أن هـذه   

في أنه توجد فروق تعزى ) 2000( ودراسة القط، )Simic )1991النتائج تتعارض مع دراسة 

ـ ) 1981( Thomasودراسة ) Buth )1997وتتفق مع دراسة ، لمتغير المؤهل العلمي ة ودراس

  .في أنه ال توجد فروق) 2000( حلـس

 : مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية الثالثة والتي نصها )3

فـي متوسـطات   )α= 0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة 

اتجاهات المعلمين في مدارس وكالة الغوث في منطقة نابلس التعليمية نحو استخدام الدراما فـي  

  إلى متغير التخصص ؟ التعليم تعزى

وبالتـالي  )α= 0.05( اكبر من) F( أن قيمة مستوى الداللة) 20( أظهرت نتائج الجدول

في متوسطات اتجاهـات   )α= 0.05( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة

ا فـي  المعلمين في مدارس وكالة الغوث الدولية في منطقة نابلس التعليمية نحو استخدام الـدرام 

وهـذا يعنـي قبـول    ، التعليم تعزى لمتغير التخصص على جميع األبعاد وعلى الدرجة الكليـة 

  .الفرضية الصفرية

وبعد مراجعة البحوث والدراسات السابقة وجد الباحث أن هذه الدراسة تعارضـت مـع   

 Buth ودراسة، )2000( ودراسة القط، )1990( Richardو دراسة ، )Simic )1991دراسة 
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) 2000( بينما اتفقت مع دراسة حلــس ، في أنه توجد فروق تعزى لمتغير التخصص )1997(

  .في أنه ال توجد فروق

  : مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية الرابعة والتي نصها )4

فـي متوسـطات   )α= 0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة 

منطقة نابلس التعليمية نحو استخدام الدراما في  استجابات المعلمين في مدارس وكالة الغوث في

  التعليم تعزى إلى متغير الخبرة ؟

 اكبـر مـن  ) 2، 4( علـى األبعـاد  )F( أن مستوى الداللة) 21( أظهرت نتائج الجدول

)0.05 =α (  وبالتالي ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات اتجاهات المعلمين فـي

نابلس التعليمية نحو استخدام الدراما في التعليم تعـزى لمتغيـر    مدارس وكالة الغوث في منطقة

  ).واالتجاهات العامة نحو الدراما، مناسبة الدراما لطبيعة المنهاج( الخبرة على المجالين

أي ، )α= 0.05( اقل من) 1، 3، 5( على األبعاد) F( بينما وجد أن قيمة مستوى الداللة

توافر االمكانات ، إدراك المعلم ألثر الدراما( لى المجاالتانه يوجد فروق ذات داللة إحصائية ع

أتضح من ، إليجاد الفروق LSDوبعد إجراء اختبار، )واثر الدراما في شخصية المتعلم، المادية

) إدراك المعلم ألثر الدراما في أساليب التدريس( أن هناك فروق ضمن البعد األول) 22( الجدول

ويعـزو  ، على جميع الفئـات األخـرى  ) سنوات 5اقل من ( ولىوكانت الفروق لصالح الفئة األ

الباحث ذلك إلى أن أصحاب الفئة األولى يحملون العلوم الحديثة واألسـاليب المتطـورة نظـراً    

  .لحداثة تخرجهم من الجامعة وحماسهم في تطبيق الدراما في عملهم

وكانت الفروق لصالح ، )توافر االمكانات المادية( كما أن هناك فروق ضمن البعد الثالث

 10-5مـن ( علـى الفئـة الثانيـة   ) سنة20أكثر من ( والرابعة) سنوات 5اقل من( الفئة األولى

ويعزو الباحث ذلك إلى الخبرة التي يحملها ذوي أصحاب الخدمة الطويلة ومكانتهم في ، )سنوات

ليـة  المدرسة إضافة إلى تمكن ذوي الخبرة الحديثة مـن اسـتغالل اقـل االمكانـات فـي عم     

ولصـالح   )اثر الدراما في شخصية المتعلم( كما أن هناك فروق ضمن المجال الخامس.التدريس
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) سنوات 10-5من ( والثانية) سنوات 5اقل من( على الفئة األولى) سنة 20-10من( الفئة الثالثة

ويعزو الباحث ذلك إلى طول عهد الفئة الرابعة بالتدريس وقـدرتهم  ، )سنة20اكثرمن( والرابعة

لى اختيار األساليب والوسائل المناسبة لكل موقف تعليمي وتوظيف كل ما لديهم من خبـرات  ع

  .في عملهم

وبعد أن قام الباحث باإلطالع على البحوث والدراسات السابقة وجد الباحـث أن هـذه   

 Thomasودراسـة  ) 1997( Buthودراسـة  ، )Simic )1991النتائج تتعارض مع دراسـة  

) 2000( بينما اتفقت مع دراسة حلــس ، جد فروق تعزى لمتغير الخبرةفي أنه ال تو) 1981(

  .في أنه توجد فروق

 : مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية الخامسة والتي نصها )5

فـي متوسـطات   ) α=  0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة

س التعليمية نحو استخدام الدراما في استجابات المعلمين في مدارس وكالة الغوث في منطقة نابل

  .التعليم تعزى إلى متغير المرحلة الدراسية

 اكبر من) 5، 3، 1( على المجاالت) F( أن مستوى الداللة) 23( أظهرت نتائج الجدول

)0.05 =α(   وبالتالي ال توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير المرحلة الدراسية علـى

اثـر الـدراما فـي شخصـية     ، توافر االمكانـات الماديـة  ، ألثر الدراماإدراك المعلم ( المجال

أي انه يوجد فـروق   )α= 0.05( اقل من) 4، 2( على المجالين) F( بينما وجد أن قيمة).المتعلم

االتجاهـات العامـة نحـو    ، مناسبة الدراما لطبيعة المنهاج( ذات داللة إحصائية على المجالين

أن هناك فروق ضمن ) 24( اتضح من جدول، إليجاد الفروق LSDوبعد إجراء اختبار )الدراما

بين أساسية دنيا وأساسية عليا وأساسية متوسـطة  ) مناسبة الدراما لطبيعة المنهاج( المجال الثاني

ويعزو الباحث هذا الفارق إلى أن المواد الدراسية للمرحلة العليـا أكثـر   ، ولصالح أساسية عليا

ضافة إلى أن الوعي الذهني لدى الطلبة أكثـر قـدرة علـى تنفيـذ     إ، مناسبة الستخدام الدراما

بين أساسية دنيا ) االتجاهات العامة نحو الدراما( كما أن هناك فروق ضمن المجال الرابع.الدراما

