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Abstract   

Study aim: The study aimed to identify the impact of the employment of the 

curriculum dramatization on the development of values among Sixth Graders. 

Study tool: the researcher used the list of values, content analysis, and test of values. 

Study sample: The study sample consisted of (78) female sixth graders. 

Study Methodology: The study adopted both the descriptive approach and 

experimental approach. 

Study most important findings:  

The study found that there were statistically significant differences between the mean 

scores of students in the control group and those of their counterparts in the 

experimental group in the post application of the test of values in favor of the 

experimental group students. 

Study recommendations: 

In light of its findings, the study recommended the following: 

- Employing curriculum dramatization in the teaching of national education to 

make its instruction interesting and closer to reality. 

- Holding meetings, seminars and workshops for teachers about the importance of 

employing curriculum dramatization in the teaching of national education and 

become familiar in how to employ it, and its importance. 

- Enriching national education books in the elementary stage with values so as to 

develop them among students. 

Study recommendations: 

In light of its findings and recommendations, the recommends the following: 

- Conducting a similar study on the national education curriculum in the various 

stages of education. 

- Conducting studies investigating the impact of employing curriculum 

dramatization on variables other than the development of values. 

- Conducting a study aiming at developing values using modern other strategies. 
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 َدْاءـــْاإِله

كاللحظاتإالبذكروالتطيب،واليطيبالنهارإلىبطاعتك،لهياليطيبالليلإالبشكركإ
 .والتطيبالجنةإالبرؤيتكهللاجلجالله،والتطيباآلخرةإالبعفوك
 ينإلىنبيالرحمةونورالعالم،ونصحاألمةة،إلىمنبلغالرسالةوأدىاألمان

مسيدنامحمدصلىهللاعليهوسل
وردمعطروباقةنجاحي هديأ

إلىقدوتياألولىونبراسيالذيينيردربيإلىمنعلمنيأنأصمدأمامأمواجالبحرالثائرة
 إلىمنأعطانيولميزليعطينيبالحدودإلىمنرفعترأسيعاليًاافتخارًابه

 العزيزالديو

لىمعنىالحنان،إلىمعنىالحب،إلىمالكيفيالحياةإلىالقلبالناصعبالبياض وا 
 إلىبسمةالحياةوسرالوجود،والتفاني

 إلىمنكاندعائهاسرنجاحيوحنانهابلسمجراحيإلىأغلىالحبايب
 أميالحبيبة

 إلىمنعلمونيعلمالحياة،نفسهمأإلىمنآثرونيعلى،إلىسنديوقوتيومالذيبعدهللا
 وأخواتيإخوتي:إلىمنأظهرواليماهوأجملمنالحياة

حريةالأسرى.إلىمنضحوابحريتهممنأجلنا.شهداءفلسطين.إلىمنهمأكرممناجميعاً

إلىالمعلمينوالمعلماتوالباحثينوالباحثات

هيتقبلهوأنينفعبهالمسلمين،إنأنمنهللاًاأهديهذاالجهدالمتواضعراجيةًإليكمجميع
سبحانهنعمالمولىونعمالنصير.
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 شكٌر وتقديرٌ 
تتبعثر،فيمثلهذهاللحظاتيتوقفاليراعليفكرقبلأنيخطالحروفليجمعهافيكلمات

فيسطواألحرف أنيحاولتجميعها فير،سطوعبثًا تمرفيالخيالواليبقىلنا كثيرة ورًا
المط الذكرياتنهاية من قلياًل إلىجانبنا،افإال برفاقكانوا تجمعنا فواجبعلينا،وصور

وقبلأننمضينقدمأسمىآياتالشكر،ونحننخطوخطوتنااألولىفيغمارالحياة،شكرهم
والمحبةإلىالذينحملواأقدسرسالةفيالحياةإلىالذينمهدوالناطريق،والتقدير،واالمتنان
ونخصىجميعأساتذتنااألفاضلإلمعرفةإلىكلمنأشعلشمعةفيدروبعملناالعلموال

أساتذتنااألفاضلفيكليةالتربيةبالجامعةاإلسالميةلماقدموهلنامنيدعونبالشكرالجزيل
 البحثومساعدة هذا إلتمام تعالى: قوله من  َوَمن َيْشُكْر َفِإنََّما َيْشُكُر ِلَنْفِسهِ وانطالقا
جهد.[12]لقمان: بالخدمة والقيام الجميل، وحفظ الدعاء، ومالزمة الثناء، في كان فلو

علىمابذلهمنجهدومتابعةعبدالمعطياألغا.أ.دالمستطيعمايفيلشكرمشرفيالفاضل
ودقةلكلماكتبتهفيرسالتي،ودعمهاالمستمربالنصحوالتوجيهمماأعاننيعلىإنجازهذه

الدكتوروالحكمالمناقشةلجنةعضويإلىموصولوالشكر ،لة،فجزاههللاعنيخيرالجزاءالرسا
ثرائهاالرسالةهذهمناقشةبقبولتفضلهماعلى داودحلسوالدكتوروائلالعاصي بالنصائحوا 

ميزانفيهذاعملهميجعلأنهللاوأسألصورة،بأفضلإخراجهافيتساعدالتيوالتوجيهات
حبهماكانمنإلىأدبونيالسجاياوبجميلغمرونيبالحبمنلىوشكرياألسبقإ.محسناته
علىاالبتسامةترسموسعادتيشقاهمتزيلابتسامتيكانتمنإلىدميعروقفييجري
أبيواالحسانبطاعتهمربيأمرنيمنإلىالوجدانفيحبهمسارحتىأحببتهممنإلىشفاهم
وأخيرًاأتقدمبعظيمالشكرواالمتنانلكلمنقدملييدالعونلناظريموأبقاكهللاحفظكموأمي

منقريبأوبعيدلتخرجهذهالرسالةإلىالنور.

وأخيرًاأسألهللاالعليالقديرأنأكونقدوفقتفيهذهالدراسة،فماكانمنتوفيقفمنهللا
وماكانمنزلٍلأونسيانفمننفسيوالشيطان

قوالهاديإلىسواءالسبيل.وهللاالموف

الباحثة:دعاءأنورأبومور
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 الفصل األول

 اإلطار العام للدراسة

 مقدمة:

المواداالجتماعيةركيزةأساسيةفيالعمليةالتربوية،ولهاخصوصيتهاالتيتميزهاتعد
معوتختلفعنغيرهامنالموادالدراسيةاألخرى،حيثتنبعالمواداالجتماعيةمنداخلالمجت

الذاتوتحمل تحقيق على القادر الصالح المواطن بناء على تركز وهي آلخر، مجتمع من
ببصيرةالمسؤوليةبروحالمواطنةالصادقةالواعيبمشكالتمجتمعهويعملجاهداً علىحلها

ثابتةوعقالنية.

 االجتماعية، والدراسات االجتماعية العلوم عن االجتماعية المواد وتختلف يعدحيث
والمنطق والفلسفة االجتماع علم على: يشتمل حيث وأشمل أعم االجتماعية العلوم مفهوم

 اختياره تم المنهج من أجزاء فهي االجتماعية المواد أما النفس. وعلم بهدفوالتاريخ بعناية
الدراساتاالجتماعيةتحقيقاالنسانالصالح أما  ،وهيأقلعموميةمنالعلوماالجتماعية.

وفينظامتعليمناالفلسطينييعتمد،وكتابواحد،فهيفروعالمواداالجتماعيةفيمساقواحد
المعارف، من الكثير على  االجتماعية المواد وتحتوى االجتماعية، المواد تدريس على

وبالتالي،والمهارات،والقيمالتيتسهمبدرجةكبيرةفيتحقيقالنموالمتكاملفيشخصيةالفرد
الصالحبن المواطن )الزيادات؛اء االيجابي الفعال الناقد المشارك المنتج الصالح االنسان بل
.(48صم،2010،

 تزودالمواداالجتماعيةالطالببالمعلوماتوالحقائق،والمفاهيم،ويجبأنتكونكما
طلبتالمعلوماتلذات الطالبوظيفيةأيالزمةلحياتهفإذا سوفالمعلوماتالتىيكتسبها ها

يكتسبهاالطالببدونرغبة،ولنيكونلهاأيتأثيرفيحياتهوحتىتكونالمعلوماتوظيفية
يجبأنيكتسبهاالطالببنفسه.

ومنفروعالمواداالجتماعيةفيمدارسناالجغرافياالتيتهتمبدراسةالظواهرالطبيعية
ماضي بدراسة يهتم الذي والتاريخ األرض، سطح على مجاالتوالبشرية كافة في االنسان
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الطالب تعرف التي المدنية التربية و السابقة، الحضارات من واالستفادة العبر ألخذ الحياة
بحقوقهوواجباتهأماالتربيةالوطنيةتسعىلغرسالقيمواألخالقالفاضلةفيالمجتمعوتعميق

الحسبالوالءواالنتماءفهيتنمياعتزازالفردبموطنه.

يةالوطنيةأهميةكبيرةحيثتعتبرمنبعالتعلمالجماعيوالتربيةاالجتماعيةوالتيوللترب
يمكنمنخاللهادخولالفردالمتعلمإلىالحياةاالجتماعيةوتمثلهاعنطريقتشربهعادات

(23صم،2000وتقاليدمجتمعه)السكران،

المشتراكم الىغرساالتجاهاتوالقيم الوطنية المسؤوليةتهدفالتربية مثلمبدأ كة
السياسية االجتماعية،والتسامح، المسؤولين،والعدالة المسؤولة،واحترام السلطات أو
(.27صم،2007)قطاوي،

(أنالتربيةالوطنيةتسهمفيإعدادالتالميذلدورهمفي17م،ص2009)هنديوترى
وترىأنالتربيةالوطنية،نوصانعيقرارومواطنينيرعونمصالحالوط،المجتمعكمسؤولين

هيجزءمنالتربيةالعامةوأنهمنالصعبالفصلبينهم.

يقولهربرتسبنسر"إذاكانتالتربيةهياإلعدادللحياةالعامةفالتربيةالوطنيةهي
ويقولفيذلكأنتعريفالمواطنبالوطنالذي،إعدادالمواطنالصالحفهيبذلكجزءمنكل

ظمهوقوانينهبلوتقاليدهوأعرافهوعاداتههيمانسميهبالتربيةالوطنية")ناصر،وبن،يعيشفيه
(.م2006وشويحات،

والتربيةالوطنيةبصفةخاصةتسعىالىتزويد،إنمادةالمواداالجتماعيةبصفةعامة
يموالقيمالالزمةلتشكيلشخصياتهموتوجيهسلوكهم،وتعتبرالق،الطلبةبقدرمناالتجاهات

مناألهدافالعامةلتدريسالمواداالجتماعية،وللقيمأهميةكبيرةفهيمرتبطةبالجانبالخلقي
وتحظىالقيمباحترامجميعأفرادالمجتمعوتقديرهمأيضا،وللقيمصفةاإللزامعلىجميع،للفرد

المجتمع في مقبول والغير المقبول سلوكهم فهيتحدد المجتمع هو،أفراد المصدرواإلسالم
األساسيللقيمفيمجتمعنافقدجاءاالسالمبمنظومةقيممتكاملةلتيسيرحياةاإلنسان،واألفراد
نهذهالقيمواالتجاهاتمن يستمدونقيمهمواتجاهاتهممنثقافةالمجتمعالذييعيشونفيهوا 
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القيمواالتجاهاتمتعلمةويمكننق نهذه لهابالتربيةعبرثقافةالمجتمعالذييعيشونفيه،وا 
وعلى،األجياللذلكالبدللتربيةمنخاللالمدرسةالتيلهاالدوراألكبرفيتحقيقهذهالقيم

المعلمأنيستخدماألساليبالمختلفةلتدعيمالقيم.إذنللقيمأهميةكبيرةلذلكيجبأنيكون
ومنهنانالحظأهمية القيمكبيرًا فيدورالمدرسةوالمناهجفيدعم القيموالدورالفاعللها

بناءاالنسانفيجبأننعطيالقيمحيزًامندراساتنا؛وبماأنطالبنااألنهمشبابالمستقبل
فيجبعليناأننهتمبالجانبالقيمي،ومنهناجاءتأهميةالدراسةلماللقيممنالدورالكبير

ممنتأديةواجباتهويتمسكبحقوقهفيتحديدالمالمحاألساسيةلشخصيةاالنسانوتمكنالمتعل
ويؤمنبالعدالةاالجتماعيةويتمسكبالحريةويتحملالمسؤوليةويمارسأساليبالديمقراطيةو
تركزالدراسةعلىالقيماإلجتماعيةواألخالقيةوالوطنيةوالسياسية.ومنخاللاطالعالباحثة

التيتناولتجانبالقيمودعمهاوتعزيزهاعلىالدراساتالسابقةالحظتالباحثةقلةالدراسات
كسابهاللطلبةوسبلتنميتهامنخاللالتدريس. وا 

منخاللعملالباحثةفيتعليمالمرحلةاألساسيةالعلياومنخاللعقدمقابالتمع
المتعلمومنهنا فيصقلشخصية القيمودورها علىأهمية االجتماعيةأكدوا مدرسيالمواد

القيم.بالباحثةجاءاهتمام

سرحان أبو أوضح جهته درست30م،ص2001)ومن ما إذا الوطنية التربية أن )
بطريقةجديدة؛فإنهايمكنأنتهيئالطلبةإلىتعلمالقيموضرورةمشاركتهمالقراراتالسياسية

التيتؤثرفيحياتهموبيئتهمالمحلية.

كو وا  األفكار، توضيح في فاعاًل مدخال المسرح واالتجاهاتيعد والقيم سابالمفاهيم
التمثيلمنأكثرطرائقاالتصالباآلخرين يعد كما فيالمناهجالدراسية المتضمنة المختلفة
تأثيرًاحيثيتفقونعلىطريقةاالتصالجميعًاالعتمادهعلىالخبرةالمجسدةوالمرئيةوالتفاعل

ومعالجةمحتوىالمنهج،وتقديمهبصورةاإلنسانيالمباشرالذييجمعبينالممثلينوالمشاهدين
وتظافر التالميذ لدى المتوافرة والطاقات القدرات معظم إلى ويحتاج جماعي، كعمل درامية

(.121صم،2004الجهودبينالمعلموتالميذهإلنجازهذاالعمل)قرافل،
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ريقةمنإنالتمثيلفيالمدارسيعدمنالعناصرالمهمةفيالتربيةويمكنتطبيقهاكط
 كالتربية الدراسية )يوسف،طرائقالتدريسفيالمواد ص،م2007اإلسالميةوالتاريخواللغة

فالمسرحالمدرسي،وهناكفرقبينالمسرحالمدرسيوالمسرحالذييقومبمسرحةالمناهج،(13
مهوريقومفيهتالميذالمدرسةبتقديمأعمالمسرحيةليسبالضرورةقائمةعلىمنهجدراسيلج

وأساتذتهم ،يتكونمنزمالئهم الدراسية، علىالمواد أساسًا المناهجتعتمد مسرحة يوتؤدأما
فيمكانمناسب إناستخدام،المسرحية واليشترطأنيكونخشبةمسرحبالمعنىالمفهوم،

والمسرحالمدرسيكوسيلةتعليميةإذتقدمالمناهجالدراسيةوالموادالمقررةفيشكلمسرحيه
الصفوف في مبسطة مسرحيات بتقديم التالميذ يقوم وفيه المناهج مسرحة باسم يعرف ما

(.71صم،2007الدراسية)حمد،

لهتعدو والتفاعالت العالقات من متكاملة هادفة تربوية منظومة المناهج مسرحة
المحتوىالعلميللمادة تنظيم الدراسيةمدخالتهوخطواتهأوعملياتهومخرجاتهتتضمنإعادة

،وتشكيلهافيمواقفوأنشطةهادفةممسرحةمعالتركيزعلىالعناصرواألفكارالمهمةالمراد
توصيلهالتحقيقاألهدافالتربويةالمنشودةمعتمدةعلىعدةعناصر:المعلم،المتعلم،المادة

(.24ص،م2008التعليمية،بيئةالتدريس)عفانةواللوح،

فيالتدريسالممسرحالمناخالذييقضيفيهالطالبمعظموقتهمبيئيةالتدريستعدو
لىالخبرةسبالطالبخبرةهيأقربمايكونإومنخاللالمسرحةيكت،وهيحجرةالصف

المباشرةأيضًايكتسبأهدافًامضافةمثل:الصفاتاالجتماعيةواألخالقية،ومنأهميةاستخدام
الطالبعلى المناهجمساعدة أهميةمسرحة أيضًا ولها مهاراتالقراءة، وتنمية اكتسابالقيم

تقومعلىإحياءالمادةالعلميةوتجسيدهافيصورةمسرحية عالجيةوتثقيفيةواكتشافيةأيضا
تعتمدعلىشخصياتتنبضبالحياةوالحركةلتخرجمنجمودالحروفالمكتوبةعلىصفحات

مسرحةالمناهجمنخاللمسرحياتتتعلق(،ويمكناستخدام15صم،2007الكتب)يوسف،
أن يمكن التي التعليمية األهداف خالل من التعليمية عرضالمسرحية يتم الدراسية بالمواد
تتمثلفيالتحصيلوتنميةبعضالقيم المختلفة مسرحياتتتعلقبنواتجالتعلم ويوجد تحققها

اهجلمالهامندورفعالمنتجسيدوجاءاختيارالباحثةلمسرحةالمن،واالتجاهاتاإليجابية
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منتوصياتبعض وأيضا الطلبة،وجعلالمواقفأقربالىأذهانهم، الوقائعواألحداثأمام
الدراساتالسابقةفيالتعرفعلىتأثيرمسرحةالمناهجعلىالموادالمختلفةوالتيمنها:دراسة

تو، (م2011سليم )و دراسة (م2014)رشيد و حسين ما الحاجفيضوء تبدو الماسةقدم ة
الدراسة،و تنميةرتوظيفمسرحةالمناهجعلىأثعلىالتعرفالتيتهدفإلىإلجراءهذه

.القيمفيمادةالتربيةالوطنيةلدىطالباتالصفالسادساألساسي

اتالسابقةلألدبالتربويوالدراساواستعراضهامنخاللاطالعهةحيثاتضحللباحث
المحليةفيمحافظاتغزةفردراساتسابقةفياأنهلمتتو–ةلمالباحثفيحدودع- بيئتنا

 تناولت أثر على المناهج لدىطالباتتنميةتوظيفمسرحة الوطنية التربية مادة في القيم
والصفالسادساألساسي  الباحثأت، متواضعاًةمل إسهاما الدراسة انطالقةوأنتكونهذه

وذلكباالستفادةمماتسفرعنهالدراسةمننتائجيملدىالطلبةوتعزيزهاتنميةالقخالقةنحو
 يستعينبهاالمتخصصونوكلمنيهمهاألمر.

 مشكلة الدراسة:

التالي:مشكلةالدراسةفيالسؤالالرئيستتمثل

القيمفيمادةالتربيةالوطنيةلدىطالباتالصفتنميةمسرحةالمناهجعلىماأثرتوظيف
ادساألساسي؟الس

 أسئلة الدراسة:

ماالقيمالواجبتوافرهافيمحتوىكتابالتربيةالوطنيةللصفالسادساألساسي؟ -
 ؟األساسيماالقيمالمتضمنةفيكتابالتربيةالوطنيةللصفالسادس -
 ؟ماالتصورالمقترحلتوظيفمسرحةالمناهجفيتدريسالوحدةالمختارة -
 ؟األساسيجعلىتنميةالقيملدىطالباتالصفالسادسمسرحةالمناهلهليوجدأثر -
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 فرضية الدراسة

(بينمتوسطدرجاتα≤0.01التوجدفروقذاتداللةاحصائيةعندمستوىداللة) -
 طالباتالمجموعةالتجريبيةوالمجموعةالضابطةفياختبارالقيم.

 هداف الدراسة:أ

 تهدف الدراسة إلى تحقيق األهداف التالية:

إلىالتو - الواجبتوافرصل للصفالسادسالقيم الوطنية محتوىكتابالتربية في ها
 األساسي.

 األساسي.القيمالمتضمنةفيكتابالتربيةالوطنيةللصفالسادسالكشفعن -
المناهجاألساسيةالمالمحعلىالتعرف - لطالباتالمستخدمةلمسرحة القيم لتنمية

 .الصفالسادساألساسي
التربيةعلىتنميةالمناهجتوظيفاستراتيجيةمسرحةالكشفعنأثر - القيمفيمادة

.الوطنية

 أهمية الدراسة:

 تتحدد أهمية الدراسة في النقاط التالية :

 .قدتبصرالقائمينعلىالعمليةالتعليميةبأهميةتنميةالقيمللطلبة -
 .سيةقدتدفعالقائمينعلىالمناهجبتدعيمالقيممنخاللالمناهجالدرا -
 .قدتساعدمعلميالمواداالجتماعيةفيكيفيةتدريسالقيم -
 .قدتساعدالمعلمينفيتضمينالقيممنخاللإعدادالدروس -
 .قدتزيدمندافعيةالطالباتفيتعلممادةالمواداالجتماعية -
 .قدتفتحالمجالأمامالباحثينإلجراءبحوثأخريذاتعالقةبالدراسة -
 توظيفمسرحةالمناهجفيالعمليةالتعليمية.قدتبينأهمية -
.المعلمينمنأدواتالدراسةقديستفيد -

 



8 

 مصطلحات الدراسة 

 مسرحة المناهج : -
تنظيمالمناهجالدراسيةوتنفيذهفيقالبمسرحيأودرامييهدفإلىاكتسابالتالميذ

األهداف تحقيق إلى يؤدي مما والقيم االجتماعيالمعارف القيم واألخالقيةلتنمية ة
.والساسيةوالوطنيةفيمادةالتربيةالوطنيةلدىطالباتالصفالسادساألساسي

 القيم: -
ويتعلمها الفرد يكتسبها واتجاهاتنا نحورغباتنا انفعاليةتوجهنا عبارةعنأحكامعقلية

قيةويتشربهامنالمجتمعوالمدرسةوحسبالدراسةالحاليةستتناولالدراسةالقيماألخال
المتضمنةفيكتابالتربيةالوطنيةللصفوالقيماإلجتماعيةوالقيمالوطنيةوالسياسية

.السادساألساسي
 األساسي: طالبات الصف السادس -

في التعليم نظام حسب األساسي التعليم من السادسة السنة في الطالبات مجموعة
سنة.12-11فلسطينوتتراوحأعمارهنمن
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 راسة:حدود الد

الثالثة2016-2015اجراءالدراسةفيالفصلالدراسيالثانيللعامالدراسيتم مفيالوحدة
تطبيقالدراسةفيتموللصفالسادسوالتيبعنوان"أناواآلخرون"منكتابالتربيةالوطنية

مدينة في األساسيةرفح ياسين دير التربيمدرسة لورزارة التابعة رفح مدارسمديرية ةإحدي
والتعليم.

 خارطة تبين مكان إجراء الدراسة1)شكل)
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 الفصل الثاني 
 اإلطار النظري 
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 الفصل الثاني
 اإلطار النظري 

بناًءعلىموضوعالدراسةيتناولهذاالفصلعرضًالإلطارالنظريالذييعدالقاعدة
لالبحث،ممايسهمفيإثراءالصلبةمعتمدًاعلىالدراساتواألدبياتالتيتحدثتفيمجا

الموضوعمنمنظورتربوي،حيثقسمهذاالفصلإلىمحورينرئيسيينهما:

النص - وعناصر المناهج، مسرحة مفهوم المحور هذا وتناول : المناهج مسرحة
وخطواتها، استخدامها،وأنواعها، وشروط المناهج، مسرحة وأهداف وأهمية المسرحي،

 ودورالمعلمفيها.
القيم،القي - مفهوم المحور هذا تناول بينما ومصادرم: القيم ومكونات وتصنيفاتها،

في والمدرسة المعلم من كل ودور لها، التدريسية الطرق تعلمها، وشروط اكتسابها،
تنميتها.

 المحور األول: مسرحة المناهج


التربية أحدثاألساليبفي من المناهج مسرحة كوسي؛تعد المسرح تستخدم لةألنها
للمساعدةفيتعليمالطفلوتثقيفهوتحولقاعةالدرسإلىقاعةمسرحيةوتخرجبعمليةالتدريس

 وتعد الملل، تكسرحدة مشوقة إلىصورة التقليديالمعتاد منشكلها منركائزمهمةركيزة
شخصية فينمو التيتسهم التربوية وتؤديإلىخلقوروحياًوبدنياًالطالبفكرياًاألنشطة

النظريبالواقعالعمليالملموسومواجهةالمفهومربطلشخصيةالواعيةالمتكاملةالقادرةعلىا
،فتستخدممسرحةالمناهجكوسيلةتربويةناجحةفيتدريسوثباتالمواقفالحياتيةبشجاعة

أو الدراسي، المنهج فقراتمن تقدم منطرائقالتدريسألنها كطريقة أو المواد، الكثيرمن
أوال الفكرة الذييهدفإلىإدخال التمثيل عنطريق ومشوقة جذابة للمتعلمينبطريقة فكرة

المعلومةإلىأذهانالمتعلمين،أيتوصلوتبسطالمعلومةلهمبطريقغيرمباشرفيقالب
(.23م،ص2009محببإلىقلوبهم)شواهينوآخرون،
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 مفهوم مسرحة المناهج:أواًل: 
مناهجفيالدراساتواألبحاثولكنالفكرةوالهدفكانمشتركتعددتمفاهيممسرحةال

بينهمولكناالختالففيالصيغةوالتعبيروفيمايليتوضيحألهمالتعريفاتالخاصةبمسرحة
المناهج:

"15م،ص1993)عرفها رزق   بأنها الدراسية( المحتوىالعلميللمادة لتنظيم طريقة
الخب للتدريستتضمنإعادة واألفكاروطريقة والتركيزعلىالعناصر فيمواقف، وتشكيلها رة

وذلكالمهمة فيالمواقف، المتضمنة األدوارالرئيسية بتمثيل التالميذ ويقوم توصيلها، المراد
وتوصية رعاية تحت المشكلة موقف حل خالل من العلمية المادة وتوضيح وتفسير لخدمة

"المعلم

فعرفه148م،ص1996)أما اللقاني ) ا وضعالمناهجالدراسيةفيقالبمسرحيمن"بأنها
 ."خاللتجسيدالمواقفواألحداثالتيبداخلهاوتمثيلهافيمكانمخصصلذلك

21صم،2000)وعرفها شحاتة ) وطريقة"بأنها المدرسي، المنهج محتوى تنظيم إعادة
 التي األدوار التالميذ ويمثل طبيعية، مواقفحوارية شكل الموقفالتدريسفي يتألفمنها

".التعليميالجديدالستيعابالمادةالتعليميةوتفسيرهاونقدهالتحقيقأهدافالمنهجالدراسي

(111صم،2000)فيما عرفها يونس وعبد العظيم فيصورة"بأنها المنهجوتنفيذه تنظيم
 ".مسرحيةبهدفتحقيقاألهدافالتدريسيةالمنشودة

(109صم،2004)وعرفها حسين الموضوعالتعليميبشكلغيرمباشر"بأنها تقديم إعادة
درامي؛لتقديمهإلىمجموعةمنالتالميذبمنخاللوصفهفيخبرةحياتيةوصياغتهفيقال

أوالطلبةداخلالمؤسساتالتعليميةفيإطارمنعناصرالفنالمسرحيبهدفتحقيقمزيد
 ".منالفهموالتفسير
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لونمنألوانالفنوناالدبيةيتكونمنمجموعة"بأنها(فعرفها254صم،2006)أما أحمد
منالعناصر،وفيهيؤدياألطفالأدوارافيمسرحياتمنتقاة،ممايجعلهمأكثراستيعابالطبيعة

 ".المادةالتعليميةبصورةمسرحية

بحيثأنتخضعالمناهجالدراسيةللمعالجةالدرامية("154صم،2008)وعرفها زين الدين
تصبحالمادةومحتواها)منالرموزالعلمية(شخصياتمسرحيةتتكلموتصاغمواقفدرامية

 ".تخدمالمادةوتجسدهابوضوحتعليمي

97صم،2008)أما أبو مغلي وهيالت فعرفاها ) إطار"بأنها في التعليمية المادة  وضع
بتأدي الطلبة بقيام وذلك الحياة إلى الجمود من يخرجها لشخصياتمسرحي مختلفة أدوار ة

 ".وأحداثومواقفدراميةمتعددة

21صم،2008)وعرفها عفانة واللوح ) داخل"بأنها التعليمي المسرح أنشطة مجال
المؤسساتالتعليميةوالذييهتمباإلعدادالمسرحيلجزءأوكلمنمقررمابقصدتقديمهفي

"ضيحالجانبالمعرفيبهإطارمنالمتعةالفنيةلتسهيلالفهموالشرحوتو

(115صم،2010)في حين عرفها النواصرة إلى"بأنها تحويلالمناهجوالمقرراتالدراسية
التربويةوالجماليةعنطريقالحوارالذييدور مسرحيةتعبرعناألفكاروالمعلوماتوالقيم

الم عناصر على محتويا والمضمون الشكل متناسق جذاب بأسلوب الشخصيات تعةبين
."والفائدة

الباحثةبأنهاوضعالمناهجالدراسيةفيقالبمسرحيأودرامييهدفإلىاكتساب وتعرفها
األهداف تحقيق إلى يؤدي مما والقيم المعارف واألخالقيةاالجتماعيةالقيملتنميةالتالميذ

.األساسيالسادسالصفطالباتلدىالوطنيةالتربيةمادةفيوالوطنيةوالساسية
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 عناصر النص المسرحي:ثانيًا: 
عندتوظيفمسرحةالمناهجفيالعمليةالتعليميةيجبعلىالمعلمأنيراعيعناصر

النصالمسرحيعندإعدادالمسرحياتالتعليميةحيثيتألفالنصالمسرحيمنمجموعةمن
العناصريمكنإجمالهافيمايلي:

 الفكرة: -1

أوالمفهومالتعليمياألساسيالذييحاولمنخاللتوظيفتعنيالقيمةالتعليميةاألساسية
(،كماينبغيأنتكون81م،ص2009فنالعرضالمسرحيتبسيطهوشرحهللمتلقي)حسين،

واضحةومتسلسلةوأنتشملالصراعلألزمنة،وتمثلالفكرةالموضوعاألساسيالذييبنىعليه
 والتفاصيل والمواقف األحداث بقية حوله المشاهدينوتتجمع ذهن في واضحة إلبرازها

(.25م،ص1984)قناوي،

 الموضوع: -2

يعنيالحدثالعامالذيتممنخاللهعرضالفكرةالمرادإعدادهادراميًابشكليسمحبعرضها
الكتابة لفن الدرامية القدرات على يعتمد مباشر غير بأسلوب الفصل داخل التالميذ على

معاداًلللفكرةوشارحًالهابشكلغيرمباشروأنيكونفيوالمسرح،ويجبأنيكونالموضوع
ويسهل دراميا إعداده السهل من يكون وأن التالميذ، لقدرات المناسب والمنطق الواقع حدود

(.126صم،2009تنفيذه)حسين،

 الحبكة: -3

(،وتشملالشخصيات128صم،2009وتعنيترتيبعناصرالموضوعبالنسبةللزمن)حسين،
ألحداثواألفكاروكيفيةالمزجبينهذهالعناصرجميعاحتىتصبحكالمتكامالذاوالحواروا

العرضبهدفاإلقناع أثناء التالميذ اهتمام على تحافظ لكي وهدف، وتركيبومفهوم شكل
ثارةالعواطف)حمودة، .60)م،ص1982وا 
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 الشخصيات: -4

تقولهأوتفعله أويجولبخاطرهامنأفكارهيوسيلةلتحويلالنصالمكتوبإلىحركةفيما
وتتعددالشخصياتمابينرئيسةوثانوية.

 الصراع: -5

القوىالمحركةللفعلداخلالنصالمسرحيوتفقدالمسرحيةقيمتهاومتعتهابدونهذاالصراع،
ألنالجانبالفنيبدونصراعينهارويتحولالنصالمسرحيإلىمجردسردكالميوينبغيأن

اإليجابيةيخضعالصراعلمنطق منالتالميذوأنيحسمفيالنهايةلصالحالقيم مقبولعقليا
التالميذ)محرز، تناسب منطقية بأساليب تنفيذه يتم وأن تربوية وبأساليب م،2001واألخالقية

(.81ص

الحوار: -6

أن والبد الذييجذباالنتباه والوجدانوالشخصياتوهو الفكرة يصور ألنه مهما ركنا يمثل
طبيع والصراع)رشدي،يكون والشخصيات والمكان للزمان ومالئما ومقنعا م،1985يا

مناسبا58ص يكون وأن عرضالموضوع، بأسلوب مباشرة يرتبط أن الحوار في (،ويشترط
(.82صم،2009لطبيعةالموضوعوقدراتالتالميذومستوىنموهماللغويوالعمري)حسين،

 أن فيجب اللغة النصالمسرحي عناصر من سليمةأيضًا لغة النصالمسرحي لغة تكون
ومناسبةللفئةالعمريةالمقدملهاالمسرحة،والحلحيثيجبأنيتوافرخاللالنصالمسرحي
فينفوس واألمل التفاؤل يبعث حتى إيجابي الحل يكون ويحببأن المطروحة للمشكلة الحل

 المناهجوتحقيقاألهدافالمنشوالطالب، مسرحة المعلم أراد فاعلةفإذا والخروجبحصة دة
عليهااللتزامبعناصرالنصالمسرحيومسرحةالمناهجوفقهذهالعناصر.
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 أهمية مسرحة المناهج في العملية التربوية:ثالثًا: 
اإلنسان،وهومؤشربليغ الفنونالتيمارسها منأقدم منالمعروفأنالمسرحيعدُّ

مفكرينواألدباء؛وذلكلعراقتهبوالفنونبإجماعالعلىتقدماألمموازدهارها،إضافةإلىأنهأ
والموسيقى،حتوائهوا والتمثيل، والشعر، األدب، نجد ففيه األخرى الفنون من عناصر على

.والغناء

وتعّدالمناهجالممسرحةمنأمتعاأللواناألدبيةالتييميلإليهاالتالميذ،فهي
حببهمإلىالمدرسة،وتدخلالمتعةوالبهجةفينفوستبعثفيهمالنشاطوالحركة،والحيوية،وت

ترفيهي، ثقافي علمي ميدان إلى المدرسي المسرح وتحّول للتعلم، انتباههم وتجذب المتعلم،
المادة نحو إيجابية اتجاهات تكوين إلى يؤدي مما للهضم؛ قابلة التعليمية المادة وتجعل

والمعلم بأهمالتعليمية المناهج مسرحة وتحظى المناهج، ألن التعليمية؛ العملية في بالغة ية
الدراسيةتتبنىرؤىومداخلجديدةوطرقتدريسأكثرفعاليةوتشويقًامنخاللتحقيقالتفاعل
المناهج مسرحة تسعى الذي األمر وهو يجابية، وا  نشاطًا أكثر ليصبح والمتعلم المعلم بين

ةالمناهجأهميةكبيرةفيالعمليةالتربوية(،ولمسرح62صم،1990لتطبيقهوتحقيقه)اللقاني،
واألهمية النفسية واألهمية اللغوية، واألهمية االجتماعية، واألهمية التعليمية، األهمية فمنها

(.50-43م،ص2008العالجية،واألهميةالتثقيفية،واألهميةاالكتشافية)عفانةواللوح،

لىالنحواآلتي:أيضالمسرحةالمناهجأهميةأخرىيمكنتوضيحاع

(فيمايلي:3صم،2001القرشي)فقدحددها

 إتاحةالفرصةأمامالتالميذللتعبيرعناإلمكاناتوالمواهب. -
 تحسينالحقائقوالمعلوماتممايزيدمنوضوحهاواستيعابها. -
 إشاعةالرغبةفيإثباتالذاتلدىالتالميذ. -
 معالجةبعضالعيوبكالخجلواإلنطواء. -
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 (أهميةمسرحةالمناهجعلىالنحوالتالي:417م،ص2000اهيم)وبينإبر

 إكسابالتالميذمهاراتالحديثبطالقة. -
 تنميةالخياللدىالتالميذ. -
 تنميةالقدرةعلىالتمييزبينالحقيقةوالخيال. -
 الكشفعنالميولوالمواهبالكامنةلدىالتالميذ. -

 مسرحةالمناهجباآلتي:(فقدأجملأهمية54م،ص2008أمازينالدين)

 تحويلالتعلممنواجبمفروضعلىالتلميذإلىمتعةمرغوبة. -
 تحقيقالرغبةعندالتلميذللمدرسة. -
 توسيعآفاقالتلميذومداركه. -
 تعزيزقيمالمشاركةوالتفاعلمعاآلخرمنخاللالدرس. -
 إلىالتلميذ.تبسيطوتسهيلعمليةإيصالالمعلوماتوالمضامينالتربيةمنالمعلم -
 ترسيخالمعلوماتفيذاكرةالتلميذبطريقةغيرمباشرة. -

المتعلمعلىاكتسابالمعلوماتبنفسه المناهجتساعد أنمسرحة وتضيفالباحثةأيضًا
حسبقدراته،أيضًاتساعدمسرحةالمناهج وفققدراتهحيثيختلفذلكمنطالبآلخركل 

في المباشرة الخبرة تلقي والمتعة،التعلم،الطالبفي باإلثارة الدروسبأسلوبيتسم وتبسيط
الدينيوتعميقالوجدان وبثالشعور واإلدراكوبثروحالتعاونبينالتالميذ، وتعميقالفهم

 وتهذيبالمشاعر.

 أهداف مسرحة المناهج:رابعًا: 
عندتوظيفمسرحةالمناهجيمكنتحقيقالكثيرمناألهدافومنها:

 ينيةواالجتماعيةوالخلقية.غرسالقيمالد -
 تنميةالفكرالحر. -
 نقلالمعلوماتوالمعارفإلىاألطفالبأسلوبشيق. -
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 تهذيبالطفلسلوكيًاعنطريقمشاهدةالمشكالتاالجتماعية. -
كممثل)جرجس، - علىاإللقاء وتعويده لسانه الطفلوتقويم لغة م،صص1999تنمية

251-252). 

(األهدافالعامةلمسرحةالمناهجفيمايلي:189-188صصم،2010وحددبرقي)

 التأكيدعلىالمعارفوالمفاهيم. -
 تعتبرمجااًلطبيعيًالترابطالموادالدراسية،وتكاملخبراتالمتعلمينالتييكتسبها. -
عالجمشكالتالمتعلمينالنفسيةواالجتماعيةمنخاللمواقفالنشاطالتمثيليمثل -

 عزلة.االنطواءوالخجلوحبال
التعرض - من للمتعلمين ووقاية فعليًا لممارستها الالزمة المهارات التالميذ اكساب

 لالنحرافاتوالترويحعنأنفسهم.

واللوح) عفانة أشار التدريس32-30صصم،2008و إليها يسعى التي األهداف إلى )
ا داخل المنوعة وأنشطته التعليمي المسرح توظيف خالل من لتحقيقها لمؤسساتالممسرح

التعليمية،وهي:

 تنويعطرائقالتدريسوتحسينها،والبعدعنالتقليديةمنها. -
وجفافاألسلوبإلىمواقفوخبرات - بالصعوبة تتسم التي الدراسية، المناهج تحويل

 ذاتمعنىيمكنللمتعلمفهمهابسهولةويسروبصورةمحببةإلىالنفس.
لاإلحساسبالجمال،لماينطويعليهالعملتنميةالتذوقالفنيلدىالمتعلمينمنخال -

 المسرحيمنفنوناألداءاللغويوالحركيوالتشكيلالموسيقي.
علىتنميتها - والعمل المتنوعة، قدراتهم الكشفعن مواهبالطالبمنخالل صقل

وتوجيهها،مثل:الخطابةوالتمثيلوالرسموتصميمالديكورواإلدارةوالتوجيه...وغيرها
 .قدراتمنال

إكسابالمتعلمينالقيمالمتنوعة،التيتتمثلفيالقيمالدينيةواألخالقيةواالجتماعية، -
 والتيتناديبهاالتربيةالشاملةللمتعلم.
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القدرات - ونمو اإلبداع منضرورات ذلك باعتبار التالميذ لدى وتنميته الخيال، إثارة
 العقلية.

