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   .اتجاهاتهم نحو مادة العلوم على

) 130(تكونت عينة الدراسة من تم استخدام المنهج التجريبي لمجموعتين متكافئتين، و     

مدرسة ذكور قلنديا ومدرسة إناث قلنديا التابعتين  في ، من طلبة الصف السادسوطالبة اًبطال

حيث تم اختيار أفراد المجموعتين بشكل عشوائي من  محافظة القدس،/ لة الغوث الدوليةلوكا

، )القرعة(تعيين أيهما ضابطة وأيهما تجريبية بطريقة عشوائية بسيطة  مجتمع الدراسة، كما تم

الضابطة  المجموعةاألنشطة الدرامية، بينما درست  المجموعة التجريبية باستخدام ريسوتم تد

  .2009/2010الدراسي الدراسة في الفصل الدراسي األول للعام  ، وطبقتبالطريقة التقليدية

 ختبارالاأداتي الدراسة المتمثلتين باألداة األولى  تم تصميم ولتحقيق أهداف الدراسة،      

قياس ، يهدف لويشتمل على أسئلة موضوعية وأسئلة مقالية سؤال،) 31(مكون من  التحصيلي

وثباته، حيث من صدقه  وتم التحقق، )وحدة الحركة والقوة(تحصيل الطلبة في مادة العلوم 

بمقياس  ؛ أما األداة الثانية فتمثلت)0.70(بلغت قيمة ثبات االختبار باستخدام كرونباخ الفا 

، وتم التحقق من صدق المحتوى والصدق البنائي، الذي افرز مادة العلوم نحواتجاهات الطلبة 

وكان الثبات الكلي لألداة في ) 0.86ـ  0.65( ستة عوامل، وتراوحت قيم الفا للعوامل بين

  .)0.90(التطبيق القبلي 

  



  ر

  

ة الثماني الكمية لفحص فرضيات الدراسةانات يبعد جمع وتحليل البالدراسة نتائج وأشارت      

  : إلى

في االختبار البعدي بين  )α ≥ 0.05(عند مستوى داللة  وجود فروق ذات داللة إحصائية     

، )التقليدية واألنشطة الدرامية(المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية يعود لطريقة التدريس 

وجود  عدمدلت النتائج على ق دالة إحصائياً لصالح المجموعة التجريبية، بينما وهذه الفرو

 لطلبة الصف السادس يعود لمتغير الجنس في المتوسطات الحسابيةفروق ذات داللة إحصائية 

  .أو يعود للتفاعل بين طريقة التدريس والجنس

عند وجود فروق ذات داللة إحصائية أما فيما يخص اتجاهات الطلبة، دلت النتائج على       

السادس على مقياس االتجاهات نحو  بين اتجاهات طلبة الصف )α ≥ 0.05(مستوى داللة 

وعلى كل عامل من عوامل مقياس االتجاهات  ،)المقياسعلى جميع بنود (مادة العلوم الكلي 

، ولم يوجد أثر على التطبيق البعدي يعود لطريقة التدريس لصالح المجموعة التجريبيةالستة 

الجنس أو للتفاعل بين طريقة  دال إحصائياً على اتجاهات الطلبة نحو مادة العلوم يعود لمتغير

  .التدريس والجنس

ومعدي  وفي ضوء نتائج الدراسة أوصت الباحثة بضرورة اهتمام وزارة التربية والتعليم     

المناهج بإثراء وتضمين المناهج المدرسية بشكل عام ومناهج العلوم بشكل خاص على 

، التعليمية والمسرح في التعليم مسرحيات درامية تعليمية عند تطويرها، وتفعيل دور الدراما

   .المدارس االهتمام باألنشطة واأللعاب الدرامية وتعميمها داخلو

  

.  
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Abstract 

        This study attempted to explore the role of drama-based activities in 

teaching science for 6th graders. This study also investigated the effect of 

such strategy on student's attitudes towards science.  

        The experimental design was employed. The participants of this 

study were 130 male and female 6th graders from Qalandia Male School 

and Qalandia Female School. Both schools are administered by the 

UNRWA in Jerusalem district. Learners were divided into two groups, an 

experimental and a control group. Participants of each group were 

randomly chosen. The control and the experimental group were chosen 

also randomly. The experimental group was taught using the drama-based 

activities. The control group was taught by the traditional method. This 

study took place during the first semester of the academic year 

2009/2010. 

        Two data collection techniques were used to achieve the objectives 

of this study; academic achievement test and attitude's scale towards 

science. The validity and the reliability of both techniques were 

investigated. 

        The results of this study indicated that there is significant difference 

in the post-test means between the control and the experimental group in 

relation to the teaching method. There is no significant difference in the 

post- test means between the control and the experimental group in 

relation to gender or to interaction between gender and teaching method. 

Furthermore, there is significant difference in the post- questionnaire 

means between the control group and the experimental group in relation 

to the teaching method. There is no significant difference in the post- 

questionnaire means between the control group and the experimental 
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group in relation to gender or to interaction between gender and the 

teaching method. 

        In light of the above results, the researcher suggested that the 

Ministry of Education and the curriculum designers should enhance and 

should add more educational drama and plays in all the subjects and 

especially in science. More drama activities, educational theatre, drama 

games are needed in teaching. 
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  الفصل األول
  المقدمة
  

لقد تقلص دور المعلم في نقل المعرفة بفضل التكنولوجيا، وانصبت مسـؤوليته علـى        

جودة العالية التعليم ذو الو تهيئة الطلبة للتعلم من خالل تنظيم البيئة الصفية الداعمة للتعليم،

التي تجعله قادراً علـى   الذي يمتلك الكفايات الشخصية والفنية والمهنيةمرتبط بالمعلم الكفؤ 

لتحقيق بيئة  والطرق يستخدم أفضل األساليبأن لمعلم ، وعلى اتقديم التعليم النوعي المتميز

على اسـتخدام المعلومـات   الطلبة تعليمية تعمل على تنمية الفهم والمرونة العقلية، وتساعد 

في تكامـل  ورها بدالتي تساعد  ،على إدراك المفاهيم يهمبفاعلية في حل المشكالت وتشجع

ه بما يوجد تبدور المعلم في ربط ما يدرسه لطلل باإلضافةهذا ، وخبراتهم اإلنسانية معرفتهم

  .)2007العنزي، ( في مجتمعهم

ومن بين النظريات التي اعتبرت عملية التعليم أساس الحياة بكامل أبعادها، هـي النظريـة   

النظرية في بناء المعرفـة لـدى    أهمية وتتبلورالبنائية، حيث تركز على التعلم ال التعليم، 

الطلبة من خبرات الماضي، إليجاد الحلول للحاضر، وصقل التوقعات والتحديات للمسـتقبل  

الفرد وهو  إلىن المعرفة ال تُنقل ندت البنائية على مبدأين أولهما أ؛ وقد است)2007زيتون، (

أن عمليـة  فـي  الثـاني  يتمثل المبدأ وسلبي متلقي وإنما يبني فهمه بنفسه وبطريقة نشطة، 

ليست عملية اكتشاف للحقائق يف تخدم تنظيم عالمه التجريبي واإلدراك عند الفرد عملية تك

  . (Glasersfeld, 1991)المطلقة

عالقة اإلدراك بالحواس حيث يرتبط السلوك اإلدراكي  )2004(أوضح العتوم  وقد     

بعمل الحواس الخمسة، سواء أكان اإلدراك يعتمد على حاسة واحدة أو على تفاعل أكثر من 

حاسة في نفس الوقت، وأكد على وجود شروط لإلدراك الجيد من بينها توفير بيئة غنية 
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التعلم الفعال فة لفهم البيئة المحيطة به، تعتبر كالوقود لزيادة الدوافع الموجهالتي بالمثيرات 

 المتعلم وتساعد ،يتطلب إدراك فعال للمثيرات ودمجها مع خبرات المتعلم إلعطائها معنى

  .تنمية البنية المعرفية لديه على

كساب ف التعليم تتمثل في إاستخدام الدراما في التعليم أن أهدا حيث يرى مناصرو     

الجدل حول تغيير  )2007( زنجوتطلق نودي، )(Hornbrok, 1998مهارات الحياة الطلبة 

يمكن النظر إلى التعليم، حيث يجدر بنا اآلن ونحن في القرن الحادي والعشرين أن نسأل ما 

التعليم لتعزيز الحياة الشخصية للمتعلم، وكيفية ترسيخ الموقف أو المفهوم بطرق يفعله  أن 

السعادة للطلبة،  إيجادلتتمحور حول نل نودينجز لتغيير غاية التعليم مبتكرة، فسعت 

واقترحت تفعيل الدراما وحكاية القصص في عملية التعليم لجلب السعادة للمتعلمين وجذبهم 

  .  للتعلم

ونجد أن الكثير من المربين يفكرون جديا باستخدام الدراما كوسيلة لإليضاح في تدريس     

المختلفة كالعلوم والرياضيات واللغة، إذ جاءت الفكرة من البرامج التعليمية المواد الدراسية 

التي يعرضها التلفاز وما تقدمه من معلومات علمية واجتماعية عن طريق الدراما، فالمواد 

بقدر ما يتحقق ذلك عندما يكون الصف  رويتت أو ليمية ال تصل إلى الطالب سواء قرئالتع

وهيالت،  أبو مغلي(ية درامية ممتعة وشيقة والمفاهيم بطريقة مسرحلعرض المفردات  ميداناً

2008.(  

دمج الدراما كإحدى الطرق الفاعلة في إثارة اهتمام  أهميةومن هذا المنطلق جاءت       

الطلبة للتعلم، فالبناء الدرامي هو تفاعل اإلنسان مع البيئة، مع إمكانية أن يكون كل عضو 

، و تكمن أهميته في التعليم بأن يتعلم اإلنسان من خالل درامياً في جسم اإلنسان عنصراً

الكردي، (وبتفاعله معها ينتج التعلم ) جماد وإنسان(وتفاعل تلك األعضاء مع البيئة  ،أعضائه
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مالي و) (Henry, 2000وهنري ) 2002(وتأييدا لذلك أشار كال من الدهان  ؛)2003

الدراما  تتعدى األهداف القصصية أن أهداف ) (Maley and Duff, 2004 ودوف

، كما تهدف الدراما إلى للطلبة والعملية لتمثل قاعدة للعلم والتعليم، الذي يمثل الحياة اليومية

قيق توازن بين السالسة حيث تمنح األنشطة الدرامية الطلبة فرصة لتح، زيادة الخيال العلمي

رى إذا ما تعلموا على سياقات أخ الطلبة لما تعلموه) تطبيق(ن من الصعب نقل والدقة، فإ

ترتكز على قدرة الطلبة على محاكاة الواقع، فتعتبر أداة  بطريقة مجردة، والدراما بدورها

  . مزج للخيال والطاقة إلنتاج التعلم وتحقيق األهداف التعليمية

ومن المتفق عليه عبر الدراسات والبحوث التربوية في هذا المجال أن الدراما ستكون      

خاصة أن الدراما تتناول المفاهيم  ،أهم المستجدات المستقبلية في العملية التعليمية

واالنفعاالت بأسلوب يمكن التحكم فيه، وجاء ذلك من دافع الحاجة الملحة والماسة لتطوير 

العملية التربوية واستخدام أساليب وطرق تعليمية مبتكرة، وتعد الدراما طريقة لجذب االنتباه 

ضافةً إلمكانية استخدام إاألطفال في كل المراحل العمرية، وإثارة المتعة التي ترضي 

الدراما في العالج الجماعي وتعديل السلوك الذي بدأ العمل به منذ أكثر من نصف قرن 

  ).2007؛ عبد المنعم، 2002الدهان، (

في تحفيز الطلبة لدراسة الفنون  )2005( جولدبرجكما أجملها الدراما  وتكمن أهمية     

علهم يمتلكون حاسة فنية، وتتركز القيمة الموسيقية، والرسم، والرقص، والعمارة وتج

وإيجاد روح المشاركة البناءة في  ،في إيجاد المتعة لدى الطلبة والدراما الجمالية للمسرح

وإكساب بداعي، فيعد التواجد والتبادل في العرض المسرحي مفتاح المشاركة اإلعمل ال

اجوجيا أن للمسرح قوة تؤثر نفسية، ويرى علماء البيدهم لقيم خبرات جديدة واكتسابالطلبة 

على قابلية اإلنسان للتعليم، فهو بدوره يجد الموقف الممتع الذي يجذب انتباه الطالب، ليتميز 
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األطفال يحبون رج عبارة لياشافرانك يقول فيها إن عن الدروس التقليدية، حيث أورد جولدب

من نقول أن الطلبة ممكن أن يتعلموا ونستطيع أن  العلم،  اأن يتعلموا ويكرهون أن يلقنو

المسرح الكثير عن األخالق وعادات الشعوب والجغرافيا وعلم النفس واستعمال اللغة 

  .تحتويها المسرحية أنوالتاريخ وأي مادة يمكن 

فكرية ال من الناحيةالدراما أداة للتنمية  تعد (Henry, 2000)ومن وجهة نظر هنري      

لقدرات الشخصية لدى المتعلم لصنع هدف ذاتي، فالتعلم خالل تنمية ال أخرى أداة ناحيةمن و

وبما أنها تنعت  ،"من أجل أن يكون"والتعلم  "كيف يكون"تعلم حسب وجهة نظره هي الدراما 

تقوم على توسيع  ألنها ،بفن األداء فهي استكشاف نشط للمعنى وشكال من أشكال البحث

  .معارف المجردةال

وعند استخدام الدراما والمسرح كطرق تدريس، على المعلمين أن ينظروا إليهما       

أن يكونوا واعين بأن  وعليهمباعتبارهما مفهوماً وفلسفة أكثر من كونهما نماذج منهجية، 

 زودحيث يمن مظاهر الدراما والمسرح،  اللعب والتشويق والتسلية هي مظهر واحد فقط

، وتوفر لهم الكثير لدى المتعلمين قوية للتعلم واالكتشاف )(motivationدافعية استخدامها 

بمثابة المهندس الذي يصمم ) المتعلم(من الحرية والمرونة في التعلم، فتجعل الدراما الطالب 

من اختالل في التوازن  لبةكبديل لما يلقاه الط الدرامية األنشطة استخدامتعد حيث المبنى، 

االستفادة منها في حياتهم أو  علىقدرتهم موعدم  ،د الدراسيةبين الكميات الكبيرة من الموا

   Yun, 2003). ؛(Maley and Duff, 2004 بيان المغزى منها

بينما ية والنظريات اإلنسانية للتعلم، والدراما تحاول أن تتناغم مع النظريات المعرفو     

العملية التعليمية واستخدامه يركز علماء النفس المعرفيين على المتعلم ودوره المشارك في 

همية تحقيق الذات عند المتعلم في بيئة أل تعلم، ينظر علماء النفس اإلنسانيونالستراتيجيات ال
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يق التعلم الفاعل عند قمن شأنها أن تنمي الذات والتعاون والتواصل االيجابي لتح ،تربوية

يئة في البيئة المدرسية والب الفن أن يحدث تغييراً جوهرياً يستطيع، و)2005 عدس،(المتعلم 

    ).2007 ،عبد المنعم(لفنون أدوات التعليم تكون فيها االصفية لتصبح بيئة إنسانية، و

دوار والتعلم التعاوني ضمن طرق التدريس التي تمثيل األ )2006(وصنفت الفتالوي      

تدريس تعتمد لى طرق لم والمتعلم معا، في حين صنفت األلعاب التعليمية إتعتمد على المع

على المتعلم، وهذا بدوره يقع ضمن مواصفات الطرق التدريسية الفاعلة التي تهيء الفرص 

  .اهتمامه وتسهل التفاعل مع بيئة التعلمتعلم وتثير والمواقف التعليمية امام المتعلم لل

علم، يسهم في تكوين شخصية المتنشاط اللعب  )2006( و )2003(عتبر الحيلة كذلك ا     

ويعد كوسيط تربوي ومدخل للنمو من كافة الجوانب العقلية والجسمية واالجتماعية 

دوار االجتماعية بالتدرب على األواالنفعالية واللغوية وغيرها من المهارات، ويسمح كذلك 

حثهم على التفاعل النشط وتجعلهم يتعلمون في بيئة خصبة تستثير دافعيتهم وت لبةفيجعل الط

 من دوارلعب األ همن ضمناللعب و أن) 2008(يضيف نبهان و ،على التعلم قباالأكثر إ

حداث ، كما يعد أداة تربوية تساعد في إلدى المتعلمين اك المفاهيمالوسائل الفاعلة الدر

  .فاق المعرفية خاصة عند االطفالواكتساب وتوسيع اآل التفاعل مع البيئة

أن األلعاب التربوية وأنشطة لعب ) Leigh & Kinder, 1999(ويضيف الي وكيندر      

تحقيق همية في من ألما لها  ،عن التعليم التقليدي ن تكون بديالًاألدوار والمحاكاة يمكن أ

نشطة تحفز الطلبة للتعلم وتشجع التربوية من خالل اللعب والمرح، وهذه األهداف األ

مع د الطلبة في حل المشاكل، التفكير، وتطور مهارات االتصال ومهارة القيادة لديهم، وتساع

ؤدي الى فهم أكبر للموضوع من التنويع في المواقف واألنشطة المعروضة، الذي ي ضرورة

  .الوعي بالذات من ناحية أخرى ةيناحية وتطور الشخصية وتنم
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ولهذا أخذ الكثير من المربين يفكرون بشكل جدي في استخدام الدراما كوسيلة لإليضاح      

يد من الموضوعات كاللغة والعلوم والرياضيات، لما لها من أهمية في في تدريس العد

توصيل المفردات والمفاهيم بطريقة مسرحية ودرامية ممتعة ومشوقة، فالدراما التعليمية لها 

أبو مغلي (القدرة للتأثير العلمي والفعلي على المتلقي بقدر كبير من المصادقة واإلقناع 

   ).2007عبد المنعم، ؛ 2008 وهيالت،

ويعالجون  يقومون بتأديتها، دوار مختلفةلطلبة باستخدام الدراما من خالل أيتعلم او     

معبرين عن  ويفكرون في القضايا خاصة األخالقية منها والمشاكل من وجهات نظر مختلفة

يعد استكشاف أبعاد متعددة للموضوع، و وهذا يعمل على ،)Granville, 1971( آرائهم

ر سياقات ذات يتوفل النصوص المكتوبة، ووسيلة الستكشافموضوع الدراما التعليمية نهجاً 

معنى للدراسة وتجعل من الطلبة جهات فاعلة في التعبير عن الذات وحل التناقضات، 

  ).Wikipedia, 2008(باإلضافة لكونها طريقة مهمة لتعليم القراءة والكتابة 

  :عناصر الدراما التعليمية

والنجتون  )2008(مغلي وهيالت أبو تتمثل عناصر الدراما التعليمية كما أشار      

  :في Yun, 2003)(وين ) (Maley and Duff, 2004ومالي ودوف  )1998(

ويؤخذ من مفاهيم المنهاج أو المواقف والتجارب الحياتية ويتألف هذا : الموقف الدرامي .1

 :الموقف من

 .الذي يتمثل في الجانب المعرفي واالنفعالي وهي الهدف العام: الفكرة. أ

تسعى كل أمراً هاماً، حيث  تحديد الشخصيات في الدراما التعليمية يعد: الشخصيات. ب

مهارة الكافية لنقل أنه ربما يفتقر الطلبة لل )1998( شخصية لتحقيق هدف ما، ويرى النجتون
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 Some appreciationولكن هذا ليس مهما  فال بد أنهم يمتلكون التذوق  ،أبعاد الشخصية

  .ديه القدرة على تخيل حدوث الموقفوكثيرا منهم سيكون ل ،والحس الدرامي

وهي  م لمجريات األحداث في النص وتعد أهمها،تعد نوعا من التنظيم العا: الحبكة. ج

أن طبيعة الحبكة في  )2007(المنعم وترى عبد  نوعان الحبكة البسيطة والحبكة المعقدة،

  .لها تتصف بالمرونة واالستمراريةالدراما والمسرح تجع

  .ل على الحوار المنطوق واإلشاراتتشتم): الحوار(اللغة . د

معلم الذي يدرس بالطريقة الدرامية بالكثير من الصفات مثل الخيال يتمتع ال: المعلم .2

، ومن الصفات التي والتمتع بمهارة اإللقاء واالرتجال الصفالواسع، والقدرة على إدارة 

وأن يكون  الطلبةأن يكون ملماً بمراحل النمو المختلفة لدى ينبغي وجودها في معلم الدراما 

لك الخبرة المعرفية عن ن يمتعهم لتعامل مع الموقف الدرامي، وأودف همقادراً على تشويق

  ).Linda, 2001؛ 1999شما، (استراتيجياتها الدراما و

 ويعد تمثيل الطلبة محاكاة للواقع بطريقة محسوسة، ويضيف نيكول ):الطلبة(الممثلون  .3
)(Nicoll, 1978  الفنان من لديه الروح الخالقة ويرتقي إلى مستوى التحديأن الممثل.  

األنماط الغنائية منها ، وة التراجيديةك أنماط كثيرة للدراما منها الكوميديا والمأساوهنا     

الموسيقية حواراً وأغاني منطوقة، وهناك وأحيانا الراقصة، وتتضمن المسرحيات 

أما عن أشكال  ؛Wikipedia, 2008)(بأنماط متنوعة  وجدالتي ترتجالية المسرحيات اإل

، )2007(كما جمعت من عبد المنعم المستخدمة في المسرح المدرسي التعليمي الدراما 

 ويكبيدياو (Maley and Duff, 2004)ومالي ودوف Bedore) , 2003( روبيدو

)(Wikipedia, 2008 كاآلتي:  
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  :Opera  وبرا األ .1

، وتكون فيها النهضةعصر خالل هي شكل من أشكال الفن الدراماتيكي، والتي نشأت       

مكن استخدام هذا النوع من الدراما ، ويالدراما والموسيقى والمسرح مجتمعة على حد سواء

  .في مسرح المدرسة

  :Creative Dramaالدراما اإلبداعية     .2

ن تستخدم في مكن أاألنشطة واأللعاب المثيرة التي ي لنوع من الدراما إلىيشير هذا ا     

األوساط التعليمية مع األطفال، وتنسب جذورها للواليات المتحدة حيث بدأت في وقت مبكر 

s1900 . ينيفرد ماري واردوتعتبر Winifred Mary Ward للدراما  الفعلية المؤسسة

إيفانستون، الستخدام الدراما في ليها إنشاء أول أكاديمية ينسب إاإلبداعية في مجال التعليم، و

  .إلينوي

 :   Pantomime )فن التمثيل اإليمائي(التمثيلية الصامتة  .3

، وعادة والحكايات الشعبية األساطيرالقصص التي تعرض  التمثيلية الصامتة في تستخدم    

، ويعد هذا النوع من الدراما مسلي جدا مما المعضالت األخالقيةما يكون التركيز على 

  . يجعله وسيلة فعالة للوصول إلى كثير من الناس واستخدامه في الدراما التعليمية

  :Improvisation  الدراما االرتجالية  .4

بنية على الخيال نصوص وحوارات م إنتاج االرتجالية بأنهاحيث يقصد بالدراما       

، ويضيف سيطرة الكاملة على كل فكر أو عملالشخصيات ذات الواالرتجال، وتعتبر فيها 

صورة ويتطور ب أن االرتجال يعني تأليف حوار عن فكرة أو موضوع ما) 1998(النجتون 

ختلفة منها كتابة وله صور م ،)اريةبتكاإل(من أنواع الدراما اإلبداعية  وهو نوع ،طبيعية

 .درامي أو كتابة قصة على شكل مسرحية أو العكسقصيدة بعد عرض 
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 : Puppet Theater)   مسرح القراقوز(مسرح الدمى  .5

عن عبارة فيه من حائل خشبي له جوانب، وتكون الشخصيات  مسرح الدمىيتكون      

مستخدمين  الممثلينعرائس مصنوعة من مواد مختلفة، ويتم عرض الحوار من قبل 

العرائس أو الدمى أو خيال الظل، ومن المهم التركيز على الحركة ونبرة الصوت، وهي من 

، ويصنف نبهان )2007 عبد المنعم،(الطرق المألوفة الستخدامها في معالجة محتوى تربوي 

 .من أنواع األلعاب التربويةنوع كمسرح الدمى ) 2008(

الدراما  :هماطريقتين أساسيتين لن نصنف الدراما التعليمية مكن أمن المبشكل عام و      

الدراما الحوارية بجهد خاص لمعالجة ب يقوم المعلمحيث الحوارية والدراما اإلبداعية، 

 ؛أداء األدوارالمحتوى الدراسي وتحويله إلى نص درامي، من خالل تدريب المتعلمين على 

 تعطي حيثعداد، أكثر من دور اإل التوجيه يتمثل فيالدراما اإلبداعية دور المعلم في أما 

ال تحتاج لنص أو فالدور للطالب بالتخيل واإليماء والتمثيل بشكل ارتجالي،  الدراما اإلبداعية

 ,Siks؛ 1999شما، (تجعل الطالب يقود تعلمه ويعبر عن ما يفهمه نما وإحوار معد مسبقا، 

  McCaslin). , 2000 ؛1983

عرض المعيقات التي تعيق استخدام المسرح والدراما في  هتمامباالومن الجدير      

، حيث قام )2005(وندى  )2000(المدارس العربية حسب ما أوردته دراسات كل من حلس 

بالمشكالت الفنية، وعرضت  خاصةوعوائق  ،األول بتصنيفها إلى عوائق التكلفة المادية

معيقات من بينها عدم وجود دليل يساعد المعلم على استخدام الفنون المسرحية في  تانالدراس

التعليم، وعدد حصص المعلمين التي ال تترك متسع للمعلمين باستخدام الطرق الحديثة في 

 خدامها فيالتعليم، وضرورة عقد دورات للمعلمين تبحث في أهمية الدراما وكيفية است
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أماكن خاصة في المدارس لتدريب الطلبة على الدراما ر العملية التعليمية، وعدم توف

  .التعليمية

  

  مشكلة الدراسة

تكمن مشكلة الدراسة في وجود ضعف لدى طلبة الصف السادس في فهم المفاهيم      

المدرسي، وتدني في العلمية في مادة العلوم، وتفسير الظواهر المتعلقة بمفاهيم الكتاب 

التعليم التابعة ي تقوم بإجرائها دائرة التربية ومستوى التحصيل لالمتحانات الموحدة الت

عالي لوكالة الغوث الدولية واالمتحانات الوطنية واإلقليمية التي تشترك بها وزارة التعليم ال

اد عن التعلم طرق التعليم، واالبتع ك دعوات من أجل تحسينلكال الجنسين، وبالتالي هنا

وهذا ما دلت عليه دراسات أجرتها مديرية ، )التعلم الصمي(القائم على الحفظ والتلقين 

حسب التقرير التعليم التابعة لوكالة الغوث وتشغيل الالجئين لمستوى الطلبة في مدارسها، 

فقد حدث تراجع في المتوسط العام للطلبة في  ،2007_2006النهائي لالمتحانات الموحدة 

 ).2007 ،النجار( %56إلى  %65ادة العلوم العامة على مستوى منطقة القدس من م

أن الصعوبة التي يجدها الطلبة في دراسة مادتي الرياضيات  )2007( ترى نودينجزو     

الحل في طرح تلك ويكمن حيث تعاني من التماثل والرتابة،  ،والعلوم يعود لطرق تعليمها

يشكل الذي  ،بطريقة استكشافية، بدل رص المعلومات وتلقينها )الرياضيات والعلوم(المواد 

نوبات قلق ضبابية حول الالمعنى، والنتيجة حينها اغتراب المتعلم والتشكك حول فهم 

وضع أسس منطقية وأساليب تدريس جديدة بعيدة عن نودينجز المواضيع الدراسية، وتقترح 

اإلجبار ينمي لدى المتعلم ألن تعليمية،  التقليدية، واعتبار سعادة الطلبة غايةاألساليب 
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وردت في زيتون ك حكمة تربوية وهنايجلب له التعاسة؛ والمقاومة ضد التعلم والتعليم 

  ."ولكن ال تستطيع أن تجبره أن يشربتستطيع أن تأخذ الحصان إلى الماء، "تقول ) 2007(

لوم تتحدد مشكلة الدراسة بدراسة أثر األنشطة الدرامية في تدريس مادة الع لياوبالت     

  .جاهاتهم نحو مادة العلوم العامةات وأثرها علىعلى تحصيل طلبة الصف السادس 

  :شكلة الدراسة الحالية في السؤال الرئيسيوعليه يمكن صياغة م

على التحصيل العلمي واالتجاهات نحو والجنس  ما أثر استخدام األنشطة الدرامية     

  مادة العلوم لدى طلبة الصف السادس األساسي؟ 

  

   هدف الدراسة

  :الدراسة إلى هدفت

التعرف على أثر استخدام طريقة التدريس باألنشطة الدرامية على متوسط التحصيل  .1

  .ةبعام في مادة العلوم للطلال

نحو مادة  لبةالدرامية على اتجاهات الطالتعرف على أثر طريقة التدريس باألنشطة  .2

 .العلوم

 

  فرضيات الدراسة

  :الفرضيات اآلتية للدراسة السؤال الرئيسيعن  انبثق

في متوسط تحصيل  )α≥  0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  .1

الدراميـة  األنشطة (لوم يعود لمتغير طريقة التدريس طلبة الصف السادس في مادة الع

 ).والطريقة التقليدية
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في متوسط تحصيل ) α≥  0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  .2

طلبة الصف السادس على األسئلة الموضوعية التي تقيس مستويات بلوم تعود لمتغيـر  

 .طريقة التدريس

سط تحصيل في متو) α≥  0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  .3

طلبة الصف السادس على األسئلة المقالية حسب مستويات بلوم تعود لمتغيـر طريقـة   

  .التدريس

في متوسط تحصيل  )α≥  0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  .4

 .مادة العلوم يعود لمتغير الجنس طلبة الصف السادس في

في متوسط تحصيل  )α≥  0.05(داللة وجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ال ت .5

الطريقة التقليدية (طلبة الصف السادس في مادة العلوم يعود للتفاعل بين طريقة التدريس 

  .الجنسو) واألنشطة الدرامية

في متوسط اتجاهات ) α≥  0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  .6

طريقـة األنشـطة الدراميـة والطريقـة     (الصف السادس يعود لطريقة التدريس  طلبة

  . العلوممادة على مقياس االتجاه نحو ) التقليدية

في متوسط اتجاهات ) α≥  0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  .7

   .العلوممادة طلبة الصف السادس يعود لمتغير الجنس على مقياس االتجاه نحو 

في متوسط اتجاهات  )α≥  0.05(عند مستوى داللة  إحصائية ال توجد فروق ذات داللة .8

الطريقة التقليديـة  (يعود لتفاعل متغيري الجنس وطريقة التدريس طلبة الصف السادس 

  .العلوممادة على مقياس االتجاه نحو ) واألنشطة الدرامية
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 أهمية الدراسة ومبرراتها

  :في أنها الحالية تتجلى أهمية الدراسة

العلوم، وباألخص تعليم مادة  ،لألدب الخاص والمتعلق بتوظيف الدراما في التعليم إثراء .1

إلجـراء   بوضـع توصـياتهما  ) 2003(والمساعيد  )1992(حيث قام كال من موسى 

ا فـي المراحـل   مدراسات أخرى للتعرف على تأثير طريقة الدراما والمسرح وفاعليته

  .المختلفةالمواد الدراسية والدراسية 

كما قـد  ، هامفاهيمفي تعليم المواد العلمية وبناء في التعرف على طرق حديثة  سهاماإل .2

ومحاولة تقليـل   ،بين الطالب والبيئة التي يعيش فيها التوافقتسهم األنشطة الدرامية في 

  . يجابية نحو مادة العلومءه التعليمي وتنمية االتجاهات اإلأدا تعيق مشاعره السلبية التي

المؤسسات التربوية في تضمين استراتيجيات وطرائق تـدريس تعتمـد علـى     مساعدة .3

  .الدراما في التعليم لبرامج إعداد المعلمين

القائمين على تطوير المناهج بإثراء المناهج بمسرحيات درامية تعليمية عند لفت أنظار  .4

  .تطوير مناهج العلوم

تعليمية في تدريس مادة العلـوم،  ثر الدراما الإثراء األدب التربوي بدراسات تجريبية أل .5

تعد هذه الدراسة من الدراسات البحثية الرائدة والمختصة في تطبيـق األنشـطة   حيث 

  .الدرامية في تعليم مادة العلوم في فلسطين وذلك حسب علم الباحثة

لصف ا اختيار الفئة العمرية التي طبقت عليها الدراسة وبالتحديد طلبةأما عن مبررات      

إثبات الذات، ويصرون اشرة وحتى سن الثالثة عشر يحبون األطفال ما بين الع ألن ،السادس

ولديهم وعي بأجسامهم ويبحثون دائما عن التفوق، وهم  ،على أن يعترف الغير بقدراتهم

، ومن خصائص هذا )1993مرعي، ( بحاجة إلى أمثلة لشخصيات اعترف الناس بتفوقهم
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 ةلمعرفة المفاهيم المعقدة، ولديهم القدرة على تحمل المسؤوليأن لديهم استعداداً أيضاً العمر 

على ضرورة تنمية ) 2005(، ويؤكد جولدنبرج )1998النجتون، ( والتحكم في انفعاالتهم

  .المواهب واإلمكانات لهذه الفئة العمرية ألنهم في ذروة نموهم

ة عليها كونها تعد ضمن ويعود سبب اختيار وحدة الحركة والقوة لتطبيق الدراسة الحالي     

في مجال  الباحثةوذلك حسب خبرة  بأنها من المواد الصعبة مادة الفيزياء، التي توصف دائما

على تدريسها ودافعية الطلبة لتعلمها، لذا بات من  سلبياً ، وهذا يشكل جانباًالتعليم مدة ثالث عشرة سنة

تدريس المادة، واستخدام طرق وتقنيات تطوير أساليب من خالل الضروري التفكير في حل للمشكلة، 

تعليمية حديثة وفعالة لتصبح مادة العلوم بشكل عام والفيزياء بشكل خاص أكثر وضوحاً ومتعة للطلبة 

  .فاعالً مستثمرة حواسهم ومحققة تعلماً

  محددات الدراسة

 :تقتصر محددات هذه الدراسة على

مدرسة بنات قلنديا األساسية و مدرسة ذكور قلنديا األساسية تابعتان لوكالة : مكان الدراسة

  .محافظة القدس/ الغوث الدولية

  .2010\2009الفصل الدراسي األول لعام : الزمان

 اقتصرت عينة الدراسة على طالبات الصف السادس األساسي في مدرسة إناث: العينة

  .محافظة القدس/ تابعتان لوكالة الغوث الدوليةال لندياق، وطالب مدرسة ذكورقلنديا

، مقسمة لفصلين يحمل الفصل األول عنوان )الحركة والقوة(الوحدة الثالثة : الموضوع

مكون من خمسة دروس حسب " القوة"مكون من ثالثة دروس، والفصل الثاني " الحركة"

لة فلسطين ربية والتعليم في دوكتاب العلوم العامة للصف السادس المقرر من قبل وزارة الت

  ).2001شريعة وآخرون، (
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نحو  التجاهاتة والقوة للصف السادس، ومقياس لفي وحدة الحرك اختبار تحصيلي: األدوات

  .ة الذين تم تطبيق الدراسة عليهممادة العلوم من وجهة نظر الطلب

  

  الدراسة مصطلحات

  التعريف االصطالحي

  Drama:الدراما     •

في األداء، ويعود أصل الكلمة  ممثلة الخيالمعينة من  طريقةالدراما على أنها عرفت      

باليونانية " للقيام به"وهي مشتقة من كلمة  "العمل"التي تعني ) δρᾶμα(  اليونانيةإلى اللغة 

الجهات التي تقوم بها  مسرح العملياتعرفت الدراما بأنها و ،)δράω)  ،dráō: الكالسيكية

  ).Wikipedia, 2008(الجمهور أمام  المسرحعلى  الفاعلة

أنا أفعل، أنا (ومعناها  )Drao( أن كلمة الدراما كلمة يونانية )2000(كما أشار فرج      

وفي الفعل والنضال يكتشف الطفل الحياة والنفس عن طريق معاناته النفسية ) أناضل

إن المقصود بالفعل هو ما تقوم به الشخصيات داخل  )1993(واالنفعالية، وأضاف مرعي 

  ).التمثيلي( أو العرض الدرامينص ال
  

نوعاً من أنواع اللعب المنظم يعتمد على "الدراما بأنها  )2002( الدهانكما عرفت      

التمثيل الذي يشارك فيه جميع األطفال مهما كانت قدرة كل منهم على األداء التمثيلي، حيث 

  ).209. ص(" من قصة تقص عليهم أو من تأليفهم يبدعون دراما
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     Drama Activities:األنشطة الدرامية  •

األنشطة الدرامية على أنها تلك األنشطة الدرامية التعليمية ) 2007( عرفت عبد المنعم     

  . التي تدمج الدراما والمسرح في طرق التعلم

 :   Academic Attitude األكاديمياالتجاه  •

  :واالتجاه نحو العلم ومن بين هذه التعاريف ،لقد تعددت تعاريف االتجاه     

وركائزه ) العلم( مفهوم يرتبط بمعنى" االتجاه العلمي على أنه  )2005(عرف زيتون 

نحو موضوع ما من ) أو الطالب(وأسسه، وهو يعبرعن محصلة استجابات الفرد 

أو معارضته له ) مع(لهذا الموضوع ) الطلب(موضوعات العلم، وذلك من حيث تأييد الفرد 

  ).110_109ص ص ) " (ضد(

نزاعات تؤهل الفرد لالستجابة  عرفت االتجاهات على أنها قدف )2006(الفتالوي  أما     

عامة من أفكار القضايا الاتخاذ موقف محايد نحو ب بايجابية أو سلبية أوبأنماط سلوكية محددة 

  .أو ظواهر أو حوادث أو أشخاصأو أوضاع 

    Scientific Concept:المفهوم العلمي  •

يتضمن ) مصطلح("العلمي حيث عرف أنه  الصدد المفهوم مما يجدر تعريفه في هذا     

. مجموعة من األفكار الموجودة التي تم تعميمها من مناسبات أو مالحظات أو مواقف معينة

ينتج عن إدراك العالقات أو الصفات المشتركة الموجودة بين الظواهر أو  )بناء عقلي(وهو 

  .)481.ص ،2007زيتون، ( "ألشياءالحوادث أو ا
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  اإلجرائي التعريف

  :     Drama Activitiesاألنشطة الدرامية •

إحدى استراتيجيات الـتعلم والتعلـيم،   األنشطة التي تدمج الدراما والمسرح، كهي  

الدراما، الدراما الصامتة، الدراما التخيليـة، كتابـة   (وذلك من خالل تفعيل األنشطة التالية 

األدوار، الغناء، رواية القصة، كتابة القصة األنشودة العلمية، الرسم، حركات إيمائية، لعب 

 إتقـان مـدى  ويتم االستدالل على . )العلمية، التمثيل باستخدام الدمى، المعلم في دور خبير

 األنشـطة  مدى تـأثير يقاس ، وألدائهم ن طريق مالحظة الباحثةالطلبة لألنشطة الدرامية ع

فـي وحـدة    الذي أعدته الباحثة البعدي االختبار التحصيلي فيعلى متوسط التحصيل العام 

  .القوةالحركة و

  :   Traditional Method الطريقة التقليدية •

، ويكـون فيهـا   في تدريسه المعلم أسلوب المحاضرة الطريقة التي يعتمد فيها هي     

المعلم محور العملية التعليمية ويلتزم فيها المعلم بالكتاب المدرسي وطريقتـه وترتيبـه   