ويعزو الباحث ذلك إلى أن المرحلـة  ، وأساسية عليا وأساسية متوسطة ولصالح أساسية متوسطة
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تخلو من سلبيات الكبار واكتظاظ مناهجهم الدراسية ، ة بين المرحلتينالمتوسطة تمتاز بأنها انتقالي

وجهل الصغار وتركيز المعلم على تكوين أساسيات التعلم لديهم ، بالمعلومات والمعارف المجردة

وعناء المعلم فيها متوسط نسبياً ولديه الفرصة للتفكير باستخدام أساليب تدريسية تدعيمية متطورة 

  .مثل الدراما

عد مراجعة البحوث والدراسات السابقة وجد الباحث أن هذه الدراسة تعارضـت مـع   وب

بينما ، التي كان من نتائجها انه توجد فروق تعزى لمتغير المرحلة الدراسية) 2000( دراسة القط

  .في هذه الدراسة ال توجد فروق

  : مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية السادسة والتي نصها )6

فـي متوسـطات   )α= 0.05( ات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة ال توجد فروق ذ

استجابات المعلمين في مدارس وكالة الغوث  في منطقة نابلس التعليمية نحو استخدام الدراما في 

  التعليم تعزى للتفاعل بين الجنس والمؤهل العلمي ؟

 )α= 0.05( كانـت اكبـر مـن   ) F( )0.947( أن مستوى الداللة) 25( أظهرت نتائج الجدول

وبالتالي ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في اتجاهات المعلمين في مدارس وكالة الغوث نحو 

مما يعني انه ال يوجد اثر ، استخدام الدراما في التعليم تعزى للتفاعل بين الجنس والمؤهل العلمي

  .وهذا يعني أننا نقبل الفرضية الصفرية، للتفاعل بسنهما

وث والدراسات السابقة لم يجد الباحث أياً من الدراسات التي تتفق أو وبعد مراجعة البح

   .تختلف مع هذه النتيجة

  : مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية السابعة والتي نصها) 7

فـي متوسـطات   )α= 0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة      

وث في منطقة نابلس التعليمية نحو استخدام الدراما فـي  استجابات المعلمين في مدارس وكالة الغ

  التعليم تعزى للتفاعل بين الجنس والتخصص ؟
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وبالتالي ال ، )α= 0.05( اكبر من) 0.134( أن مستوى الداللة) 26( أظهرت نتائج الجدول

توجد فروق ذات داللة إحصائية في اتجاهات المعلمين في مدارس وكالة الغوث نحـو اسـتخدام   

مما يعني انه ال يوجد اثـر للتفاعـل   ، راما في التعليم تعزى للتفاعل بين الجنس والتخصصالد

  .وهذا يعني أننا نقبل الفرضية الصفرية، بينهما

وبعد مراجعة البحوث والدراسات السابقة لم يجد الباحث أياً من الدراسـات التـي تتفـق أو    

  .تختلف مع هذه النتيجة

  : فرضية الثامنة والتي نصهامناقشة النتائج المتعلقة بال )8

في متوسطات استجابات )α= 0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة

المعلمين في مدارس وكالة الغوث في منطقة نابلس التعليمية نحو استخدام الدراما فـي التعلـيم   

  تعزى للتفاعل بين الجنس والخبرة ؟

وبالتالي ، )α= 0.05( اقل من) F( )0.001( الداللة أن مستوى) 27( أظهرت نتائج الجدول

توجد فروق ذات داللة إحصائية في اتجاهات المعلمين في مدارس وكالة الغوث نحـو اسـتخدام   

، مما يعني انه يوجد اثر للتفاعـل بينهمـا  ، الدراما في التعليم تعزى للتفاعل بين الجنس والخبرة

وتبين الدراسات أن تـأثير  ، ختلف بين الذكور واإلناثويعزو الباحث ذلك إلى أن تأثير الخبرة ي

الخبرة في اإلناث أكبر منه في الذكور نظراً لتفرغ المعلمة الفكري والعملي في صـلب العمـل   

  .التدريسي أكثر من الذكور

وبعد مراجعة البحوث والدراسات السابقة لم يجد الباحث أياً من الدراسـات التـي تتفـق أو    

  .يجةتختلف مع هذه النت

  : مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية التاسعة والتي نصها )9

في متوسطات استجابات )α =0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

المعلمين في مدارس وكالة الغوث في منطقة نابلس التعليمية نحو استخدام الدراما فـي التعلـيم   

  الدراسية ؟تعزى للتفاعل بين الجنس والمرحلة 
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وبالتـالي  ، )α= 0.05( اقل مـن ) 0.000( أن مستوى الداللة) 28( أظهرت نتائج الجدول

توجد فروق ذات داللة إحصائية في اتجاهات المعلمين في مدارس وكالة الغوث نحـو اسـتخدام   

عل مما يعني انه يوجد اثر للتفا، الدراما في التعليم تعزى للتفاعل بين الجنس والمرحلة الدراسية

ويعزو الباحث ذلك إلى أن المرحلة الدراسية تؤثر في الذكور أكثر من اإلنـاث نظـراً   . بينهما

مثل الضبط ، للتغيرات التي تطرأ على الطلبة مما يستدعي من المعلم االهتمام بأمور غير تعليمية

ثاليـة  كلما ارتفعت المرحلـة الدراسـية إلـى الم   ، بينما تميل اإلناث، وتعديل السلوك واألخالق

  .وهذا يتطلب قدراً من التطوير المعنوي وزيادة الخبرة، والتصنع أمام الطالبات

وبعد مراجعة البحوث والدراسات السابقة لم يجد الباحث أياً من الدراسـات التـي تتفـق أو    

  .تختلف مع هذه النتيجة
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  التوصيات 

  : يليفان الباحث يوصي بما ، على ضوء ما توصلت له هذه الدراسة من نتائج

العمل على تطبيق سياسات صـارمة  ، الطلب من دائرة التربية والتعليم في وكالة الغوث .1

  .نحو إلزام المعلمين باستخدام طرائق تدريس حديثة ومنها الدراما التعليمية

دعوة دائرة التربية والتعليم في وكالة الغوث الدولية في الضفة الغربيـة لتقيـيم عمـل     .2

 .هم على استخدام طرق تدريسية حديثةالمعلمين في المدارس وحث

العمل على مسرحة المناهج ، الطلب من وزارة التربية والتعليم العالي وقسم المناهج فيها .3

 . الفلسطينية وتوفير مالحق بذلك للمعلمين

 : أما االقتراحات التي يقدمها الباحث فهي

لمعلمين اسـتخدام  تخفيض حجم المادة التعليمية في المناهج الفلسطينية حتى يتسنى ل .1