الت - يتوسعمداركهم،وتجعلهمأكثرقدرةعلىفهمتزويدالمتعلمينبالخبراتالجديدة،
أنفسهموذويهم،بفضلماتثيرهفيهممنالتساؤالتالتيتذكيفيهمروحالبحثوالتنقيب

 الستطالعمايصعبعليهمفهمه.
تنميةقدراتالمتعلمينعلىالتفكيراالبتكاري؛ألنالتدريسالممسرحيقدملهممجموعة -

 لىالتفكيرالمنظمواالبتكار.منالفرصالتيتساعدهمع
إتاحةالفرصةالمناسبةأمامالمتعلمينلتقويمالمعارفواالتجاهاتوالمهاراتوالقيمالتي -

 اكتسبوهافيمواقفسلوكيةحيةملموسة.
األدواروالمسئوليات - منخاللتوزيع علىالعملالجماعيالتعاوني، تدريبالتالميذ

 النسجاموالتعاونوتنميةالقدراتالفرديةوالجماعية.عليهم،فيإطارمنالتفاهموا
حياة - إلى الجافة المعلومات تحول والتي الجديدة، الحية بالتجارب المتعلمين تزويد

المدرسة فتصبح والبيئاتالمختلفة؛ بالمجتمع والتيتربطالمدرسة وتطبيق، وممارسة
 إعدادًاللحياة،بلهيالحياةنفسها.

(فبيناألهدافالتربويةللدراماعلىالنحواآلتي:49م،ص2001أماالقرشي)

الحقوق - ومعرفة كالتعاون، االجتماعية القيم بعض اكتساب على المتعلم مساعدة
 والواجبات،والمشاركةوتحملالمسؤولية.

 تيسيرعمليةالفهموالتعلم،وتذكرمشاهدالمسرحيةلفترةطويلة. -
يش - ما اتجاه المتعلم انتباه تؤثرفيإثارة انفعالية ألنللتمثيلقوة نظرًا ويسمعه، اهده

مرتبط البصري فاالنتباه لديه، البصري االنتباه زيادة في تؤثر وبالتالي المشاهد،
بدافعي المتعلم تمد ذاتها حد في التمثيل وعملية متعةةبالدافعية، بسبب مستمرة،

 المشاهدةوالمشاركةفيعمليةالتمثيل.
مينالذينيقومونبالتمثيلأوالمشاهدةعلىفهممواقفاآلخرينالذينمساعدةالمتعل -

 يؤدونأدوارهم،ممايساعدهمعلىزيادةحساسيتهمللمشكالتاالجتماعية.
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 إدخالالمتعةوالبهجةفينفوسالتالميذ،وجعلهمأكثرقابليةللتعليم. -
 توفيرجومنالصداقةوالودوالتفاهمبينالمعلموتالميذه. -

 لنا سبقيتبين ما المناهجلالتييمكنهدافاألومنخالل مثل:مسرحة كونهاتحقيقها
منخاللأنتساعدعلىبقاءأثرالتعلمفترةأطول،أيتشجعالطالبوتحفزهمنحوالتعلمو

أنهيمكنلمسرحةالمناهجأنوتستخلصالباحثةتقريبالزمانوالمكان،يمكنمسرحةالمناهج
فيع علىتساعد المتعلمين وتشجع ، والنفسية والمشكالتاالجتماعية الجصعوباتالتعلم

التعاملمعزمالئهمواالندماجمعهم،فإذاُأحسنتوظيفمسرحةالمناهجيمكنتحقيقمجموعة
مناألهدافالتيسوفتعملعلىالنهوضوالرقيوالتقدمفيالعمليةالتعليمية،حيثتعتبر

بمحورالعمليةالتربويةوكلهدفهاالطالب.مسرحةالمناهجالطال

 شروط ومعايير يجب أن تراعى عند مسرحة المناهج:خامسًا: 
م2008)حلسيرى المعلوماتإليصالناجحطريقالدراسيةالمناهجمسرحةأن(

المطلوبةالعلميةللمادةالمفهومتأكيدفيفاعلدورمنلهالماللتالميذنقلهاالمرادواألفكار
هذهمسرحةإالعليناوماموجودالمقررالمنهاجأنننسىأالعلينا،مناسببأسلوبوتبسيطها
مسرحةمتطلباتمن،واإلمكانقدرولكنذلكفيالتخصصعلىنؤكدالهذاوفيالمقررات
ثمشخصياتإلى"البنود"األفكارتحويلثمالمسرحيةإلىيحتاجالذيالدرساختيار:المناهج

مستوىوفهمالتعبيرفيالرمزيةعنواالبتعادوالعباراتاأللفاظاختيارويتطلب،الحوارةكتاب
مشاركةثم.الحوارخاللمنالتشويقعنصروضعو،الحوارللغةومتطلباتهمالعامالتالميذ

وتعليمية،وتربويةأفكارعلىالنصيحتويأنعلىبالتمثيل،التالميذمنممكنعددكبرأ
الروحلغرسالدروسهذهاستغاللوالحوار،خاللمنالتربويةوالسلوكيةاألهدافةخدم

.الوطنحبوالوطنيةواإلسالمية

وفيما يلي عرض ألهم الشروط والمعايير الواجب مراعاتها عند مسرحة المناهج وهي على 
 النحو التالي:
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ا - العربية اللغة قدراتالمتعلمينفيمجالاستخدام منمراعاة القريبة لفصحىالسهلة
 .(30م،ص2008واقعالتعليمواكسابهمحسنالبيان)عفانةواللوح،

المسرحية)النواصرة، - كتابة أثناء والخيال واإلبهار التشويق عنصر م،2010مراعاة
 .(118ص

 .اختيارالدرسالذييراعيفيهقدراتالطالبوحاجاتهورغباته -
 .احتواءالنصعلىالخيالواإلبهام -
والدرمكي،اح - )اللواتية الطلبة تجذب التي البطوالت من نماذج على النص تواء

 .(37م،ص2012

 طرق مسرحة المناهج:سادسًا: 
المناهجعلىطريقتينأساسيتينهما: مسرحة علىمحتوىتعتمد النماذجالتيتعتمد طريقة

مسرحته يتم الذي المنهج م، على تعتمد ال التي اإلبداعية الدراما نصطريقة أو حتوى
 .(124-110صصم،2001مكتوب)القرشي،

وفيمايليتفصيللكلمنهما:

 مسرحته: يتم الذي المنهج محتوى  على تعتمد التي النماذج طريقة -1
تعتمدعلىمحتوىالمنهج،بحيثيتممعالجةاألجزاءالمناسبةمنهليتمتقديمهاعلى

 أو الدراسة حجرة داخل سواء عرضها يتم مسرحية، معشكل المدرسة، علىمسرح
مراعاةأنيتمالربطبينالدراماومحتوىالمنهجبوعيشديدمنقبلالمعلموفقالمعايير

محددة.
 نص: أو محتوى  على تعتمد ال التي اإلبداعية الدراما طريقة -2

تعتمدالدرامااإلبدعيةعلىفكرةمعينةيحاولالمعلماستخالصهامنالتالميذ،أويطرحها
هذهعليهم إطار مواقفوشخصياتفي إبداع في التالميذ يبدأ ثم المناقشة، خالل من

الفكرة،وعلىذلكفالدرامااإلبداعيةالتعتمدعلىوجودنص،فالفكرةوالموقفوالنصيتم
إبداعهممنخاللالتالميذتحتإشرافالمعلم،وتتميزالدرامااإلبداعية:بأنهاتساعدعلى
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 التالميذ عامةإنطالق وبصفة قيود، أية دون وانفعاالتهم ومشاعرهم أفكارهم عن ليعبروا
يفضلاستخدامالدرامااإلبداعيةمعاألطفالفيمرحلةالحضانةوفيالصفوفاألولىمن

المرحلةاإلبتدائي.

تحويل إما وهي المناهج مسرحة خاللها من يمكن طريقتين هناك أن الباحثة وترى
أيديالطالبأنفسهمإلىمسرحيات،حيثيكونالنصهونفسهنصالنصوصالمتواجدةبين

المسرحية،وفيهذهالطريقةتقدمالخبراتوالمعلوماتللطالبمباشرةحيثتكونواضحة.

والطالبعلىحسب المعلم من وتحتاجإلبداع ما نوعًا إبداعية فهي الثانية الطريقة أما
بت المعلم يقوم أن فإما المسرحية المعلوماتمصدر وجود مراعيًا المسرحية نصوص أليف

أن الطالب من يحتاج هنا مباشرة، غير بطريقة ولكن للطالب يوصلها أن المراد واألفكار
يستخرجالمعلوماتبنفسهوهنايختلفمنطالبلطالبفيالحصولوالقدرةعلىالتعبيرعن

ف،أيضًافيهذهالطريقةممكنهذهالمعلوماتحيثيعبركلطالببطريقتهوأسلوبهالمختل
للمعلمأنيشركالطالبفيإبداعمواقفإرتجاليةخاللالحصةوتمثيلهاأمامالطلبةمعالحفاظ

علىالفكرةالرئيسيةالمرادتمثيلها.

 أنواع مسرحة المناهج:سابعًا: 
:هماالمناهجمسرحةأنواعمننوعين(226صم،2008)حلسذكر

 :الصف داخل هجالمنا مسرحية: أوال

معلمكلباستطاعةعالية،فنيةإمكاناتتحتاجالالدراسةحجرةداخلالمناهجمسرحية
يستطيعوالطرحالجمععمليتيفي:ذلكعلىوأمثلة،مادتهلمسرحةمبسطةطريقةيبتكرنأ

ولى،األالمرةفي(157)بمبلغمثالًيشتريوآخرالبقالة،صاحبدورتلميذاًيعطيأنالمعلم
اشتراهمامجموعأصبحرياالًكم:التاليالسؤالونطرحالثانية،المرةفيرياالً(231)وبمبلغ
األخرىالعملياتفيوهكذااحمد؟ الصفاإليمان،منالنظافةدرسفياإلسالميةوالتربية.
بعلبةيرميوالثانيالصف،رضأعلىمندياليرمياألولطالب،ثالثةالمضمونالثالث،
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لمعاقبةالصففيمحكمةتشكلمقعده،علىحبراًيضعوالثالثالصف،رضأعلىعصير
.والتالميذالصفحقفيخطأمنأوقعوامابرفعوالحكمالثالثة،الطالب

 :العامة الحفالت في المناهج مسرحة: ثانيا

مكاناتفنية،مقوماتإلىتحتاج خراج،وا عدادكبر،أماديةوا  رات،مؤثمنفيهبماوا 
لغةفيوالعواطفالوجدانمنأقربالقصصيالحوارنألأكثر؛وتخصصوألوانوأصوات،

المرحلةلمستوىمناسباالحواريكونأنعلىوالمحاضرات،الكتب المكتسبالطالبو،
المناهجازدحامجراءمنالطالبيعانيهاالتيوالمشاقالمتاعبولتخفيفذوقه،ومستوى،

وكلماالدرس،علىإقبالهممنويزيدأذهانهم،وينشطمستوياتهم،يدفعلذيااألمرالدراسية،
وتكسبهالصحيح،النطقعلىالطالبتعودومبسطة،فصيحةبلغةأوقصيرًا،الحواركان

.والتعبيرالقراءةفيأفضلقدرات

 وترى الباحثة أن أنواع مسرحة المناهج يمكن تصنيفها على النحو التالي:

ناهجداخلغرفةالصف:وهومايقومعلىوضعالمادةالدراسيةالمقررةعلىمسرحةالم -
النوعيتمتقديمالموادالدراسيةعلىشكل الطالبفيقالبمسرحيدرامي،حيثفيهذا
تحقيقها يمكن سلوكية أهدافًا منخالله تحقيقها األهدافالمراد وتكون مسرحياتودراما

 خاللالحصةالدراسية.
نوعالثانيفهويقومعلىالمسرحالتعليميالذيمنخاللهيمكنتحقيقأهدافعامةأماال -

فياإلذاعة توظيفه يتم ما مثل: معينة دراسية علىمادة التقتصر عام وبشكل للمناهج
تقدملألطفالوالطالبهيتحققأهداف المدرسيةووسائلاإلعالممنمسرحياتودراما

علىال يمكنتحقيقها بالدرسعامة، ولكنالتحققأهدافسلوكيةخاصة مدىالطويل،
والموادالدراسية،والمسرحالتعليميمكانموجودفيالمدرسةمخصصإلجراءالمسرحيات

 يمكنمنخاللهأنيقومالمعلمبتوظيفمسرحةالمناهجمنخاللالمسرحالتعليمي.
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 خطوات مسرحة المناهج:سابعًا: 
ىالمعلمالقيامبمجموعةمنالخطواتوتجملهاالباحثةفيمايلي:عندالقيامبالمسرحةعل

التي يمكناختيارموضوعاختيار موضوع المسرحية: -1 المسرحيةمنالمناهجالمقررة
تتوفرعلىمادةخصبةلمسرحةالمناهج،مثلكتبالمطالعةوالعلوموالتاريخوالجغرافيا

 .الحواروالحركةالتييمكنوضعهافيقالبمسرحييعتمدعلى
ربعمجموعاتميذإلىأيقومالمعلمباختيارالموضوعثميقسمالتالمسرحة الموضوع: -2

المعلم، بمساعدة تشترككلمجموعةفيتحويلالموضوعنفسهإلىمسرحيةقصيرة
 .ويجبأنتعتمدعناصرالمسرحوالبدلهامنبدايةووسطونهاية

-10أقسامتتراوحعددالجملفيكلقسممن)تقسمالمسرحيةإلىتقسيم المسرحية:  -3
األ20 على ليسهل جملة قصيرة( الحوارات عبارات تكون أن ويجب حفظها طفال

 .ومألوفة
يختارالمعلمالتالميذالذينسيقومونبأداءالشخصياتثميوزععليهمتوزيع األدوار: -4

 .(347صم،2009النصالكامللكييتولواحفظهوتقديمهبعدالبروفات)سعيد،

 وضحت اللواتية والدرمكي خطوات مسرحة المناهج فيما يلي:أأيضًا 

 المجموعةوتحضيرهانفسيًا.تهيئة -1
 .تحديدالفكرةوهذامرتبطبنوعيةالموضوعومنهامنيرىتركالفكرةمبتكرة -2
 .اختيارالمشاركينوتوزيعاألدوار -3
 .تهيئةالمكان)البيئةالصفية( -4
ثارةدافعيتهمللنصالمشاهدإعدادالمشاهدينو -5  .ا 
 .التمثيلأواألداء -6
 .المناقشةوالتقويم -7
م،2012مشاركةقدركبيرمنالطلبةوهذايكوننوعالتحكيم)اللواتيةوالدرمكي، -8

 (.39ص
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خطواتاإلجرائيةلمسرحةالمناهجفيمايلي:الفيماتوضحالباحثة

فيها - ويتم المسبق: اإلعداد للدإعدادمرحلة األهدافوا عدادالمعلم رسوصياغة
 .لعمليةالتمثيلطالبالنصوصالممسرحةالمناسبةللدرس،ويقومالمعلمبتهيئةال

-  على أسئلة بطرح المعلم يقوم المرحلة هذه في والتمهيد: التهيئة الطالبمرحلة
 لعرضالمسرحية.طالبويهيءالمعلمالكخبراتسابقة

 ضالمسرحيةعلىالطالب.مرحلةالعرض:فيهذهالمرحلةيتمعر -
مرحلةالمناقشة:فيهذهالمرحلةيتممناقشةالطالبحولالمسرحيةوحولالدرس -

 منأجلتحقيقاألهدافالمنشودة.
ال - يتم المرحلة هذه في التقويم: األمرحلة تحقيق من التأكد أجل من هدافتقويم

المنشودة.

 دور المعلم في مسرحة المناهج:ثامنًا: 
 معلم الالزمة لمسرحة المناهج:مهارات ال

البدللمعلمعندمسرحةالمناهجأنتكونلديهمهاراتمتنوعةفيهذاالمجالكييتمكن
المناهجبكفاءة الفي)،منمسرحة وقسمها  المنشودة صم،2010لتحقيقاألهدافالتربوية

(كالتالي:192-189ص
 مهارات إعداد الدرس الممسرح: وتتمثل في: -1

 .روسالتييمكنمسرحتهاتحديدالد -
 .قراءةالدرسقراءةجيدةلتحديدأهدافهوكيفيةتحقيقها -
 .صياغةأهدافالدرسصياغةإجرائية -
 .مراعاةشمولاألهدافلجوانبالعمليةالتعليمية -
 .مراعاةمناسبةاألهدافلزمنالحصة -
الزمني - التسلسل مراعاة الممسرح الدرس خالل يحدث أن يمكن لما تصور وضع

 .والمنطقيلألحداث
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 .تحديدأدوارالمتعلمينالمشاهدين -
 مهارات تطبيق الدرس الممسرح: وتتمثل في: -2

 إثارةدافعيةالمتعلمينللمشاركةفيالدرسالممسرح. -
 عرضالدرسعلىالمتعلمينبطريقةجذابة. -
 إعدادحجرةالفصلألداءالدرسالممسرح. -
 يهمفيتنظيمحجرةالدراسة.إتاحةالفرصةأمامالمتعلمينإلبداءرأ -
 توظيفمهاراتالمتعلمينلخدمةالدرسالممسرح. -
 إدارةالفصلإدارةجيدةأثناءتمثيلالدرس. -
 استخدامالسبورةكخلفيةمعبرةعناحداثالدرس. -
 توجيهالمتعلمينأثناءأدوارهمبرفق. -
 القدرةعلىمواجهةالصعوباتالتيتواجهتطبيقالدرس. -
 بتقويمتساعدعلىتنميةالخيالواإلبداعلدىالمتعلمين.اتباعأسالي -
 مراعاةقياسالتقويملألهدافالموضوعة. -

 مهارات تقويم الدرس الممسرح: وتتمثل في:  -3
 التأكدمنأداءالمتعلمينألدوارهمبإتقان. -
 تحديدمدىالتعاونبينالمتعلمينفيأثناءأدائهمألدوارهم. -
 رضتالدرسالممسرحومعالجتها.تحديدالصعوباتالتىاعت -
 تحديدأسبابإخفاقبعضالمتعلمينفيأداءأدوارهم،ومعالجةهذهاألسباب. -
 التأكدمنقيامجميعالمشاهدينبإبداءملحوظاتهم. -
 التأكدمنإنتهاءالدرسالممسرحبإنتهاءزمنالحصة. -
 الوقوفعلىمدىتحقيقالدرسألهدافهالمموضوعة. -
 مدىانضباطالفصلأثناءالدرسالممسرح.الوقوفعلى -
 تحديدإيجابياتوسلبياتالدرسالممسرح. -
 التأكدمنتحقيقاألهدافالموضوعة. -
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منخاللماسبقيتضحأنهناكمجموعةمنالمهاراتالتييجبأنتتوفرلدىالمعلم
يثالثخطواتتمركزتفعندتطبيقوتوظيفمسرحةالمناهجفيالعمليةالتعليميةالتعلمية

،والسيماالجانباإلبداعيمنالمعلمالذيمنخاللهيستطيعجذباإلعدادوالتطبيقوالتقويم
انتباهالطالبوتحفيزهموتشجيعهمنحواإلبداعوالرغبةفيمشاهدةالمسرحية.

ومنخاللماسبقيتضحأنمسرحةالمناهجالتقتصرعلىمادةدراسيةمعينةبالعكسكل
خصبةللمسرحة،ولكنالدوراألكبريعتمدعلىالمعلمفيكيفالمواد الدراسيةتعتبرأرضًا

الدراسية فيحصته المسرحة توظيفهذه دراسية،يمكنله منحصة وكيفيحولالحصة
عاديةإلىمسرحيةيمكنمنخاللهاإيجادجومناإلثارةوالتشويقوالتحفيزللطالبفيمعرفة

للمعلمإشراكالطلبةفيذلك،فيجبعدمإهمالدورالطالبفالطالبيكونالمزيد،أيضًايمكن
فهنا والصحيح، السليم فياالتجاه وتوجيهها إلىإخراجمنبوثقتها بحاجة قدراتكامنة لديه
يعتبرالطالبمحورالعمليةالتعليمية،ولمالمسرحةالمناهجمنقدرةعلىتحقيقذلكيمكن

يالعمليةالتعليميةالتعلمية.توظيفهاواستخدامهاف
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 المحور الثاني : القيم
 

 

أن يمكن بدقة أهدافها وتحديد إعدادها أحسن إذا الدراسية المقررات من كثير هناك
تؤديدورًاإيجابيًافيتأصيلالقيملدىالتالميذبإكسابهمهذهالقيموتنميتهالديهم،حيثيالحظ

وجهةإلىالجانبالمعرفيباإلضافةإلىالجانبالمهاري،أماالجانبأنالعنايةفيالتعليمم
التعليم فينظم غائبة هيفريضة القيم نقولإنتعليم تجعلنا أُهملإلىدرجة الوجدانيفقد
)عبد الجهاتالمعنية بها تقوم التي محاوالتالتطوير فيمعظم أيضًا غائبة وغنها الحالية

(.21م،ص1991الحليم،

 مفهوم القيم:اًل: أو 
مفهومالقيميشوبهانوعمنالغموضوالخلطفياستخدامها،وهذاألنهاحظيتباهتمام

لذلك لهااختلفالباحثونكثيرمنالباحثينفيتخصصاتمختلفة فيوضعتعريفمحدد
وتعددت فقط، واحد مجال على تقتصر ال القيم دراسة أهمية أن االختالفإلى هذا ويرجع

اختالففيوتنوع هناك أن األدبياتتبين على الباحثة اطالع خالل ومن القيم، تمفاهيم
السياسةوعلم االجتماعوعلم والتربيةوعلم كالفلسفة القيمحسبمجالالدراسة تعريفمفهوم

االقتصادوعلمالنفسوفيمايليتوضيحألهمتعريفاتالقيم:

أبو من34م،ص1988)العنين عرفها مجموعة " من( لدىالفرد تتكون واألحكام المعايير
أهداف اختيار من تمكنه بحيث واالجتماعية، الفردية والخبرات المواقف مع تفاعله خالل
وتوجيهاتلحياته،ويراهاجديرةبتوظيفإمكاناته،وتجسدخاللاالهتماماتأوالسلوكالعلمي

بطريقةمباشرةأوغيرمباشرة".

مجموعةالمبادئوالقواعدوالمثلالعليا،التي"بأنها(فيعرفها42م،ص1996)طهطاوي أما
يزنونبهأعمالهم،ويحكمون يؤمنبهاالناس،ويتفقونعليهافيمابينهم،ويتخذونمنهاميزانًا

بهاعلىتصرفاتهمالماديةوالمعنوية".
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 13صم،1999)أبو جحجوحوعرفها العقليةالوجدانيةوالم":بأنها( عتقداتالمتعلقةاألحكام
بفكرةأوموضوعأوموقفمعين،وهيتعدموجهاتعامةلسلوكاألفراد،فهيمعاييرللسلوك

الفرديواالجتماعيفيالحياة.

 64صم،2000)بربخويعرفها بالثباتواالستقرار":بأنها( التيتتسم منالمعايير مجموعة
هافيوجدانالتالميذ،منخاللالمنهاجالنسبي،والتييعتزبها،والتييسعىالمربونلغرس

المدرسيبشقيهالمعلنوالخفي،وتمثلاألنموذجالذييجبأنتلتزمبهالناشئةتحقيقًالألهداف
التعليميةالمنشودة،وتوضحعالقةالفردبربهوحياته،وتحددموقفهمنبيئتهاإلنسانيةوالمادية

وتنظمسلوكهوأفعاله".

"معاييروجدانيةوفكريةيعتقدبهااألفرادوبموجبها:(بأنها478صم،2000)أبو جادوعرفها
يتعاملونمعاألشياءبالقبولأوالرفض".

"كلالمعاييرالتيتؤثرعلىسلوكالفردوتوجهه:(فعرفهابأنها92صم،2000)ماديأما
االقتصاديوالصحينحومسارمعينوتحددنمطالعالقةبينهوبينمحيطهالبشريوالطبيعيو

وذلكبفضلنظاماالختياراتوالتفضيالتالتيتتأسسعليه".

 ص2002)مرعي والحيلةبينما 228م، للتفاعل:بأنهاعرفاها( الفرد يختاره إنساني إلتزام "
وتحقيقاالنسجاممعذاتهومعاآلخرينوالبيئةالكليةالتييحيابها".

"عبارةعنمكوننفسيمعرفيوعقليووجدانيأدائي:(بأنها55م،ص2005)الجالدوعرفها 
موجهالسلوكويدفعهنحووجهةمحددةوعينة".

45صم،2005)سلوت وتعرفه العقلية":بأنها( واألحكام المعايير من مجموعة عن عبارة
والتييسعى واألخالقية وتتفقوالتوجهاتالعقدية بالثباتواالستقرار، نسبيًا التيتتسم العامة
المربونإلىغرسهافيوجدانالتالميذمنخاللمحتوىالكتبالدراسية،وتمثلالنموذجالذي

يجبأنتلتزمبهالناشئةتحقيقًالألهدافالمنشودة".
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"معاٍنسامية،منثقافةالمجتمعوعقائده،ويكتسبهاالفرد:(بأنها17م،ص2010)األغاوعرفها
 فيؤمنبها التربية، وآرائه،أثناءعملية وترسخفيأعماقعقلهووجدانه،ويدافععنأفكاره

وتشكلشخصيتهوتنعكسكصفاتسلوكيةفيتصرفاته،ويتخذهامعيارًايحكمعلىالناسمن
خاللها".

"عبارةعنمعاييرومبادئوجدانيةوفكريةوضعها:(بأنها18صم،2012)العجرميوعرفتها 
االستمرارالنسبييعتقدبهاتالميذالمرحلةاألساسيةالدنياالمجتمعأوتعارفعليهاولهاصفة

ويتمثلونها،وبموجبهايتعاملونمعاألشياءالمختلفةبحيثتحددلهمماهومرغوبفيهوماهو
مرفوض".

الرغباتواالتجاهاتنحوةعنأحكامعقليةانفعاليةتوجهعبار":وتعرفهاالباحثةبأنها
الدراسةوتناولتهاويتشربهامنالمجتمعوالمدرسةوحسبالدراسةالحاليةيكتسبهاالفردويتعلم

."القيماألخالقيةوالقيماإلجتماعيةوالقيمالوطنيةوالسياسية

 تصنيفات القيم:ثانيًا: 
يتفقالمهتمينبدراسةالقيمعلىصعوبةتصنيفهاوعلىعدموجودتصنيفشامللها،و

منخاللاالطالععلى اختالفأيضا والبحوثوالمراجعالحظتالباحثة الدراساتالسابقة
تصنيفالقيموفيمايليتوضيحلبعضالتصنيفات:

يعتبر تصنيف العالم األلماني سبرانجر  (48م،ص2007)الجالد،تصنيف سبرانجر  -1
 من أشهر تصنيفات القيم فكان تصنيفه على النحو اآلتي:

بالمعرالقيم النظرية - تعنياالهتمام والسعيإلىالتعرفإلىما: فةواكتشافالحقيقة
 وراءالقوانين،وحقائقاألشياءبقصدمعرفتها.ويمثلهانمطالعالمالفيلسوف.

رجلالقيم االقتصادية - نمط ويمثلها والمادية االقتصادية بالمنفعة االهتمام يتضمن :
 األعمالواالقتصاد.

 لوبالشكلوالتناسق.وهيتعبرعناالهتمامبالجماالقيم الجمالية: -
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إيجابيةالقيم االجتماعية: - نظرة إليهم والنظر وخدمتهم، بالناس االهتمام تتضمن
كغاياتالوسائللتحقيقأهدافشخصية،وتمتازبالعطفوالحنانواإليثار،ويمثلها

 نمطالفرداالجتماعي.
شياءأواألشخاص:وتتتضمنعنايةالفردبالقوةوالسلطةوالتحكمفياألالقيم السياسية -

واألشخاص األشياء في والتحكم السيطرة إلى شخصيهدف فهو عليهم، والسيطرة
 ويمثلهمالنمطالقيادي.

:تتضمناالهتمامبالمعتقداتوالقضاياالروحيةوالدينيةوالغيبيةوالبحثالقيم  الدينية -
 عنحقائقالوجودوسرالكون.

العينين،تصنيف حريري  -2 صنف القيم على أساس المحتوى،  (209صم،1988)أبو
 وقسمها أيضًا إلى ستة أقسام هي:

 :وهيالقيمالتيتصفسلوكاألفرادوتعكسشخصيتهم.القيم الفردية -
 :هيالقيمالتيتنظمالعالقاتبينأفراداألسرة.القيم األسرية -
هم:هيالقيمالتيتحكمسلوكاألفرادأوداخلالمجتمع،ومعبعضالقيم االجتماعية -

 البعض،ممايميزهمعنغيرهممنالمجتمعات،وتضبطسلوكهم.
 هيالقيمالتيتضبطالنشاطاالقتصاديفيالمجتمع.القيم االقتصادية: -
وتربيتهمعليهاالقيم التربوية - فياألبناء، المجتمعإلىغرسها التييعتمد :هيالقيم

 سواءبالقدوةأوعنطريقالمدرسةأواألسرة.
األفرادسياسية:القيم ال - وكذلكعالقة بالمحكوم، الحاكم عالقة التيتحكم القيم هي

 بالدولةأوالنظامالحاكم.
 إلى التصنيفات اآلتية: (209م،ص1988بينما صنفها أبو العنين) -3
هيتلكالقيمالمنظمةلعالقةاإلنسانباهللتعالىوتحددصلتهالقيم الروحية)العقدية(: -

 به.
 وهيتلكالقيمالتيتتصلبشعوراإلنسانبالمسؤوليةوالجزاءوااللتزام.القيم الخلقية: -
ووظيفةالقيم العقلية - إليها، الوصول وطرق بالمعرفة تتصل التي القيم تلك وهي :

 المعرفةوأدبالبحث.
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العالقاتالقيم االجتماعية - اإلنساناإلجتماعيوتنظيم التيتتصلبوجود تلكالقيم :
 فيالمجتمع.

تلكالقيمالتيتتصلبالجوانباالنفعاليةفيحياةاإلنسانيم الوجدانية) االنفعالية(:الق -
 منغضبوكرهوغيرذلك.

الوجودالقيم المادية: - على المساعدة المادية بالعناصر تتصل التي القيم تلك هي
 اإلنساني.

دراكاإلتساقفيحالقيم الجمالية: -  ياةاإلنسان.وهيالتيتتصلبالتذوقالجماليوا 
 ( في كتابه "القيم في العملية التربوية" إلى ثالث تصنيفات:م1984أيضا أشار زاهر) -4
 تصنيفسبرانجرالعالماأللمانيفيكتابه"أنماطالناس". -
 صنيفموريسللقيموفقمستوياتها)القيمالشخصيةوالقيماالجتماعيةوالقيمالثقافية(ت -
تصنيفالقي - حيثتم علىشكلمتصلعلىتصنيفريشر: وفقمحكاتمتعددة م

 النحوالتالي:
 الموضوعية-معيارالذاتية. 
 التخصيص-معيارالعمومية. 
 الوسطية-معيارالنهائية. 
 معيارالمضمون. 
 معيارالعالقةبينمحتضنالقيمةوالمستفيدمنها. 

 ( وهي كالتالي:53م، ص1996ويصنف طهطاوي القيم إلى ستة ميادين )طهطاوي، -5
 .لقيمالوجدانية:ويعنيبهاالقيمالروحيةا -
 .القيماألخالقية -
 .القيمالعقلية -
 .القيماإلجتماعية -
 .القيمالجسمانية -
 .القيمالجمالية -
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 م(القيم حسب ستة ابعاد وهي:1997وصنف الشعوان ) -6
 .بعدالمحتوى -
 .بعدالمقصد -
 .بعدالشدة -
 .بعدالعمومية -
 .بعدالوضوح -
 .بعدالدوام -
 وهي: (67ص،م2000خ في دراسته إلى التصنيفات التالية)بربخ،وأشار برب -7
:الىالقيم:حيثصنف Webster Dictionary ويبسر قاموس تصنيف  -
 (االخالصالنزاهة،الصدق،االمانة،)األخالقيةمثل:القيم.
 (المساعدةالتطوعي،العملالتعاون)المجتعيةمثل:القيم.
 (والعقالنيةالترويوالفضول،حب)الفكريةمثل:القيم.
 (والمواطنةالعامةالمصلحةايثار)السياسيةمثل:القيم.
:وتضمنالقيممنمستوياتأربعةبينشيلر:حيثميزشيلر و تصنيف  -
 ألخر.فردمنوتختلفالحسيةالطبيعةقيموهي:األدنىالمستوى
 والموت.والحياةوالمرضالصحةقيمتضم:الحيويةالقيممستوى
 والعدل.والجمالالحقيقةقيموتشملالجسدعنمستقلةهي:الروحيةالقيمتوىمس
 والعبادة.االيمانمشاعروتشملالمقدسيقوامها:الدينيةالقيممستوى

القيم على أساس المحتوى إلى ثمانية  (54صم،2005)سلوت،بينما صنفت دراسة -8
 أبعاد، جاءت على النحو التالي:

هيمجموعةمنالقيمالمستمدةمنالديناإلسالمي،والتيتنظمعالقة:القيم الروحية -
اإلنسانبخالقهوتحددصلتهبربه،وذلكبتأديةحقهللاعليه،كماتنظمعالقةاإلنسان

 بنفسهوباآلخرينوهيتشملالجانبالعقائديوالجانبالتعبدي.
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التفاالقيم االجتماعية: - نمط تحدد التي القيم مجموعة العالقاتهي وشكل عل،
 والتواصلبينأفرادالمجتمع.

لدىالفردالقيم الخلقية: - األخالقية المنظومة فيبناء التيتسهم القيم هيمجموعة
 بحيثينعكسذلكعلىمواقفهالمعرفيةوالسلوكيةوالنفسية.

تمام:هيمجموعةالقيمالتيتهتمبالنواحيالمادية،والتيتتعلقباهالقيم االقتصادية -
والتسويق باإلنتاج وتنميتها الثروة، على والحصول نافع، هو ما إلى وميله الفرد

 .واستثماراألموال
العلمالقيم العلمية - نحو إيجابية اتجاهات اإلنسان تكسب التي القيم مجموعة هي :

 والتعلمواإلبداع،وتساعدهعلىاكتسابالمهاراتالالزمةلذلك.
عةمنالقيمالتيتنظمالعالقةبينأفرادالمجتمعومؤسساتههيمجموالقيم السياسية: -

 ونظمهمنخاللالحقوقوالواجباتالسياسية.
هيمجموعةالقيمالتيتعبرعناهتمامالفردبالبيئةالمحيطة،والسعيالقيم البيئية: -

 للمحافظةعليهاوحمايتها.
تذوقمظاهرالجمالالمختلفة،:هيمجموعةالقيمالتيتوجهالفردإلىالقيم الجمالية -

 سواءتعلقتباألشكالأواأللوانأوالتناسقأوالبيانأواالخالق.
 ( إلى ست معايير كالتالي:48-46ص ص  م،2007بينما صنفها )الجالد، -8

نظرية،قيممعيار محتوى القيمة - سبرانجر)قيم تصنيف أشهرها ومن ،
 اقتصادية،...(.

 :متإلىحيثقسمعيار المقصد من القيمة -
 .قيموسائلية:هيوسائلتهدفإلىتحقيقغاياتأبعد
 .قيمغائية:أيتعتبرهدفًاأوغايةفيحدذاتها 

 تفرضهاوصنفتإلى:معيار شدة القيم ودرجة االلتزام التي -
 قيمملزمة:هيالقيم)اآلمرةالناهية(أيتشملالفرائضوالنواهي،وهي

عليهاإلزام،وعقوبة؛لذلكيحرصعلىتحددماينبغيأنيكون،ويترتب
تنفيذهابحزم.
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 ،قيمتفضيلية:هيالقيمالتييشجعفيهاالمجتمعأفرادهعلىاإلقتداءبها
والسيرتبعًالها،لكياليكونفيهاإلزاموعقوبةكالكرمواإليثار.

 تحقيقها باستحالة وفئاته المجتمع يحسأفراد التي القيم تلك مثالية: قيم
صورةكاملةإالأنهاتؤثرتأثيرًابالغًافيبعضاألحيانفيتوجيهسلوكب

 األفرادكالعفوعمنأساءأومقابلةاإلساءةباإلحسان.
 وقسمتإلى:معيار عمومية القيم -

 قيمعامة:هيقيميعمانتشارهابالمجتمعالواحدبغضالنظرعنطبقاته
وفئاته.

 مناسباتخاصةمثلالقيمالتيتتعلققيمخاصة:هيالقيمالتيتتعلقب
 باألعيادوالزواج.

 وصنفتإلى:معيار وضوح القيم -
 .قيمظاهرة)قيمصريحة(:هيالتييصرحبهاويعبرعنهابالكالم
 قيمضمنية:التينستخلصوجودها،ونستدلعليهامنمالحظةالميول

واالتجاهاتوالسلوك.
 وقسمتإلى:معيار دوام القيمة -

 برة:قصيرةالدواموسريعةالزوال،تتعلقبالكمالياتوالشكليات.قيمعا
 قيمدائمة:هيالتيتدوموقتًاطوياًلمنالزمن،تتعلقبالعاداتوالتقاليد

وتتناقلهااألجيالجياًلبعدجيلمعالمحافظةعليها.

 :لىإ األخالقية القيم (م2009)المزين، صنف أيضا -9

اتقانالعامة،المرافقعلىالمحافظةالوالدين،احترامااليثار،:مثلةالذاتي األخالقية القيم-
.العدلالوفاء،الصبر،،االمانة،التسامح،النظامعلىالمحافظةالعمل،

الشريف،التنافساألخريناحترامالضيف،،اكرامالتعاون:مثلاالجتماعية األخالقية القيم-
.المرضىزيارةاالحسان،
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.المقدسةالممتلكاتعلىالمحافظةعنها،والدفاعاألرضحب:مثلالوطنية خالقيةاأل القيم-

ترشيدالمدرسة،،حبالكهرباءاستهالكترشيدالعلم،تقدير:مثلالعلمية األخالقية القيم-
.العلميالتقدمتقديرالمياه،استخدام

 :الى القيم تصنيف في م(2012)العجرمي اعتمدت بينما -10

.التسامحاالخريناحترامالمسؤولية،،تحملالتعاون:مثل: االجتماعية قيمال  -

.هللاسبيلفياالنفاقالخير،عملالصالة،اقامةالوالدين،بر:مثل: الدينية القيم-

.،الصبراالخالصالمتبادل،االحترام،األمانة،الصدق::مثلاألخالقية القيم-

.النفسعنالترويحالجمال،مظاهرعلىالمحافظة،افةالنظحب:مثل:الجمالية القيم-

.علميةبأبحاث،القيامالعلماءاحترام،العلمطلبالتطور،مواكبة::مثلالعلمية القيم-

وجغرافيته،الوطنتاريخمعرفةوالتماسك،الوحدةالىالدعوة::مثلوالسياسية الوطنية القيم-
.الوطنيةالمناسباتحياءا،عنهوالدفاعللوطناالنتماء

 :التالية األبعاد حسب القيم صنفت (م2013)الدين سعد هبة أما -11

التضحيةالوطن،عنالدفاعالوطني،النشيدالوطني،العلمالوطنحب::مثلالوطني البعد-
.،التطوعاالنظمةالقوانين،احترامالوطني،االنتماءبالبطوالت،،االعتزاز

ادارة،التواضع،االهلاحتراماالخر،الرأياحترام،التسامح،التعاون::مثلعياالجتما البعد-
.الواجبداءأفياالخالصالعامة،والممتلكاتالعامةالمرافقعلىالمحافظةالوقت،

مثلالبيئي البعد - : التلوثمكافحةالتلوث،من،الحدعليها،الحفاظالطبيعةحب)
.(االستعمالترشيدالضوضائي،

،المحليالزراعياالنتاجتقدير،المحليالصناعياالنتاجتقدير):مثلاالقتصادي البعد -
.(،االدخارالوطنيةالسياحيةالمظاهرتقدير
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التصنيفاتالسابقة تصنيفويالحظمن تم أنه فمنها علىأساساتمختلفة ماالقيم
ومنهاماصنفعلى،لتزامومنهاماصنفعلىأساسدرجةاال،صنفعلىأساسالمحتوى

ومنهاماصنفعلىأساسالدوام.،ومنهاصنفحسبدرجةالوضوح،أساسالعمومية

: أخالقية، وقيم اجتماعية،  ووطنية، وسياسية قيم الباحثة القيم في هذه الدراسةإلى وخلصت
 وفيما يلي تعريف لكل منها:

ديانخاصةمشتركةالتينادتبهااألمحة،والهيتلكالقيمالدينيةالسالقيم األخالقية: -
حجاجي، تعليمها) على المدارس وحرصت والمسيحية (،126صم،2010االسالم

ةويعبرعنهاالفردبالصفاتوالمارساتاألخالقيةالتييتصفبهااألفراد،وهيمجموع
اإل احترام على تعمل المبادئ اإلنسان،من بها يتميز كقيمة واآلخرين لنفسه نسان

سلوكهوتك وذلكلصياغة الصالح، مناالنحرافعن النفسيالذييمنعه الوازع ون
وتصرفاتهفيإطارمحدديتفقوينسجممعالمبادئوالقواعدالتييؤمنبهابقيةأفراد

 م(.2004المجتمع)حسين،
توضيحلموقفاإلنسانوتحديدهبدقةمنالجماعةالتييعيشمعهاالقيم االجتماعية: -

تكاألسرة،أمكبيرةكالمجتمع،أماكبركالعالمكلهكماتعنيتوضيحعالقةصغيرةكان
واألسرة كالدين اجتماعية نظم من العالقات. هذه يحكم وما بالكون االنسان هذا
والتقاليد والعادات السلوك وأنواع والفكر والثقافة واالقتصاد والسياسة

 (.134م،ص2008واألعراف)حسن،
:تمثلالقيمالوطنيةالمواقفاإليجابيةتجاهالوطنوهيليستسياسيةالقيم الوطنية وال -

مفهومبلمبدأالدولالحديثةفهيمظهرمنمظاهرالوعيالوطنيإذأصبحتمعيار
على الفرد تحفز فهي بمجتمعه الفرد ارتباط مدى عن وتعبر الشعوب، قياستقدم

 المطالبةبحقوقهمعااللتزامبواجباتهالوطنية.