التعليمية، ويعتمد المعلم أسلوب التعزيز الفردي، ويقوم المعلـم بإعـداد مـذكرة    للمادة 

تحضير يومي والقيام بأنشطة الكتاب بطريقة المحاضرة التي تعد إحدى اسـتراتيجيات  

  .إجراء التجارب في تعليم العلوم

 : Academic Achievement    التحصيل العلمي •

متوسـط  تعلموه من خبـرات ومعـارف، ويقـاس ب   مدى استيعاب الطلبة لما هو      

التحصيلي الذي أعدته الباحثة في وحدة  االختبارالعالمات التي يحصل عليها الطلبة في 

أسـئلة   علـى  ويحتوي ،والذي يتكون من ستة أسئلة ،للصف السادس "الحركة والقوة"



18 

 

ـ   تصنف ، ومقاليةوأسئلة  )موضوعية( اختيار من متعدد وم بنوده حسـب مسـتويات بل

 %.50مة النجاح ، وتعتبر عال)تذكر، فهم واستيعاب، تطبيق، وتحليل، تركيب، تقويم(

  :    Attitude Toward Scienceاالتجاه نحو مادة العلوم •

شعور الطالب نحو مادة العلوم بالقبول أو الرفض، والميل لالستعداد لتعلم المـادة       

واالستفادة منها واالستمتاع في دراستها، ويحدد ذلك باستجابات الطلبة علـى مقيـاس   

بند اختيار من متعدد حسب  37العلوم الذي أعدته الباحثة، المكون من مادة االتجاه نحو 

  .مطلقا) 1(نادرا، و) 2(أحيانا، و) 3(غالبا، و) 4(دائما، و )5( مقياس ليكرت الخماسي

    

  المسلمات 

ثم المفهوم العام ثـم   -القائم على أكثر من حاسة  –لتنظيم المعلومات نبدأ بالمحسوس  .1

 ).المنظم المتقدم(ندخل إلى اإلطار من خالل حالة خاصة 

أهم أهداف تدريس العلوم التعلم من اجل الفهم ونقـل العلـم وربـط المعلومـات      من .2

  .وتوظيفها في الحياة اليومية

   .األهداف المطلوب قياسهامستويات ختيار طريقة التدريس تعتمد على المحتوى وا .3

التعليم في تدريس محتـوى  تؤثر معتقدات المعلمين وتوجهاتهم على تنوع استراتيجيات  .4

 .تخصصهم

 .ع المعلومات في هذه الدراسة صادقتان وثابتتانالدراسة المستخدمتان لجم داتاأ .5

على االختبار التحصيلي لوحدة الحركـة والقـوة للصـف    الدراسة عينة جابات أفراد إ .6

  .السادس ومقياس االتجاهات نحو مادة العلوم صادقة وموضوعية

  .العينة ممثلة لمجتمع الدراسة .7
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 الفصل الثاني

  سات السابقةالنظري والدراطار اإل

  

  طار النظرياإل

تنبع أهمية المسرح في العملية التعليمية كونه وسيلة لصقل شخصية المتعلم، فال تتجلى      

أهميته باللعب والتسلية فقط، بل بتنمية مهارات المتعلم اليدوية كالرسم والغناء والتمثيل من 

لمناهج، وتنمية مدركاته في فهم المفاهيم خالل اللعب التمثيلي وتمثيل األدوار ومسرحة ا

ة حواالستمتاع بقيم األشياء التي توجد حوله، وتسهم في تحقيق أهداف تربوية مثل الص

 الجسمية وتنمية القدرات العلمية والعقلية وتنمية القيم وإعداد الفرد ليكون فاعالً في مجتمعه

المعلمين في كتابه  )Hornbrok, 1998(ويدعو هورنبروك  ،)2002 الشبول،(

Education and Dramatic Art  إلى تبني دمج الفنون المسرحية في المنهج الدراسي

دور وأهمية في تنمية المعارف والمهارات لدى طلبة  التعليميةبشكل متوازن، لما للدراما 

تمكين معرفة الطالب للموضوع الدراسي ومفاهيمه، فهي طريقة ونمط تدريسي والمدارس، 

  .الطلبة القيادة في التعلم يولي

  :راسة وعالقته بالجوانب التاليةتناولت الباحثة موضوع الد

  عالقتها بعمليتي التعليم والتعلمالدراما التعليمية و: أوالً

 بناء المفاهيم التعليميةالدراما و: ثانياً

  وأهمية التفاعل والعمل التعاونيالدراما : ثالثاً

  وتنمية االتجاهات العلمية لدراماا: رابعاً
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  عالقتها بعمليتي التعليم والتعلمالدراما التعليمية و :أوالً

إلى تعدد تعاريف التدريس والنظر إليها بأكثر من مدخل،  )2003(أشارت الفتالوي      

لتوصيل المعلومات، أو على أنها طريقة   Impartفمن التربويين من يرى التدريس عملية

Methodمدخل يرى أن التدريس عمليةك ، وهناProcess   تربوية متكاملة، وينظر لها

ك من يرى العالقات والتفاعالت، في حين هنامتكامل من  Systemالبعض على أنها نظام 

، وآخرون Professionخدم المجتمع العملي تفلسفي وال بالمنظورالتدريس مهنة إنسانية 

في عملية اآلخر في حين يرى البعض ، Disciplineمجال معرفي منظم يعتقدون أنها 

من  كونه فناًإلى جانب التدريس علم تطبيقي  عتباربإ  Artوفناً Science التدريس علماً

تصال والتفاعل معلم لديه البديهة والحساسية واإلن المواقف التدريسية تحتاج إلى ، ألالفنون

اعر واالنفعاالت والعواطف العالي إلدارة المواقف الصفية التي يجب أن تكون مفعمة بالمش

 . لتكون محركة للسلوك، فالفن يزود المعلم بأسس التعامل مع المتغيرات واألحداث الصفية

وإذا سلطنا الضوء على هدف التربية في أن تنشئ أفراداً في خدمة المجتمع، فيمكن      

وهنا نرى الروابط  للمسرح أن يكون أداة سياسية وأخالقية تبث القيم األخالقية واالجتماعية،

فمن مصلحة المدرسة أن يجد الطلبة حافزا يدفعهم لتقدير  وثيقة الصلة بين المسرح والتربية،

القيم االجتماعية لمجتمعهم، وبذلك نحقق أيجاد الصلة بين حياة المدرسة والحياة اليومية 

من جميع ؛ فتعد التربية أهم ركن تتبلور فيه شخصية المتعلم )2005جولدبرج، (للطالب 

والن عملية التعلم والتعليم عملية فلسفية ، )2007عبد المنعم،(الجوانب الوجدانية والعقلية 

تعتمد على فلسفة الدولة فالمؤسسة فالمدرسة، وال تقتصر على ذلك بل حتى على فلسفة 



21 

 

المعلم والمتعلم نفسه، فحان األوان للمدرسة أن تكون موقع للمعرفة وليست موقع للصمت 

  ).2007ماوي والكردي، الري(

أن النظرة إلى عملية التعليم والتعلم تغيرت في القرن ) 2007(و )2005(وأكد زيتون      

كيف (الحادي والعشرين، فهي ليست مجرد نقل للمعلومات، بل هي عملية محورها الطلبة 

  ).يتعلمون، كيف يفكرون، وكيف يبنون معرفتهم، كيف يستخدمونها ويوظفونها

إلى ضرورة تطوير  Tomlinson & Jarvis, 2006)(ار توملينسون وجارفس وأش     

ركز  كماخصائص واحتياجات المتعلمين،  تتناسب معوتنويع استراتيجيات التدريس التي 

التي على أهمية اختيار األنشطة التعليمية التي تلبي حاجات واهتمام الطلبة،  )1996(عدس 

ط ألنشطة قيام المعلم بالتخطي )2003(اقترحت الفتالوي يجدون فيها المتعة والفائدة، و

ليصبحوا قادرين على العمل،  هم، ويتجدد نشاطالطلبة عصابترويحية تريح بدورها أ

واعتبرت اختيار األنشطة المناسبة للمادة الدراسية من أساسيات التخطيط الفعال ومصدراً 

   .لتوجيه العمل التعليمي والتربوي

لعلمية، وشجع على استثمارها في الحواس مدخل المعرفة ا )2005(ون واعتبر زيت      

األكثر أهمية في التعلم؛ ) البصر والسمع واللمس(، واعتبر الحواس  عمليتي التعلم والتعليم

التي تستند على التعلم عن طريق الحواس الخمسة واعتماد وأيدته بذلك رؤية كومينيوس 

، وممكن استغالل هذه القاعدة في )ريعة وسهلة وممتعةالعلوم بطريقة س(القاعدة الذهبية 

السماح للطلبة بالمراقبة والمالحظة واستخالص النتائج من مالحظاتهم الحسية، وبهذه 

بالتالي استعمال دراك الحسي، والطريقة تترك صورة األشياء أثرها في الدماغ من خالل اإل

  ).(Delargey, 2001الحواس في التعليم سيضمن بقاء المعرفة 
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 حيث يتعلم الفرد من وتنبثق أفكار دمج الدراما في العملية التعليمية من أفكار برونر،      

لبيئته، بالعمل والحركة أو من خالل التصور واإلدراك، ثم من خالل اللغة  خالل استجابته

النظم واالستدالل، واعتباره هذه القدرات أساس التمثيالت المعرفية، فيكتسب المتعلم تمثيل 

التعلم بالعمل، والتمثيالت  )Enactive( السائدة في عالمه من خالل التمثيالت العملية

، ما والمسرحاكالدر وهو التعلم التصوري الذي يرتبط بالوظيفة المرئية (Iconic)االًيقونية 

الذي يرتبط بالوظيفة اللغوية أو العددية، ويحدث النمو  )Symbolic(والتمثيالت الرمزية 

عند اإلتقان المتكرر الستخدام التمثيالت الثالثة من قبل الفرد، وال يحدث اإلتقان بجهد من 

، وهنا يأتي دور المعلم كتساب مهارات تساعده على اإلتقانوإنما من خالل ا ،المتعلم فقط

 نظمة لتسهيل عملية التعلم الالحقرابطة ومفي عرض المعلومات والمفاهيم بصورة مت

)3197Bruner, (.  

دور المعلم كوسيط في عملية  (Tobin & others, 1994) ويبرز توبين وآخرون      

باالعتماد على أساليب التعليم التي تبني الفهم العميق ذات المعنى للمفاهيم العلمية، التعلم  

سابقة لدى المتعلم، وال تهتم بالتعلم القائم على الحفظ فالمعلومات الجديدة تبنى من معرفة 

 ،تعليم الطلبة التأمل في خبراتهم التعليمية ، مما ينير الطريق نحو)التعلم الصمي(والتلقين 

إن التغيير التربوي معتمد إلى حد كبير على ما يعتقد به  )Fullan, 1991( ويعتقد فوالن

ان الكثير من التربويين يعطون وزناً كبير  )2007(العنزي المعلم ويعمله، وكما ورد في 

 .لدور المعلم وما يقوم به في حجرة الدراسة في عملية التغيير التربوي

صنف شولمان استراتيجيات فن التعليم لدى المعلم إلى الخبرة في المعرفة العلمية و      

، وبما أن معلم (Gearbart & Saxe, 2004) كما ورد في الخبرة في فن التعليمو، )المادة(
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العلوم هو المفتاح الرئيسي لتحقيق األهداف والغايات التربوية لتدريس العلوم، فقد صنف 

أنواع  )2006(وعبيد  )2005(وزيتون ) 1999(األدب التربوي كما ورد في الحيلة 

  :المعلمين بشكل عام ومعلمي العلوم بشكل خاص إلى

                        A Poor teacher tells  المعلم الضعيف يلقن

            An Average teacher explains  المعلم المتوسط يفسر

          A Good teacher demonstrates  المعلم الجيد يعرض  

                 A Great  teacher inspires    المعلم الممتاز يلهم

  

على دور معلم العلوم في خلق  )2002(وعطا اهللا  )2007(واتفق كل من زيتون        

االهتمام والرغبة لدى الطلبة في التعلم وبث التحفيز الداخلي والخارجي، وأن الصفات 

الشخصية والمهنية لمعلم العلوم تنعكس على طلبته في تفكيرهم وأنماط تعلمهم المختلفة 

ن علوم بشكل فعال يجب ألية تعليم الوتلبي حاجاتهم وتنمي اتجاهاتهم نحو العلم والعلوم، فعم

المتعلم تحقق أهداف تدريس العلوم وغاياته من خالل التفاعل المتبادل بين معلم العلوم و

إلى ضرورة أن ننظر لمادة العلوم على  )2007( قد أشار الريماويوالمنهاج وبيئة التعلم؛ و

رفي شكل معارف منظمة ومدمجة في المتعة والمخيلة والحاجة، ال على أنها نسق مع

  .وتعطى على شكل معارف مجزأة

ومن الجدير بالذكر أن طرائق وأساليب تدريس العلوم التي يستخدمها معلم العلوم      

في العملية  فاعالً ويطبقها مهمة لتحقيق أهداف تدريس العلوم، إذ ما اعتبر الطالب مشاركاً

بعدم وجود طريقة واحدة لعرض  (Bruner, 1966)حيث يعتقد برونر  التعلمية؛ –التعليمية 

لطرح المعلومات، ويعتمد ذلك على معرفة الطلبة مناسبة بوجود طريقة بل  ،المادة التعليمية
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 جيرجورينكوو وأكد ستيرينبيرجوطبيعة المادة،  ةوالفروق الفرديالسابقة ومراحل تطورهم 

(Sternberg & Grigorenko, 2004) أكثر فعالية لو الطلبة بشكل  تعليممن الممكن  أن

دم أنماط قدراتهم، وهذا يتطلب أن يتعلموا بطريقة متوازنة بين التذكر سوا بطريقة تالئر

  .والتحليل واإلبداع والتطبيق

المعلم الفعال قادر على تقديم المعرفة باستخدام وتوظيف أساليب تدريسية متنوعة، و      

اختيار ما يناسب طبيعة المادة التي ويجدر بالمعلم التعرف على أساليب لنقل المعرفة و

أن يستخدم الوسائل واألساليب التي تشد انتباه الطلبة عليه سها، ولكن في نفس الوقت يدر

إلى توظيف االستراتيجيات المتنوعة المعلم يحتاج و ،)2008العشي، (وتعد مثيرة لدافعيتهم 

أتباع سياسة المجابهة  جنبهيئة الجو المناسب للتعلم، وتوت ،لتضفي على الصف روح المرح

  ).2009أبو رياش وشريف والصافي، (مع الطلبة لدفعهم للتعلم 

فالدراما بدورها تعد الدراما التعليمية من بين االستراتيجيات الحديثة في التعليم، و      

كسب الحس بالملكية اتجاه ما يقومون به من تعلم، وهي قادرة بذلك على تساعد الطلبة في 

خلق سياق للتعلم، وعندما يستغل المعلمون الدراما يكونوا قد وفروا وسيلة غنية وجيدة 

 )2009بشارة، (لتطوير تعلم طلبتهم عن العالم المحيط بهم وبيئة محفزة مثيرة الهتمامهم 

للتغيير والتعديل في الفرصة سانحة بالدعوة  )Hornbrok, 1998(هورنبروك  ويجد

وضرورة إعداد الكوادر والمعلمين لزيادة معرفتهم بحقيقة التعليم ، الفلسفة التربوية

تدريس  واستراتيجياته، واالطالع على استراتيجيات استخدام الدراما في التعليم ومحاكاة

األنظار حول عدم وجود  )yun, 2003(ويوجه ين  .لطلبتهم )Life Skills(مهارات الحياة 

أنماط أو نماذج خاصة ألفضل األنشطة الدرامية، حيث تكمن أهمية األنشطة الدرامية في 

 ةبوالمرح، وذلك بدراسة تجربة الطل كونها فرصة تزود الطلبة بالحوافز القوية للتّعلم
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وعدم الخوف من ، وعلى المعلمين إدراك ذلك، "الدراما ترجمة للعالم" المعيشية كما اسماها 

خوض التجربة الن أكثر النشاطات المثيرة في الدراما بأنواعها ال تتطلب من المعلمين أو 

الطلبة أن يصبحوا فنانين أو ممثلين بارعين أو لديهم مسرح بمعنى الكلمة، ولكن األهم أن 

في أن  )2000(يرى المعلم في الدراما وأنشطتها طريقة مثيرة للتعليم، وتؤيده بذلك العناتي 

  .النشاط الدرامي ال يهدف إلى تعليم الطلبة فن الدراما، وإنما تعليمهم من خالل الدراما

 الدراما معلمدور المدرب أو على في هذا المجال   ,Granville)1971(كرانفيل يؤكد      

في الوقوف بجانب الطلبة ليكونوا ممارسة فاعلة لالرتقاء من مرحلة اللعب إلى مرحلة 

 )Andersen, 2000(يحدد اندرسون اني في الفكر واألداء واإلبداع، والعمل ويتم ذلك بالتف

دور المعلم في الدراما التعليمية بمطلق العنان للتغيير، ويتغير بناء عليه دور المعلم من ملقن 

قليٍل من الجهد يمكن للمعلم تحويل وبمعالج للموضوعات الدراسية بشكل درامي،  إلى

) Linda, 2001(واهتمت ليندا راسي ومعارفه إلى نص درامي واقعي، الموضوع الد

مين في مجال الدراما صفات المعلم الذي يريد توظيف الدراما من خالل عملها مع المعلب

نة، وأن يكون ويتصف بقوة المالحظة والصبر والمرو أن يكون محبا للدراما،كالتعليمية، 

ليستطيع التعامل معهم إلنجاح الدراما والوصول إلى  ،وحاجاتهم متفهما لطبيعة طلبته

على المعلم الذي يستخدم الدراما   )2007(األهداف المرجوة منها، وقد أطلقت عبد المنعم 

والفنية معاً، فقد يكون داخل الدراما وذلك لدمجه بين العملية التربوية " المعلم المسرحي"

  . مؤلفا ومخرجا وممثالً

وتتجلى الفائدة من األداء الدرامي في العمليات المعرفية التي تلعب دورا حاسما في      

ك عمليات معرفية تتوسط بين فحسب نظرية التعلم االجتماعي هناتحديد ما نتعلمه، 

وبين تنفيذها من قبل الشخص ) الممثلين(نماذج المالحظة لألنماط السلوكية التي تؤديها ال
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المالحظ، وهذه األنماط ربما ال تظهر على نحو مباشر ولكن تستقر في البناء المعرفي للفرد 

وفي ضوء أهمية الدراما  ،)2005العتوم وآخرون، ( حيث يتم تنفيذها في الوقت المناسب

تعزيز تعلم األطفال،  بأن الدراما مهمة في  تطوير و )Siks, 1983( أوضح سيكس

والتطور العقلي لديهم، فمن خالل تقليد الحدث يبنون نماذج داخلية خاصة بهم، ويكتسبون 

هيم خالل ويستخدمون كلمات جديدة، ومن هنا يظهر تكوين األطفال لصور عقلية للمفا

  .تقليدهم للموقف الدرامي

فبروايتها أو كتابتها أو حتى " قصةال"المهمة تلمع ومن بين األنشطة الدرامية التعليمية      

 )2007(االستماع لها تؤدي أغراضا تعليمية كثيرة، وتتنوع لدى الريماوي والكردي 

مثل اللغة والعالقات  المجال المعرفي تتجلى فيو ،مجاالت التعلم التي تتضمنها القصة

 فتبرز أهميتها في تعليماإلنسانية والعلوم والرياضيات والتفكير، أما في مجال تعلم المهارات 

 القصة في السياق التعليمي مالئم استخدامل والتشكيل اللفظي وغير اللفظي، ويعتبر التخي

عطا اهللا و )2004(كال من العتوم  أضافإلجراء الحوار والمناقشة غير التقليدية، و

التي تقوم على محاولة بناء قصة ذات معنى من أن طريقة التوليف القصصي  )2002(

مفردات أو النص التي يراد تذكره هي من المبادئ التي تسهم في تحسين الذاكرة والقدرة ال

إمكانية  إلىنوه عطا اهللا ينمي الخيال العلمي لدى الطلبة، كما على االحتفاظ بالتعلم و

  .استخدام أسلوب القصص العلمية في المدخل التاريخي في تدريس العلوم

التي االستماع واإلنصات لى دور القصة في تعلم مهارة إ )1998( النجتون كما يشير     

تدريب الطلبة على اإلنصات من الطرق  حيث يعتبرمن مهارات التفكير والتأمل، تعد 

الفعالة لخلق اإلحساس لديهم، ويعد إثارة اهتمامهم للشيء المعروض أمامهم موجه 
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اء الذي يتجلى في معرفة نّحجر أساس للتفكير الب تعتبرممارسة الدراما  كما أنلإلنصات، 

الدراما االرتجالية ت بين الحياة اليومية والمدرسة، خاصة كما يحدث في العالقات واالرتباطا

تعلم الطلبة التفكير الناقد من خالل نقد المدرس ألداء الطلبة أو من خالل تعليق الطلبة التي 

   .على أداء زمالئهم

أوردتها مجلة  في مقالة رئيس قسم دراما األطفال (Howard, 2006)هوارد  وأوضح     

Grassroots newswire TM)(  قدرة الطفل على الدراما والمسرح يؤثران على أن

نه عندما يركز على التمثيل المسرحي المبدع يسمح للطلبة بإطالق العنان للخيال التعلم، وأ

والخطب،  تهم على كتابة التقاريرتحسين قدرالجامح البعيد، ويعود ذلك بالفائدة على الطلبة ب

إكساب  فيأهم دور للدراما يتجلى والمشاريع المدرسية، ومع ذلك  طةنشباألوالمشاركة 

  . الطفل والمتعلم الثقة واحترام الذات

هي األسئلة والغايات حول ) Henry, 2000(ولكن من القضايا التي طرحها هنري      

ك فجوات تصورية من الممارسين ويعتقد أن هناعلم من خالل المسرحية والدراما، الت

الستخدام المسرح في التعليم، وبما أننا نسعى لكسب نتائج تربوية أفضل ) المعلمين والطلبة(

فيحتاج كل من المعلمين والمتعلمين تعلم المهارات التحليلية من خالل سياق يحوي إطارا 

  .ضةقصص واألمثلة الحوارية المعروثقافياً وعلمياً من ال

  
  

  بناء المفاهيم التعليميةالدراما و: ثانياً
  

حد أهم أهداف العلوم في مختلف المراحل التعليمية، تنميته أن تكوين المفهوم العلمي وإ     

وتكوين المفاهيم العلمية تتطلب أسلوب تدريسي مناسب يضمن سالمة تكوين المفهوم وبقائه 
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استخدام الحواس اصر إلعداد درس العلوم الفعال هو واالحتفاظ به، ومن أهم العن

خاصة بأعلى ) البصر والسمع واللمس(واستثمارها، فتفعيل الحواس الخمسة عامة والثالث 

  ). 2005زيتون، (درجة ممكنة في عملية التعلم تضمن نجاح عملية التدريس 

الذهنية للمفاهيم ال أن المعنى والصور (Glasersfeld, 1991) ويشير كالسيرفلد      

يمكن أن تنتقل من شخص إلى آخر بواسطة اللغة، وإنما يقوم كل شخص ببناء معنى خاص 

به وفق تجربته الشخصية، فالمعاني حسب النظرية البنائية هي عبارة عن بنيات مفاهيمية 

ونر ولهذا يحدد بر .تؤثر إلى حد كبير في بناء عقل الفرد وتنظيمه للحقائق التجريبية عنده

(Bruner, 1966) أن أوالً في  ،ذهن المتعلم بطريقة صحيحةفي  شروطاً لكي تُبنى المعرفة

بطريقة العرض التي يتبعها المعلم، الن االحتفاظ  هتمام، مع ضرورة االتنظم المادة الدراسية

 هو الشرط الثانين بها المعلومات والخبرات، بالمعلومات يعتمد على الطريقة التي تخز

األفكار الجديدة المفاهيم وبناء في المتعلمين  ويعتمدمقدار المعلومات التي ينبغي تعليمها، 

فكلما كانت المادة مبسطة  ،فعالية العرض في الشرط الثالث ويتمثلمعرفتهم السابقة، على 

  . تأثيرا في المتعلمين كانت أكثر

تعليم  )1999(لتي عرضها الحيلة من األساليب المتبعة في بناء المفردات والمفاهيم او     

رين واأللعاب والنشاطات يستخدم مثال في التمانمط من أنماط التعلم التعاوني  وهواألقران، 

كما ورد في النسبة لعملية االحتفاظ في التعلم وانتقال أثره فقد بينت الدراسات وب الجماعية،

، %5المحاضرة : التدريس طريقةن نسبة االحتفاظ تختلف باختالف أ) 2007(زيتون 

، %50مجموعات المناقشة % 30، العرض %20، الوسائل السمعية %10القراءة 

 فيمعلم العلوم  إلى دورتشير البنائية ؛ كما %90، تعليم اآلخرين %75ة بالعمل الممارس

،  لمساعدة الطلبة على تعلم المفاهيم العلمية وبنائها طرقممارسة استراتيجيات وأساليب و
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  Hands-onأنشطة التعلم الحسية المباشرة المتمثلة في تشغيل اليدين  أهمية علىكد تؤو

التعرف على المتعلم في  يتحدد دورفي تدريس المفاهيم العلمية، و Minds-onوالعقل معا 

الطلبة في  ةساعدفي مالمعلم  بينما يتجلى دورخصائص األشياء والمقارنة والتميز بينها، 

تقصي المعرفة من خالل أنشطة تشغيل اليدين والعقل والمشروعات البحثية الفردية 

  .اليب أخرى متنوعةوالجماعية وأس

من مراجعة الدراسات والبحوث سبب فشل معظم النشاطات  )2002(استدل عطا اهللا و     

التي  التدريسية لطرقا السبب إلى يعودو، المعلم على إحداث التعلم المرجو التي يقوم بها

واعتبر  ،منخفضمستوى المشاركة المعرفية العقلية للطلبة فيها حيث يكون يتبعها المعلم، 

فيها العقول بذلك أن الطرق التدريسية القادرة على رفع مستوى المشاركة للطلبة التي تعمل 

ال يرتبط  للمعلوماتلبة فهم الطن أ)  (Delargey, 2001ديالرجيورد أ حيث ،واأليدي معاً

على المعلم أن يكون ميسر للعملية التعليمية ، والوقت المخصص للمعلم في التعليم طرديا مع

 وان يفهموا من المعلومات وأن يتحققطريق أمام الطلبة بأال وموجه للعمل، وذلك بإفساح

على أهمية جعل الموقف التعليمي موقفاً  Bruner, 1966)(أكد برونر و الخاصة، همبطريقت

  .يتضمنها الموقف استقصائياً، ليقوم المتعلم بالبحث عن الحلول التي 

الدور التربوي للمعلم الفاعل بأن ال يكون ملقناً للمقررات، ) 2006(حددت عبيد  وقد     

بل منسقاً لبيئة التعلم والمشجع لالستقالل الفكري ليفتح المجال لطالبه بالخيال واإلبداع، 

وجود  )2005(فقد بينت الهرمزي ويأتي ذلك مواكبةً للتقدم السريع وتحديات هذا العصر؛ 

ي دروس العلوم وفهم الطلبة للمفاهيم العلمية، حيث عالقة بين نوعية الخطاب السائد ف

استكشافياً في الفهم _ قصصياً أو حوارياً_ تميزت الصفوف الذي يسودها حواراً حوارياً

لصفي، أما الصفوف التي وصف السليم للمفاهيم، وربط اغلب المفاهيم الواردة في الخطاب ا
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لبة إلى فهم سليم للعديد من المفاهيم العلمية تقليدياً، فلم يتوصل الط_ مونولوجياً الخطاب فيها

  .الواردة في الخطاب

 أن أنشطة الترويح الدرامي تعمل على مساعدة دمج المتعلم في (2005) يشير حسينو     

المجتمع، واألداء الدرامي يكسبه العديد من الخبرات والمفاهيم والسمات والمهارات، 

الحياة المختلفة، وذلك  والقيم الموجودة في جوانبوتساعده على بلورة المفاهيم والمواقف 

للبحث  لبةمن خالل تجسيد الموقف والمفهوم بعيدا عن الخوف والكبت، فهي بذلك تدفع الط

 أن )1993(إلى ما وراء المعرفة، وبالنسبة للدراما االرتجالية بوجه الخصوص يرى مرعي 

 ياة في المادة الدراسية لتنسابارتجال أو ابتكار الشعر كمشهد درامي، طريقة تبث الح

   .الحقائق وترسخ في أذهان الطلبة

ويتم تحقيق  ،نص شفوي عبرالدراما في إنشاء المفاهيم والربط بينها يمكن استخدام      

أو ارتجال نص شفوي يتم تحويل نص مكتوب إلى نص شفوي،  بطريقتين فإما أن ذلك

وتحويله إلى نص مكتوب، ويتشكل النص الدرامي حينها من اللغة والحركة واإليماء، 

في الفعل الدرامي أن يجلب خبراته ومعلوماته إلى حقل ) طالب(وحينئذ على كل مشترك 

؛ )2003الكردي، (البناء المعرفي، عبر انخراطه في فعل تشاركي تعاوني مع اآلخرين 

ويعد قوت  Improv develops creativity)(في الدراما يطور اإلبداع فاالرتجال 

 )Yun, 2003(يقترح ين و؛ )Bedore, 2003(الستخدام الخيال ومصدراً لتوليد األفكار 

إعادة تمثيل قصة درامية  فيدرامية يمكن تطبيقها لتطوير وتحسين القراءة والكتابة، أنشطة 

بالتمثيل أو باستخدام الدمى، أو باستخدام أنشطة الدراما الخاصة بتطوير المفردات مثل 

توضيح معنى الكلمة بالتمثيل الصامت، أو عمل مسرحية لشرح معنى مجموعة من 

  .المفردات
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الطلبة في تعلم القراءة والكتابة  ةساعدم المسرحية لمتستخدومن جانب آخر        

في ادوار ارتجالية  لبةمن الممكن استخدام دمج الطووالرياضيات وفهم المفاهيم العلمية، 

 & Hetland) أو المفهومخلق الوعي لموضوع معين وفهم الفكرة لضمن سياق متخيل 

Winner, 2001) الدراما يمكن للنص الدرامي القائم على الدراما الحوارية أو هذا ول

اإلبداعية أن يوظف في تعليم المفاهيم، عن طريق تبسيطها والربط بين المفهوم وتطبيقه 

عبارة تدمج األدب والعلم بطريقة  )2007(وورد في الكشك  ،)Andersen, 2000(العملي 

أدهشني باشالر بقدرته الكاسحة على إيصال األفكار العقالنية إلى مختبرات الشعر "ملفتة 

  .119. ص" لعلمية والبرهان األدبيتأملية عملية شاعرية، جمعت بين االستعارة ابطريقة 

وال نغفل اعتبار بعض التربويين لعب األدوار من طرق التقويم، ونقدهم الدائم لجعل      

االختبارات بأنواعها هي األسلوب الوحيد لتقويم األهداف التعليمية والمفاهيم واستخدام طرق 

الدور، المالحظة، الرسم البياني الجماعي، التقارير الشفوية والمكتوبة إضافية مثل لعب 

  ).2003سعادة، ؛ 2007 زيتون،(الفردية والجماعية 

  وأهمية التفاعل والعمل التعاوني الدراما :ثالثاً

من الجدير باألهمية أن تركز المدرسة وبيئة دت طرق ونماذج التعلم التعاوني، وتعد     

الصف ذات البنية الجيدة على العمل بروح الجماعة والفريق، وما طرق التعليم إال أدوات 

مختلفة لتحقيق أهداف مختلفة علينا استخدامها بدراية وقصد، وذلك بتطوير معايير في 

 learning isية فعالة اجتماعية المدرسة والصف تدعم القيم التعليمية األساسية، فالتعلم عمل

an active social process )Cohen, 1994(. التي عرضتها المعلم دوار ومن بين أ

تحققه الدراما التعليمية  وهذا مالمناخ النفسي واالجتماعي للطالب، ه لتوفير )2008(العشي 
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في توفير المودة في الجو الصفي، والمحافظة على درجة من التفاعل الصفي من خالل 

ضرورة االهتمام لدور كل طالب في االجتماعية بين الطلبة في الصف، مع تنظيم العالقات 

  .الصف

أن التعلم التعاوني يتيح الفرصة الن يتعلم ) 2007( ويرى كال من عياش والصافي     

من خالل اللغة الشفوية والمكتوبة، ويزيد من حماسهم لتحقيق النجاح العلمي ويعلمهم  لبةالط

  .ويجعلهم أكثر انهماكا في التعلممهارات التعاون والتواصل مع اآلخرين 

أن كمية التفاعل ضمن المجموعة ومستوى )  (Cohen, 1994ومما أثارته كوهن     

جميع المهام تصلح الن تكون مهمة جماعية، التحصيل يختلف حسب طبيعة المهام، فليست 

ومن الناحية النظرية فان مقدار التفاعل يكون كبيرا عندما تكون المهمة من النوع البنية 

كما أن نوعية التفاعل المرغوب أو المطلوب تعتمد  ،) (ill structured problemالسيئة

ية من المفيد أن يزود الطلبة على طبيعة المهام واألهداف التعليمية، ففي المهام الروتين

يجب أن يكون ، ولكن للحصول على تعلم مفاهيمي بعضهم بمعرفة تقريرية أو إجرائية

التفاعل مبني على تبادل األفكار والفرضيات واالستراتيجيات؛ ولقد لخصت تأثير التفاعل 

الظروف بين واضحة على التحصيل عبر تحليلها للكثير من الدراسات، حيث وجدت عالقة 

  .التي يتم بها التفاعل داخل المجموعة ومكاسب التحصيل

، حيث حول التعلم التعاوني في صفوف العلوم )Lin, 2006(لين  وهذا ما أيدته مقالة     

بمحتوى اجتماعي لتعلم نشط وفهم عميق للمفاهيم واألفكار  المتعلمين يزود التعلم التعاوني

والحقائق؛ وكل الدراسات التي عرضتها المقالة أشادت بأهمية التعلم التعاوني في تقليل 

مهارات التعاون باالضافة الستخدام المتعلمين وتطوير السلوكات التنافسية في الصفوف، 
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ي تعتمد على الصفوف التمع  ا تم مقارنتهكبيراً أذ متعاون حيث يعد حجم ال ،واالتصال

وبما أن عملية التواصل من عمليات العلم األساسية فقد بين كال من ،  التدريس بشكل تقليدي

يكتسبوا داخل غرفة الصف أن  بةأن على الطل Wahl, 2002)( وول )2002(عطا اهللا 

التمثيل والغناء ومهارة المحادثة والكتابة والرسم وسرد القصص  مهارات التواصل مثل

 ةبلأنفسهم وبين الط لبةتعمل على زيادة التواصل بين الط، والتي بدورها )المسرحية(

  .والمعلم

روح الجماعة بين بث ويعد استخدام الدراما وأنشطتها أداة فاعلة في خلق الوالء و      

الدراما ذات طبيعة من التفاهم والثقة المتبادلتين، حيث أن الطلبة، من خالل بناء هياكل 

تعاونية، وتقصد بفعلها تخليص الطالب من الشعور بالملكية واألنانية، وهذه من األخالقيات 

 )Siks, 1983( سيكسويضيف  ؛)Granville, 1971(التي من الضروري إكسابها للطلبة 

التمثيل يسمح من خالل العرض وفبأن للدراما األثر الكبير في تطوير شخصية الطفل، 

، ويساعده على توظيف خبرات حياته )األنا(للطفل المتعلم بأن يحرر ذاته من حدود 

ضرورة رؤيتنا لآلخرين من حولنا، فال  )Kurdi, 2001(الكردي  وتنظيمها، وهنا يؤكد

يجوز أن نرى اآلخرين من منظورنا، بل نحاول رؤيته في سياق اآلخر، والمهم هو المقابلة 

  ).الصوت الواحد واألصوات المتعددة( و) فردي واالجتماعيال(و ) األنا واآلخر(بين 

األفكار إليصال  ةقيوتتبلور أهمية الدراما كإحدى استراتيجيات التعليم والتعلم بأنها طر     

بإكساب الطلبة وذلك  ،التي ترتبط بالحياة الحقيقية للطلبة، ومزودة لبيئة تفاعل صفي هادف

اللغة ليست سوى جزء من هذا النشاط، مع األخذ بعين االعتبار أن  مهارات االتصال،

خلق فرص االكتشاف الذي الذي يعمل على  ،الجزء اآلخر هو مركب من الخيال والعفويةو

تطوير القدرة الدراما قادرة على أن آ��  ،)2003Bedore ,( معا يعتمد على عمل الطلبة
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 )strengthens speaking and listening skills(لدى الطلبة على التحدث والتواصل 

ترى نودينجز ؛ و)(Maley & Duff, 2004 والتكيف داخل البيئة الصفية والمدرسية أيضاً

ن التعاون أمر يساهم في مساعدة الطلبة لبعضهم، وحين يمتلكون الصداقات نكون أ )2007(

مشاركة في الجماعة بأساليب عدة، وباستطاعة المدارس تعزيز حب ال قد حققنا السعادة لهم،

 ,Brauer)براورويتضامن معها قد تكون العالقات الشخصية أهم مكونات السعادة، و

ن من خالل استخدام الدراما والحوارات أون طريق في البعد عن األنانية، ون التعاأب (2002

   .المشاركة الفاعلة والفهم العميق االرتجالية نصل إلى

 )Imagination(ويعد االرتجال أحدى عناصر الدراما اإلبداعية، ويعتبر التخيل      

) معالجة عقلية للصورة الحسية(الخطوة األولى في الدراما اإلبداعية التعليمية، فالتخيل 

واإليماء ولعب األدوار واالرتجال تمهد لظهور اإلبداع، وتزيد قدرة الفرد على التواصل مع 

اآلخرين، وذلك من خالل التقمص واإليحاء الذي بدوره ينمي روح الجماعة، ويعمل على 

 )2003Bedore ,(في حين أعرب بيدور ،)McCaslin, 2000(العمل الجماعي تقدير قيمة 

 Improv teaches)تعلم التعاون فيبوجه الخصوص الدراما االرتجالية عن أهمية 

cooperation)   على الجميع العمل معا لخلق و ،نجماً منفرداًفي الدراما بقوله ال يوجد

قائم على الثقة المتبادلة، ويرى أن الدراما المشهد، والقيام معا ببناء مجموعة وفريق 

وتعزز روح التسامح  االرتجالية تساعد الطلبة على تقدير المواهب المختلفة فيما بينهم،

إن أساس الدراما االتصال والحركة وهي  )1998(؛ ويضيف النجتون اآلخروتعلمهم تقبل 

يلة للتعبير عن اآلراء، فال بد تحتاج في تطبيقها إلى التعاون والمشاركة، وتعتبر الحركة وس

  .أن يكون للطلبة آراء في الكتابة أو الرسم أو التمثيل



35 

 

فرانيا وكنعان في بشير وو فيكال من الرقب والشماس والطائيومن أهم ما اهتم به      

الذي " عالقة المسرح بالتربية وتنمية الذائفة الفنية من الطفولة حتى الشباب"مؤتمر بعنوان 

