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Abstract 

Objectives of the study: this study aims at identifying the efficiency of 

training program for developing the design and using skills of educational 

drama of the female practicum students at the Islamic University- Gaza.   

Study tools: the tools of the study were two observation cards; one for 

designing educational drama while the second is for using it.  

Methodology: the researcher used the experimental methodology to conduct 

this study.  

Study sample: the sample of this study consisted of the practicum female 

students who are majoring in elementary teaching at the Islamic University of 

Gaza. The sample was limited to 20 female practicum students so as to 

measure the efficiency of the training program before and after its application.  

The most important findings of the study: 

1. There are statistically significant differences at the level of 

significance (α=0.01) between the mean scores of the experimental 

group in the pre and post application of observation card for designing 

puppets and educational drama. 

2. There are statistically significant differences at the level of 

significance (α=0.01) between the mean scores of the experimental 

group in the pre and post application of the observation card in the use 

of educational drama. 

3. The proposed training program has very high efficiency rate according 

to Blake’s modified gain ratio. 

The most important recommendations of the study: 

1. There is a need for employing theater and drama strategies in all 

courses of basic education stage because of its positive aspects in the 

educational process. 

2. Holding training courses for teachers about making and performing 

puppets and educational drama. 

3.  There is a need to design the curricula of the primary stage to 

commensurate with the performance and drama teaching strategies 

because of its suspense and excitement. 

Key words: 

Training program, designing skills, using educational drama, practicum 

students.  
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 :تعاىل قال

ِيَن ال َيْعلَُموَن  ِيَن َيْعلَُموَن َواَّلذ ﴿ قُْل َهْل يَْسَتوِي اَّلذ
ْْلَاِب ﴾

َ
ْولُوا األ

ُ
ُر أ َما َيَتَذكذ  إِنذ

 العظيم صدق اهلل
 [9الزمر:]
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 إِلىَداءُ ا

 إلى معمم البشرية ومنبع العمم نبينا  

   ىتدي بيما اليوم وفي أإلى من كانا نجمان , ماني العطاء بدون انتظارإلى من عم
لى األبد أمي وأبي الغاليين  .الغد وا 

  الذي صبر معي في طريق العمم , بكل الحب إلى من شاركني مشوار الجيد والعناءو
 .)زوجي الحبيب(

  إلى حاضري الباسم ومستقبمي المشرق وقرة عيني ونور حياتي ورأس مالي في ىذه
 .الحياة إلى فمذات كبدي :سميرة وشيد ومحمد وعبد اهلل ويزن

 إلى عزوتي وسندي في الحياة إخوتي وأخواتي وأقاربي. 

 إلى صديقاتي ورفيقات دربي إلى كل طالب عمم.  

  طيبةإلى كل من ساىم بكممة.  

 إلى شيداء فمسطين وأسرى الحرية. 

 

 من اهلل تعالى الرضا والقبول وأن ة ا أىدي جيدي المتواضع ىذا راجيإلييم جميعً 
 ا وأن ينفعنا بما عممنا.عممً يزيدنا 

 الباحثة 
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 وتقديرٌ شكٌر 

االختصاص كعنكاف اإلخالص، كشاىد الطكية، كلساف النية، ترجماف الشكر فمكؿ،
 كمدلتقؼعنده، إليو، تنتيي حد الدنيا نعـ مف فاقتالكصؼإالنعمة التي العمـ ،نعمة
عميبكرموالذممف،الرحمفالرحيـ،كأطالتالشكركتجاكزتقدره،فالشكرالعميالعظيـ

فكضعنيفيىذاالمكافأماـأساتذتيكأماـأىميكأصدقائيفيلحظةأكادأشعرفييابأنني
تعالىسىأن قكلو كأتذكر الدنيا 5]الضحى:َولََسْوَف ُيْعِطيَك َربَُّك َفََتَْض ىمكـ فأنا[

عز-عطيتكنزانمفكنكزالدنياكاآلخرةكىك)العمـ(كأتمنىمفاأمامكـاآلفأشعربأننيأي
حتىمماتي-كجؿ أطمبالعمـ كأفأظؿ بو ينتفع يككفعممان الدقائؽ.أف فكانتىذه كا 

-القصيرةأتيحتليمفأساتذتياألفاضؿلكيأشكرفييامفيستحؽالشكر،فيـبعدا
رئيسالجامعةلمستحقكفأكؿالشكريطيبليأفأتقدـبخالصالشكركالتقدير-عزكجؿ
اإلسالمية التربية، كمية كعميد التدريس، المناىجكطرائؽ كرئيسقسـ ، مفكالسادة األفاضؿ

كرحابةصدر.،أعضاءىيئةالتدريسعمىماقدمكهليمفعمـكمساعدة
مككافف[12:لقماف]َوَمن يَْشُكْر فَإَِنَّما يَْشُكُر ِِلَْفِسهِ :تعالىقكلومفانطالقاك

فيالثناء،كمالزمةالدعاء،كحفظالجميؿ،كالقياـبالخدمةجيدالمستطيعمايفيلشكرمشرفي
،فيرسالتيالرنتيسيعمىمابذلومفجيدكمتابعةكدقةلكؿماكتبتومحمدالفاضؿ/محمكد