 مكونات القيم:ثالثًا: 
تتكونالقيممنثالثمكوناترئيسةهي:
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ويشملالمعارفوالمعلوماتالنظرية،عنطريقهيمكنتعليمالقيم،المكون المعرفي: -
 هميتهاوماتدلعليهمنمعاٍنمختلفة.المكونبالقيمةالمرادتعلمهاوأويتصلهذا

والمشاعالمكون الوجداني - االنفعاالت يشمل هذا: ويتصل الداخلية واألحاسيس ر
 المكونبالتقديرواالعتزازبها.

إلىسلوكالمكون السلوكي - تترجم فالقيمة القيمة، فيه الذيتظهر الجانبهو هذا :
النفس أواألداء الفعلي أوالسلوك القيمة بممارسة الجانب هذا ويتصل ظاهري

 (.173م،ص2002حركي)حالوة،

خاللالمكونالمعرفييكونالطالبفمنوناتالقيمةمماسبقتستخلصالباحثةمك
يستطيعالطالبخلفيةنظريةعنالقيمةومفهومهاوأهميتها،ومنخاللالمكونالوجداني

تكويناالتجاهاتواالنفعاالتالخاصةبسلوكه،أماالمكونالثالثوالذييعتمدعلىسابقيه
المكون هذا في السلوكي المكون هو المكونات لدىمن لمواقفوسلوكيات القيم تترجم

 الطالبوهيأسمىدرجةيمكنمنخاللهاالحكمعلىتوفرالقيملدىاألفراد.

 مصادر اكتساب القيمرابعًا: 
يكتسباألفرادالقيممنعدةمصادرويعتبرالديناإلسالميالمصدراألولواألساسيللقيم

ناكمصادرأخرىالكتسابالقيممنها:ممثاًلبالقرآنالكريموالسنةالنبويةأيضًاه

 األسرة: -
هيالمؤسسةالتربويةاألولىالتيتحتضنالفرد،ومنخاللهاتتشكلشخصيتهنولذا
للبناء الالزم السليم األساس ترسي حيث أهمية االجتماعية المؤسسات أكثر فهي

ال يكتسب البيتومنه في وقته جل الطفل حيثيقضي للمجتمع، سلوكاالجتماعي
المرغوب.


 المدرسة: -
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لألطفال القيم إكساب في مهمًا دورًا حيثتؤدي األسرة عن أهمية المدرسة تقل ال
وتنميتها،ويلقيعليهاالمجتمععبءتنشئةجيليحافظعلىقيممجتمعيةويلتزمبها.

 وسائل اإلعالم: -
يتأثر حيث التلفزيون، مشاهدة في وقتهم من طويلة فترات األطفال بمايقضي ون

من يقرؤنه بما أيضًا يتأثرون كما للقيم، اكتسابهم في تؤثر برامج من يشاهدونه
)رفاعي سلوكيات. من مرفوض أو مقبول هو ما إلى ترشدهم وصور مجالت،

(.54م،ص2011والجنوبي،

ويالحظمماسبقتعددالمصادرالتييمكنللطالبأنيكتسبمنخاللهاالقيموترى
أنالدور يأتيدورالباحثة ومنثم للطلبة، فياكتسابالقيم األولواألساسييكونلألسرة

األول الراعي تعتبر التي األسرة دور إلى جنبًا وأساسية مكملة األخرىحيثتعتبر الوسائل
ال وبهذا لدىللطالب، القيم وتنمية اكتساب في المؤسسات هذه من أي دور إنكار يمكن

الطالب.

 م القيم:أهمية تعليخامسًا: 
جميع أن إال للقيم، محدد تعريف وضع في التربوية والدراسات الباحثين اختالف رغم

المجتمعتساعدالدراساتواألبحاثأتفقتوأجمعتعلىأهميةالقيمفيالعمليةالتعليمية،حيث
أفرادعلىيسهلحكيمةئلابدإلعطاءوذلك،عليهتطرأالتيالسلبيةالتغيراتمواجهةعلى

العدوانيةالنزعاتمنالمجتمعوتقيكمابينهم،فيماالمختلفةالمواقففيبهاالتعامللمجتمعا
يتوافقالتيوالقوانينللقواعداألساسهيفالقيمأصحابها،معبحذرالتعاملإلىاألفرادفتدفع
وتطبيقها،لقيمابتلكالتمسكبضرورةالتامةوقناعتهمدينهمبتعاليمالتزامهمنتيجةالناسعليها
فيكونواإلنتماء،والوحدةبالسعادة،والشعورالرضا،لديهمويتحققالحياةلتستقيمحياتهمفي

ذلكفييبتغيالمجتمعهذافيإنسانوكلالضغائن،فوقيسموراقيًا،قويًا،متماسكًا،المجتمع
خاللاطالع،ومن(45صم،1996طهطاوي،)حياتهأمورمنأمركلفيوجلعزهللارضا

الباحثةعلىالدراساتالتيبينتأهميةالقيماستطاعتأنتلخصهافيالنقاطالتالية:
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تزودأفرادالمجتمعبالصيغالتييتعاملبهامعالعالم،وبطبيعةالعالقاتالتييجبأن -1
تسودبينهوبينالمجتمعاتاألخرى،وتحددلهأهدافًاومبرراتلوجوده،وبالتالييسلك

 (59صم،1981ضوئهاالسلوكالقويم)حسين،في
الفرد -2 رغبات تشبع أنها كما لإلنسان الحسن بالسلوك للتنبؤ كمؤشرات القيم تعمل

تحققللفردالراحة يتناسبمععقائدهوأفكارهومجتمعه،إضافةإلىأنها وحاجاتهبما
 النفس، شهوات وراء االنحرافواالنجرار من حمايته خالل من وغرائزهاواالطمئنان

 (28صم،1984وهيالتيتحددمساراتالفردوسلوكياتهفيالحياة)زهران،
الحياة،وهذا -3 تزودالقيمأعضاءالمجتمعبمعنىالحياةوالهدفالذييجمعهمفيهذه

محاوالت علىأنها يفكرونفيأعمالهم يتضحمنالنسقالقيميالذييجعلاألفراد
حدذاتها،بداًلمنالنظرإلىهذهالدوافعمنفائدةللوصولإلىأهدافهيغاياتفي

تستحقالعناء،لذلكتكونالقيمالعليافيأيجماعة،هيالهدفالذييسعىجميع
 (33صم،1986أعضائهاللوصولإليهإلىجانبأنهاتعطيمبررًاللوجود)زاهر،

جيهأبناءالمجتمعإلىتعتبرالقيمغاياتيسعىأفرادالمجتمعلتحقيقها،وتعملعلىتو -4
اإلحساس للفرد وتحقق األزمات، مواجهة على المجتمع تساعد كم الجماعي العمل
باألمان،فهويتسعينبهاعلىمواجهةضعفنفسه،والتحدياتالتيتواجههفيحياته،
وإلمكانيتها)أبو لها، عميق فهم عن ذاته مؤكدًا نفسه، عن للتعبير الفرصة وتعطيه

 (35م،ص1988العنين،
تحفظللمجتمعتماسكه،فتحددلهأهدافحياته،ومثلهالعلياومبادئهالثابتةالتيتحفظ -5

لههذاالتماسكوالثباتالالزمينلممارسةحياةاجتماعيةسليمة،وتساعدالمجتمععلى
مواجهةالتغيراتالتيتحدثفيهبتحديدهااالختياراتالصحيحةالتيتسهلعلىالناس

 (36ص،1988وتحفظاستقرارالمجتمعوكيانهفيإطارموحد)أبوالعنين،حياتهم،
6-  القيمة إتعد إذ لسلوكالفرد، داخليًا السلوكإلىالطريقالقويمضابطًا هذا توجه نها

والسديدفالفردإذاامتلكمنظومةمنالقيمالمتوحدةمعالمجتمع،فإنهاستكونضابطًا
يمكن خاللها ومن السلوك، المواقفلهذا مع الفرد بها التيسيتعامل الكيفية تحديد

التي األحكام عن المسؤولة هي فالقيم اآلخرين مع تعامله في وكذلك المستقبلية،
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مبارك، حياته) في يواجهه موقف أو موضوع أي في اإلنسان م،1992يصدرها
 .(132ص

آخ -7 وبمعنى عنهم الصادر السلوك تحدد معينة اختيارات لألفراد شكلتهيئ تحدد ر
في فيتشكيلالشخصيةالفرديةوتحددأهدافها مهمًا االحتياجاتوبالتاليتؤديدورًا

 إطارمعياريصحيح.
على -8 وتساعده اإلنسانفيالمواقفالمستقبلية، التيسيتعاملبها تشيرإلىالكيفية

ليبوالوسائلالتفكيرفيماينبغيعليهأنيفعلهتجاهالمواقفواألحداث،وتحددلهاألسا
 .التييختارهاتجاههاباإلضافةإلىتفسيرالسلوكالصدارعنه

تحققلهاإلحساسباألمانوتعطيلهفرصةفيالتعبيرعننفسهبلتساعدهعلى -9
م،1996فهمالعالمالمحيطبه،وتوسعإطارهالمرجعيفيفهمحياتهوعالقاته)الجمل،

 .(24-23صص
فياختياراأل -10 القيم فيتساهم  معينة بوظائفمجتمعية المناسبينللقيام فراد

مؤسساتالمجتمعالمختلفةكماتعملالقيمكمحفزاتودوافعللعملفمتىتكونتالقيم
المرغوبفيهالدىالفردفإنهينطلقللعمل،وتكونبمثابةالمرجعأوالمعيارأوالقاعدة

 .(44م،ص1996التيتنطلقمنهاوتقاسأعمالهبناًءعليها)طهطاوي،
تعطيالفرددفعةإيمانيةقويةللعمل،وتدفعهبنشاطألداءدورهالمناطبهفي -11

خدمةالمجتمع،ألنهيؤمنبأناألجرمنعندهللاعظيمفيندفعللعملبرغبةقويةفي
نفعمجتمعه.ويؤكدعلىانالقيمتدفعاألفرادإلىالعمل،وتوجهنشاطهم،وتعملعلى

متناسقًانوكذلكصيانتهمنالتناقضواالضطراب،ومعنىحفظنشاطاالفرا دموحدًا
القيم لديهم تتكون لم أؤلئكالذين والتناسقفيتصرفاته الوحدة يالحظعدم أنه هذا

 .(45م،ص1996الكافية،أولمتتضحبالمستوىالمطلوب)طهطاوي،
اعدعلىتحديدتسالثقافةوالتفكير،وتزودالقيمأفرادالمجتمعبقدرمشتركمن -12

وذلكألنالقيم منالمجتمعاتاألخرى، عنغيره المتميزة المجتمع مالمحشخصية
تزودالمجتمعبقدرمشتركمنالثقافةوالتفكيروبالتاليتساعدعلىالشخصيةالعامة
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المشتركةلجميعأفرادالمجتمعبالرغممنوجودقدرمنالتباينبينشخصياتأفراده
 .(39صم،2000)سمارة،

فتؤمن -13 الفاسدة، واألخالقية االجتماعية السلوكيات من المجتمع تحفظ القيم
من سالمته له تحفظ التي واألخالق والقيم السلوكيات من راسخًا حصنًا للمجتمع
الحق قيم تسوده ، ومثله بقيمه قويًا مجتمعًا يجعله مما الفاسدة، السلوكية المظاهر

 .(46م،ص2005قيمالشروالفساد)الجالد،والفضيلةواإلحسانوتحاربفيه
يختار -14 اإلنسان فإن ذاته، وتأكيد نفسه عن للتعبير فرصة الفرد القيم تعطي

سلوكياتهوالمواقفالمختلفةوفقالقيمالتييكتسبها،كماتدفعهالقيمإلىتحسينإدراكه
ولهوتوسعإطارهومعتقداتهلتتضحالرؤيةأمامه،وبالتاليتساعدهعلىفهمالعالممنح

وخلقيًا نفسيًا الفرد علىإصالح القيم كذلكتعمل وعالقاته. حياته المرجعيفيفهم
وتوجههنحواإلحسانوالخيروالواجب،كماتعملعلىمساعدتهلضبطشهواته؛كي

 .(27م،ص2006التتغلبعلىعقلهووجدانه)الزيود،
التوافقالنفسيواإلجتماعيلألفراد،تلعبالقيمدورًافاعاًلفيتحقيقالتكيفو -15

تعديل إلى يهدف الذي النفسي والعالج االرشاد عمليات في هامًا دورًا تؤدي كما
والجسدي النفسي االنحراف من اإلنسان يحفظ سياج وهي الدينية، والقيم السلوك

 .(43م،ص2007واالجتماعيوبدونهيصبحعبدًالغرائزه)الجالد،
متكاماًلمنةالمتعلمبناءشخصي لقيمأهميةكبيرةفيوتريالباحثةأنل بناًء

واالجتماعية،بحيثتتكاتفالمعارفوالقيموالمهاريةجميعجوانبهاالمعرفيةوالوجدانية
كراألمربالمعروفوالنهيعنالمنلديه،فتمكنهمناتخاذمواقفإيجابيةتتمثلفي

.بةوالسلوكياتغيرالمرغوبةوتمكنهمنالتمييزبينالسلوكياتالمرغو
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 القيم: اكتساباكساب و شروط سادسًا: 
:عندالطلبةالقيمالكسابواكتسابالبدمنمراعاةالشروطاآلتية

 .أنيحددالطالبالقيمالمستهدفةبدقةوبطريقةمبسطة -1
الم -2 فيه تشيع الذي الصفي فالمناخ وماديًا واجتماعيًا نفسيًا الودي المناخ حبةتوفير

 .والديمقراطيةوروحالتسامحواإليجابيةيشكلأرضًاخصبةلتعليمالقيموتعلمها
 .أنيكونالمدرسلهدورفاعلفيعملياتالتوجيهوالتواصلوالتعزيز -3
 .الحرصعلىتعزيزالقيمبالطرائقالمناسبةلدفعهاباالتجاهالمرغوب -4
أنماطقيميةمتنوعةتميزسلوكهاتزويدالطالببالعديدمنالنماذجالحيةالتيتمثل -5

 .وممارستهافيالمواقفالمختلفة
الراجعة -6 والتغذية بالمعززات وربطها المكتسبة القيم لممارسة المناسبة الفرصة إتاحة

 .(234-233م،صص2002المناسبة)مرعيوالحيلة،

إذافعمليةاكسابالقيمعمليةمنظمةومخططلها،وتحددبمجموعةمعاييروشروط،
والطالبشروط المعلم علىاكتساباتبع وأسهل أفضل ستكون تعلمها عملية فإن القيم

 المعلموالطالبوستحققاألهدافالمنشودةكمامخططلها.

 :القيم  كساببعض الخطوات الناجحة ال سابعًا: 
القيميجبعلىالمعلممراعاةمجموعةمنالخطواتليحققأهدافهالمنشودة،اكسابعند

منهذهالخطواتمايلي:و

تشجيعالطالبعلىأنيفهمواالتفاصيلالدقيقةويقرؤهاوهذابدورهيساعدالطلبةعلى -1
 تقبلاألفكارالجديدةوالتسامحمعالفكرالمختلف.

الطلبةعلى -2 تشجيع والهدفهو أساليبضبطالسلوك، تنميةضبطالذاتباستخدام
 رواعليها.تنميةعاداتإراديةبداًلمنأنيجب
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خاصة، -3 الموضوعات ونحو عامة بصفة التعلم نحو اإليجابية االتجاهات تشجيع
وان والحماسوالتوقعاتالعالية بالدفء سلوكه يتسم المدرسأن ولتحقيقذلكعلى

 يعرفتالميذهبأسمائهموأنيهتمبهمكأفراد.
ينتبهإلىاختياراستخداماستراتيجياتتوضيحالقيمعلىنحونسقيوعلىالمدرسأن -4

المقابلة، ( متاحة بدائل بين بحرية قيمه يختار أن الطالب وعلى للقيم طالبه
 .(2م،ص2010

وترىالباحثةأنمنالخطواتالمهمةتهيئةالطالبواستخدامأساليبتدريسحديثة
تقويم أساليب واستخدام والقيم المعلومات اكتساب على قدراته حسب كل  الطلبة تساعد

 سبةللقيمللتعرفماإذاتمتحقيقاألهدافالمنشودةأمال.منا

 الطرق التي تنمي القيم بأنواعها في التدريس:ثامنًا: 
 .اتباعالمثلالصالح)القدوة( -
 .االقناع -
 .تحديدنواحياالختيار -
 .األفكارالمنبثقةمناألصولالثقافيةوالدينية -
 .(74صم،1991اللجوءإلىضميرالفرد)زاهر، -

وتوضيحويرى الشعوان غرسالقيم، هي: القيم التدريستنمي منطرق هناكمجموعة أن
(.170صم،1997القيم،والتفكيراالخالقي،وتحليلالقيم)الشعوان،

مماسبقيتضحأنهناكطرقخاصةلتعلمالقيمتكونأكثرفاعليةمنغيرهافعلى
علمأنينوعفيطرقهحتىمالبنفسه،وعلىالللطنيختارأنسبهاسواءللمحتوى،أوالمعلمأ

يخرجمنالجمود،ويوجدجوًامنالمتعةوالتشويق،وزيادةدافعيةالطالبفيمزيدمنالتعلم
المعلمكلذلكسوفيخرجبأهدافمحققةعلىأكملوجه.فلواتبع
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 القيم اكسابدور المعلم في تاسعًا: 
مج له تربوي نظام أي المعروفأن بناءمن ليضمن ؛ لتحقيقها األهدافيسعى من موعة

والمعلمهوالشخصالمكلفبتحقيقمعظم المتكاملةمنجميعالجوانب، السوية الشخصية
هذهاألهدافبحيثاليركزعلىهدفويهملآخرمماينتجعنهخللفيبناءاألجيال.ومن

ا غرسوتنمية هو لتحقيقها المعلم يسعى التي األهداف بناءأهم في دور من لها لما لقيم
هاالطيبفيالنفس،وهذااألثرعلىراإلسالميةألنهاتتركأثالشخصية،وبالذاتالقيمواآلداب

كلها يشملها بل النفس جوانب من واحدًا جانبًا يخص ال الطالب  . شخصية
األدوار لغرستتعدد المعلم يقوم أن يمكن وتعزيزهالتي الطالب،القيم عند المعلمويا عتبر

التربويحيثيقععلىعاتقهالعبءاألكبرفيتحقيقاألهداف المحوراألساسيفيالنظام
التربوية،فهوحلقةوصلبينالنظامالتربويوالطلبة.

 القيم ما يلي: اكسابومن أهم األدوار التي يقوم بها المعلم في 

 .القيماكسابشعورالمعلمبأهميةدورهفي -1
 .بأهميةالقيمتعريفالطلبة -2
 .ربطالقيمبالعقيدةاإلسالمية -3
مدار -4 على وتوزيعها الدراسي العام خالل للطلبة إكسابها المراد القيم مجموعة تحديد

 .العام
 .أنيكونسلوكالمعلممتوافقمعالقيمالمرغوبةباعتبارالمعلمقدوةحسنة -5
 .السماحللطلبةبالتعبيرعنآرائهمبحرية -6
 .مثلةإيجابيةتبيننتائجااللتزامبالقيمالمرغوبةتقديمنماذجوأ -7
 .توظيفطرائقتدريسواستراتيجياتتعليمالقيمالمختلفةفيالمواقفالتعليمية -8
 .إعطاءالطلبةفرصةالحواروالمناقشةداخلالفصل -9

 .تضمينأساليبالتقويمواالختباراتلمواقفتتعلقبالسلوكالقيمي -10
 .ياءاألموروالزمالءعلىتعزيزالقيمالتعاونمعاألسرةوأول -11
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 ينبغي على المعلم عندما يريد إكساب القيم لتالميذه أن يراعي ما يلي:

سلوك -1 ولكنها لفظية وترديدات فضفاضة عابرة ليست فالقيم والممارسة، االقناع
 ومؤشرات.

 القدوة،وهذايتطلبمنالمعلمالقيامبدورقياديكمثاليحتذىبه. -2
داخلاإلقناع -3 للتالميذ التعليم وحرية الممارساتالديمقراطية إتاحة وذلكمنخالل ،

 الفصلوالمدرسة.
المتابعةواالستمرار،والتطويرالقيميليسعمليةتعتمدعلىالحماسواالنفعالالوقتي -4

 عرفة، توجيهه) واستمرار تصرفاته ومراقبة سلوكه في متابعة يتطلب م،1994بل
 (.181ص

 القيم اكسابر المدرسة كمؤسسة تربوية في دو عاشرًا: 
يتمذلكمنخاللاإللتزامباألمورالتالية:

تاحةالفرصةأما -1 مهمللتعرفعليهاتوفيرالخبراتالمتنوعةلتنميةالقيملدىالناشئةوا 
نماكيفيةبناءهذهوالوعيبهاإذإ نالمسألةليستمجردتقديمللقيمواستيعابهانظريًاوا 

 تعزيزهافينفوسهم.القيمو
االهتمامبتوفيرمواقفعمليةلممارسةهذهالقيمفاليكتفيبأساليبالوعظوالتلقينبل -2

 البدمنتوفيرالمواقفالحيةالتييعيشهاالناشئةفيالمدرسةلتعزيزقيمه.
تنمية -3 في والتفكير االنفعالية الشحنة واستخدام ومشاعرهم الناشئة باتجاهات االهتمام

 يم.الق
االهتمامبتوفيرالقدوةالصالحةالممثلةفيالمدرسالخيرالذييكونعلىدرجةعالية -4

 منالمهارةوعلىوعيوتدريبكافيينلتنميةالقيم.
االهتمامبتنظيمالعالقةالقائمةبينالمدرسةوالمجتمعومؤسساتهوالعالقةالقائمةبين -5

ق جو يسودها أن يجب إذ المدرسة في تأثيرًاالعاملين الناشئة بها يتأثر حتى يمي
 إيجابيًا.
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االهتمامباألنشطةالمدرسيةالمتنوعةوالتيتعدبيئةمناسبةلتنميةالقيمإذيمكنمن -6
 خاللهاممارسةتلكالقيمكالشورىوالحواروتبادلالرأيوالتعاون.

حي -7 من بالغة بفنية محتوياتها تختار أن على المدرسية بالمكتبة الشكلاالهتمام ث
والنشاط واللعب بالرياضة واالهتمام وتنظيمها تنوعها ومراعاة والمضمون

 (.64م،ص2005المسرحي)الجالد،

واالستفادةمنالدراساتالتربويةواألبحاثالتيتناولتمسرحةالمناهجمنبعداالطالع
التع المناهجفيالعلمية وتوظيفمسرحة استخدام أهمية للباحثة تبين جاءوالقيم أيضًا ليمة،

 لها دورفيترسيخسلوكياتوأفعالإيجابيةممكنأنمناهتمامالباحثةبالقيممنخاللما
تساعدفيتطورالمجتمعوتقدمه.

استفادتالباحثةومنخاللعرضاالطارالنظريواالستعانةبالدراساتوالبحوثالتربوية
كثيرًاوذلككانعلىالنحوالتالي:

 وممسرحةالمناهج.التوصللمفه -
 التعرفعلىأهميةوأهدافمسرحةالمناهج. -
 التعرفعلىأنواعوطرقمسرحةالمناهج. -
 بلورةفكرةمسرحةالمناهجواالستفادةفيالخطواتاإلجرائيةللدراسة. -
 التوصلإلىمفهومالقيممنخاللالتعريفاتالمختلفةوصياغةمفهومإجرائيللدراسة. -
 فاتالقيمومجاالتها.التعرفعلىتصني -
 التعرفعلىمكوناتومصادرالقيم. -
 القيم.اكسابالتعرفعلىأهمية -
 القيم.التعرفعلىطرقاكساب -
 التعرفعلىدوركلمنالمعلموالمدرسةفيتنميةالقيم. -

 سبقتمكنتالباحثة فيومنخاللما توظيفها المناهجوكيفية عنمسرحة منتكوينفكرة
 الوطنية،واختيارالقيماألكثرمناسبةللمادةوالطالب.تدريسالتربية
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 الفصل الثالث
 الدراسات السابقة

يتضمنهذاالفصلاستعراضالبعضالدراساتالتيلهاعالقةبموضوعالدراسةالحالية،
بموضوعالدراسةإلىقسمين:لعرضنتائجالدراسةجرىتقسيمهاحسبعالقتهاوتسهيالً

 المحور االول: دراسات تناولت مسرحة المناهج.

 المحور الثاني: دراسات تناولت القيم. 

كماويتناولالفصلتعقيبالكلمحورمنالمحورين،وتعيقبًاعامًاللدراساتالسابقة.

 المحور االول: دراسات تناولت مسرحة المناهج:
 م(2016درويش)

إلىاستقصاءأثرتوظيفالمسرحةفيتنميةالمفاهيمفيالرياضيات،والتواصلهدفتالدراسة
الرياضيلدىطالباتالصفالثامناألساسيبغزة،واستخدمتالباحثةالمنهجالتجريبيوهو

مال )ءأكثر من الدراسة وتكونتعينة ألهدافالدراسة، ومناسبة طالبات82مة من طالبة )
ناألدواتالتياستخدمتهاالباحثةفيالدراسةأداةتحليلالمحتوىالصفالثامناألساسي،وم

التي النتائج ومن الرياضي، التواصل مهارات مالحظة وبطاقة الرياضية المفاهيم واختبار
توصلتإليهاالدراسةوجودأثرإيجابيللمسرحةفيتنميةالمفاهيمالرياضيةومهاراتالتواصل

الرياضي.

Folostina &Tudorache &Michel & Erzsebet, Banga & Agheana & 

Hocaoglu(2015)

المرونةلدىاألطفالالذين علىدرجة تأثيرجلساتاللعبوالدراما يهدفالبحثإلىدراسة
المهام على التركيز على القدرة عدم من يعانون المدراسالذين قبل من مرفوضين يكونون

 العدواني السلوك لديهم ومن هذهالمدرسية تبنت المدرسي، والتحصيل األداء وانخفاضفي
الت المنهج )الدراسة من الدراسة عينة وتكونت من6جريبي، وهم للخطر معرضين أطفال )
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طالبالصفالثالثفيبوخارست،ومنأجلتحديددرجةالمرونةاستخدمالباحثالرسومات
النتائجعنزيادةوارتفاعالثقةلألطفالوأسئلةمبنيةعلىحلالمشكالتواالستكشاف،وكشفت

بالنفسوانخفاضفيالسلوكالعدواني.

 (م2014رشيد و حسين)

هدفتالدراسةالتعرفعلىأثرمسرحةالمناهجفيتحصيلتالميذالصفالخامساالبتدائي
وتكونت،واستخدمالباحثانالمنهجالتجريبيلتحقيقهدفالدراسة،فيمادةقواعداللغةالعربية

،تلميذافيالمجموعةالضابطة(20فيالمجموعةالتجريبيةو)تلميذاً(20ينةالدراسةمن)ع
لقياستحصيلالتالميذوكانمنأهمالنتائجوجودأثرايجابيمعرفياًاًاختبارانواستخدمالباحث

 أكثر العربية اللغة قواعد مادة تعلم في المناهج لمسرحة الطريقمن تركته الذي ةالتأثير
.االعتيادية

 (م2014الناصر وحمدي)

لمادة المناهج وفقمنحىمسرحة الدراما التدريسباستخدام التعرفعلىأثر هدفتالدراسة
قواعداللغةالعربيةفيالتحصيلالدراسيوتنميةمهارتياالستماعوالتحدثلدىتالميذالصف

واستخدمالباحثانالمنهج،لسعوديةالسادساالبتدائيفيمدينةالقطيففيالمملكةالعربيةا
المجموعتين ذو )،التجريبي من الدراسة عينة تلميذا62ًوتكونت المجموعة( على موزعين

والتجريبية اللغة،الضابطة قواعد اختبارتحصيليفيمادة استخدامها ومناألدواتالتيتم
الدراسةوجودفروقذاتداللةوالنتائجالتيتوصلتلها،ومنالعربيةومقياسااستماعوتحدث

احصائيةبينمتوسطيالعالماتالكليةللتالميذفياالختبارالتحصيليلمادةالقواعدومقياس
المناهجوهذا وفقمنحىمسرحة الدراما االستماعوالتحدثيعزىالىأثرالتدريسباستخدام

.الفرقلصالحالمجموعةالتجريبية
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 م(2014عبيدات وطوالبة)

أثر مسرحة وحدة)خلفاء بني العباس( في كتاب تاريخ العرب والمسلمين تالدراسةالتعرفهدف

،للصف السادس األساسي على التحصيل وتنمية مهارات التفاعل االجتماعي لدى الطلبة
(طالبافيالمجموعة46وتكونتعينةالدراسةمن)،واستخدمالباحثانالمنهجشبهالتجريبي

ولتحقيقأهدافالدراسةاستخدمالباحثانثالث،طالبافيالمجموعةالضابطة(44التجريبيةو)
تحصيل واختبار الدرامي األسلوب العباساستخدام بني خلفاء وحدة صياغة : أدواتوهي

االجتماعي التفاعل مهارات في،ومقياس فروق وجود الدراسة اليه توصلت ما أهم ومن
لصالحالمجوعةالتجريبيةالتيدرستباستخدامالوحدةمتوسطاتتحصيلأفرادعينةالدراسة

المصوغةبأسلوبدراميووجودفروقفيمقياسمهاراتالتفاعلاالجتماعيلصالحالمجموعة
التجريبية.

 م(2014الطائي والكالك)

هدفتالدراسةالتعرفعلىأثرمسرحةالمناهجفياكتسابقواعداللغةالعربيةوزيادةالدافعية
المتوسطةنحو المرحلة لدىطلبة الدراسةمن)،ها طالبةوزعتبالتساوي50وتكونتعينة )

علىالمجموعتينالضابطةوالتجريبية،ولتحقيقأهدافالدراسةأعدالباحثيناختبارالتحصيل
ومقياسالدافعية،وتوصلتالدراسةإلىتفوقالمجموعةالتجريبيةعلىالمجموعةالضابطةفي

ومقياسالدافعية.االختبار

Inoa & Gustave &Tabone(2014م)

والرياضيات، نجازالطالبفياللغة بينفنونالمسرحوا  التعرفعلىالعالقة هدفتالدراسة
استخدمتالدراسةالمنهجالتجريبي،وتكونتعينةالدراسةمنطالبالصفالسادسوالسابع

مجموعهم) مجم1193وكان مجموعتين: إلى قسمت من)(طالب تكونت ضابطة (964وعة
من) تكونت تجريبية ومجموعة بالدراسة729طالب استخدمت التى األدوات ومن ، (طالب

االختبار،حيثاظهرتنتائجالدراسةأنالذينتلقواتدخلفنونالمسرحتفوقواعلىالمجموعة
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المتعلقةبنظريةالضابطةفيفنوناللغةوالرياضيات،وبينتالدراسةأنإدخالالمسرحوالطرق
التغييريمكنأنتدعماإلنجازاألكاديميللطالب.

Atas(2014م)

هدفتهذهالدراسةتخفيضالقلقفيمهارةالكالملديمتعلمياللغةاالنجليزيةكلغةاجنبيةمن
الدراسةالقائمةعلىالدراما الباحثالمنهجالكمي،أجريتهذه خاللتقنياتالدراما،استخدم

،حيثكانتم2014- 2013فيتخفيضالقلقفيكوزانبتركياخاللالسنةالدراسيةودورها
تتكونمن) الدراسة ومنأدواتالدراسة24عينة طالبمنطالبالصفالثانيعشر، )

اختبارصمممنخاللمقياسالقلقومقابالتومذكراتكتاباتالطالب،ووضحتالدراسة
ساعدتعلىتخفيض الكالمودعمتمشاعرإيجابيةاتجاهتجربةأنالدراما القلقفيمهارة

التعلم.

 (م2012السري )

هدفتالدراسةإعدادبرنامجمقترحفيتعليمالرياضياتباستخداممسرحةالمناهجللتالميذذوي
تصعوباتالتعلمبالمرحلةاإلعداديةوالتعرفعلىأثرهفيتحسينمستوىتحصيلالرياضيا

الم هذه عند التالميذ، من منجموعة الدراسة طالبمنطالبالصف(40)وتكونتعينة
تجريبية مجموعة لمجموعتين قسمت االعدادي )،االول من ومجموعة20تكونت طالب )

( من تكونت طالب20ضابطة القدرات،( اختبار : الدراسة استخدمتها التي األدوات ومن
واالختبارالتحصيليفيالرياضيا ، الدراسةوجودت،العقلية ومنالنتائجالتيتوصلتإليها

بينمتوسطيدرجاتالمجموعةالتجريبيةفيالقياسينالقبلي0.01فروقدالةاحصائياعند
بين0.01والبعديلالختبارالتحصيليلصالحالتطبيقالبعديووجودفروقدالةاحصائياعند

طالبالمجموعةالضابطةفيالتطبيقمتوسطيدرجاتطالبالمجموعةالتجريبيةوالدرجات
.البعديلالختبارلصالحالمجموعة
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 (م2012الح)ص

العربية اللغة مقرر مسرحة في التعليم تقنيات استخدام أثر تعرف إلى الدراسة هذه هدفت
)النحو(للصفالخامسبمرحلةالتعليماألساسيعلىالتحصيلالدراسيللتلميذ،ومدىمراعاة

االستخد إستخدمهذا طريقالتدريسالتقليدية. باستخدام مقارنة بينالتلميذ، للفروقالفردية ام
التجري موحدالمنهج بعدي اختبار تطبيق وتم ضابطة،بي، مجموعتين إلى العينة ُقسمت

،درستالمجموعةالتجريبيةباستخدامتقنياتالتعليم(50عددها)وتجريبية(تلميذا50عددها)
المناه أنفيمسرحة أظهرتالنتائج التقليدية. بالطريقة الضابطة درستالمجموعة بينما ج،

التحصيلالدراسيللتالميذالذيندرسواباستخدامتقنياتالتعليمفيمسرحةمقرراللغةالعربية،
أفضلمنالتحصيلالدراسيللتالميذالذيندرسواباستخدامطريقةالتدريسالتقليدية.وتبينأن

ريسباستخدامتقنياتالتعليمفيمسرحةمقرراللغةالعربية)النحو(للصفالخامسطريقةالتد
م بينالتلميذ الفروقالفردية األساسيتعملعلىمراعاة التعليم التدريسبمرحلة بطريقة قارنة

التقليدية.

 (م2011سليم )

رهفيتنميةمفهومهدفتالدراسةالىبناءبرنامجتدريبيمستندعلىمسرحةالمناهجوقياسأث
األساسية المرحلة لدىطلبة الوطنية االجتماعيفيمبحثالتربية التواصل ومهارة المواطنة

(طالبةمقسمةعلى78وتكونتعينةالدراسةمن)،واستخدمتالباحثةالمنهجالتجريبي،العليا
والضابطة التجريبية ا،المجموعة الباحثة استخدمت الدراسة أهداف لمفهومولتحقيق ختبارا

االجتماعي التواصل لمهارة ومقياسا الدراسة،المواطنة إليها توصلت التي النتائج أهم ومن
التواصل مهارة مقياس على الطالبات ودرجات المواطنة مفهوم اختبار في فروق وجود

.االجتماعييعزىإلىالبرنامجالتدريبيالمستندعلىمسرحةالمناهج
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 (م2011سعيد)

لتأكدمنمدىفعاليةاستخدامالدراماومسرحةالمناهجفيمادةالتربيةالدينيةاتالدراسةهدف
،االسالميةوذلكلتنميةالتحصيلوبعضمهاراتالتفكيرالناقدلدىتالميذالمرحلةاالعدادية

(25(تلميذاوزعتعلىمجموعتينمجموعةضابطةتكونتمن)50تكونتعينةالدراسةمن)
ومجموعةتجريبيةتكونتمنتلمي ت25)ذا عداديمنطالبالصفاألولاإللميذاً( ومن،

أدواتالدراسةاختبارين:اختبارلقياسالتحصيلواختبارلقياسالتفكيرالناقدأيضااعدالباحث
 الممسرحة، الدروس بعض لتدريس المجموعةدلل تالميذ تقدم عن الدراسة نتائج وأسفرت

لقياسالبعديمقارنةبالمجموعةالضابطةإلىجانبتقدمفيالمجموعةالتجريبيةالتجريبيةفيا
بعديافيمقارنةالدرجاتالقبليةاألمرالذييدعمفكرةالبحثويؤكدمدىالفاعلية.

 (م2010محمد)

والتفكير التحصيل تنمية في المناهج مسرحة مدخل فعالية عن الكشف إلى الدراسة هدفت
ميذالصفالخامساالبتدائيفيمادةالدراساتاالجتماعية،وتحديدالمواصفاتاإلبداعيلتال

تدريسمحتوىالدراساتاالجتماعية المناهجعند فيمدخلمسرحة واألسسالواجبتوافرها
إلىاعادة التحصيلوالتفكيراالبداعيباإلضافة الصفالخامساالبتدائيلتنمية لدىتالميذ

تدريسية وحدة لتدريسهاصياغة االبتدائي الخامس للصف االجتماعية الدراسات مادة في
مدخل في توافرها الواجب واألسس المواصفات ضوء في المناهج مسرحة مدخل باستخدام

االجتماعية الدراسات مادة في المناهج الصفالخامساالبتدائيلدى مسرحة ومنتالميذ ،
الباحثةاأل التىاستخدمتها المناهجودواتوالمواد مدخلمسرحة باستخدام معدة إختبارحدة

بالمواصفاتواألسس قائمة الفهم( )التذكر، التالية تحصيلييشتملعلىالمستوياتالمعرفية
أهمالنتائجالتطبيقيةالتيتمالتوصلإليهاومنالمطلوبتوافرهافيمدخلمسرحةالمناهج.

تالم درجات متوسط بين إحصائيًا دال فرق تالميذوجود ودرجات التجريبية المجموعة يذ
وجودالمجموعةالضابطةفيالتطبيقالبعديلالختبارالتحصيلىلصالحالمجموعةالتجريبية

فرقدالإحصائيًابينمتوسطيدرجاتتالميذالمجموعةالتجريبيةودرجاتتالميذالمجموعة
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هارةالطالقةممايدلعلىتفوقالضابطةفيالتطبيقالبعديلمقياسالتفكيراإلبداعيفيم
المجموعةالتجريبية.