 ،تعزيز مكانة المسرح المدرسي وتوظيفه )2006(كما ورد في كنعان  سورياعقد في 

، بين المتعلمين ز التفكير الجمعييعزتو ،قيم وتشكيل وعيه ووجدانهب المتعلم الالكتسا

ليمية وتفعيل دور الدراما التع ،تضمين المناهج المدرسية بعض المسرحيات واطالبو

تأثير المسرح على المجتمع في نفس المؤتمر  يغنعبد الوالمسرح في التعليم، كما ناقش 

أن المسرح وسيلة  دراسته، وأظهرت نتائج )تنشئة الفرد(تثقيفي للمجتمع ودخوله في البناء ال

ويعيدها في إطار فني مستساغ  ،يستقي موضوعاته من المجتمعلفرد، فهو مهمة في تنشئة ا

يني والمؤسس التربوي والدور وتتراوح أدوار المسرح بين الواعظ الد ،عند المتلقي

  .األكاديمي التعليمي

  لدراما وتنمية االتجاهات العلميةا :رابعاً

تركز التربية الحديثة على ضرورة إتاحة الفرصة أمام الطلبة للتعبير عن الذات بشكل      

 ،)1999 ،الحيلة( واضح ومقنع وحل المشاكل المعقدة، ونقل معرفتهم إلى سياقات مختلفة

ضرورة استخدام أفضل المعلومات دقة وعالقة  تعلماً فعاالًق يتحقل )2003(ويشترط سعادة 

بتشجيع المعلم لطلبته على التفكير من ذلك ، ويتم موضوع وإتباع منهجية علمية سليمةبال

خالل طرح األسئلة واالستفسارات عن العالم المحيط بهم، وزيادة ثقتهم بأنفسهم ومشاركتهم 

لتعبير عن األفكار والتعزيز الدائم لهم، وهذا بدوره يحسن من اتجاهاتهم نحو الفاعلة وا

  .العلم
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نحو إلى أهمية تنمية االتجاهات االيجابية نحو التعلم و )(Ebel, 1979يشير يبيل و     

المواد الدراسية، مما لها أهمية في التنمية الفكرية، والبعد عن مصادر التحيز والمفاهيم 

واالتجاهات االيجابية نحو موضوع للتعلم كثير من الطلبة الدافعية ث يفقد الحيالمغلوطة، 

 Motivationوتعد الدافعية ، معين بسبب تجربة وخبرة سيئة تعرضوا لها في عملية التعليم

إحدى السمات الشخصية المهمة لوجود الدافع والحافز للتعلم، في حين يبنى الدافع كنتيجة 

  .جاهاتللمعتقدات والقيم واالتلتفاعالت معقدة 

��� و )2003( كما ورد في نشواتييشير علم النفس التربوي و     �)Ebel, 1979(  أن

المكون العاطفي  لة أوالً مناالتجاه مفهوم مركب يتكون من ثالثة مكونات متداخ

)Affective Component(،  ًالمكون المعرفي من ثانيا)Cognitive Component( ،

ركز برونر حيث  ،(Behavioral Tendency Component) المكون السلوكيمن ثالثاً 

)Bruner, 1963( اشترط المتعلم للتعلم ومحاولة إثارتها، ودافعية ضرورة االهتمام ب على

أن تركز اإلستراتيجية المعرفية على المكونات الوجدانية لذات المتعلم حتى تكون فاعلة 

ألنشطة تستجيب الحتياجاته النفسية واالجتماعية، وتحاكي ومؤثرة، والعمل على التخطيط 

ويعتبر برونر الدافعية شرطا لألداء والتعلم، ويرى أن حب ، معارفه وخبراته السابقة

  . االستطالع حافزاً قوياً للتعلم، حيث صنف الدوافع إلى داخلية وخارجية

ارة ميل الفرد للتعلم وشرطاً وتعتبر الدوافع عوامل فعالة للتعلم، وذات أهمية في إث     

، سواء أكان يتمثل بالتزويد بالمعلومات أو حل المشكالت أو تعلم مهارات هلتحقيق أهداف

، ولضمان )2009وشريف والصافي،  أبو رياش(التفكير أو في تكوين القيم واالتجاهات 

يتفاعل المتعلم مع لدى المتعلم للتعلم، ينبغي أن  والرغبة )Predispositions(إيجاد الميل 

وإثارة دافعيته والحفاظ عليها،  لتعليمي، ويتطلب من المعلم توجيه المتعلمعناصر الموقف ا
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وبما ، Bruner, 1966)(وبهذا يكتسب المتعلم القدرة على نقل معرفته إلى مواقف جديدة 

أن الدافع هو مفهوم افتراضي ال يمكن مشاهدته، فان التحفيز من خالل عرض المواد 

الدراسية باألساليب المشوقة للطلبة، تجعلهم يستمتعون بعملية التعلم، ويحافظ بذلك المعلم 

  ).2005 عدس،(على انتباه الطلبة وإكسابهم اتجاه ايجابي نحو عملية التعلم 

 )2005(بالنسبة لتكوين االتجاهات العلمية وتنميتها لدى الطلبة يرى كال من زيتون و     

كموجهات  أنها من األهداف المهمة في تدريس العلوم نظراً ألهميتها )2002(وعطا اهللا 

السلوكات العلمية الذي يقوم بها الطلبة،  للسلوك، حيث يمكن االعتماد عليها في التنبؤ بنوع

  .وتعد كدوافع للتعلم والبحث، حيث يمكن تحويل المعرفة إلى عمل وسلوك

 ,Murphy, Ambusaidi & Beggs) ناقش كال من مرفي وأمبوسادي وبيغزقد و     

العلوم  نحو مادةدولة عمان بالمقارنة مع طلبة ايرلندا طلبة اتجاهات أسباب تراجع  (2006

معلم العلوم عدم ثقة الطلبة بإلى وتعود أسباب تراجع االتجاهات  لطلبة الصفوف االبتدائية،

ه ات المخبرية، وهذدوطرق التي يستخدمها في تدريس العلوم وقلة المواد واألالإلى و

يولي باركر و لبة بمادة العلوم واستمتاعهم بها،اهتمام الطعلى تدني  تأثر العوامل

أهمية بالغة إلكساب الطلبة اتجاهات ايجابية نحو )  (Parker & Gerber, 2000وغيربر

قلة االتجاهات على زيادة مستوى تحصيل الطلبة، وأن  العلم والعلوم، التي بدورها تعمل

الطلبة في مادة علوم قد يؤدي إلى تدني في تحصيل يجابية والمشاعر السلبية نحو الاإل

  .العلوم، وقلة اهتمامهم بالمادة وعدم حماسهم لدراستها

سرد هي استخدام تشجيع التفكير الناقد وتشجيع تعلم العلوم الطرق المقترحة لومن بين      

خالقية األسياسية والقضايا السرد خالل ، من القصص وأسلوب الحوار في التعليم والمناهج
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تنمية اإلحساس بالمشاركة لتكون العلوم وثيقة الصلة باألدب والفن والفلسفة يستطيع الحوار 

في تنمية وعينا بذاتنا من خالل  ، وهذا لما للفنون دوراً)2007 الريماوي،(والرياضيات 

التعبير عن األفكار والعواطف والمشاعر بصورة ايجابية وتطوير الثقة بالنفس، فمن خالل 

الرسم والموسيقى والتمثيل وكتابة القصص، نستطيع فهم ذاتنا واآلخرين ورفع مقدرتنا على 

الفاعل  ، ويعتبرتعبيرفن للويعد األدب  ،)2007قرعان،  ؛Bedore , 2003( التعلم والتفكير

    .Nicoll, 1978)( في الفن هو من يحيي الكلمة المكتوبة ويعطيها السحر الجديد

ن الدراما وأنشطتها أ) (Maley & Duff, 2004مالي ودوف وفي هذا الصدد يؤكد      

 )Mood, attitude and feeling(طريقة فاعلة في تدريس المشاعر واالتجاهات والمزاج 

وإكسابهم القدرة على توصيل مشاعرهم  ،بالمشاعر بةميزة فريدة في إشراك الطللما لها 

والتعبير عنها، وتعتبر األنشطة الدرامية عامل قوي لتحفيز المتعلم على أن يشعر باالنتماء 

التمارين واألنشطة الدرامية التي واألمن وقبول مجموعة األقران، وقد عرضا الكثير من 

تهدف كذلك إلى وضع ، والمخاوف والقلق داخل الحجرة الصفيةتساعد في القضاء على 

 Introductory) اإلحماء، وتسمى هذه األنشطة بتمارين الطلبة في حالة استرخاء

Exercise) 2003( ور؛ كما ويعتبر بيد , (Bedore الدراما االرتجالية أداة تعليمية فاعلة في

عبر البروفات  مهارة المعلم والطلبةارين يطور من تنمية الشخصية، وإن إجراء التم

الدراما في تعديل سلوك المتعلم من  على دور )2008(وتؤكد أبو المغلي وهيالت  الدرامية،

اعده ذلك بنمذجة سلوكه الالحق، خالل المحاكاة، فحين يتقمص الطالب السلوك المشاهد يس

  .ستطيع المعلمين استثمار الدراما في ضبط سلوك المتعلمينيلذلك 
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  الدراسات السابقة

شهد حقل البحوث خالل السنوات العشر األخيرة تطوراً ملحوظاً في دراسـة اآلثـار        

النوعية الكيفية للدراما التعليمية، ودراسة حالة الطلبة والمعلمين داخـل الفعـل الـدرامي    

في القضايا التعليمية التي تدرس وتفعـل بواسـطة األنشـطة     اًالمدرسي، ولقد لوحظ تطور

) كيفية وجودنا في هذا العـالم ( الدرامية بشكل تحرري ونقدي للمسائل والقضايا الوجودية 

من جهة أخرى، ومن أهم معاهـد  ) كيف نفكر في هذا العالم(من جهة، والقضايا المعرفية 

 International Drama inمعهـد   التعليميـة بموضوع الـدراما  التي اهتمت  األبحاث

Education Research Institute )IDIERI(   الذي يبحث عن اآلثار واالنجـازات

   ).(Ackroyd, 2006 عليمالستخدام الدراما في الت

األدب التربوي إلى العديد من الكتابات والدراسات حول موضوع الدراما في  وأشار     

ومن خالل ا وأنشطتها في تدريس مادة العلوم، التعليم، ومما يلفت االنتباه قلة استخدام الدرام

 إلى ثالثة محاور تم تصنيف الدراساتولدراسات المتعلقة بموضوع البحث، على اطالع اإل

  :هي

  الدراسي اما التعليمية على التحصيلاسات تناولت فاعلية الدردر: المحور األول

  دراسات تناولت فاعلية الدراما التعليمية على االتجاه نحو المادة التعليمية: المحور الثاني

  دراسات تناولت أثر الدراما التعليمية في تنمية المهارات والسلوك :المحور الثالث
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  اما التعليمية على التحصيل الدراسيفاعلية الدردراسات تناولت : المحور األول

قد تم تصنيف ا التعليمية على تنمية التحصيل، ودراسة فاعلية الدراملقد عمدت الباحثة      

الدراسات حسب المواد الدراسية التي دمجت أو استخدمت فيها الدراما كطريقـة تـدريس،   

  :وإدراج األدبيات حسب الموضوع الدراسي إلى

  راما التعليمية بالمنهج الدراسيات المتعلقة بفاعلية دمج الدالدراس.1

بإدخال الدراما وأنشطتها  )Lashelle, 2003(والشيل ) 1999(لقد قام كال من حسني      

على المنهج المدرسي بهدف استقصاء أثر دمج الدراما والفنون بالمنهج الدراسـي، فكانـت   

م الـدراما  استخداوتم ول في مدرسة حكومية في الكويت، تجربة حسني مع طلبة الصف األ

الحوارية في تعليم اللغة العربية واللغة االنجليزية ومادة العلوم ومادة االجتماعيـات، أمـا   

لمـدة سـنتين،   ) القراءة والرياضيات والعلـوم (الشيل فقد قصد دمج الفنون في ثالث مواد 

لواليـة، وقـد   يم المهارات األساسية في اوأختبر ذلك على تحسين متوسط التحصيل في تقي

ن دمج الدراما في المنهج الدراسي له أثر واضح في زيادة اشترك كل من حسني والشيل بأ

هذه الطريقة، ولكن الجدير بالذكر أن دراسة الشـيل لـم   بالتحصيل في المواد التي درست 

  .في مادة العلوم طلبةتظهر فروقاً في تحصيل ال

  المتعلقة بفاعلية الدراما التعليمية على تنمية التحصيل بمواد دراسية محددةالدراسات .2

الدراما على مستوى تحسين اإلنجاز للطلبة في مادة دراسية الدراسات أثر  عالجت بعض    

محددة، وذلك بالمقارنة مع الطرق التقليدية في التدريس، وفيما يأتي صنف تـأثير الـدراما   

  :كاآلتيعلى تحصيل المادة الدراسية على تحصيل الطلبة 
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علـى تحصـيل    م أسلوب الدراما في تدريس اللغة العربيةااستخددراسات تتعلق بأثر    . أ

  .الطلبة

، وأوضحت دراسـته  الدراما في تدريس اللغة العربية أسلوب )2000(عزازى استخدم      

ـ  وإنما ، ولم تقتصر على ذلك تنمية مهارات القراءة فيأهمية المسرح  علـى   اامتـد أثره

دراسـة   أيضـاً  تحصيل المجموعة التجريبية مقارنة بالمجموعة الضابطة، وهذا ما أظهرته

التي تم استقصاء اثر استخدام أسلوب الدراما في تنمية التفكيـر اإلبـداعي    )2005(القرنة 

والتحصيل في مبحث اللغة العربية لعينة من طلبة الصف الخامس األساسي فـي مـدارس   

يث كشفت الدراسة عن وجود فروق ذات داللة إحصائية لصالح أداء طلبة الصف عمان، ح

الدراما، بالمقارنة مع متوسط أداء الطلبة الذين تلقـوا  باستخدام الخامس الذين تلقوا تعليمهم 

، كما أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصـائية  ةتقليديبطريقة تعليمهم 

جود اثر ذات داللة إحصائية للتفاعل بين متغيري المجموعة والجنس لمتغير الجنس، وعدم و

مخالفة لنتيجة  جاءت، وهذه النتيجة في التفكير اإلبداعي والتحصيل في مبحث اللغة العربية

التي تم فيها دراسة فاعلية استخدام لعب الدور على تحصيل تالميـذ   )2001(دراسة فهمي 

الصف الثالث اإلعدادي للقواعد النحوية واتجاهاتهم نحوها، إال انه لم توجد فروق ذات داللة 

  .إحصائية في االختبار التحصيلي البعدي يعود لطريقة التدريس

على تحصـيل   لغة االنجليزيةم أسلوب الدراما في تدريس الااستخددراسات تتعلق بأثر   . ب

  .الطلبة

الخلل والقصور في انجازات الطلبة في تعلم اللغة ) Chauhan, 2004(يرجع شاهان      

االنجليزية إلى طريقة التدريس التي يتعلمون بها، فالطلبة داخل الصفوف يتعلمون بطريقة ال 
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عـن األسـئلة أو   جابـة  لغتهم، حيث يقتصر استخدام اللغة على اإل تعطيهم الثقة باستخدام

ليم اللغة، ألنها تعطي السياق يقترح أن تكون الدراما األسلوب البديل لتعاستخدام قواعدها، و

المعنى الكامل للغة عند إنتاجها، وتـوفر للطلبـة    وإنتاج لغة ذات مغزى، وتوفر ستماعلال

اللغويـة مسـتوفياً   اتهم سياقا الستخدام مصادر لغتهم وتساعدهم في تطوير قدراتهم ومهار

الكثير مـن   (Brauer, 2002)متطلبات االجتماعية والعاطفية للمتعلمين، ويعرض براور ال

الدراسات التي أثبتت أهمية الدراما في تنمية التفكير، وتنمية اللغة الشفوية والقراءة والكتابة 

ر والفهم لوقـائع  التذك يمستوي في اللغة االنجليزية، كما دلت نتائج الدراسات على زيادة في

 . ومضمون القصص لصالح المجموعات التجريبية

التي هدفت لدراسة تـأثير اسـتخدام    )Dudin, 1994(وأظهرت نتائج دراسة دودين      

الدراما في تعليم اللغة االنجليزية وفي تطوير القدرة على التعبير الشفوي لدى طلبة الصف 

، حيث تم تطبيق )األنوروا(العاشر في األردن، التي طبقت في مدارس وكالة الغوث الدولية 

لـى الحـوار ولعـب    الدراسة على مجموعتين تجريبيتين باستخدام نصوص درامية تقوم ع

األدوار لمدة ستة أسابيع، بينما درست المجموعة الضابطة بالطريقة التقليديـة، وأسـفرت   

النتائج إلى إن استخدام الدراما في تدريس اللغة االنجليزية مـن شـأنه تعزيـز وتطـوير     

 لىالمهارات الشفوية وتمكين الطلبة من التواصل بطالقة مع أقرانهم، ولكن لم تسفر النتائج إ

دراسة على تحصيل الطلبة يعود لطريقة التدريس، وأيدتها فروق ذات داللة إحصائية  وجود

التجريبية التي أجريت في القدس على طلبة الصف التاسع حول ) Hammad, 2001(حمد 

ـ  ثر التدريس بإستراتيجية الدراما في تأ علـى   (TEFL) ةعليم اللغة االنجليزية كلغـة ثاني

في مدرسة حسني األشهب للذكور ومتوسط التحصيل لإلناث فـي  متوسط تحصيل الذكور 

في كال المدرستين إلـى مجموعـة ضـابطة     حيث قسم الطلبة، "ب"مدرسة الفتاة الالجئة 



43 

 

عدم وجود فروق دالة إحصائيا في متوسطات  إلى الدراسة نتائجودلت ومجموعة تجريبية، 

إحصائية في متوسط التحصيل  طريقة التدريس، ولكن وجدت فروقات دالةلالتحصيل تعزى 

  .الجنس لصالح اإلناث تعزى لمتغير

على تحصيل  م أسلوب الدراما في تدريس التربية اإلسالميةااستخددراسات تتعلق بأثر   . ت

  الطلبة

على التعرف على اثر استخدام طريقتي لعب األدوار  )2003(هدفت دراسة المساعيد      

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

ومجموعة ) طريقة لعب األدوار(تين مجموعة األردن، وتكونت العينة من مجموعتين تجريبي

الدراسة  تظهرابطة درست بالطريقة التقليدية، وأبينما المجموعة الض) طريقة المناقشة(

لصالح وجود فروق ذات داللة إحصائية في متوسط تحصيل الطلبة تعزى لطريقة التدريس 

  . لتفاعل بين الجنس والطريقةكما وجدت فروق تعود لاألدوار طريقة لعب 

على تحصيل  م أسلوب الدراما في تدريس التربية االجتماعيةااستخددراسات تتعلق بأثر   . ث

  الطلبة

ع الدراسية التي استخدمت فيها الدراما التعليمية مادة التربية ومن بين المواضي     

 ,Fernsler(ودراسة فيرنسلر ) 1996(االجتماعية حيث كشفت دراسة القاعود وكرومي 

عن وجود اثر لطريقة الدراما التعليمية في تحصيل  )2005(ودراسة الرشدان  )2003

الطلبة في مادة االجتماعيات التي طبقت عليهم الدراسات، حيث طبقت دراسة القاعود 

غراض الدراسة قامت الصف الخامس، وأل بةعلى طل )2005(والرشدان  )1996( وكرومي

ل مشاهد حوارية الدراستان بإعادة صياغة وتنظيم دروس التربية االجتماعية على شك
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ومسرحيات مستخدمة فيها إستراتيجية لعب األدوار والتمثيل، وتبين من خالل التحليالت 

الخامس األساسي يعزى إلى طريقة  تحصيل طلبةوجود فرق ذي داللة إحصائية في 

بتجربة مشابهة في  )Fernsler, 2003(التدريس لصالح الدراما التعليمية، وقامت فيرنسلر 

الصف الثالث في تعلم  الدراما الحوارية على تحصيل طلبة يث تم دراسة تأثيربريطانيا، ح

مفاهيم مادة االجتماعيات، حيث أظهرت النتائج أن الدراما استطاعت إيصال المفاهيم البيئية 

  .بصورة ممتعة

على تحصـيل   استخدم أسلوب الدراما في تدريس مادة الرياضياتدراسات تتعلق بأثر   . ج

  الطلبة

التي أجريت في تركيا ودراسة ويل  )Kayhan, 2009(دراسة كايهان لقد أظهرت      

)Wahl, 2000(، على اكتساب المفاهيم الرياضية، حيث لتدريس بالدراماأثراً واضحاً ل 

توافقت نتائجهما في وجود أثر دال للدراما اإلبداعية على زيادة تحصيل الطلبة الذين طبقت 

  .كلتا الدراستينعليهم 

لبة تأثير الدراما اإلبداعية على قدرة الط )Kayhan, 2009(كايهان  درس حيث      

أن  نتائج الدراسة  أظهرتو، قياس الطول االحتفاظ بالمعرفة الرياضية في تعلم موضوع ب

ت طريقة التدريس بالدراما اإلبداعية كانت أكثر كفاءة من التدريس بالطريقة التقليدية، وجاء

قدرة الدراما اإلبداعية في رفع  بينت التي )Wahl, 2000(ويل مؤيدة لنتائج دراسة 

ابتكار مواقف  علىتنمية قدرتهم فاعليتها في و ،المستوى التحصيلي لطلبة الصف الخامس

  .ومشاهد جديدة
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 نأ z, 2009Ubu&  aksu(P(دراسة باكسو ويوبز وفي نفس المضمار استطاعت      

التي تجعل من  ،لمفاهيم الهندسيةلتعلم ا سياقا في توفيرالدراما ولعب األدوار  أثر تبين

المشاكل والمواقف الهندسة سهلة التعلم والفهم، في حين وفرت بيئة التعلم التعاوني في 

طلبة أسلوب الدراما المتبع فرصة للتواصل في البيئة الصفية، ووفرت بيئة مثيرة لالهتمام لل

الصف السابع  عن وجود أثر واضح على تحصيل طلبة ومحفزة للتعلم، وكشفت الدراسة

  .الدراسة أثراً يعزى لمتغير الجنس وقدرتهم على االحتفاظ بالتعلم، ولم تظهر

 & Kariuki)كاريوكي وهمفريلما أظهرته دراسة  كال من  وجاء هذا مخالفاً     

Humphrey, 2006)  ودراسة امنيوسكي)Omniewski, 1999(  حيث أظهرت

نجاز األكاديمي لكال المجموعتين يعود الستخدام الدراما الدراستان عدم وجود اختالف في اإل

كطريقة تدريس، حيث قارن امينوسكي بين طريقة الدراما وبين التعلم باللمس الحسي 

تحصيل بين واألسلوب التقليدي القائم على األنشطة الورقية، فلم يتبين أي فروق في ال

  .المجموعات الثالث

  على تحصيل الطلبة م أسلوب الدراما في تدريس مادة العلومااستخددراسات تتعلق بأثر   . ح

استخدام طرق وأساليب تعليم في العلوم  ضرورة من القضايا التي تناولتها الدراسات     

دراسة  تكون ممتعة لألطفال ومحببة لديهم وتتالءم ومراحل نموهم، حيث أظهرت نتائج

أن استخدام طريقة الدراما في تعليم مادة  )2005(ر ودراسة أبو شاو )1995عبد النبي، (

) 1995، عبد النبي(هدفت دراسة  العلوم ذو فاعلية إذا ُأحسن اختيار الموقف الدرامي، حيث

على التحصيل  "وحدة جسم اإلنسان"للكشف عن مدى تأثير وحدة درامية ممسرحة بعنوان 

العلمية، وكان من بين النتائج التي توصلت إليها الدراسة أن الطريقة  واالتجاهاتالدراسي 

 بو شاوربذلك دراسة أل الدرامية أثبتت فاعليتها في مجال التحصيل المعرفي، وأيدته
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التي درست فعالية استخدام األلعاب التدريسية في تدريس العلوم، وأظهرت نتائج  )2005(

ت داللة إحصائية بين طريقة التدريس باللعب والطريقة الضابطة الدراسة إلى وجود فرق ذا

في كل من اختباري اكتساب المفاهيم العلمية، وأداء عمليات العلم األساسية لدى طلبة الصف 

ما دلت كالخامس األساسي يعزى لطريقة تدريس العلوم باللعب لصالح المجموعة التجريبية، 

متغير الجنس لصالح الذكور، كما وجد أن مستوى فروق دالة تعود ل النتائج على وجود

وبهذا تشير هذه الدراسة % 71.35تفضيل طلبة المجموعة التجريبية للتدريس باللعب بلغ 

  .في تدريس العلوم التعليميةإلى فعالية استخدام األلعاب 

أثر  )Hall, 1996(وهول ) Kamen, 1992(وفي نفس المجال درس كال من كامن      

استخدم كامن أسلوب الدراما اإلبداعية على استيعاب المفاهيم العلمية، حيث  طريقة الدراما

بينما استخدم هول أسلوب الدراما الحوارية، ودلت نتائج ) اإليماء والتقمص واالرتجال(

رائهم من الدراستان إلى تفوق الطلبة الذين تعلموا من خالل الدراما والمسرح بالمقارنة بنظ

   .)التقليدية( ةعتيادياالذين تعلموا بالطرق ال

التي أجريت في ) Selvi, 2000(ك نتائج تتجه بمنحى آخر مثل دراسة سيلفي وهنا     

الصف الخامس، حيث طبقت الدراسة على وحدة أجهزة جسم اإلنسان، وقد  بةتركيا على طل

استخدام الدراما، فرضيته على ثالث مجموعات، درست المجموعة األولى ب الباحث أختبر

والمجموعة الثانية درست بدمج طريقتي الدراما والتقليدية، والمجموعة الثالثة درست 

  .بالطريقة التقليدية، فأظهرت نتائجه وجود فروق لصالح المجموعة الثانية

إلى استقصاء اثر ) 2008(أبو غزالة  هدفت دراسة ا يخص موضوع البيئةموفي     

ية للمفاهيم البيئية الحوارية واإلبداعية في استيعاب طالبات المرحلة األساسطريقتي الدراما 
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لدى طالبات الصف السادس األساسي  إحصائياً دالة  قد أظهرت النتائج فروقاًفي األردن، و

تجريبيتين، ولم يظهر الستيعاب المفاهيم البيئية تعزى لطريقة التدريس لصالح المجموعتين ال

  .بين المتوسطين الحسابيين لهاتين المجموعتين فرقا اختبار شيفيه

على في األردن  )2005(ويجدر اإلشارة إلى النتائج التي أظهرتها دراسة الهرمزي       

عالقة بين نوعية الخطاب السائد وفهم الطالبات للمفاهيم العلمية، حيث تمكنت معظم  وجود

سادس طالبات الصف الخامس الالتي كان خطابهن حوارياً ـ عرضياً وطالبات الصف ال

قصصياً وطالبات الصف السابع الالتي كان خطابهن الالتي كان خطابهن حوارياًـ 

المفاهيم الواردة في الخطاب الصفي، وعبرت األغلبية حوارياًـ استكشافياً من ربط اغلب 

عن فهم سليم للمفاهيم العلمية بينما لم تتوصل طالبات الصف الثامن اللواتي كان خطابهن 

  .فاهيم العلمية الواردة في الخطابمونولوجياًـ تقليدياً إلى فهم سليم للعديد من الم

  لتعليمية على االتجاه نحو المادة التعليميةدراسات تناولت فاعلية الدراما ا: المحور الثاني

 )1200(فهمي دراسة و )2008(أبو غزالة دلت نتائج كثير من الدراسات كدراسة      

اوزل دراسة و )Chiriga, 2001(شيريجا دراسة و) 1996(القاعود وكرومي دراسة و

التعليمية بمختلف إلى أن التدريس بأسلوب الدراما  (Ozal & Ufuktepe, 2002) وفيكتيب

يعمل و ،أنشطتها وأنواعها يعمل على تنمية اتجاهات ايجابية نحو الموضوع الذي يدرس

لوحظ  )1996(القاعود وكرومي ففي دراسة إزالة المشاعر السلبية نحو المبحث، على 

 )2008(تحسنا ملحوظا على اتجاهات الطلبة نحو البيئة، وتأييداً لذلك وجدت أبو غزالة 

فروق دالة في االتجاهات البيئية لدى طالبات الصف السادس األساسي تعزى إلى طريقة 

التدريس بالدراما اإلبداعية والحوارية لصالح المجموعتين التجريبيتين، ولم يظهر اختبار 

تين الحسابيين لهاتين المجموعتين، وجاءت هذه النتائج بالتوافق مع شيفية فرقاً بين المتوسط
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أظهرت وجود فروق ذات داللة إحصائية في التطبيق  التي )2001(سة فهمي درانتائج 

كما وجد أن البعدي لمقياس االتجاه نحو مادة القواعد النحوية لصالح المجموعة التجريبية، 

ك عالقة ارتباطيه موجبة بين تحسن تحصيل التلميذات الالتي درسن الوحدة باستخدام هنا

  .يجابية نحو مادة القواعد النحويةلعب الدور وبين اتجاهاتهن اال

بوجود أثر استخدام الدراما في تدريس اللغة االنجليزية ) 2008(وخرجت دراسة العيلة      

وأن استخدام األنشطة  على تنمية مهارة التحدث لدى طالبات الصف السابع األساسي بغزة،

ويعمل على تحسين التواصل  األلعاب التعليمية يوفر التشويق واإلثارة للمتعلمين،الدرامية و

وخرجت الدراسة  لشفوي لألفكار،بمهارات التبادل ا بةبين المدرس والطالب، ويزود الطل

بمجموعة من التوصيات الهامة منها ضرورة تشجيع المدرسين لرواية القصص، ودمج 

األنشطة الدرامية في عملية التعليم للحصول على أفضل النتائج، والعمل على استخدام 

حسين التواصل بين األلعاب التعليمية، بهدف تويق باستخدام األنشطة الدرامية ولوب التشأس

التي دلت  )Hammad, 2001(دراسة حمد المدرس والطالب، وهذا ما أظهرته أيضاً نتائج 

على متوسطات اتجاهات طلبة الصف  α = 0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية  على

التي استخدمت الدراما في االنجليزية لصالح المجموعة التجريبيةالتاسع نحو مادة اللغة 

  .نه ال يوجد فروق ذات داللة في اتجاهات الطلبة يعزى للجنسالتدريس، وأ

ن بأ )Chiriga, 2001(دراسة شيريجا أظهرت أما فيما يخص مادة الرياضيات فقد      

الطلبة واتجاهاتهم نحو األنشطة الدرامية المستخدمة لها أثر واضح في تحسن سلوك 

اوزل وفيكتيب  دراسة وأيدته بذلك، الطلبة سلوكلك بعد تحليله لقوائم رصد الرياضيات وذ

(Ozal & Ufuktepe, 2002)  يث طور المسرحية لتعليم الرياضيات ح فيها تاستخدمالتي
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تهدف لمساعدة الطلبة في بناء اتجاهات ) Math Show(مسرحية موسيقية تفاعلية  الباحثان

ايجابية نحو الرياضيات، وإزالة المشاعر السلبية نحو تعلم الرياضيات وطبقت على عينة 

التجاهات نحو مادة الرياضيات، وطبق خاص بدراسة امقياس  وطبق ،طالب 500من مؤلفة 

ت الطلبة نحو المقياس على طلبة المشروع، وقد الحظ الباحثان وجود تحسن على اتجاها

مادة الرياضيات، وأن طلبة المشروع قد استمتعوا كثيرا بهذه التجربة وامتازوا بالتفاعل 

أن الرياضيات ممكن أن تكون  لبةمن الط %90االجتماعي والتعبير المبدع، حيث أشار 

مرحة إذا لم تعلم بالطرق التقليدية، وأظهرت النتائج أن المسرحية تسهل اكتساب المفاهيم 

  .اهتمام الطلبة بمادة الرياضيات رياضية وتزيدال

التي بينت دور الدراما وأثرها على دافعية الطلبة نحو التعلم المهمة ومن بين الدراسات      

التي أجريت على  (Bournat & others, 2007)بورنات وآخرون جاءت دراسة 

أخرى مجموعة ضابطة مجموعتين من الطلبة، أحداها مجموعة تجريبية باستخدام الدراما و

ن الطلبة في صف الدراما استطاعوا تقديم نتائج أفضل في تقليدية، وتوصل الباحثون إلى أ

ومما هو جدير بالذكر نتائج  للتعلم، زيادة دافعية طلبة المجموعة التجريبيةو كتابتهم،

ى ت إلمع المجموعة التجريبية التي أوضح )Kamen, 1992(المقابالت التي أجراها كامن 

. واتجاهاتهم االيجابية نحو العلم لبةعلى دافعية الطالدراما طريقة المدى الكبير الذي خلفته 

 ,Kariuki & Humphrey)دراسة كاريوكي وهمفرينتائج  وهذه النتائج لم تتوافق مع

2006)  الصف الرابع على االنجاز  ةبى معرفة تأثيرات المسرحية على طلهدفت إلا��

بالنسبة لمقياس االتجاه فلم يوجد اثر واضح واألكاديمي لهم واالتجاه نحو الرياضيات، 

ولم يوجد عالقة بين االنجاز األكاديمي واالتجاه نحو الرياضيات وعلق  ،لطريقة التدريس

الباحثان أن المسرحية أداة تعليم فعالة، وقد تكون أكثر فائدة إذا ما درست لوقت أطول، 
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التي لم تجد أي فروق في اتجاهات ) Selvi, 2000(وجاءت النتائج مؤيدة لدراسة سيلفي 

  .الدراما التعليمية باستخدامطريقة التدريس الطلبة نحو مادة العلوم تعود ل

 العلوم دراسة آرثرمادة ومن الدراسات التقييمية التي درست اتجاهات الطلبة نحو      

)Arthur, 2007( ودراسة هالدنا وشونيسي Haladyna & Shanghnessy, 1982) ( وقد

العلوم، ومن بين  ألقت الدراستان الضوء على العوامل التي تختص باتجاهات الطلبة نحو

العوامل التي يعتمد عليها تنمية االتجاهات نحو العلوم هو انجاز الطلبة في العلوم الذي يعتمد 

بدوره وبشكل مباشر على طريقة التعليم المتبعة في حصص العلوم، كما وجد تباين في 

في  االتجاهات العلمية خاصة في الصف الخامس والسادس يعزى ألساليب التدريس المتبعة

حصص العلوم، وتعتمد أيضا على ممارسات المعلم في غرفة الصف، واهتماماته باألنشطة 

التي يقدمها للطلبة، وبينت دراسة هالدنا وشونيسي الطولية أن األنشطة التي يقدمها معلم 

نتائج دراسة  العلوم وطريقة تقديمها لها دور ايجابي في تنمية االتجاهات العلمية، وأيدتهما

كشفت عن وجود عالقة ارتباطية بين اتجاهات الطلبة نحو مادة التي  )2003(ي الربيد

العلوم وبين مستوى التحصيل العلمي، وأوصت الباحثة بضرورة تركيز المعلمين على 

  .المستويات العليا لرفع مستوى التفكير لدى الطلبة

  المهارات والسلوكدراسات تناولت أثر الدراما التعليمية في تنمية : المحور الثالث

لقد تم إثبات فاعلية المسرح في عالج الكثير من المشاكل الدراسية وتنمية المهارات      

اللغوية المختلفة، ووجد أن استخدام المسرح التعليمي له تأثير على تنمية مهارات القراءة 

أهم أدوات الجهورية في اللغة العربية، حيث تمثل القراءة إحدى نوافذ المعرفة وأداة من 

والسيد  )2000(التثقيف، ومن بين الدراسات التي درست الموضوع دراسة كال من عزازى 
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أظهرت الدراستان عزازى والسيد وجود فروق دالة  حيث ،)2006(والعموش  )2004(

إحصائيا لصالح المجموعة التجريبية في التطبيق البعدي تدل على فاعلية المسرح التعليمي 

فركزت على اثر الدراما  )2006(أما دراسة العموش القراءة الجهرية، في تنمية مهارات 

" دقة الضبط، ووظيفة األداء"التعليمية في إكساب تالميذ الصف السادس مهارتي التحدث 

راسة عن وجود فروق لتطوير مهارة التحدث باللغة العربية، وبعد تحليل البيانات أسفرت الد

المجموعة  المجموعتين التجريبية والضابطة لصالح بين متوسطي عالماتدالة إحصائياً 

الدراما التعليمية، وذلك على كل من مهارتي التحدث التجريبية التي درست باستخدام اسلوب 

  . تعزى لعامل الجنس دالة إحصائياً، وعدم وجود فروق "وظيفة األداءدقة الضبط، و"

تحسن  مالحظةمن خالل الدراسات التي جمعها،  )Chauhan, 2004(يؤكد شاهان و      

هائل على الطلبة الذين يدرسون اللغة االنجليزية باستخدام الفنون والمسرح في مهارات 

التحدث من جانب، وفي المجال االجتماعي والتسامح وتحقيق االستقالل من جانب آخر، 

دام الدراما في تدريس التي أظهرت وجود أثر الستخ )2008(وأيدته نتائج دراسة العيلة 

  .اللغة االنجليزية على تنمية مهارة التحدث لدى طالبات الصف السابع األساسي بغزة

أن الطلبة المشاركين في  )Athiemoolam, 2006(كما وأظهرت مالحظات أثيموالم      

تعليم اللغة االنجليزية من خالل الدراما قد طوروا ثقتهم بأنفسهم من خالل التفاعل 

االجتماعي خالل النشاط الدرامي، وطوروا قدرتهم على فهم التفاعل الصفي، كما أنهم 

نجليزية تعلموا قبول األفكار المختلفة، واكتسبوا عادات أفضل بالمحادثة واستخدام اللغة اال

كما دلت أيضا دراسة  كاكماك وميهمت  هم مشاركين في العملية التعليمية؛وجعلت

(Cakmak & Mehmet, 2007)   حول تأثير الدراما على تنمية مهارات المحادثة

واالتصال، وإعطاء الفرصة للطلبة بتبادل المعلومات، كما وساعدتهم على اكتساب اللغة، 
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اما تساعد الطلبة على تحسين قدراتهم على االتصال مع وأن االشتراك في أنشطة الدر

أظهرتها اآلخرين و خاصة زمالئهم داخل الصف، وقد توافقت النتائج مع النتائج التي 

الدراما في تدريس التربية  أسلوبم ااستخدفي أن  )Fernsler, 2003(دراسة فيرنسلر 

واكتساب مهارات االتصال لدى التعاون بين الطلبة كسلوكات ايجابية  االجتماعية أظهر

  .المجموعة التجريبية

ثر أ) Karakelle, 2009(وفي موضوع التفكير اإلبداعي فقد درست الباحثة كاراكيل      

على تنمية مهارات التفكير اإلبداعي الطالقة ) المسرحية اإلبداعية(استخدام الدراما اإلبداعية 

، )ذكور 12و إناث 18( شخص  30ن والمرونة، حيث أجري البحث على عينة مكونة م

سنة، وأعطيت المجموعتين اختبار قبلي، وبعد االنتهاء من  25وكان متوسط أعمار العينة 

وأظهرت النتائج أن استخدام  ،تطبيق الدراسة، أعيد إعطاء االختبار على المجموعتين

  ). لطالقة والمرونةا(الدراما اإلبداعية تستطيع أن تساعد في تنمية مهارات التفكير اإلبداعي 

 ,Cakmak & Mehmet)وجاءت هذه النتائج مؤيدة لنتائج دراسة كاكماك وميهمت     

حول تأثير الدراما على إبداع المتعلم، وطبقت على طلبة الصف الرابع األساسي،   (2007

وأظهرت النتائج عدم وجود فروق دالة إحصائية تعود لمتغير الجنس، وبينت دور الدراما 

في تنمية القدرة اإلبداعية للطلبة، حيث تنمي قدرتهم على تطوير مهاراتهم الفكرية كاإلبداع 