 .أساليب تدريسية متنوعة ومنها الدراما التعليمية

تخفيض نصاب المعلمين من الحصص األسبوعية حتى يتسنى لهم التفرغ الستخدام  .2

 .وسائل تعليمية جديدة ومنها الدراما

توفير أماكن خاصة في المدارس كالمسرح المدرسي أو غرفة متعـددة األغـراض    .3

 .بة على الدراما التعليميةالستخدامها لتدريب الطل

إجراء المزيد من الدراسات واألبحاث حول توظيف الدراما فـي العمليـة التعلميـة     .4

 : التعليمية مثل

اثر استخدام الدراما في العملية التعليمية على مستوى التحصيل لدى طلبة مدارس وكالة  - 

 .الغوث

 الدراما في العملية التعليمية المعوقات التي يواجهها المعلمون وكذلك الطلبة من استخدام  - 



 88

إجراء دراسة مماثلة على مجتمع معلمي مدارس وكالة الغوث الدولية في مناطق تعليمية  - 

 .أخرى غير منطقة نابلس التعليمية

إجراء دراسة مماثلة على مجتمع معلمي المدارس الحكومية ومقارنتها بدراسات أخـرى   - 

  . على معلمي مدارس وكالة الغوث الدولية
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  االستبانة في صورتها األولية .1 رقم ملحق

  جامعة النجاح الوطنية

  عمادة الدراسات العليا

  كلية العلوم التربوية

  االستبانة

  أختي المعلمة......أخي المعلم

  ...بعد التحية

اتجاهات المعلمي في مدارس وكالة الغوث الدولية في " يقوم الباحث بدراسة بعنوان             

وذلك الستكمال متطلبات الحصول على ، "نحو استخدام الدراما في التعليم ية منطقة نابلس التعليم

لذا فإنني أضع بين أيديكم االسـتبانة الخاصـة بهـذه    ، درجة الماجستير في المناهج والتدريس

آمالً مراعاة الموضـوعية والدقـة   ، راجياً التكرم باإلجابة عن العبارات التي تتضمنها، الدراسة

وستعامل بسرية ، علماً بأن المعلومات الواردة هي لغاية الدراسة والبحث فقط، بةالتامة في اإلجا

  .وال حاجة لكتابة االسم الشخصي، تامة

  مع تقديري وشكري لتعاونكم سلفاً

  

                                                               

  الباحث                                                                                

  ندى  " محمد فتحي"علي 
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  معلومات شخصية: القسم األول

لذا يرجى اختيار اإلجابة ، يشتمل هذا القسم على فقرات تتعلق بالمعلومات الشخصية للمستجيب

  .نطبق عليكفي الفراغ الذي ي) x( التي تنسجم والمعلومات المتعلقة بك بوضع إشارة

   أنثى                                     ذكر    : الجنس_ 1

                                  

  ماجستير                 بكالوريوس                  دبلوم : المؤهل العلمي-2

  

  ......كرهأذ    غير ذلك           رياضيات          تربية ابتدائية   : التخصص-3

  

   10إلى اقل من  5من                       5أقل من : )بالسنوات( الخبرة -4

  سنة  20أكثر من                   20إلى  10من                         

  

                          )   3-1( أساسية دنيا من: المرحلة الدراسية التي يدرس فيها-5

  ) 6-4( أساسية متوسطة من                                        

  ) 9-7( أساسية عليا من                                        
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  أسئلة االستبانة: القسم الثاني

فقرة تتضمن معلومات عن استخدامات الدراما وتوظيفها في العملية ) 36( يشتمل هذا القسم على

، في المربع الذي ترى أنه يتناسـب مـع تقـديراتك   ) x( اء وضع أشارةالرج، التعليمية التعلمية

  .ورأيك الخاص، وقناعتك الشخصية

ــق الــبـنـود الرقم أواف

  بشدة

  ال رأي أوافق

 

 )محايد(

أعارض  أعارض

  بشدة

  )إدراك المعلم ألثر الدراما التربوية في أساليب التدريس:المجال(
أرى أن  الدراما تعمل علـى توطيـد     1

  .لعالقة بين المعلم والطالبا

          

أرى أن الدراما تكشف عـن مواهـب     2

  .الطلبة وتنميتها

          

يسعدني اسـتخدام الـدراما كأسـلوب      3

  .تعليمي ناجح داخل غرفة الصف

          

أرى أن الدراما وسيلة لحـل المشـاكل     4

  .السلوكية لدى الطلبة

          

أرى أن الدراما تشـجع علـى اتخـاذ      5

  .في المواقف الطارئهالقرارات 

          

أشعر أن الدراما تطـور مهـارة حـل      6

  .المشكالت

          

يسعدني أن استخدام الدراما في التعلـيم    7

  .يتيح التنافس الشريف بين الطلبة

          

  )مناسبة الدراما لطبيعة المنهاج: المجال(                            
أرى أنه من الممكن تطبيـق الـدراما     8

سلوب تعليمي نـاجح فـي منهـاج    كأ

  .الرياضيات

          

يزعجني أن الدراما تحتاج لوقت طويل   9

  .ال يتفق مع زمن الحصة الصفية
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ــق الــبـنـود الرقم أواف

  بشدة

  ال رأي أوافق

 

 )محايد(

أعارض  أعارض

  بشدة

يزعجني أن الدورات التعليمية ال تغطي   10

   .موضوع الدراما بفاعلية

          

أرى أن منهاج التعليم الفلسطيني غيـر    11

  .معد لتوظيف أسلوب الدراما

  

          

أرى أن المناهج تركز علـى أسـاليب     12

  .التدريس التقليدية

          

أرى أن تصــميم دروس تقــوم علــى   13

يساعد المـتعلم فـي   ، استخدام الدراما

  .تعلمه

          

  )توافر االمكانات المادية: المجال(                         
تزعجني إدارة المدرسة التي ال تشـجع    14

ذريعـة  على تفعيل أسـلوب الـدراما ب  

  االمكانات المادية 

          

أرغب بتوفير مرافـق خاصـة للقيـام      15

  .بفعاليات الدراما المدرسية

          

أحس أن المعلـم يسـتطيع توظيـف       16

الدراما باالمكانات المتاحة في غرفـة  

  .الصف

          

يزعجني ارتفاع تكلفة ميزانية تطبيـق    17

  .الدراما في المدرسة

          

ـ   18 تخدام الـدراما فـي   أرى أن تكلفة اس

  .التعليم زهيدة

          

  )االتجاهات العامة نحو الدراما: المجال(                 
أرى أن الدراما أسلوب هزلي ال ينمي   19

  .المقدرة العلمية عند الطالب
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ــق الــبـنـود الرقم أواف