 (م2008محمد)

الصم االبتدائي األول الصف لتالميذ مقترحة حركية أنشطة منهج لتصمم الدراسة هدفت
مناهج،وتكونتعينةالدراسةمنوضعافالسمعبجمهوريةمصرالعربيةفيضوءمسرحةال

الخاصة(40) التربية مجال في ومعلمة وموجهاتالتربية(30)ومعلم موجهي من موجها
ومناألدواتالتىاستخدمتلتحقيقمسؤولمنمسؤوليالتربيةالخاصة،(15)الخاصةو

األنشطة منهج بناء واستبيان الشخصية والمقابلة المراجع تحليل استمارة : الدراسة هدف
البحثمنالموجهينوالمعلمينوتدلنتائجالدراسةعلىاتفاقآراءعيناتالحركيةالمقترح،

والنفسحركية المعرفية العامة) التعليمية األهداف مناسبة على  الخاصة التربية ومسؤولي
بين تام اتفاق ووجود السمع وضعاف الصم للتالميذ المقترح بالمنهج المتضمنة والوجدانية(

 الخاصة التربية ومسؤولي والمعلمات والمعلمين والموجهات محتوىالموجهين مناسبة على
.األنشطةالحركيةللتالميذالصموضعافالسمعووجوداتفاقتامعلىالمنهجالمقترح

 م(2007قزامل)

الدراسات تدريسمادة في المناهج مسرحة استخدام فاعلية التعرفعلى إلى الدراسة هدفت
االب المرحلة تالميذ لدى  الحياتية بعضالمهارات تنمية على علىاالجتماعية وأثره تدائية

ياستخدمتهاالدراسةبطاقةمالحظةضمتخمسمهاراترئيسة،ومناألدواتالتتحصيلهم
)التفكير،واالتصالالفعالوتكوينعالقاتايجابيةمعاآلخرينواتخاذالقراروقراءةالخريطة(

كفيمايتعلقواختبارتحصيليهدفلمعرفةأثرمسرحةالمناهجعلىنموالجانبالمعرفيوذل
من) الدراسة وتكونتعينة التجريبية21بالدروسالممسرحة، فيالمجموعة  وتلميذة تلميذ )

تلميذوتلميذةفيالمجموعةالضابطةمنتالميذالصفالرابعاألساسيومنالنتائج(21و)
تالميذالتيتوصلتإليهاالدراسةوجودفرقدالاحصائيابينمتوسطدرجاتاألداءالبعديل

المجموعتينالتجريبيةوالضابطةفياختبارالمهاراتالحياتيةلصالحالتجريبيةويوجدفرقدال
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بينمتوسطدرجاتاألداءالبعديلتالميذالمجموعتينالتجريبيةوالضابطةفياختباراحصائياً
بينمتوسطيدرجاتتال فرقدالاحصائيا التجريبيةووجود ميذالتحصيللصالحالمجموعة

الخمسلصالحاألداء فيالتطبيقينالقبليوالبعديفيالمهاراتالحياتية التجريبة المجموعة
ووجودفرقدالاحصائيابينمتوسطيدرجاتتالميذالمجموعةالتجريبةفيالتطبيقينالبعدي

والبعديفي استخ القبلي فاعلية البعديوأثبتتالدراسة التطبيق لصالح التحصيل داماختبار
مستوى على االيجابي والتأثير الحياتية بعضالمهارات تنمية على المناهج مسرحة مدخل

التحصيل.

 م(2006مرموش)

المعرفية بعضالجوانب تنمية في المناهج مسرحة أسلوب فاعلية على التعرف إلى هدفت
)االنتباه في في-االدراك-المتمثلة االبتدائي الخامس الصف تالميذ لدى الوحدةالتذكر(

الب اتبعت حيث والمعرفة العلوم مقرر من المغناطيسية التجريبي،الدراسية شبه المنهج احثة
(تلميذوتلميذةوزرعت64وتكونتعينةالدراسةمنتالميذالصفالخامساالبتدائيقوامها)

( تجريبية شبه ومجموعةضابطة32بالتساويعلىمجموعتينمجموعة وتلميذة تلميذ )(32)
اختبارتحصيليوبطاقةمالحظةواختبارالذكاءميذوتلميذةتل ،ومناألدواتالتياستخدمتها

ومنالنتائجالتيتوصلتإليهاالدراسةوجودغيراللفظيواستبانةالمستوىالثقافيفياألسرة،
فروقذاتداللةاحصائيةبينمتوسطيدرجاتتالميذالمجموعةالشبهالتجريبيةوالمجموعة

درجةال وبلغت التجريبية شبه المجموعة لصالح البعدي التحصيلي االختبار على ضابطة
 المشاهدين التالميذ وجوه على العرضلدى100السعادة مكمالت تأثير درجة وبلغت %

.%97.7التالميذالمشاهدين
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 (م2000يونس وعبد العظيم )

جفيتحقيقأهدافوحدتدريسيةفيهدفتالدراسةاليقياسأثراستخداممدخلمسرحةالمناه
(تلميذوتلميذةمنتالميذ69تكونتعينةالدراسةمن)و،النحولتالميذالصفاالولاالعدادي

ومناألدواتالتياستخدمتبالدراسةاختبارلقياساالهدافالمعرفيةالصفاألولاالعدادي
بكتابالصفاال الفاعلونائبه )وحدة فيالوحدة ومنالنتائجالتيولاالعدادي(،والمهارية

توصلتإليهاالدراسةوجودفروقلصالحالمجموعةالتجريبيةفيالجانبالمعرفيوعدموجود
فروقدالةاحصائيابينمتوسطيالمجموعتينالضابطةوالتجريبيةفيالمجالالمهاري.
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 لتعليق على الدراسات السابقة في المحور األولا
 من حيث الهدف: أوال -

أهداف استخدامتنوعت على أجمعت الدراسات جميع لكن األول المحور المحور دراسات
ويمكنتوضيحهاعلىالنحوالتالي:مسرحةالمناهج

دراسة: - مثل التحصيل تنمية على فاعليتها ومعرفة المناهج اهتمتبمسرحة دراسات
Inoa & Gustave &Tabone(2014م) وحسين)ودراسة والناصر2014رشيد م(

وطوالبة)م(2014وحمدي) والكالك)2014وعبيدات والطائي م(2014م(
وصالح)2012والسري) وسعيد)2012م( ومحمد)2011م( م(2010م(
 م(.2000م(ويونسوعبدالعظيم)2006ومرموس)

دراسة - مثل مختلفة متغيرات على المناهج مسرحة أثر بمعرفة اهتمت دراسات
(تناولتم2014)Atas لمفاهيمالرياضيةوالتواصلالرياضيم(تناولتا2016درويش)

وطوالبة) عبيدات دراسة تناولت و ودراسة مهارات2014تخفيضالقلق، تناولت م(
والكالك) الطائي ودراسة االجتماعي سليم2014التفاعل ودراسة الدافعية تناولت م(

م(تناولت2011عيد)م(تناولتمفهومالمواطنةوالتواصلاالجتماعيودراسةس2011)
محمد) ودراسة الناقد التفكير محمد2010مهارة ودراسة اإلبداعي التفكير تناولت م(

م(2007م(تناولتاألنشطةالحركيةفيضوءمسرحةالمناهجودراسةقزامل)2008)
 .تناولتالمهاراتالحياتية

تووي أثر على للتعرف تنوعت السابقة الدراسات أهداف أن مماسبق مسرحةالحظ ظيف
ولتحقيقاألهداففيالدراساتالسابقة،المناهج،ومدىفاعليتهاعلىمجموعةمنالمتغيرات

محمد) دراسة مثل تدريسي كمدخل المناهج مسرحة استخدم من  م(2010منهم
العظيم)2007وقزامل) ويونسوعبد كبرنامج2000م( المناهج مسرحة استخدم من ومنهم م(

الس دراسة مثل كأسلوب2012ري)مقترح المسرحة استخدمت الدراسات باقي بينما م(،
واستراتيجيةتدريسمنخاللمسرحةوحدةدراسية.اختلفتجميعالدراساتالسابقةفيالهدف

.الذيمنأجلهتمتوظيفمسرحةالمناهج)المتغيرالتابع(
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مناهجعلىتنميةالقيمبينماكانالهدفمنالدراسةالحاليةالتعرفعلىأثرتوظيفمسرحةال
لدىطالباتالصفالسادساألساسي.

 ثانيا من حيث المادة التعليمية: -

اختلفاستخداموتوظيفمسرحةالمناهجفيالدراساتالسابقةباختالفالموادالتعليميةفمنها
اللغةم(،ومنهاماتناول2012م(والسري)2016ماتناولمادةالرياضياتمثلدراسةدرويش)

وحسين)ال رشيد دراسة مثل وحمدي)2014عربية والناصر وصالح)2014م( م(2012م(
كانتبعضالدراساتفي،،م(2000م(ويونسوعبدالعظيم)2014والطائيوالكالك) أيضا

سعيد) دراسة مثل اإلسالمية التربية مرموس)2011مادة دراسة وكانت مادة2006م( في م(
 تناولت التي الدراسات ومن وطوالبة)العلوم، عبيدات دراسة اإلجتماعية م(2014الدراسات

م(.2007م(وقزامل)2010م(ومحمد)2011وسليم)

بينماكانتالدراسةالحاليةالحاليةفيمادةالتربيةالوطنيةللصفالسادساألساسي.

 ثالثا من حيث حجم العينة: -

 عددعينةفيدراسةكانأقل(طالب100-6اختلفحجمالعيناتفيالدراساتوتراوحتبين)

Folostina &Tudorache &Michel & Erzsebet, Banga & Agheana & 

Hocaoglu(2015(وأكبرعددعينةكانفيدراسةصالح)2012م)م

(طالبة.78فيحينكانحجمعينةالدراسةالحالية)
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 رابعا جنس العينة: -

ع اقتصر من فمنهم الدراساتالسابقة في رشيداختلفجنسالعينة دراسة الطالبمثل لى
م(2014وحسين) وحمدي)، الناصر وطوالبة)،م(2014ودراسة وم(2014وعبيدات ، 

Atas(2014،)السري)م ومحمد)2012وصالح)،م(2012و 2010م(، ،م(2010وسعيد)م(،
والكالك) الطائي دراسة مثل الطالبات على دراسته اقتصرت من وسليم،م(2014ومنهم

الدر2011) ومن قزامل)م(، ،م(2007اساتمنشملتالجنسينطالبوطالباتمثلدراسة
.م(2000ويونسوعبدالعظيم)،م(2006ودراسةمرموس)

أماالدراسةالحاليةفاقتصرتعلىالطالبات.

 خامسا المرحلة التعليمية: -

تنوعتالدراساتالسابقةمنحيثالمرحلةالتعليميةكمايلي:

المرحلة - طلبة تناولت )دراسات وحسين رشيد دراسة: مثل والناصر2014االبتدائية م(
م(2011م(وسليم)2014والطائيوالكالك)م(2014وعبيداتوطوالبة)م(2014وحمدي)
 م(.2006م(مرموس)2007م(وقزامل)2008م(ومحمد)2010م(ومحمد)2012وصالح)

السري) - دراسة مثل االعدادية: المرحلة طلبة تناولت وسعي2012دراسات )م( م(2011د
( العظيم وعبد السادسم(.2000ويونس الصف طالبات الحالية الدراسة تناولت بينما

 األساسي.

(م2014) Atas دراساتتناولتالمرحلةالثانوية:مثلدراسة -
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 سادسا من حيث بيئات الدراسة: -

ي:تنوعتالدراساتالتيتناولتمسرحةالمناهجلتشملبيئاتمختلفةعلىالنحوالتال

السري) دراسة مثل بمصر أجريت وسعيد)2012دراسات ومحمد)2011م( م(2010م(
وقزامل)2008ومحمد) )2007( العظيم وعبد ويونس في2000م( أجريت ودراسات م(،

وحمدي) الناصر دراسة مثل دراسة2014السعودية مثل باألردن أجري ما ومنها ، م(
وسعيد)2012السري) في2011م( أجري ما ومنها الطائيم(، دراسة مثل العراق
م(2012م(،ومناأجريفيالسودانمثلدراسةصالح)2014م(ورشيدوحسين)2014وكالك)
 & Folostina &Tudorache &Michel أجريتفيتركيا،ودراسةAtas(2014) ودراسة

Erzsebet, Banga & Agheana & Hocaoglu(2015م).فيرومانيا

لىالبيئةالفلسطينتحديدافيمدينةرفحاقتصرتالدراسةالحاليةع.

 سابعا منهج الدراسة: -

تبعاً السابقة، الدراسات مناهج النحوتباينت على وذلك الدراسة وهدف الموضوع الختالف
وحسين) رشيد كدراسة التجريبي المنهج استخدمتبعضالدراسات والناصر2014اآلتي: م(

والسري)2014وحمدي) والك2012م( والطائي وسليم)2014الك)م( م(2011م(
م(،وبعضهااستخدمالمنهجشبهالتجريبيمثلدراسةعبيدات2010م(ومحمد)2011وسعيد)
ومرموس)2014وطوالبة) دراسة2006م( مثل الوصفي المنهج استخدم وبعضها م(،
يونس2008محمد) هوفيدراسة كما المنهجالتجريبيوالوصفيمعا استخدم وبعضها ، م(

استخدمتالمنهجالكمي.(م2014)Atas م(،أمادراسة2000ظيم)وعبدالع

أماالدراسةالحاليةفاستخدمتالمنهجالتجريبيوالمنهجالوصفي.
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 ثامنا أدوات الدراسة: -

وطبيعة يتوافق تنوعها كان بحيث والموضوع الهدف بتنوع السابقة الدراسات أدوات تنوعت
ا من كثير اشتركت حين في فيفروضالدراسة تمثلت أداة استخدام في السابقة لدراسات

م(،ومنهامناستخدماختبار2014االختبارتبأنواعها:اختبارمعرفيكدراسةرشيدوحسين)
الناصروحمدي) 2014تحصيليمثلدراسة (م2014)Inoa & Gustave &Taboneوم(

وطوالبة) وكالك)2014وعبيدات والطائي السري)2014م( و وسعيد2012م( م(2011)م(
م(،ومنهممناستخدماختبار2000م(ويونسوعبدالعظيم)2006م(ومرموس)2007وقزامل)

م(،ومنهممناستخدماختبارذكاءكماهوفيدراسة2011مفهومالمواطنةمثلدراسةسليم)
م(،ومنهم2012م(،ومنهممناستخدماختبارالقدراتالعقليةكدراسةالسري)2006مرموس)
سعيد)مناستخ كدراسة الناقد التفكير اختبار مالحظة2011دم بطاقة مناستخدم ومنها م(،

ومنهممناستخدممقياساستماعوتحدثكدراسةم(،2006م(ومرموس)2007كدراسةقزامل)
وحمدي) عبيدات،م(2014الناصر كدراسة التفاعل مهارات مقياس استخدم من ومنها

م(،2014سدافعيةكماالحالفيدراسةالطائيوكالك)م(،ومنهماستخدممقيا2014وطوالبة)
محمد) كدراسة واالستبيان والمقابلة التحليل استمارة استخدم  من من2008ومنهم ومنهم م(،

قزامل) كدراسة المالحظة ومرموس)2007استخدم منم(.2006م( فكان الحالية الدراسة أما
لتحقيقأهدافالدر الباحثة المحتوىواختباراألدواتالتيأعدتها تحليل وأداة القيم قائمة اسة

القيم.

 تاسعًا األساليب اإلحصائية: -
 t-testفمنهامناستخدماختبارتعددتاألساليباإلحصائيةالمستخدمةفيالدراساتالسابقة

م(2007م(وقزامل)2014م(والطائيوالكالك)2016لعينتينمستقلتينمثلدراسة:درويش)
واختبارMann-Whitneyم(،ومنهامناستخدماختبارمانوتني2000م)ويونسوعبدالعظي

م(ومنهامناستخدمتحليلالتباين2012مثلدراسةالسري)Wilecoxn testويلكسون
م(ومنهامن2011م(وسليم)2014مثلدراسة:الناصروحمدي)ANCOVAالمشترك
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 Inoa & Gustave (وم2008استخداماختبارمربعكايتربيعمثلدراسة:محمد)

&Tabone(2014م).

لعينتينمستقلتينلكونهأنسباألساليبt-testبينمااستخدمتالدراسةالحاليةاختبار
اإلحصائيةلهذهالدراسة.

 نتائج الدراسة: عاشرأ -

ذاتداللة فروق التيوجود التجريبي المنهج اعتمدت التي السابقة الدراسات نتائج أظهرت
لصالح دراسة:إحصائية في هو كما المناهج بمسرحة درست التي التجريبية المجموعة

وحسين)2016درويش) ورشيد وحمدي)2015م( والناصر وعبيدات2014م( م(
وInoa & Gustave &Tabone(2014) م(و2014م(والطائيوالكالك)2014وطوالبة)
)2012السري) وصالح وسليم)2012م( وسعيد)2011م( ومحمد)2011م( م(2010م(

م(.2000م(ويونسوعبدالعظيم)2006ومرموس)

األثر الدراساتعلى إجماع الباحثة تالحظ األول المحور في السابقة الدراسات خالل ومن
تغيراتالمختلفة.اإليجابيلمسرحةالمناهجعلىقياسالم

















64 

 المحور الثاني: دراسات تناولت القيم
 

 

 (م2015الشاذلي )

تنميةبعضالمفاهيمالتاريخيةوالقيماالجتماعيةلديطالبالصفاألولهدفتالدراسةإلى
من) الدراسة وتكونتعينة التاريخية، القصة طالبوزعتبالتساوي80المتوسطباستخدام )

علىالمجموعةالتجريبيةوالمجموعةالضابطة،ومناألدواتالتىاستخدمتفيالدراسةاختبار
ومق التاريخية االجتماعيةالمفاهيم القيم داللة،ياس ذات فروق وجود إلى الدراسة وتوصلت
مستوى عند فياختبار 0.01احصائية الضابطة والمجموعة التجريبية بينطالبالمجموع

ووجود التجريبية المجموعة لصالح التاريخية عندالمفاهيم احصائية داللة ذات فروق
لمجموعةالضابطةفيمقياسالقيماالجتماعيةبينطالبالمجموعالتجريبيةوا 0.01مستوى

لصالحالمجموعةالتجريبية.

 (م2014عز الدين وعلي)

هدفتالدراسةالتعرفعلىتأثيربرنامجالتربيةالحركيةعلىتنميةبعضالقيمالتربوية)القيم
ل السياسية( والقيم األخالقية والقيم االجتماعية والقيم الوجدانية والقيم المرحلةالجسمية تالميذ

)،االبتدائية من الدراسة عينة المجموعة80وتكونت على بالتساوي وزعت وتلميذة تلميذا )
،دواتالتياستخدمتلتحقيقأغراضالدراسةمقياسالقيمالتربوية،ومناألالضابطةوالتجريبية

جموعةالتجريبيةوتوصلتالدراسةإلىوجودفروقدالةاحصائيابينالقياسالقبليوالبعديللم
لصالحالتطبيقالبعديأيضاوجودفروقدالةاحصائيابينمتوسطدرجاتالمجموعةالضابطة

والتجريبيةفيمقياسالقيمللتطبيقالبعديلصالحالمجموعةالتجريبية.
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 (م2013أبو مغنم )

الد تدريس في التشاركية الرقمية القصص فاعلية على التعرف إلى الدراسة راساتهدفت
واتبعتالدراسة،االجتماعيةفيالتحصيلوتنميةالقيماألخالقيةلدىتالميذالمرحلةاإلعدادية

التجريبي شبه والمنهج الوصفي )،المنهج من الدراسة عينة تالميذ66وتكونت من تلميذا )
الضابطة المجموعة الدراسة مجموعتي على بالتساوي وزعت االعدادي الثاني الصف

ومنموادوأدواتقائمةالقيماألخالقيةوبطاقةتصميمالقصةالرقيةودليل،عةالتجريبيةوالمجمو
القيم ومقياس المعرفي التحصيل واختبار المعلم ودليل الرقمية القصص لتطوير ارشادي

وتوصلتالدراسةإلىفاعليةالقصصالرقميةالتشاركيةفيتنميةالتحصيلالمعرفي،األخالقية
.القيماألخالقيةلذىتالميذالصفالثانياالعداديواكتساب

 (م2013يعقوب والمال)

هدفتالدراسةإلىدراسةأثرأفالمالكرتونعلىالقيماألخالقيةلألطفالوذلكبأخذعينةمن
أطفالالسودانوالمملكةالعربيةالسعوديةومقارنةمدىأثرأفالمالكارتونفيالقنواتالفضائية

مختلفتينعلىاألط ولكنهما فيبيئتينإسالميتين، والعقائدية، األخالقية فالفيجوانبالقيم
والجغرافيا، والتقاليد والمنهجبالعادات المقارن والمنهج التحليلي الوصفي المنهج اتباع وتم

م(سنةكعينةعنقوديةلمقارنةتأثيراألفال17-9التاريخي،وتماختيارالعينةمنالفئةالعمرية)
قناتي اختيار البحثوتم منالجنسينفيمجتمع الفئاتالعمرية MPC3الكرتونيةعلىهذه

وتكونتأدواتالدراسةمنأداةتحليلالمضمونوالمقابلةو،والجزيرةلألطفالكميدانللدراسة
األخالقية،االستبانة القيم على الكرتون ألفالم  سلبي أثر هناك أن إلى الدراسة وتوصلت

العقائديةفيالسودانوالسعوديةوكانأطفالالسودانأكثرتأثيرامناطفالالسعوديةوكانتو
(سنةوبينتالدراسةأنالرقابةاألسرية14-12الفئةاالكثرتأثيرامناألطفالتلكالتيبين)

علىاألطفالفيمايشاهدونهفيأفالمكارتونيةكانتضعيفةوذلكفيكالالدولتين.
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 (م2012الحبار)

وتنمية االسالمية االكتشاففياكتسابالقيم طريقة استخدام أثر إلىمعرفة هدفتالدراسة
العلمي الخامس الصف طالب لدى التأملي ذو،التفكير التجريبي التصميم الباحثة واتبعت

(طالبوزعتعلىالنحوالتالي:40وتكونتعينةالبحثمن)،المجموعتينمجموعةضابطة
تكونتمن)19) تجريبية طالبومجموعة طالب21( استخدمت،( ولتحقيقأهدافالدراسة

التأملي التفكير واختبار االسالمية القيم اختبار إلىوجود،األدواتالتالية: وتوصلتالدراسة
فرقذيداللةاحصائيةبينمجموعتيالبحثالضابطةوالتجريبيةفياكتسابالقيماالسالمية

وجودفرقذيداللةاحصائيةبينمجموعتيالبحثالضابطةالمجموعةالتجريبيةوولصالح
والتجريبيةفياختبارالتفكيرالتأمليولصالحالمجموعةالتجريبية.

 (م2012سالمان)

هدفتالدراسةعلىأثراستخداماستراتيجيةالتخيلاالفتراضيفيتنميةبعضالقيمالمتضمنة
العربي اللغة الصفالثانياالعداديفيمقرر الوجدانيلديتالميذ والذكاء وتكونتعينة،ة

( من عددها)72الدراسة تجريبية مجموعة لمجموعتين قسمت تلميذا ومجموعة37( تلميذ )
(تلميذ،ومنأدواتالدراسةمقياسالقيمومقياسالذكاءالوجداني،وتوصلت35ضابطةعددها)

ابينمتوسطيدرجاتالمجموعتينالتجريبيةوالضابطةفيالدراسةإلىوجودفرقدالإحصائي
بين إحصائيا دال فرق وجود التجريبية، المجموعة لصالح القيم لمقياس البعدي التطبيق
متوسطيدرجاتالمجموعتينالتجريبيةوالضابطةفيالتطبيقالبعديلمقياسالذكاءالوجداني

التدريسباستراتيجيةالتخيلاالفتراضي.لصالحالمجموعةالتجريبيةممايعكسفاعلية

 (م2012مرواد)

فيمنهجالدراسات قائمةعلىالسيرالشعبية مقترحة دراسية وحدة إلىإعداد هدفتالدراسة
االبتدائي الخامس الصف تالميذ لدى األخالقية والقيم التحصيل لتنمية اتبعت،االجتماعية

وتكونتعينةالدراسة،واحدةاالختبارالقبليالبعديالدراسةالتصميمالتجريبيذوالمجموعةال
في40من) المتضمنة اختبارتحصيليفيالمعلوماتوالحقائقوالمفاهيم اعداد وتم تلميذا )
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األخالقية ومقياسللقيم المعرفية الدراسية،الوحدة  الوحدة إلىفاعلية الدراسة وأسفرتنتائج
الشعبي السير على القائمة والقيمالمقترحة التحصيل لتنمية االجتماعية الدراسات منهج في ة

األخالقيةلدىتالميذالصفالخامساالبتدائيلصالحالتطبيقالبعديبنسبةأثركبيرة.

 (م2012عبد الحميد والبسطامي)

النصوص لتدريس الست التفكير قبعات استراتيجية فاعلية التعرفعلى إلى الدراسة هدفت
ةالتفكيراالبداعيوالقيمالخلقيةلدىتالميذالصفالثانياالعدادياالزهري،القرآنيةفيتنمي

(وزعتبالتساويعلى90واستخدمتالدراسةالمنهجشبهالتجريبي،وتكونتعينةالدراسةمن)
المجموعةالتجريبيةوالمجموعةالضابطة،ومناألدواتالتياستخدمتلتحقيقأهدافالدراسة

فكيراالبداعيومقياسالقيمالخلقيةوتوصلتالدراسةإلىفاعليةاالستراتيجيةفي:اختبارالت
عينة لدى الخلقية القيم تنمية في االستراتيجية فاعلية إلى باالضافة االبداعي التفكير تنمية

البحث.

 (م2012عبد الراضي)

قائمةعلىالمدخ مقترحة استراتيجية إلىالكشفعنفاعلية لالبنائيلتدريسهدفتالدراسة
التاريخفيتنميةبعضالقيملدىطالبالمرحلةالثانوية،واستخدمتالباحثةالمنهجالوصفي

المجموعتين ذو التجريبي والمنهج )،التحليلي من الدراسة عينة وزعت90وتكونت طالب )
وأسفرتنتائج،بالتساويعلىالمجموعتينالضابطةوالتجريبية،ومنأدواتالدراسةمقياسالقيم

الدراسةعنوجودفرقدالاحصائيابينمتوسطيدرجاتالمجموعةالضابطةوالتجريبيةفي
التطبيقالبعديلمقياسالقيملصالحالمجموعةالتجريبية.

 م(2012قربان)

بعض تنمية في المتحركة قصصالرسوم استخدام فاعلية أثر عن للكشف الدراسة هدفت
والقي العلمية الباحثةالمفاهيم اتبعت المكرمة، مكة مدينة في الروضة ألطفال االجتماعية م

تكونتمن) قصدية بطريقة العينة اختارتالباحثة طفالوزعتعلى50المنهجالتجريبي، )
المجموعةالضابطةوالتجريبيةبالتساوي،ومنأدواتالدراسةاختبارتحصيليمصور،وأسفرت
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ةاحصائيةبينالمجموعتينالتجريبيةوالضابطةفيالقياسالدراسةعنوجودفروقذاتدالل
فروقذاتداللةالبعديلمستوىالمفاهيموالقيماالجتماعيةلصالحالمجموعةالتجريبية،ووجود

االجتماعية والقيم المفاهيم لمستوى التجريبية للمجموعة والبعدي القياسالقبلي في احصائية
لصالحالقياسالبعدي.

DORUK(2012)

القيمالتربويةالعامة،والقيم هدفتالدراسةلتحديدالمعالجاتبالتفصيلوالتيتساهمفيتعليم
الرياضيةوالقيمالتربيعيةالرياضيةمنخاللالتجاربالتييحصلعليهاالطالبخاللالعمل

( اختيار تم ، الرياضية النمذجة كعين58علىأنشطة طالبمنالصفالسادسوالسابع ة(
منهممن(30(منطالبالصفالسابعكان)24منطالبالصفالسادسو)(34للدراسة)

(منالذكور،منأدواتالدراسةالمالحظةوأوراقالعملالتياستخدمهاالطالب28اإلناثو)
استخدم منظمة، والمقابالتالشبه الرياضية النمذجة أنشطة خاللإجراء وتسجيالتالفيديو

ا ليسفقطالقيممنهجدراسة ساهمتفيتطوير النمذجة أنشطة أن أظهرتالنتائج ، لحالة
التربويةالعامةبلأيضًاالقيمالرياضيةوالقيمالتربويةالرياضية.

 م(2011الحراحشة)

هدفتالدراسةالتعرفإلىأثرتدريسالتربيةاالسالميةباستخدامالمدخلالدراميعلىتنمية
لدى الدينية باألتالالقيم األساسي الخامس الصف الوصفيميذ المنهج الباحث واتبع ردن،

( من الدراسة عينة وتكونت التجريبي، والمنهج المجموعة60التحليلي على وزعت تلميذ )
الضابطةوالتجريبيةبالتساوي،وكانمنادواتالدراسةاختبارالقيم،ومنالنتائجالتيأسفرت

دراميعلىمساعدةالتالميذفيفهمهموتنميةالقيم.عنهاالدراسةفاعليةالدخلال
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 (م2011حسن)

األخالقية القيم لتنمية االسالمية برنامجمقترحفيالثقافة التعرفعلىفاعلية هدفتالدراسة
(80لدىطالبالصفاألولالثانوي،وتماستخدامالمنهجالتجريبيوتكونتعينةالدراسةمن)

عةالتجريبيةوالضابطةبالتساوي،وقامالباحثبإعداداستبانةتضمنتطالباوزعتعلىالمجمو
(قيمةأخالقيةينبغيتوافرهافيكتبالتربيةاالسالميةللصفاألولالثانويوقامبإعداد84)

اختبارتحصيليومواقفلقياسمدىتحققأهدافالوحدةالمختارة،وتوصلتالدراسةإلىوجود
بي احصائيا دالة لصالحفروق البعدي االختبار نتائج في المجموعتين طالب درجات ن

المجموعةالتجريبيةوفاعليةالبرنامجالمقترحفيتنميةالقيم.

 (م2011ابراهيم والعراقي)

هدفتالدراسةإلىالتعرفعلىفاعليةأسلوبيالترغيبوالترهيبفيتنميةالقيماالسالميةلدى
تكون المتوسط، االول الصف )طالب من الدراسة عينة الصف62ت طالب من طالب )
(للمجموعةالضابطة،ومن32(للمجموعةالتجريبيةو)30السادسوزعتعلىالنحوالتالي:)

أدواتالدراسةاختبارللتنميةفيقيمالتجربةوتوصلتالدراسةوجودفروقذاتداللةإحصائية
مستوى األ0.05عند التجريبية المجموعة طالب أسلوبلمصلحة معها استعمل التي ولى
الترغيب.

 م(2010العساف)

والنمو وتحليلالقيم القيم، توضيح استراتيجيات: استخدام أثر إلىالتحققمن هدفتالدراسة
الخلقي،فيتنميةالقيملدىطلبةالصفالتاسعفيمبحثالتاريخ،تكونتعينةالدراسةمن

(243( في موزعين وطالبة، طالبا شعب8( )( بالطريقة8في العينة وأختيرت مدارس )
العينةإلىمجموعتينضابطةتتكونمنشعبتينعددأفرادها تمتقسيم العشوائيةالعنقودية،

(طالبوطالبةومنأدواتالدراسة180طالبوطالبةومجموعةتجريبيةعددأفرادها)63))
ةإلىوجودفروقدالةاحصائيافياختبارقيمفيضوءاختبارألبورتللقيم،وتوصلتالدراس

وكانت التجريبية المجموعة التدريسلصالح في المتبعة االستراتيجية إلى تعزى  القيم تنمية
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و االجتماعية القيم مجال في فروق توجد ولم  والجمالية السياسية القيم مجال في الفروق
الدينية.

 (م2010حجاجي)

البرنامجالمقترحووفقالمدخلاألسلوبالقصصيفيهدفتالدراسةإلىالتعرفعلىفاعلية
وشبه التحليلي الوصفي المنهج الباحثة واتبعت القرار اتخاذ ومهارات السياسية القيم تنمية

(طالبةفيالمجموعة40(طالبةوزعتعلىالنحوالتالي:)75التجريبي،وتكونتعينةمن)
بكلية(35التجريبيةو) التجريبيةفيالمجموعةالضابطة الثالثةوهيالمجموعة البناتالفرقة

التيتماختيارهالتطبيقالدراسة،ومناألدواتالتياستخدمتهاالباحثةلتحققأهدافالدراسة
وتوصلتالدراسةإلىتفوقطالباتالمجموعةالتجريبيةفياكسابهملمجموعة،مقياسالقيم

اسيمنخاللالبيئةالمصريةوهذايدلعلىأهميةالقيمالقيمالسياسيةالهامةونموالتفكيرالسي
السياسيةفيمراحلتعليميةمختلفة.

 (م2010المصري)

االجتماعية القيم اكتساب في األدوار لعب استخدام أثر على التعرف إلى الدراسة هدفت
استخدمت غزة، محافظة في الصفالرابع لطلبة الجميلة لغتنا كتاب محتوى في المتضمنة

 التجريبي، المنهج الدراسةالباحثة األدواتالتياستخدمتها المحتوىواختبارومن تحليل أداة
تسابالقيمواستبانةلتبينمدىتضمنالجزءاألولمنكتابلغتناالجميلةللقيملقياسمدىاك

(طالباوطالبةوزعتبالتساويعلى66منوجهةنظرالمعلمين،وتكونتعينةالدراسةمن)
التجريبية) المجموعة في الطالب عدد كان حيث والتجريبية الضابطة طالب19المجموعة )

( الطالبات طال21وعدد )( الطالب عدد كان الضابطة والمجموعة وعدد13بة طالب )
)20الطالبات) على الدراسة عينة واشتملت طالبة االستبانة،50( لتطبيق ومعلمة معلم )

والضابطة التجريبية المجموعة بين احصائية داللة ذات فروق وجود إلى الدراسة وتوصلت
الحالطالب.لصالحالتجريبيةووجودفروقفيالتطبيقالبعديلص
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 (م2008عمارة وهاللي)

هدفتالدراسةإلىتعليمبعضالقيموتنميةمهاراتاالستماعاالستنتاجيلدىتالميذالصف
الثالثمنخاللالمعالجاتالتيتقتضيهااستراتيجية"توضيحالقيم"فيتنميةتلكالمهارات

وتكونتعينة،والتحليلوالتجريبيوقاممنهجالدراسةعلىالوصف،لدىتالميذعينةالدراسة
(تلميذوتلميذةمنتالميذالصفالثالثاالبتدائي،ومنأدواتالدراسةاختبار33الدراسةمن)

لقياسكلمنمفاهيمالقيمومهاراتاالستماعاالستنتاجيوقائمةبمهاراتاالستماعاالستنتاجي
 وتوصلت االبتدائي، الثالث الصف لتالميذ داللةالمناسبة ذات فروق وجود إلى الدراسة

احصائيةبينمتوسطيدرجاتمجموعةالبحثقبلالتطبيقوبعدالتطبيقفياألسئلةالخاصة
البعدي التطبيق لصالح االستماع متوسطيبمهارات بين احصائية داللة ذات فروق ووجود

بال الخاصة األسئلة في التطبيق وبعد التطبيق قبل البحث مجموعة االجتماعيةدرجات قيم
مهاراتاالستماع في النمو بين احصائيا دال ارتباط معامل ويوجد البعدي التطبيق لصالح

االستنتاجيوالنموفيادراكمفاهيمالقيماالجتماعيةلدىعينةالبحث.

 م(2008عبد الوهاب وعيسى )

االجتم بعضالقيم األطفال إلكساب برنامج وتطبيق إعداد إلى الدراسة وتنميتهاهدفت اعية
الحياتيةوالتعرفعلىترتيب تنميةمهاراتهم والتدريبعلىبعضالسلوكياتالتيمنشأنها
، اآلخرين ومساعدة والصدق واالحترام والمشاركة، التعاون في) المتمثلة االجتماعية القيم
االجتماعي القيم في الجنسين بين الفروق على والتعرف المسؤولية( وتحمل ة،الصداقة،

(طفلوطفلةمنتالميذ100وتكونتعينةالدراسةمن)،واستخدمتالباحثةالمنهجالتجريبي
( التالي: النحو على وزعت الخامس الصف و)44وتلميذات تلميذ وزعت56(  تلميذة )
الضابطة والمجموعة التجريبية المجموعة على القيم،بالتساوي مقياس الدراسة أدوات ومن

إلىوجودفروقذاتداللةاحصائيةبيندرجاتاألطفالفيوتو،االجتماعية صلتالدراسة
المجموعةالضابطةودرجاتاألطفالفيالمجموعةالتجريبيةلصالحالمجموعةالتجريبيةوذلك

علىمقياسالقيماالجتماعية.
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 م(.2008الضبع)

الناشئةوتعزيزهويته مالثقافيةفيضوءهدفتالدراسةإلىعرضدورالمعلمفيتنشئةقيم
تحدياتالعصرالحديث،واتبعتالباحثةالمنهجالوصفيالنقدي،وبينتالدراسةدورالمعلمفي
ضوءتحدياتالعصرومناألدوارالتيتوصلتإليهاالدراسةللمعلمدورالمربيالناقللقيم

والت السالم والحامللقيم والثقافةودوراالنسانصاحبالرسالة سامحوالحواروغرزالحضارة
القيمالخلقيةودعمالنشاطوالثراتالثقافيوالمشاركةالتوجيه.
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 التعليق على دراسات المحور الثاني:
 

 

 :الهدف حيث من أوال -

منأ إالعلىالرغم الثانيتحدتثعنالقيم الدراساتفيالمحور اختلفتفيأنهانجميع
ال،أهدافها بعض اقتصرت دراسةحيث مثل اإلجتماعية القيم تنمية على دراسات

م(،بينما2008م(وعبدالوهابوعيسى)2010م(والمصري)2012م(وقربان)2015الشاذلي)
مغنم) أبو دراسة مثل األخالقية القيم تنمية على الدراسات بعض م(2013اقتصرت

والبسطامي)2012ومرواد) الحميد وعبد وحسن)2012م( الد2011م( وبعض منم( راسات
حجاجي) دراسة مثل السياسية القيم دراسات2010تناولت لكل المستقل واختلفالمتغير م(،

المحورالثانيحسبأهدافكلدراسة.أماالدراسةالحاليةافشتملتعلىثالثمجاالتللقيم)
.القيماألخالقيةوالقيماإلجتماعيةوالقيمالسياسيةوالوطنية(

 :التعليمية ةالماد حيث من ثانيا -

اختلفتالمادةالتعليميةفيالدراساتالسابقةفمنالدراساتماكانفياللغةالعربيةمثلدراسة
م(،وكانتبعضالدراساتفيمادةالتربيةاإلسالميةمثل2010والمصري)،م(2012سالمان)

براه2011م(والحراحشة)2012م(وعبدالحميدوالبسطامي)2012دراسةالحبار) يمواإلمامم(وا 
م(،بينمابينماتناولتبعضالدراساتالقيمفيمادةالدراساتاإلجتماعيةمثل2011العراقي)

الشاذلي) مغنم)2015دراسة وأبو ومرواد)2013م( الراضي)2012م( وعبد م(2012م(
.م(.كانتالدراسةالحاليةفيمادةالتربيةالوطنية2010والعساف)

 :العينة حجم حيث من ثالثا -

-33اختلفحجمالعينةفيالدراساتالسابقةكلحسبطبيعةالدراسةوتراوححجمالعينةبين)
.(طالبة78(طالب.بينماالدراسةالحاليةكانتحجمالعينةفيها)243
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 :العينة جنس رابعا -

اختلفجنسالعينةفيالدراساتالسابقةوذلكعلىالنحواآلتي:

مثل - الذكور: تناولت الشادلي)دراسات مغنم)2015دراسة وأبو م(2013م(
وسالمان)2012والحبار) ومرواد)2012م( الراضي)2012م( وعبد م(2012م(
براهيموالعراقي)2011م(وحسن)2011م(والحراحشة)2012وقربان)  م(2011م(وا 

 م(2010(وحجاجي)م2012دراساتتناولتاإلناث:مثلدراسةعبدالحميدوالبسطامي) -
تنا - وعلي)دراسات الدين عز دراسة مثل معا(: ناث وا  )ذكور الجنسين م(2014ولت

والمصري)2010والعساف) وهاللي)2010م( وعمارة وعيسى2008م( الوهاب وعبد م(
 م(.2008)

.أماالدراسةالحاليةاقتصرتعلىالطالباتفقط

 :التعليمية المرحلة خامسا -

بحثفيالدراساتالسابقةوكانتعلىالنحوتنوعتالمرحلةالتعليميةفيالتيأجريعليهاال
اآلتي:

م(.2012دراساتتناولتمرحلةرياضاالطفال:مثلدراسةقربان)-

م(2012م(والحبار)2014دراساتتناولتالمرحلةاإلبتدائية:مثلدراسةعزالدينوعلي)-
والحراحشة)2012ومرواد) والعراقي)2011م( واإلمام براهيم وا  وال2011م( م(2010مصري)م(

م(.2008م(وعبدالوهابويونس)2008وعمارةوهاللي)

م(وعبدالحميد2012م(وسالمان)2013دراساتتناولتالمرحلةاإلعدادية:مثلأبومغنم)-
م(.2010دراسةالعساف)م(و2012والبسطامي)

.م(2011م(وحسن)2012دراساتتناولتالمرحلةالثانوية:مثلدراسةعبدالراضي)-

م(.2010دراساتتناولتالمرحلةالجامعية:مثلدراسةحجاجي)-
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كانتعينةالدراسةالحاليةمنطالباتالصفالسادساألساسي.