ضافة إلى تحسين مهارات المحادثة واالتصال، و تعطي فرصة للطلبة وحل المشكالت، باإل

  . بالمشاركة في المسؤوليات خالل العمل الجماعي

دراسة باكسو  ومن الدراسات التي بينت دور الدراما في تحسين بيئة التعلم     

وني والتواصل حيث ركزت الدراسة على بيئة التعلم التعا Ubuz, 2009&  (Paksu(ويوبز
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تأثيرات  الذين درسوا بطريقة الدراما التعليمية، وركزت أيضاً على ةبالذي يحدث لدى الطل

من خالل التحفيز وإثارة  ، وذلكواتجاهاتهم ومهارات التفكير لديهم همالدراما على تحصيل

  .لدى الطلبة نحو دراسة المفاهيم الرياضيةاالهتمام 

ومن الدراسات التي اهتمت في مدى فاعلية األنشطة الدرامية في تنمية بعض القيم      

دراسة الدهان ) ،األمانة، النظاماإلقبال على العمل، النظافة، التعاون، الصدق(السلوكية 

) 75_62(ى ذكائهم مستو) إناثو ذكور(تلميذ  21تكونت العينة من ، حيث )2002(

القصة، التشكيل الفني للعرائس، الدراما ألحداث القصة (وتضمنت الدراسة األنشطة التالية 

، وكانت النتائج جميعها ايجابية وأبدت العينة اهتماما بأحداث القصة وتشكيل )والغناء

العرائس، واظهروا مستوى عالي من القدرة االبتكارية في تشكيل العرائس، والطالقة 

باإلضافة إلى التعبيرات الحركية وتعبيرات الوجه والشعور  ،اللفظية وتنغيم الصوت وتقليده

بالسعادة، وتوصلت الدراسة بشكل عام إلى أن ممارسة األنشطة الدرامية ذات أهمية في 

  .التعزيز المادي والمعنوي للطلبة، كما له دور كبير في تدعيم القيم السلوكية

دور الدراما في إكساب الطلبة بعض السلوكيات والمهارات من الدراسات التي تناولت      

دور المسرح المدرسي في إكساب الطلبة التي بينت ) 2001(دراسة حسن  االجتماعية،

بعض السلوكيات والمهارات االجتماعية لتالميذ الصف الرابع االبتدائي، حيث تضمنت 

 - 6(جتماعية التي تناسب طفل مرحلة الطفولة المتأخرة الدراسة مجموعة من المهارات اال

، وبعد تطبيق الدراسة على عينة تجريبية وجدت فروق على مقياس المهارات )سنة 12

أفراد المجموعة التجريبية في أبعاد المهارات االجتماعية االجتماعية لصالح 

النتائج  تلخصللجنس، وت ، ولم يوجد اثر)التقليد ، التعبير االجتماعي،التعاون،االستقالل(
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 لطلبةالمهارات االجتماعية وسلوكيات اللمسرح المدرسي في إكساب بعض بوجود أثر ل

  .الصف الرابع االبتدائي

التي خاضت تجربة توظيف اساليب ) Kurdi, 2001(شارة لدراسة الكردي اإلالمهم  ومن 

خلفيات اجتماعية متنوعة في من  من اليافعين 15الدراما والمسرح في تطوير الكتابة لدى 

إمكانات السياق حول ، وبحثت الدراسة سنة) 18_ 14(ترواحت أعمارهم بين و فلسطين

 توأظهر ،حالةكدراسة أسلوب البحث الكيفي  مااستخدتم وقد ، تلفظ حواري نتاجإالدرامي 

مستوى  تبينو ،ة شفوية وكتابيةحواري )كالم(نصوص  إنتاج ىعلقدرة الطلبة  الدراسة

  .المشاركين في المشروع لدى الطلبة الواقعي والتفاعل الفني التخيلي اعيمجتاالالتفاعل 
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  ملخص الدراسات السابقة

بارها كالجسر واعتيتضح من مراجعة األدبيات أهمية استخدام الدراما في التعليم،      

المفاهيم النابعة من الواقع كتشاف وحل المشكالت، واستكشاف للوصول لإلبداع واإل

وتوضيح القيم والمواقف، لهذا تصلح الدراما في أن تكون مادة تعليم لكافة المواد الدراسية 

الدراسات فاعلية  وعرضت ،)1(كما يظهر في ملحق رقم  كاللغات والعلوم والرياضيات

المختلفة في تها ق الدراما التعليمية وأنشطيطبتعبر الدراما التعليمية على تنمية التحصيل 

 مناقشة أثر الأكثر من مادة وتممنهج ال من خالل أولمادة تعليمية محددة تدريس وحدة معينة 

   :استخدامها على تحصيل الطلبة كما يلي

احصائية أو تحسن في متوسطات تحصيل  ذات داللة وجود فروقدراسات أظهرت  •

كدراسة منها دراسات عربية الطلبة الذين درسوا بطريقة الدراما بأنواعها وأنشطتها 

والمساعيد  )1999( وحسني )1996(والقاعود وكرومي  )1995(عبد النبي 

ودراسة  )2005(القرنة و )2005(والرشدان  )2005( رودراسة أبو شاو )2003(

التي أظهرت ن الدراسات األجنبية عأما  ،)2008(العيلة و )2008(أبو غزالة 

ريقة التدريس بالدراما كدراسة فروق في متوسطات التحصيل لصالح ط

 (Selvi, 2000)وسيلفي   (Hall, 1996)ودراسة هول  (Kamen, 1992)كامن

ودراسة  (Fernsler 2003)ودراسة فرنسلير (Wahl, 2000)ودراسة ويل 

 كايهانودراسة  (Chauhan, 2004) شاهانودراسة .(Lashelle, 2003)الشيل

(Kayhan, 2009)  

ذات داللة أو تحسن على متوسطات تحصيل الطلبة يعود دراسات لم تظهر فروقا  •

 سكيويودراسة امن  (Dudin, 1994)لطريقة التدريس بالدراما مثل دراسة دودين
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(Omniewski, 1999)  ودراسة كال من كاريوكي  )2001(فهمي ودراسة

 .(Kariuki & Humphrey, 2006)وهمفري 

تطبيقها على اللغة تنوعت المواد الدراسية التي تناولتها الدراسات السابقة حيث تم  •

ومادة االجتماعيات ومادة الرياضيات  اإلسالميةالعربية واللغة االنجليزية والتربية 

  .من مقرر دراسي ألكثرومادة العلوم ومنها ما درس تأثير الدراما على المنهج 

عن أهم نتائج الدراسات حول أثر ودور طرق التدريس بالدراما التعليمية  أما     

، كما يظهر في لتعليمية والعلم وعملية التعلموأنشطتها على اتجاهات الطلبة حول المواد ا

  :ما يلي على اتجاهات الطلبةنتائج الدراسات حول أثر الدراما  تبينفقد ، )2(الملحق 

اختلفت الدراسات في نتائجها من حيث فاعلية الدراما وأنشطتها، وإن كانت أغلبها قد  •

محددة أو نحو اثبتت فاعليتها وأثرها على تحسن اتجاهات الطلبة نحو مادة تعليمية 

ه يعود عملية التعلم ذاتها، ومن الدراسات التي وجدت فروق ذات داللة لالتجا

) 2001(وفهمي ) 1996(ل من القاعود وكرومي دراسة كلطريقة التدريس بالدراما 

   ودراسة اوزل وفيكتيب (Hammad, 2001)وحمد  (Chiriga, 2001)وشيريجا 

(Ozal & Ufuktepe, 2002)،  ولكن هناك دراسات لم تظهر فروق ذات داللة

كاريوكي وهمفري ودرا!   )Selvi, 2000(سيلفي دراسة  نتائجاحصائية ك

(Kariuki & Humphrey, 2006).  
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ومن جانب آخر سلطت بعض الدراسات واألبحاث السابقة الضوء على أهمية توظيف      

إلى جانب استخدامها  ،الدراما التعليمية كأسلوب في اكتساب وتنمية مهارات لغوية وفكرية

في تنمية المهارات االجتماعية للطلبة، وقد لخصت الدراسات السابقة التي تتعلق بأثر 

  :بما يلي تنمية المهارات والسلوك علىالدراما التعليمية 

أثبات فاعلية المسرح والدراما في تنمية المهارات اللغوية والقراءة الجهورية في اللغـة   •

 ).2006(والعموش   )2004(السيد و )2000(عزازي كل من  العربية، كما في دراسة

اللغـة   فيأظهرت الدراسات دور الدراما في تنمية مهارات المحادثة وتبادل المعلومات  •

 (Hammad, 2001)حمـد  و (Dudin, 1994) دوديـن االنجليزية كما في دراسـة  

 .)2008( دراسة عيلةو ) (Cakmak & Mehmet, 2007كاكماك وميهمت ودراسة

أظهرت نتائج الدراسات دور الدراما في تحسين مستوى التفاعل االجتماعي بين الطلبة  •

 إكساب الطلبة مهـارات اجتماعيـة مثـل    ومساعدة الدراما على وبين الطلبة والمعلم،

التعاون واالستقالل والتعبير االجتماعي والتقليد كما كان واضحاً فـي دراسـة حسـن    

اإلقبال على العمل والتعاون واألمانة والنظام كمـا   مثلقيم سلوكية  ، وإآ()�ب&% )2001(

كمـا فـي مالحظـات أثيمـوالم      وتقبل آراء اآلخرين ،)2002(دراسة الدهان  بينت

)Athiemoolam, 2006(،  وتحسين بيئة التعلم لتصبح بيئة مثيرة ومحفزة للتعلم كما

  .)Ubuz, 2009&  Paksu( ويوبزفي دراسة باكسو 

كاكمـاك  دراسـة  ك أظهرت الدراسات دور الدراما فـي تنميـة التفكيـر اإلبـداعي     •

تطوير المهارات الفكرية  في هاوبينت دور)  (Cakmak & Mehmet, 2007وميهمت

بـأن الـدراما    )Karakelle, 2009(في ذلك دراسة كاراكيل  وأيدت ،وحل المشكالت

  ).الطالقة والمرونة( التفكيرتستطيع تنمية مهارات 
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 الفصل الثالث

  إجراءات الدراسة

  

يتناول هذا الفصل منهجية الدراسة ومجتمع وعينة الدراسة واإلجراءات المتبعة في الدراسة 

وثباتهما، ) صدق المحتوى والصدق البنائي( وأدواتها، كما تناولت صدق أدوات الدراسة 

  .والتابعةوكذلك متغيرات الدراسة المستقلة 

  

 منهجية الدراسة

  :أجريت الدراسة على مرحلتين

  المرحلة األولى

ثر طريقة دراسة أل ،المرحلة األولى في الدراسة على المنهج التجريبي اعتمدت     

نحو مادة  همالتدريس بأسلوب األنشطة الدرامية على تحصيل الطلبة في العلوم وعلى اتجاهات

العلوم، وتم جمع وتحليل البيانات باستخدام المنهج الكمي، حيث طبق تصميم المجموعتين 

تصاميم المنهج التجريبي  كأحد ،Pre-post Test Control Group Designالمتكافئتين 

قد تم اختيار المدارس و،  (Campbell & Stanley, 1966)الذي ورد في كامبيل وستانلي 

المجموعات  أفراداختيار  وتم، )اختيار قصدي(يها الدراسة بشكل قصدي التي طبقت عل

ضابطة وأيهما تجريبية بشكل عشوائي أيضاً،  تم تعيين أي المجموعتين، كما بشكل عشوائي

   .وسيظهر ذلك الحقا بطريقة تفصيلية في إجراءات الدراسة
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  وصف تصميم الدراسة بالرموز

R   O11      XE      O21  

R   O12      XC      O22 

  :بأن علماً

R: عشوائية االختيار ألفراد المجموعة الضابطة والتجريبية  

O11:  القبلي للمجموعة التجريبية     االختبار=O21 االختبار البعدي للمجموعة التجريبية  

:O12 ار القبلي للمجموعة الضابطة    االختب O22: االختبار البعدي للمجموعة الضابطة  

XE:                     المجموعة التجريبيةXC: المجموعة الضابطة  

  ف منهجية الدراسة للمرحلة األولىوص

وطرح المحتوى الدراسي ) الصورة الذهنية(بناء المفاهيم العلمية  فياعتمدت الباحثة      

أعدتها بما يناسب المحتوى درامية أنشطة لدروس وحدة الحركة والقوة للصف السادس على 

استفادت وقد  ،إبداعيةالعلمي، وتتضمن األنشطة دراما تعليمية تحوي دراما حوارية ودراما 

حمائية التعلم في وضع هيكلية لألنشطة اإلالباحثة من كتاب التعلم من خالل اللعب و

   ).(Leigh & Kinder, 1999 للكاتبين لي وكيندر والتمهيدية

الدراما، الدراما الصامتة، ( المعتمدة في الدراسة الحالية فيشطة الدرامية األنتمثلت و     

الدراما التخيلية، كتابة األنشودة العلمية، الرسم، حركات إيمائية، لعب األدوار، الغناء، رواية 

  ).القصة، كتابة القصة العلمية، التمثيل باستخدام الدمى، المعلم في دور خبير
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  المرحلة الثانية

أثر األنشطة الدرامية على المجموعة التجريبية من تقتصر المرحلة الثانية على دراسة     

مالحظـات  المتمثل بتحليـل  استخدام المنهج الكيفي، وذلك من خالل  ،طلبة الصف السادس

الباحثة للتغيرات التي حدثت لدى المجموعة التجريبية، ومناقشـة الطلبـة عبـر المقابلـة     

م منها، وأيضاً من خالل إجابتهم ومدى استفادته م نحو األنشطة الدراميةفي آرائهالجماعية 

  .لسؤال المفتوح الذي طلب من أفراد المجموعة التجريبية اإلجابة عنه بشكل فرديعن ا

  مجتمع الدراسة

  

تكون مجتمع الدراسة من طالب الصف السادس في مدرسة ذكور قلنديا األساسية      

ثالث شعب (ات الصف السادس في مدرسة بنات قلنديا األساسية ، وطالب)ثالث شعب صفية(

ن لوكالة الغوث الدولية في منطقة القدس للعام أن المدرستين تابعتيب علماً، )صفية

2009/2010.  

   عينة الدراسة

شعبتي الصف السادس الذكور من مدرسة ذكور قلنديا  بةتألفت عينة الدراسة من طل     

  .األساسية وطالبات شعبتي الصف السادس اإلناث من مدرسة بنات قلنديا األساسية األولى

حيث تم توزيع الطالبات في ثالث شعب بشكل عشوائي في بداية العام الدراسي، بموافقة من 

سة ذكور قلنديا عشوائياً على ثالث تم توزيع الطالب الذكور في مدر كما ،مديرة المدرسة

شعب، ثم تم اختيار الشعبتين اللتين سيتم تطبيق الدراسة عليهما في المدرستين بشكل 

  . عشوائي
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تم تعيين الشعب الضابطة والشعب التجريبية لكال الجنسين في المدرستين بشكل  وأخيراً     

، وقام معلم بتدريس المادة للشعبة الضابطة )القرعة(عشوائي باستخدام العشوائية البسيطة 

في مدرسة الذكور، وقامت معلمة بتدريس المادة للمجموعة الضابطة في مدرسة اإلناث 

ذلك لما للباحثة خبرة في موضوع األنشطة (التجريبية  موعةالباحثة بتدريس المجوقامت 

في الجدول كما وتمثلت البيانات الوصفية لعينة الدراسة حسب الجنس والشعب  ،)الدرامية

   .)1(رقم 

  )1(جدول 

  لبةالبيانات الوصفية لعينة الدراسة حسب الشعب وعدد الط

  المجموعة       
 الجنس

  الضابطة المجموعة
 

  التجريبية  المجموعة  لشعبا
 

 المجموع  شعبال

 63  ب 32  ج 31 ذكور

 67  أ 34  ج 33 إناث

 130   66   64 المجموع
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  إجراءات الدراسة

  :تمثلت إجراءات الدراسة في اآلتي 

  إجراءات خاصة بتطبيق الدراسة •

الحصول على كتاب رسمي من قسم الدراسات العليا لجامعة بيرزيت إلى مكتب التعليم  .1

التابع لوكالة الغوث لتسهيل مهمة الباحثة في تطبيق دراستها في المدرستين التـابعتين  

  .لوكالة الغوث

أريحا التابع لوكالة الغوث /الحصول على موافقة من مكتب التعليم في منطقة القدس .2

الدولية على تطبيق الدراسة على طالب وطالبات مدرسة ذكور ومدرسة إناث قلنديا 

لتطبيق أداتي الدراسة عليهما  لوكالة الغوثى مدرستين اخرتين تابعتين األساسيتين وعل

  ).3(، ملحق رقم باعتبارهما عينة استطالعية

مقابلة كل من مدرس مادة العلوم لطلبة الصف السادس في مدرسة ذكور قلنديا ومدرسة  .3

سوف الذي المادة في مدرسة إناث قلنديا، واالتفاق معهما على األسلوب التدريسي 

عليه تم االتفاق  تعرض به وحدة الحركة والقوة  لكال المجموعتين الضابطتين، وبناء

لكال الشعبتين الضابطتين، وبما أن ) االعتيادي(على طريقة التحضير باألسلوب التقليدي 

الوحدة تحوي أنشطة وتجارب تم االتفاق على استخدام إستراتيجية المحاضرة في 

  .ا على التعاون مع الباحثةوافقتهممناقشتها وأخذ م

  ة بإعداد األدوات وتطبيق الدراسةإجراءات خاص •

، وتحليل المحتوى )الحركة والقوة(ة من كتاب الصف السادس يتحديد المادة التعليم .1

  .، كما سيظهر الحقاًالدراسي لوحدة الحركة والقوة
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أهداف ) 10(بواقع  ،صياغة األهداف السلوكية حسب المادة العلمية التي تضمنتها .2

هدفا للفصل الثاني من الوحدة، وتم ) 30(سلوكية لمادة الفصل األول من الوحدة و

عرضها على عدد من خبراء في مجال أساليب تدريس العلوم ومعلمين ذوي خبرة 

، كما ا الخبراء من إضافة وحذف وتعديلواألخذ بالتوصيات والتعديالت التي أشار إليه

   .)4(يظهر في ملحق رقم 

تطبيق الدراسة  سيتمالتي و ،ذكورعينة الدراسة المؤلفة من شعبتي إناث وشعبتي  دتحدي .3

من أصل  ذلك باختيار عشوائي للشعبتين التي سيتم تطبيق الدراسة عليهماتم وعليها، 

وتم التعيين العشوائي ألي الشعبتين ستكون مجموعة ثالث شعب في كل مدرسة، 

  .مدرسةتجريبية وأيهما مجموعة ضابطة في كل 

إعداد أدوات الدراسة المتمثلة في االختبار التحصيلي لوحدة الحركـة والقـوة للصـف     .4

عرضها على المحكمين مـن أجـل   تم و ،ومقياس االتجاهات نحو مادة العلوم السادس

 .التحقق من صدق المحتوى

وم تطبيق أداتي الدراسة المتمثلتين باالختبار التحصيلي ومقياس االتجاهات نحو مادة العل .5

 والتحقق من ثباتهمـا باسـتخدام معادلـة كرونبـاخ الفـا      ،على العينة االستطالعية

(Cronbach Alpha)  لمقياس االتجاهاتوالتحقق من الصدق البنائي . 

وتجانسهما، حيث تم توزيع الطلبة بشكل عشـوائي   التأكد من تكافؤ مجموعتي الدراسة .6

للطلبة في الصف الخامس، باإلضـافة  في بداية العام الدراسي حسب العالمات النهائية 

كانت ات التي تقوم به مدارس الوكالة، ولنتائج التحصيل لمادتي اللغة العربية والرياضي

 تاختبـار  تطبيـق  متوسطات الشعب الثالث متساوية تقريبا، باإلضـافة لـذلك تـم    

)Independent Samples t_test ( على التطبيق القبلي لالختبار التحصيلي الذي طبق
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ودلت النتيجة  ،قبل تدريس وحدة الحركة والقوة) الضابطة والتجريبية(على المجموعتين 

على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في متوسط  تحصيل طلبة الصف السـادس  

ـ   على االختبار التحصيلي بشكل كلي  ة الضـابطة  في التطبيق القبلـي بـين المجموع

كما يظهـر   ،والمجموعة التجريبية، وهذا يبين تجانس المجموعتين ويدل على تكافؤهما

  .)5(رقم ملحق في 

التخطيط لألنشطة الدرامية بما يتناسب ويتالءم مع طبيعة كل درس داخل الوحدة، حيث  .7

وذلـك باسـتخدام أسـلوبي الـدراما      ،تم مسرحة وحدة الحركة والقوة للصف السادس

الحوارية والدراما اإلبداعية على شكل يتناغم مع المحتوى العلمي لدروس الوحدة، وقد 

 استفادت الباحثة من أنشطة احمائية وتمهيدية من كتاب التعلم من خالل اللعب والمتعـة 

الدرامية واستخدمت الباحثة األنشطة  ،)Leigh & Kinder, 1999(لي وكندر  للكاتبين

الدراما المسرحية، الدراما الصامتة، الدراما التخيلية، كتابة األنشـودة العلميـة،   (التالية 

الرسم، حركات إيمائية، لعب األدوار،الغناء، رواية القصة، كتابـة القصـة، التمثيـل    

 . )6(، كما يظهر في الملحق رقم )خدام الدمى، المعلم في دور خبيرباست

 .تقويميةوتتكون من أنشطة احمائية و ،فقة لألنشطة الدراميةالمرإعداد أوراق العمل ا .8

س العلوم في المدرستين للمجموعـة  إعداد الخطط التدريسية بالتعاون مع مدرسة ومدر .9

 .باألسلوب التقليدي سدرالتي ست الضابطة

مقياس االتجاهات على عينة الدراسة قبل تدريس طبيق االختبار التحصيلي القبلي وت .10

 .لكال المجموعتين الوحدة

دام الطريقـة التقليديـة للمجموعـة الضـابطة،     تدريس وحدة الحركة والقوة باستخ .11

مع العلم  ،األنشطة الدرامية باستخدام وإناثاً ذكوراً وتدريس الباحثة للمجموعة التجريبية



65 

 

أن الباحثة قامت بتدوين مالحظاتها على المجموعة التجريبية بشكل يـومي بعـد كـل    

 .حصة

مقياس االتجاهات علـى عينـة الدراسـة لكـال     واالختبار التحصيلي  تطبيق إعادة .12

  .وانتهاء الوحدة المجموعتين وذلك بعد االنتهاء من تطبيق الدراسة

  اسة على طلبة المجموعة التجريبيةإجراءات خاصة بتنفيذ الدر •

  الدراميةطريقة التدريس باألنشطة وصف عام لشكل ودور الطالب والمعلم في : أوالً

عقد االتفاق مع طلبة الشعبتين التجريبيتين على التعاون مع المعلمة، حيث عرض عليهم  .1

 .لتدريسهم وحدة الحركة والقوة )األنشطة الدرامية(األسلوب التدريسي 

الطلبة الذين يرغبون في المشاركة في التمثيل أو األداء في األنشطة حسب النشاط  تهيئة .2

المخطط له لكل درس في الوحدة، وأخذت الباحثة بعين االعتبار المقومات الشخصية في 

  .عند توزيع األدوار النص الدرامي وما يناسبها من الطلبة

الذي سيتم عرضه، واالتفاق معهم لموضوع والحوار ناقشة الطلبة الذين تم اختيارهم بام .3

ووصف المكـان وبيـان المواقـف الدراميـة      المعروضة،على الشخصيات واألدوار 

  .واإليماءات

على التواصل والتفاعـل   الطلبةتدريب فريق العمل على النشاط المتفق عليه، وتشجيع  .4

هـة  مـن ج ) الطلبة المشاهدين(ن من جهة، وبين الممثلين والجمهور مع بعضهم كممثلي

  .أخرى

أو مقلـدين أو مشـاركين   ) نقّـاد (دوار الطلبة اآلخرين من مستمعين أو معلقين تحديد أ .5

االهتمـام بالعمـل الجمـاعي،    نشاط، مع  حسب الضرورة لكل ،الخ...اإلحماء إلنشطة
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والتعبير عن مشاعرهم في موضوع المسرحية أو القصة، وكيف  ،إبداء الطلبة الرآئهمو

 .هيم العلوم من العرض الدرامييمكنهم تعلم مبادئ ومفا

 

علـى   األنشـطة الدراميـة  أثر استخدام لدراسة اإلجراءات المتعلقة بجمع البيانات : ثانياً

  :وتم من خالل ،المجموعة التجريبية في الدراسة

ة تسجيل مالحظات الباحثة بعد انتهاء كل حصة على مدونة تبين المالحظات الشخصـي  .1

باسـتخدام طريقـة الـدراما     المجموعة التجريبيـة  طلبةللباحثة لآلثار المالحظة على 

 .وأنشطتها

المجموعة التجريبية من قبل الباحثة بواقع حصة  طالباتو طالبلإجراء مقابلة جماعية  .2

صفية، وتم سؤالهم عن رأيهم في األنشطة الدرامية التي تعلموا من خاللها وحدة الحركة 

 .والقوة

باإلجابة وذلك  نشطة المقدمة لهم،ألعن ا طالبة كتابة تعلقيه الخاص/ من كل طالب الطلب

 :هما الذي تكون من فرعين ،على السؤال المفتوح

ما رأيك في األنشطة الدرامية التي تعرضت لها في دراسة وحدة الحركة : الفرع األول .أ

 والقوة؟ 

  األنشطة الدرامية التي تفضلها؟ ما: الفرع الثاني .ب
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  تطبيق الدراسة

القبلي ومقياس االتجاهات نحو مادة العلوم على طلبة المجموعتين  االختبارتم تطبيق      

قام مدرس ثم ، والقوة للصف السادسلضابطة قبل تدريس وحدة الحركة التجريبية وا

المكونة من شعبة إناث وشعبة ومدرسة المادة في المدرستين بتدريس المجموعة الضابطة 

الباحثة بتدريس قامت ذكور وفق الخطط التدريسية التي أعدتها الباحثة والمدرسان، و

أعطاء األخذ بعين اإلعتبار  ، معالمكونة من شعبة إناث وشعبة ذكور الشعبتين التجريبيتين

، كما تم أعطاء المادة واألمثلة والواجبات البيتية نفسها للمجموعتين الضابطة والتجريبية

الضابطة  المجموعة تدريس تمحيث لمجموعتين في نفس الفترة الزمنية، الوحدة لكال ا

التي اعتمد المعلم في تدريسه أسلوب المحاضرة، مع االلتزام ) عتياديةاإل(بالطريقة التقليدية 

ة بالكتاب المدرسي وطريقته وترتيبه للمادة التعليمية، والقيام بأنشطة الكتاب بطريق

درست المجموعة التجريبية بطريقة األنشطة الدرامية المعدة من قبل بينما المحاضرة، 

وبعد االنتهاء من تدريس المادة ، )ممسرحةاألنشطة الدرامية من خالل الوحدة ال(الباحثة 

وفي اليوم التالي طبق على مجموعتي الدراسة، مقياس االتجاه نحو مادة العلوم العلمية طبق 

استغرقت مدة الدراسة شهر تقريبا بواقع أربع حصص أسبوعيا لكال و التحصيلي،ار االختب

  .الدراسةلتطبيق اإلجراءات المنفذة  يوضح) 7(، وملحق رقم المجموعتين

  أدوات الدراسة

أغراض الدراسة المتمثلة في الهدفين األول والثاني وتماشيا للمرحلة األولى في  لتحقيق     

الدراسة، تم إعداد أداتين للدراسة لجمع البيانات وفحص فرضياتها، وهما عبارة عن اختبار 

  .للصف السادس، ومقياس اتجاهات نحو مادة العلوم "الحركة والقوة"تحصيلي في وحدة 
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  االختبار التحصيلي

ختبار تحصيلي في وحدة الحركة والقوة للصف السادس حيث تمثلت األداة األولى با     

 بند، وبنوداً) 16(مكونة من ) موضوعي(اختبارية من نوع اختيار من متعدد  تضمن بنوداً

بند، وقد تم إعداد االختبار ) 15(مقالية بنوعيها قصيرة اإلجابة ومفتوحة اإلجابة مكونة من 

جراءات التاليةعلى اإل بناء:  

، وتم ذلك مرتين تحليل الوحدة الدراسية من حيث المفاهيم والحقائق والمبادئ والقوانين.1

  .أسبوعينبفارق زمني 

  .تحديد األهداف الخاصة التي سيتم تحقيقها خالل الوحدة. 2

لتحديد الوزن النسبي لمحتوى ) Table of Specification(وضع جدول مواصفات . 3

 )تذكر، فهم واستيعاب، تطبيق(سئلة حسب المستوى المعرفي لبلوم الدنيا حديد األالوحدة، وت

  .)8(، كما يظهر في الملحق رقم )تحليل، تركيب، تقويم(عليا وال

الموضوعية بند من نوع األسئلة  16تم إعداد االختبار، وتألف االختبار التحصيلي من . 4

 ةمقالي بنود 10 الذي اشتمل علىمن نوع األسئلة المقالية  بند 15و، )اختيار من متعدد(

صوراً توضيحية، كما بعض الفقرات  احتوتو ،مفتوحةأسئلة بنود  5واإلجابة،  ةقصير

  .األسئلة المقالية إليه إلجابةأشير قد وضع مكان مخصص 

األسئلة فكان بالنسبة للفقرات الموضوعية تعطي درجة  أما عن توزيع العالمات لفقرات     

واحدة لإلجابة الصحيحة وصفر لإلجابة الخاطئة، وتعامل الفقرات المتروكة معاملة اإلجابة 

عالمة، أما 16الخاطئة، وبذلك يصبح مجموع درجات الطالب على األسئلة الموضوعية 
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موذجية، وقسمت الدرجة المحددة لكل فقرة بالنسبة للفقرات المقالية فقد أعدت الباحثة إجابة ن

   .عالمة) 40(تكون العالمة النهائية لالمتحان وبهذا ، حسب المطلوب لإلجابة الكاملة

  :تكون االختبار بصورته النهائية من جزأين هماو     

  .األسئلة عنكيفية اإلجابة احتوت على معلومات عن االختبار و: الجزء األول

  .الموضوعية والمقالية بنوعيه األسئلة بنودتكون من : الجزء الثاني

  Validity  صدق االختبار التحصيلي 

التحصيلي حسب النسب المئوية لألسئلة، وذلك حسب جدول تم إعداد أداة االختبار      

المواصفات الذي تم إعداده، وبعدما تم إعداده في صورته األولية ومراجعته مع المشرف، 

 معلمان(محكمين متخصصين  )8( باحثة علىعرض االختبار التحصيلي الذي أعدته ال تم

خبراء وثالثة ، والدكتوراهمن حملة الماجستير  خبراء في أساليب التدريسثالثة ذوي خبرة، 

لتحقق من صدق المحتوى ومالئمته ) الدكتوراهمن حملة درجة  في مجال البحث العلمي

األسئلة، وحذفت  بنودعلى مالحظاتهم ُأعيد صياغة بعض  لطلبة الصف السادس، وبناء

، )9(يظهر في الملحق رقم واالختبار في صورته النهائية بعض الصور وعدلت بعضها، 

وتم التحقق من صدق المحتوى عن طريق إجراء مقارنة بين محتوى االختبار وجدول 

يبين مستويات األسئلة حسب تصنيف بلوم  )2(، وجدول رقم )2005 عدس،(المواصفات 

  .وأرقام الفقرات المنتمية لها ومجموع األسئلة على كل مستوى
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  )2( جدول 

  لها ومجموع األسئلة على كل مستوىمستويات األسئلة حسب تصنيف بلوم وأرقام الفقرات المنتمية 

  األسئلةنوع           
  مستويات األسئلة

  
  الموضوعية األسئلة

  
  المقالية األسئلة

  
  المجموع

  السؤال األول  التذكر
)1،2،3،4،5،7،12(  

  )1،2(السؤال الثاني 
  )1(السؤال السادس 

  أسئلة 10

السؤال األول   فهم واستيعاب
)6،10،11،13،14،16(  

  )3(السؤال الثاني 
  )1(السؤال الخامس 

  أسئلة 8

  السؤال األول  تطبيق
 )8،9(  

  )4،5(السؤال الثاني 
  )3،4(السؤال الخامس 

  أسئلة 6

  السؤال األول  تحليل
 )15(  

  

  )6(   السؤال الثاني
  )2(السؤال الخامس 
  )3(السؤال السادس 

  أسئلة 4

  السؤال الثالث  _______  تركيب
  )2(السؤال السادس 

  سؤالين

  سؤال  السؤال الرابع  _______  تقويم
  سؤال 31  سؤال 15  سؤال 16  المجموع

  في السؤالتدل على رقم البند ()  بين االقواسرقام األن علماً بأ     
  

    Reliabilityثبات االختبار التحصيلي 

طالب وطالبة  )34(بلغ عددها  Pilot Studyتم تطبيق االختبار على عينة استطالعية      

، وتم تطبيق االختبار على العينة االستطالعية مرة واحدة، وذلـك  من خارج عينة الدراسة

) كرونبـاخ الفـا  ( Cronbach Alpha، وكانت قيمـة  تدريسهم وحدة الحركة والقوةبعد 

علـى عينـة    التحصـيلي  تم تطبيق االختبارو ؛)0.81(لالختبار التحصيلي بجميع أسئلته 

الدراسة قبل تطبيق الدراسة، وتم التحقق من ثبات أداة االختبار لعينة الدراسة فكانت قيمـة  

Cronbach Alpha )وهي قيمة مقبولة) 0.70(لالختبار بكافة أسئلته ) فاكرونباخ ال .  
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  مقياس االتجاهات نحو مادة العلوم

طالع حيث تم إعداده بعد اإلاألداة الثانية في مقياس االتجاهات نحو مادة العلوم، تتمثل      

دراسة ماجستير بعنوان اثـر اسـتخدام الـتعلم    على األدب التربوي والدراسات اآلتية مثل 

         نحوهـا اتجاهـاتهم  التعاوني في تحصيل طلبة الصف الثامن األساسي في العلـوم وفـي   

الـذي أعـدها غوغـولين     )ATSI(تجاهـات نحـو العلـم    اال، والئحة )1998 النجار،(

حثة نـوربي  واستبانة االتجاهات نحو العلم للبا) (Gogoline & Swartz, 1992وسوارتز

)Norby, 2002.(  

 & ATSI( Gogoline(تجاهـات نحـو العلـم    االالئحـة   ستبانتينقد تم ترجمة اإل     

Swartz, 1992) ( واستبانة االتجاهات نحو العلم)Norby, 2002(  من اللغة االنجليزية إلى

فقـرة   )44(تم إعداد استبانة من قبل الباحثة مكونة من  ، وبعد تدقيق الترجمةاللغة العربية

نت االستجابة مستفيدة من بعض الفقرات من الدراسات واألدب التربوي في هذا المجال، وكا

 Point. Likert _5(حسب التـدرج الخماسـي ليكـرت     على فقرات مقياس االتجاهات

Scale( ، كخيارات لالستجابة على بنود مقياس االتجاهات نحو  5_1حيث أعطيت أرقام من

) 3(درجات، أحيانـا  ) 4(درجات، غالبا ) 5(الفقرات االيجابية دائما  مادة العلوم، وأعطيت

درجات، أمـا الفقـرات السـلبية ذات األرقـام     ) 1(درجات، ومطلقا ) 2(درجات، ونادرا 

) 3(درجات، وأحيانـا   )2(، وغالبا )1( درجة أعطيت االستجابة دائما )13،19،20،30(

  .درجات) 5(درجات، ومطلقا ) 4(درجات، ونادرا 
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  Validity  صدق مقياس االتجاهات نحو مادة العلوم 

تم فحص كالً من صدق محتوى  االتجاهات نحو مادة العلوم من اجل فحص صدق مقياس

  .والصدق البنائي لألداة

  صدق المحتوى لمقياس االتجاهات نحو مادة العلوم

ثالثة (محكمين متخصصين ) 9(تم عرض مقياس االتجاهات الذي أعدته الباحثة على      

 )خبراء في مجال البحث العلميثالثة خبراء في أساليب التدريس، ثالثة معلمين ذوي خبرة، 

 ،وكذلك مناسبة الفقرات للعمر الزمني لطلبة الصف السادس ،للتحقق من صدق المحتوى

  . وانسجام صياغة الفقرات للبيئية الفلسطينية

بناء على مالحظات المحكمين، فقد مقياس االتجاهات بة حيث تم تعديل الفقرات المتعلق     

 ،)34، 26، 25، 23، 22، 16، 12(، وتم حذف الفقرات )1،3،24،42(عدلت الفقرات 

  ).10( كما هو موضح في ملحق رقم فقرة،) 44(تكون من األصلي ي مقياس االتجاهاتو

كما  على عينة الدراسة المقياس الذي تم توزيعه بعد التعديل هو مقياس االتجاهاتو     

  :وتكون بصورته النهائية من جزأين، )11(يظهر في ملحق رقم 

  .اً لألداة وهدفها وتعليمات اإلجابةووصف ،يحوي معلومات شخصية :الجزء األول

  .فقرة) 37(تكون من : لجزء الثانيا
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  مقياس االتجاهات نحو مادة العلومالصدق البنائي ل

 Factorالبنائي ألداة مقياس االتجاهات تم تطبيق تحليل العوامللتحقق من الصدق      

Analysis، واستخدام التدوير المائل Equamax Rotation with Kaiser 

Normalization   الستجابات الطلبة على المقياس، وذلك بعد إجراء التدوير القائم الذي

تم التجاهات، ولذلك س امقياأظهر وجود فقرات وقعت بين محورين وخسارة لبعض فقرات 

 0.39، وتم اعتماد الفقرات التي درجة تشبعها  Equamax Rotationتطبيق التدوير المائل

الخاصة حتفاظ لمقياس االتجاهات تم اتباع معايير اإلعوامل عدد الفأكثر بالعامل، ولتحديد 

  :  بالعوامل

حتفاظ بالعوامل التي تسجل قيمة الجذور والذي يشير لإل Kaiser Criterionمعيار  :أوالً

يوضح أنه يمكن االحتفاظ بعشرة  )3(، وجدول رقم 1≥ (Eigenvalues)الكامنة لها 

  .عوامل

  )3( جدول رقم 
  لتباين والنسب المئوية التراكميةقيم الجذور الكامنة والفروق بينها والنسب المئوية ل

  العامل
 

  )الجذور الكامنة(قيم آيغن األولية 
Initial Eigenvalues 

Compontent قيمة الجذر الكامن 

 

الفرق بين قيم 
 الجذور الكامنة

النسب المئوية 
 للتباين

النسب المئوية 
 التراكمية

1  11.67  31.56 31.56 
2 2.11 9.5 5.69 37.25 
3 1.75 0.29 4.74 41.99 
4 1.63 0.12 4.43 46.42 
5 1.47 0.15 3.98 50.40 
6 1.31 0.16 3.54 53.94 
7 1.29 0.02 3.51 57.45 
8 1.18 0.11 3.18 60.64 
9 1.11 0.17 2.99 63.63 
10 1.06 0.05 2.89 66.52 
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فأنه يشير إلى االحتفاظ ، )الجذور الكامنة( Eigenvaluesمعامالت آيغن الفروق بين : ثانياً

تبدأ باالقتراب ) الجذور الكامنة( Eigenvaluesالفروق في قيم معامالت  بست عوامل ألن

لذلك ممكن االحتفاظ بالعوامل الست ، ومن بعضها وتصبح الفروق قليلة عند العامل السابع

  .األولى

  يمكن االحتفاظ بها ننظر  للتأكد من عدد العوامل التي ، (Scree Plot)الرسم البياني: ثالثاً

العالقة بين ضح يو والذي، مقياس اتجاه الطلبة نحو مادة العلوم لفقرات  Scree Plotإلى

  . )1(العوامل وقيم الجذور الكامنة، كما يظهر في شكل 

  .Eigenvalues  لبنود مقياس اتجاه الطلبة نحو مادة العلوم مع قيم  Scree Plot): 1(شكل 

  

أنه يمكن االحتفاظ بست عوامل، حيث يتحدد عدد العوامل بالعامل  )1(يتضح من شكل 

   .نى باالستواء مشكالً خطاً أفقياًالذي يبدأ بعده المنح
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تم تحليل حيث ، Simple Structure Solutionالتركيب األبسط لتوزيع الفقرات : رابعاً

 إليها، وذلك بعدينتمي لكل فقرة للعامل الذي  )Loading(العوامل إلظهار درجة التشبع 

على استجابة عينة الدراسة على مقياس  Equamax  Rotation إجراء التدوير المائل 

التركيب ( Simple Structure Solution ���االتجاهات نحو مادة العلوم، فتم الحصول 

، وهذا التركيب تم الحصول Equamax  Rotationبالقيام بالتدوير المائل ) األبسط للعوامل

أظهر فقرات تقع على عدة  الذي Varimax Rotationعليه بعد القيام بالتدوير القائم 

تم القيام ، و)12( ملحق رقم مقياس االتجاهات كما يبينمحاور وخسران بعض البنود في 

) التركيب األبسط للعوامل( Simple Structure Solution بالتدوير المائل للحصول على

بحيث أن أي بند ال يقع على محورين معاً، وإذا وقع البند على محورين فيكون درجة 

له اكبر ما يمكن عند عامل وأقل ما يمكن على العامل اآلخر، وبناءLoading(  (التشبع 

على ذلك تم الحصول على التركيب األبسط واعتماد البنود التي لها درجة التشبع 

)Loading  (0.39  ،فأكثر مع العامل وذلك من اجل اإلبقاء على العدد األكبر من العوامل

وجود ستة عوامل، وعدم فقد أي من بنود مقياس االتجاه نحو مادة  )13(رقم   ويبين ملحق

ودرجة  ،وتسمية العوامل تبعا للتركيب األبسط للعوامللوم، لذا تم االحتفاظ بستة عوامل، الع

  .لبنود الواقعة على كل عامل أهميةالتشبع للبند مع العامل الذي ينتمي إليه، وتبعاً ألكثر ا
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صيغة الفقرات ودرجة  )4(م يشتمل العامل األول على ثمان فقرات، ويوضح جدول رقو 

  .تشبعها

  )4( جدول رقم
  العينة ودرجة التشبع لكل فقرة الفقرات الواقعة على العامل األول نتيجة التدوير المائل الستجابات

 صيغة الفقرة درجة التشبع رقم الفقرة

Q33 0.72  العلوم بالواقع الذي نعيشهمادة استطيع ربط ما أتعلمه داخل حصص. 