  بشدة

  ال رأي أوافق

 

 )محايد(

أعارض  أعارض

  بشدة

أحس بأن الطلبة يسـتطيعون التـرويح     20

  .عن أنفسهم من خالل الدراما

          

لية غير مناسـبة  أرى أن الظروف الحا  21

  .لتطبيق الدراما

          

أرى أن الدراما أسلوب تعليمي ما زال   22

  .في مرحلة الوالدة لم ينضج بعد

          

أشعر أن الدراما ال تتفق مـع عاداتنـا     23

  وتقاليدنا 

          

ــات    24 ــاج الن المعلوم ــعر باالنزع أش

المتوفرة عن اسـتخدام الـدراما فـي    

  .الرياضيات غير كافية

          

أحرص على تطـوير ذاتـي لمعرفـة      25

المزيد عـن اسـتخدام الـدراما فـي     

  .التدريس

          

أشعر بالملل من استخدام الـدراما فـي     26

  .تدريس المادة

          

  )أثر الدراما في شخصية المتعلم: المجال(                      
أرى أن الدراما تنمي الخيال اإلبـداعي    27

  .لدى الطالب

          

بأن الدراما تعمل على تنمية جسم  أحس  28

وحواس الطالب مـن خـالل اإليقـاع    

  .والحركة

          

أرى أن الدراما تثري اللغة لدى الطالب   29

  من

خالل التغلب علـى بعـض عيـوب     

  .النطق
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ــق الــبـنـود الرقم أواف

  بشدة

  ال رأي أوافق

 

 )محايد(

أعارض  أعارض

  بشدة

أرى أن الدراما تثري اللغة لدى الطالب   30

  من

خالل التغلب علـى بعـض عيـوب     

  .النطق

          

دراما تسمح للطالب بـأن  يفرحني أن ال  31

  .يعبر عن انفعاالته ومشاعره

          

أشعر أن الدراما تعود الطالـب علـى     32

التفكير المنطقي المنظم فـي مواجهـة   

   .مشكالت الحياة

          

أرى أن الدراما تعـزز ثقـة المـتعلم      33

  .بنفسه

          

أن الـدراما تشـعر المـتعلم    ، يريحني  34

  .بالفرح والسرور

          

بان الدراما من خير وسائل عالج  أحس  35

  .الطفل الخجول

          

أرى أن الــدراما تنمــي روح العمــل   36

  .التعاوني
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  سماء السادة أعضاء لجنة التحكيمأ .2رقم   ملحق

  مكان العمل  اسم الدكتور الرقم

  جامعة النجاح الوطنية  عبد عساف. د   .1

  جامعة النجاح الوطنية  علي حبايب.د.2

  جامعة النجاح الوطنية  وزي مساعيدف. د.3

  جامعة النجاح الوطنية  علي الشكعة. د.4

  جامعة النجاح الوطنية  د عبد الناصر القدومي   .5

  جامعة النجاح الوطنية  حسني المصري . د   .6

  وكالة الغوث الدولية  فايق أبو كشك. ا   .7

  وكالة الغوث الدولية  معين جبر. د   .8

  وحةجامعة القدس المفت  يحيى ندى . د   .9

  جامعة القدس المفتوحة  مفيد أبو زنط.د.10

  جامعة القدس المفتوحة  عطية مصلح. د.11

  جامعة القدس المفتوحة  زاهر حنني. د.12
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  االستبانة بصورتها النهائية. 3رقم  ملحق

  جامعة النجاح الوطنية

  عمادة الدراسات العليا

  كلية العلوم التربوية

  مناهج وتدريس

  االستبانة

  أختي المعلمة......أخي المعلم

  ...بعد التحية

اتجاهات المعلمين في مدارس وكالة الغوث الدولية في " يقوم الباحث بدراسة بعنوان             

استكمال متطلبات الحصول على إلوذلك ، "نحو استخدام الدراما في التعليم منطقة نابلس التعليمية

ع بين أيديكم االسـتبانة الخاصـة بهـذه    لذا فإنني أض، درجة الماجستير في المناهج والتدريس

آمالً مراعاة الموضـوعية والدقـة   ، راجياً التكرم باإلجابة عن العبارات التي تتضمنها، الدراسة

وستعامل بسرية ، علماً بأن المعلومات الواردة هي لغاية الدراسة والبحث فقط، التامة في اإلجابة

  .وال حاجة لكتابة االسم الشخصي، تامة

  ري وشكري لتعاونكم سلفاًمع تقدي

الدراما التعليمية هي أسلوب تدريس يستخدم لمساعدة الطالب والمعلم في التوصل إلى ": مالحظة

، المعارف والقيم والمهارات والمفاهيم من خالل توظيف القصة بجميع عناصرها فـي التعلـيم  

  "والتمثيل ولعب األدوار واللعب التمثيلي ، وتشمل المسرح

  الباحث                                                                                

  ندى  " محمد فتحي"علي 
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  معلومات شخصية: القسم األول

لذا يرجى اختيار اإلجابة ، يشتمل هذا القسم على فقرات تتعلق بالمعلومات الشخصية للمستجيب

  .في الفراغ الذي ينطبق عليك) x( التي تنسجم والمعلومات المتعلقة بك بوضع إشارة

   أنثى                                     ذكر    : الجنس_ 1

                                  

  ماجستير                 بكالوريوس                  دبلوم : المؤهل العلمي-2

  

    لغة عربية             علوم           رياضيات       تربية إبتدائية   : التخصص-3

           تربية إسالمية           لغة إنجليزية               اجتماعيات                

  

   10إلى أقل من  5من                       5أقل من : )بالسنوات( الخبرة -4

  سنة  20ر من أكث                  20إلى  10من                         

  

                          )   3-1( أساسية دنيا من: المرحلة الدراسية التي يدرس فيها-5

  ) 6-4( أساسية متوسطة من                                        

  ) 9-7( أساسية عليا من                                        
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  نةأسئلة االستبا: القسم الثاني

فقرة تتضمن معلومات عن استخدامات الدراما وتوظيفها في العملية ) 36( يشتمل هذا القسم على

، في المربع الذي ترى أنه يتناسـب مـع تقـديراتك   ) x( الرجاء وضع شارة، التعليمية التعلمية

  .ورأيك الخاص، وقناعتك الشخصية

ــق   الــبـنـود  الرقم أواف

  بشدة

  ال رأي أوافق

 

 )محايد(

أعارض  أعارض

  بشدة

أرى أن  الدراما تعمل على توطيـد    1

  .العالقة بين المعلم والطالب

          

أرى أنه من الممكن تطبيق الـدراما    2

كأسلوب تعليمي ناجح فـي المنهـاج   

  .الفلسطيني

          