 :الدراسة بيئات حيث من سادسا -

ماأجريفيالمملكةالعربية الدراساتالسابقةفمنها اختلفتالبيئةالجغرافيةالتيطبقتفيها
م(،بينمابعض2012م(وقربان)2013م(ويعقوبوالمال)2015لشاذلي)السعوديةمثلدراسةا

براهيمواإلماموالعراقي)2012الدراساتفيالعراقمثلدراسةالحبار) م(،ومنهاما2011م(وا 
م(،بينمافيفلسطينفأجريت2010م(والعساف)2011كانفياألردنمثلدراسةالحراحشة)

الدراساتفكانتفيالبيئةالمصرية.م(،أماباقي2010دراسةالمصري)

فيمدينةرفح.اقتصرتالدراسةعلىالبيئةالفلسطينيةتحديداً

 :الدراسة منهج سابعا -

اختلفالمنهجالمتبعفيالدراساتالسابقةحسبطبيعةاألهدافمنالدراساتالسابقةمنهم
الدراسات،وم هوفيمعظم المنهجالتجريبيمثلما نهممنأجمعبينالمنهجمناستخدم

( الراضي عبد دراسة مثل معا والتجريبي  الوصفي والحراحشة)2012التحليلي م(2011م(
وهاللي)2010وحجاجي) وعمارة المنهج2008م( فاستخدمت والمال يعقوب دراسة أما م(،

(م2008الوصفيالتحليليوالمنهجالمقارنوالمنهجالتاريخي،فيحيناقتصرتدراسةالضبع)
المنهج و التجريبي المنهج الحالية الدراسة في اتبعتالباجثة النقدي. الوصفي المنهج على

الوصفياألكثرمالئمةلتحقيقأغراضالدراسة.

 :الدراسة أدوات ثامنا -

التي الدراسات من ومقياس، اختبار بين ما السابقة الدراسات في الدراسة أدوات تنوعت
لتحق الحبار)استخدمتاختبارالقيم مثلدراسة وقربان)2012يقأهدافدراستها م(2012م(

والعراقي) براهيم والعساف)2011وا  والمصري)2010م( وهاللي)2010م( وعمارة م(،2008م(
الشاذلي) دراسة القيم لقياس مقياس استخدمت التي الدراسات الدين2015ومن وعز م(

وأبومغنم)2014وعلي) وسالمان)2013م( ومروا2012م( الحميد2012د)م( وعبد م(
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الراضي)2012والبسطامي) وعبد وحجاجي)2012م( الوهاب2008م( وعبد م(
واالستبانة2008وعيسى) والمقابلة المضمون استخدمتبعضالدراساتتحليل حين في م(،

والمال) مام وا  يعقوب دراسة )2013مثل المصري من كل استخدم أيضا ، م(2010م(
أدواتالدراسةلديهما.م(االستبانةضمن2011وحسن)

تاسعًااألساليباإلحصائية: -

فمنها منها كل حسبطبيعة السابقة الدراسات في المستخدمة اختلفتاألساليباإلحصائية
 اختبار الشادلي)t-testاستخدم دراسة وعلي)2015مثل الدين وعز وأبو2014م( م(

والمال)2013مغنم) ويعقوب والحبار)2013م( ومروا2012م( م(2012د)م(
الراضي)2012والبسطامي) وعبد وقربان)2012م( وحسن)2012م( براهيم2011م( وا  م(
م(،ومنهممن2008م(وعمارةوهاللي)2010م(والمصري)2010حجاجي)م(و2011والعراقي)

المصاحب التباين تحليل الحراحشة)ANCOVAاستخدم دراسة م(2011مثل
ال2011والعساف) تحليل استخدم من ومنهم م( االحادي دراسةANOVAتباين مثل
م(.2008م(وعبدالوهابوعيسى)2011العساف)

لعينتينمستقلتين.t-testبينمااستخدمتالدراسةالحاليةاختبار

 :الدراسة نتائج عاشراً  -

اختلفتالوسائلوالطرقالتيتماستخدامهالتنميةالقيمفيدراساتالمحورالثانيولكنجميعا
يعقوبوالمال)أجمععلىاألث دراسة عدا ما القيم علىتنمية نذكر2013راإليجابيلها م(،

منها:

دراسة - في جاء كما اإلجتماعية القيم تنمية على التاريخية للقصة إيجابي أثر وجود
 م(.2015الشاذلي)

أبو - دراسة في التربوية القيم بعض تنمية على التشاركية للقصص إيجابي أثر وجود
 .م(2013مغنم)

 .م(2012فاعليةطريقةاالكتشافعلىاكتسابالقيماإلسالميةفيدراسةالحبار) -
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 .م(2012فاعليةالقصصالشعبيةعلىتنميةالقيماالخالقيةفيدراسةمرواد) -
الحميد - عبد دراسة في الخلقية القيم تنمية على الست القبعات استراتيجية فاعلية

 .م(2012والبسطامي)
ورالثانيتالحظالباحثةفاعليةئجالدراساتالسابقةفيالمحعضنتامنخاللعرضب

القيم الوسائلوالطرقواالستراتيجياتالمختلفةفيتنمية للبحثاستخدام استدعىالباحثة مما
التربيةالوطنيةلدىطالبات تنميةالقيمفيمادة عنطريقةأخرىوجديدةيمكنمنخاللها

.الصفالسادساألساسي
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 تعقيب عام على الدراسات السابقة
 

 

 .أجريتالدراساتالسابقةفيفتراتزمنيةمتباينةوبلدانمتعددة -1
 األهدافالدراساتالسابقةالقائمةعلىمسرحةالمناهجفاعليتهافيتحقيقمعظمأثبت -2

العظيم) يونسوعبد دراسة عدا ما لها، مسر2000الموضوعة فاعلية أثبتت فقد حةم(،
 المناهجفيتحقيقجميعاألهدافإالأهدافالمجالالمهاري.

أثبتتجميعالدراساتالسابقةفاعليةاالستراتيجياتواألساليبالمستخدمةفيتنميةالقيم، -3
 م(فكاناألثرسلبيفيتنميةالقيم.2013ماعدادراسةيعقوبوالمال)

ل -4 التجريبي المنهج السابقة الدراسات بعض الطريقةاتبعت مع المقترح النموذج مقارنة
التجريبي، للمنهج استخدامها في الدراساتالسابقة مع الحالية الدراسة وتتفق اإلعتيادية،

العينةلمجموعتين تقسيم أثرتوظيف:حيثتم لمقارنة مجموعةتجريبيةوأخرىضابطة؛
 .مسرحةالمناهجعلتنميةالقيم

تلفةتنوعتمابينأطفالرياضاالطفالوطلبةالمرحلةشملتالدراساتالسابقةعيناتمخ -5
اإلبتدائيةواإلعداديةوطلبةالجامعات،بينماتكونتعينةهذهالدراسةمنطالباتالصف

 .السادساألساسي
استخدمتمعظمالدراساتالسابقةاالختباركأداةمنأدواتالدراسةوتتفقالدراسةالحالية -6

 عدتالباحثةاختباراللقيم.معهذهالدراساتحيثأ







 



79 

 أوجه اإلستفادة من الدراسات السابقة:
 .التعرفعلىالجهودالتيبذلتفيمجالمسرحةالمناهج،وكيفيةتطبيقها -1
 .بناءوتحديداإلطارالنظري -2
 .اختيارمنهجالدراسةالمناسب -3
 .كيفيةبناءاألدوات -4
 .نفرضياتالدراسةاختياراألساليباإلحصائيةالمناسبةللتحققم -5
 .المساهمةفيتحليلالنتائجوتفسيرها -6
 .مسرحةالوحدةالمختارةومراعاةالمعاييرالالزمتوافرهالبنائها -7
 .إعداددليلالمعلم -8

 أوجه االتفاق بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة
نجدبعضالدراساتاتفقتمعالدراسةالحاليةعلى:

 .لمناهجلزيادةالنشاطفيحجرةالصفوزيادةالتحصيلفاعليةتوظيفمسرحةا -1
منحيثالهدف،فمنحيثتوظيفمسرحةالمناهجكمافيدراساتالمحوراألول، -2

 .ومنحيثتنميةالقيمكماهوفيدراساتالمحورالثاني
 .منحيثالمنهجيةباستخدامالمنهجالتجريبيوالوصفيلهذهالدراسة -3
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 :الدراسة الحالية والدراسات السابقة أوجه االختالف بين
المناهجيفسرحةاختلفتالدراسةالحاليةعنالدراسةالسابقةفيالتعرفعلىأثرتوظ -1

 علىتنميةالقيمفيمادةالتربيةالوطنيةلدىطالباتالصفالسادساألساسي
للقيم: -2 ثالثمجاالت تناول في السابقة الدراسات عن الحالية الدراسة القيماختلفت

األخالقيةواإلجتماعيةوالسياسيةوالوطنيةمعا

 أوجه تميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة:
 .تميزتالدراسةالحاليةبحداثةالدراساتالتياستعانتبهاالباحثة -1
علىالرغممنوجوددراساتمتنوعةوظفتمسرحةالمناهجإالأنهاليوجددراسات -2

 .-فيحدودعلمالباحثة-جعلىتنميةالقيمفيفلسطينوظفتمسرحةالمناه
تناولتالدراسةوحدة"أناواآلخرون"منكتابالتربيةالوطنيةللصفالسادس -3

 .األساسي
تناولتالدراسةالبيئةالفلسطينيةوهيطالباتالصفالسادساألساسيمنمحافظة -4

 .رفح
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 :الفصل الرابع
 إجراءات ومنهجية الدراسة

الباحثةفيهذاالفصلاالجراءاتالتياتبعتهافيهذهالدراسةبدءًابالمنهجتتتناول
المتبعبالدراسة،وعينةالدراسةوكيفيةاختيارها،وأدواتالدراسةوكيفيةبنائهاوالتحققمن

بياناتوصواًلإلىالنتائجوتحليلها،وفيمايليتفصيلصدقهاوثباتها،والمعالجةاإلحصائيةلل
لذلك:

 منهج الدراسة:
لتحقيقاغراضالرسالةوذلككالتالي:اتبعتالباحثةالوصفيوالمنهجالتجريبي

 أوال: المنهج الوصفي:

الباحثةالمنهجالوصفيفيجمعالدراساتالسابقةواالطارالنظريواالستفادةمنهفياتبعت
)تحلي واألستاذ األغا وعرفه لتحقيقغرضالدراسة، الثالثة (83م،ص2000لمحتوىالوحدة

 حدثا أو قضية أو يدرسظاهرة الذي المنهج علىموجودبأنه" منه الحصول يمكن حاليا،
نتائج وتفسير لوصف وذلك فيها، الباحث تدخل دون الدراسة أسئلة عن تجيب معلومات

.الدراسة"

 جريبي:ثانيا: المنهج الت

الدراسة من الهدف لطبيعة لمالءمته وذلك دراستها في التجريبي المنهج الباحثة استخدمت
ومشكلتهاويعرفالمنهجالتجريبيبأنه"المنهجالذييتمفيهالتحكمفيالمتغيراتالمؤثرةفي

الباحثبتطويعهوتفسيرهبهدفتحديدوقياستأثيره باستثناءمتغيرواحديقوم ما علىظاهرة
.(64،ص2004الظاهرةموضعالدراسة")زيتون،

لقياس المناهجللتجربة الدراسةوهومسرحة المتغيرالمستقلفيهذه حيثأخضعتالباحثة
أثرهاعلىالمتغيرالتابع)القيم(حيثانالمنهجالتجريبيهوأكثرالمناهجمالءمةلموضوع

 .الدراسة
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تصميمالدراسة:
التجريبيذوالمجموعتينالمجموعةالضابطةوالتجريبيةحيثدرستاتبعتالباحثةالتصميم

المجموعةالتجريبيةبمسرحةالمناهجوالمجموعةالضابطةبالطريقةاالعتياديةوالشكلالتالي
يوضحالتصميمالمتبعفيالدراسة:
























 
 

 تصميم الدراسة: تصميم الباحثة( 2شكل)

 عينةالدراسة

 التعيينالعشوائي

المجموعة 

 التجريبية

المجموعة 

 الضابطة

 التطبيق القبلي الختبار القيم

 تكافؤالمجموعتينوضبطالمتغيرات

 المعالجةالتجريبية المعالجةالمعتادة

 مقارنةنتائجاالختبارالبعدي

 تبارالتطبيقالبعديلالخ
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 عينة الدراسة:
تكونتعينةالدراسةمن:

 العينةاالستطالعية: -1
(طالبةمنطالباتالصفالسابعمنمدرسةديرياسين38حيثاختيرتعينةمكونةمن)

األساسيةللبناتبرفحواختيرتالعينةبطريقةعشوائيةبغرضالتأكدمنصالحيةأداةالدراسة
والتأكدمنصدقوثباتاألداة.

 الفعلية)األصلية(:العينة -2
اختارتالباحثةالعينةبالطريقةالعشوائيةوتماختيارمدرسةديرياسيناألساسيةللبناتبرفح

( العينة عدد إلى78وبلغ العينة أفراد وقسم طالباتالصفالسادساألساسي، من طالبة )
ضابطةبلغ(طالبةدرستبمسرحةالمناهجومجموعة38مجموعتينمجموعةتجريبيةوبلغت)

(درستبالطريقةاإلعتياديةوالجدولالتالييوضحتوزيعأفرادعينةالدراسة:40عددها)
 توزيع أفراد عينة الدراسة( 4.1جدول )

المجموعالكليالعددالمجموعةالشعبةالصفالمدرسة
دير مدرسة

ياسين
األساسية

للبنات

 38المجموعةالتجريبية 1السادس
78 

 40المجموعةالضابطة 2السادس



 :أدوات ومواد الدراسة
لتحقيقأهدافالدراسةاستخدمتالباحثةاألدواتوالموادالتالية:

 قائمةالقيم. -
 .أداةتحليلالمحتوى -
 .اختبارالقيم -
 .الدروسالممسرحة -
 .دليلالمعلم -
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دراسة في وفيما يلي عرض للخطوات التى قامت بها الباحثة للوصول إلى تصميم أدوات ال
 صورتها النهائية.

بعداالطالععلىالدراساتوالبحوثالسابقةواألدبياتالمتعلقةبموضوعالدراسةقامت
الباحثةبإعدادأدواتالدراسةعلىالنحوالتالي:

 أوال خطوات بناء أداة تحليل المحتوى 
  :بناء قائمة القيم -1

والدراساتوالبحوثالتيصنفتالقيموالتيتمبناءقائمةالقيممنخاللاالطالععلىالمراجع
تصنيفسبرينجروتصنيفقاموسويبسروشيلروطهطاوي) (م2000وبربخ)م(1996منها

م(2012م(والعجرمي)2013م(سعدالدين)2005والسلوت)

 :الهدف من قائمة القيم -2
ساسي،وثمتحديدالقيمالتييجبتضمينهافيمحتوىكتابالتربيةالوطنيةللصفالسادساأل

استخدامهذهالقائمةفيالحكمعلىمدىتوافرأوغيابهذهالقيمفيمنهاجالتربيةالوطنية
التعرفعلىمدىتنميةالقيملدىالطالباتمن فيضوئها للصفالسادس،ومنثميمكننا

خاللمسرحةالمناهج.

،التيتمعرضها(5لحق)موفيضوءماسبقتمالتوصلإلىقائمةالقيمفيصورتهااالولية
،وذلكإلبداءالرأيفيهامنحيث:(2ملحق)عةمنالسادةالمحكمينعلىمجمو

 الشموليةللقيم. -
 ارتباطالقيمالفرعيةبالمجاالت. -
 الصحةالعلميةوالسالمةاللغوية. -
 إمكانيةالحذفوالتعديلواإلضافة. -

 السادة توصيات على بناء كافة التعديالت إجراء التوبعد تم القائمةالمحكمين، إلى وصل
،التيأصبحتجاهزةبدورهاللتطبيقعلىمحتوىمنهاجالتربية(6النهائيةللقيمملحقرقم)

الوطنيةللصفالسادساألساسي.
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 تحديد الهدف من التحليل  -3
يهدفالتحليلإلىالكشفعنمدىتوافرالقيمفيمنهاجالتربيةالوطنيةللصفالسادس

ساسياال

 تحديد عينة التحليل   -4
شملتعينةالتحليلخمسةدروسمنكتابالتربيةالوطنيةللصفالسادساألساسيواحتوت

عينةالتحليلعلىالدروسالتالية

 ( الدروس في الوحدة الثالثة أنا واآلخرون 2.4جدول)

رقمالصفحةاسمالدرسالدرس
 66القيمالسادسعشر
 70التسامحالسابععشر
 73الحريةالثامنعشر
 76العدلوالمساواةالتاسععشر

 79التقليدواالبتكارالعشرون


 تحديد فئات التحليل:  -5
تمثلتفئاتالتحليلفيهذهالدراسةفيالقيمالواردةفيبنودقائمةالقيمفيالصورةالنهائية

.لقائمةالقيم

 تحديد وحدة التسجيل:  -6
ثللعدوالقياس،ويعتبرظهورهأوغيابهأوتكرارهداللةمعينةفيهيأصغرجزءيختارهالباح

كوحدة الفقرة اعتماد تم الدراسة هذه وفي والفقرة، والجملة، الكلمة، مثل التحليل، نتائج رسم
.تسجيلوذلكلوجودقيمضمنيةاليكتملمعناهااالبإكتمالمعنىالفقرة

 ضوابط عملية التحليل:  -7
 .ءعلىالقيمالواردةفيالقائمةجاءالتحليلبنا -
.تماالقتصارعلىالقيمالمتضمنةفيمحتوىمنهاجالتربيةالوطنيةللصف -

 مالصادرعنوزارةالتربيةوالتعليمالعالي.2016-2015السادسللعامالدراسي
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(منكتابالتربية4.2يقتصرالتحليلعلىالدروسالموضحةفيجدولرقم) -
 سادساألساسي.الوطنيةللصفال

 قوائم الرصد: -8
تمإعدادجدولخاصإلجراءعمليةالتحليلويتضمن:عنوانالقيم

 خطوات عملية التحليل: -9
اعتمدتالباحثةفيهذهالدراسةعلىأسلوبتحليلالمحتوى،الذييستندإليهالمنهجالوصفي

الوطنيةللصفالسادسالتحليلي،كأساسللكشفعنالقيمفيمحتوىمنهاجالتربيةالتربية
دراسة في الباحث يتبعه التربوي، البحث أساليب من المحتوى تحليل وأسلوب األساسي،
المادة، مضمون تحليل بهدف منظمة علمية خطوات بإتباع تحليلها، المراد المادة مضمون

 ووصفهكماوكيفافيضوءمعيارمحددمسبقا.
وجاءتخطواتتحليلالمحتوىكمايلي:

 قراءةواعيةومتأنية.-التربيةالوطنيةللصفالسادس–ةالمنهجالمرادتحليلهقراء -
 تقسيمالمنهاجإلىفقرات. -
تحديدالقيمالمتضمنةفيمحتوىمنهاجالتربيةالوطنيةللصفالسادساألساسي، -

ا الباحثةلهذا فيقوائمخاصةأعدتها (،وهذه6)انظرملحقرقملغرض،ورصدها
تكون قد واختارتالقيم الفقرة، معنى خالل من تفهم ضمنية أو ظاهرة صريحة

 الباحثةالقيمالصريحةوالضمنية.
 صدق التحليل: -10

صدقاألداةهوأنتقيساألداةماوضعتلقياسه،بحيثتعطيصورةكاملةوواضحةلمقدرة
لىصدقاألداةعلىقياسالخاصيةالمرادقياسها،وقدتمتقديرصدقاألداةباالعتمادع

(2)ملحقرقماألوليةعلىمجموعةمنالمختصينالمحكمين،حيثعرضتاألداةبصورتها
وذلكللتأكدمنالصدقالظاهريلألداة،ومراجعةفئاتالتحليل،وفيضوءذلك،قامتالباحثة
بتعديلماطلبتعديلهبحسباتفاقالمحكمين،وتمالتوصلبعدذلكللصورةالنهائيةلقائمة

(.6لقيم،كماهوفيملحقرقم)ا
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 ثبات التحليل: -11
لتحديدثباتأداةالتحليلقامتالباحثةباستخدامنوعينمنالثباتهما:

 ثباتالتحليلعبرالزمن: -أ
الوطنية التربية كتاب من واآلخرون" أنا "الثالثة الوحدة محتوى بتحليل الباحثة قامت حيث

م فبراير شهر في العامللصفالسادساألساسي قبلم،2016ن من التحليل أعيد ثم ومن
الباحثةفيشهرمارسمننفسالعام،ثمقامتالباحثةبحسابمعاملالثباتباستخداممعادلة

هولستي:

𝐶𝑅 =
2𝑀

𝑁1 + 𝑁2
 

حيثأن:

CRمعاملالثبات:Mالنقاطالتىتماالتفاقعليها:

N1نقاطالتحليلاألول:N2التحليلالثاني:نقاط

 تحليل المحتوى عبر الزمن  : (4.3)جدول


القيم

نقاطالتحليلالثانيالتحليلاألول
االختالف

معاملنقاطاالتفاق
الثبات

45 48 3 45 0.96 


(وهذهنسبةتدلعلىأنمعدلالثبات0.96يتضحمنالجدولالسابقأنمعاملالثباتكان)
تط الباحثة يجعل مما القيمعال، قائمة تحديد تم التحليل نتائج على وبناء للتحليل. مئن

المتضمنةفيوحدة"أناواآلخرون".
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 ثبات التحليل عبر األفراد:  - ب
ويقصدبهمدىاالتفاقبيننتائجالتحليلالتيتوصلتإليهاالباحثةوبينالنتائجالتيتوصل

وقد الوطنية، مختصونفيمجالتدريسالتربية وطلبتإليها زميلة، معلمة اختارتالباحثة
اتفاقكبيرفيعمليات وأسفرتالنتائجعلىوجود التحليلبشكلمستقل، بعملية القيام منها
ثبات من للتأكد هولستي معادلة استخدام وتم التحليل عملية صدق على يدل وهذا التحليل

التحليل:

𝐶𝑅 =
2𝑀

𝑁1 + 𝑁2
 

حيثأن:

CRمعاملالثبات:Mالنقاطالتيتماالتفاقعليها:

N1نقاطالتحليلاألول:N2نقاطالتحليلالثاني:

 تحليل المحتوى عبر األفراد  : (4.4)جدول


القيم

نقاطتحليلالمعلمةتحليلالباحثة
االختالف

معاملنقاطاالتفاق
الثبات

48 45 3 45 0.96 
(،وهذايدلعلىأنأداة0.96باتالتحليليبلغقيمته)يتضحمنالجدولالسابقأنمعاملث

التحليلتتمتعبقدرعالمنالثبات،ممايطمئنالباحثةإلىاستخدامأداةالتحليل.

 ثانيا: اختبار القيم:

5(فقرةملحقرقم)32قامتالباحثةببناءاختباراموضوعياللقيمتكونفيصورتهاألوليةمن)
(درجة،حيثأعطيتللسؤال32درجةواحدة،لتصبحالدرجةالكلية)(،خصصتلكلمفردة

الدرجة) الدرجة)1المجاباجابةصحيحة خاطئة والسؤالالمجاباجابة وبذلكتراوحت0( ،)
(درجة.32-0درجاتالطالباتبين)
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 طوات بناء اختبار القيم:خ
 الهدف من االختبار:  -1

مسرح أثر التعرفعلى إلى االختبار التربيةهدفهذا فيمادة القيم تنمية على المناهج ة
الوطنيةلدىطالباتالصفالسادساألساسي.

 تحديد محتوى االختبار: -2
األساسي السادس للصف الوطنية التربية كتاب من واآلخرون" أنا من" الثالثة الوحدة وهي

والجدولالتالييوضحالدروسالمتضمنةفيالوحدة.

 دروس( توزيع الحصص لل(4.5جدول

الوزنالنسبيعددالحصصاسمالدرسالدرس
%25 2القيماألول
%12.5 1التسامحالثاني
%12.5 1الحريةالثالث
%25 2العدلوالمساواةالرابع

%25 2التقليدواالبتكارالخامس
%100 8وعالمجم

 
 جدول المواصفات: -3

طريقتحديدالوزنالنسبيللقيموذلكقامتالباحثةبإعدادجدولمواصفاتالختبارالقيمعن
حسبالمعاييرالتالية:

 (32عدداألسئلةالكليلالختبار) -
 حسبالقيمالمتضمنةفيالوحدةالثالثة"أناواآلخرون" -
 حسبالمجالالتيتنتميلهالقيم -

كماحددالوزنالنسبيلكلمجالمنمجاالتالقيم،وصممجدولمواصفاتبحيثتوزععليه
فياأل موضح هو كما القيم من مجال لكل األسئلة عدد وضع ثم ومن للقيم، النسبية وزان

الجدولالتالي:
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 ( التوزيع النسبي للقيم4.6جدول)

الوزنالنسبيعدداألسئلةالمجالالرقم
%31 10القيماألخالقية -1
%23 7القيماالجتماعية -2
%46 15القيمالوطنيةوالسياسية -3

%100 32المجموع
 

 صياغة بنود االختبار: -4
أخذتالباحثةعندصياغةبنوداالختباراألسسالتالية:

سالمةاللغةوصحتها. -
 الوضوحفيعبارةالسؤال. -
 مناسبةفقراتاالختبارلطالباتالصفالسادساألساسي -
 مناسبةمفرداتاالختبارللقيمالمرادتنميتها -
 افيالوحدةمراعاةالوزنالنسبيللقيمحسبوروده -

 صياغة تعليمات االختبار:  -5
بعدتحديدبنوداالختبارقامتالباحثةبتوضيحكيفيةالتعاملمعاالختباروتنفيذه،وقدتضمنت

تعليماتاالختبارمايأتي:
 البياناتاألولية:وتشملاالسموالصفوالشعبة. -
 تعليماتوصفاالختبار:وتشملعددالبنودوعددصفحاتاالختبار. -

 الصورة المبدئية لالختبار:  -6
(بنداكماهو32فيضوءماسبقذكرهأعداالختبارفيصورتهالمبدئيةفاشتملعلىعلى)

(.7موضحفيملحقرقم)
 صدق االختبار: -7
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(صدقاالختباربأنه:"قدرةاالختبارعلىقياسماأعدلقياسه"335م،ص2002يعرفعودة)
 رق للتأكد من صدق اختبار القيم وهي:اتخذت الدراسة الحالية ثالث ط،

 عرضاالختبارعلىمجموعةمنالمحكمينالمتخصصين)صدقالمحتوى(. -1
 تطبيقاالختباراستطالعيا. -2
 حسابصدقاالتساقالداخلي. -3

 
 صدق المحتوى:  -1
األكاديميين المتخصصين المحكمين من مجموعة على القيم اختبار عرض تم

(.3(محكما)انظرملحق11لمواداالجتماعيةوبلغعددهم)والتربويينومشرفيومعلميا
بهدفالتأكدمنصدقاالختباروصالحيتهكأداةلقياسمدىتنميةالقيملدىطالباتالصف

:وذلك الستطالع آرائهم حولالسادس
 مناسبةاالختبارلمستوىطالباتالصفالسادساألساسي. -
 وطنية.مناسبةاالختبارلمحتوىمادةالتربيةال -
 صحةفقراتاالختبارلغويا. -
 مناسبةالسؤالللقيمةالمرادتنميتها. -
 دقةصياغةالبدائل. -
.إضافةأوحذفأوتعديلمايرونهمناسبا -

 وقد جاءت أهم آراء المحكمين على النحو التالي: 
 بعضالتعديالتفيالصياغةاللغويةوأيضاتعديالتفيطرحبعضاألسئلة. -
 وواضحة،وتتالئممعطالباتالصفالسادساألساسي.التعليماتسليمة -
 أسئلةاالختبارصالحةلقياسالقيمالمحددة. -
ويتناسب - السادس الصف طالبات لمستوى مالئم االختبار في اللغوي المستوى

 وقدراتهناللغويةوقاموسهناللغوي.
الوبناءً بإجراء الباحثة قامت المحكمين السادة وتوجيهات توصيات المطلوبةعلى تعديالت

النهائيةمكونمن) مننوعاالختيارمنمتعددحيث(32ليصبحاالختبارفيصورته فقرة
وبذلكتمالتحققمنصدق،8))ملحقعةبدائل،واحدةمنهاصحيحةفقطأعطىلكلفقرةأرب
.المحكمينلالختبار
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 التجربة االستطالعية:  -2
 الثاني الطريق االستطالعية التجربة بعدتعد االختبار منصدق للتأكد الباحثة الذيسلكته

لصالحية عليها الحكم يمكن صورة أفضل إلى باالختبار الوصول تهدفإلى فهي التحكيم
استطالعية عينة على االختبار بتطبيق الباحثة قامت الدراسة، عينة على وتطبيقه االختبار

ةالدراسةالفعليةفيمدرسةدير(طالبةمنطالباتالصفالسابعخارجعين38مكونةمن)
:وكان الهدف من التطبيق  االستطالعي تحقيق األهداف التاليةياسيناألساسيةللبناتبرفح،

 التأكدمنصحةاألسسالتيروعيتفيبناءاختبارالقيم. -1
التأكدمنمدىمناسبةأسئلةاالختبارلطالباتالصفالسادس)عينةالدراسة(،من -2

 ومعانيه،وتدرجهالكميوالكيفي،وأسلوبعرضه.حيثمفرداته،
 التأكدمنمدىمناسبةأسئلةاالختبارلقياسالقيمموضعالقياس. -3
 التوصلإلىالزمنالمناسبإلجراءاالختبار. -4

 
 وقد أسفرت نتائج التجربة االستطالعية عن النتائج التالية: 

حيثالتعديل -1 من مكوناتاالختبار حول المحكمين آراء والصيغأن لبعضاأللفاظ
 واالضافةلبعضالصيغكانلهاأكبراألثرعلىفهمالطالباتألسئلةاالختبار.

تكنهناكاستفساراتمن -2 الطالباتولم تبينوضوحالتعليماتعلىاالختبارلمعظم
 قبلالطالبات،األمرالذيأديإلىعدموجودحاجةإلجراءتعديالتفيها.

لمستغرقفيتطبيقاالختبارالذييتمثلفيالزمنالمستغرقفيالتعرفعلىالزمنا -3
قراءةتعليماتاالختبارومكوناتأسئلةاالختباروعددهاوا عطاءفرصةزمنيةللتفكير

 فيبدائلاإلجابةواختياراإلجابةالصحيحة.
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 تحديد الزمن المناسب ألداء االختبار:
الزمنالالزملإلجابةعنأسئلةاالختبارمنخالل:فيضوءالتجربةاالستطالعيةتمحساب

 .تعيينزمنالبدءباإلجابة 
 إنهاء في طالبات، خمس أول استغرقته الذي الزمن، متوسط حساب

آخرخمس الذياستغرقته الزمن  ومتوسط االختبار أسئلة عن االجابة
 طالبات،فيإنهاءاإلجابةويحسبحسبالمعادلةالتالية:

 
زمن انتهاء آخر خمس طالبات + زمن انتهاء أول خمس طالبات

𝟏𝟎
=  زمن اإلجابة



45 =
300 + 150

10
=  زمن اإلجابة

(دقيقة45وبذلكحددزمناالختبارالكليلعينةالدراسةب)
 صدق االتساق الداخلي: -3

قامتالباحثةبحسابمعاملاالرتباطبيرسونبينكلفقرةمنفقراتاالختبارمعالدرجةالكلية
لالختباركماهوموضحباآلتي:
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 معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات االختبار والدرجة الكلية لالختبار(4.7جدول)

رقم 
 السؤال

 رقم sigقيمة  معامل االرتباط
 السؤال 

 sigقيمة  معامل االرتباط

1-0.861**0.000 17-0.881** 0.000 
2-0.722**0.00018-0.392*0.015 
3-0.723** 0.00019-0.593** 0.000
4-0.465** 0.003 20-0.622** 0.000
5-0.680**0.00021-0.485** 0.002 
6-0.485** 0.002 22-0.608**0.000
7-0.833** 0.00023-0.816** 0.000
8-0.673** 0.00024-0.652** 0.000 
9-0.592** 0.00025-0.780** 0.000
10-0.496** 0.002 26-0.468** 0.003 
11-0.463** 0.003 27-0.566** 0.000
12-0.552** 0.00028-0.527** 0.001 
13-0.421** 0.009 29-0.745** 0.000
14-**0.4980.001 30-0.793** 0.000
15-0.785** 0.00031-0.558** 0.000
16-0.418**0.009 32-0.780** 0.000

05 .0*دالةعند01 .0**دالةعند
 0.490(=0.01ومستوىداللة) (37) قيمة)ر(الجدوليةعنددرجةحرية -
 0.304(= (0.05ومستوىداللة(37)قيمة)ر(الجدوليةعنددرجةحرية -

(0.01) يتضحمنالجدولالسابقأنجميعفقراتاالختباردالةاحصائياعندمستوىداللة
(ليظهراالختبارفيصورتهالنهائية (0.05(دالةعندمستوىداللة18عدافقرةواحدة)فقرة

(.8(فقرةملحقرقم)32من)
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 تحليل إجابات أسئلة االختبار: -8
 حساب معامل الصعوبة والتمييز لفقرات االختبار:

االختبارقامتبتقسيملكيتحصلالباحثةعلىمعاملالصعوبةوالتمييزلكلفقرةمنفقرات
منمجموعالطالباتاللواتيحصلنعلى%27الطالباتإلىمجموعتينمجموعةعلياضمت

منمجموعالطالباتاللواتيحصلن%27أعلىالدرجاتفياالختبارومجموعةدنياضمت
(طالبات.10علىأدنىالدرجاتفياالختباروقدبلغعددكلمجموعة)

 معامل الصعوبة:

ويقصدبمعاملالصعوبة:النسبةالمئويةمنالطالبالذينأجابواعنالسؤالإجابةصحيحة،
المعادلة باستخدام االختبار فقرات من فقرة كل صعوبة درجة بحساب الباحثة قامت حيث

دقة، المعادلة170م،ص2008اآلتية)أبو وفق الصعوبة معامل بحساب الباحثة وقامت ، )
التالية:

ابةإج خاطئة عدد التالميذ الذين أجابوا 

عدد التالميذ الكلي
=  معامل الصعوبة



وبذلكفإنمعاملالصعوبةيفسرعلىكلفقرةبأنهكلمازادتنسبةالصعوبةتكونالفقرة
أسهل،والعكسصحيح

 معامل التمييز:

بقدرأكبريقصدبمعاملتمييزالفقراتهيقدرةالفقرةعلىالتمييزبينالطالبالذينيتمتعون
المعارف)ملحم، من معين مجال في قدرة األقل المعارفوالطالب ،(239م،ص2005من

(:172ص،م2008وقامتالباحثةبحسابمعاملالتمييزوفقالمعادلةالتالية)أبودقة،

عدد اإلجابات الصحيحة في المجموعة الدنيا − عدد اإلجابات الصحيحة في المجموعة العليا

ألفرادا في المجموعتين نصف عدد 
=  معامل التمييز
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 معامالت الصعوبة لكل فقرة من فقرات اختبار القيم(4.8جدول)

رقم
السؤال

معامل
الصعوبة

معامل
التمييز

رقم
السؤال

معامل
الصعوبة

معامل
التمييز

1-0.47 0.52 17-0.47 0.52 
2-0.28 0.47 18-0.26 0.31 
3-0.31 0.42 19-0.34 0.42 
4-0.52 0.31 20-0.63 0.42 
5-0.340.47 21-0.28 0.36 
6-0.5 0.26 22-0.44 0.42 
7-0.47 0.52 23-0.5 0.52 
8-0.28 0.36 24-0.31 0.42 
9-0.26 0.31 25-0.51 0.47 
10-0.5 0.36 26-0.31 0.31 
11-0.23 0.36 27-0.39 0.36 
12-0.34 0.31 28-0.36 0.31 
13-0.52 0.26 29-0.55 0.47
14-0.36 0.31 30-0.26 47 
15-0.52 0.52 31-0.34 0.42 
16-0.36 0.31 32-0.520.47 



(يتضحللباحثةأن:4.8منخاللقراءةجدول)

-  ( بين ما تراوحت الصعوبة معامل0.63-0.26معامالت متوسط بلغ بينما )
هالمختصونفيالقياسوالتقويم(،وحسبمايرا0.40الصعوبةالكليلالختبار)

أيتتراوحبين) -%20أنفقراتاالختباريجبانتكونمتدرجةفيصعوبتها
%(،وبناءعلىذلكتبقىالباحثةعلىجميعفقراتاالختبار،وذلكلمناسبة80

(وأقل0.2مستوىدرجةصعوبةالفقرات،حيثكانتمعامالتالصعوبةأكثرمن)
 قرات(لجميعالف0.8من)
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بين) - ما االختبار لفقرات التمييز معامالت جميع بين0.52-0.26تراوحت )
(وحسبمايراه0.4إجاباتالفئتينالعلياوالدنيا،وقدبلغمتوسطالتمييزالكلي)

(بينما0.4المختصينفيالقياسوالتقويمأنمعاملالتمييزالجيديتجاوزقيمة)
( بين تراوحت م0.4-0.2اذا فإن بأس( ال التمييز عامل

(،وبناءعلىماسبقتبقىالباحثةعلىجميعفقرات289م،ص2000به)عالم،
 االختبار.