Q37 0.73 تساعدني حصة العلوم في إيجاد حلول لبعض المشكالت التي تواجهني. 

Q36 0.68  اآلخرينتساعدني حصة العلوم في تقبل ارآء. 

Q34 0.61 تثير دراسة مادة العلوم حب االستطالع لدي. 

Q35 0.53  بحث عن األسباب الحقيقية للظواهرالالعلوم مادة تحفزني دراسة. 

Q32 0.48  العلوم مواقف تعليمية تتيح العمل الجماعي بين الطلبةمادة توفر حصة. 

Q25 0.46 ًعن موضوعات العلوم المختلفة ينبغي على غالبية الناس تعلم شيئا. 

  

أن فقرات العامل األول التي أفرزها التحليل العاملي تركز على  )4(يتضح من جدول رقم 

الفقرات المتعلقة بمساعدة مادة العلوم الطلبة إليجاد حلول لبعض المشكالت التي تـواجههم،  

وقدرتها على ربط ما يتعلمونه داخل حصص العلوم بالواقع الذي يعيشون فيه، ومسـاعدتها  

سة مادة العلوم تثير حب االسـتطالع لـدى الطلبـة،    لهم في تقبل ارآء اآلخرين، وأن درا

وتحفزهم دراستها للبحث عن األسباب الحقيقية للظواهر، وبتوفير مـادة العلـوم للمواقـف    

التعليمية التي تتيح العمل الجماعي بين الطلبة، وضرورة تعلـم غالبيـة النـاس لـبعض     

  ". العلوم في حياة الطلبة أهمية"المعلومات عن مواضيع العلوم ويمكن تسمية هذا العامل 
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صيغة الفقـرات ودرجـة    )5(يشتمل العامل الثاني على سبع فقرات، ويوضح جدول رقم  

  .تشبعها

  )5( جدول رقم

  الفقرات الواقعة على العامل الثاني نتيجة التدوير المائل الستجابات العينة ودرجة التشبع لكل فقرة

 صيغة الفقرة درجة التشبع رقم الفقرة

Q1 0.72 لبةيظهر معلم العلوم اهتماماً بالط.  

Q2 0.72 يقدم معلم العلوم المادة بطريقة واضحة.  

Q3 0.71 يهتم معلم العلوم بحصة العلوم.  

Q4 0.58 يقدم معلم العلوم المساعدة لنا جميعاً أثناء حل المسائل واألنشطة.  

Q5 0.41 يشجع معلم العلوم الطلبة على طرح األسئلة.  

Q24 0.41 العلوم للحصول على وظيفة جيدةمادة  من الضروري تعلم.  

Q23 0.72 للعلوم أهمية عالية في تطور الدولة.  

  

أنه يشتمل على الفقرات التي تتعلق بتقديم معلم العلـوم للمـادة    )5(يتضح من جدول رقم 

بطريقة واضحة، وبإظهاره اهتماماً بطلبته وبحصة العلوم، وتقديمه المساعدة للطلبة جميعـاً  

أثناء حل المسائل واألنشطة، وتشجيعه للطلبة على طرح األسئلة، وارائهم نحو مادة العلوم 

الدول، ويمكـن  جيدة، وكونها مادة مهمة في تطور  ةللحصول على وظيفتعلمها كضرورة 

  ".آراء الطلبة نحو معلم العلوم ومادة العلوم"تسمية العامل الثاني 
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صيغة الفقرات ودرجة تشـبعها   )6(ويضم العامل الثالث ثمان فقرات، ويوضح جدول رقم 

  .على هذا العامل

  )6( جدول رقم

  نتيجة التدوير المائل الستجابات العينة ودرجة التشبع لكل فقرةالفقرات الواقعة على العامل الثالث 

 صيغة الفقرة درجة التشبع رقم الفقرة

Q15 0.62  العلوم بسهولة مادةأستطيع حل واجبات.  

Q8 0.60  العلوم مادةأشعر باالرتياح عند حل واجبات.  

Q9 0.59 التي تعرض في كتاب العلوم بسهولة استوعب الموضوعات العلمية.  

Q12 0.54  العلوممادة لدي شعور جيد اتجاه.  

Q21 0.53 اهتم بفهم دروس العلوم التي أدرسها.  

Q10 0.53 أشعر باالرتياح في حصة العلوم.  

Q6 0.47 تعد مادة العلوم إحدى المواد المفضلة لدي.  

Q14 0.43 العلوم بالمدرسة مادة أحب قضاء وقت طويل في دراسة.  

  

أن الفقرات تركز على شعور الطلبة باالرتياح عنـد حـل    )6(يتضح من جدول رقم      

الواجبات الخاصة بمادة العلوم، ومدى اسـتطاعتهم لحلهـا بسـهولة، وبمـدى اسـتيعابهم      

للموضوعات العلمية التي تعرض في كتاب العلوم بسهولة، وأن لديهم شعور جيد نحو مادة 

هتمامهم بفهم دروس العلوم التي العلوم، وشعورهم باالرتياح في حصة العلوم، وكذلك مدى ا

يدرسونها، واعتبارها إحدى المواد المفضلة لديهم، وحبهم لقضاء وقت طويل فـي دراسـة   

  ". الدافعية نحو تعلم مادة العلوم"مادة العلوم في المدرسة، ويمكن تسمية العامل 

  



79 

 

غة يوضـح صـي   )7(أما بالنسبة للعامل الرابع فأنه يضم ست فقرات، وجدول رقـم       

  .الفقرات ودرجة تشبعها

  )7( جدول رقم

  الفقرات الواقعة على العامل الرابع نتيجة التدوير المائل الستجابات العينة ودرجة التشبع لكل فقرة

 صيغة الفقرة درجة التشبع رقم الفقرة

Q29 0.96  العلوم أثارة األسئلةمادة تُعلمنا.  

Q30 0.96 العلوم مادة سيزداد حبي للمدرسة إذا ألغيت حصص.  

Q28 0.49 العلوم مع اآلخرين مادة استمتع بالتحدث عن.  

Q17 0.43  العلوم مادةاستمتع بإجراء األنشطة والتجارب المخبرية في.  

Q27 0.42  العلوم بشوق حصص مادةانتظر.  

Q22 0.41  العلوم مادة أستفيد من المعرفة العلمية التي أتعلمها في دروس
.في حياتي اليومية  

  

أن العامل الرابع يشتمل الفقرات التي تتعلق باعتبار تعلـم   )7(يتضح من جدول رقم      

مادة العلوم يثير لدى الطلبة طرح التساؤالت، وأن وجود حصص العلوم يحببهم في التواجد 

في المدرسة، ومدى استمتاعهم بالتحدث عن العلوم لآلخرين، واستمتاعهم بإجراء األنشـطة  

أنتظارهم لدروس بشوق، واسـتفادتهم مـن    والتجارب المخبرية في دروس العلوم، وبذلك

االسـتمتاع  "المعرفة العلمية التي يدرسونها بمادة العلوم في حياتهم، ويمكن تسمية العامـل  

  ". بمادة العلوم

كانت عدد الفقرات التي أفرزها التحليل العاملي للعامل الخـامس خمـس فقـرات،    و     

  .على هذا العامل صيغة الفقرات ودرجة تشبعها )8(ويوضح جدول رقم 
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  )8( جدول رقم

  الفقرات الواقعة على العامل الخامس نتيجة التدوير المائل الستجابات العينة ودرجة التشبع لكل فقرة

 صيغة الفقرة درجة التشبع رقم الفقرة

Q7 0.72 أحب قراءة كتب خارجية في الموضوعات العلمية.  

Q16 0.58  مادةاستطيع تنفيذ األنشطة والتجارب المخبرية على نحو جيد في 
.العلوم  

Q11 0.57 أحب أي شيء يتعلق بمادة العلوم.  

Q31 0.50 ًلعلوم في المستقبلا لمادة أسعى إلى أن اصبح معلما.  

Q26 0.46 أتذكر معظم الحقائق والمعلومات التي أدرسها في حصة العلوم.  

  

إن فقرات العامل الخامس تركز على حب الطلبـة لقـراءة    )8(يتضح من جدول رقم      

كتب خارجية في الموضوعات العلمية، وبمقدرتهم على تنفيذ األنشطة والتجارب المخبريـة  

على نحو جيد في دروس العلوم، وحبهم ألي شيء يتعلق بمادة العلوم، وسـعيهم علـى أن   

ي وتذكرهم لمعظم الحقائق والمعلومات التي يدرسونها فيصبحوا معلمي علوم في المستقبل، 

  ".النظرة حول القدرة الذاتية في مادة العلوم"حصة العلوم ويمكن تسمية العامل 
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رات ودرجة يوضح صيغة الفق )9( فقرات، وجدول رقم أربعويقتصر العامل السادس على  

  .تشبعها على هذا العامل

  )9( جدول رقم

  على العامل السادس نتيجة التدوير المائل الستجابات العينة ودرجة التشبع لكل فقرة الفقرات الواقعة

 صيغة الفقرة درجة التشبع رقم الفقرة

Q20 
 

.العلوم مادة يخيفني حضور حصص 0.74  

Q19 0.71 دراسة مادة العلوم في المدرسة ىأشعر بأنني مجبر عل.  

Q13 0.55 عالماتي متدنية في مادة العلوم.  

Q18 0.42 استمتع بمشاهدة البرامج العلمية في التلفاز.  

  

الفقرات المتعلقة بعدم الخوف من حضور حصص العلوم، ) 9(يوضح جدول رقم       

وشعورهم بأنهم غير مجبرين على دراسة مادة العلوم في المدرسة، والنظر إلى عالماتهم 

بمشاهدة البرامج العلمية في التلفاز، وبناء في مادة العلوم على أنها متدنية، ومدى استمتاعهم 

  ".انعدام القلق نحو مادة العلوم"عليه يمكننا تسمية العامل السادس 
 

   Reliabilityثبات مقياس االتجاهات نحو مادة العلوم   

حيـث تـم   ) كرونباخ الفا( Cronbach Alphaتم التحقق من ثبات األداة باستخدام معادلة 

طالـب   )34(بلـغ عـددها    Pilot Studyتطبيق مقياس االتجاهات على عينة استطالعية 

، ثم تـم حسـاب   )0.85(وطالبة من خارج عينة الدراسة، حيث بلغت قيمة الثبات الكلي  

 مـادة  اتجاهات الطلبة نحو لمقياس) كرونباخ الفا( Cronbach Alphaمعامل الثبات قيمة 

االتجاهات نحو  لمقياسالتحليل العاملي إجراء من حيث مجاالتها والدرجة الكلية، وتم  العلوم
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 Varimax with Rotation إجراء التـدوير القـائم   تم مادة العلوم للعينة االستطالعية و

Method  11( مرقلبنودها، ملحق.(   

 Cronbach Alphaأما بالنسبة لعينة الدراسة فقد تم حسـاب الثبـات الكلـي قيمـة          

لالستبانة القبلية التي طبقت على عينة الدراسة قبل تطبيق الدراسة وكانـت  ) كرونباخ الفا(

مرة أخـرى   مقياس االتجاهات تطبيق الدراسة تم توزيعمن هاء تناإل، وبعد 0.90قيمة الفا 

عدية وكانت الب مقياس االتجاهاتلحساب الثبات الكلي تم و وتفريغ البيانات، على عينة الدراسة

 ، كما هو موضح بالتفصيل في جدول رقم0.92) كرونباخ الفا( Cronbach Alphaقيمة 

)10(.  

  )10( جدول
الستبانة اتجاهات الطلبة نحو مادة العلوم من حيث  )الفاكرونباخ ( Cronbach Alpha قيم الثبات 

  االتجاهاتمقياس كل عامل والثبات الكلي لمجاالتها وأرقام البنود وعددها ل

  رقم العامل
 )المجال(

  أرقام البنود
 المنتمية للعامل

عدد 
  البنود

  سم العاملا
 )المجال(

  قيمة كرونباخ الفا
)α( 

، 34، 33، 32، 25 األول
35 ،36 ،37 

 0.86 .أهمية العلوم في حياة الطلبة  7

  الثاني
 

1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،
23 ،24 

آراء الطلبة نحو معلم العلوم ومادة   7
 .العلوم

0.84 

، 12، 10، 9، 8، 6 الثالث
14 ،15،21 

 0.85 .الدافعية نحو تعلم مادة العلوم  8

  الرابع
 

17 ،22 ،27 ،28 ،
29 ،30  

 0.67 .االستمتاع بمادة العلوم  6

، 26، 16، 11، 7 الخامس
31 

النظرة حول القدرة الذاتية في مادة   5
 العلوم

0.65 

 0.60 .نحو مادة العلومانعدام القلق   4 20، 19، 18، 13 السادس

�� ا������ الكلي���� 0.90 قيمة كونباخ الفا  37 ��

�� ا��"!ی� الكلي���� 0.92 قيمة كونباخ الفا  37 ��
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الكلية لـألداة ككـل    )كرونباخ الفا( Cronbach Alphaقيمة ان  )10(يتضح من الجدول      

 كرونباخ ألفا الكلية لألداة ككـل بجميـع بنودهـا   ، وان قيمة 0.90  لالستبانة القبلية بجميع بنودها

 Cronbach وهي قيمة مرتفعة ومقبولة، ويالحظ أيضـا أن قـيم   0.92  لالستبانة البعدية

Alpha )وهي جميعها قيم مقبولة، ويمكـن   0.60إلى  0.86تترواح ما بين ) كرونباخ الفا

بسبب قلة عدد البنـود   0.65=للعامل الخامس )كرونباخ الفا( Cronbach Alphaتفسير قيمة 

زاد مقدار الثبات لـذلك   ) الواقعة عليه(الواقعة على ذلك العامل، فكلما زاد عدد البنود المنتمية للعامل 

ممكن تفسير ، ومن ال0.60=للعامل السادس )كرونباخ الفا( Cronbach Alphaقيمة العامل، أما 

عدم وجـود اتسـاق   قد يعود أيضاً لذلك العامل، وقيمة الثبات هذه بسبب قلة عدد البنود الواقعة على 

داخلي بين البنود التي تتعلق بالخوف والقلق من مادة العلوم، وعدم انسجام جميع البنود على العامـل  

  . إعادة صياغة البنود المتعلقة بهذا العاملمنتمية به، وينصح في هذه الحالة ال

  متغيرات الدراسة

  التاليةلدراسة على المتغيرات اشتملت ا

 :المتغيرات المستقلة .1

   :تناولت الدراسة المتغيرات المستقلة التالية

   ).أنشطة درامية، تقليدية(بإتباع : طريقة التدريس •

  ).ذكر، أنثى : ( متغير الجنس وله مستويان •

   :المتغيرات التابعة .1

   .متوسط تحصيل الطلبة •

   .اتجاهات الطلبة نحو مادة العلوم •
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 .)11(تم دراسة متغيرات الدراسة الخاصة بالمنهج التجريبية كما في جدول رقم و

  )11(جدول رقم 

  التصميم التجريبي ذات المجموعتين المتكافئتين

  المتغيرات المستقلة المجموعة

 طريقة التّدريس الجنس
 

 المتغيرات التابعة

 مجموعة ضابطة
 مادة العلوم التحصيل واالتجاه نحو الطريقة التقليدية ذكور

 إناث 
 التحصيل واالتجاه نحو مادة العلوم الطريقة التقليدية

 التحصيل واالتجاه نحو مادة العلوم األنشطة الدرامية ذكور مجموعة تجريبية

 التحصيل واالتجاه نحو مادة العلوم األنشطة الدرامية إناث 

  

  : المعالجة اإلحصائية

  الدراسة على مرحلتينئية لبيانات تمت المعالجة اإلحصا

  :)التحليل الكمي(المرحلة األولى   .1

 تم جمع البيانات القبلية والبعدية لعينة الدراسة، وتم إعطاء كل طالب وطالبـة رقمـاً       

بحيث تحمل كل بيانات الطالب نفس الرقم من االختبار ومقياس االتجاهـات القبليـة    اً،معين

مـن   تم حساب الثبات لكالًو، SPSSوتم تفريغ البيانات على البرنامج اإلحصائي . والبعدية

بحسـاب معامـل كرونبـاخ الفـا      ومقياس االتجاهات نحو مادة العلوماالختبار التحصيلي 

)(Cronbach's Alpha ،   والتحقق من الصدق العاملي، ثم حساب المتوسـطات الحسـابية

ي السـتجابات الطلبـة لالختبـار القبلـي والبعـد     رافات المعيارية والنسب المئوية واالنح

  .للمجموعتين التجريبية والضابطة
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ولفحص الفرضيات األولى والثانية والثالثة والرابعة والسادسة والسابعة تـم اسـتخدام        

لالختبـار التحصـيلي ومقيـاس     )(Independent Samples Test  t_test ت اختبـار 

االتجاهات نحو مادة العلوم، أما لفحص الفرضية الخامسة والثامنة تم استخدام تحليل التباين 

  ).MANOVA(الثنائي 

 :)التحليل الكيفي(المرحلة الثانية الخاصة بالمجموعة التجريبية  .2

تم تسجيل مالحظات الباحثة بعد انتهاء كل حصة علـى مدونـة تبـين المالحظـات          

باستخدام طريقة الدراما  الذين تلقوا تعليمهم على طلبة المجموعة التجريبيةالشخصية للباحثة 

تم تحليل استجابات أفراد المجموعة التجريبية على المقابلة الجماعية لطلبـة   كما، وأنشطتها

المجموعة التجريبية من قبل الباحثة، وتحليل البيانات الـواردة مـن المقابلـة الجماعيـة     

حساب التكرارات إلجابة طلبـة  للمجموعة التجريبية والفرع األول من السؤال المفتوح، ثم 

 .لفرع الثاني من السؤال المفتوحالمجموعة التجريبية على ا
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  الفصل الرابع

  النتائج

  

   :هدفت الدراسة الحالية إلى

حصيل العام التعرف على أثر استخدام طريقة التدريس باألنشطة الدرامية في متوسط الت .1

 .في مادة العلوم للطلبة

نحو مـادة  التعرف على أثر طريقة التدريس باألنشطة الدرامية على اتجاهات الطالب  .2

  .العلوم

 

تناول هذا الفصل عرضاً للبيانات اإلحصائية الكمية التي تم إدخالها باستخدام برنامج        

التي جمعت عبر أداتي الدراسة المتمثلتين  ،SPSSالرزم اإلحصائية للدراسات االجتماعية 

ات نحو مادة باالختبار التحصيلي في وحدة الحركة والقوة للصف السادس، ومقياس االتجاه

الذي يبحث  للدراسة الرئيسيالعلوم لفحص فرضيات الدراسة الثمان التي انبثقت من السؤال 

وم لدى أثر استخدام األنشطة الدرامية على التحصيل العلمي واالتجاهات نحو مادة العلعن 

انـات الخاصـة   تحليل الكيفي للبيعرضاً لنتائج التناول ، كما طلبة الصف السادس األساسي

على أفراد المجموعة  األنشطة الدراميةاستخدام  عن أثرالذي يبحث بالمجموعة التجريبية، 

  .التجريبية من طلبة الصف السادس
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  نتائج التحليل الكمي��ض 

أثر استخدام األنشطة الدرامية ما  :عن السؤال الرئيسي للدراسة المتمثل فيلإلجابة      

  وم لدى طلبة الصف السادس األساسي؟ نحو مادة العل واالتجاهاتعلى التحصيل العلمي 

تم صياغة ثمان فرضيات صفرية، ولعرض النتائج سنتطرق لفحص الفرضيات حيث      

  :كما يليالثمانية 

  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة :ا������ ا������� ������� ا	و��

 )0.05  ≤α(  في االختبار في متوسط تحصيل طلبة الصف السادس في مادة العلوم

  تعود لمتغير طريقة التدريس البعدي 

لى استجابات ع )Independent Samples t_ Test( ت لفحص الفرضية تم تطبيق اختبار

  .)12(وتظهر نتيجة ذلك في جدول رقم . البعدي يختبار التحصيلالعينة الدراسة على ا
  

  )12( جدول رقم
  متغير طريقة التدريسل تبعاًعلى االختبار البعدي  )Independent t_test(اختبار ت 

  الجنس  المجموعة
  

  العدد
)N(  

  العدد
  الكلي

المتوسط 
  الحسابي

)Mean(  

االنحراف 
  المعياري

Std. 
Deviation  

درجات 
  dfالحرية

  الداللة اإلحصائية
Sig.(2_taild)  

      7.10  18.90  64  31  ذكور  الضابطة

  *0.00  128        33  اناث  

      7.41  24.64  66  32  ذكور  التجريبية

            34  اناث  

  α ≥ 0.01دالة إحصائياً عند مستوى داللة *      
  40علما بأن العالمة العظمى لالختبار التحصيلي       

 α≥  0.01وجود فروق دالة إحصائياً عند مستوى داللة  )12( يتضح من الجدول رقم      

  ةاالختبار البعدي بين المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية يعود لصالح المجموع في

   .الصفريةوبهذا ترفض الفرضية التجريبية  
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��  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة :الثانية ا������ ا������� �����

 )0.05  ≤α(  األسئلة الموضوعية التي  فيفي متوسط تحصيل طلبة الصف السادس

  . تقيس مستويات بلوم تعود لمتغير طريقة التدريس

لحساب ) Independent Samples t_ test(تم استخدام اختبار لفحص الفرضية      

الدالة إحصائيا بين متوسط تحصيل طلبة الصف السادس على األسئلة الموضوعية  تقاالفرو

ن أ،علماً بتعزى لطريقة التدريس) تصنيف بلوم(من االختبار التحصيلي حسب مستوياتها 

والجدول رقم  ،األسئلة الموضوعية تتضمن مستويات التذكر والفهم والتطبيق والتحليل فقط

  ).t_test(يوضح نتائج اختبار ت ) 13(

  

  )13(جدول رقم 

  لمستوياتها حسب تصنيف بلوم تبعاًعلى األسئلة الموضوعية ) Independent t_test(اختبار ت 

نوع 
  السؤال

مستوى 
  السؤال

  العدد  المجموعة
)N(  

  المتوسط
)Mean(  

  االنحراف المعياري
Std.Deviation  

  الداللة اإلحصائية
Sig.(2_taild)  

اختيار من 
  متعدد

    1.63  3.86  64  الضابطة  تذكر
0.00*  

    1.23  5.21  66  التجريبية    

فهم   
  واستيعاب

    1.22  2.39  64  الضابطة
0.00*  

    1.23  3.65  66  التجريبية    

    0.66  1.23  64  الضابطة  تطبيق  

  0.09  0.63  1.42  66  التجريبية    

    0.49  0.37  64  الضابطة  تحليل  

  **0.02  0.50  0.58  66  التجريبية    

  α ≥ 0.01إحصائياً عند مستوى داللة  دالة*
  α ≥ 0.05دالة إحصائياً عند مستوى داللة **

  .1، تحليل 2، تطبيق 6، فهم 7تذكر : علما بأن الحد األعلى لعالمة كل مستوى هو كاآلتي
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على األسئلة  )Independent t_test(اختبار ت نتائج  )13( نالحظ من الجدول رقم     

 :ما يليالتي تظهر الموضوعية 

التذكر والفهم واالستيعاب فـي األسـئلة    مستوييوجود فروق ذات داللة إحصائية في  .1

 .لصالح المجموعة التجريبية يعود لطريقة التدريس الموضوعية

 عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى التطبيق في األسـئلة الموضـوعية    .2

 .يعود لطريقة التدريس

يعـود   ة على مستوى التحليل على األسئلة الموضوعيةفروق ذات داللة إحصائيوجود  .3

 .لصالح المجموعة التجريبية لطريقة التدريس

 

��  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة :الثالثة ا������ ا������� �����

 )0.05  ≤α(  في متوسط تحصيل طلبة الصف السادس على األسئلة المقالية حسب

  . مستويات بلوم تعود لمتغير طريقة التدريس

لحساب ) Independent Samples t_test(تم استخدام اختبار لفحص الفرضية      

بين متوسط تحصيل طلبة الصف السادس على األسئلة المقالية من  الفروقات الدالة إحصائياً

والجدول  تعزى لطريقة التدريس،) حسب تصنيف بلوم(بار التحصيلي حسب مستوياتها االخت

  ).t_test(يوضح نتائج اختبار ت  )14(رقم 
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  )14(جدول رقم 
 لمستوياتها حسب تصنيف بلوم تبعاًعلى األسئلة المقالية  )Independent t_test(اختبار ت 

نوع 
  السؤال

مستوى 
  السؤال

  العدد  المجموعة
)N(  

  المتوسط
)Mean(  

  االنحراف المعياري
Std.Deviation  

  الداللة اإلحصائية
)Sig.(2_taild  

    1.34  2.61  64  الضابطة  تذكر  مقالي

  *0.00  1.25  3.70  66  التجريبية    

فهم   
  واستيعاب

    0.72  1.08  64  الضابطة

  **0.04  0.77  1.35  66  التجريبية    

    1.18  2.11  64  الضابطة  تطبيق  

  **0.04  1.21  2.53  66  التجريبية    

    1.69  1.83  64  الضابطة  تحليل  

  0.25  1.49  2.15  66  التجريبية    

    1.47  1.66  64  الضابطة  تركيب  

  0.39  1.68  1.89  66  التجريبية    

    0.92  1.20  64  الضابطة  تقويم  

  0.17  1.14  1.44  66  التجريبية    

  α ≥ 0.01دالة إحصائياً عند مستوى داللة *
  α ≥ 0.05دالة إحصائياً عند مستوى داللة **

 .3، تقويم 5، تركيب 5، تحليل 4يق ، تطب2، فهم 5تذكر : علما بأن الحد األعلى لعالمة كل مستوى هو كاآلتي

  
التي يتبين  على األسئلة المقالية) t_test(اختبار ت نتائج ) 14(يتضح من جدول رقم      

 :منها ما يلي

يعود لطريقـة   إحصائية في مستوى التذكر في األسئلة المقاليةوجود فروق ذات داللة  .1

 .لصالح المجموعة التجريبية التدريس

يعود  وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الفهم واالستيعاب في األسئلة المقالية .2

 .لصالح المجموعة التجريبية لطريقة التدريس
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 يعود لطريقة التدريس األسئلة المقاليةفي مستوى التطبيق في  دالة إحصائياًوجود فروق  .3

 .لصالح المجموعة التجريبية

المستويات (على المستويات التحليل والتركيب والتقويم  عدم وجود فروق دالة إحصائياً .4

  .على األسئلة المقالية يعود لطريقة التدريس) العليا

 ة عند مستوى داللةت داللة إحصائياال توجد فروق ذ :النتائج المتعلقة بالفرضية الرابعة

)0.05  ≤α( في متوسط تحصيل طلبة الصف السادس في مادة العلوم يعود لمتغير 

  .الجنس

لفحص الفرضية الرابعة،  )Independent Samples Test(تم استخدام اختبار      

  ).t_test(يوضح نتائج اختبار ت  )15(والجدول رقم 
  

  )15( جدول رقم
  متغير الجنس تبعاًالقبلي والبعدي التحصيلي على االختبار  )Independent t_test(اختبار ت 

  تطبيق
  االختبار

  العدد  الجنس
)N(  

  المتوسط 
)Mean(  

  االنحراف المعياري
)Std. Deviation(  

  درجات 
الحرية

df  

 الداللة االحصائية
Sig.(2_taild)  

  0.62  128  3.90  8.73  63  ذكور  القبلي

      3.05  8.43  67  إناث  

  0.97  128  7.80  20.84  63  ذكور  البعدي

      7.82  20.79  67  إناث  

  

أن مستوى الداللة لمتوسط تحصيل طلبة الصف السادس  )15( من الجدول رقم نالحظ    

لمتوسط تحصيل طلبة الصف السـادس  ، وكانت مستوى الداللة 0.62=في االختبار القبلي 

تقبل الفرضية الصفرية بعدم وجـود   أذن، α≤  0.05وبما أن  ،0.97=في االختبار البعدي 
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فروق ذات داللة إحصائية على المتوسط الحسابي لطلبة الصف السـادس علـى االختبـار    

  .التحصيلي القبلي والبعدي في وحدة الحركة والقوة يعود لمتغير الجنس

  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  :النتائج المتعلقة بالفرضية الخامسة

)0.05  ≤α( عود للتفاعل بـين  ت في متوسط تحصيل طلبة الصف السادس في مادة العلوم

  . والجنس) الطريقة التقليدية واألنشطة الدرامية(طريقة التدريس 

ألفراد العينة على االختبار  )MANOVA(لفحص الفرضية تم استخدام التباين الثنائي      

يوضح نتائج التباين  )16(التحصيلي في وحدة الحركة والقوة للصف السادس، والجدول رقم 

  .متوسطات التحصيل يعود للتفاعل بين طريقة التدريس والجنس للفروقات في الثنائي

  )16(جدول رقم 

التحصيل يعود للتفاعل بين طريقة للفروق في متوسطات  )MANOVA(تحليل التباين الثنائي اختبار 
  التدريس والجنس

  
  العامل

  مجموع المربعات
Sum of Squares 

درجات 
  df الحرية
 

  متوسط المربعات
Mean Square 

  قيمة
F)(  

  الداللة االحصائية
(Sig) 

  *0.00  19.84  29.45  1  29.45  الطريقة

  0.97  0.00  0.03  1  0.03  الجنس

الطريقة   

  الجنس ×

0.23  1  0.23  0.15  0.70  

  α ≥ 0.01دالة إحصائياً عند مستوى داللة *

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في متوسط  )16(يالحظ من الجدول رقم      

الطريقة (يعود للتفاعل بين طريقة التدريس  تحصيل طلبة الصف السادس في مادة العلوم

عود ت وجود فروق دالة احصائياً ، كما تدل النتائج علىوالجنس) التقليدية واألنشطة الدرامية

   .لطريقة التدريس وال تعود هذه الفروق بسبب الجنس أو التفاعل بين الجنس والطريقة
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ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  :السادسة النتائج المتعلقة بالفرضية 

)0.05  ≤α( يعود لطريقة التدريسطلبة الصف السادس  في متوسط اتجاهات.   

لفحص الفرضية، وكانت  )Independent Samples t_ test(تم استخدام اختبار       

  .)17(النتائج كما يظهر في الجدول رقم 

  )17( جدول رقم

تبعاً على مقياس االتجاهات نحو مادة العلوم القبلي والبعدي  )Independent t_test(اختبار ت 
  متغير طريقة التدريسل

  العدد  المجموعة  التطبيق
)N(  

  المتوسط 
)Mean(  

  االنحراف المعياري
Std. Deviation  

درجات الحرية 
df  

الداللة اإلحصائية 
Sig. (2_taild)  

  0.09  128  0.66  3.56  64  الضابطة  القبلي

      0.53  3.86  66  التجريبية  

  *0.00  128  0.58  3.60  64  الضابطة  البعدي

      0.34  4.25  66  التجريبية  

  α ≥ 0.01إحصائياً عند مستوى داللة  دالة*

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين اتجاهات طلبة  )17(نالحظ من الجدول رقم      

مقياس على جميع بنود (الصف السادس على مقياس االتجاهات نحو مادة العلوم الكلي 

والمجموعة  على التطبيق القبلي لمقياس االتجاهات بين المجموعة الضابطة) االتجاهات

ن حيث اتجاهاتهم نحو التجريبية يعود لطريقة التدريس، وهذا يدل على تجانس المجموعتين م

نالحظ وجود فروق ذات داللة إحصائية بين  ، كماقبل القيام بتطبيق الدراسة مادة العلوم

على جميع (اتجاهات طلبة الصف السادس على مقياس االتجاهات نحو مادة العلوم الكلي 

على التطبيق البعدي للمقياس بين المجموعة الضابطة والمجموعة ) مقياس االتجاهاتبنود 

، α≥  0.05بداللة  إحصائية  التجريبية يعود لطريقة التدريس لصالح المجموعة التجريبية

  .وبذلك تكون قد رفضت الفرضية الصفرية
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دراسة تأثير طريقة التدريس على كل عامل من عوامل في  وقد استفاضت الباحثة     

لتطبيق البعدي لمقياس ل تم حساب المتوسطات الحسابية لكل عاملحيث مقياس االتجاهات، 

م وتم استخدا ،ابطة والمجموعة التجريبيةاالتجاهات نحو مادة العلوم لكل من المجموعة الض

وجود فروق ذات داللة احصائية لفحص  (Independent Samples t_ test)ت اختبار 

كما  من عوامل مقياس االتجاهات ألثر طريقة التدريس باألنشطة الدرامية على كل عامل

  .)18( يظهر في الجدول رقم

  )18(جدول رقم 

 ةمتغير طريقل تبعاًالبعدي على مقياس االتجاهات نحو مادة العلوم  )Independent t_test( ا����ر ت
  مقياس االتجاهاتالتدريس لكل عامل من عوامل 

  رقم
  العامل

  العدد  المجموعة  اسم العامل
)N(  

  المتوسط
Mean  

  االنحراف المعياري
Std. Deviation  

 الداللة اإلحصائية
Sig.(2_taild) 

    0.84  3.72  64  الضابطة  أهمية العلوم في حياة الطلبة  1
0.00*  

    0.48  4.46  66  التجريبية    

الطلبة نحو معلم العلوم آراء   2
  ومادة العلوم

    0.79  4.04  64  الضابطة
0.00*  
 

    0.34  4.69  66  التجريبية    

الدافعية نحو تعلم مادة   3
  العلوم

    0.79  3.63  64  الضابطة
0.00*  

    0.60  4.33  66  التجريبية    

    0.73  3.47  64  الضابطة  االستمتاع بمادة العلوم  4
0.00*  

    0.71  3.97  66  التجريبية    

النظرة حول القدرة الذاتية   5
  في مادة العلوم

    0.88  3.69  64  الضابطة
0.00*  

    0.63  4.11  66  التجريبية    

    2.06  3.25  64  الضابطة  انعدام القلق نحو مادة العلوم  6
0.04**  

    2.06  3.57  66  التجريبية    

  α ≥ 0.01دالة إحصائياً عند مستوى داللة *
      α ≥ 0.05إحصائياً عند مستوى داللة  دالة**
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  :ما يلي )18( نالحظ من الجدول رقم     

على اتجاهات الطلبة للعامـل   α≥  0.01عند مستوى داللة وجود أثر ذو داللة إحصائية  .1

يعود لمتغير طريقة التدريس على التطبيق البعـدي  " أهمية العلوم في حياة الطلبة" األول

 .لمقياس االتجاهات لصالح المجموعة التجريبية

على اتجاهات الطلبة للعامل  α≥  0.01عند مستوى داللة وجود أثر ذات داللة إحصائية  .2

ير طريقة التـدريس علـى   يعود لمتغ" آراء الطلبة نحو معلم العلوم ومادة العلوم" الثاني

التطبيق البعدي لمقياس االتجاهات لصالح المجموعة التجريبيـة، ونالحـظ أيضـا أن    

) 4.69(متوسط اتجاهات الطلبة أعلى ما يمكن للمجموعة التجريبية لهذا العامل بقيمـة  

 .لصالح طريقة التدريس

الطلبة للعامل  على اتجاهات α≥  0.01عند مستوى داللة وجود أثر ذات داللة إحصائية  .3

يعود لمتغير طريقة التدريس على التطبيق البعدي " الدافعية نحو تعلم مادة العلوم" الثالث

 .لمقياس االتجاهات لصالح المجموعة التجريبية

على اتجاهات الطلبة للعامل  α≥  0.01عند مستوى داللة  وجود أثر ذات داللة إحصائية .4

يعـود لمتغيـر طريقـة    " ول تعلمهم مادة العلـوم نظرة الطلبة لثقتهم بأنفسهم ح"ع الراب

 .التدريس على التطبيق البعدي لمقياس االتجاهات لصالح المجموعة التجريبية

على اتجاهات الطلبة للعامل  α≥  0.01عند مستوى داللة وجود أثر ذات داللة إحصائية  .5

يـق البعـدي   يعود لمتغير طريقة التدريس على التطب" االستمتاع بمادة العلوم"الخامس 

 .لمقياس االتجاهات لصالح المجموعة التجريبية
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على اتجاهات الطلبة للعامـل   α≥  0.05عند مستوى داللة وجود أثر ذو داللة إحصائية  .6

يعود لمتغير طريقة التدريس على التطبيق البعدي " انعدام القلق نحو مادة العلوم" السادس

 .لمقياس االتجاهات لصالح المجموعة التجريبية

  

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللـة  : السابعة النتائج المتعلقة بالفرضية

)0.05  ≤α(  يعود لمتغير الجنس على مقيـاس  في متوسط اتجاهات طلبة الصف السادس

   .العلوممادة االتجاه نحو 

لفحص الفرضية السـابعة،   )Independent Samples t_ test(تم استخدام اختبار      

  .)t_test(يوضح نتائج اختبار ت  )19(والجدول رقم 

  )19( جدول رقم
 نحو مادة العلوم القبلي والبعدي تبعاً على مقياس االتجاهات )Independent t_test(اختبار ت 

  سمتغير الجنل

تطبيق 
  المقياس

  العدد  الجنس
)N(  

المتوسط 
  الحسابي

)Mean(  

  االنحراف المعياري
)Std. 