يزعجني أن الدراما تحتـاج لوقـت     3

طويل ال يتفق مـع زمـن الحصـة    

  الصفية 

          

زانية تطبيق يزعجني ارتفاع تكلفة مي  4

  .الدراما في المدرسة

          

أحس بأن الطلبة يستطيعون التـرويح    5

  .عن أنفسهم من خالل الدراما

          

ن المعلومــات ألأشــعر باالنزعــاج   6

المتوفرة عن إستخدام الـدراما فـي   

  .التعليم غير كافية

          

أرى أن المناهج  الفلسـطينية غيـر     7

  .معدة لتوظيف أسلوب الدراما

          

أرى أن الدراما تكشف عن مواهـب    8

  .الطلبة وتنميتها

          

يسعدني إستخدام الـدراما كأسـلوب     9

  .تعليمي ناجح داخل غرفة الصف
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ــق   الــبـنـود  الرقم أواف

  بشدة

  ال رأي أوافق

 

 )محايد(

أعارض  أعارض

  بشدة

أرى أن المناهج تركز على أسـاليب    10

  .التدريس التقليدية

          

يسعدني أن استخدام الدراما في التعليم   11

  .يتيح التنافس الشريف بين الطلبة

          

يزعجني أن الـدورات التعليميـة ال     12

  .تغطي موضوع الدراما بفاعلية

          

أرى أن الدراما تنمي الخيال اإلبداعي   13

  .لدى الطلبة

          

أرى أن الدراما أسلوب تعليمـي مـا     14

  .زال في مرحلة الوالدة لم ينضج بعد

          

أن الدراما تشـعر المـتعلم   ، يريحني  15

  .بالفرح والسرور

          

أحس أن المعلم يستطيع توظيف الدراما   16

  .باالمكانات المتاحة في غرفة الصف
          

أرى أن الدراما وسيلة لحل المشـاكل    17

  .السلوكية لدى الطلبة

          

أرى أن الدراما تثـري اللغـة لـدى      18

الطلبة من خالل التغلب على بعـض  

  .عيوب النطق

          

 أحس بأن الدراما تعمل علـى تنميـة    19

حواس الطلبة مـن خـالل اإليقـاع    

  .والحركة

          

أرى أن الدراما تشجع علـى اتخـاذ     20

  .القرارات في المواقف الطارئه

          

أرى أن عيوب النطق عنـد الطلبـة     21

  .يمكن التغلب عليها من خالل الدراما

          

          تزعجني إدارة المدرسة التي ال تشجع   22
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ــق   الــبـنـود  الرقم أواف

  بشدة

  ال رأي أوافق

 

 )محايد(

أعارض  أعارض

  بشدة

على تفعيل أسلوب الـدراما بذريعـة   

  مكانات الماديةاال
أحس بأن الدراما من أفضل وسـائل    23

  .عالج الطفل الخجول

          

أشعر أن الدراما تطور مهـارة حـل     24

  .المشكالت

          

أرى أن الدراما تنمـي روح العمـل     25

  .التعاوني

          

يفرحني أن الدراما تسمح للطالب بأن   26

  .يعبر عن انفعاالته ومشاعره

          

تصميم دروس تعليمية  تقوم  أرى أن  27

يساعد في تعليم ، على استخدام الدراما

  . الطلبة

          

أرى أن الدراما أسلوب هزلي ال ينمي   28

  .القدرة العلمية عند الطلبة

          

أرى أن تكلفة استخدام الـدراما فـي     29

  .التعليم زهيدة

          

أرى أن الظروف الحالية غير مناسبة   30

  .لتطبيق الدراما

          

أشعر بالملل من استخدام الدراما فـي    31

  .التعليم

          

أشعر أن الدراما تعود الطالب علـى    32

التفكير المنطقي المنظم في مواجهـة  

   .مشكالت الحياة

          

أرى أن الدراما تعزز ثقـة المـتعلم     33

  .بنفسه
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ــق   الــبـنـود  الرقم أواف

  بشدة

  ال رأي أوافق

 

 )محايد(

أعارض  أعارض

  بشدة

أرغب بتوفير مرافق خاصـة للقيـام     34

  .بفعاليات الدراما المدرسية

          

أشعر أن الدراما ال تتفق مع عاداتنـا    35

  .وتقاليدنا

          

أحرص على تطوير ذاتـي لمعرفـة     36

  المزيد عن استخدام الدراما في التعليم 

          

...............................................................................................  

 - : في التعليم إذا كنت تستخدم هذا األسلوب •

  فما هي الصعوبات التي تواجهها ؟؟               ما هي التوصيات التي توجهها؟؟     

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

....... 
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  منطقة نابلس التعليمية في الدراسات العليا إلى مدير التعليمكلية كتاب من . 4رقم  ملحق
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  موافقة وكالة الغوث على توزيع االستبانة. 5رقم  ملحق
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  نموذج لموضوع الدراما في منهاج الرياضيات .6رقم  ملحق

  الصف الثامن أساسي: الرياضيات                        الفئة المستهدفة: اسم المادة

  األشكال الهندسية: اسم الموضوع

  مستطيلمسرحية عودة ال

  تدخل المذيعة ومعها الميكروفون وتتحدث إلى الجمهور

برنامج أخبار األشكال الهندسية يرحب بالسادة المشاهدين ويقدم لكم هذا الحـدث علـى   : المذيعة

  .وتسأل أحد المارين، الهواء مباشرة

  ماذا فعل المستطيل؟: المذيعة

  ....يلالمستطيل ال يريد أن يبقى مستط...المستطيل: احد المارة

يمشي ببطء وهو يبكي )رجل كبير في السن ممسكاً بعصا يستند عليها( يدخل متوازي األضالع"

  "وتقترب منه المذيعة

  ممكن نتعرف على حضرتك؟: المذيعة

تعريفي هـو  ، أنا اسمي متوازي األضالع بن الشكل الرباعي بن المضلعات: متوازي األضالع

  .ن متوازيينإنني شكل رباعي عندي كل ضلعين متقابلي

  ما هي خواصك؟: المذيعة

وكل زاويتين متقابلتـان  ، خواصي هي كل ضلعين متقابلين عندي متساويين: متوازي األضالع

  .متساويتان والقطران ينصف كل منهما اآلخر

  ممكن تخبرنا لماذا تبكي؟: المذيعة
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ود ثانية وانـه ال  ابني المستطيل ترك المنزل واختفى وقال انه لن يع...ابني: متوازي األضالع

يريد أن يظل مستطيالً ولذلك الناس خائفة جداً ومرعوبة ألن ذلك لو حدث ستتغير أشياء كثيـرة  