 ثبات االختبار: -9
طريقةالتجزئةالنصفية:وتعتمدعلىتقسيمفقراتاالختبارإلىقسمينمتساويين - أ

يويحتو( إلخ....1,3,5بحيثيحتويالقسماألولمنهعلىالفقراتالفرديةله)
الخ(ونستخرجمعامل.... 2,4,8القسمالثانيعلىالفقراتالزوجيةلالختبار)

االرتباطبينالدرجاتالفرديةوالدرجاتالزوجيةلالختبار،وتستخدممعادلة
بروانلهذاالغرضلنصلإلىمعاملالثباتوذلكبسببتساوينصفي-سبيرمان

 .(263م،ص2005االختبار.)ملحم،
𝑅 =

2𝑟

1 + 𝑟
 

ن:يث إح
R).معاملثباتاالختبارالمعدل:)
(r.معاملالثباتلالختباراألصلي:)

 ( نتائج معامالت الثبات لالختبار قبل وبعد التعديل 4.9ويوضح الجدول) 

عدد
الفقرات

الدرجةالكلية
لالختبار

معاملالثباتالمعدلاالرتباطقبلالتعديل
سبيرمانبروان

32 32 0.97 0.98 
(وهيقيمةمرتفعة،وهذايدل0.98نالجدولالسابقأنقيمةمعاملالثباتتساوي)يتضحم

علىأناالختباريتمتعبدرجةعاليةمنالثباتتطمئنالباحثةإلىتطبيقاالختبارعلىعينة
الدراسة.
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 :20ريتشاردسون  -طريقة كودر  - ب
كو معادلة بحسابثباتاالختبارباستخدام أيضا للمعادلةقامتالباحثة درريتشاردسونوفقا

(:264م،ص2005التالية)ملحم،


𝐾 − 𝑅20 =
𝑛

𝑛 − 1
[1 −

∑ 𝜌𝜎

𝑆2
] 



حيثأن
n).عددفقراتاالختبار:)

(𝜌):نسبةاإلجابةالصحيحة.
(𝜎.نسبةاإلجابةالخاطئةعنالفقرة:)
(𝑆2.التباينلجميعاإلجابات:)

 يقة كودر ريتشاردسون معامل الثبات بطر  (4.10)جدول

N ∑ 𝜌𝜎 𝑆2 K-R20

32 5.7 97.7 0.95 


(ممايشيرإلىأناالختباريتمتعبدرجةعالية0.95يتضحمماسبقأنقيمةالثباتتساوي)
منالثباتتطمئنالباحثةلصحةالبياناتالتيسيتمالحصولعليهاوتظهرصالحيةاالختبار

لفعليةللدراسة.للتطبيقعلىأفرادالعينةا
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 ضبط تكافؤ مجموعات الدراسة:

فقد الدخيلة، المتغيرات ضبط خالل من الدراسة نتائج سالمة علىضمان الباحثة حرصت
قامتبضبطتكافؤالمجموعتينالتجريبيةوالضابطة،وفيمايليمجموعةالمتغيراتالتيقامت

الباحثةبضبطها:
 الجنس -1
 العمر -2
 العامالتحصيلالدراسي -3
 التحصيلفيمادةالمواداإلجتماعية -4
 المستوىالثقافيواالجتماعيواالقتصادي -5
 القيم -6

 أوال: الجنس:
قامتالباحثةبدراسةمستوىواحدمنالمتغيرحيثأجريتالدراسةعلىعينةمنالطالبات

لتنفيذالدراسة.
 ثانيا: العمر:

(12-10بطةوالتجريبيةمابين)تراوحتأعمارالطالباتفيكلتاالمجموعتينالضا
 ( لمتوسط التحصيل العام بين المجموعتين الضابطة والتجريبيةtنتائج اختبار) (4.11)جدول

االنحرافالمتوسطالعددالمجموعةالمتغير
المعياري

قيمةقيم"ت"
الداللة

مستوى
الداللة

غير 0.331 0.979 0.3 11 38التجريبيةالعمر
دالة  0.34 11.2 40الضابطة

(الجدوليةممايدلعلىعدمt(المحسوبةأقلمنقيمة)tيتضحمنالجدولالسابقأنقيمة)
وجودفروقدالةاحصائياتعزىلمتغيرالعمربينمجموعتيالدراسة

 ثالثا: متغير التحصيل العام.
بضبطمتغيرالتحصيلالدراسيالعامللطالباتفيجميعا لموادالدراسيةقامتالباحثةأيضا

طالبات  بين التحصيل درجات متوسطات في احصائيا دالة فروق وجود عدم من للتأكد
(t(نتائجاختبار)4.12المجموعةالتجريبيةوطالباتالمجموعةالضابطةويوضحالجدول)

لعينتينمستقلتين:
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 التجريبية والضابطة( لمتوسط التحصيل العام بين المجموعتين t( نتائج اختبار)4.12جدول) 

االنحرافالمتوسطالعددالمجموعةالمتغير
المعياري

قيمةقيم"ت"
الداللة

مستوى
الداللة

التحصيل
العام

غير 0.461 0.940 112 746 38التجريبية
دالة  111 765 40الضابطة

يدللعلىعدمالجدوليةمماt)(المحسوبةأقلمنقيمة)tأنقيمة)يالحظمنالجدولالسابق
 وجودفروقدالةاحصائيةتعزىللتحصيلالدراسيالعامبينمجموعتيالدراسة.


 رابعا: التحصيل في مادة المواد االجتماعية: 

( الجدول ويوضح االجتماعية المواد فيمادة التحصيل بضبط أيضا (4.13قامتالباحثة
بي االجتماعية المواد مادة في التحصيل درجات  التجريبيةمتوسط المجموعة طالبات ن

والضابطة.
 ( لمتوسط تحصيل المواد االجتماعية بين المجموعتين الضابطة والتجريبيةt( نتائج اختبار)4.13جدول )

االنحرافالمتوسطالعددالمجموعةالمتغير
المعياري

قيمةقيم"ت"
الداللة

مستوى
الداللة

التحصيل
فيمادة
المواد

االجتماعية

 0.718 22.3 158 38يةالتجريب



غير 478.
دالة

 22.2 162 40الضابطة

الجدوليةممايدللعلىعدم(t)المحسوبةأقلمنقيمة(t)نقيمةأيالحظمنالجدولالسابق
بينمجموعتي االجتماعية المواد التحصيلفيمادة تعزىلمتغير احصائيا فروقدالة وجود

الدراسة.
 قافي واالجتماعي واالقتصادي:خامسا: المستوى الث

االقتصادية أوضاعهم الباحثة درست وقد رفح، مدينة سكان من الدراسة عينة أفراد جميع
والثقافيةولمتجدفروقملفتةلالنتباهفيالمستوىاالجتماعيواالقتصاديوالثقافيأيضا.
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 سادسا: ضبط المتغير التابع )القيم(:
يملعينةالدراسةحيثاستخدمتاختبارقبليللقيم،وللتحققمنقامتالباحثةبضبطمتغيرالق

(للتعرفعلىداللةالفروقفيمتوسطاتدرجاتالمجموعتين(t-testذلكتماستخداماختبار
(أهمالنتائجالتيتوصلتإليهاالباحثة.4.14التجريبيةوالضابطةويوضحالجدول)


 رجات االختبار القبلي للقيم بين مجموعتين الدراسة( لمتوسط د(t( نتائج اختبار4.14جدول ) 

االنحرافالمتوسطالعددالمجموعةالمتغير
المعياري

قيمةقيم"ت"
الداللة

مستوى
الداللة

اختبار
القيم

غير 0.354 0.933 7.1 20.8 38التجريبية
دالة  6.4 22.2 40الضابطة

1.99=0.05(ومستوىداللةdf=76(الجدوليةعنددرجةحرية)tقيمة)
2.639=0.01(ومستوىداللةdf=76(الجدوليةعنددرجةحرية)tقيمة)


يدلعلىt(المحسوبةأقلمنقيمة)tأنقيمة)يتضحمنالجدولالسابق الجدولية،وهذا )

يعنيتكافؤعدموجودفروقذاتداللةإحصائيةبينالمجموعتينالتجريبيةوالضابطة،وهذا
المجموعتينفيمتغيرالقيمفياالختبارالقبليالمعدلهذهالدراسة.

 :إعداد دليل المعلم

قامتالباحثةباالطالععلىاألدبالتربويوالدراساتالسابقةفيكيفيةإعداددليلالمعلم
صفالسادسبحيثينميالقيمفيالوحدةالثالثة"أناواآلخرون"منكتابالتربيةالوطنيةال

األساسي)الفصلالثاني(بتوظيفمسرحةالمناهج،حيقامتالباحثةبإعدادهوفقمسرحة
(.9)وفقخطواتتنفيذالمسرحةملحقالمناهج
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 :خطوات الدراسة

 .ذاتالصلةبموضوعالدراسةعلىاألدبالتربويوالدراساتالسابقةاالطالع -
لىالقيمالمتضمنةفيكتابالتربيةالوطنيةللصفللتعرفعداةتحليلالمحتوىأإعداد -

 .وعرضهاعلىالمحكمينوالتأكدمنصدقهاوثباتهاالسادساألساسي
ىالمحكمينللتأكدمنصالحيتهاإعداددليلالمعلموالدروسالممسرحةثمعرضهاعل -

 .جراءالتعديالتالالزمةفيضوءمقترحاتهموا 
المتضمنةفيكتابالقيملدىطالباتالصفالسادستنميةاختبارلقياسمدىإعداد -

 .التربيةالوطنيةوعرضاالختبارعلىمجموعةمنالمحكمين
 .عينةاستطالعيةىتطبيقاالختبارعل -
 .تطبيقالبحثعلىعينةعشوائيةلتحقيقهدفالدراسة -
 .تطبيقاالختبارالبعديعلىالمجوعتينالضابطةوالتجريبية -
أثرتوظيفمسرحةاستخالصالنتا - لتحديد وتفسيرها وتحليلها احصائيا ئجومعالجتها

 .المناهجعلىتنميةالقيم
 .تقديمالتوصياتوالمقترحات -

 األساليب اإلحصائية المستخدمة

معاملارتباطبيرسون:للتحققمنصدقاالتساقالداخليبينفقراتاالختباروالدرجة -
 الكليةلالختبار.

بالت - الثبات ثباتمعامل درجات لديه االختبار أن من للتأكد يستعمل النصفية: جزئة
 مرتفعةومعادلةسبيرمانلتعديلثباتاالختبار.

 :لحسابمعاملثباتاالختبار.20ريتشاردسون-كودر -
(:لبيانداللةالفروقبينمتوسطاتعينتينمستقلتينللتعرفt- testاختبارت) -

 فروقذاتداللة أوعلىمدىوجود تعزىلمتغيرنوعالمجموعةضابطة احصائية
 تجريبية.

قيمةايتا:يهدفإلىإيجادنسبةتباينالمتغيرالتابع)اختبارالقيم(التيترجعللمتغير -
المستقل)مسرحةالمناهج(منخاللذلكيستدلعلىمصداقيةالنتائجكونهاتعزى

 لتطبيقمسرحةالمناهج.
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 :الفصل الخامس

 مناقشتها وتفسيرهالدراسة نتائج ا
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 لفصل الخامسا

 النتائج وتفسيرها

الفصلنتائجأسئلةالدراسةومناقشتهاحيثاستهدفتهذهالدراسةالتعرف يتناولهذا
األساسي، السادس الصف طالبات لدى القيم تنمية على المناهج مسرحة توظيف أثر إلى

الدراسةالتيتمتوضيحهافيالفصلالرابع،ويتناولولتحقيقأهدافالدراسةتمتطبيقأدوات
اإلحصائي البرنامج استخدام تم حيث إليها التوصل تم التي للنتائج عرضا الفصل هذا

((SPSSلمعالجةبياناتالدراسةوسيتمعرضالنتائجالتيتمالتوصلإليهاوتفسيرها،ومن
ثمتقديمالتوصياتوالمقترحات.

 عن أسئلة الدراسة والتحقق من صحتها:: اإلجابة أولا 

حاولتالباحثةاإلجابةعناألسئلةالتالية:

ماالقيمالواجبتوافرهافيمحتوىكتابالتربيةالوطنيةللصفالسادساألساسي؟ -
 ؟األساسيماالقيمالمتضمنةفيكتابالتربيةالوطنيةللصفالسادس -
 ؟تدريسالوحدةالمختارةماالتصورالمقترحلتوظيفمسرحةالمناهجفي -
مسرحةالمناهجعلىتنميةالقيملدىطالباتالصفالسادسهليوجدأثرإيجابي -

 ؟األساسي
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 ، الذي ينص على:اإلجابة عن السؤال األول

ما القيم الواجب توافرها)المراد تنميتها( في محتوى كتاب التربية الوطنية للصف السادس 
 األساسي؟

هذا عن والبحوثولإلجابة والدراسات التربوي األدب على باالطالع الباحثة قامت السؤال
السابقةفيمجالتنميةالقيم،ثمبعدذلكأعدتالقائمةفيصورتهااألوليةالتيشملتالقيم
عرضت ثم للصفالسادساألساسيومن الوطنية فيمحتوىكتابالتربية الواجبتوافرها

فيصين،وفيالنهايةأجريتالتعديالتلتصبحاالقائمةعلىالمحكمينالمخت لقائمةجاهزة
.(6)ملحقرقمصورتهاالنهائية

 ، الذي ينص على:اإلجابة على السؤال الثاني

 ؟األساسي ما القيم المتضمنة في كتاب التربية الوطنية للصف السادس

بتحليلالوحدةالثالثة"أنابعدتحديدقائمةالقيمالمناسبةلطالباتالصفالسادس،قامتالباحثة
واآلخرون"التيتحتويعلىخمسةدروسمنكتابالتربيةالوطنيةللصفالسادس،للكشف
عنمدىتضمنوتوافرالقيمفيمحتوىالوحدة،وتمإعدادأداةالتحليلبناًءاعلىقائمةالقيم

فيصورتهاالنهائيةوجاءتخطواتالتحليلكمايلي:

 المرادتحليلهقراءةواعيةمتأنية.قراءةالمنهاج -
 تقسيمالمنهاجإلىفقرات. -
لهذا - الباحثة أعدتها خاصة قوائم في ورصدها المنهاج، في المتضمنة القيم تحديد

القيمقدتكونصريحةأوضمنيةتفهممنخاللمعنىالجملة،وقد الغرض،وهذه
 اعتمدتالباحثةالقيمالصريحةوالضمنية.

ث من الوطنيةوللتأكد التربية محتوىمنهاج بتحليل قامتالباحثة التحليل باتعملية
مرة تحليلها للدروسالمراد بالتحليل أخرى معلمة وقامت للصفالسادساألساسي،
أخرى،ثمقامتالباحثةبحسابنسبةاالتفاقبيننتيجةالحليلفيالمرتينباستخدام

معادلة)هولستي(.
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ةالقيمبصورتهاالنهائيةقامتالباحثةبتحليلمحتوىالوحدةالثالثةمنبعداعدادقائم
من للتعرفعلىمدىتنميتها فيالوحدة المتضمنة للتعرفعلىالقيم الوطنية كتابالتربية
خاللمسرحةالمناهجفيضوءهذهالقائمةحيثكانتكرارالقيماألخالقيةالواردةفيالوحدة

قيمةوالقيمالوطنيةوالسياسية11))مةوالقيماالجتماعيةالمتضمنةفيالوحدةالثالثةقي(15)
والشكلالتالييوضحنسبةتوزيعالقيمفيالوحدة:قيمة(22)كانتكرارها


 ( القيم المتضمنة في الوحدة الثالثة" أنا واآلخرون"2شكل )









 

القيم الوطنية 
 والسياسية

46% 

 القيم االجتماعية
23% 

 القيم األخالقية
31% 

 "أنا واآلخرون"القيم المتضمنة في الوحدة الثالثة 
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 تكرار القيم االخالقية في الوحدة( 4شكل)


 تكرار القيم االجتماعية في الوحدة( 5شكل) 

 


 تكرار القيم الوطنية والسياسية فيالوحدة( 6شكل )





الرحمة 
6.6% 

 األمانة
6.6% 

 الصبر
20% 

 الصدق
6.6% 

 الوفاء
6.6% 

 التسامح
46% 

التنافس 
 الشريف

6.6% 

 القيم  األخالقية 

حب عمل 
 الخير

18% 

المرونة 
في 

 التعامل
احترام  9%

 اآلخرين
55% 

اتقان 
 العمل

9% 

االبداع 
 واالبتكار

9% 

 القيم االجتماعية

 العدل
14% 

احترام 
رأي 

 الجماعة
9% 

 المساواة
32% 

 الحرية
45% 

 القيم الوطنية والسياسية
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( مدى توافر القيم في محتوى منهاج التربية الوطنية"الوحدة الثالثة أنا واآلخرون" للصف 5.1جدول رقم )
 السادس األساسي

النسبة المئوية  التكرار القيمة
 للتكرار

ة النسبة المئوي
لمجموع القيم 
 حسب المجال

 
 
 

 القيم األخالقية

 %16.6الرحمة



31%

%16.6األمانة
%320الصبر
%16.6الصدق
%16.6الوفاء

%747التسامح
%16.6التنافسالشريف

%15100المجموع
 
 

 القيم االجتماعية

%218حبعملالخير



23%



%19تعاملالمرونةفيال
%655احتراماآلخرين
%19اتقانالعمل

%19االبداعواالبتكار
%11100المجموع

 
القيم الوطنية 

 والسياسية

314العدل


46%
29احترامرأيالجماعة

732المساواة
1045الحرية
%22100 المجموع

%100%48100 المجموع الكلي للقيم
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يتضحمنالجدولالسابقأنالقيمانقسمتإلىثالثمجاالتوهي:

(قيمةفيالوحدة.15(قيمبتكرار)7المجالاألول:القيماألخالقية:ويندرجتحتها)

(قيمةفيالوحدة.11(قيمبتكرار)5المجالالثاني:القيماالجتماعية:ويندرجتحتها)

(قيمةفيالوحدة.22(قيمبتكرار)4ويندرجتحتها)لسياسية:المجالالثالث:القيمالوطنيةوا

قدتوافرتفيمحتوىكتابالتربيةالوطنية المجموعالكليللمجاالتالثالثةفاتضحأنها أما
وكانالتنوعفيمجالالقيماألخالقيةواالجتماعيةأكثرمنهفيالقيمالسياسيةوالوطنيةفي

السي القيم بشكلأكبرحينكانتكرار والوطنية االكثرتكرارًا،اسية الحرية حيثكانتقيمة ،
الوطن يةوالسياسيةاألكثرمالءوترجعالباحثةذلكلكونالقيم التربيةالوطنيةمةلطبيعةمادة

اكساب علىعاتقها تقع الدراسية المواد بشكلخاصأكثر الوطنية التربية مادة حيثتعتبر
وا الوطنية القيم القيمالطلبة باقي من أكبر بشكل الحرية قيمة وبخصوصتكرار لسياسية،

 ذلك الباحثة فترجع واألخرى الحرية، قيمة سيطرةألهمية تحت الفلسطيني الشعب لكون
منسلبتاالحتالل فاليعتبراألسرىداخلسجوناالحتاللهم منه مسلوبة وتعتبرحريته

لحريةحيثالحريةتنقلوالحريةسفروالحريتمبالعكسجميعالشعبالفلسطينيمسلوبا
التربية ومناهج عامة المناهج في الحرية قيمة تضمين أهمية جاءت هنا فمن تجارة، حرية

خاصة، شبابالوطنية ألنهم الصغر منذ الطلبة نفوس في الحرية قيمة غرس يتم وحتى
.المستقبلوتحريراألقصىوفلسطينالحبيبةعلىأيديهمبإذنهللا

 ، الذي ينص على:اإلجابة على السؤال الثالث

 ؟ما التصور المقترح لتوظيف مسرحة المناهج في تدريس الوحدة المختارة

قامت المناهج مسرحة تناولت التي السابقة والدراسات التربوية األدبيات على االطالع بعد
تنمية على المناهج مسرحة لتوظيف ستتناولها التي الفكرة ببلورة قامتالباحثة حيث القيم،

(حيثبينتفيهاالجراءات(9قامتبإعداددليلالمعلمملحقو10)بتأليفالمسرحياتملحق)
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 المتمالتيمنخاللها حيثكاناإلجرتوظيفمسرحة القيم اءاتالتطبيقيةناهجعلىتنمية
توظيفمسرحةالمناهج.تمخاللهاالتيمن

 على:، الذي ينص اإلجابة على السؤال الرابع

 يوجد أثر إيجابي مسرحة المناهج على تنمية القيم لدى طالبات الصف السادس هل
 ؟األساسي

السؤالمنخاللالتجربةالميدانيةللدراسة،وتطبيقأداتها)اختبار تمالتوصلإلىإجابةهذا
إحصائيا البيانات معالجة ثم والتجريبية، الضابطة المجموعة على تطبيقه تم حيث القيم(

(،وذلكلحسابالفروقبينمتوسطاتدرجاتالمجموعةSPSSاستخدامالبرنامجاإلحصائي)ب
الضابطةوالتجريبيةفيالتطبيقالبعديالختبارالقيم،وفيمايليتفصيللذلكمنخاللتفسير

النتائجومناقشتهافيضوءفرضيةالدراسة،لهذاقامتالباحثةبوضعالفرضيةالختبارها.

 فرضية:اختبار ال

وتنصالفرضيةعلىمايأتي:

( بين متوسط درجات α≤0.01ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة) -
 طالبات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في اختبار القيم .

وللمقارنةبينمتوسطيدرجاتالمجموعتينالضابطةوالتجريبيةفيالتطبيقالبعدي
(،وداللتهااإلحصائيةلدرجاتالمجموعتين(t(قيمة5.2يوضحالجدول)الختبارالقيم،

فيالتطبيقالبعديالختبارالقيم.
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 ختبارال( ومستوى داللتها لدرجات المجوعتين الضابطة والتجريبية في التطبيق البعدي ل(t ( قيمة 5.2جدول)

االنحرافالمتوسطالعددالمجموعةالمتغير
المعياري

قيمةقيم"ت"
الداللة

مستوى
الداللة

اختبار
القيم

دالة0.000 3.74.1 3828التجريبية
إحصائيا 254 40الضابطة

 1.99=0.05(ومستوىداللةdf=76(الجدوليةعنددرجةحرية)tقيمة)          

 2.639=0.01(ومستوىداللةdf=76(الجدوليةعنددرجةحرية)tقيمة)          

بلغ)السابقمنالجدوليتضح التجريبية 28أنالمتوسطالحسابيللمجموعة وهوأكبرمن(
(أكبرمنقيمة4.1(،وانقيمةتالمحسوبةبلغت)25المتوسطالحسابيللمجموعةالضابطة)

( بلغت التي الجدولية الفرض2.639ت ويقبل يرفضالفرضالصفري ذلك على وبناًء ،)
 الذيينصعلى ( بين متوسط α=0.01د فروق دالة إحصائيًا عند مستوى )وجو البديل

درجات طالبات المجموعة الضابطة والتجريبية في االختبار البعدي وذلك لصالح المجموعة 
كذلكقامتالباحثةبحسابحجمالتأثيرعلىاعتبارأنهمناألساليباإلحصائية،التجريبية

الفروق التأثيرعلىحجم العالقةبينالمتغيراتبغضالنظرالهامةحيثيركزحجم أوقوة
)عفانة،عنمستوىالدال اإلحصائية 28م،ص2000لة إذ(. ما كانتالفروقنتيجةولمعرفة ا
(لحسابη2فعاًلتأثيرتوظيفمسرحةالمناهجاستخدمتالباحثةمربعإيتا)الصدفةأمهي

:(42م،ص2000)عفانة،التاليةالتأثير،وذلكباستخدامالمعادالتحجم

𝜂2 =
𝑡2

𝑡2 + 𝑑𝑓
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(η2والجدولالتالييوضحمستوياتالتأثيروفقًالمربعإيتا)

 (: مستويات حجم التأثير5.3جدول)

كبيرمتوسطصغيردرجةالتأثير
 0.01 0.06 0.14(η2مربعإيتا)

(38م،ص2000عفانة)

 وحجم التأثير( (𝛈𝟐( قيمة مربع إيتا)5.4جدول)

درجةالتأثير(η2مربعإيتا)المحسوبةtةقيم
كبيرة 0.18 4.1

(1.4(وهيدرجةكبيرةألنهااكبرمن)1.8(بلغت)η2يتضحمنالجدولالسابقأنقيمة)
يدلأنتأثير القيم"،وهذا كانكبيرعلىالمتغيرالتابع" المتغيرالمستقل"مسرحةالمناهج"

 نتيجة أن إلى يشير مماكبيرعلىتنميةالقيموهجلهاأثروبهذايمكنالقولأنمسرحةالمنا
غيراتالدراسةوالتعودإلىالصدفة.مت إلى تعود حقيقية فروق هي(t)اختبار

وحسين) رشيد دراسة: مع الحالية الدراسة تتفق النتائج والناصر2014وبهذه م(
وطوالبة)2014وحمدي) وعبيدات والكالك)2014م( والطائي م(2012والسري)م(2014م(
وسليم)2012وصالح) وسعيد)2011م( ومحمد)2010م( وقزامل)2010م( م(2007م(
م(.2000م(ويونسوعبدالعظيم)2006ومرموس)

ملخصنتائجالدراسة:

- ( مستوى عند إحصائيًا دالة فروق طالباتα=0.01وجود درجات متوسط بين )
 .لكلصالحالمجموعةالتجريبيةالمجموعةالضابطةوالتجريبيةفياالختبارالبعديوذ

.وتعزوالباحثةالنتائجالسابقةإلىكونوجودأثركبيرلمسرحةالمناهجفيتنميةالقيم -
مسرحةالمناهجتقومبجذبانتباهالطالباتوتشجعهنعلىالتعلمواكتسابالمعلومات

.وكونهاتراعيالفروقالفروقالفرديةوتبقيأثرالتعلمفترةاطول
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 ات الدراسة:وصيت

وفيضوءماتوصلتإليهالدراسةمننتائجفإنهاتوصيبمايلي:

وأقربإلى - مشوقًا تعليمها لجعل الوطنية تدريسالتربية في المناهج توظيفمسرحة
 الواقع.

في - المناهج توظيفمسرحة أهمية حول للمعلمين لقاءاتوندواتوورشعمل عقد
 كيفيةتوظيفها،وأهميتها.تدريسالتربيةالوطنيةوالتعرفعلى

 .إثراءكتبالتربيةالوطنيةفيالمرحلةاألساسيةبالقيملتنميةالقيملدىالطلبة -
 ضرورةاستخداماستراتيجياتحديثةعندتدرسالقيموتنميتها. -

 مقترحات الدراسة:

فيضوءنتائجالدراسةوتوصياتهاتقترحالباحثةمايلي:

 ربيةالوطنيةفيالمراحلالتعليميةالمختلفة.إجراءدراسةمماثلةفيالت -
إجراءدراساتتبحثفيأثرتوظيفمسرحةالمناهجعلىمتغيراتأخرىغيرتنمية -

 القيم.
 إجراءدراسةوصفيةحولالصعوباتالتيتواجهالمعلمينفيتوظيفمسرحةالمناهج -
 اخرى.إجراءدراسةتهدفإلىتنميةالقيمباستخداماستراتيجياتحديثة -

 









 



115 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ائمة المراجعق
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



116 

 مصادر والمراجعال

 

 القرآن الكريم
 المراجع العربية:


هدى.) وقناوي، عواطف 1984إبراهيم، العربيم(. والمسرح األنجلوالطفل مكتبة القاهرة: .

المصرية

بيالترغيبوالترهيبم(.فاعليةأسلو2011إبراهيم،فاضلوالعراقي،عامرواإلمام،حسان.)
 المتوسط. األول الصف طالب لدى اإلسالمية التربية قيم تنمية كليةفي أبحاث مجلة

 .50-1(.4)10.جامعةالموصل-التربيةاألساسية

 ..القاهرة.مكتبةاالنجلوالمصريةموسوعةالمناهجالتربويةم(.2000إبراهيم،مجدي.)

 ..القاهرة:مكتبةإبراهيمحنفيسالميةوالتربيةالقيماإلم(.1988أبوالعنين،علي.)

 ..عمان:دارالميسرةعلمالنفسالتربويم(.1989أبوجادو،صالح)

..عمان:دارالميسرة2.طعلمالنفسالتربويم(.2000أبوجادو،صالح.)

القيمالمتضمنةبكتبعلومالمرحلةاإلعداديةومدىاكتسابم(.1999أبوجحجوح،يحيى.)
 .الجامعةاالسالمية،غزة)رسالةماجستيرغيرمنشورة(..بةالصفالتاسعبفلسطينلهاطل

م(.القياسوالتقويمالصفيالمفاهيمواالجراءاتلتعلمفعال.غزة:مكتبة2008أبودقة،سناء.)
 .آفاقللطباعةوالنشر

2001)سرحان،عطيةأبو لوطنيةوااالجتماعيةالتربيةتدريسأساليبفيدراسات(.
.الخليجدار:،عمان

 .المدينةالمنورة:مكتبةإبراهيمالحلبي.القيماإلسالميةفيالتربيةم(.1988أبوالعنين،علي.)
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سمير 2006).أحمد، تطبيقيةم(. ونماذج قراءاتنظرية األطفال طأدب دار1. عمان: .
الميسرة.

.غزة:مطبعةالبحوثالتربويةمقدمةفيتصميمم(.2000األغا،احسانواألستاذ،محمود.)
 .الرنتيسي

2010األغا،إيهاب.) والنصوصللصفالثالثفيم(. المطالعة منهاج في المتضمنة القيم
 .الجامعةاإلسالمية،غزةغيرمنشورة(.رسالةماجستير)محافظاتغزة

أشرف.) 2000بربخ، للصفينالعاشروالحاديعم(.  فيكتابيالقراءة المتضمنة شرالقيم
 .جامعةاألقصىعينشمسغيرمنشورة(.رسالةماجستير)بمحافظاتغزة

م(.دراساتفيالمناهجوطرقالتدريس:القاهرة.عالمالكتب.2010برقي،ناصر)

نادى) المنهج1999جرجس، لتكامل وتطبيق نظرية المتكاملة" والمشروعات اإلنترنت م(.
 وتطويره".مكتبةالفالح:الكويت.

 ..عمان:دارالميسرة1.ط(.تعلمالقيموتعليمهام2005جد.)الجالد،ما

 ..عمان:دارالميسرةللنشروالتوزيعتعليمالقيموتعلمهام(.2007.)الجالد،ماجد

 ..القاهرة:عالمالكتبللنشروالتوزيعالقيمومناهجالتاريخاإلسالميم(.1996).الجمل،على

ندى الحبار، م2012). استخدام أثر وتنمية(. اإلسالمية االكتشاففياكتسابالقيم طريقة
-مجلةأبحاثكليةالتربيةاألساسيةالتفكيرالتأمليلدىطالبالصفالخامسالعلمي.

 .34-1(.1)12،جامعةالموصل

م(.فاعليةبرنامجمقترحقائمعلىاستخداماألسلوبالقصصيفي2010حجاجي،فاطمة.)
القرارلدىالطالباتبكليةتدريسالتاريخعلتنميةب السياسيةومهاراتاتخاذ عضالقيم

 .160-114(.158،)مصر-مجلةدراساتفيالمناهجوطرقالتدريسالبنات.
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عادل على2011).الحراحشة، الدرامي المدخل باستخدام اإلسالمية التربية تدريس أثر م(.
الصفالخامسساألس تالميذ لدى الدينية بعضالقيم تنمية باألردن. البحثاسي مجلة

 .1076-1053(.12)4،مصر-العلميفيالتربية

عمران.) حسن القيم2011حسن، لتنمية االسالمية الثقافة في مقترح برنامج فاعلية م(.
(.2)27.مصر–مجلةكليةالتربيةبأسيوطاألخالقيةلدىطالبالصفاالولالثانوي.

292-333.

 .االسكندرية:دارالفتحقيماالجتماعيةوالشبابالم(.2008حسن،نورهان.)

رسالة)فاعليةبرنامجلتنميةبعضالقيماألخالقيةألطفالالشوارعم(.2004حسين،حنان.)
 جامعةعينشمس.مصر.(.دكتوراة

مكانيةتوظيفهفي2002حسين،كمالالدين.) م(.األصولالتربويةوالفنيةللمسرحالتعليميوا 
 .131-115)عددخاص(.10،مصر-مجلةالعلومالتربويةربيةالفكرية.مدارسالت

الدارالمصريةالمسرحالتعليميالمصطلحوالتطبيقم(.2005حسين،كمالالدين.) .القاهرة:
.اللبنانية

الدين.) كمال 2009حسين، والتطبيقم(. المصطلح التعليمي: الدار2.طالمسرح القاهرة: .
 .المصريةاللبنانية

..القاهرة:مؤسسةجورسالدولية2.طاألدبالقصصيللطفلم(.2002حالوة،محمود.)

 .غزة:مكتبةآفاق.1(.رؤيةمعاصرةفيمبادئالتدريسالعامة.ط2008حلس،داود.)

للنشروااليمانالعلم:القاهرة،1،طالتربويودورهالمدرسيالمسرح(.م2007)حسين.حمد،
.والتوزيع

 ..القاهرة:مكتبةاألنجلوالمصريةالبناءالدراميم(.1982العزيز.)حمودة،عبد

 ..غزة:مكتبةالقدسفلسفةالتربيةتطبيقاتونظرياتم(.2003الخطيب،عامر.)
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إسراء.) 2016درويش، والتواصلم(. الرياضية المفاهيم تنمية في المسرحة توظيف أثر
بغ األساسي الثامن الصف طالبات لدى منشورة(،زةالرياضي غير ماجستير )رسالة

الجامعةاإلسالمية.غزة.

 ..القاهرة:دارالشعبفنكتابةالمسرحيةم(.1985رشدي،رشاد.)

م(.أثرمسرحةالمناهجفيتحصيلتالميذ2014رشيد،عبدالمحسنوحسين،حسينمحمد.)
.366-344(.59،)مجلةالفتحالصفالخامساإلبتدائيفيمادةقواعداللغةالعربية.

هللا.) والجنوبي،عبد سعيد لدى2011رفاعي، القيم فيتنمية أثرتدريسمقرراتالقراءة م(.
-45(.114،)مصر-مجلةالقراءةوالمعرفةتالميذالمرحلةالمتوسطةبالمملكةالسعودية.

74. 

 .لخليجالعربي.القاهرة:مؤسسةا2.طالقيمالتربويةفيالعمليةالتربويةم(.1986زاهرضياء.)

 .القاهرة:مؤسسةالخليجالعربيالقيمالتربويةفيالعمليةالتربويةم(.1984زاهر،ضياء.)

ضياء.) 1991زاهر، تربويةم(. معالم التربوية فيالعملية التربوية دار9.طالقيم القاهرة: .
.الكتابللنشر

 ..القاهرة:مركزالكتابللنشربويةالعمليةالتربويةمعالمترالقيمفيم(.1996زاهر،ضياء.)

 ..القاهرة:عالمالكتب5.طعلمالنفساالجتماعيم(.1984زهران،حامدةعبدالسالم.)

م2010)محمدوقطاوي،ماهرالزيادات، تعليمهاوطرائقطبيعتهااالجتماعيةالدراسات(.
.والتوزيعللنشرالثاقفةدار:القاهرة.وتعلمها

وسيلةلبناءاإلنسانم(.2008زينالدين،هشام.) لبنان:دار1.طالتربيةالمسرحيةوالدراما .
 الفارابي

 .عمان:دارالشروقالشبابوالقيمفيعالممتغيرم(.2006الزيود،ماجد.)
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م(.استخداماستراتيجيةالتخيلاالفتراضيفيتنميةالقيمالمتضمنةفي2012)سالمان،أسامة.
مجلةدراساتفيذكاءالوجدانيلدىتالميذالصفالثانياالعدادي.مقرراللغةالعربيةوال
.98-50(.185،)المناهجوطرقالتدريس

(. محمد التحصيل2010سعيد، تنمية في المناهج ومسرحة الدرامي المدخل فاعلية م(.
االعدادية فيالمرحلة اإلسالمية الدينية فيمجالتدريسالتربية .ومهاراتالتفكيرالناقد

.850-817(.12)3،مصر-مجلةالبحثالعلميفيالتربية

 .القاهرة:مصرللنشروللتوزيعالنزعةالتعليميةفيفنالمسرحم(.2009سعيد،محمود.)

هللا،رام1ط.االجتماعيةالدراساتتدريسأساليب(.م2000)محمدالسكران، الشروقدار:
.والتوزيعللنشر

مفاهيمالقيمالمتضمنةفياألناشيدالمقدمةلطلبةالمرحلةاألساسيةم(.2005السلوت،نور.)
 الجامعةاإلسالمية،غزةغيرمنشورة(.رسالةماجستير)فيمدارسفلسطين

بناءبرنامجتدريبيمستندعلىمسرحةالمناهجوقياسأثرهفيتنميةم(.2011سليم،هبة.)
االجتماعي التواصل ومهارة المواطنة لدىمفهوم واالجتماعية الوطنية مبحثالتربية في

 جامعةعمانالعربية،األردن(.رسالةدكتوراة)طلبةالمرحلةاألساسيةالعليا

م2013)أمنةالسمارات، للصفوالوطنيةاالجتماعيةالتربيةكتابمحتوىتضمندرجة(.
جامعة.(ماجستيرلةرسا)القيملتلكالطلبةاكتسابودرجةالبيئيةللقيماألساسيالتاسع
.األوسطالشرق

القيمالتربويةالمتضمنةفيشعرعليبنأبيطالبرضيهللاعنه(.م2000سمارة،سامي.)
 الجامعةاإلسالميةرغيرمنشورة(.رسالةماجستي)

م(.أثرتدريسمقررالدراساتاالجتماعيةوالوطنيةباستخدامالقصة2015الشاذلي،عادل.)
ف لدىطالبالصفاألولالتاريخية االجتماعية والقيم التاريخية بعضالمفاهيم يتنمية
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جامعةاإلمام-مجلةالعلومالتربويةالمتوسطبمحافظةاالحساءبالممكةالعربيةالسعودية.
 .180-77(.1،)السعودية-محمدبنسعوداالسالمية

 .يةاللبنانية.القاهرة:الدراالمصرالنشاطالمدرسيم(.2000شحاتة،حسن.)

البيئيوالوعيالوطنياالنتماءقيمتعزيزعلىبالوسائطبرنامجأثر(.م2008)حازمالشعراوي،
.،غزةاالسالميةالجامعةغيرمنشورة(.ماجستيررسالة)التاسعالصفطلبةلدى

وممجلةالعلم(.القيموطرقتدريسهافيالدراساتاالجتماعية.1997الشعوان،عبدالرحمن.)
.189-151(.1)9،التربويةوالدراساتاالسالميةجامعةالملكسعود

( عوض. م2012صالح، على(. العربية اللغة مادة فيمسرحة تقنياتالتعليم استخدام أثر
نموذجاً أولياء جبل محلية األساسي: التعليم مرحلة لتالميذ الدراسي رسالة).التحصيل

 .جامعةالنيلين،السودان(.ماجستير

م(.دورالمعلمفيتنميةقيمالتالميذوتعزيزهويتهمفيضوءتحديات2008الضبع،ثناء.)
جتماعيةالعصر. .80-57(.2)14.مصر-مجلةدراساتتربويةوا 

 ..مصر:دارالفكرالعربيالقيمالتربويةفيالقصصالقرآنيم(1996طهطاوي،سيد.)

.(33)6،تربويةدراسات.يضةغائبة(.تعلمالقيمفرم1991عبدالحليم،مهدي.)

م(.فاعليةاستراتيجيةالقبعاتالستلتدريس2012عبدالحميد،خضرةوالبسطامي،دعاء.)
الثاني الصف تالميذ لدى الخلقية والقيم االبداعي التفكير تنمية في النصوصالقرآنية

-11(.29)3،سعوديةال-.مجلةدراساتعربيةفيالتربيةوعلمالنفساإلعدادياألزهري
54.

فاعليةاستراتيجيةمقترحةعلىالمدخلالبنائيلتدريسالتاريخ(.م2012عبدالراضي،نادية.)
الثانوية المرحلة طالب لدى بعضالقيم تنمية دكتوراة)في شمس،(.رسالة عين جامعة

 القاهرة.
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 هيئةالعامةللكتاب.القاهرة:الالمسرحالتعليميلألطفالم(.1993عبدالنبي،رزق.)

م(.تنميةالقيماالجتماعيةلدىعينةمنأطفال2008عبدالوهاب،أمانيوعيسى،عواطف.)
.214-187(.41)11.مصر-.مجلةدراساتالطفولةالمدرسةاإلبتدائية:دراسةتجريبية

العباسبنيخلفاء)وحدةمسرحةأثر(.م2014)وطوالبة،هاديعبيدات،هاني ختاريكتابفي(
التفاعلمهاراتوتنميةالتحصيلعلىاألساسيالسادسللصفوالمسلمينالعرب

الطلبةلدىاالجتماعي -563،(3)8،قابوسجامعةوالنفسيةالتربويةالدراساتمجلة.
570

سمية.) 2012العجرمي، اإلسالميةم(. التربية كتب في المتضمنة للقيم تحليلية دراسة
اإلنسان وحقوق بفلسطينواإلجتماعية األساسي الرابع ماجستير)للصف غيررسالة

 .جامعةاألزهر،فلسطينمنشورة(.

الدين.) صالح االجتماعية1999عرفة، الدراسات مناهج محتوى في القيمية التوجهات م(.
(.3)7.مجلةكليةالتربيةبالمنيابالمرحلةاالعدادية.

( وعلي،هاني. النجا أبو الدين، تأث2014عز القيمم(. تنمية على حركية تربية برنامج ير
(.70،)مصر-المجلةالعلميةللتربيةالبدنيةوالرياضيةالتربويةلتالميذالمرحلةاالبتدائية.

1-30.

(. جمال في2010العساف، الخلقي والنمو القيم وتحليل القيم استراتيجياتتوضيح أثر م(.
-439(.97)25،المجلةالتربويةالتاريخ.تنميةالقيملدىطلبةالصفالتاسعفيمبحث

486.

 .عمان:دارالميسرةللنشروالتوزيع.التدريسالممسرحم(.2008عفانة،عزوواللوح،أحمد.)