Deviation(  

درجات 
  dfالحرية 

  الداللة االحصائية
Sig.(2_taild)  

    128  0.69  3.62  63  ذكور  القبلي

  0.17    0.52  3.70  67  إناث  

    128  0.56  3.95  63  ذكور  البعدي

  0.07    0.60  3.99  67  إناث  

  
في متوسط فروق ذات داللة إحصائية  وجود عدم )19( نالحظ من الجدول رقم     

يعود لمتغير الجنس على مقياس االتجاه  على التطبيق البعدي اتجاهات طلبة الصف السادس

وبهذا  ،α0.07= على مقياس االتجاهات البعدي حيث كانت مستوى الداللة ،العلوممادة نحو 
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تقبل الفرضية الصفرية بعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية على التطبيق البعدي لمقياس 

  .لمتغير الجنساالتجاهات يعود 

داللة إحصائية عند مستوى داللة فروق ذات وجد ال ت: الثامنة النتائج المتعلقة بالفرضية

)0.05  ≤α(  يعود لتفاعل متغيري الجنس في متوسط اتجاهات طلبة الصف السادس

  .على مقياس االتجاه نحو العلوم) الطريقة التقليدية واألنشطة الدرامية(وطريقة التدريس 

ألفراد العينة على التطبيق  )MANOVA(تم فحص الفرضية باستخدام التباين الثنائي      

يوضح نتائج التباين الثنائي  )20(البعدي لمقياس االتجاهات نحو مادة العلوم، والجدول رقم 

  .على متوسطات اتجاهات الطلبة يعود للتفاعل بين طريقة التدريس والجنس

  )20(جدول رقم 

يعود الطلبة نحو مادة العلوم البعدي  للفروق في اتجاهات )MANOVA(تحليل التباين الثنائي  اختبار
  للتفاعل بين طريقة التدريس والجنس

  
  العامل

  مجموع المربعات
Sum of 
Squares 

درجات 
 df الحرية

  متوسط المربعات
Mean Square 

  قيمة
F)(  

  الداللة اإلحصائية
(Sig) 

  *0.00  80.03  16.70  1  16.70  الطريقة

  0.63  0.23  0.05  1  0.05  الجنس

   الطريقة   
  الجنس ×

0.12  1  0.12  0.58  0.45  

  α ≥ 0.01دالة إحصائياً عند مستوى داللة *

على  )MANOVA(نتائج تحليل التباين الثنائي  )20(يالحظ من الجدول رقم 

وتبين مقياس االتجاهات نحو مادة العلوم البعدي للتفاعل بين طريقة التدريس والجنس، 

على متوسط  )α≥  0.05(ثر ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة النتائج عدم وجود أ

التقليدية واألنشطة (اتجاهات الطلبة نحو مادة العلوم يعود للتفاعل بين طريقة التدريس 

لذلك تقبل الفرضية الصفرية بعدم و، 0.05>0.45ن مستوى الداللة س ألوالجن) الدرامية
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ثر ذات داللة إحصائية على متوسط اتجاهات الطلبة نحو مادة العلوم يعود للتفاعل وجود أ

، وهذا يدل على أن الفروق الناتجة بين متوسطات اتجاهات بين طريقة التدريس والجنس

عند  فقطى التطبيق البعدي تعود لطريقة التدريس طلبة المجموعة التجريبية والضابطة عل

لعامل الجنس أو  هذه الفروقات الدالة احصائياً وأنه ال يعود سبب ،α≥  0.01مستوى داللة 

  .لعامل التفاعل بين الجنس والطريقة
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 عرض نتائج التحليل الكيفي

على المجموعة التجريبية  الدراميةاألنشطة أثر استخدام بالمتعلقة الثانوية للدراسة النتائج 

  :، وتم ذلك من خاللفي الدراسة

تسجيل مالحظات الباحثة بعد انتهاء كل حصة على مدونة تبين المالحظات الشخصية  .1

للباحثة لآلثار المالحظة على الطلبة باستخدام طريقة الدراما وأنشطتها على المجموعة 

 .ريقة األنشطة الدراميةالتجريبية، التي درست وحدة الحركة والقوة بط

تم إجراء مقابلة جماعية لطالبات المجموعة التجريبية من قبل الباحثة بواقع حصة  .2

وتم سؤالهم عن رأيهم  ،صفية، كما أجريت مقابلة مع طالب المجموعة التجريبية الذكور

 .الحركة والقوة وحدةمن خاللها  في األنشطة الدرامية التي تعلموا

 أثرطالبة كتابة تعلقيه الخاص على / في نهاية كل مقابلة الطلب من كل طالب تم .3

 :اإلجابة على السؤال المفتوح الذي تكون من فرعينوذلك ب ،استخدام األنشطة الدرامية

ما رأيك في األنشطة الدرامية التي تعرضت لها في دراسة وحدة الحركة : الفرع األول   . أ

 والقوة؟

 األنشطة الدرامية التي تفضلها؟ ما: الفرع الثاني   . ب
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 نتائج مالحظات الباحثة الشخصية .1

ـ   ق الدراسـة،  لقد الحظت الباحثة على المجموعة التجريبية مالحظات أثنـاء تطبي

  :تيوتلخصت المالحظات باآل

تغير شكل الصف، وبدا اهتمام الطلبة بالمنـاظر والرسـومات، واهتمـامهم بإعـداد      •

تسـمية فريـق العمـل    ب الطلبة في بدايـة األنشـطة  وتم اهتمام الرسومات بأنفسهم، 

 .وإعداد لوحة مزخرفة باسم المجموعة للعمل معا كفريق) المجموعة(

حظ أن هذه الطريقة جـذبت انتبـاه الطلبـة،    لوالصف، حيث  إبداء التعاون بين طلبة •

 .وجعلتهم يهتمون جميعا بحصة العلوم والتحضير لها

مع األغاني بدرجة كبيـرة، وحفظهـا    التجريبية اإلناث والذكورطلبة المجموعة تفاعل  •

 .ومحاولة أنشادها مع التلحين، ولقد لوحظ محاولة تكرارها حتى بين الحصص

ساعد التمثيل وأداء األدوار الطلبة على حفظ األدوار وإكساب الثقة بالنفس، ومحاولـة    •

انطوائيين بالمشاركة في  بعض الطلبة الذين يعتبرون أو يصنفون في الصف على أنهم

 .األنشطة الدرامية، حيث لم يسبق أنهم شاركوا في الحصص من قبل

من خالل التعاون في  لبةساهمت الطريقة بطريقة ما على حل الخالفات بين بعض الط •

الحصص، واتحادهم كي ينجح العمل، وقد تم إنهاء الخالفات خاصة لدى الذكور التـي  

بها من قبل الطلبة عن طريق إقناعهم بالعمل معا أو القيـام   الحظتها الباحثة أو ُأعلمت

 .بنشاط حركي معا

عند دخول الباحثة إلعطاء الدروس، وعدم الشعور  لبةمالحظة السعادة على وجوه الط •

ماذا سـندرس  "وكانوا يرددون جمل  ،طلبةبوقت الحصة، وخلوها من التذمر من قبل ال
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كمان اليوم بدنا نروح عالساحة أو على " و" نشطةاحنا حبين كلنا نشارك في األ"و " غداً

 ".المختبر

 

اً عندما طلب منهم كتابـة قصـة   كان واضح، كما كتب الطلبة قصص جملية ابتكروها •

الموضـع،   تغيـر ( مثل فيها مفاهيم علمية كثيرة من قصيرة عن مفهوم الحركة وظهر

على أنفسـهم فـي رسـم     استطاع الطلبة توزيع األدواركما ، )المسافة، واتجاه الحركة

، ومن قصها وتلوينها، وتم أيضا القيـام  )رجل، سيارة، وشجرة(الشخصيات في القصة 

 .من قبل كل المجموعات في الصف) التمثيل( بعرض الحوار

اهتمام الطلبة بإجراء األنشطة خارج الصف، مثل نشاط السباق الـذي دار  تم مالحظة  •

حساب متوسط السـرعة، أو مـن خـالل    بين شخصيات المسرحية التعليمية في درس 

 الدروس التي كانت تعرض في المختبر من خالل عرض القصص باسـتخدام جهـاز  

LCD ،    وقد الحظت الباحثة امكانية تطبيق العروض واألنشطة الدراميـة امـا داخـل

 . الغرف الصفية أو في المختبر

في إكساب الطلبة مهارات اجتماعية مثل المرح والصداقة  تساعدأن األنشطة الدرامية  •

 .يجابيتعاون ومهارة الحوار والتواصل اإلوالتعبير االجتماعي واالستماع وال

تختصر الوقت والجهـد  التي ستراتيجيات الحديثة في التعليم إحدى اإلاألنشطة الدرامية  •

، وقـد  رح من قبـل المعلـم  على المعلم، وتساعد الطلبة على التعلم مقارنة بأسلوب الش

وحدة الحركة والقوة لكال  تدريسحثة على هذه النتيجة من خالل خبرتها في استدلت البا

 .الجنسين
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النتائج المتعلقة بالمقابلة الجماعية ألفراد المجموعة التجريبية وإجابتهم على الفرع  .2

  الدرامية األول من السؤال المفتوح بعد تطبيق األنشطة

تدريس وحدة الحركة والقوة بأسلوب األنشطة الدرامية عبر مسـرحة الوحـدة   بعد         

تجريبية اإلناث بواقع حصة صـفية،  واألنشطة الدرامية، تم عقد مقابلة جماعية للمجموعة ال

تم عقد مقابلة جماعية للمجموعة التجريبية الذكور بواقع حصة صـفية، وتـم سـؤال    كما 

اآلراء  ي عرضت به وحدة الحركة والقوة وتـم أخـذ  المجموعتين عن رأيهم باألسلوب الذ

  .وتسجليها من قبل الباحثة

ى الفرع األول من لطلبة المجموعة التجريبية وإجابتهم علتبين من المقابالت الجماعية       

ما رأيك في األنشطة الدرامية التي تعرضت لها في دراسة وحـدة  "المفتوح ونصه السؤال 

  :ليم مادة العلوم باستخدام الدراما التعليمية وأنشطتها أسهم فين تعأ" ؟الحركة والقوة

كنت أفهم من "حيث عبر احد الطلبة من الذكور مدى فهم الطلبة للمفاهيم العلمية، زيادة ••••

فهمنا الدروس أكثر وحبيت ""وقالت طالبة " شرح المعلمة واستمتعت في التمثيل الدرامي

، وعبرت طالبة "كتير وتعلمنا أشياء كتيرةاستفدنا " ، وأضاف آخر"عرض الدمى كتير

استخدمنا واألنشطة اللي أخذناها بتفهم أكثر من العرض أو شرح المعلمة " نأخرى بأ

  ".عرفت كيف احسب وأطبق المعلومات"و " أيدينا ولعبنا جعلنا نفهم الدروس ونستوعبها

تساهم في خفض  يسهم في جعل مادة العلوم مادة مسلية، وتعد األنشطة الدرامية وسيلة •

مستوى القلق من دراسة مادة العلوم وتنمية اتجاهاتهم االيجابية نحو تعلمها، فلقد عبـر  

الحركة والقـوة،  الطلبة عن استمتاعهم بدراسة العلوم عبر األنشطة الدرامية في وحدة 

، وعبـرت  "استمتعنا وانبسطت بهذه الطريقة الجديدة المفيدة والمعبرة"فقال أحد الطالب 
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حبيـت التمثيـل   " وأضـاف طالـب  " طريقة حلوة منها تسلية ومنها فهم" بة بقولهاطال

انا أحـب حصـص   "و" والقصص وطبيب السيارات أبو المفهومية واستمتعت بكل اشي

  ".أصبحنا نتشوق لقدوم حصص العلوم"، وقالت أخرى "العلوم

ـ   • ار بعـض  اعتبار طريقة الدراما وأنشطتها كطريقة محفزة لتذكر المعلومات، فقـد أش

شجعتني هذه الطريقة على الدراسة وعند الدراسة كنت " الطلبة عن ذلك بالجمل اآلتية 

انا حبيت كل شيء المسـرحيات  "، و "أتذكر ما دار في الصف وما شاهدته أو ما عملته

هـي  "و " الصف في ني هاي الطريقة أتذكر ما تم دراستهوالقصص والبنشرجي وجعلت

 ".طريقة بتسهل دراسة العلوم

بعض األنشطة التي تتطلب حركة اليدين مـن التمثيـل   األنشطة الدرامية كانت تحوي  •

ومحاكاة أشكال ) عكسيةالعالقة الطردية وال(والقص والرسم وتمثيل العالقات الرياضية 

بحركات اليدين، وقد أعجبت الطلبـة بهـذه   ) هتزازيةاإلنتقالية والدورانية واإل(الحركة 

 .أنهم كانوا ينظرون لبعضهم أثناء عمل الحركاتالحركات وتقليدها حتى 

طريقة الدراما التعليمية هي إحدى االستراتيجيات الحديثة في التعليم التي تعتمـد علـى    •

بر المعلم محورها دور الطالب الفعال في عملية تعلمه مقارنة بالطريقة التقليدية التي يعت

ة مدى انتباه الطلبـة لقيمـة ودور   للمعلومات، فقد بينت المقابل والطالب مستمع ومتلقي

أعجبت بالطريقة الجديدة في تعلـيم  "تي ية وعبروا عنها باآلالطالب في هذه اإلستراتيج

ـ  "وقالت طالبة " العلوم ن هاي افضل من الطريقة اللي دايما بندرس فيها يعني شـرح م

طريقة جميلة فـي الخـروج عـن    "أضاف طالب بقوله و، "المعلمة واستماع الطالبات

 ".المألوف ويسهل توصيل أفكار الدرس
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ظهر أ ،ولما كان التعاون والعمل الجماعي ركيزة أساسية في التعلم عبر الدراما التعليمية •

األنشطة الطلبة إعجابهم بالعمل الجماعي والتعاون والمشاركة في األداء والتعليق وعمل 

ـ " كنت مرتاح وانا بشتغل مع مجموعتي"االحمائية فيقول طالب  هـذه  "اف آخـر  وأض

، وعبرت طالبة عـن  "الطريقة جميلة وأعجبتني المجموعات فقد عملنا معا أشياء حلوة

وأضافت أخرى " حببتنا في التعاون وذلك النجاز المهام اسرع وباتقان"العمل الجماعي 

تعرفنا على مواهب طالبات الصف، وان كل طالبة تستطيع انجاز عمل ما وليس طالبة "

  ومـن العبـارات الجميلـة التـي وردت    " لمهام زي ما إحنا متعودينواحدة تقوم بكل ا

وصلنا للنتيجة الننا نفكر معاً وما ينقصنا يتم ملؤه مـن الطالبـات األخريـات فـي     "

  ".المجموعة

ت ساهمت الدراما واألنشطة المعروضة في إكساب الطلبـة لـبعض القـيم والسـلوكا     •

نات اللي عندهم ضعف زادت هذه الطريقة الب" بقولهاالطالبات احدى  تااليجابية، فتحدث

الطالبـات   بـأن شـعرنا  "قالت أخرى و" من دافعيتهم واحسسنا ان لهن دور في الصف

حد الطلبة الـذكور  وقال أ" تشجعن على االداء وتحضير الدروس والمشاركة في الصف

وأشار آخر عن مدى استفادته الشخصـية مـن   "  انا استمتعت عندما مثلت في دوري"

في المشهد الذي مثلته أصبحت شخصيتي أقوى من قبل، وأصبحت " يمية بـالدراما التعل

 ."خليتيني اعتمد على نفسي وما اخجل من الطالب" وقال آخر" أعتمد على نفسي أكثر

بعـض   ثر األنشطة الدرامية في ربط العلوم بالواقع، فقد أشاركما بينت المقابلة عن أ  •

" هذه المادة بحاجة إلى أنشطة لبيان تطبيق العلوم في حياتنا"الطلبة عن ذلك بقول طالبة 

وعبر طالب " انه هاي األنشطة خلتنا نعرف أهمية دراسة مثل هذه الوحدة"وقالت أخرى 
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هذه الحصص كانت مفيدة وعرفت كتير فوائد عـن نقطـة اإلسـناد والحركـة     "بقوله 

 ".والسرعة

جابهم بكل األنشطة وعبروا عن ذلك اتضح من حديث الطلبة عن األنشطة الدرامية إع  •

عبـر  و" انا بصراحة استمتعت بالرسم والقصص"و " حبيت المسرحية واللعب والرسم"

المشاهد "وكذلك " استفدت من األغاني والتمثيل والقصص خاصة السلحفاة واألرنب" آخر

اكثر اشي استمتعت في مشـاهد  "و" حلوة من مشهد البائع ومكنيكي السيارات والقصص

 ".فكرة جيدة تلفزيون الحكايا والدمى" ، "ة المضرب واألناشيدكر

  

الفرع الثاني من السؤال المفتوح المتمثل  نتائج إجابة طلبة المجموعة التجريبية على ••••

  ا األنشطة الدرامية التي تفضلها؟في م

الدرامية  ما األنشطة"قد الحظت الباحثة بناء على الفرع الثاني من السؤال المفتوح ل     

  ن قبل الذكور وبعضها فضلت بدرجة ك بعض األنشطة فضلت مأن هنا" ا؟التي تفضله

لطلبة المجموعة التجريبية ذكوراً ة أي األنشطة كانت أكثر تفضيالً ولمعرف .كبر لدى اإلناثأ

ة ، تم حساب التكرارات لنوع األنشطة المقدمة للطلبة من خالل إجابات طلبة المجموعاًوإناث

يبين جدول و شطة الدرامية التي تفضلها؟ ما األنالتجريبية على السؤال المفتوح الذي نصه 

) الذكور واإلناث(لتفضيل طلبة المجموعة التجريبية التكرارات والنسبة المئوية  )21( رقم

  .في تدريسهم وحدة الحركة والقوةلكل نوع من أنواع األنشطة الدرامية التي طبقت 
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  )21( جدول رقم

  الدرامي المفضل لطلبة المجموعة التجريبية الذكور واإلناث ارات والنسب المئوية لنوع النشاطالتكر
  التكرار  نوع األنشطة الدرامية

  للذكور
  النسبة المئوية 

  للذكور
التكرار 
  لإلناث

لنسبة المئوية ا 
  لإلناث

عائلة أبو احمد وتحديد الموضـع، فـي   (مسرحيات 
المضرب، رحلة إلـى أريحـا،   مكتبة النهضة، كرة 

  ")أبو المفهومية طبيب السيارات"البنشرجي 

26  81%  28  82%  

دراما صامتة لدرس الجسم الساكن والجسم المتحرك 
  )في الشارع( 

8  25%  6  18%  

  %62  20  %50  15  )الجاذبية األرضية(مسرح الدمى 

السلحفاة واألرنب، أشكال الحركة مـع  (رواية قصة  
  )معاذ

20  63%  22  65%  

رحلة فـي بحـر   (قصة تخيلية لدرس عناصر القوة 
  )هائج

12  38%  18  53%  

  %53  18  %41  13  )قصة الحركة، قصة أنواع القوة(كتابة قصة 

تأليف أنشودة الحركة، تلحين وغناء (األناشيد العلمية 
  )أنشودة القوة

26  81%  25  74%  

  

الدرامية المفضلة من قبل لألنشطة ن أعلى نسب مئوية أ )21(الحظ من الجدول رقم ي     

عند التفريغ تركيز الطلبة الذكور كانت المسرحيات واألناشيد العلمية، مع مالحظة الباحثة 

على مسرحية البائع صاحب مكتبة النهضة، والبنشرجي الذي اسماه بعضهم الذكور 

على نسبة  الميكانيكي ومسرحية كرة المضرب، ومن المالحظ أيضا حصول األناشيد العلمية

  .عالية عند الذكور حتى أنها أعلى من النسبة المئوية للتفضيل لدى اإلناث

أما الطالبات ففضلن المسرحيات وكانت النسبة المئوية أعلى من غيرها من األنشطة      

الدرامية، كما يالحظ أن اإلناث اهتممن أكثر بمسرح الدمى من الطلبة الذكور، مع مالحظة 
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تدني نسبة تفضيل الطالبات للدراما والمتدنية للدراما الصامتة لكال الجنسين، النسبة المئوية 

  . )14(، كما يظهر في ملحق رقم الصامتة مقارنة بالذكور

     على النتائج المنبثقة من التحليالت اإلحصائية الكمية الخاصة بالفرضية الرابعة  وبناء

والخامسة الستجابات الطلبة على مقياس االتجاهات نحو مادة العلوم والمقابالت الجماعية، 

  . وجدت الباحثة توافقاً في النتائج بين التحليالت اإلحصائية ومقابلة الطلبة
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  :ملخص النتائج

  :ت الكمية استخلصت النتائج اآلتيةبعد جمع وتحليل البيانا: أوالً

في االختبار البعـدي   )α≥  0.05(عند مستوى داللة  وجود فروق ذات داللة إحصائية •

التقليدية واألنشطة (بين المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية يعود لطريقة التدريس 

  .لصالح المجموعة التجريبية تعود ، وهذه الفروق)الدرامية

في مستويات األسئلة  )α≥  0.05( عند مستوى داللة وجود فروق ذات داللة إحصائية •

 حسب تصنيف بلوم على التذكر والفهم واالستيعاب والتحليل في األسئلة الموضـوعية 

 .لصالح المجموعة التجريبية يعود لطريقة التدريس

فـي مسـتوى    )α≥  0.05(مستوى داللـة   عند عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية •

 .يعود لطريقة التدريس التطبيق في األسئلة الموضوعية

في مستويات األسئلة  )α≥  0.05(عند مستوى داللة  وجود فروق ذات داللة إحصائية •

يعـود   حسب تصنيف بلوم لألسئلة المقاليـة  )المستويات الدنيا( التذكر والفهم والتطبيق

 .لصالح المجموعة التجريبية لطريقة التدريس

على المستويات التحليل  )α≥  0.05(عدم وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى داللة  •

 .على األسئلة المقالية يعود لطريقة التدريس )المستويات العليا( والتركيب والتقويم

على المتوسـط   )α≥  0.05(عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  •

سابي لطلبة الصف السادس على االختبار التحصيلي البعدي في وحدة الحركة والقوة الح

  .يعود لمتغير الجنس

فـي متوسـط    )α≥  0.05( ت داللة إحصائية عند مستوى داللـة عدم وجود فروق ذا •

 يعود للتفاعل بين طريقة التدريس تحصيل طلبة الصف السادس في مادة العلوم
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  . والجنس) الطريقة التقليدية واألنشطة الدرامية (  

بين اتجاهـات طلبـة    )α≥  0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  •

علـى جميـع بنـود    (الصف السادس على مقياس االتجاهات نحو مادة العلوم الكلـي  

وعة التجريبيـة  على التطبيق البعدي للمقياس بين المجموعة الضابطة والمجم) االستبانة

 .يعود لطريقة التدريس لصالح المجموعة التجريبية

على اتجاهـات الطلبـة    )α≥  0.05(وجود أثر ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  •

يعود لمتغير طريقة التدريس على التطبيـق  " أهمية العلوم في حياة الطلبة" للعامل األول

 .جريبيةالبعدي لمقياس االتجاهات لصالح المجموعة الت

على اتجاهـات الطلبـة    )α≥  0.05( وجود أثر ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة •

يعود لمتغير طريقة التـدريس  " آراء الطلبة نحو معلم العلوم ومادة العلوم" للعامل الثاني

 .على التطبيق البعدي لمقياس االتجاهات لصالح المجموعة التجريبية

على اتجاهـات الطلبـة    )α≥  0.05( مستوى داللة وجود أثر ذات داللة إحصائية عند •

يعود لمتغير طريقة التدريس على التطبيق " الدافعية نحو تعلم مادة العلوم" للعامل الثالث

 .البعدي لمقياس االتجاهات لصالح المجموعة التجريبية

على اتجاهـات الطلبـة    )α≥  0.05(وجود أثر ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  •

يعود لمتغير طريقة " نظرة الطلبة لثقتهم بأنفسهم حول تعلمهم مادة العلوم"ع الراب للعامل

 .التدريس على التطبيق البعدي لمقياس االتجاهات لصالح المجموعة التجريبية

على اتجاهات الطلبة للعامل ) α≥  0.05(وجود أثر ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  •

يعود لمتغير طريقة التدريس على التطبيـق البعـدي   " وماالستمتاع بمادة العل"الخامس 

 .لمقياس االتجاهات لصالح المجموعة التجريبية
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على اتجاهـات الطلبـة    )α≥  0.05(وجود أثر ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  •

يعود لمتغير طريقة التدريس على التطبيق " انعدام القلق نحو مادة العلوم" للعامل السادس

  .مقياس االتجاهات لصالح المجموعة التجريبيةالبعدي ل

علـى التطبيـق    )α≥  0.05(عند مستوى داللة  عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية •

  .البعدي لمقياس االتجاهات يعود لمتغير الجنس

علـى متوسـط    )α≥  0.05(ثر ذات داللة إحصائية عند مستوى داللـة  عدم وجود أ •

نحو مادة العلوم يعود للتفاعل بين طريقة التـدريس   اتجاهات الطلبة على مقياس العلوم 

 .والجنس

علـى متوسـط    )α≥  0.05( ثر ذات داللة إحصائية عند مستوى داللـة عدم وجود أ •

اتجاهات الطلبة على مقياس العلوم نحو مادة العلـوم يعـود للتفاعـل بـين طريقـة      

 .والجنس) التقليدية واألنشطة الدرامية(التدريس

  

لتجريبية استخلصت النتـائج  وتحليل البيانات الكيفية الخاصة بالمجموعة ا بعد جمع: ثانياً

  :اآلتية

وحدة الحركة  طلبة المجموعة التجريبية الباحثة أثناء وبعد تدريستم جمع مالحظات    •

إعداد الطلبة بالمناظر والرسومات، و اهتمام: خدام األنشطة الدرامية من بينهاوالقوة باست

مـع األغـاني بدرجـة     همتفاعلوالصف،  لبةوإبداء التعاون بين طالرسومات بأنفسهم، 

كبيرة، وحفظها ومحاولة أنشادها مع التلحين، وساعد التمثيل وأداء األدوار الطلبة على 

حفظ األدوار وإكساب الثقة بالنفس، وساهمت الطريقة بطريقة ما على حل الخالفات بين 

السعادة واالستمتاع واضحاً علـى   بعض الطلبة من خالل التعاون في الحصص، وبدت
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وجوه الطلبة في حصص العلوم، وكتب الطلبة قصص جملية ابتكروها وكان واضـح  

فيها مفاهيم علمية كثيرة، وتساعد طريقة دمج األنشطة الدرامية في التعليم على إكساب 

ون الطلبة مهارات اجتماعية مثل المرح والصداقة والتعبير االجتماعي واالستماع والتعا

 .ومهارة الحوار

بالنسبة لنتائج المقابلة الجماعية لطلبة المجموعة التجريبية وإجابتهم على السؤال المفتوح،  •

فاستخلصت النتائج أن التعليم باستخدام الدراما التعليمية وأنشطتها زاد مدى فهم الطلبـة  

هم في جعل مـادة  للمفاهيم العلمية، وان التعليم باستخدام الدراما التعليمية وأنشطتها يس

وتنميـة   ،تساهم في خفض مستوى القلق من دراسة مادة العلـوم والعلوم مادة مسلية، 

طريقة محفزة لتذكر المعلومات، ولما كـان   هااتجاهاتهم االيجابية نحو تعلمها، واعتبار

فقـد اظهـر    ،التعاون والعمل الجماعي ركيزة أساسية في التعلم عبر الدراما التعليمية

الطلبة إعجابهم بالعمل الجماعي والتعاون والمشاركة في األداء والتعليق وعمل األنشطة 

االحمائية، كما ساهمت الدراما واألنشطة المعروضة في إكساب الطلبة لـبعض القـيم   

 .والسلوكات االيجابية
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  الفصل الخامس

  مناقشة النتائج والتوصيات

  

إلى التّعرف على أثر استخدام طريقة التدريس باألنشطة الدرامية هدفت الدراسة الحالية      

تّعرف على أثر طريقة ل، باإلضافة لبةفي متوسط التحصيل العام في مادة العلوم للطل

نبثق عن مشكلة وا، لبة نحو مادة العلومالتدريس باألنشطة الدرامية على اتجاهات الط

 وقد تم  ،)SPSS(باستخدام التحليل اإلحصائي للبيانات  هجابة عنالدراسة سؤال رئيس، تم اإل

 لكال التجريبيةفراد المجموعة انات التي جمعت من قبل الباحثة إلاستخدام التحليل الكيفي للبي

، وهي استخدام األنشطة الدراميةتم تدريسهم وحدة الحركة والقوة عن طريق  الجنسين الذين

  . وأنشطتها على طلبة المجموعة التجريبيةنتائج ثانوية تتعلق بآثار الدراما 

مناقشة نتائج الدراسة المتعلقة بالبحث التجريبي الذي تمحور حوله يقدم هذا الفصل و     

أثر استخدام األنشطة الدرامية على التحصيل العلمي واالتجاهات  بدراسة الرئيسيالسؤال 

مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال عن م تو وم لدى طلبة الصف السادس األساسي،نحو مادة العل

ة الرئيسة التي تتبناها طريق مناقشة الفرضيات الثمان المنبثقة عنه وذلك من خالل الفكر

نشطة الخاصة بأثر األالثانوية  نتائجالتحليل الكيفي للالفرضيات، ثم يقدم الفصل أيضاً مناقشة 

التوصيات والمقترحات التي استدل الدرامية على طلبة المجموعة التجريبية، ومن ثم يعرض 

  .عليها من خالل ما جاءت به الدراسة الحالية والدراسات السابقة
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  نتائج التحليل الكميمناقشة : أوالً

 الصف السادس طلبةنشطة الدرامية على تحصيل مناقشة النتائج المتعلقة بأثر األ •

فروق ذات داللة عدم وجود ) Independent t_test( اختبار ت بينت نتائج اختبار      

تحصيل طلبة الصف السادس على االختبار التحصيلي بشكله الكلي في  إحصائية في متوسط

التطبيق القبلي بين المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية، وهذا يبين تجانس 

  .المجموعتين ويدل على تكافؤهما

  )Independent t_test(ت  اختبارباستخدام  فحص الفرضية األولى نتائجوبينت       

في االختبار البعدي بين المجموعة  α ≥ 0.01وجود فروق دالة إحصائياً عند مستوى داللة 

، وهذه )التقليدية واألنشطة الدرامية(الضابطة والمجموعة التجريبية يعود لطريقة التدريس 

على أثر طريقة الفروق دالة إحصائيا لصالح المجموعة التجريبية، وهذه النتيجة مؤشر 

  .التدريس باألنشطة الدرامية في رفع متوسط تحصيل طلبة الصف السادس في مادة العلوم

 ودراسة) 2005(أبو شاوردراسة : التاليةنتائج الدراسات وقد اتفقت نتائج هذه الدراسة مع 

 ودراسة حسني) Ubuz, 2009&  Paksu( دراسة باكسو ويوبزو )2008( أبو غزالة

 ودراسة عبد النبي  (Selvi, 2000) ودراسة سيلفي )2005( الرشداندراسة و )1999(

 )2005( والقرنة )1996( ودراسة القاعود والكرومي) 2008( ودراسة العيلة) 1995(

  Wahl, 2000)( ودراسة ويل) 2003( والمساعيد )Kayhan, 2009( ودراسة كايهان

في مختلف المواد التعليمية ومن بينها  ثر التدريس بالدراما على تحصيل الطلبةالتي كشفت أ

  .لصالح طريقة التدريس بالدراما بانواعها وأنشطتها مادة العلوم
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ولى للدراسة الحالية مع نتائج دراسة حمد لم تتوافق نتيجة الفرضية األلكن و      

)Hammad, 2001(  ودراسة دودين)Dudin, 1994 (فهمي  ودراسة)ودراسة   )2001

 & Kariuki)دراسة كاريوكي وهمفريو )Omniewski, 1999(امنيوسكي 

Humphrey, 2006)  ودراسة الشيل)Lashelle, 2003(  بعدم وجود أثر دال لطريقة

  .على متوسط تحصيل الطلبة التدريس بالدراما وانواعها وأنشطتها

الثانية والثالثة  تينلفحص الفرضي )Independent t_test(ت  اختباروبالنسبة لنتائج      

، لالختبار التحصيلي على األسئلة الموضوعية والمقاليةالتي تتعلق بأثر االنشطة الدرامية 

حيث أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستويات األسئلة لكل من مستوى 

يعود لطريقة  التحليل في األسئلة الموضوعيةالتذكر ومستوى الفهم واالستيعاب ومستوى 

لصالح المجموعة التجريبية، وأظهرت النتائج أيضا وجود فروق ذات داللة  التدريس

 إحصائية في مستوى التذكر ومستوى الفهم واالستيعاب ومستوى التطبيق في األسئلة المقالية

دراسات التي مع نتائج اللصالح المجموعة التجريبية، وهذا يتماشى  يعود لطريقة التدريس

ودراسة  )2005( دراسة أبو شاوركثر تدريس العلوم بالدراما الحوارية واإلبداعية ت أدرس

لوجود فروق ذات داللة على  )Hall, 1996(ودراسة هول ) Kamen, 1992(كامن 

استيعاب الطلبة للمفاهيم العلمية يعزى لطريقة التدريس لصالح المجموعة التجريبية، وهذا ما 

في وجود فروق دالة إحصائيا لطلبة المجموعة  )2008(أكدته أيضا دراسة أبو غزالة 

  . التجريبية في استيعاب وفهم المفاهيم البيئية

إن طريقة التوليف القصصي وسرد  )2002(وعطا اهللا  )2004(حيث ورد في العتوم      

القصص من المبادئ التي تسهم في تحسين الذاكرة واالحتفاظ بالتعلم، وجاءت نتائج الدراسة 

بأن االحتفاظ بالمعلومات وتذكرها يعتمد  ),Bruner 1966(الحالية مناصرة ألفكار برونر 
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جية التعلم باألنشطة الدرامية تعتمد على على طريقة عرض المعلومات، وبما أن إستراتي

م التعاوني فهذا يزيد من مستوى تذكر وفهم رسة والعمل من قبل الطالب والتعلالمما

ن نسبة االحتفاظ بالتعلم في االستراتيجيات أ )2007(ألنه كما عرض في زيتون  ،المعلومات

أما االستراتيجيات التي تعتمد تعليم  ،%75التي تعتمد على الممارسة بالعمل يشكل ما نسبته 

أن طريقة الدراما  )1993(وكما ورد في مرعي  ،%90األقران فتبلغ نسبة االحتفاظ بالتعلم 

االرتجالية وابتكار الشعر طريقة تساعد في ترسيخ المعلومات في ذهن الطلبة، وهذا ما بينته 

حصص العلوم بكونه  وجود عالقة بين نوع الخطاب في على )2005(دراسة الهرمزي 

  .حوارياً وقصصياً ومدى الفهم السليم للمفاهيم العلمية من قبل الطلبة

بينت الدراسة أن الطلبة الذين تعلموا بأسلوب األنشطة الدرامية كان تحصيلهم الكلي و     

، وفي ضوء )االعتيادية(أفضل من طلبة المجموعة الضابطة الذين تعلموا بالطريقة التقليدية 

النتيجة يمكن القول إن استخدام إستراتيجية األنشطة الدرامية تفوقت على الطريقة هذه 

ختبار البعدي في وحدة الحركة والقوة، الطلبة في االتحصيل زيادة متوسط التقليدية في 

ويمكن أن تعزى النتيجة إلى ما تتصف به إستراتيجية األنشطة الدرامية من القدرة على 

عالً أثناء اكتسابه المهارات في المواقف التعليمية، حيث يتوافر فيها جعل المتعلم نشطاً وفا

المتعة والتشويق واستخدام الحواس في التعلم، هذا باإلضافة إلى أن األنشطة الدرامية تحوي 

مجموعة من األنشطة التي تعتمد على تشغيل اليدين والعقل معا مثل الرسومات واألشكال 

القصة وكتابتها ولعب األدوار الذي يوفر التعلم والمتعة، وتجعل واأللوان والموسيقى ورواية 

   .المتعلمين نشطين وفاعلين، ويسهم في نجاح عملية التعلم وزيادة فاعليتها

في ضوء النظرية البنائية  المتعلقة بالفرضيات األولى والثانية والثالثة ويمكن تفسير النتائج 

والذي يتطلب الكثير من  المعلومة بشكل مختلف للطلبةأن تقديم في التعلم، إذ تؤكد على 
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األنشطة والعمل والتجارب من الطلبة بشكل فعال ونشط للتوصل إلى المعلومات والمعارف 

وهذا ما أحدث فروقات ذات  ساعد في تنظيم المعرفة، وجعل التعلم قائم على الفهم والمعنى،

لمستويات المعرفية الدنيا ئلة ذات االطلبة على األس عالماتمتوسط في احصائية داللة 

ت اسهمضافةً لذلك ست باستخدام األنشطة الدرامية، وإلصالح المجموعة التجريبية التي در

طلبة، وهذا ما للفي زيادة الدافعية نحو تعلم مواضيع العلوم التي تبدو أحيانا صعبة  الطريقة

بية في تطبيق المعلومات التي يفسر مالحظات الباحثة في تحسن أداء طلبة المجموعة التجري

  .  تعلموها على مواقف جديدة كان تعطى لهم، أما عن طريق أنشطة أو أسئلة أو أوراق عمل

أما بالنسبة لعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في المستويات العليا لألسئلة في 

وعليه لم تتجاوز أربعة أسابيع، التي مدة الدراسة لقصر فقد يعود ذلك  ،االختبار التحصيلي

المستويات العليا من المدة ليست كافية لترسيخ وتطوير أن ب يمكن تفسير هذه النتيجة

مع التنويه أن إجابة طلبة المجموعة التجريبية على األسئلة المفتوحة التركيب والتقويم، 

على نفس األسئلة، مجموعة الضابطة كانت تتصف بالتنويع واالبتكار مقارنة بإجابة طلبة ال

  .سئلة المقاليةبصدد تحليل اجابات الطلبة على األالدراسة الحالية ليست  لكنو

  نتائج المتعلقة بأثر الجنس على تحصيل الطلبة في مادة العلوم المناقشة 

أن مستوى الداللة لمتوسط تحصيل طلبة الصف  الفرضية الرابعة نتائجبينت      

وكانت مستوى الداللة  لمتوسط تحصيل طلبة ، 0.62=السادس في االختبار القبلي 

تقبل الفرضية  α≤  0.05وبما أن  ،0.97=الصف السادس في االختبار البعدي 

فروق ذات داللة إحصائية على المتوسطات الحسابية لطلبة الصف  وجود الصفرية بعدم

  .السادس على االختبار التحصيلي في وحدة الحركة والقوة يعود لمتغير الجنس
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ومن الدراسات التي تؤيد نتائج الدراسة الحالية بعدم وجود أثر دال لمتغير الجنس           

العموش  ودراسة )z, 2009Ubu & Paksu(ويوبز باكسو على تحصيل الطلبة دراسة 

دراسة أبو شاور ولم تأتي هذه النتائج لتتوافق مع  )2005(ودراسة القرنة  )2006(

التي دلت نتائجها بوجود أثر دال في متوسط تحصيل الطلبة يعزى لمتغير الجنس  )2005(

 التي وجدت فروق دالة إحصائياً )Hammad, 2001(دراسة حمد نتائج ولصالح الذكور، 

  .في متوسط تحصيل طلبة الصف التاسع تعود لمتغير الجنس لصالح اإلناث

وترجع الباحثة سبب عدم وجود أثر للجنس في الدراسة أن الطلبة في الصف السادس      

، وهذا يدل أن طريقة الخصائص النمائية والنفسية تقريبا ذكورا كانوا أم إناثا سيمتازون بنف

  .عن جنسهمبة لرفع متوسطات تحصيل الطلبة بغض النظر االنشطة الدرامية طريقة مناس

 

علـى متوسـط    والجـنس  بين طريقة التدريس مناقشة النتائج المتعلقة بأثر التفاعل •

  تحصيل الطلبة

ن أ )MANOVA(التباين الثنـائي  تحليل أظهرت نتائج الدراسة الحالية عند استخدام      

التدريس والجنس، وهذا يدل على عدم وجود للتفاعل بين طريقة  α≤  0.05مستوى الداللة 

يعـود   فروق ذات داللة إحصائية في متوسط تحصيل طلبة الصف السادس في مادة العلوم

الفروق  ، بل إنوالجنس) الطريقة التقليدية واألنشطة الدرامية( للتفاعل بين طريقة التدريس

، وهـذه  أو أي عامل آخر سببلوليس ) األنشطة الدرامية(تدريس الدالة هي بسبب طريقة ال

على متوسط تحصيل  النتيجة تدعم نتائج الفرضيات الثالث األولى بوجود أثر دال إحصائياً

  .طلبة الصف السادس يعود لطريقة التدريس لصالح المجموعة التجريبية



118 

 

ثر ذات داللة إحصـائية  جود أبعدم و )2005(جاءت هذه النتيجة مؤيدة لنتائج القرنة      

 )2003(بينما جاءت مخالفة لنتيجة دراسة المساعيد  ،ين متغيري الطريقة والجنسللتفاعل ب

  .التي أظهرت وجود فروق ذات داللة إحصائية يعود للتفاعل بين طريقة التدريس والجنس

نتائج المتعلقة بأثر طريقة التدريس باألنشطة الدرامية على اتجاهات طلبـة  المناقشة  •

  الصف السادس نحو مادة العلوم

الدراسة على وجود فروق ذات داللة إحصائية بـين   في السادسة الفرضيةنتائج دلت      

على جميـع  (اتجاهات طلبة الصف السادس على مقياس االتجاهات نحو مادة العلوم الكلي 

بين المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية يعود لطريقة التدريس لصالح ) بنود االستبانة

كما وبينت النتائج وجود أثـر ذات داللـة    ،α≥  0.01بداللة إحصائية ة المجموعة التجريبي

 إحصائية على اتجاهات الطلبة على كل عامل من عوامل مقياس االتجاهات نحو مادة العلوم

 العامـل األول ، وتتمثل العوامـل ب α≥  0.05لصالح المجموعة التجريبية بداللة إحصائية 

، " آراء الطلبة نحو معلم العلوم ومادة العلوم" والعامل الثاني، "أهمية العلوم في حياة الطلبة"

نظرة الطلبـة لثقـتهم   "ع عامل الراب، وال"الدافعية نحو تعلم مادة العلوم" لعامل الثالثونحو ا

عامـل  ، وال"االستمتاع بمـادة العلـوم  "عامل الخامس ، وال"بأنفسهم حول تعلمهم مادة العلوم

  ".دة العلومانعدام القلق نحو ما" السادس

 واوزل وفيكتيـب  )2008(أبـو غزالـة   وهذه النتيجة جاءت بتوافق مع نتائج دراسة      

)Ozal & Ufuktepe, 2002(  ودراسة حمد(Hammad, 2001)  وشيريجا)Chiriga, 

بوجـود أثـر دال للـدراما     )1996(والقاعود وكرومـي   )1200(فهمي ودراسة  )2001
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، ولم تأتي لتتوافق من نتائج كل من دراسة سـيلفي  الطلبةوأنشطتها على تحسين اتجاهات 

(Selvi, 2000)  كاريوكي وهمفريودراسة (Kariuki & Humphrey, 2006).  