  .في العالم وأشياء أخرى ستقف وتتعطل

  لماذا غضب المستطيل وترك المنزل؟: المذيعة

  . تخاصم مع أخيه المربع: متوازي األضالع

  كم ولد لديك؟: المذيعة

عندي ثالثة أوالد هم المعين والمستطيل والمربع وهم الذين خرجت بهم مـن  : متوازي األضالع

وكل ابن له خواصه التي تميزه عن أخيه وتعينه على مواجهة ، الدنيا وقد اخذوا خواصي الثالثة

كمـا أن  ، هو الذي اكتسب خواصنا جميعا ونصيبه كذلك-ابني األصغر-ما عدى المربع، الحياة

يا متوازي األضالع خلي بالك من ابننا المربع ألنـه  : تت وقالت ليأمه وصت عليه عند ما ما

ونحن طول عمرنا أسرة متماسكة وسعيدة وأي شخص يحتاج إلينا فـي الحـال   ، اصغر األوالد

يبـدو أننـا   ، نساعده في إيجاد حل المسائل والتمارين الهندسية باستخدام خواصنا التي ننفرد بها

  .أصابنا الحسد

  ...باًيدخل المعين غاض

بل سوف اجعل زاويته القائمة ، أين هذا المستطيل اللعين؟ سأطبق أضالعه األربعة اليوم: المعين

  .زاوية حادة وسوف اجعله مثلثاً بدالً من كونه مستطيالً

  ممكن تهدأ لو سمحت وتعرفنا فيك؟: المذيعة

يعرفنـي النـاس   ، اسمي المعين بن متوازي األضالع بن الشكل الرباعي بن المضلعات: المعين

  .بالضلعان المتجاوران المتساويان

  المذيعة ما هي خواصك؟
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  .أضالعي األربعة متساوية وأقطاري متعامدة وتنصف الزاوية المقابلة لها: المعين

  هل نفهم من ذلك انك اخو المربع والمستطيل؟: المذيعة

  .نعم يا سيدتي: المعين

  ممكن نعرف لماذا أنت غاضب هكذا؟: المذيعة

يا سيدتي نحن ثالثة أخوة نعيش معاً نرعى أبانا العجوز متوازي األضالع ولكـل منـا   : عينالم

خواصه التي تساعده على أكل عيشه ولكن الشيطان دخل بيننا وجعل المستطيل يتمـرد علينـا   

لماذا المربع ينفرد بخواص عائلتنا كلها وأنا خواصي قليلة؟ وأمس شتم المربـع وتـرك   ، ويقول

ذلك الحين وأبانا حالته النفسية سيئة وحزين جداً وخرج هائماً في البلد يبحث عـن   المنزل ومنذ

  هل بعد كل ذلك ال تريدين أن اغضب من المستطيل؟، أخينا

لن أعود إال عندما احضـر أخـي   : فقد ترك أخي المربع المنزل أيضاً وقال، ليس هذا كل شيء

  .المستطيل معي

  "المنحرف المتساوي الساقين ممسكاً بإحدى يديهيدخل شبه المنحرف ومعه ابنه شبه "

  ممكن نتعرف عليكما؟: المذيعة

النـاس تعرفنـي   ، أنا شبه المنحرف ابن الشكل الرباعي من عائلة المضـلعات : شبه المنحرف

  .وقد رزقني اهللا بابن يسمى شبه المنحرف المتساوي الساقين، بالضلعين المتوازيين

  ما سبب وجودك هنا؟: المذيعة

متوازي األضالع هو أخي ولما علمنا بالـذي حـدث قررنـا أن نبحـث عـن      : ه المنحرفشب

  .المستطيل ونقنعه أن يرجع إلى صوابه ويعود إلى منزله

  وما رأيك في هذه المشكلة؟: المذيعة
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واهللا يا سيدتي كل واحد منا يأخذ نصيبه وخواصه في هذه الدنيا والمفروض أن : شبه المنحرف

مثالً أنا لم ينتابني شعور الغيرة من أخي متوازي األضـالع  ...د على خواصهال يوجد احد يتمر

كمـا يمتلـك   ، الن لديه كال من ضلعيه المتقابلين المتوازيين وأنا عندي ضلعين فقط متـوازيين 

خواصه الثالثة المشهور بهم ومع ذلك أنا سعيد جدا الن لي عملي الخاص وشـغلي فـي حـل    

  .المسائل وهو له عمله وشغله

  ممكن نتعرف عليك يا شبه المنحرف المتساوي الساقين؟: المذيعة

أنا شبه المنحرف المتساوي الساقين بن شبه المنحـرف بـن   : شبه المنحرف المتساوي الساقين

الشكل الرباعي من عائلة المضلعات وادعى متساوي الساقين الن الضلعين الغير متوازيين لدي 

  .متساويين في الطول

  ي خواصك؟ما ه: المذيعة

ونحن ، لدي زاويتا القاعدة متساويتان وأقطاري متساوية أيضاً: شبه المنحرف المتساوي الساقين

  .نبحث عن ابن عمي المستطيل وحزين جداً لما حصل له

  يدخل المربع ممسكاً بالمستطيل

  ممكن نتعرف عليك ولماذا أنت ممسك بهذا الشخص؟: المذيعة

ن الشكل الرباعي لي ضلعان متجاوران متسـاويان وإحـدى   أنا المربع بن متوازي األضالع ب

  .زواياي قائمة

  ما هي خواصك؟: المذيعة

أضالعي متساوية وزواياي قوائم وأقطاري متساوية ومتعامدة وتنصف الزاوية المقابلـة  : المربع

وشتمني وسـبني قـائالً   ، وهذا أخي المستطيل الذي تمرد علينا ويريد أن يعدل من خواصه، لها

ذا أضالعك متساوية وأقطارك متعامدة وأنا لست كذلك ونحن نقول له ونفهمه أن خواصـك  لما

  .لكن دون فائدة... هكذا وستظل هكذا والناس عرفتك هكذا
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  اآلن يجب أن نتحدث مع المستطيل ونعرف ما الذي حمله عل فعل ذلك؟: المذيعة

يعرفني الناس بإحدى زواياي  أنا المستطيل بن متوازي األضالع بن الشكل الرباعي: المستطيل

  .القائمة

  ما هي خواصك؟: المذيعة

انظري يا سيدتي كيف أن خواصي قليلة ، لدي جميع الزوايا قوائم وأقطاري متساوية: المستطيل

ولهذا ، وكل شيء يطلبه يتم تنفيذه على الفور، بينما خواص المربع كثيرة وذلك الن المربع مدلع