القياسوالتقويمالتربويوالنفسيأساسياتهوتطبيقاتهوتوجيهاتهم(.2000عالم،صالحالدين.)
 القاهرة:دارالفكرالعربيالمعاصرة.
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)يوليوعمار هدى. جيهانوهاللي، في2008ة، توضيحالقيم استراتيجية استخدام فعالية م(.
الصف لدىتالميذ االستنتاجي ومهاراتاالستماع االجتماعية القيم بعضمفاهيم تنمية

 ورقةمقدمةإلىالمؤتمرالعلميالعشرونمناهجالتعليموالهويةالثقافيةالثالثاإلبتدائي.
 .القاهرة.مصر.

أحمد.) 2002عودة، التدريسيةم(. العملية في األمل5)المجلدالقياسوالتقويم دار عمان: .)
.للنشروالتوزيع

( بثنية. 2012قربان، العلميةم(. المتحركةفيتنميةبعضالمفاهيم الرسوم فاعليةاستخدام
.جامعةامالقرى(.رسالةدكتوراة)والقيماالجتماعيةألطفالالروضةفيمدينةمكةالمكرمة

 السعودية.

 ،تقديمأحمداللقاني.القاهرة:عالمالكتبالمناهجوالمدخلالدراميم(.2001القرشي،أمير.)

 .القاهرة:عالمالكتب.1م(.المناهجوالمدخلالدرامي.ط2001القرشي،أمير)

( 2007قزامل،سونيا. المناهجفيتدريسمادة فاعليةاستخداممدخلمسرحة الدراساتم(.
على وأثره االبتدائية المرحلة لدىتالميذ بعضالمهاراتالحياتية علىتنمية االجتماعية

 .82-46(.12،)مجلةدراساتفيالمناهجوطرقالتدريستحصيلهم.

.الفكردار:االردن،1ط.االجتماعيةالدراساتتدريسطرق(.م2007)محمدقطاوي،

 يوالنظريةوالتطبيق.القاهرة:عالمالكتب.م(.النشاطالمدرس2010الفي،سعيد)

.معجمالمصطلحاتالتربويةالمعرفةفيالمناهجوطرقالتدريسم(.1996اللقاني،أحمد.)
 .القاهرة:عالمالكتب

 ..القاهرة:عالمالكتب3.طالمناهجبينالنظريةوالتطبيقم(.1990اللقاني،أحمد.)

.القاهرة:تدريسالمواداالجتماعيةم(.1990د،فارعة.)اللقاني،أحمدورضوان،البرنسومحم
 .عالمالكتب
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-مجلةالتطويرالتربويةم(.مسرحةالمناهجالتعليمية.2012اللواتية،طاهرةوالدرمكي،أحمد.)
.39-32(.69)10.سلطنةعمان

يةوالعلومتونس:المنظمةللترب.االحتياجاتاألساسيةلتعليمالنساءم(.2000مادي،الحسن.)
 .والثقافة.االسيسكو

فتحي.) األساسيودور1992مبارك، الثامنةمنالتعليم الحلقة لتالميذ االجتماعية القيم م(.
 133(.1)12،المجلةالعربيةللتربيةوالثقافةوالعلوممناهجالمواداالجتماعيةفيتنميتها.

ميةالتحصيلوالتفكيراإلبداعيفاعليةمدخلمسرحةالمناهجفيتنم(.2010محمد،عبير.)
جامعةالقاهرة،.(رسالةماجستير)لتالميذالصفالخامسفيمادةالدراساتاالجتماعية

 .مصر

( الدين. عصام الصفاألولاالبتدائي2008محمد، مقترحلتالميذ حركية منهجأنشطة م(.
 المناهج. مسرحة ضوء في العربية مصر بجمهورية السمع وضعاف جلةمالصم

.305-30.247،مصر-الرياضة)علوموفن(

محمد.) والحيلة، توفيق 2002مرعي، العامةم(. التدريس الميسرة1.ططرائق دار .عمان:
.للنشروالتوزيعوالطباعة

م(.فاعليةوحدةدراسيةمقترحةقائمةعلىالسيرالشعبيةبمنهج2012مرواد،عالءالدين.)
ا تنمية في االجتماعية الخامسالدراسات الصف تالميذ لدى األخالقية والقيم لتحصيل

 .199-149(.43،)مجلةالجمعيةالتربويةللدراساتاالجتماعيةاالبتدائي.

(. خالد 2009المزين، للمرحلةم(. الجميلة فيمحتوىكتبلغتنا المتضمنة األخالقية القيم
لها الصفالرابع ومدىاكتسابتالميذ الدنيا ماجستيررسال)األساسية منشورة(.ة غير

.الجامعةاإلسالمية،غزة
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أثراستخداملعباألدوارفياكتسابالقيماالجتماعيةالمتضمنةم(.2010المصري،دينا.)
غزة محافظة في األساسي الرابع الصف لطلبة الجميلة لغتنا كتاب محتوى رسالة)في

 .الجامعةاإلسالمية،غزةجستيرغيرمنشورة(.ما

.)ملحم، 2005سامي النفسم(. وعلم التربية في للنشرالقياسوالتقويم الميسرة دار .عمان:
.والتوزيع

موسى، م2006)حنان. االجتماعيةالدراساتتدريسفيالتعليميالمسرحاستخدامفعالية(.
ماجستيررسالة)االبتدائيةبالمرحلةاالجتماعيةالمهاراتبعضتنميةعلى جامعة(.

.الزقازيق

مصطفى.) وهيالت،  لينا مغلي، م2008أبو النظرية(. التعليم في والمسرح الدراما
 ..عمان:دارالراية1.طالتطبيقو

(. كرامي مغنم، الدراسات2013أبو تدريس في التشاركية الرقمية القصص فاعلية م(.
جلةالثقافةماالجتماعيةفيالتحصيلوتنميةالقيماألخالقيةلدىتالميذالمرحلةاالعدادية.

 .180-93(.75)14،والتنمية

النحوموضوعاتبعضتدريسفيالتعليميالمسرحاستخدامأثر(.م2009)هداف،رائدأبو
.االسالميةالجامعة،ماجستيررسالة.األساسيالثامنالصفطلبةتحصيلعلىالعربي

م2006)،صفاءوشويحاتناصر،ابراهيم الوطنيةالتربيةأسسس(. الرائدمكتبة:عمان.
.العلمية

وفقمنحىمسرحةم2011)الناصر،محمدوحمدي،نرجس. أثرالتدريسباستخدامالدراما .)
المناهجلمادةقواعداللغةالعربيةفيالتحصيلالدراسيوتنميةمهارتياالستماعوالتحدث

مجلةعودية.لدىتالميذالصفالسادساإلبتدائيفيمدينةالقطيففيالمملكةالعربيةالس
 .123-107(.1)38،دراساتالعلومالتربوية
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.عمان:2.طأضواءعلىالمسرحالمدرسيودراماالطفلم(.2010النواصرة،جمالمحمد.)
 .دارالحامدللنشروالتوزيع

المنهاجفيالدنيااألساسيةللمرحلةالوطنيةالتربيةكتابتحليل(.م2009)سميةهندي،
.الوطنيةالنجاحجامعةغيرمنشورة(.ماجستيررسالة)(نقديةدراسة)الفلسطيني

م(.أثرأفالمالكارتونعلىالقيمعلىاألخالقية2013يعقوب،عبدالحليموالمال،عبداإلله.)
 والسودان. السعودية أطفال من عينة دراسة والتنميةلألطفال: الثقافة 13،مصر-مجلة

(69.)33-85.
.للكتاباالسكندريةمركز:مصر،1ط.المناهجمسرحة.(م2007)فاطمةيوسف،

( شاكر. والعظيم، أهدافوحدة2000يونس،سمير تحقيق في المناهج مسرحة استخدام م(.
 االعدادي. األول الصف لتالميذ النحو في وطرقتدريسية المناهج في دراسات مجلة

.133-104(.63،)مصر-التدريس
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(:تسهيلمهمة1لحق)م
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قائمةالقيمأسماءالسادةمحكمين:(2ملحق)

 

 

 

 

 

 

 

مكانالعملالتخصصاالسمم
الجامعةاإلسالميةالمناهجوطرقالتدريسأ.دعزوعفانة-1
الجامعةاإلسالميةالمناهجوطرقالتدريسد.محمودالرنتيسي-2
جامعةاإلسالميةالالمناهجوطرقالتدريسد.مجديعقل-3
الجامعةاإلسالميةالمناهجوطرقالتدريسد.منيرحسن-4
جامعةاألقصىالمناهجوطرقالتدريسد.أكرموادي-5
جامعةاألقصىالمناهجوطرقالتدريسد.موسىجودة-6
جامعةاألقصىأصولالتربيةد.حمديمعمر-7
جامعةاألقصىأصولالتربيةد.رزقشعت-8
مديريةالتربيةوالتعليمرفحاجتماعياتأ.عدنانالهمص-9

مديريةالتربيةوالتعليمرفحاجتماعياتأ.محمدسالمة-10
مديريةالتربيةوالتعليمرفحتاريخأ.أريجالقططي-11
مديريةالتربيةوالتعليمرفحاجتماعياتأ.سمرقشطة-12
يةالتربيةوالتعليمرفحمديراجتماعياتأ.أسمهانالعجرمي-13
مديريةالتربيةوالتعليمرفحتاريخأ.تغريدقشطة-14
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أسماءالسادةمحكميناالختبار(:3ملحق)

 مكان العمل التخصص االسم م
جامعةاألقصىالمناهجوطرقالتدريسد.أكرموادي -1
جامعةاألقصىالمناهجوطرقالتدريسد.أشرفبربخ -2
جامعةاألقصىأصولالتربيةحمديمعمرد. -3
جامعةاألقصىأصولالتربيةد.رندةشرير -4
وكالةالغوثالدوليةإدارةماجستيرمحمدالشيخعليأ. -5
وكالةالغوثالدوليةتاريخإسماعيلالحاجأحمدأ. -6
وكالةالغوثالدوليةاجتماعياتعزيزةقندسأ. -7
رفح-التربيةوالتعليمرتاريخماجستيأريجالقططيأ. -8
رفح-التربيةوالتعليماجتماعياتسمرقشطةأ. -9

وكالةالغوثالدوليةماجستيرتاريخأ.أنورأبومور -10
التربيةوالتعليماجتماعياتأ.سهامالخراز -11
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 وطنيةللصفالسادساألساسيتحليلالمحتوىللقيمالمتضمنةفيمحتوىكتابالتربيةال(4ملحقرقم)

 القيمة

ول
 اال

رس
الد

ني 
الثا

س 
لدر

ا
لث 

الثا
س 

لدر
ا

رابع 
س ال

لدر
ا

س 
خام

س ال
لدر

ا
 

ى 
 عل

يمة
 الق

رار
 تك

موع
مج

حدة
الو

ى  و
ست

م
 

النسبة 
المئوية 
 للتكرار
على 

مستوى 
 الوحدة

النسبة 
المئوية 
لمجموع 
القيم 
حسب 
 المجال

 
 
 

 القيم األخالقية

 %16.6/الرحمة



31%

 %16.6/األمانة
%320///الصبر
%16.6/الصدق
%16.6/الوفاء

%747///////التسامح
التنافس
الشريف

/16.6%

%7800015100المجموع
 
 

القيم 
 االجتماعية

حبعمل
الخير

//218%



23%



المرونة
في
ملالتعا

/19%

احترام
اآلخرين

//////655%

اتقان
العمل

/19%

االبداع
واالبتكار

/19%

%3320311100المجموع
 

القيم الوطنية 
 والسياسية

314///العدل


46%
احترامرأي
الجماعة

//29

732///////المساواة
1045//////////ةالحري

%655622100 المجموع
%100%161676348100 المجموع الكلي للقيم
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(:قائمةالقيمفيالصورةاألولية5ملحق)

غزة-الجامعةاإلسالمية

شؤونالبحِثالعلمِيوالدراساتالعليا

كليةالتربية

التدريسطرقماجستيرالمناهجو

 القيم الواجب توافرها في محتوى كتاب التربية الوطنية للصف السادس األساسيتحكيم قائمة 

 السيد/ة ................................. حفظه/ا هللا

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 تحية طيبة وبعد

 تقوم الباحثة بإعداد دراسة بعنوان :

التربية الوطنية لدى طالبات الصف  " أثر توظيف مسرحة المناهج على تنمية القيم في مادة
 السادس األساسي"

قائمةللقيمالواجبتوافرهافيمحتوىلنيلدرجةالماجستيرفيالمناهجوطرقالتدريسويتطلبذلكإعداد
القيملتعرفعلىكتابالتربيةالوطنيةللصفالسادساألساسي،حتىيتمفيضوئهاتحليلالمحتوىوا

،ونظرًاآلرائكمالمهمة،ومقترحاتكمالبناءةأضعبينتابالتربيةالوطنيةللصفالسادسالمتوفرةفيمحتوىك
وذلكمنحيث:اوتحكيمهالقائمةأيديكمهذا

 مناسبةكلقيمةللمجالالمنتميةله. -
 مناسبةالقيملمسنوىطالباتالصفالسادساألساسي. -
 مناسبةالقيملمادةالتربيةالوطنية. -
 القائمةلغويًا.صحةفقرات -
 إضافةأوحذفماترونهمناسبًا. -

شاكرًةلكمحسنتعاونكم
وتقبلوافائقاالحترام

الباحثة:دعاءأنورأبومور
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 غير منتمية منتمة غير مناسبة مناسبة القيمة م
 أوال: القيم االجتماعية واألخالقية

1-
2-
3-
4-
5-
6-
7-
8-
9-
10-
11-
12-
13-
14-
15-
16-
17-
18-
19-
21-
23-
23-
24-
25-
26-
27-
28-

التعاون
الرحمة
العفو
االمانة

االحسانللجار
العملالجماعي

الصبر
المرونةفيالتعامل

حباآلخرين
اإليثار
التسامح
النظام

تحملالمسؤولية
الكرم

قبولاالختالف
احترامالعمل

تشجيعاالبداعفيالعمل
العملالتطوعي
راماآلخرينمساعدةواحت

المساواة
التنافسالشريف

الصدق
التواضع
الوفاء
الصبر

حبعملالخير
اتقانالعمل
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 غير منتمية منتمية غير مناسبة مناسبة القيم م
 ثانيا: القيم الوطنية والسياسية

1-
2-
3-
4-

5-
6-
7-
8-
9-
10-
11-


12-


13-
14-
15-
16-
17-
18-
19-
20-


21-




الدفاععنالوطن
النزاهة

التمسكبالعاداتالوطنية
المشاركةفيالمناسبات

الوطنية
لشفافيةا
الحوار

االنتماء
الوالء

احترامرأيالجماعة
التمسكبالهويةالوطنية

االعتزازبالرموزالفلسطينية
الوطنالمحافظةعلىثروات

احترامالقوانينالسائدة
طنيةتشجيعالمنتجاتالو

حبالوطن
التضحيةفيسبيلالوطن
المحافظةعلىالممتلكات

العامة
العدل

االعتزازبالهويةالفلسطينية
التمسكبالعاداتوالتقاليد

الوطنيةالفلسطينية
المواطنة
التضامن
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(قائمةالقيمفيصورتهاالنهائية6ملحق)

 

 

 

 غير منتمية منتمة غير مناسبة مناسبة القيمة م
 وال: القيم االخالقيةأ
1-
2-
3-
4-
5-
6-
7-

الرحمة
األمانة

لصبرا
الصدق
التسامح

التنافسالشريف
الوفاء






 ثانيا القيم االجتماعية
1-
2-
3-
4-
5-

حبعملالخير
المرونةفيالتعامل

احتراماآلخرين
اتقانالعمل

االبداعواالبتكار



 يةالوطنية والسياس ثالثا القيم
1-
2-
3-
4-


العدل
احترامرأيالجماعة

المساواة
الحرية
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فيصورتهاألولية:اختبارالقيم(7ملحق)

بسمهللاالرحمنالرحيم

الجامعةاإلسالميةغزة

شؤونالبحِثالعلمِيوالدراساتالعليا

كليةالتربية

قسمالمناهجوطرائقالتدريس

 تحكيم اختبار للقيم 

 هللا احفظه /  ---------------------------------------د / ة :السي

  السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته 

تحيةطيبةوبعد

 تقومالباحثةبإعداددراسةبعنوان:

أثر توظيف مسرحة المناهج على تنمية القيم في مادة التربية الوطنية لدى طالبات الصف السادس  "
 األساسي"

لنيلدرجةالماجستيرفيالمناهجوطرقالتدريسويتطلبذلكإعداداختبارللتعرفعلىأثرتوظيفمسرحة
آلرائكمالمهمة،ومقترحاتكمالبناءةالمناهجعلىتنميةالقيملدىطالباتالصفالسادساألساسي،ونظرًا

أضعبينأيديكمهذااالختباروتحكيمهوذلكمنحيث:

 .مناسبةاالختبارلمستوىطالباتالصفالسادساألساسي 
 مناسبةاالختبارلمادةالتربيةالوطنية 
 .صحةفقراتالقائمةلغويًا 
 مناسبةالسؤالللقيمةالمرادتنميتها 
 دقةصياغةالبدائل. 
 .إضافةأوحذفأوتعديلماترونهمناسبًا 

 شاكرًة لكم حسن تعاونكم...وتقبلوا فائق االحترام .

 الباحثة: دعاء أنور أبو مور
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 ضربنيزميليفيالصففإني: -1
 أشتكيهللمعلم. -أ
 أضربهكماضربني. -ب
 .أقولألخياألكبرمنيأنيضربه -ت
 أحاورهوأتفاهممعه. -ث

 لتيفإنني:أساءأحدزمالئيمعام -2
 أقومبتوبيخه. -أ
 أرميهبالحجارة. -ب
 أقابلاالساءةباإلساءة. -ت
 أعفوعنهوأسامحه. -ث
 "حدثنزاعبينأحمدومحمد"فاستماعأحمدلحجةمحمديعتبر: -3

 احترام. -أ
 تعصب. -ب
 اصغاءفعال. -ت
 تقبلاالختالف. -ث

 عندمايخالفنيزمالئيفيالرأي: -4
 الفاليفسدللودقضية.أتقبلآرائهمألناالخت -أ
 أتمسكبرأييويجبعليهماألخذبه. -ب
 الأهتمبآرائهم. -ت
 أخاصمهم. -ث

 :طلبمناالمعلمالتحدثعنهواياتناوكاندورزميليأحمدفيالتحدثفإنني -5
 استمعله. -أ
 اسخرمنهواياته. -ب
 .الاستمعلهفهولميستمعلي -ت
 أحتقررأيه. -ث



141 

 البفيالفصلوطلبتللشهادة:شاهدتصديقيأحمديعتديعلىط -6
 أصفماحدثدونالتحيزأليمنه. -أ
 أتحيزلزميليأحمد.-ت -ب
 أقولللمعلمأنهذااألمراليخصني. -ت
 أقولللمعلمأننيلمانتبهلماحدث. -ث

 قاموالديبشراءمالبسالعيدألخياحمدولميشتريليفأنني: -7
 أضربأخيأحمد. -أ
 نأبيالمساواةبينيوبينأخي.أطلبم -ب
 أبكيألنأبيلميشتريليالمالبس. -ت
 الأهتملألمر.-ث -ث

حدثتمشكلةبينمهندسوعاملبناءفذهباللشرطةفالتصرفالصحيحللشرطة -8
 يكون:

 أنتقفبجانبالمهندسفهوشخصمتعلم. -أ
 تقفمعالحقمهماكان. -ب
 التتدخلفيالموضوع. -ت
 بسعاملالبناء.تقومبح -ث

وصلالمطاركلمناحمدمنالسعوديةوجونمنألمانيافالتصرفالصحيحلموظف -9
 المطار:

 رعالستقبالجونحتىيشجعالسياحة.يس -أ
 يساويفيالمعاملةبيناالثنين. -ب
 يحسناستقبالأحمدفهوابنبلده. -ت
 اليهتملكلمنهما. -ث
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تلسكرتيروتماالعالنفيالصحفعنحاجةكنتصاحبشركةواحتج -10
الشركةلسكرتيرفتقدملهاالكثيرمناألشخاصوكانمنبينهماحمدوهوحاصلعلى
درجةالبكالوريوسفياالدارةوأيضاتقدملذلكابنصديقكولكناليحملسوىشهادة

 الثانويةالعامةفإنك:
 تقومبتعيينابنصديقك. -أ
 فاتتنطبقعليه.تعينأحمدفالمواص -ب
 تقولألحمدأنمواصفاتهالتنطبقللوظيفة. -ت
 الأعينأيمنهم. -ث
 شاهدتشخصايتحدثبأدبولطففإنني: -11
 أقلدتصرفهألنهأعجبني. -أ
 أعجببتصرفهوالأحاولتقليده. -ب
 الأهتملذلكألنهاليعجبني. -ت
 أتصرفمثلهألنهالسلوكالصحيح. -ث

 
 لبستختلفعنطريقتنافإنني:زارناضيفأجنبيوطريقتهفيال -12
 أعترضعلىطريقةلبسهألنهاالتناسبعاداتنا. -أ
 أقلدهألنمالبسهأعجبتنيحتىلولمتناسبني. -ب
 أقارنهابعاداتناوتقاليدناوألتزمبمايناسبنا. -ت
 أسخرمنطريقةلبسهفهيغريبة. -ث

 
 حينماكنتجالساأفكرخطرتفيباليفكرةجديدةتطبقفيالمدرسة: -13
 أخبرأبيبفكرتيوالأحاولتطبيقها. -أ
 أخبرأبيبفكرتيوأخبرمعلميوأحاولتطبيقها. -ب
 أنتبهلدراستيوأتركالفكرةلتالشيضياعالوقت. -ت
 أتجاهلذلك. -ث
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أثناءاللعبفيساحةالمدرسةمعزميلتيهبةضربتالكرةفيرجليوتألمت -14
 أنتؤذينيفإنني:منهاواعتذرتليهبةعنذلكوقالتليأنهالمتقصد

 أخاصمها. -أ
 أطلبمنزميلتيسماحأنتضربهابداًلعني. -ب
 أقبلاعتذارها. -ت
 أشتكيهاللمعلمة. -ث
 رأيتعجوزافيالشارعيحملأكياساكثيرةفيالشارع: -15
 هأطلبمنأميمساعدت -أ
 أقومبمساعدتهفيحملاألكياس. -ب
 أردالسالمعليهوأكملطريقي. -ت
 أتجاهله. -ث
 : دزيارتيلمنزلأحمدزميليفإننيعن -16
 أصطحبأخوتيمعي. -أ
 اقومباالتصالبهواستأذنقبلالذهابلمنزله. -ب
 اذهبفيوقتمتأخرمنالليل. -ت
 اشتريهديةثمينةله. -ث
 وجدتمبلغامنالمالفيساحةالمدرسةفإنني: -17
 أتركهوامشي. -أ
 أتقاسمهمعزميلي. -ب
 اياه.أتوجهللمعلموأسلمه -ت
 آخذهلنفسي. -ث
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أبيلشراءاأللعابشراءألعابولمتكفيالنقودمعذهبتأناوأخيمعأبيل -18
 ليوألخيفإنني:

 أبكيوأتعصبعلىوالدي. -أ
 اطلبمنوالديشراءاأللعابليفقط. -ب
 الأباليبماحدث. -ت
 اطلبمنأبيشراءاأللعابألخيألنهصغير. -ث
 إنني:عندزيارةزمالئيلبيتناف -19
 أحسناستقبالهم. -أ
 .نلعبفيالشارعكرةالقدم -ب
 اصطحبهملبيتجدي. -ت
 نلعببمقتنياتوالدي. -ث
أخذتأحالممنعبيرموعدلزيارتهاولكنحدثظرفطارئولمتتمكن -20

 أحالممنزيارةعبيرفالتصرفالصحيحألحالميكون:
 تنشغلبظرفهاالطارئ. -أ
 رتهالصديقتها.تستغلوقتهابالدراسةبدلزيا -ب
 تعتذرمنعبيرلعدمتمكنهامنزيارتها. -ت
 التهتمبموعدهامععبير. -ث
عقدفيالفصلانتخاباتلمجلسالصفورشحتنفسيلذلكوعقدت -21

 االنتخاباتوفازبالنتيجةصديقيفإنني:
 اعترضعلىذلك. -أ
 أخاصمأصدقائيألنهملمينتخبوني. -ب
 أخاصمصديقيالفائزفهوأخذمكاني. -ت
 باركلصديقيفوزهوأساعدهقدراستطاعتي.أ -ث
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كنتعلىموعدمعزميلتيمهالزيارةصديقتناسماحفتأخرتمهاعنموعدها -22
 معيفإنني:

 أذهبلزيارةسماحوالأنتظرهافهيمنتأخر. -أ
 انتظرهاواعرفسببتأخرها. -ب
 أتصلعليهاوأوبخهابسببتأخرهاعنالموعد. -ت
 عها.أتصلعلىصديقةأخرىواذهبم -ث
 :حدثمنزميلكموقفسيءفموقفكمنه -23
 تركهوتجنبه. -أ
 تعديلسلوكهبقوة. -ب
 قديمالنصيحةله.ت -ت
 الأعطياعتبارلتصرفاته. -ث
 صاحبمصنعاليساويفياألجوربينالعاملينفيه،التصرفالصحيحهو: -24
 رفضالعملبالمصنع. -أ
 نحاورصاحبالمصنعبضرورةعدمالتفريقبينالعاملين. -ب
 العملفيهدوناالهتماملصاحبالمصنع. -ت
 نطالبالجهاتالمسؤولةفيالتدخلإلنصافنا. -ث
أرادالمعلماصطحابنافيرحلةوطلبمنااقتراحلألماكنالتيسوفنزورها -25

  :فتتوقعانيقومالمعلمب
 عدماألخذباقتراحاتالطالب. -أ
 يأخذاالقتراحاتاألكثرتكرارًا. -ب
 هوزارهذهاألماكن.أخذاقتراحأحمدألنه -ت
 األخذباقتراحطالبينفقطمنالصف. -ث
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 طلبمنيمعلمالتربيةالرياضيةتوزيعاأللعابعلىزمالئيفإنيأقومب: -26
 توزيعهاعلىأصدقائي. -أ
 توزيعاأللعابفقطعلىمنيجيدوناللعب. -ب
 توزيعاأللعاببالتساويعلىكافةطالبصفي. -ت
 منالتوزيع.أطلبمنالمعلمانيعفيني -ث
 وجدتعصفوراجميالفيحديقةالمنزلورجلهمكسورة: -27
 أضعهفيقفصجميلواحتفظبه. -أ
 أعالجهوأضعهعلىالشجرةحتىتراهامهوتأخذه. -ب
 أحضرأصدقائيونلعبفيه. -ت
 أتجاهلوجوده. -ث
طلبالمعلممناأننكتبحلواللمشكلةتملحالتربةوطلبمناقراءةالحلول -28

 الحصةأمامالطالبفإنني:خالل
 استمعجيدالحلولزمالئي. -أ
 اسخرمنالحلولالتيألقاهازمالئي. -ب
 أقومبالكتابةعنزميلي. -ت
 أمتنععنالمشاركةألنذلكأمرًاصعبًا. -ث
عبيرطالبةفيالثانويةالعامةتخرجتبمعدلممتازوالدعبيراليريدها -29

 صحيحلعبيرهو:اكمالدراستهاالجامعيةفالموقفال
 تسمعكالموالدهافهوأدرىبمصلحتها. -أ
 تغضبمنوالدها. -ب
 تحاولاقناعوالدهابأهميةدراستها. -ت
 تطلبمنوالدتهاالتوسطلهاعندوالدهاإلكمالتعليمها. -ث
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 قاماالحتاللبمصادرةأرضنا: -30
 اتنازلعنهامقابلمبلغمنالمال. -أ
 أدافععنهاوالأتنازلعنها. -ب
 الأتدخلألنالمشكلةتخصأسرتي. -ت
 أبكيعلىأرضي. -ث
الجامعية -31 دراسته يكمل أن وأراد ممتاز بعدل العامة الثانوية من تخرجأحمد

تخصصإدارةأعمالولكنوالدهيريدهانيصبحطبيبالوكنتمكاناحمدماذاتفعل
: 
 تطيعرغبةوالدك. -أ
 تحاولاقناعوالدكبالتخصصالذيتريده. -ب
 رسأيمنهم.التد -ت
 أصرعلىموقفحتىلولميوافقوالدي. -ث
ذهبنافيرحلةمدرسيةوأثناءالرحلةشاهدنامجموعةمناألشخاص -32

 المسيحيينفإنني:
 أسخرمنهم. -أ
 أحترمهموالأحاولمضايقتهم. -ب
 الأهتملهم. -ت
 أقومبمضايقتهم. -ث
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النهائية:اختبارالقيمفيصورته(8ملحق)

مهللاالرحمنالرحيمبس

 الجامعة اإلسالمية غزة 

 شؤون البحِث العلمِي و الدراسات العليا

 كلية التربية

 قسم المناهج وطرائق التدريس

 اختبار القيم



 االسم: .......................    الصف: .........    الشعبة: ...............



 دقيقة 45زمن االختبار:                                  درجة             32الدرجة الكلية لالختبار:


 أواًل الهدف من االختبار:
يهدفهذااالختبارإلىقياسمدىتنميةالقيملدىطالباتالصفالسادساألساسيفيمادةالتربيةالوطنية.

 ثانيًا تعليمات االختبار:
 لة.تعبئةالبياناتاألوليةقبلالبدءباإلجابةعناألسئ -
(سؤااًلاختباريًامننوع32تأكديمنحصولكعلىنسخةكاملةمنهذااالختبارالذييتكونمن) -

 (صفحات7االختيارمنمتعددموزعةعلى)
 (علىرمزاإلجابةفيورقةاإلجابةالمرفقة.أجيبيعنأسئلةاالختباربوضع) -

 

 

 شاكرًة لكم حسن تعاونكم...وتقبلوا فائق االحترام .

 لباحثة: دعاء أنور أبو مورا
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 ضربنيزميليفيالصففإني: -1
 أشتكيهللمعلم. -أ
 أضربهكماضربني. -ب
 .أطلبمنأخياالكبرضربه -ت
 أحاورهوأتفاهممعه. -ث

 أساءأحدزمالئيمعاملتيفإنني: -2
 أقومبتوبيخه. -أ
 أرميهبالحجارة. -ب
 أقابلاالساءةباإلساءة. -ت
 أعفوعنهوأسامحه. -ث
 نزاعبينأحمدومحمد"فاستماعأحمدلحجةمحمديعتبر:"حدث -3

 احترام. -أ
 تعصب. -ب
 اصغاءفعال. -ت
 تقبلاالختالف. -ث

 عندمايخالفنيزمالئيفيالرأي: -4
 أتقبلآرائهمألناالختالفاليفسدللودقضية. -أ
 أتمسكبرأييويجبعليهماألخذبه. -ب
 .أتجاهلآرائهم -ت
 أخاصمهم. -ث

 :دثعنهواياتناوكاندورزميليأحمدفيالتحدثفإننيطلبمناالمعلمالتح -5
 استمعله. -أ
 اسخرمنهواياته. -ب
 .أتجاهلحديثه -ت
 أحتقررأيه. -ث
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 شاهدتصديقيأحمديعتديعلىطالبفيالفصلوطلبتللشهادة: -6
 أصفماحدثدونالتحيزأليمنه. -أ
 أتحيزلزميليأحمد. -ب
 األمراليخصني.أقولللمعلمأنهذا -ت
 أقولللمعلمأننيلمانتبهلماحدث. -ث

 قاموالديبشراءمالبسالعيدألخياحمدولميشتريليفأنني: -7
 أضربأخيأحمد. -أ
 أطلبمنأبيالمساواةبينيوبينأخي. -ب
 أبكيألنأبيلميشتريليالمالبس. -ت
 الأهتملألمر.-ث -ث

 ذهباللشرطةفالتصرفالصحيحللشرطةيكون:حدثتمشكلةبينمهندسوعاملبناءف -8
 أنتقفبجانبالمهندسفهوشخصمتعلم. -أ
 تقفمعالحقمهماكان. -ب
 التتدخلفيالموضوع. -ت
 تقومبحبسعاملالبناء. -ث

وصلالمطاركلمناحمدمنالسعوديةوجونمنألمانيافالتصرفالصحيحلموظف -9
 المطار:

 السياحة.يسرعالستقبالجونحتىيشجع -أ
 يساويفيالمعاملةبيناالثنين. -ب
 يحسناستقبالأحمدفهوابنبلده. -ت
 اليهتملكلمنهما. -ث
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كنتصاحبشركةواحتجتلسكرتيروتماالعالنفيالصحفعنحاجةالشركة -10
لسكرتيرفتقدملهاالكثيرمناألشخاصوكانمنبينهماحمدوهوحاصلعلىدرجة

بكالوريوسفياالدارةوأيضاتقدملذلكابنصديقكولكناليحملسوىشهادةالثانويةال
 العامةفإنك:

 تقومبتعيينابنصديقك. -أ
 تعينأحمدفالمواصفاتتنطبقعليه. -ب
 تقولألحمدأنمواصفاتهالتنطبقللوظيفة. -ت
 الأعينأيمنهم. -ث
 شاهدتشخصايتحدثبأدبولطففإنني: -11
 ألنهأعجبني.أقلدتصرفه -أ
 أعجببتصرفهوالأحاولتقليده. -ب
 الأهتملذلكألنهاليعجبني. -ت
 أتصرفمثلهألنهالسلوكالصحيح. -ث
 زارناضيفأجنبيوطريقتهفياللبستختلفعنطريقتنافإنني: -12
 أعترضعلىطريقةلبسهألنهاالتناسبعاداتنا. -أ
 أقلدهألنمالبسهأعجبتنيحتىلولمتناسبني. -ب
 هابعاداتناوتقاليدناوألتزمبمايناسبنا.أقارن -ت
 أسخرمنطريقةلبسهفهيغريبة. -ث
 حينماكنتجالساأفكرخطرتفيباليفكرةجديدةتطبقفيالمدرسة: -13
 أخبرأبيبفكرتيوالأحاولتطبيقها. -أ
 أخبرأبيبفكرتيوأخبرمعلميوأحاولتطبيقها. -ب
 وقت.أنتبهلدراستيوأتركالفكرةلتالشيضياعال -ت
 أتجاهلذلك. -ث
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أثناءاللعبفيساحةالمدرسةمعزميلتيهبةضربتالكرةفيرجليوتألمتمنها -14
 واعتذرتليهبةعنذلكوقالتليأنهالمتقصدأنتؤذينيفإنني:

 أخاصمها. -أ
 أطلبمنزميلتيسماحأنتضربهابداًلعني. -ب
 أقبلاعتذارها. -ت
 أشتكيهاللمعلمة. -ث
 زافيالشارعيحملأكياساكثيرةفيالشارع:رأيتعجو -15
 أطلبمنأميمساعدته -أ
 أقومبمساعدتهفيحملاألكياس. -ب
 أردالسالمعليهوأكملطريقي. -ت
 أتجاهله. -ث
 : عندزيارتيلمنزلأحمدزميليفإنني -16
 أصطحبأخوتيمعي. -أ
 اقومباالتصالبهواستأذنقبلالذهابلمنزله. -ب
 .اذهبفيوقتمتأخرمنالليل -ت
 اشتريهديةثمينةله. -ث
 وجدتمبلغامنالمالفيساحةالمدرسةفإنني: -17
 أتركهوامشي. -أ
 أتقاسمهمعزميلي. -ب
 أتوجهللمعلموأسلمهاياه. -ت
 آخذهلنفسي. -ث



 



153 

ذهبتأناوأخيمعأبيلشراءألعابولمتكفيالنقودمعأيأبيلشراءاأللعابلي -18
 وألخيفإنني:

 عصبعلىوالدي.أبكيوأت -أ
 اطلبمنوالديشراءاأللعابليفقط. -ب
 الأباليبماحدث. -ت
 اطلبمنأبيشراءاأللعابألخيألنهصغير. -ث
 عندزيارةزمالئيلبيتنافإنني: -19
 أحسناستقبالهم. -أ
 .نلعبفيالشارعكرةالقدم -ب
 اصطحبهملبيتجدي. -ت
 نلعببمقتنياتوالدي. -ث
لزيارتهاولكنحدثظرفطارئولمتتمكنأحالممنأخذتأحالممنعبيرموعد -20

 زيارةعبيرفالتصرفالصحيحألحالميكون:
 تنشغلبظرفهاالطارئ. -أ
 تستغلوقتهابالدراسةبدلزيارتهالصديقتها. -ب
 تعتذرمنعبيرلعدمتمكنهامنزيارتها. -ت
 التهتمبموعدهامععبير. -ث
نفسيلذلكوعقدتاالنتخاباتوفازعقدفيالفصلانتخاباتلمجلسالصفورشحت -21

 بالنتيجةصديقيفإنني:
 اعترضعلىذلك. -أ
 أخاصمأصدقائيألنهملمينتخبوني. -ب
 أخاصمصديقيالفائزفهوأخذمكاني. -ت
 أباركلصديقيفوزهوأساعدهقدراستطاعتي. -ث
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كنتعلىموعدمعزميلتيمهالزيارةصديقتناسماحفتأخرتمهاعنموعدهامعي -22
 فإنني:

 أذهبلزيارةسماحوالأنتظرهافهيمنتأخر. -أ
 انتظرهاواعرفسببتأخرها. -ب
 أتصلعليهاوأوبخهابسببتأخرهاعنالموعد. -ت
 أتصلعلىصديقةأخرىواذهبمعها. -ث
 حدثمنزميلكموقفسيءفموقفكمنه: -23
 تركهوتجنبه. -أ
 تعديلسلوكهبقوة. -ب
 قديمالنصيحةله.ت -ت
 .الأعطياعتبارلتصرفاته -ث
 صاحبمصنعاليساويفياألجوربينالعاملينفيه،التصرفالصحيحهو: -24
 رفضالعملبالمصنع. -أ
 نحاورصاحبالمصنعبضرورةعدمالتفريقبينالعاملين. -ب
 العملفيهدوناالهتماملصاحبالمصنع. -ت
 نطالبالجهاتالمسؤولةفيالتدخلإلنصافنا. -ث
اقتراحلألماكنالتيسوفنزورهافتتوقعانأرادالمعلماصطحابنافيرحلةوطلبمنا -25

  :يقومالمعلمب
 عدماألخذباقتراحاتالطالب. -أ
 يأخذاالقتراحاتاألكثرتكرارًا. -ب
 أخذاقتراحأحمدألنههوزارهذهاألماكن. -ت
 األخذباقتراحطالبينفقطمنالصف. -ث
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 قومب:طلبمنيمعلمالتربيةالرياضيةتوزيعاأللعابعلىزمالئيفإنيأ -26
 توزيعهاعلىأصدقائي. -أ
 توزيعاأللعابفقطعلىمنيجيدوناللعب. -ب
 توزيعاأللعاببالتساويعلىكافةطالبصفي. -ت
 أطلبمنالمعلمانيعفينيمنالتوزيع. -ث
 وجدتعصفوراجميالفيحديقةالمنزلورجلهمكسورة: -27
 أضعهفيقفصجميلواحتفظبه. -أ
 راهامهوتأخذه.أعالجهوأضعهعلىالشجرةحتىت -ب
 أحضرأصدقائيونلعبفيه. -ت
 أتجاهلوجوده. -ث
طلبالمعلممناأننكتبحلواللمشكلةتملحالتربةوطلبمناقراءةالحلولخالل -28

 الحصةأمامالطالبفإنني:
 استمعجيدالحلولزمالئي. -أ
 اسخرمنالحلولالتيألقاهازمالئي. -ب
 أقومبالكتابةعنزميلي. -ت
 نععنالمشاركةألنذلكأمرًاصعبًا.أمت -ث
عبيرطالبةفيالثانويةالعامةتخرجتبمعدلممتازوالدعبيراليريدهااكمال -29

 دراستهاالجامعيةفالموقفالصحيحلعبيرهو:
 تسمعكالموالدهافهوأدرىبمصلحتها. -أ
 تغضبمنوالدها. -ب
 تحاولاقناعوالدهابأهميةدراستها. -ت
 تهاالتوسطلهاعندوالدهاإلكمالتعليمها.تطلبمنوالد -ث
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 قاماالحتاللبمصادرةأرضنا: -30
 اتنازلعنهامقابلمبلغمنالمال. -أ
 أدافععنهاوالأتنازلعنها. -ب
 الأتدخلألنالمشكلةتخصأسرتي. -ت
 أبكيعلىأرضي. -ث
صصتخرجأحمدمنالثانويةالعامةبعدلممتازوأرادأنيكملدراستهالجامعيةتخ -31

 إدارةأعمالولكنوالدهيريدهانيصبحطبيبالوكنتمكاناحمدماذاتفعل:
 تطيعرغبةوالدك. -أ
 تحاولاقناعوالدكبالتخصصالذيتريده. -ب
 التدرسأيمنهم. -ت
 أصرعلىموقفحتىلولميوافقوالدي. -ث
 فإنني:ذهبنافيرحلةمدرسيةوأثناءالرحلةشاهدنامجموعةمناألشخاصالمسيحيين -32
 أسخرمنهم. -أ
 أحترمهموالأحاولمضايقتهم. -ب
 الأهتملهم. -ت
 أقومبمضايقتهم. -ث
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:دليلالمعلم(9ملحق)

 غزة -الجامعة اإلسالمية

 شؤون البحث العلمي والدراسات العليا

 كلية التربية 

 ماجستير مناهج وطرق التدريس

 

 

 

أنا واآلخرون" من كتاب التربية للصف السادس  دليل معلم في تدريس الوحدة الثالثة "
 األساسي بمسرحة المناهج

 

 إعداد الباحثة

 دعاء أنور جمعة أبو مور

 

 إشراف : األستاذ الدكتور

 عبد المعطي األغا 
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مقدمة الدليل:

السالمعليكمورحمةهللاوبركاته.. معلميالتربيةالوطنية

دادهمنخاللدراسةاألدبياتالتربوية،نضعبينأيديكمهذاالدليل،وقدتمإع
والدراساتالسابقةالمرتبطةبمسرحةالمناهج،وقدخصصهذاالدليللالسترشادبه

لتدريسالوحدةالثالثة"أناواآلخرون"منكتابالتربيةالوطنيةللصفالسادس
تياألساسيبمسرحةالمناهج،وقدتمصياغةالدروسوفقًاللخطواتاإلجرائيةال

اتبعتهاالباحثةفيمسرحةالمناهج.