ودراسـة هالدنـا وشونيسـي     )Arthur, 2007( دراسة آرثرمما يجدر ذكره أن و      

Haladyna & Shanghnessy, 1982) (الطلبـة ختص باتجاهـات  درست العوامل التي ت  

التـي ظهـرت فـي     المنتمية لمقساس االتجاهات تم مقابلة العوامل ، وبناء عليهالعلومنحو 

التـي   تنمية االتجاهات نحو مادة العلومالتي تعمل على عوامل الدراسة الحالية ومناقشتها لل

  : ومن بين هذه العوامل السابقتين ظهرت في الدراستيين

عامـل  م، وهذه نتيجة تتوافق مع الدراسة بحيث كان الاالنجاز األكاديمي في مادة العلو .1

يركز على نظـرة الطلبـة   " ل تعلمهم مادة العلومنظرة الطلبة لثقتهم بأنفسهم حو"ع الراب

، وكيف يمكن بهذه النظرة تحسين اتجاهـات  من خالل فقراته لالنجازهم في مادة العلوم

ولكنها كانـت   )2001(فهمي نتائج دراسة لذلك  ت مؤيدة، وجاءالطلبة نحو مادة العلوم

 .)Kariuki & Humphrey, 2006( كاريوكي وهمفريدراسة مخالفة لنتيجة 

طرق وأساليب التدريس، حيث اهتمت الدراسة الحالية بدراسة أثر طريقـة التـدريس    .2

باألنشطة الدرامية على تحسين اتجاهات الطلبة، وبناء على نتائج الدراسـة أثبـت أن   

عرض الدرامي وأنشطتها قادرة بداللة إحصائية على تحسين وتنمية االتجاهات طريقة ال

 .االيجابية نحو مادة العلوم

الذي تم تسميته بــ   بالعامل الثانيللفقرات التي تختص  جاء مواكباًوممارسات المعلم،  .3

فروق  ، حيث دلت نتائج الدراسة على وجود"ة نحو معلم العلوم ومادة العلومآراء الطلب"

لصالح المجموعة التجريبية التي درسـت   )α≥  0.01(دالة إحصائياً عند مستوى داللة 
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باستخدام األنشطة الدرامية، وهذا يدل أن طريقة التدريس باألنشطة الدرامية تحسن من 

آراء الطلبة حول معلم العلوم ويصبح دور الطلبة فيها نشطا ويتغير دور المعلـم إلـى   

 ويبتعد عن دور الملقن الذي ينتظر أجوبة على أسئلته، وجاءتالميسر والموجه للعمل 

استخدام أسلوب الدراما  في أن )2008(مؤيدة لنتائج دراسة العيلة  نتيجة الدراسة الحالية

 .في التعليم يحسن التواصل االيجابي بين المعلم وطالبه

و العلوم تهتم اهتمام معلم العلوم باألنشطة، وقد وردت فقرات في مقياس االتجاهات نح .4

واستمتاعهم ، لبةبتوفير مادة العلوم للمواقف التعليمية التي تتيح العمل الجماعي بين الط

بإجراء األنشطة والتجارب المخبرية في دروس العلوم، وبمقدرتهم على تنفيذ األنشـطة  

مسـاعدة  العلوم يقوم بوالتجارب المخبرية على نحو جيد في دروس العلوم، وأن معلم 

طلبـة   احصائية لصالح وجدت فروقعاً أثناء حل المسائل واألنشطة، حيث جمي الطلبة

المجموعة التجريبية على تلك الفقرات مما يدل أن اهتمام معلم العلوم باألنشطة وتنويعها 

 .ينمي اتجاهات الطلبة نحو مادة العلوم

 

على بأثر الجنس على متوسط اتجاهات طلبة الصف السادس  نتائج المتعلقةالمناقشة  •

  العلوممادة مقياس االتجاه نحو 

 Independent)اسـتخدام اختبـار   السابعة التي تم فحصها ب الفرضية أظهرت نتائج     

Samples Test) 0.05( احصائياً عند نه ال توجد فروق دالةأ  ≤α(  على التطبيق البعدي

وجاءت نتائج الدراسة الحالية مؤيدة لنتائج دراسـة  اس االتجاهات يعود لمتغير الجنس، لمقي

التي أظهرت عدم وجود فروق دالة إحصائيا في اتجاهات الطلبة  (Hammad, 2001)حمد 

  .تعزى لمتغير الجنس
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متوسـط   علـى  الجـنس وطريقة التدريس بين لتفاعل ا أثربنتائج المتعلقة المناقشة  •

  . اتجاهات طلبة الصف السادس

دلـت  و ،)MANOVA(التبـاين الثنـائي   تحليل باستخدام  الثامنة الفرضيةفحص  تم     

متغيـري الجـنس وطريقـة    تفاعل بين لل فروق دالة احصائيا تعود النتائج على عدم وجود

وهذه النتيجة تبين أن وجود الفروق في اتجاهات  ،)α≥  0.05(عند مستوى داللة التدريس 

مقياس االتجاهات نحو مادة العلوم يعود لمتغير طريقة التدريس فقط، ألنـه ال   علىالطلبة 

، ذات داللة لمتغير التفاعل بين الطريقة والجـنس  يوجد أثر لمتغير الجنس ولم يظهر فروقاً

متوسـطات  تحسين  علىشطة الدرامية لطريقة التدريس باالنل على االثر الواضح وهذا يد

  .اتجاهات الطلبة نحو مادة العلوم

  

  مناقشة التحليل الكيفي :ثانياً

  مية على طلبة المجموعة التجريبيةبأثر األنشطة الدرا ةالمتعلقالثانوية نتائج المناقشة  •

للـتعلم  تناولت الدراسات والبحوث السابقة أهمية توظيف الدراما في التعليم كأسـلوب       

في فهم المفاهيم للمادة، باإلضافة إلى استخدام  المهارات اللغوية، ومساعدة الطلبة واكتساب

وإكسـاب   األنشطة الدرامية والمسرح واأللعاب الجماعية في تنمية المهارات االجتماعيـة 

التي وجدت فروق على مقيـاس   )2001(السلوكيات االيجابية كدراسة حسن  الطلبة بعض

ـ   المهارات ا ة الجتماعية لصالح أفراد المجموعة التجريبية في أبعـاد المهـارات االجتماعي

  ).التقليدالتعبير االجتماعي،  ،التعاوناالستقالل، (

الباحثة اهتمام واضح من قبل الطلبة بحصة العلوم ولألنشطة الدرامية  الحظت كما      

رين وتقبل أفكار اآلخ نظرتهم لبعضهمفي شكل الصف و أظهر تغييراً فيمما  ،المعروضة
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ن بمواهب بعض الطلبة في صفهم، مما اكسب هؤالء الطلبة حتى أنهم كانوا أحيانا يفاجؤ

الثقة بالنفس والحماس للعمل، وهذه المالحظات تأكدت عندما أجرت الباحثة المقابلة 

أظهر الطلبة مدى استمتاعهم بحصة العلوم بسبب األنشطة الدرامية  ، حيثالجماعية

، وبسبب تعرفهم على مواهب الغير وأهمية التواصل بين طالب ار التي وكلت إليهمواألدو

أثيموالم لنتائج دراسة  ائج مؤيدةهذه النت ت، وجاءالصف النجاز المهمات والدافعية للعمل

)Athiemoolam,2006(، نتائج المقابالت التي أجراها كامنو(Kamen, 1992)   مع

طريقة الدراما التعليمية كالمجموعة التجريبية التي أوضحت إلى المدى الكبير الذي خلفته 

  . واتجاهاتهم االيجابية نحو العلم لبةعلى دافعية الطتدريس 

وبما أن العمل التعاوني أساسي في تنفيذ األنشطة الدرامية واألنشطة االحمائية فقد       

في نتائج  جلياً كما ظهر ،بأهمية التعاون وشعر الطلبة ،القت تقبل كبير من قبل الطلبة

ن التعاون يحسن من المواقف التعليمية بأ )z, 2009Ubu&  Paksu(دراسة باكسو ويوبز 

في  )1998(دراسة النجارونتائج  )2001(دراسة حسن  المقدمة للطلبة، وكما أيدته كل من

م التعاوني أثر دال على تحسين التحصيل واالتجاهات للطلبة الذين درسوا بطريقة أن للتعل

  .التعلم التعاوني

الدرامية جعلت الصف أكثر تماسكا وتعاوناً، وأكسبتهم اإلحساس كما تبين أن األنشطة      

وجاءت هذه النتيجة مؤيدة لنتائج دراسة الدهان  بالمسؤولية واهتمامهم بنظافة الصف وشكله

  .لمدى فاعلية األنشطة الدرامية في تنمية بعض القيم السلوكية )2002(

كـان  لى العرض المسرحي فقد ص أو التعليق عأما بخصوص كتابات الطلبة من القص     

بسيطا نوعا ما، مقارنةً مع كتابة ) مفهوم الحركة(في بداية اللقاء بالتحديد في الدرس الثاني 
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 يبـدو ، وكما )علماً بأن هذا الدرس ينتمي للفصل الثاني من الوحدة( القصة في درس القوة

سؤال (الختبار التحصيلي في إجابة الطلبة على األسئلة المفتوحة طويلة اإلجابة في ا واضحاً

 وأكثر إيضـاحاً  كثر تنوعاًفكانت إجابات طلبة المجموعة التجريبية أ) 4سؤال رقم و 3رقم 

وجاءت نتائج الدراسـة الحاليـة مؤيـدة لدراسـة     ، جابات المجموعة الضابطةمقارنة مع ا

ن بأ   (Cakmak & Mehmet, 2007)كاكماك وميهمتو )Karakelle, 2009(كاراكيل 

  .للدراما دور في تطوير المهارات الفكرية وحل المشكالت لدى الطلبة

أما فيما يتعلق بمالحظات الباحثة فقد أتاحت إستراتيجية التدريس باألنشـطة الدراميـة        

م معـا، ومـن   الفرصة للمشاركة لكل طالب باألفكار واآلراء والمشاركة في العمل والـتعل 

سـتجابة  كان معروف عنهم عدم اإلكتراث واإل) ور وإناثذك(ك طلبة الجدير بالذكر أن هنا

وذلك حسب مالحظات معليمهم وطالب  للتعلم وحتى عدم المشاركة في األنشطة والتجارب

طلبة الصف ومـدى مشـاركتهم فـي    ، ولكن بعد إجراء الدراسة تحسن تعاملهم مع صفهم

هم صعوبات في القراءة لديفي شعبتي المجموعة التجريبية ، وقد لوحظ وجود طلبة األنشطة

أثرت الدراسة بثقتهم نحو التأثير بآرائهم وأفكارهم واستخدام حواسـهم فـي   قد ووالكتابة، 

التعلم، والحظت الباحثة ابتكارهم لبعض القصص والرسومات، وقد تبين فهمهـم للمفـاهيم   

  .التي قد ال تظهر في االمتحانسة المدرو

أداء المهام، وتقمص الشخصيات التي أوكلت إليهم، ك تقدم للطلبة في كما لوحظ أن هنا     

وظهر استخدام المفاهيم الجديدة في تعبيرهم وعند العمل في المجموعـة، وكـان النشـاط    

خاصة عندما كان يطلب مـنهم الغنـاء، أو الرسـم    على الطلبة  واضحاًوالحيوية والسعادة 

عمل بشكل كبير حيث كـانوا  ومن المالحظ اندماج طلبة المجموعة التجريبية في ال والقص،
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أحيانا يقومون بتوزيع األدوار فيما بينهم، ويطلبون أن تبقى الباحثة موجودة فـي الصـف   

وخالل المقابلة الجماعيـة لكـال   ، وإعطاءهم أنشطة إضافية، حتى بعد انتهاء وقت الحصة

ل رغبتهم الشعبتين التجريبيتين في نهاية الدراسة الحظت الباحثة تكرار جمل من الطلبة حو

ـ  اًذكـور (طريقة، وكانت األغلبية من الطلبة باالستمرار في التعلم بهذه ال يريـدون  ) اًوإناث

  .مل األنشطة وكتابة القصص العلميةاالستمرار في العمل الجماعي وع

ك بعض الطالب الذكور كانوا يتذمرون مـن بعـض   بالذكر أن هناولكن من الجدير       

األنشطة فكانت تالحظ الباحثة عدم انسجامهم في كل األنشطة خاص المبنية على لعب الدور 

وممكن أن يعود ذلك على اختالف طبيعة الذكور، بينما أبدت الطالبـات تحسـن فـي أداء    

ر مالبس خاصة األدوار مع مرور الوقت، وأصبحن يجهزن القصص قبل الحصة، وإحضا

يتبين أن استخدام األنشطة الدرامية له فعالية في و، كل حصص العلومفي وتلوين ومقصات 

الحركة، الموضع، القوة، أنواع القوى، تأثير القوة على األجسام، (تعليم الطلبة مفاهيم الوحدة 

ـ   ) سرعة الجسم، العوامل التي تعتمد عليها السرعة طة وان األسلوب الـداعم لهـذه األنش

  . الدرامية كان عبر التعلم التعاوني مما أسهم في تعلم المفاهيم وزيادة التحصيل
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  :التوصيات

وتجربة الباحثة خالل البحث التجريبي ومراجعة األدبيات في ضوء نتائج الدراسة الحالية 

الدراسة تقدم الباحثة توصياتها الموجهة لوزارة التربية والتعليم، عسى أن تكون  ،السابقة

عليه وضعت  غيير في العملية التربوية، وبناءالحالية منطلقا لوجه من أوجه التطوير والت

  : التوصيات التالية

من صناع القرار في وزارة التربية والتعليم بإعداد دورات تدريبية للمعلمين  االهتمام •

األنشطة واأللعاب الستخدام األنشطة الدرامية كإستراتيجية للتعلم والتعليم، واالهتمام ب

  . المدارس الدرامية وتعميمها داخل

تصميم وتطوير دورات خاصة عن تقنيات الدراما، وتدريب المعلمين على كيفية تصميم  •

  .خطط للعب األدوار أو دمج القصة والمسرحية في التعليم

تصميم مساقات دراسية في الجامعات الفلسطينية تتضمن أنشطة درامية واستراتيجيات  •

 .ئق تدريس تعتمد على الدراما في التعليم الخاص ببرامج إعداد المعلمينوطرا

اهتمام معدي المناهج بإثراء وتضمين المناهج المدرسية بشكل عام ومناهج العلوم بشكل  •

خاص على مسرحيات درامية تعليمية عند تطويرها، وتفعيل دور الدراما التعليمية 

  . والمسرح في التعليم

بسيطة األساسية للمدارس للقيام بالعروض الدرامية وأنشطتها كالقماش توفير المواد ال  •

واألوراق الملونة والمقصات، وتزويد معلمي العلوم بنشرات تبين كيفية االستفادة من 

 .هذه المواد في العملية التعليمية
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 ليتسنى لمعلم العلوم إدارة) مشكلة االكتظاظ(العمل على تقليل أعداد الطلبة في الصفوف  •

 .الصف عند عمل األنشطة االحمائية واألنشطة الدرامية

 

  :   مقترحات بدراسات مستقبلية

إجراء دراسات حول أثر دمج برنامج الدراما الحوارية واإلبداعية في التعليم على  •

 . من الطلبة عينات اكبر

 .إجراء دراسات حول أثر األنشطة الدرامية واأللعاب على مراحل مختلفة للطلبة  •

اء دراسات كيفية معمقة لدور األنشطة الدرامية على الطلبة في المدارس إجر  •

 .الفلسطينية

القيام بدراسات وأبحاث في مجال استخدام األنشطة الدرامية الحوارية واإلبداعية في   •

 .تدريس مادة العلوم

إجراء دراسات ميدانية  تقييمية على معرفة المعلمين في المدارس الفلسطينية بأساليب  •

 .عليم الطلبة من خالل األنشطة الدرامية والدراما اإلبداعية والحواريةت

عية إجراء دراسات حول فاعلية األنشطة الدرامية في تدريس كافة فروع العلوم الطبي •

 ). البيئة فيزياء، كيمياء، أحياء، علم األرض، األرصاد، والفلك، وعلم(

علم بإستراتيجية األنشطة تطوير قوائم رصد لسلوكات الطلبة في الصف الذي يت •

 . الدرامية

 .القيام بدراسات مستقبلية تتناول العالقة بين التحصيل واالتجاهات نحو المواد العلمية •

إعداد دراسات في مجال الدراما التعليمية موجهة لتعليم الطلبة ذوي صعوبات التعلم في  •

 .مادة العلوم والرياضيات
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           .مؤسسة عبد المحسن القطان: رام اهللا، فلسطين. 2المعنى، ط

  

              دار : عمان، األردن. 5أساليب تدريس العلوم، ط). 2005(زيتون، عايش محمود 
  .   الشروق للنشر والتوزيع

  

           . 1ط ،النظرية البنائية واستراتيجيات تدريس العلوم ).2007(عايش محمود  زيتون،
    .  دار الشروق للنشر والتوزيع: عمان، األردن

   

              دار : عمان، األردن. 1تدريس مهارات التفكير، ط). 2003(سعادة، جودت أحمد 
  .الشروق للنشر والتوزيع

  

          أثر استخدام المدخل المسرحي في تدريس القراءة التالميذ  .)2004(السيد، أحمد محمد 
الصف الثاني اإلعدادي على تنمية بعض مهارات القراءة الجهرية وبعض مهارات 

         ).   20( المجلة التربوية. ة لتالميذ الصف الثاني اإلعدادياالستماع الناقد الالزم
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      دراسات العلوم  مجلة. منهج وتطبيق: ي التربيةالمسرح ف). 2002(الشبول، نايف محمود 
  .265_255). 2( 29 التربوية،

  

         شريعة، زياد مصطفى، العملة، محمد سالم ، السميري، مريم عبد ربه، أبو حجلة، أمل 
للصف  العلوم العامة). 2001(أحمد، عبداهللا، مراد عوض اهللا، عطير، نهى إسماعيل 

         . مركز المناهج: رام اهللا، فلسطين. 2السادس األساسي،  ط

  

  .منشورات وزراة الثقافة: عمان. المسرح المدرسي ).1999(شما، عبد اللطيف 

  

             الطريقة الكشفية والدرامية في تدريس العلوم للمرحلة  ).1995( رزق حسن ،عبد النبي
                                                                                                                              .كلية التربية ،جامعة أسيوط: مصر. دراسة دكتوراة، البتدائيةا        

  

  .عالم الكتب: القاهرة. 1مسرح ودراما الطّفل، ط ).2007(عبد المنعم، زينب محمد 

  

دار : عمان، األردن. 1إعداده، تدريبه، كفاياته، ط _المعلم). 2006(عبيد، جمانة محمد 
          .صفاء للنشر والتوزيع

 

                             عمان، . 1ط ،النظرية والتطبيق_ علم النفس المعرفي ). 2004(العتوم، عدنان يوسف 
           .دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة: ألردنا

  

                               علم ). 2005( أبو غزال، معاوية اح، عبد الناصر،عالونة، شفيق، الجرالعتوم، عدنان، 
  .دار المسيرة :عمان، األردن .1النظرية والتطبيق، ط: النفس التربوي        
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        : عمان، األردن. 1المعلم الفاعل والتدريس الفعال، ط). 1996(عدس، محمد عبد الرحيم 
  .دار الفكر للطباعة والنشر         

  

   : عمان، األردن. 3نظرة معاصرة، ط: علم النفس التربوي ).2005(عدس، عبد الرحمن 
  .دار الفكر للطباعة والنشر        

 

          مهارات القراءة  فاعلية المسرح التعليمي في تنمية ). 2000( عزازي، سلوى محمد احمد
       .الجهرية   

                   http://www.minshawi.com                     26/11/2009أخذ من االنترنت بتاريخ  

  

      دار اليازوري العلمية : االردن ،عمان. 1إدارة التعلم الصفي، ط). 2008(العشي، نوال 
  .للنشر والتوزيع        

  

  دار المسيرة  :األردن .2طرق واساليب تدريس العلوم، ط). 2002(عطا اهللا، ميشيل كامل 
  . للنشر والتوزيع والطباعة        

  

   دار : عمان. 5الدراما والمسرح في تعليم الطفل، ط). 2000(العناني، حنان عبد الحميد 

  .الفكر للنشر والتوزيع       

  

  تطوير " بعنوان  حث مقدم للقاء السنوي الرابع عشرب. )2007(بشرى بنت خلف  ،العنزي
         الجمعية  : السعودية "كفايات المعلم في ضوء معايير الجودة في التعليم العام         

  .)جستن(السعودية للعلوم التربوية والنفسية          
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    التعليمية في تطوير مهارة التحدث باللغة  اثر الدراما ).2006(العموش، إبراهيم محمد 

  .جامعة اليرموك: األردن. رسالة ماجستير. العربية لدى تالميذ الصف السادس         

  

   أثر استخدام الدراما في تدريس اللغة االنجليزية على تنمية ). 2008(العيلة، تحرير فؤاد 
غزة، . رسالة ماجستير. األساسي بغزةمهارة التحدث لدى طالبات الصف السابع          
  .فلسطين

  gaza.edu-portal@alazhar                   2009/ 11/ 21من االنترنت بتاريخ  أخذ

  

  دار : عمان، األردن. 1المدخل الى التدريس، ط). 2003(الفتالوي، سهيلة محسن كاظم  
  .الشروق للنشر والتوزيع        

  

     . 1المنهاج التعليمي والتدريس الفاعل، ط). 2006(الفتالوي، سهيلة محسن كاظم  
  .دار الشروق للنشر والتوزيع: عمان، األردن         

  

  فاعلية استخدام لعب الدور على تحصيل تالميذ الصف ). 2001(فهمي، احسان عبد الرحيم 
       ، رسالة ماجستير منشورة. للقواعد النحوية واتجاهاتهم نحوها الثالث اإلعدادي        

  .جامعة عبد العزيز: السعودية        

  

   أثر طريقة التمثيل في تحصيل طالب الصف ). 1996(القاعود، إبراهيم وكرومي، عوني 
  سلسلة  أبحاث اليرموك. الخامس واتجاهاتهم نحو البيئة في مبحث التربية االجتماعية       
          .184_147).4( 12العلوم اإلنسانية واالجتماعية،        
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            ،مجلة رؤى تربوية. وللفنون دور في تنمية الذكاء العاطفي). 2007(قرعان، مها 

           .رام اهللا، فلسطين). 24(لعددا        

  

  التحصيلو اإلبداع التفكير تنمية في الدراما أسلوب ثرأ ).2005(القرنة، علي أحمد محمد 
 . رسالة دكتوراه منشورة. األساسي الخامس لصفا طلبة لدى العربية اللغة مبحث في       
           .رموكجامعة الي: األردن        

 

 األصوات  نحو حوار حواري من الصوت المفرد إلى: المشكالية). 2003(الكردي، وسيم 
.مؤسسة عبد المحسن القطان للنشر: رام اهللا، فلسطين. 1المتعددة، ط          

 

    ).24( العدد مجلة رؤى تربوية،. في تعلم الرياضيات وتعليمها). 2007(كشك، وائل 
.رام اهللا، فلسطين          

 

   عالقة المسرح بالتربية وتنمية الذائفة " وقائع مؤتمر بعنوان). 2006( كنعان، أحمد علي
). 1( 22مجلة جامعة دمشق ". الفنية من الطفولة حتى الشباب        

.دار ومكتبة الهالل: بيروت. 1المسرح المدرسي، ط ).1993(مرعي، حسن   

 

    في والمناقشة األدوار لعب طريقتي استخدام أثر). 2003(المساعيد، صالح قنيان جلود 
. نحوها واتجاهاتهم العبادات دروس في األساسي الخامس الصف طلبة تحصيل        

.ة عمان العربية للدراسات العلياجامع :األردن. منشورة رسالة ماجستير           

 

دار األمل : اربد. 1الدراما والمسرح في تعليم الطفل، ط ).1992(موسى، عبد المعطي 
.للنشر والتوزيع           
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: عمان، األردن. التعليم والتعلماألساليب الحديثة في ). 2008(نبهان، يحيى محمد 
         .اليازوري

 

طلبة  م التعلم التعاوني في تحصيلأثر استخدا). 1998(النجار، يوسف مصطفى قاسم 
رسالة ماجستير غير . الصف الثامن األساسي في العلوم وفي اتجاهاتهم نحوها      

جامعة بيرزيت: ، بيرزيت، فلسطينمنشورة        

 

 االمتحان الموحد في اللغة    التقرير النهائي لنتائج.)2007(مصطفى قاسم النجار، يوسف 

  دائرة التربية والتعليم  .2007_ 2006العربية والرياضيات والعلوم في الفصل الثاني 
          .اهللا، فلسطين رام. وكالة الغوث الدوليةالتابعة  

 

المشروع : القاهرة. ترجمة مرسي سعد الدين. الدراما والتعليم). 1998(ف  النجتون، أ،
.القومي للترجمة         

 

 اتجاهات المعلمين في مدارس وكالة الغوث الدولية في ). 2005(ندى، علي محمد فتحي 
   . رسالة ماجستير منشورة. منطقة نابلس التعليمية نحو استخدام الدراما في التعليم    
     .جامعة النجاح: نابلس، فلسطين    

 

دار الفرقان : عمان، األردن. 1علم النفس التربوي، ط ).2003(نشواتي، عبد المجيد 
.للنشر والتوزيع         

 

    .ترجمة فاطمة نصر. 1تعليم بال دموع، ط: السعادة والتربية). 2007( نل ،نودينجز
         .إصدارات سطور: مصر
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       عالقة الخطاب الصفي في دروس العلوم في ). 2005(الهرمزي، جانيت نيسان متى 

. رسالة دكتوراه. المرحلة األساسية بفهم الطلبة للمفاهيم العلمية وطبيعة العلم      
.عة عمان العربية للدراسات العلياجام: األردن         
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  المالحق

 الدراسات التي تناولت أثر الدراما على التحصيل الدراسي/ )1(رقم  ملحق

 النتائج المادة نوع الدراما الدراسة

  فهمي 
)2001( 

ال توجد فروق ذات داللة في االختبار التحصيلي يعود  اللغة العربية لعب الدور
 .لطريقة التدريس

  القرنة 
)2005( 

وجود أثر دال احصائيا على تحصيل الطلبة وعلى تنمية  اللغة العربية الدراما
 .التفكير لديهم لصالح طريقة الدراما في التعليم

Dudin  

(1994) 

لم يوجد فروق دالة إحصائيا على متوسـط التحصـيل    اللغة االنجليزية األدوارلعب 
 تعزى لطريقة التدريس

Hammad  
(2001) 

عدم وجود فروق ذات داللة في متوسط التحصيل تعزى  اللغة االنجليزية الدراما
لطريقة التدريس، ووجود فروق دالـة فـي متوسـط    

 .التحصيل تعود للجنس لصالح اإلناث

Chauhan  
(2004) 

تحسن واضح على مهارات التحدث على االختبار الذي  اللغة االنجليزية الفنون والمسرح
 .اعد لقياسها

  العيلة 
)2008( 

وجود أثر دال لمهارات التحـدث لصـالح المجموعـة     اللغة االنجليزية الدراما
 .التجريبية

  المساعيد
)2003( 

التربية  لعب الدور
 االسالمية

فروق ذات داللة في متوسط التحصـيل تعـزى    وجود
لطريقة التدريس، ووجود فروق دالـة للتفاعـل بـين    

 .الطريقة والجنس

القاعود وكرومي 
)1996( 

وجود أثر دال على متوسط التحصيل تعـزى لطريقـة    االجتماعيات الدراما التعليمية
 . التدريس لصالح المجموعة التجريبية

Fernsler  

)2003( 

وجود أثر في إيصال مفاهيم المادة، وإكساب الطلبة  االجتماعيات الحوارية الدراما
 .سلوكات ايجابية

  الرشدان 

)2005( 
وجود أثر دال على متوسط التحصيل تعـزى لطريقـة    االجتماعيات مشاهد حوارية

 .التدريس لصالح المجموعة التجريبية

Omniewski  

 (1999) 

لم يتبين أي فروق ذات داللة احصاية يعود لطريقة  الرياضيات الدراما
 . التدريس

Wahl  

( 2000) 

وجود أثر دال في رفع متوسط التحصيل يعود لطريقة  الرياضيات الدراما اإلبداعية
 .التدريس

Kariuki & 
Humphrey 

(2006) 

عدم وجود اختالف في االنجاز األكاديمي يعود لطريقة  الرياضيات الدراما
 . التدريس

Kayhan  

(2009) 

وجود فروق ذات داللة في قدرة الطلبة على االحتفاظ  الرياضيات الدراما اإلبداعية
  وفي رفع مستوى التحصيل وتنمية قدرة اإلبتكار. بالتعلم
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 النتائج المادة نوع الدراما الدراسة

Kamen  

 (1992) 

دراما إبداعية 
/ اإليماء

 واالرتجال

الستيعاب المفاهيم العلمية يعود وجود فروق ذات داللة  العلوم
لطريقة التدريس، ووجود اتجاهات ايجابية ودافعية نحو 

 .العلم لصالح  المجموعة التجريبية

  عبد النبي
)1995( 

 .اثبتت الدراما فاعليتها في مجال التحصيل المعرفي العلوم الدراما

Hall  

(1996) 

 .استيعاب المفاهيم العلميةوجود فروق ذات داللة على  العلوم الدراما الحوارية

Selvi  

(2000) 

أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة في متوسط  العلوم الدراما
التحصيل لصالح المجموعة التي درست بدمج الدراما 

والتقليدي مقارنة مع استخدام الدراما لوحدها أو  
 .الطريقة التقليدية لوحدها

  أبو شاور
)2005( 

األلعاب  الدراما
 التدريبية

وجود فروق ذات داللة إحصائية على اختبار اكتساب  العلوم
المفاهيم العلمية وأداء عمليات العلم، ووجود اثر دال 

 .للجنس لصالح الذكور

  أبو غزالة
)2008( 

دراما حوارية 
 وإبداعية

وجود فروق ذات داللة إحصائية الستيعاب مفاهيم البيئة  العلوم
 .التدريستعزى لطريقة 

  حسني
)1999( 

اللغتين العربية  دراما حوارية
واالنجليزية 

ومادتي العلوم 
 واالجتماعيات

وجود أثر على متوسط تحصيل الطلبة يعود لطريقة 
 .التدريس لصالح المجموعة التجريبية

Lashelle  
(2003) 

اللغة االنجليزية  دمج الفنون
والرياضيات 

 والعلوم

وجود اثر دال على متوسط تحصيل الطلبة  في اللغة 
االنجليزية والرياضيات، وعدم وجود أثر ذات داللة في 

 . العلوم
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  الدراسات التي تناولت أثر الدراما على اتجاهات الطلبة /)2(رقم  ملحق

 النتيجة المادة الدراسة

  فهمي
 )1200( 

  اللغة العربية
 )القواعد النحوية(

وجود فروق ذات داللة في التطبيق البعدي لالتجاه 
  .نحو مادة القواعد النحوية يعود لطريقة التدريس
 .ووجود عالقة بين التحصيل للطالبات واالتجاه

Hammad  
(2001) 

وجود فروق دالة على متوسط االتجاه يعود لطريقة  اللغة االنجليزية
التدريس لصالح المجموعة التجريبية، وعدم وجود 

 .فروق دالة في االتجاهات تعزى للجنس

Chiriga  
 (2001) 

تحسن واضح على اتجاهات الطلبـة نحـو مـادة     رياضيات
 .الرياضيات

Ozal & Ufuktepe  
(2002)  

 

تحسن واضح علـى مقيـاس االتجاهـات نحـو      رياضيات
 .الرياضيات، وإزالة المشاعر السلبية نحو المادة

Kariuki & Humphrey  
(2006) 

لم يوجد أثر واضح لطريقة التدريس على اتجاهات  رياضيات
الطلبة، كما لم يوجد عالقة بين االنجاز األكاديمي 

 .واالتجاه نحو الرياضيات

  القاعود وكرومي 
)1996( 

 .تحسن ملحوظ على اتجاهات الطلبة نحو البيئة علوم

Selvi  
(2000) 

العلوم لم توجد فروق دالة في اتجاهات الطلبة نحو  علوم
 .تعود الستخدام الدراما التعليمية

  أبو غزالة 
)2008( 

وجود تحسن ملحوظ على اتجاهات الطلبـة نحـو    علوم
 .البيئة
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موافقة مديرية التربية والتعليم التابعة لوكالة الغوث الدولية على تطبيق 

 

  

موافقة مديرية التربية والتعليم التابعة لوكالة الغوث الدولية على تطبيق / )3

 مدارس التابعة لهاالدراسة في ال

 

3(ملحق رقم 
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  السلوكية لوحدة الحركة والقوة األهداف/ )4( ملحق رقم

 مستوى الهدف الهدف الرقم

 تذكر أن يوضح المقصود بالموضع 1
 تذكر أن يوضح المقصود المسافة المقطوعة 2

 تذكر أن يوضح المقصود الحركة 3

  تذكر أن يوضح المقصود متوسط السرعة 4
 تطبيق أن بحديد موضع جسم ما 5

 تذكر أن يذكر أدوات قياس المسافة 6

 فهم أن يميز بين الحركة والسكون 7

 تطبيق أن يحسب المسافة التي يقطعها الجسم أفقيا 8

 تحليل أن بحديد العالقة بين متوسط السرعة وعاملي المسافة والزمن 9

 تحليل أن يستنتج العالقة بين المسافة المقطوعة ومتوسط السرعة 10

 تطبيق القانونأن يحسب متوسط السرعة باستخدام  11

 فهم أن بحديد العوامل التي تعتمد عليها متوسط السرعة 12

 تذكر أن يوضح المقصود بالقوة  13

 تذكر أن يوضح المقصود قوة االحتكاك 14

 تذكر أن يوضح المقصود قوة الجاذبية 15

 تذكر أن يذكر نص الفعل ورد الفعل 16

 تطبيق أن يحدد عناصر القوة 17
 فهم أن يبين األثر الناتج عن بذل قوة على جسم  18

 فهم أن يوضح اثر قوة االحتكاك في الطبيعة 19

 فهم أن يوضح اثر قوة الجاذبية في الطبيعة 20

 تحليل أن يفسر بعض التطبيقات العلمية على الفعل ورد الفعل 21

 تذكر أن يذكر بعض أنواع القوى في الطبيعة 22

 تطبيق أن يحدد كل من األثر واألثر في حاالت مختلفة 23

 تذكر أن يذكر أداة قياس القوة 24

 فهم أن يميز بين كتلة الجسم ووزنه 25

 تذكر أن يذكر العوامل التي تعتمد عليها قوة االحتكاك 26

 تطبيق أن يحدد الفعل ورد الفعل في حاالت مختلفة 27

 تركيب الفعل ورد الفعل أن يصمم نشاط يوضح قانون مبدأ 28

 فهم أن يميز أشكال الحركة االنتقالية 29

 فهم أن يميز أشكال الحركة دورانية  30

 فهم أن يميز أشكال الحركة اهتزازية 31
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 تطبيق أن يحسب وزن جسم ما معروف الكتلة 32