  .د اليومقررت أن ال أظل مستطيالً بع

يا بني أال تعرف قيمة نفسك؟يبدو انك نسيت انك أسـاس المسـاحات كلهـا    : متوازي األضالع

العـرض  ×الطـول =وعندما بدأ الناس يفكرون في المساحات استعملوا قانون مساحة المستطيل 

  .والناس لن تنسى لك الجميل هذا أبداً، وهذا ساعده في إيجاد مساحة أي شكل رباعي آخر

يا بني عـد إلـى   ...يا بني يكفي أن معظم األشكال في الطبيعة على شكلك أنت: رفشبه المنح

  .صوابك  وال تجعل اإلشكال األخرى تشمت فينا

  .كفى كفى يبدو أنني كنت مخطئاً ولن افعل ذلك مرة أخرى: المستطيل

في فليجعل اهللا لك زاوية في الجنة ويضعك ، الحمد هللا انك عدت إلى رشدك: متوازي األضالع

  .دائرة رحمته

أشـكالنا  ، نحن عائلة متوازي األضالع أوالد الشكل الرباعي من المضلعات: جميع اإلشكال معاً

نحن أساس الهندسة نخدم الجميع بخواصنا ، يعرفنا الصغير قبل الكبير، موجودة في أرجاء الكون

  .نعاهد أنفسنا بان نبقى يد واحدة دائماً وابدآ، التي تميزنا عن غيرنا
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  نموذج لدرس استخدام الدراما في اللغة العربية .7رقم  ملحق

  اللغة العربية              : اسم المادة

  الصف الرابع األساسي: الفئة المستهدفة

  شرارة والسلسلة: اسم الموضوع

والمطلوب من المشاركين التعبير عن ، يمهد المعلم للقصة بأنها وقعت منذ زمن قريب: االتفاقية

  .واألحاسيس والعمل بروح الفريقالمشاعر 

وتدل هذه الحركات على مهنـة الحـداد   ، عمل حركات عشوائية على صوت الموسيقى: اللعبة

وعند إيقاف الموسيقى يجب أن يبقى كل مشارك على نفس الشكل الـذي هـو   ، والفالح والخباز

  .عليه

، وبدأ يسـرق األشـياء  فتعلم السرقة ، يصاحب األشرار، كان شرارة صبياً صغيراً: سرد القصة

وبينما كان شرارة يمر أمام ورشـة  ، ولكنه لم يكف عنه، كان شرارة يعرف أن هذا العمل حرام

  .وجد سلسلة من الحديد على الرصيف بجانب الورشة

  .رسم ما يتخيله المشارك في الورشة: الرسم

فأمسكها ثم رماها  اقترب شرارة من السلسلة ومد يده: متابعة السرد مع التمثيل الحركي البسيط

  .بسرعة وهو يصرخ من األلم

  لماذا صرخ شرارة ؟ : الموقف الساخن

على المشاركين القيام بتمثيل مشهد شرارة وهو يقترب من السلسلة ثم يصرخ : التمثيل الصامت

  .من األلم
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أيها اللص الشقي لقد وضـعت  ، فخرج من ورشته مسرعاً، سمع الحداد الصراخ: متابعة السرد

فبكى شرارة مـن  . فأحرقت يدك ونلت عقابك، فجئت لتسرقها، لة الساخنة لتبرد في الهواءالسلس

  .األلم وأخذه الحداد إلى داخل الورشة

  .ماذا تتوقع أن يعمل الحداد بشرارة: المعلم في الدور

  : فمثالً قد يقولون، على المعلم تلقي اإلجابة من المشاركين ومناقشة كل حل صدر عنهم

فيقولـون اذا سـامحه سـيعود    ، يرد المعلم ويطلب من المشاركين مخاطر هذا الحلف، يسامحه-

  .للسرقة مرة أخرى

  .الضرب ال ينفع، يضربه-

  .قد يهرب منه أثناء ذهابهم للشرطة، أن يبلغ الشرطة-

ابحث لك يا بنـي  ، وال أريد أن أقدمك للشرطة، قال الحداد سأسامحك هذه المرة: متابعة السرد

  .في احد المصانع واكسب عيشك بالحالل عن عمل آخر 

وكلمـا  ، وأخلص في عمله وأتقنـه ، وعمل في أحد المصانع الصغيرة، سمع شرارة كالم الحداد

فيشـكر اهللا  ، تذكر السلسلة التي كانت سبباً في توبتـه ، رأى شرارة الحديد المستعمل في الفرن

  .الذي هداه إلى الطريق المستقيم

  .خيل ما سيحدث لشرارة بعد عشر سنواتعلى المشاركين ت: الخيال
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  نموذج الستخدام الدراما في العلوم .8رقم  ملحق
  نموذج تحضير درس في العلوم باستخدام الدراما

  العلوم: المادة
  الفيتامينات: الموضوع
  الخامس األساسي: الصف

نوع األهداف السلوكية
 األداء

الوسائل  دور الطالب دور المعلم الزمن
  واألنشطة

لتقويم ا
 التكويني

التغذية 
  الراجعة

يرحب بالضـيوف      دقيقة2  لفظي 
  باستخدام البالونات

بالونات 4
مختلفة األلوان، 

  2بطاقة عدد

    

ــب   ــدد الطالـ أن يعـ
مجموعـــات الغـــذاء 
الرئيسية بذكر العناصـر  

  الغذائية لكل مجموعة

  تفقد أحوال الصف  دقيقة2  لفظي
يجهز المعلـم بطـاقتين مصـورتين ألحـد     

  .المجموعات الغذائية عناصر
  ).تطلب تطوع طالبين(تختار 

تعلق على ظهر كل منهما بطاقـة بحيـث ال   
يتمكنان من رؤيتها ثم تطلب من كل تلميـذ  
التجول في الفصل ويوجه كل منهم أسئلة عن 
الصورة المعلقة خلف ظهره حتى يتمكن من 

  التعرف عليها

ــكلة   ــرض مش يع
  تعرض لها

يتجول في الصـف  
جيب ويسأل بهل وي

  بنعم أو ال
يتعـــرف علـــى 
ــة  ــورة المعلق الص

  خلف ظهره

مالحظة   
إجابات 
  الطلبة

  

أن يتعرف الطالب علـى  
  مقدمة اكتشاف الفيتامينات

توضح ) O.H.P(تعرض شفافية على جهاز     استماع
أهمية تناول المركبات الغذائية األربعة ممثلة 

  .بمقعد ذي أربعة أرجل

ــفافية   ــاهد الش يش
ليسترجع المركبات 

  الغذائية األربعة

ــفافيات  شــ
ــات  بالمركبـ
  الغذائية األربعة
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نوع األهداف السلوكية
 األداء