ويشتملالدليلعلىمايلي:

 مقدمةالدليلونبذةعامةعنمسرحةالمناهجوتوجيهاتعامةتتعلق
 بتدريسالوحدة.

 األهدافالعامةلتدريسالتربيةالوطنية،واألهدافالعامةللوحدةالثالثة"أنا
 واآلخرون"للصفالسادساألساسي.

 فيتدريسالوحدةوتتضمنمايلي:خطةالسير 
 األهدافالسلوكيةللدرس -
 المصادروالوسائلالتعليميةالتعلمية -
 الخطواتاإلجرائيةلمسرحةالمناهج -
 التقويم -
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 نبذة مختصرة عن مسرحة المناهج:

لمسرحةالمناهجدورفعالفيالعمليةالتعليميةالتعلمية،فهيتساعدالطالبعلىاستخراج
لعليهامنخاللالخبرةالمباشرة،أيضاتعبرمسرحةالمناهجمنبنفسهوالحصوالمعلومات

الطرقواالستراتيجياتالتيتتبعللتعليمالنشط؛لكونالمتعلمفيهاهومحورالعمليةالتعليمية
حيثتقومعمليةالتعليموالتعلمحولهذاالمتعلم،مراعيًةقدراتهواستعداداته،وتساعدمسرحة

اهجعلىزيادةدافعيةالطالبحيثتساعدعلىوجودجوًاتفاعليًاخاللالحصة.المن

ويقصدبمسرحةالمناهجوضعالمناهجالدراسيةفيقالبمسرحيدرامييهدفإلىاكتساب
الطلبةللقيموتحقيقاألهدافالمنشودة.

 أنواع مسرحة المناهج:

وضعالمادةالدراسيةمسرحةالمناهجداخلغرفةالصف:وهومايقومعلى -
المقررةعلىالطالبفيقالبمسرحيدرامي،حيثفيهذاالنوعيتمتقديمالمواد

الدراسيةعلىشكلمسرحياتودراماوتكوناألهدافالمرادتحقيقهامنخالله
 أهدافًاسلوكيةيمكنتحقيقهاخاللالحصةالدراسية.

ميالذيمنخاللهيمكنتحقيقأماالنوعالثانيفهويقومعلىالمسرحالتعلي -
أهدافعامةللمناهجوبشكلعامالتقتصرعلىمادةدراسيةمعينةمثل:مايتم
توظيفهفياإلذاعةالمدرسيةووسائلاإلعالممنمسرحياتودراماتقدملألطفال
والطالبهيتحققأهدافعامة،يمكنتحقيقهاعلىالمدىالطويل،ولكنال

خاصةبالدرسوالموادالدراسية،والمسرحالتعليميمكانتحققأهدافسلوكية
موجودفيالمدرسةمخصصإلجراءالمسرحياتيمكنمنخاللهأنيقومالمعلم

 بتوظيفمسرحةالمناهجمنخاللالمسرحالتعليمي.
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 طرق مسرحة المناهج:

الطالبأنفسهممسرحةالمناهجوهيإماتحويلالنصوصالمتواجدةبينأيديانلهناكطريقت
إلىمسرحيات،حيثيكونالنصهونفسهنصالمسرحية،وفيهذهالطريقةتقدمالخبرات

والمعلوماتللطالبمباشرةحيثتكونواضحة.

أماالطريقةالثانيةفهيإبداعيةنوعًاماوتحتاجإلبداعمنالمعلموالطالبعلىحسبمصدر
نصوصالمسرحيةمراعيًاوجودالمعلوماتواألفكارالمرادالمسرحيةفإماأنيقومالمعلمبتأليف

أنيوصلهاللطالبولكنبطريقةغيرمباشرة،هنايحتاجمنالطالبأنيستخرجالمعلومات
بنفسهوهنايختلفمنطالبلطالبفيالحصولوالقدرةعلىالتعبيرعنهذهالمعلوماتحيث

ضًافيهذهالطريقةممكنللمعلمأنيشركيعبركلطالببطريقتهوأسلوبهالمختلف،أي
الطالبفيإبداعمواقفإرتجاليةخاللالحصةوتمثيلهاأمامالطلبةمعالحفاظعلىالفكرة

الرئيسيةالمرادتمثيلها.
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 الخصائص النمائية لطالبات الصف السادس األساسي:

عامةبصفةالسلوكيصبحوهنا(ةالمبكرالمراهقةقبيل)مصطلحالمرحلةهذهعلىالبعضيطلق
.المراهقةاعدادمرحلةتعبرالتيالمرحلةهذهفيجّديةأكثر

.االجتماعيالتطبيعلعمليةالمراحلأنسبالنمونظروجهةمنالمرحلةهذهتعتبرحيث

:يليبماالمرحلةهذهوتتميز

واالستعدادواالتجاهاتوالقيمالخلقيةالمعاييروتعّلم،الحياةلشؤونالالزمةالمهاراتتعلم*
.االنفعاالتوضبطالمسؤوليةلتحّمل

.االجتماعيةشخصياتهمتكوينفيوالجيرانالمدرسةفيبأقرانهمكبيربشكلالتأثر*

.الرمزيالعملفيالرغبة*

.المجهولعنوالبحثاالستطالعحب*

.بأنواعهااالستقالليةفيرغبتهمازدياد*

.بياجيهاعتقادحسبالمجردالتفكيرمرحلةالىالتوصل*

وخارجهاالصفغرفةداخلحادةسلوكيةمشكالتاثارة*
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 األهداف العامة لتدريس التربية الوطنية

 تنميةاالعتزازبالوطنوبالحضارةالعربية. -
 تلكاتالعامة.تاإليجابية،والمحافظةعلىالممالقيامبالممارسا -
 تاألخرىواالستفادةمنالمفيدمنها.التفاعلاإليجابيمعالثقافا -
الحفاظعلىالعاداتوالتقاليدوالقيمالعربيةواإلسالمية،والمواءمةبيناألصالة -

 والمعاصرة.
 مواكبةالتطوراتوالتغيراتالعالميةبمااليتعارضمعاإلسالموالمصلحةالوطنية. -
 تعميقمفهومالنقدالبناءواإليجابيلدىالمتعلمين. -
 عرفإلىالمعالمالسياحيةواألثريةالفلسطينية.الت -
الفهمالواعيللمفاهيمالعالميةالمرتبطةبحقوقاإلنسان،والقانونالدولي،وثقافة -

 السالم،والبيئة.....
 اكتسابالقيمواالتجاهاتاإليجابية. -
إعدادالمواطنليكونصالحايعيشمعغيرهمنالمواطنينمعيشةجماعيةفي -

 جتماعيواحد.إطارا
إعدادالمواطنليكونصالحًايعيشمعغيرهمنالمواطنينمعيشةجماعيةفي -

 إطاراجتماعيواحد.
 تعزيزالتعاونوالوحدةبينأبناءاألمةالواحدة. -
المحافظةعلىالتراثالثقافيوالحضاري. -







 لسادس أهداف الوحدة الثالثة " أنا واآلخرون" في كتاب التربية الوطنية للصف ا
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يتوقعمنالطلبةبعددراستهملهذهالوحدةأنيكونواقادرينعلىاستيعابالمفاهيم
والمصطلحات،واكتسابالقيمواالتجاهات،والمهارات،الواردةعلىالنحوالتالي:

 أواًل المستوى المعرفي:

استيعابالمفاهيموالمصطلحاتاآلتية:االبتكار،التسامح،التعصب،التقليد، -
 لعدل،القيم.ا
 بيانأخطارالتعصبعلىالمجتمع. -
 التمييزبينالتقليداإليجابيوالتقليدالسلبي. -
 بيانأهميةاستخدامالتجريبوالتفكيرالعلميفياالبتكار. -
 ذكرأمثلةعلىحركاتالتحررالوطنيفيالوطنالعربيوالعالم. -
 ذكرأمثلةعلىسقوطاألنظمةالدكتاتوريةاالستبدادية. -
 .تعدداآلثارااليجابيةللحرياتفيالمجتمعات -

 :لمهاري ثانيًا المستوى ا

كتابةأدلةمنالكتبالسماويةتدعوإلىالتسامحونبذالعنف،وقراءتهاعلى -
 الطلبة.

 ثالثًا المستوى الوجداني:

 التصديلمظاهرالتعصببمختلفأشكاله. -
 تقديرمواقفالتسامحمعاآلخرين. -
 ميادينهاالمختلفة.تقديرالحريةفي -
 تقديرأهميةالتجديدواالبتكارفيحياةالمجتمعاإلنساني. -
 االلتزامبالسلوكياتالحميدةلبنيالبشر)القيماإلنسانية(. -
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 المادة: التربية الوطنية                                       الصف: السادس األساسي

 2عدد الحصص:                      الموضوع: القيم                       





 أواًل األهداف السلوكية:

 تستخلصالفكرةالعامةالتيتدورحولهاالمسرحية. -
تلخصالمسرحيةبأسلوبها. -
 تعطيمفهومًاللقيم. -
 تذكربعضالقيمالموجودةفيالمجتمع. -
 تستخرجمنالمصحفالشريفبعضالقيمالسلوكيةالتيأقرهااإلسالم. -
 بعضالسلوكياتغيرالمرغوبةفيالمجتمعوالتيتعارضالقيم.تنتقد -
 تقدرأهميةالقيماإلسالميةفيتطورالمجتمع. -

 ثانيًا الوسائل التعليمية: 

،مالبسخاصةبالمسرحيةالسبورة،أوراقملونة،صور

 ثالثًا خطوات التدريس:

لدرسمنخاللأسئلةتقومالمعلمةبتهيئةالطالباتالستقبالاالتهيئة والتمهيد: -
 لتنشيطأذهانهممثل:

منمنكنشاهدتمسرحية؟واسمها؟
ومناشتركتمنكنفيجماعةالتمثيلفيالمدرسة؟

منتحبأنتؤديدورًافيالمسرحية؟
يتمتقبلجميعاجابتهنوتعزيزهاوتشجيعغيرالمجيداتمنهم.
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 منخاللفنالمسرحيةوتقولالمعلمةللطالباتسنتعرفاليومعلىقصةوذلك

 

وتطلبالمعلمةمنالطالباتاإلنصاتومراقبةزميالتهن"الممثالتالعرض:
لشخصياتالمسرحية"،بحيثتنبههنإلىأنهسيتمتوجيهبعضاألسئلةمن
المعلمةأثناءوبعدالمسرحية،وبعدذلكيتمعرضالمسرحيةأمامالطالبات.

مناقشةالطالباتلتحقيقاألهدافويتمذلكمنفيهذهالمرحلةيتمالمناقشة:  -
 خالل:

يجادعنوانمناسبلهاوتدوينالعنوانعلىالسبورة. - إعطاءفكرةعامةللمسرحيةوا 
التعرفعلىشخصياتالمسرحيةوتدويناألسماءعلىالسبورة. -
يتمتشكيلمجموعاتتعاونيةوا عطائهمفرصةللتفكيرفيالدروسوالعبرالمستفادة -

نالمسرحيةوتعيينقائدةلكلمجموعةتتحدثباسمالمجموعةعنالدروسم
والعبروتدوينأهمهاعلىالسبورة.

مناقشةالطالباتبمفهومالقيمحيثتعبركلطالبةعنمفهومالقيمبناًءعلىما -
شاهدتفيالمسرحيةوتعبركلطالبةبمفهومهاالخاص،أيضًامناقشةالطالبات

مالسائدةبالمجتمع،وذكربعضالقيمالواردةبالقرآنالكريم،بعدذلكفيبعضالقي
 يتمالتعرفعلىالنتائجالمترتبةعلىانتشارالقيمبالمجتمع.

فينهايةالحصةتتطلبالمعلمةمنالطالباتبكتابةسلوكياتإيجابيةوسلبيةتؤثر -
 يلبعضمنها.علىالقيمويتممناقشةهذهالسلوكياتأمامالطالباتوتمث

يتمتقويمالطالباتمنخاللإعطائهنورقةعملتحتوىعلىأسئلةالتقويم: -
 تتعلقبالدرسوا عطائهننشاطًابيتيًاللتأكدمنتحقيقاألهدافالسلوكية.
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 ورقة عمل للدرس األول" القيم" للصف السادس األساسي في مادة التربية الوطنية

 

 بم تفسر:السؤال األول: 

 يةالقيمفيحياةاإلنسان.أهم -1

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يدعواإلسالمإلىااللتزامبالقيموالتمسكبها. -2

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أكملي الفراغ:السؤال الثاني: 

 طينيمنالقيمالتيسلبهااالحتاللاإلسرائيليمنالشعبالفلس -1
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -أ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -ب

 أقراإلسالممجموعةمنالقيممثل: -2
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -أ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -ب

 ( أمام العبارات التالية:( أو )السؤال الثالث: ضعي عالمة )

 )(يحافظاإلسالمعلىكلسلوكمرغوباليتعارضمعه. -1
 عقيمالمجتمعإيجابية.)(جمي -2

 نشاط بيتي:

اذكريبعضالسلوكياتالمرغوبةالتيتحبانتتوفرفيمجتمعك؟
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 المادة: التربية الوطنية                                       الصف: السادس األساسي

 1عدد الحصص:                                             تسامحالموضوع: ال





 األهداف السلوكية: أوالً 

 تستخلصالفكرةالعامةالتيتدورحولهاالمسرحية. -
تلخصالمسرحيةبأسلوبها. -
 تعطيمفهومًاللتسامح. -
 تذكربعضمظاهرالتسامحالموجودةفيالمجتمع. -
 تستخرجمنالسيرةالنبويةوسيرةتاريخناالعربيمواقفتدلعلىالتسامح. -
 ةفيالمجتمعوالتيتعارضمعقيمالتسامح.تنتقدبعضالسلوكياتغيرالمرغوب -
 تقدرأهميةالتسامحفيتطورالمجتمع. -

 ثانيًا الوسائل التعليمية: 

،مالبسخاصةبالمسرحيةالسبورة،أوراقملونة،صور

 ثالثًا خطوات التدريس:

تقومالمعلمةبتهيئةالطالباتالستقبالالدرسمنخاللأسئلةالتهيئة والتمهيد: -
 طأذهانهممثل:لتنشي

منمنكنشاهدتمسرحية؟واسمها؟
ومناشتركتمنكنفيجماعةالتمثيلفيالمدرسة؟

منتحبأنتؤديدورًافيالمسرحية؟
يتمتقبلجميعاجابتهنوتعزيزهاوتشجيعغيرالمجيداتمنهم.



168 

 وتقولالمعلمةللطالباتسنتعرفاليومعلىقصةوذلكمنخاللفنالمسرحية

وتطلبالمعلمةمنالطالباتاإلنصاتومراقبةزميالتهن"الممثالتعرض:ال

لشخصياتالمسرحية"،بحيثتنبههنإلىأنهسيتمتوجيهبعضاألسئلةمن
المعلمةأثناءوبعدالمسرحية،وبعدذلكيتمعرضالمسرحيةأمامالطالبات.

هدافويتمذلكمنفيهذهالمرحلةيتممناقشةالطالباتلتحقيقاألالمناقشة:  -
 خالل:

يجادعنوانمناسبلهاوتدوينالعنوانعلىالسبورة. - إعطاءفكرةعامةللمسرحيةوا 
التعرفعلىشخصياتالمسرحيةوتدويناألسماءعلىالسبورة. -
يتمتشكيلمجموعاتتعاونيةوا عطائهمفرصةللتفكيرفيالدروسوالعبرالمستفادة -

لكلمجموعةتتحدثباسمالمجموعةعنالدروسمنالمسرحيةوتعيينقائدة
والعبروتدوينأهمهاعلىالسبورة.

مناقشةالطالباتبمفهومالتسامححيثتعبركلطالبةعنمفهومالتسامحبناًء -
 علىماشاهدتفيالمسرحيةوتعبركلطالبةبمفهومهاالخاص.

 ولوالخلفاءالراشدين.مناقشةالطالباتفيمواقفتدلعلىالتسامحمنحياةالرس -
 مناقشةالطالباتفيأهميةقيمالتسامحللمجتمع. -
 .بتمثيلمواقفتدلعلىالتسامحفينهايةالحصةتتطلبالمعلمةمنالطالبات -
يتمتقويمالطالباتمنخاللإعطائهنورقةعملتحتوىعلىأسئلةالتقويم: -

 قيقاألهدافالسلوكية.تتعلقبالدرسوا عطائهننشاطًابيتيًاللتأكدمنتح
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" للصف السادس األساسي في مادة التربية التسامح" الثانيورقة عمل للدرس 
 الوطنية

 

 بم تفسر:السؤال األول: 

أهميةااللتزامبقيمالتسامحعلىالفردوالمجتمع. -1

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( أمام العبارات التالية:( أو )السؤال الثالث: ضعي عالمة )

 .يؤديالتسامحإلىازدهارالمجتمعوتقدمه)( -1
 .التسامحمنالقيمالتيدعتإليهاالدياناتالسماوية)( -2
 )(يؤديالتعصبإلىالفتنةبينأفرادالمجتمع. -3

 نشاط بيتي:

منتاريخنااإلسالميتدلعلىالتسامحوالرحمة؟اذكريبعضالمواقف















170 

 المادة: التربية الوطنية                                       الصف: السادس األساسي

 1عدد الحصص:                                           الحريةالموضوع: 





 أواًل األهداف السلوكية:

 تدورحولهاالمسرحية.تستخلصالفكرةالعامةالتي -
تلخصالمسرحيةبأسلوبها. -
 .تعطيمفهومًاللحرية -
 .تعددأنواعالحريات -
 .تصفأشكالالنضالمنأجلالحرية -
 تفسرأهميةالحريةلإلنسان -
 .تقدردورالشعبالفلسطينيفيالسعيلنيلالحرية -

 ثانيًا الوسائل التعليمية: 

ةبالمسرحية،مالبسخاصالسبورة،أوراقملونة،صور

 ثالثًا خطوات التدريس:

تقومالمعلمةبتهيئةالطالباتالستقبالالدرسمنخاللأسئلةالتهيئة والتمهيد: -
 لتنشيطأذهانهممثل:

منمنكنشاهدتمسرحية؟واسمها؟
ومناشتركتمنكنفيجماعةالتمثيلفيالمدرسة؟

منتحبأنتؤديدورًافيالمسرحية؟
اجابتهنوتعزيزهاوتشجيعغيرالمجيداتمنهم.يتمتقبلجميع
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 وتقولالمعلمةللطالباتسنتعرفاليومعلىقصةوذلكمنخاللفنالمسرحية
وتطلبالمعلمةمنالطالباتاإلنصاتومراقبةزميالتهن"الممثالتالعرض:

لشخصياتالمسرحية"،بحيثتنبههنإلىأنهسيتمتوجيهبعضاألسئلةمن
ناءوبعدالمسرحية،وبعدذلكيتمعرضالمسرحيةأمامالطالبات.المعلمةأث

فيهذهالمرحلةيتممناقشةالطالباتلتحقيقاألهدافويتمذلكمنالمناقشة:  -
 خالل:

يجادعنوانمناسبلهاوتدوينالعنوانعلىالسبورة. - إعطاءفكرةعامةللمسرحيةوا 
علىالسبورة.التعرفعلىشخصياتالمسرحيةوتدويناألسماء -
بناًءعلىحريةحيثتعبركلطالبةعنمفهوماللحريةمناقشةالطالباتبمفهوما -

ماشاهدتفيالمسرحيةوتعبركلطالبةبمفهومهاالخاص،بعدذلكيتمالتعرف
 .التمتعبالحريةعلىالنتائجالمترتبةعلى

 مناقشةالطالباتفيأشكالالنضالمنأجلالحرية. -
 وعاتحيثتقومكلمجموعةبإعطاءنموذجيدلعلىالحرية.تشكيلمجم -
 مناقشةالطالباتفيدورالشعبالفلسطينيلنيلالحرية. -
 مناقشةالطالباتفيالدروسالمستفادةمنالدرس. -
يتمتقويمالطالباتمنخاللإعطائهنورقةعملتحتوىعلىأسئلةالتقويم: -

 للتأكدمنتحقيقاألهدافالسلوكية.تتعلقبالدرسوا عطائهننشاطًابيتيًا
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" للصف السادس األساسي في مادة التربية لحرية" الثالثورقة عمل للدرس ا
 الوطنية

 

 بم تفسر:السؤال األول: 

 أهميةالحريةلإلنسان. -1

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يناضلالشعبالفلسطينيببسالة. -2

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 م.2000قيامانتفاضةاألقصىفيعام -3
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أكملي الفراغ:السؤال الثاني: 

 منأنواعالحرية: -1
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -ت
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -ث

السؤالالثالث:ماالنتائجالمترتبةعلى:

 سلباإلسرائيلينلألسرىحريتهم. -1
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وجودأنظمةتسلطيةفيالعالم. -2
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماذايحدثلوحرماإلنسانمنالحرية؟نشاط بيتي:
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 المادة: التربية الوطنية                                       الصف: السادس األساسي

 2عدد الحصص:                                    الموضوع: العدل والمساوة





 أواًل األهداف السلوكية:

 خلصالفكرةالعامةالتيتدورحولهاالمسرحية.تست -
تلخصالمسرحيةبأسلوبها. -
 تعطيمفهومًاللعدلوالمساواة. -
 تعددمظاهرالعدلفيالمجتمع. -
 تضربأمثلةعلىالعدلوالمساواةفياإلسالم. -
 تعتزباإلسالمالذييدعوإلىنشرالعدلوالمساواةفيالمجتمع. -

 ثانيًا الوسائل التعليمية: 

،مالبسخاصةبالمسرحيةالسبورة،أوراقملونة،صور

 ثالثًا خطوات التدريس:

تقومالمعلمةبتهيئةالطالباتالستقبالالدرسمنخاللأسئلةالتهيئة والتمهيد: -
 لتنشيطأذهانهممثل:

منمنكنشاهدتمسرحية؟واسمها؟
ومناشتركتمنكنفيجماعةالتمثيلفيالمدرسة؟

ؤديدورًافيالمسرحية؟منتحبأنت
يتمتقبلجميعاجابتهنوتعزيزهاوتشجيعغيرالمجيداتمنهم.

 وتقولالمعلمةللطالباتسنتعرفاليومعلىقصةوذلكمنخاللفنالمسرحية
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وتطلبالمعلمةمنالطالباتاإلنصاتومراقبةزميالتهن"الممثالتالعرض:
أنهسيتمتوجيهبعضاألسئلةمنلشخصياتالمسرحية"،بحيثتنبههنإلى

المعلمةأثناءوبعدالمسرحية،وبعدذلكيتمعرضالمسرحيةأمامالطالبات.
فيهذهالمرحلةيتممناقشةالطالباتلتحقيقاألهدافويتمذلكمنالمناقشة:  -

 خالل:
يجادعنوانمناسبلهاوتدوينالعنوانعلىالسبورة. - إعطاءفكرةعامةللمسرحيةوا 
تعرفعلىشخصياتالمسرحيةوتدويناألسماءعلىالسبورة.ال -
يتمتشكيلمجموعاتتعاونيةوا عطائهمفرصةللتفكيرفيالدروسوالعبرالمستفادة -

منالمسرحيةوتعيينقائدةلكلمجموعةتتحدثباسمالمجموعةعنالدروس
والعبروتدوينأهمهاعلىالسبورة.

والمساواةحيثتعبركلطالبةعنمفهومالعدلمناقشةالطالباتبمفهومالعدل -
 والمساواةبناًءعلىماشاهدتفيالمسرحيةوتعبركلطالبةبمفهومهاالخاص.

 مناقشةالطالباتفيأمثلةفياإلسالمعنالعدلوالمساواة. -
 مناقشةالطالباتفيالنتائجالمرتبةعلىتطبيقالعدلوالمساواة. -
معلمةمنالطالباتنماذجوأمثلةتمثلااللتزامبالعدلفينهايةالحصةتطلبال -

 والمساواة.
يتمتقويمالطالباتمنخاللإعطائهنورقةعملتحتوىعلىأسئلةالتقويم: -

 تتعلقبالدرسوا عطائهننشاطًابيتيًاللتأكدمنتحقيقاألهدافالسلوكية.
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س األساسي في مادة " للصف السادلعدل والمساواة" االرابعورقة عمل للدرس 
 التربية الوطنية

 

 بم تفسر:السؤال األول: 

 .العدلوالمساواةدعامةأساسيةفيالمجتمع -4

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .يتساوىأفرادالمجتمعفيالحقوقوالواجبات -5

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :: ماذا يحدث لوالسؤال الثاني

 .انتشرالظلمفيالمجتمع -
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .لمتقمالدولةبرعايةالنشء -
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( أمام العبارات التالية:( أو )السؤال الثالث: ضعي عالمة )

 )(يجبالتمييزبينالناسبسببالدينوالجنسواللون. -6
 روريلكلفردمنأفرادالمجتمع.)(العدلض -7

 نشاط بيتي:

اذكريبعضاآلياتالقرآنيةالتيتحثعلىالعدل؟
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 المادة: التربية الوطنية                                       الصف: السادس األساسي

 2التقليد واالبتكار                                   عدد الحصص: الموضوع:





 هداف السلوكية:أواًل األ

 تستخلصالفكرةالعامةالتيتدورحولهاالمسرحية. -
تلخصالمسرحيةبأسلوبها. -
 .تعطيمفهومًاللتقليد -
 .تقارنبينالتقليداإليجابيوالتقليدالسلبي -
 .تفسرمعنىاالبتكار -
 تبينأهميةاالبتكار. -
 تقدرأهميةالتمسكبالعاداتوالتقاليداإلسالميةاألصلية. -
 

 الوسائل التعليمية: ثانياً  

،مالبسخاصةبالمسرحيةالسبورة،أوراقملونة،صور

 ثالثًا خطوات التدريس:

تقومالمعلمةبتهيئةالطالباتالستقبالالدرسمنخاللأسئلةالتهيئة والتمهيد: -
 لتنشيطأذهانهممثل:

منمنكنشاهدتمسرحية؟واسمها؟
المدرسة؟ومناشتركتمنكنفيجماعةالتمثيلفي
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منتحبأنتؤديدورًافيالمسرحية؟
يتمتقبلجميعاجابتهنوتعزيزهاوتشجيعغيرالمجيداتمنهم.

 وتقولالمعلمةللطالباتسنتعرفاليومعلىقصةوذلكمنخاللفنالمسرحية
وتطلبالمعلمةمنالطالباتاإلنصاتومراقبةزميالتهن"الممثالتالعرض:

،بحيثتنبههنإلىأنهسيتمتوجيهبعضاألسئلةمنلشخصياتالمسرحية"
المعلمةأثناءوبعدالمسرحية،وبعدذلكيتمعرضالمسرحيةأمامالطالبات.

فيهذهالمرحلةيتممناقشةالطالباتلتحقيقاألهدافويتمذلكمنالمناقشة:  -
 خالل:

يجادعنوانمناسبلهاوتدوينالعنو - انعلىالسبورة.إعطاءفكرةعامةللمسرحيةوا 
التعرفعلىشخصياتالمسرحيةوتدويناألسماءعلىالسبورة. -
بناًءعلىمالتقليدحيثتعبركلطالبةعنمفهوماالتقليدمناقشةالطالباتبمفهوم -

 .شاهدتفيالمسرحيةوتعبركلطالبةبمفهومهاالخاص
 مناقشةالطالباتفيالفرقبينالتقليداإليجابيوالسلبي. -
 ناقشةالطالباتفيمفهوماالبتكار.م -
 التعرفعلىأهميةاالبتكارمنخاللاستمطاراألفكار. -
منخاللأسلوبالعصفالذهنييتمالتعرفعلىأهميةالتمسكبالعاداتوالتقاليد -

 األصلية.
يتمتقويمالطالباتمنخاللإعطائهنورقةعملتحتوىعلىأسئلةالتقويم: -

 هننشاطًابيتيًاللتأكدمنتحقيقاألهدافالسلوكية.تتعلقبالدرسوا عطائ
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" للصف السادس األساسي في مادة التقليد واالبتكار" الخامسورقة عمل للدرس 
 التربية الوطنية

 

 بم تفسر:السؤال األول: 

 عدماالقتداءباألجانبفيملبسهموطرقحياتهم. -1

 ــ.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .أهميةاالبتكار -2

.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :السؤال الثاني: ما النتائج المترتبة على

 التقليدالسلبي. -
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 التقليداإليجابي. -
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أكمليالفراغ: السؤال الثالث:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.تقليدــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمنأنواعال -
 ــــــــــــــــوـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.مناألمثلةعلىالتقليدالسلبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.ـــــــــــــــــــــــــــمناألمثلةعلىالتقليداإليجابيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوــــــــــــــــــــ -
 

 نشاط بيتي:

 بينيأثراالبتكارعلىالمجتمعاإلنساني؟
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(المسرحيات10ملحقرقم)

 مسرحية درس القيم

يذهبأحمدلزيارةعلي،يطرقأحمدالباب

أحمد:السالمعليكمورحمةهللاوبركاته.

علي:وعليكمالسالمورحمةهللاوبركاته.

:هليمكننيالدخول.أحمد

علي:تفضلأهالوسهالبك.

أحمد:كيفحالكياصديقي.

علي:الحمدهلل،وكيفحالكأنت.

أحمد:الحمدهلل.

علي:أسمعتقصةصديقنامحمود.

أحمد:اللمأسمعمابه؟

علي:لقدقامتقواتاالحتاللاالسرائيليبحجزه.

أحمد:ولماذا؟

هعندماحاولتقواتاالحتاللمصادرةأرضهغصباعنه.علي:لقدكانيدافععنأرض

أحمد:وماذافعلمحمودياصديقي؟

علي:لقدقاومهمبشجاعةوتضحيةحقاإنهفخرلفلسطين.

أحمد:نعمنعم،إنهفلسطينيشجاعومضحيوفيهكلالخصالالحسنة.



180 

ماجداوصبوراوعادالعلي:نعموالكليشهدلهأنهصاحبأخالقعاليةوقيمفقدكانكري
وصادق.

أحمد:صحيحياصديقيولكنأليسعليناأننطمئنعلىأسرته.

علي:نعم،فربمايحتاجأهلهإلىمعونةمااوأطفالهبحاجةخاصةإلىشيءما.

احمد:إذنهيابنافنحنأبناءالشعبالفلسطينيالنتركإخوتنافأمثالمحمودعليناأن
أحمالهمقليال.نساندهمونحملمن

على:هيابنا

 التسامح

بينماكانإبراهيمجالساوحيدامهموماشاردًااألفكارإذأقبلعليهأصدقائههشامومجدي

هشام:السالمعليكمورحمةهللاوبركاته.

إبراهيم:وعليكمالسالمورحمةهللاوبركاته.

مجدي:مابكياصديقنامهموماشاردًا.

شيء.إبراهيم:الال

هشام:البلهناكشيءتخفيهعناتحدثفنحنأصدقائك.

إبراهيم:نعم،فاناحزينجداومستاءمنزميلكممحمود.

مجدي:زميلنالقدكانأعزأصدقائك.

إبراهيم:الالتكمللميعدصديقي.

هشام:ولماذاياابراهيم؟

إبراهيم:لقدأساءالىبكالمجارح؟
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هشام:مثلماذا؟

براهيم:لقدجرحنيبكالمهليلةأمسأالتذكرون.إ

مجدي:بالولكنلقدأخذتالموضوعبحساسية،أاليعلمهوأننيالأتحملأنيتحدثمعي
أيشخصبهذااألسلوب.

هشام:نعمولكنكانيجدربكأنتنتظروتفهممنهالموضوع.

مجدي:نعمهوصديقكوعليكأنتسامحه.

الهذا،لنيحدثهذاأبدا.ابراهيم:أسامحه،

هشام:ولماذا؟فقدكانفيسيرةالنبيمحمدصلىهللاعليهوسلمكثيرامنالمواقفالتيتظهر
سماحةالرسول

مجدي:نعمومنذلكموقفالرسولعندماقدموفدنصارىنجرانعلىالرسولولمادخلوا
مشرقفقالالرسولدعوهم.المسجدالنبويوقدحانتصالةالعصرقاموايصلونالىال

هشام:والتذكرونموقفصالحالدينمنالفرنجةالغزاةفقدعفاعنهموأعطىالمسيحينحرية
الحجدونمطالبتهمبدفعايشيء.

ابراهيم:ولكن!!

نومنسيمالمسلمالتسامح.ديقيفنحنمسلميمجدي:التقلشيئاياص

دقاءنحننعرفأنقلبكأبيض.هشام:هيابناياصديقيفلنبقجميعاأص

ابراهيم:نعم،سوفأسامحهفالمسلمعليهأنيسامحعندالمقدرة.
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 الحرية

األبجالسًافيالمنزلتتوجهشهدابنتهنحوه

شهد:مرحباياوالدي.

األب:أهاًلأهاًلبشهدكيفحالكياعزيزتي.

شهد:نحمدهللاعلىكلشيء.

األب:كيفدراستك.

يدة،لقدطلبتمناالمعلمةأننكتبموضوععنالحريةوجئتآخذمنكأفكارًا.شهد:ج

االبنعمياابنتيفموضوعالحريةرائعجدًافهيضرورةحتميةلسعادةوهناءاإلنسانوالحيوان
والطيرفهيقيمةإنسانيةخالدةاليجوزالتخليعنها.

شهد:وهلهناكأنواعللحرية.

د،فهناكحريةالعقيدةوحريةالتملك،وحريةالرأيوالحريةالشخصية.األب:نعمياشه

شهد:جميلجدًا،فهناكشعوبكثيرةتناضلمناجلنيلحريتها.

األب:نعموهناكأشكالللنضالمنأجلالحريةمثلالنضالضداالستعمارومقاومةاألنظمة
التسلطية.

انوتحريرالرقمناالستعباد.شهد:وكذلكالنضالضدانتهاكاتحقوقاالنس

األب:أحسنتياابنتيجزاكهللاخيرا.

شهد:ولكنياأبيهلهناكآثارإيجابيةللحرية؟

األب:بكلتأكيدياابنتي.

شهد:مثلماذاياأبي؟
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األب:مثلأنهاتطلقاالمكانياتاالبداعيةعنداألفرادوالجماعاتوتعززاستقرارالمجتمع
ثقةبيناألفرادهلعندكآثارأخرى.وتقويال

شهد:نعمحيثتبنيمجتمعاديمقراطيايقومعلىحريةالرأي.

األب:أحسنتياابنتيوماأحوجنانحنالشعبالفلسطينيللحريةفهناكآالفاألسرىيحلمون
بالحرية.

رهموردهمألهلهمشهد:كانهللافيعونهمفعاًلفهمضربوامثاًلبالصمودوالتحديفكهللاأس
سالمينغانمين.

 

 العدل والمساواة

نجحتسماحبمعدلعالييدخلهاالجامعةلكنكانلوالدهاوجهةنظرمختلفة

الوالد:مباركياابنتي.

سماح:باركهللافيكياوالدي.

االم:ماذاستدرسينياسماحفيالجامعة؟

األب:مقاطعًااألم.ماذا؟جامعة؟الال!!

سماحولمالياأبيفأناليالحقفيالدراسة؟

األم:ألمتجعلمحموديكملدراستهالجامعية.

االب:نعممحمودرجلأماهي....

سماح:أناماذاياأبيأمألننيأنثىاليحقليالتعليم؟!

األب:قلتاليعنيال.
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ليمها.األم:لمتقولهكذايارجلفإبنتكمتفوقةوخسارةأالتكملتع

سماح:نعمياأبيفإبنةجيرانناعالستكملدراستهاالجامعية.

األب:الشأنليبغيريففيعهدعائلتيكلهالميسمحللفتياتبدخولالجامعة.

األم:فنحنلسنابعصرآبائكوأجدادكفيهذاالزمنالبنتمثلالولد.

فهيتبقىبنتواناالأريدكالماألب:اناالأرضىعلىابنتيانتذهبكليوموتخرج
الناس.

األم:ابنتكمحترمةجداوالأحديستطيعأنيتكلمعنهاأيكلمة.

سماح:أناياأبيأريدانادخلالجامعةواصبحطبيبةمشهورةويعرفنيالجميعويفخربي
الجميع.

االب:ولكنياابنتي.........

رسولصلىهللاعليهوسلمالناسسواسيةكأسناناالم:يارجلالرسولكانعاداًلوقالال
المشطفهلتخالفكالمالرسولوتفرقبينالبنتوالولد.

االب:أناالال.

االم:إذنإعطيابنتكفرصةعلهللاينفعنابعلمها.

االب:غدًابإذنهللاسنسجلسماحبالجامعةوسأذهبمعهاهياياطبيبةالمستقبلاصنعيلي
الشاي.

ماح:حاضرياأبي.س
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 التقليد واالبتكار

بينماعبيرتمشيبالطرقفإذبهاتلتقيبصديقتهاهبة

عبير:السالمعليكمورحمةهللا.

هبة:وعليكمالسالم.

عبير:ماالذيفعلتيهبشكلكياهبة.

هبة:هذاياصديقتييسمىموضة،أالتواكبينالموضةانظريشكلكأنهيبدومضحكًا
ههه.ههه

عبير:أناشكليمضحكا،اسمعيياصديقتييجبعليكأالتقلديكلشئيفعلهالغرب
يجبأنتحكميعقلكأواًل.

هبة:أحكمعقلي....،الأجدعيبأوحرامفيلبسي.

عبير:لمأقلشيئابلأقوليجبأننحكمعقلناونرىمايناسبعاداتناوتقاليدناثمعلى
تقليدايجابيوتقليدسلبياساسهنختارفهناك

هبة:لمأفهمقصدك

عبير:أعنيأنالتقليدالسلبيهوتقليدأعمىألنماطسلوكيةدخيلةالتتفقمععاداتنامثلما
فعلتيهأنتبتغييرشكلكولبسكحتىأنهيبدومضحكاوالناسبفتاةفلسطينيةمحترمةمثلك.

هبة:وماهوالتقليدااليجابيياعبير؟

عبير:التقليداإليجابيهوتقليدألنماطفكريةوسلوكيةايجابية.

هبة:مثلماذا؟

عبير:مثلالتعلموالعباداتواالستماعلآلخرينوالحديثالحسن.
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هبة:أيعنيذلكأنكعكسالتجديدفيروتينالحياة.

عبير:الالياصديقتيماتفعليهأنتتقليدوليسفيهتجديد.

لتجديدفيوجهةنظرك؟هبة:وماهوا

عبير:التجديديكونفياالبتكارحيثأناالبتكارهواختراعأومنتججديدأواكتشافعلمي
يعودبالنفععلىالمجتمعاالنسانيبأسره.

هبة:آهياصديقتيلقدكنتمخطئفعاليبدوشكليمضحكًا.

عبير:أحسنتياصديقتي.

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