 تركيب أن يصمم نشاط يوضح العالقة بين القوة وأثرها في األجسام 33

أن يصمم نشاط يوضح العالقة بين قوة االحتكاك والنتوءات فـي   34
 األجسام

 تركيب

 تقويم أن يتصور حياة بدون جاذبية 35

 تقويم أن يتصور حياة بدون قوة االحتكاك 36

 تحليل على نوع القوة في الطبيعة اأن يفسر بعض الظواهر اعتماد 37
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على التطبيق القبلي لالختبار  )Independent t_test(نتائج اختبار ت )/ 5(ملحق 

   التحصيلي

  

  العدد  المجموعة
)N(  

 المتوسط الحسابي
)Mean(  

 االنحراف المعياري
Std. Deviation  

  الداللة اإلحصائية
Sig.(2_taild)  

  0.75  3.45  8.48  64  الضابطة

    3.52  8.68  66  التجريبية
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 األنشطة الدرامية المتبعة في كل درس من دروس وحدة الحركة والقوة )/6(ملحق رقم 

عدد  اسم الدرس
 الحصص

 األنشطة المتبعة

 الموضع
  

 ورقة عمل ختاميتوزيع  إثرائي،نشاط  ،عرض مسرحي 1

 الحركة
  

 ،ورقة عمل، دراما صامتة عبر الطلبةمشاركة كاملة لكل  1
 .ثم محاولة تلحين األنشودة وغنائها ،مع تأليف أنشودة

  ووحدات قياسها تالمسافة، أدوا
  والزمن أدوات ووحدات قياسه

 

  
1  
 

دراما مسرحية، ثم بعد مشاهدة المشهد ومناقشته الخروج 
وتحديـد   مجموعـات  تقسيم الطلبة إلى لساحة المدرسة،

 بحيث يكون هناك المسجل للبيانـات  األدوار بين الطلبة،
 تقيسسالطالبة التي /الطالب ،الطالبات المتسابقات/للطالب

ــب ،المســافة ــي /الطال ــة الت ــزمنســالطالب ، تقيس ال
 .تحضير بطاقات خط النهاية والبدايةالطالبات ل/الطالب

   متوسط السرعة
2  
  
 

، LCDعرض قصة األرنب والسلحفاة مستخدما جهـاز  
عمل مثلث يجمع المفاهيم ويسهل حفظ القـوانين الـثالث   

  .األساسي بالرسم والقص والتلوينالمشتقة من القانون 
 .ارتجال قصة من قبل الطلبة وتمثيلها

  مفهوم القوة
 عناصر القوة

  

2 
  نشاط إحمائي، مشهد درامي مع ورقة عمل 

 .دراما تخيلية من خالل سرد قصةو

 قوة الجاذبية
  

 .)التمثيل باستخدام العرائس( مسرح دمى 1

   قوة االحتكاك
2  
 

مشهد مسرحي، واستخدام اليدين لبيان العالقة بين عـدد  
  .النتوءات في السطح ومقدار قوة االحتكاك

، )دراما معلم في دور الخبيـر (المعلم في دور البنشرجي 
قراءة أنشودة مؤلفة من قبل الباحثة ومحاولة تلحينها مـن  

 .وترديدها" أنواع القوة"بعنوان قبل الطلبة 

   قوة الفعل ورد الفعل
1  
 

  تخص مشاهدات من قبل المجموعات الصفيةتأليف قصة 
للحركـات   لبـة تقليـد الط  ،لبـة قدمت ونوقشت مع الط 

تجاه قوة الفعل واتجـاه قـوة رد   الباستخدام حركة اليدين 
لعـرض   LCDجهـاز   واسـتخدام  ،)اإليمـاءات ( الفعل

 .مشاهدات تعمل على مبدأ الفعل ورد الفعل

   أشكال الحركة
1  
 

قصة تعرض بالصوت والصورة معدة من قبـل الباحثـة   
، ثم إعطاء ورقة عمـل لتصـنيف   LCDباستخدام جهاز 

  .أشكال الحركة الموجودة في القصة بشكل فردي
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  الدراسةاإلجراءات المنفذة لتطبيق )/ 7(ملحق رقم 

  المنفذون  الزمن  التنفيذإجراءات 
في ثـالث مجموعـات    لبةوضع الط

وتعيين الشعب في كل مدرسة، متكافئة 
  بشكل عشوائي

  
2009  /8 /25  

  

الباحثة بالتعاون مع بعض المعلمات بإشراف 
 قسم الطلبةكما . مديرة المدرسة في مدرسة اإلناث

أيضا إلى ثالث مجموعات متكافئة من قبل  الذكور
  .معلميهم باالتفاق مع مدير المدرسة

تحليل المادة التعليمية وحدة الحركـة  
  والقوة للصف السادس

200912-26/8/ 
  

تحليل الوحدة بفارق زمني إعادة ، حيث تم الباحثة
  .اسبوعين

  .الباحثة  1/ 2009/9  بناء جدول مواصفات للمادة
المتمثلـين فـي    الدراسة  إعداد أداتي

االختبار التحصيلي ومقياس االتجاهات 
  . العلوممادة نحو 

  
2009 /9 /20  

  

  .الباحثة بإشراف الدكتور المشرف
  
  

  .لجنة التحكيم  2009/10/7  تحكيم ادوات الدراسة
وعة التجريبية والمجموعة متعيين المج

الضابطة لكال الجنسين في المدرستين 
  بشكل عشوائي 

  
2009 /11/15  

  

الباحثة وكال من معلم العلوم للصف السادس فـي  
مدرسة الذكور ومعلمة العلوم للصف السادس في 

  .مدرسة اإلناث
عينـة  التطبيق أداتا الدراسـة علـى   

  ستطالعيةاال
  

2009 /11/23  
  

تابعتين لوكالة  ستينالعلوم في مدر الباحثة ومعلمي
والقـوة  انهت تدريس وحدة الحركة الغوث الدولية 
  .هدف الدراسة

ــار   ــة االختب ــا الدراس ــق ادات تطبي
التحصيلي ومقياس االتجاهـات نحـو   

  .على عينة الدراسة ينالعلوم القبليمادة 

  
2009 /12 /1  

  

الباحثة وكال من معلم العلوم للصف السادس فـي  
مدرسة الذكور ومعلمة العلوم للصف السادس في 

  .مدرسة اإلناث
  :تطبيق الدراسة

تدريس وحدة الحركـة والقـوة   البدء ب
للمجموعة التجريبية باألنشطة الدرامية 

ـ لكال الجنسين،  بالطريقـة   هاوتدريس
التقليدية للمجموعـة الضـابطة لكـال    

  .الجنسين

  
2009 /12/2  

  

" ج"والشعبة ،في مدرسة الذكور" ج"درست الشعبة
في المدرسـة   معليميهمفي مدرسة اإلناث من قبل 

الباحثـة الوحـدة   بينما درست  .بالطريقة التقليدية
في مدرسة الذكور، " ب"باألنشطة الدرامية لشعبة 

  .في مدرسة اإلناث" أ" وشعبة
  

التطبيق البعدي لمقيـاس االتجاهـات   
  على عينة الدراسة 

  
2009 /12/30  

معلم العلوم للصف السادس في  الباحثة بالتعاون مع
مدرسة الذكور ومعلمة العلوم للصف السادس في 

  .مدرسة اإلناث
 البعدي لالختبـار التحصـيلي  تطبيق ال

  على عينة الدراسة

  

2009/12/31  
  

معلم العلوم للصف السادس في  الباحثة بالتعاون مع
   .في مدرسة اإلناث مدرسة الذكور ومعلمة العلوم
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  جدول المواصفات لوحدة الحركة والقوة للصف السادس )/8(ملحق 

المعرفيـة   األهـداف مسـتويات  ، و)حقائق، مفاهيم، مبادئ، قوانين( تبعاً لتحليل المحتوى 
 الوزن النسبي للمـادة التعليميـة  ، و)اب، تطبيق، تحليل، تركيب، تقويممعرفة، فهم واستيع(

  .نسبة أهداف الوحدةو  حسب نسبة الحصص

  

  

  األهداف      
  المحتوى

 

 تقويم تركيب تحليل تطبيق فهم تذكر

  %1.9 %2.7 %3.7 %6.5 %10 %12 الحقائق
 

37%  
18 

3.6  
 سؤال

3  
 سؤال

1.95  
 سؤال

1.1  
 سؤال

0.81  
 سؤال

0.57  
 سؤال

  %1.5 %2.3 %3.6 %5.4 %8.4 %10 لمفاهيما
 

30.6%  
15 

3  
 سؤال

2.5  
 سؤال

1.6  
 سؤال

1.1  
 سؤال

0.69  
 سؤال

0.45  
 سؤال

 %1.0 %1.5 %2.04 %3.6 %5.1 %6.6 المبادئ

20.4%  
10 

2  
 سؤال

1.5  
 سؤال

1.1  
 سؤال

0.6  
 سؤال

0.45  
 سؤال

0.3  
 سؤال

 %0.61 %0.92 %1.2 %2.1 %3.4 %4 القوانين

12.2%  
6 

1.2  
 سؤال

1.02  
 سؤال

0.63  
 سؤال

0.36  
  سؤال
 

0.28  
 سؤال

0.18  
 سؤال

  المجموع
30 

9.8 
 سؤال

8.02  
 سؤال

5.28  
 سؤال

3.16  
 سؤال   

2.2  
 سؤال

1.5  
 سؤال

: نسبة الفصل االول
  نسبة الفصل الثاني

1:3 

3:7  
)10( 

2:6  
)8( 

2:4  
)6( 

1:2  
)3( 

1:1  
)2( 

1:0  
)1( 

 2 3 4 7 11 13 األهدافعدد 

النسبة المئوية 
 لألهداف

32.5%  

 

27.5% 17.5% 10% 7.5% 5%  
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  أداة الدراسة األولى/ )9(الملحق رقم 

 .مادة العلوم في وحدة الحركة والقوة للصف السادس األساسي االختبار التحصيلي في

 

  :الطالبة/عزيزي الطالب 

  

بين يديك اختبار تحصيلي في مادة العلوم للصف السادس األساسي في وحدة الحركة والقوة، 

والمطلوب قراءة األسئلة بتمعن ثم اإلجابة عليها في المكان المخصص يتكون االختبار من 

  .عالمة )40(العالمة الكلية لالمتحان ، علماً بأن خمسة أسئلة

  .والرجاء التكرم بكتابة اسم مدرستك ورقمك والشعبة في المستطيل أدناه

  .زمن االختبار ساعة ونصف، مكون من سبع أوراق مالحظة

  

....................................................     :        اسم المدرسة  

  ....................................................  :  لطالبةا/ رقم الطالب

....................................................      :                الشعبة  
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)                                                                    عالمة 16:            (

 أـ الموضع        ب ـ القوة         ج ـ الحركة         د ـ الكتلة

  _:متالمسين وتكون بعكس اتجاه الحركة
 أـ الجاذبية        ب ـ المغناطيسية      ج ـ رد الفعل       د ـ االحتكاك

  : إذا قذفت كرة ألعلى فإنها ال تلبث أن تسقط على األرض بفعل قوة
 أـ الجاذبية      ب ـ االحتكاك       ج ـ المغناطيسية      د ـ مقاومة الهواء

                    

 أ ـ الميزان الزمبركي                         ب ـ الميزان ذو الكفتين 

 ج ـ الميزان االلكتروني                       د ـ الميزان ذو الكفة

 :نوع القوة التي تؤثر على قارب شراعي بتأثير الرياح هي

  طيسية                          د ـ قوة الجاذبية
  

  أ ـ االهتزازية     ب ـ الدورانية      ج ـ االنتقالية       د ـ المستقيمة

 :عندما تصطدم سيارة في عمود كهربائي بقوة فان ذلك االصطدام يتسبب في

  أ ـ تغير الشكل                           ب ـ تغير االتجاه   

  د ـ تغير االتجاه والشكل والسرعة

:            (رمز اإلجابة الصحيحة فيما يأتي ي دائرة حول

  :يسمى التغير الذي يطرأ على موضع جسم ما أفقياً
أـ الموضع        ب ـ القوة         ج ـ الحركة         د ـ الكتلة

متالمسين وتكون بعكس اتجاه الحركةقوة تنشأ بين جسمين 
أـ الجاذبية        ب ـ المغناطيسية      ج ـ رد الفعل       د ـ االحتكاك

إذا قذفت كرة ألعلى فإنها ال تلبث أن تسقط على األرض بفعل قوة
أـ الجاذبية      ب ـ االحتكاك       ج ـ المغناطيسية      د ـ مقاومة الهواء

  :ألرجوحة مثاال على الحركة تعتبر حركة ا
                  أ ـ االهتزازية                            ب ـ الدورانية   

  ج ـ االنتقالية                             د ـ المستقيمة

 _:األداة المستخدمة لقياس مقدار القوة هي

أ ـ الميزان الزمبركي                         ب ـ الميزان ذو الكفتين 

ج ـ الميزان االلكتروني                       د ـ الميزان ذو الكفة

نوع القوة التي تؤثر على قارب شراعي بتأثير الرياح هي
  أ ـ قوة سحب                                ب ـ قوة دفع

طيسية                          د ـ قوة الجاذبيةج ـ قوة مغنا
  :تعتبر حركة الباخرة في الصورة أدناه مثاال على الحركة

أ ـ االهتزازية     ب ـ الدورانية      ج ـ االنتقالية       د ـ المستقيمة

عندما تصطدم سيارة في عمود كهربائي بقوة فان ذلك االصطدام يتسبب في
أ ـ تغير الشكل                           ب ـ تغير االتجاه   

د ـ تغير االتجاه والشكل والسرعة                        ج ـ تغير السرعة

 

ي دائرة حول/رسمأ: 1س

يسمى التغير الذي يطرأ على موضع جسم ما أفقياً .1
أـ الموضع        ب ـ القوة         ج ـ الحركة         د ـ الكتلة 
قوة تنشأ بين جسمين  .2

أـ الجاذبية        ب ـ المغناطيسية      ج ـ رد الفعل       د ـ االحتكاك
إذا قذفت كرة ألعلى فإنها ال تلبث أن تسقط على األرض بفعل قوة .3

أـ الجاذبية      ب ـ االحتكاك       ج ـ المغناطيسية      د ـ مقاومة الهواء

تعتبر حركة ا .4
أ ـ االهتزازية                            ب ـ الدورانية   

ج ـ االنتقالية                             د ـ المستقيمة
األداة المستخدمة لقياس مقدار القوة هي .5

أ ـ الميزان الزمبركي                         ب ـ الميزان ذو الكفتين 

ج ـ الميزان االلكتروني                       د ـ الميزان ذو الكفة

نوع القوة التي تؤثر على قارب شراعي بتأثير الرياح هي  .6
أ ـ قوة سحب                                ب ـ قوة دفع

ج ـ قوة مغنا
تعتبر حركة الباخرة في الصورة أدناه مثاال على الحركة .7

أ ـ االهتزازية     ب ـ الدورانية      ج ـ االنتقالية       د ـ المستقيمة

 

عندما تصطدم سيارة في عمود كهربائي بقوة فان ذلك االصطدام يتسبب في .8
أ ـ تغير الشكل                           ب ـ تغير االتجاه   

ج ـ تغير السرعة
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                         .  

على الشكل بناء: 

 

 . 

 

 :لتسهيل حركة المسننات في الشكل أدناه

.                         أ ـ زيادة احتكاك المسننات مع بعضها

  .ب ـ وضع مادة لزجة بين السطحين المتالمسين

 .ج ـ التقليل من سرعتهما

  .د ـ ال شيء مما ذكر

بناء 12و 11و 10ي عن البنود /أمامك مكوك فضائي اجب

  :اتجاه قوة الفعل يكون حسب السهم

  د ـ ج ـ                       أ  ـ           ب ـ

  :اتجاه قوة رد الفعل يكون حسب السهم

  ج ـ              د ـ  ب ـ                   

 :العالقة بين مقدار قوة الفعل ومقدار قوة رد الفعل هي

  .أ ـ مقدار قوة الفعل اكبر من مقدار قوة رد الفعل
  .ب ـ مقدار رد الفعل اكبر من مقدار قوة الفعل

  .ج ـ مقدار قوة الفعل مساوية لمقدار قوة رد الفعل
. د ـ ال يوجد عالقة بين مقدار قوة الفعل ومقدار قوة رد الفعل

 

لتسهيل حركة المسننات في الشكل أدناه .9

أ ـ زيادة احتكاك المسننات مع بعضها 

ب ـ وضع مادة لزجة بين السطحين المتالمسين 

ج ـ التقليل من سرعتهما

د ـ ال شيء مما ذكر 

  

أمامك مكوك فضائي اجب* 

اتجاه قوة الفعل يكون حسب السهم .10
  
أ  ـ           ب ـ 

  

اتجاه قوة رد الفعل يكون حسب السهم. 11

  

           أـ      

  

العالقة بين مقدار قوة الفعل ومقدار قوة رد الفعل هي. 12

أ ـ مقدار قوة الفعل اكبر من مقدار قوة رد الفعل
ب ـ مقدار رد الفعل اكبر من مقدار قوة الفعل

ج ـ مقدار قوة الفعل مساوية لمقدار قوة رد الفعل
د ـ ال يوجد عالقة بين مقدار قوة الفعل ومقدار قوة رد الفعل
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  :إحدى الجمل التالية تعد من سلبيات الجاذبية األرضية. 13

  .تثبت األجسام على سطح األرضأ ـ 

 .ب ـ سقوط األمطار

  .ج ـ تحتاج لبذل مجهود لرفع أي جسم ألعلى

  .سقوط مياه الشالالت على مولدات التيار الكهربائي د ـ

  :جميع الجمل اآلتية صحيحة فيما يخص قوة االحتكاك ما عدا .14

  .أ ـ قوة االحتكاك على السطح الخشن اقل منها على السطح األملس

  .ب ـ االحتكاك قوة تؤثر على سرعة األجسام

  .ج ـ قوة االحتكاك تعتمد على نوع السطح

  .االحتكاك تساعد في حركة السيارات على الشوارعد ـ قوة 

، عنصر القوة "نيوتن) 20(طالبة تود سحب جارور خزانة المختبر إلى األمام، بقوة . "15
  :  الذي لم يرد ذكره هو

                     .ج ـ نقطة تأثير القوة                              .ـ اتجاه القوة أ

  .د ـ نوع القوة                             .ب ـ مقدار القوة

سار محمد خطوتين إلى الشرق، وثالثاً على الشمال، وخطوتين إلى الغرب، ثم ثالثًـا  .16
 إلى الجنوب، أين وصل يا ترى؟

  .                   أ ـ إلى نقطة البداية

  .ب ـ خطوة واحدة إلى يمين نقطة البداية

  .بدايةج ـ خطوة واحدة إلى شمال نقطة ال

  .د ـ نقطة تبعد خطوتين شرق نقطة البداية وثالث خطوات شمالها
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انطلقت سيارة من موقف سيارات رام اهللا متوجهة إلى مخيم قلنديا، كما هو موضح 
                                                                (

  

..........................................................................................  

 _...........................  

..........................................................................................  

..........................................................................................  

..........................................................................................  

ي حركة السيارة عند وصولها لمنحدر وعند اقترابها من منعطف وعند صعودها 

..........................................................................................
..........................................................................................

........................................   

انطلقت سيارة من موقف سيارات رام اهللا متوجهة إلى مخيم قلنديا، كما هو موضح 
)                                                                عالمة 10:  (ي عن األسئلة التالية/

  هل تغير موضع السيارة؟ 

.....................................................................................

  ماذا يلزمنا لتحديد موقع السيارة في كل مرة؟

_ ج......................    _ب....................      

  السيارة تتحرك من رام اهللا إلى قلنديا؟ما الذي جعل 

.....................................................................................

  كيف يمكن أن نقيس المسافة التي تقطعها السيارة؟

.................................................................................

  ما مقدار المسافة بين مخيم قلنديا ومدينة رام اهللا؟

.....................................................................................

ي حركة السيارة عند وصولها لمنحدر وعند اقترابها من منعطف وعند صعودها 

..........................................................................................
...................................................................

............................................................................

 

انطلقت سيارة من موقف سيارات رام اهللا متوجهة إلى مخيم قلنديا، كما هو موضح : 2س
/بالشكل، أجب

هل تغير موضع السيارة؟  .1

.....................................................................................

ماذا يلزمنا لتحديد موقع السيارة في كل مرة؟ .2

....................      _أ

ما الذي جعل  .3

.....................................................................................

كيف يمكن أن نقيس المسافة التي تقطعها السيارة؟ .4

.................................................................................

ما مقدار المسافة بين مخيم قلنديا ومدينة رام اهللا؟ .5

.....................................................................................

ي حركة السيارة عند وصولها لمنحدر وعند اقترابها من منعطف وعند صعودها /صف .6
 تلة؟ال

..........................................................................................
...................................................................

..................................................
  



158 

 

  ) عالمات 3( ي نشاط يوضح مبدأ الفعل ورد الفعل، مع تحديد كل منهما؟/صمم: 3س

..........................................................................................
..........................................................................................

..........................................................................................
..........................................................................................   

ي مشـاهدات  /ي لو لم يوجد قوة جذب لألرض تجذب األشياء نحوها، أكتـب /تخيل: 4س
  )عالمات 3(؟  )في الشكل المبين أدناه( تصف عالماً بدون جاذبية 

   

  

  

  

  

  

كغم، فقال محمد هذا كالم ) 33:(سأل محمد صديقه عصام كم وزنك؟ فأجابه عصام : 5س
  )عالمات 4!   (غير صحيح

  ي كالم عصام أم كالم محمد؟/كالم من تؤيد ـ أ

.....................................................................................  

  ي إجابتك؟/ادعمـ  ب

.....................................................................................  

عصام؟  ما مقدار كتلة ـ ج
..........................................................................................  

 عصام؟ ما مقدار وزن ـ د
.........................................................................................  

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

................................................................................................................................ 
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متسابق أن يقطـع مسـافة    
بدأ السباق واخذ المشجعين بإطالق الهتافات وعبارات التشجيع بحمـاس،  
وفي النهاية ظهرت النتـائج علـى لوحـة    

  :ان المخصصي بناء على لوحة النتائج النهائية أدناه عن األسئلة في المك

)                                                                   عالمات 4(

                          

  جهان عودة        

  لكن بالتوفيق والنجاح

اسم الخيل 
 المتسابق

 الزمن المستغرق
 )دقائق(

 11 الصقر

  قلب الصحاري
 

12 

  األشهب
 

10 

  عيون الفال
 

13 

 في أحد سباقات الخيول العربية األصيلة، تقرر على كل
بدأ السباق واخذ المشجعين بإطالق الهتافات وعبارات التشجيع بحمـاس،  . كم

وفي النهاية ظهرت النتـائج علـى لوحـة    ...وارتفع صوت التصفيق عالياً للخيل األسرع
  .النتيجة النهائية

ي بناء على لوحة النتائج النهائية أدناه عن األسئلة في المك

                                      

                  

  

جهان عودة        : لمعلمةا         

لكن بالتوفيق والنجاح/مع أمنياتي لكم

رقم الخيل 
 المتسابق

اسم الخيل 
المتسابق

1  
  
 

الصقر

قلب الصحاري 5
 

األشهب 6
 

عيون الفال 8
 

أي  1 ا�-�0/�. ا�-,�ور

 ................................................
���5 ا��4.  6�  ؟ا>�5عآ9 م�7

.................................................

.................................................  

���5 ا�7�4ل وا�?م<  >�A �B�"ا� �م
  -5H�0ق ��/F ا�-0��1 ا�-E!دة؟

.................................................

.................................................

.................................................  

 

في أحد سباقات الخيول العربية األصيلة، تقرر على كل: 6س
كم) 5(قدرها 

وارتفع صوت التصفيق عالياً للخيل األسرع
النتيجة النهائية

ي بناء على لوحة النتائج النهائية أدناه عن األسئلة في المك/اجب 

   

                                    

                

  

  

  

  

1 ا�-�0/�. ا�-,�ور ا���I,�م< 
 ا�7�4ل أ�5ع؟

 ................................................
���5 ا��4.  6�آ9 م�7

.................................................

.................................................

���5 ا�7�4ل وا�?م<  >�A �B�"ا� �م
-5H�0ق ��/F ا�-0��1 ا�-E!دة؟ا�

.................................................

.................................................

.................................................



160 

 

  أداة مقياس االتجاهات نحو مادة العلوم عند تقديمها للمحكمين)/ 10(ملحق رقم 
  

  _:عزيزتي الطالبة/ عزيزي الطالب 
بند، علماً بان هذه  البنـود ال   )44(لديك مقياس لالتجاهات نحو مادة العلوم، يندرج تحتها 

  .مثل اختباراً، وليس لها إجابة صحيحة أو خاطئةت
أرجو منك وضع دائرة حول البند الذي يمثل حقيقة مشاعرك نحـو العلـوم بكـل حريـة     

  .وصراحة
وتؤكد لك الباحثة بأن هذه االستجابات لن تستخدم إال لألغراض البحث العلمي فقط، وتلتزم 

  الباحثة بالسرية 
  . تأثير على عالماتك في المدرسة أو عالقتك بمدرسيك أيالتامة لها، ولن يكون لها 

  
  

  : البيانات الشخصية 
  .بين القوسين أمام العبارة التي تدل على بياناتك) ×(أرجو وضع إشارة 

  (   )ذكور قلنديا األساسية األولى _ :أسم المدرسة
  (   )بنات قلنديا األساسية األولى                   

  
  (   )، أنثى )(   ذكر _ :الجنس

  (   )_ :المعدل في مادة العلوم العامة
   

                                                                 
  
  

  لكن حسن التعاون/ شاكراً لكم
  

  جهان عودة_ :الباحثة
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  موافق  الفقرة  الرقم
  بشدة

  معارض  معارض  محايد  موافق
  بشدة

  1  2  3  4  5  .قليالً بالطالبيظهر معلم العلوم اهتماماً   1
  1  2  3  4  5  .يقدم معلم العلوم المادة بطريقة واضحة  2
  1  2  3  4  5  .يظهر معلم العلوم اهتماماً قليالً بحصة العلوم  3
يسعى معلم العلوم إلى تقديم المساعدة لنا جميعاً أثناء   4

  .حل المسائل واألنشطة
5  4  3  2  1  

طرح أسئلتهم فـي   ال يشجع معلم العلوم الطلبة على  5
  .مادة العلوم

5  4  3  2  1  

  1  2  3  4  5  .العلوم إحدى المواد المفضلة لدي  6
  1  2  3  4  5  .أحب قراءة كتب خارجية في الموضوعات العلمية  7
  1  2  3  4  5  .أشعر باالرتياح عند حل واجباتي لدروس العلوم   8
التي تعرض في كتاب  استوعب الموضوعات العلمية  9

  .العلوم بسهولة

5  4  3  2  1  

  1  2  3  4  5  .أشعر باالرتياح في حصة العلوم  10
  1  2  3  4  5  .شيء يتعلق بالعلوم أيأحب   11
أشعر بالتوتر عندما يتحدث أحد معي عن موضوع   12

  .يتعلق بموضوعات العلوم المختلفة

5  4  3  2  1  

  1  2  3  4  5  .لدي شعور جيد إتجاه العلوم  13
  1  2  3  4  5  .عالماتي غالبا متدنية في مادة العلوم  14
  1  2  3  4  5  .أحب قضاء وقت طويل في دراسة العلوم بالمدرسة  15
  1  2  3  4  5  .أستطيع حل الواجبات الصعبة في دروس العلوم  16
أنفذ األنشطة والتجارب المخبرية على نحو جيد في   17

  .دروس العلوم

5  4  3  2  1  

بإجراء األنشطة والتجارب المخبريـة   استمتع كثيراً  18
  .في دروس العلوم

5  4  3  2  1  

  1  2  3  4  5  . استمتع بمشاهدة البرامج العلمية في التلفاز  19
دراسة مـادة العلـوم فـي     ىأشعر بأنني مجبر عل  20

  .المدرسة

5  4  3  2  1  

  1  2  3  4  5  .يخيفني حضور حصص العلوم  21
  1  2  3  4  5  .العلوم أفضل األعمال التي ال يلزمها مادة  22
  .اهتم بفهم دروس العلوم التي أدرسها  23

  
  

5  4  3  2  1  



162 

 

  موافق  الفقرة  الرقم
  بشدة

  معارض  معارض  محايد  موافق
  بشدة

من المعرفـة  ) اليومية( ال أستفيد في حياتي العملية   24
  .العلمية التي أتعلمها في دروس العلوم

5  4  3  2  1  

  1  2  3  4  5  .العلوملدي رغبة حقيقية في تعلم   25
  1  2  3  4  5  .ال تصلح الحياة دون فهم العلوم  26
  1  2  3  4  5  .نحتاج العلوم ألداء القليل من األعمال في حياتنا  27
  1  2  3  4  5  .للعلوم أهمية عالية في تطور الدولة  28
من الضروري تعلم العلوم للحصول علـى وظيفـة     29

  .جيدة

5  4  3  2  1  

ينبغي على غالبية الناس تعلم شيئاً عن موضـوعات    30
  .العلوم المختلفة

5  4  3  2  1  

أتذكر معظم الحقائق والمعلومات التي أدرسها فـي    31
  .حصة العلوم

5  4  3  2  1  

  1  2  3  4  5  .انتظر دروس العلوم بشوق  32
  1  2  3  4  5  .استمتع بالتحدث عن العلوم مع اآلخرين   33
تنفيـذ األنشـطة والتجـارب     ال أشعر بالحاجة إلى  34

  .المخبرية لفهم دروس العلوم

5  4  3  2  1  

  1  2  3  4  5  .تُعلمنا العلوم أثارة األسئلة  35
  1  2  3  4  5  .سيزداد حبي للمدرسة إذا ألغيت حصص العلوم  36
  1  2  3  4  5  .غالبية األفكار في العلوم غير مفيدة  37
  1  2  3  4  5  .المستقبلأسعى إلى أن اصبح معلماً للعلوم في   38
حصة العلوم مواقف تعليمية تتـيح العمـل    اتوفر لن  39

  .الجماعي بين الطلبة

5  4  3  2  1  

استطيع ربط ما أتعلمه داخل حصص العلوم بالواقع   40
  .الذي نعيشه

5  4  3  2  1  

  1  2  3  4  5  .دراسة مادة العلوم تثير لدي حب االستطالع  41
البحث عن األسـباب الطبيعيـة لألحـداث     أستطيع  42

والظواهر واألشياء من حولي من خالل تعلمي لمادة 
  .العلوم

5  4  3  2  1  

  1  2  3  4  5  .تساعدني حصة العلوم في تقبل آراء اآلخرين  43
تساعدني حصة العلوم في إيجـاد حلـول لـبعض      44

  .المشكالت التي تواجهني
5  4  3  2  1  
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  االتجاهات نحو مادة العلوم بعد التحكيم أداة مقياس/ )11( ,�+* ر()

  مقياس االتجاهات نحو مادة العلوم                                                 

     :(  )رقم الطالب                                   :عزيزتي الطالبة/ عزيزي الطالب 

بند، علماً بان هذه  البنـود ال  ) 37(لديك مقياس لالتجاهات نحو مادة العلوم، يندرج تحتها 

  .تمثل اختباراً، وليس لها إجابة صحيحة أو خاطئة

أرجو التكرم بوضع دائرة حول البند الذي يمثل وجهة نظرك نحـو العلـوم بكـل حريـة     

  .وصراحة

وتؤكد لك الباحثة بأن هذه االستجابات لن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي فقط، وتلتـزم  

تأثير على عالماتك في المدرسة أو عالقتـك   أية التامة لها، ولن يكون لها الباحثة بالسري

  . بمدرسيك

                  : البيانات الشخصية 

  .بين القوسين أمام العبارة التي تدل على بياناتك) ×(أرجو وضع إشارة 

  .(   )األولى بنات قلنديا األساسية ، (   )ذكور قلنديا األساسية األولى : سم المدرسةا

  (   ).، أنثى (   )ذكر : الجنس

  حسن التعاون لكن/ لكم شاكرةً

  جهان عودة :الباحثة
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  مطلقاً  نادراً  احيانا  غالباً  دائماً  الفقرة  الرقم
  1  2  3  4  5  .لبةيظهر معلم العلوم اهتماماً بالط  1
  1  2  3  4  5  .يقدم معلم العلوم المادة بطريقة واضحة  2
  1  2  3  4  5  .العلوم بحصة العلوميهتم معلم   3
يقدم معلم العلوم المساعدة لنا جميعاً أثناء حـل    4

  .المسائل واألنشطة

5  4  3  2  1  

  1  2  3  4  5  يشجع معلم العلوم الطلبة على طرح األسئلة   5
  1  2  3  4  5  .تعد مادة العلوم إحدى المواد المفضلة لدي  6
أحب قراءة كتب خارجيـة فـي الموضـوعات      7

  .العلمية

5  4  3  2  1  

  1  2  3  4  5  .العلوم مادةأشعر باالرتياح عند حل واجبات    8
استوعب الموضوعات العلمية التي تعرض في   9

  .كتاب العلوم بسهولة

5  4  3  2  1  

  1  2  3  4  5  .أشعر باالرتياح في حصة العلوم  10
  1  2  3  4  5  .أحب أي شيء يتعلق بمادة العلوم  11
  1  2  3  4  5  .اتجاه مادة العلوملدي شعور جيد   12
  1  2  3  4  5  .عالماتي متدنية في مادة العلوم  13
العلـوم  مادة أحب قضاء وقت طويل في دراسة   14

  .بالمدرسة

5  4  3  2  1  

  1  2  3  4  5  .العلوم بسهولةمادة أستطيع حل واجبات   15
استطيع تنفيذ األنشطة والتجارب المخبرية على   16

  .العلوم حصص مادةنحو جيد في 

5  4  3  2  1  

استمتع بإجراء األنشطة والتجارب المخبرية في   17

  .العلوم حصص مادة

5  4  3  2  1  

  1  2  3  4  5  . استمتع بمشاهدة البرامج العلمية في التلفاز  18

دراسة مادة العلوم فـي   ىأشعر بأنني مجبر عل  19

  .المدرسة

5  4  3  2  1  
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  مطلقاً  نادراً  أحياناً  غالباً  دائماً  الفقرة  الرقم
  1  2  3  4  5  .العلوممادة يخيفني حضور حصص   20
21  
  

  1  2  3  4  5  .اهتم بفهم دروس العلوم التي أدرسها

 مـادة أستفيد من المعرفة العلمية التي أتعلمها في   22
  . العلوم في حياتي اليومية

5  4  3  2  1  

  1  2  3  4  5  .للعلوم أهمية عالية في تطور الدولة  23
العلـوم للحصـول علـى    مادة من الضروري تعلم   24

  .وظيفة جيدة

5  4  3  2  1  

ينبغي علـى غالبيـة النـاس تعلـم شـيئاً عـن         25
  .موضوعات العلوم المختلفة

5  4  3  2  1  

أتذكر معظم الحقائق والمعلومات التي أدرسها فـي    26
  .حصة العلوم

5  4  3  2  1  

  1  2  3  4  5  .العلوم بشوق حصص مادةانتظر   27
  1  2  3  4  5  .مادة العلوم مع اآلخريناستمتع بالتحدث عن   28
  1  2  3  4  5  .العلوم أثارة األسئلةمادة تُعلمنا   29
مـادة  سيزداد حبي للمدرسة إذا ألغيـت حصـص     30

  .العلوم

5  4  3  2  1  

  1  2  3  4  5  .لعلوم في المستقبللمادة اأسعى أن أصبح معلماً   31
تعليمية تتيح العمل العلوم مواقف مادة توفر حصة   32

  .الجماعي بين الطلبة

5  4  3  2  1  

العلـوم  مادة استطيع ربط ما أتعلمه داخل حصص   33
  .بالواقع الذي نعيشه

5  4  3  2  1  

  1  2  3  4  5  .تثير دراسة مادة العلوم حب االستطالع لدي  34
بحث عـن األسـباب   الالعلوم مادة تحفزني دراسة   35

  .الحقيقية للظواهر

5  4  3  2  1  

  1  2  3  4  5  تساعدني حصة العلوم في تقبل آراء اآلخرين  36
العلوم في إيجاد حلول لبعض مادة تساعدني حصة   37

  .المشكالت التي تواجهني

5  4  3  2  1  

  

  تعاونكن/ شكراً على تعاونكم
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  ستطالعيةالبيانات الخاصة بالعينة اإل)/ 12(ملحق رقم 

  االتجاهاتمقياس نتيجة التدوير القائم لبنود 

 Rotated Component Matrix (a) 
 

  
Component 

1 2 3 4 5 6 
Q1   .491    
Q2   .502 -.444   
Q3   .902    
Q4   .862    
Q5   .770    
Q6  .551   .457  
Q7  .798     
Q8  .632     
Q9  .874     
Q10  .617  .510   
Q11 .715  .414    
Q12 .738      
Q13      -.705 
Q14    .590   
Q15  .578     
Q16     .600  
Q17  .702     
Q18 .550   .407 .514  
Q19   -.455    
Q20 -.620 -.439    .398 
Q21     .676  
Q22   .679   .635 
Q23   .470   .636 
Q24      .859 
Q25    .664   
Q26   .595 .448   
Q27   .768    
Q28   .465 .699   
Q29   .683 .537   
Q30   .664    
Q31       
Q32 .531    .508  
Q33 .690  .410    
Q34 .568 .564     
Q35 .639 .506     
Q36 .532 .562     
Q37 .508 .457 -.443    
Q38  .612     

 
Extraction Method: Principal Component Analysis.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 
        A Rotation converged in 16 iterations. 
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التدوير المائل الستجابات عينة الدراسة على مقياس االتجاهات نحو مادة )/ 13( ملحق رقم

 العلوم

 Rotated Component Matrix (a)  
 

  

Component 

   
1 

2 3 4 5 6 
PQ1  .710     
PQ2  .717     
PQ3  .710     
PQ4  .576     
PQ5  .405     
PQ6  .395 .473    
PQ7     .721  
PQ8   .597    
PQ9   .593    
PQ10   .532    
PQ11     .571  
PQ12   .536    
PQ13      .546 
PQ14   .425  .411  
PQ15   .621    
PQ16     .576  
PQ17   .431 .493   
PQ18      .397 
PQ19      .707 
PQ20      .741 
PQ21   .529    
PQ22    .409   
PQ23  .398    .472 
PQ24  .409     
PQ25 .460      
PQ26     .455  
PQ27    .421   
PQ28    .490   
PQ29    -.964   
PQ30    -.964   
PQ31     .503  
PQ32 .482  .420    
PQ33 .714      
PQ34 .606      
PQ35 .526      
PQ36 .684      
PQ37 .726      

 
                    Extraction Method: Principal Component Analysis.  
                    Rotation Method: Equamax with Kaiser Normalization. 
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تمثيل باألعمدة ألرآء طلبة المجموعة التجريبية حول األنشطة الدرامية  /)14(ملحق رقم 

   المفضلة لديهم
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25%
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38%
41%

81% 82%

18%

62%
65%
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1234567

Chart Title

Series1 Series2

B=  ت@�?� : 5روا�  ا6<=    :       4م(5ح ا6;م:   :        3درام� �9م7    :       2ا�6(��45ت  :       1

اH6آGرا�D�EF; اC6?�� :         7آ�7ب  ا6<= : 6 العمود ذات اإلطار يمثل بيانات
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