الوسائل  دور الطالب دور المعلم الزمن
  واألنشطة

لتقويم ا
 التكويني

التغذية 
  الراجعة

ـ   الب يدير شريطاً مسجالً بصوت احـد الط
  "قصة الفيتامينات"يتضمن مادة علمية

  
ــريط   ــتمع للش يس

  المسجل

  
جهاز عـرض  
الشـــفافيات  

)O.H.P(  
أن يعطـــي مفهومـــاً 
للفيتامينات عن طريـق  
إكمال الكلمة الناقصة في 
 عبارة باستخدام التمثيـل 

  الصامت

يطلب تطوع تلميذ ليـؤدي تمثـيالً صـامتاً        تمثيل
  .لبعض الكلمات

تعرض شفافية بالمفهوم العلمي للفيتامينـات  
  .تتضمن الكلمات الجوهرية الناقصة

  توزيع أوراق عمل

يجيب كتابياً بما فهم 
من التمثيل الصامت 
ــة   ــة الناقص للكلم

  ليكمل المفهوم
  يستنتج المفهوم
  يقرأ المفهوم

ــفافيا ت شــ
ــالمفهوم  بــ
ــي  العلمـــ

  للفيتامينات
  

ــحيفة أو  صـ
ــل  أوراق عم

  للطالب

مالحظة 
صحة 
األداء 
  التمثيلي

  

أن يذكر وظـائف كـل   
فيتامين ومصادره عـن  

  طريق لعب األدوار

أداء 
  األدوار

  
  لفظي

  طالب 5يطلب تطوع طالبين و  
  يعطى كالً منهم بطاقة أداء الدور المناط به

ليتعرف تعرض شفافية بكل بطاقة على حدة 
  عليها الطلبة

توزع على المجموعات األربعة من الطالب 
بطاقات تمثل رسائل من كل فيتـامين علـى   

  .حدة
  يعين طالبا من كل مجموعة جالسة

ــي أداء  ــارك ف يش
  الدور

يستمع بقية الطالب 
لوظائف كل فيتامين 

  ومصدره
  يتفهم دوره
  ينفذ دوره

يقرأ رسـالته أمـام   

ــة أداء  بطاقـ
  5عدد الدور

ألعـاب لـزوم   
  الدور

بطاقات تمثـل  
ــائل  رســـ
ــات  الفيتامينـ

  4عدد

استجابة 
الطالب 
بمعرفة 
  الجواب
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نوع األهداف السلوكية
 األداء

الوسائل  دور الطالب دور المعلم الزمن
  واألنشطة

لتقويم ا
 التكويني

التغذية 
  الراجعة

يعرض رسـماً توضـيحياً لمجموعـة مـن     
  الفيتامينات

تطلب من كل مجموعة إخراج ما لديها مـن  
  أطعمة تمثل هذا الفيتامين

  ن، ورق رسميوزع ألوان، طين، بالستسي
  يالحظ ويراقب العمل ويوجه المجموعات

ــراءة   ــذ ق التالمي
  جهورية

يمرر ما لديه مـن  
أطعمة أو مجسمات 
تحتـــوي علـــى 
الفيتامين الذي تمثله 

  مجموعته

رسم توضيحي 
  للفيتامينات

أغذيـــــة 
ومأكوالت تدل 
على الفيتامين 

  الذي تحويه
طين وألـوان  

  وورق رسم
أن يصمم إعالنـا يـدل   

  على فوائد الفيتامينات
يطلب من كل مجموعـة تصـميم إعـالن        

  الفيتامين المناط بالمجموعةلتسويق 
يصمم إعالنـا مـن   
ابتكاره يـدل علـى   
ــامين   ــة الفيت أهمي
ــين   ــده ويب وفوائ
الضــرر الحاصــل 

  على نقصه

      أوراق وألوان

أن يذكر األمراض التـي  
  يسببها نقص الفيتامين

بطاقات يكتب عليها اسـم فيتـامين    4يجهز     
  معين

طالب للتعبير عن أمراض نقـص   4يختار 
  الفيتامين

  تصدر إشارة معينة البتداء التعبير الصامت 
  يشجع التالميذ

يشترك فـي األداء  
  التمثيلي الصامت

بقية الطالب تستنتج 
اسم المرض الـذي  
  يسببه نقص الفيتامين

بطاقــــات 4
ــماء  بأســـ

  الفيتامينات
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Dr. Salah Yassin 

Abstract 

This study aimed to clarify the directions of the teachers of the 

UNRWA in Nablus reigon for using the drama in teaching and also aimed to 

clarify the uariables and its role like gender , sientific qualifications , 

specialisw , experience and study grade. 

) and malesfeand  lesmateachers ( )949(The community of this study is 

astratified sample of them was choosen randomly. This sample consists of 

(285) teachers and its about (30%) of the study community .  

The researcher designed aquastionaire which was given to twelve 

experts for judgement . 

These experts works for several educational instituations like AL-Najah 

Nationad University, AL-Quds open University and Educational Department 

in the UNRWA. 

The purpose for judgement was credibility of the study. 

The stabilty factor for this study was (0,81),and after the study had been 

made the datas had been collected ,the statistical packages of social science 

(SPSS)was used and this includes the repeations, percentages and the averges 



 c

in addition  to serval tests like Independent –t, test,  One Way Anova,  

Manova test , LSD test and stability factor (kronabak Alfa) .  

The study concludes the following: 

1. The teachers’directions in UNRWA in Nablus reagon for using dram in 

teaching were positive at all sides. 

2. The study shows that the teacher’s understanding of the effects of 

drama in teaching Was on the first stage and nearly about 84,6% . 

3. The study refered to asignificant statistical differences at ( α = 0,05) 

level of the directions of UNRWA’s  teachers in Nablus Reagon on the 

use of drama in teaching because of the experience variable. 

4. The study refered that is no significant statistical differences at (α =  

0,05) level of the directions of UNRWA’s teachers in Nablus reagon on 

the use of drama in teaching because of the sex variable ,scientific 

qualification ,specialalzing  and study grade . 

5. The study refered that there is areactionS at (α= 0.05) level in the the 

directions of UNRWA’S Teachers in Nablus reigon for using the drama 

in teaching between gender on one side and experience and study grade 

on other side. 

6. The study refered that there is no reaction at (α =0.05) level in the 

UNRWA’s teacher’s directions in Nabus reagon for using drama in 

teaching between gender on one side and scientific qualification and 

specialization on the other side .  
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The Recommendations and suggestions of this study are: 

- Making lectures for teachers about the importance of drama in teaching. 

- The curriculum showld be dramatized as possible . 

- Special places in schools and educational instituations should be found to be 

used by the students in educational drama.  

  