الرسالة أعاننيعمىإنجازىذه المستمربالنصحكالتكجيومما اعنيخير،كدعميا فجزاه
كؿمف:كالشكرمكصكؿألعضاءلجنةمناقشةالرسالة.الجزاء

حفظواأبكشقيرمحمدسميماف/الدكتكراألستاذ
حفظوااقصيعةأحمد/عبدالرحمفكالدكتكر

الرسالة بمناقشة عمىتفضميما مفكقتثميففيقراءتيا، أمضياه كعمىما بداء، كا 
.الممحكظاتعمييا

التطبيؽفيكساعدتنيالزمتنيالتيسميرةأبكريالة/لصديقتيكعرفانيشكرمكيمتد
فحقان،لياتعرضتالتيالمصاعبعمىلمتغمبليمدتالتيالخفيةاليدفيي،لمدراسةالعممي
كيجزيياعمرىافيايطيؿكأف،الكاسعكالرزؽالصحةلياكأتمنىاألختكىيالصديقةىي
لىخيرعني مفاستطعفماكؿليكقدمف،افيأحببتيفالالتيصديقاتيجميعالجزاء،كا 

عداددراستيفترةخالؿمساعدةكمشكرة الرسالة.كا 
فيكيجعموالعمؿىذايتقبؿأف-تعالى-امفأرجكأفإاليسعنيال...اكختامن

.كسمـكصحبوآلوكعمىمحمدكحبيبناكنبيناسيدناعمىاكصمى،حسناتناميزاف
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 الفصل األول

 وأىميتيا الدراسة خمفية

 مقدمة
التربكيةالعمميةعميياتقـكالتياألساسيةمفالركائزالمنيجيعتبر يككفيكادفيك،

لمتربيةالفقرمالعمكد التربكمالنظاـمدخالتأىـكأحد، كفمسفتوالمجتمعكاقعيعكسفيك،
التيكالمعارؼكالمكاقؼالخبراتمفبسمسمةاألفراديزكدحيثكتطمعاتوكحاجاتوكثقافتو

المعرفياالنفجارفيالمتمثمةالعصركتحدياتمشكالتمكاجيةعمىتساعدىـ كالثكرة،
كعالمناالتغيرسريععالـكفي،كغيرىاالمتقدمةالعمميةالمعرفةعمىتعتمدالتيالتكنكلكجية

.الحديثالمنياجإليويسعىمانميىدفانالمعمميفكتدريبإعدادأصبحفيونعيشالذم

االىتماـفيالتعميميةالمؤسساتدكرعمىالتربكيةاألنظمةفيالحديثةالتطكراتكتؤكد
المياراتالتالميذإكسابفياكمعممنلممعرفةاجيدنناقالنيككفحتىالمعمـإعدادبرامجبتطكير
بحيثمختمفةأشكاالتتخذقدالتعميـعمميةفييمعبوالذمالمعمـفدكرلذا،المختمفةالتعميمية

تربكيةخبراتإلىالمربيفيحتاجالمتعمميفمجمكعةلدليحدثالذمالتعمـطبيعةعمىيكثر
العمميةنحكككذلؾالمتعمـنحكاإليجابيةالتربكيةكتكجياتومفاىيموتشكيؿفيلتسيـغنية

.(127ـ،ص2006،اليمني).التعميمية

إلىيتكقؼفشمياأكنجاحياإفبؿالتعميميةالعمميةفيالرئيسةاألركافأحدفالمعمـ
أثناءكتدريبيـكتربيتيـبالمعمميفالعالمياالىتماـجاءىناكمف،كفاءتومدلعمىبعيدحد

.المنياجعممياتفيأكثرمشاركةأجؿكمفالكفاءاتمفالمزيدأجؿمفالخدمة
(2ص،ـ2010،عالـ)

التحدياتمفيعتبرالمعمميفكتدريبإعدادفإفلذلؾ ،التربكيةاألنظمةتكاجوالتي
إلىحاجةفيكمتعمـالمعمـإلىينظركىكالمعمميفتدريبأىميةعمى(ـ1938)ديكمفيؤكد
التعميـممارسةعمىتساعدهالتيالخبراتمفالعديدتعمـ المنظماتمفالعديدقدمتكلقد،

المعمميفإعدادبرامجفيالنظرإعادةإلىتؤكدميمةتقاريرالسابقةالعقكدخالؿالعالمية
.المدرسيالكاقعفيتمارسمينيةمياراتيشمؿالذمالمتكامؿاإلعدادخالؿمفكتدريبييـ

.(66ـ،ص2004،التماركالجسار)
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ـ2015)شمكطدراسةأكدتكقدىذا المعمميفالطمبةتدريبأىميةعمى( كتنمية
كدراسة ،كبيربشكؿأثرتدريبيـفيالمستخدـالبرنامجكأفالرياضياتمادةفيمياراتيـ
ـ2014)اليامي تنمية( لدلالكيبعبرالمعرفيةالرحالتكتكظيؼتصميـمياراتتناكلت

الطالباتلدلالعربيالنسخخطمياراتتنميةل(ـ2013)صرصكركدراسة.المعمماتالطالبات
األقصىبجامعةاألساسيالتعميـبمرحمةالمعممات درستالتي(ـ2011)حميمةأبككدراسة.

تخصصالمعمماتالطالباتلدلالتدريسمياراتتنميةفيالمنظكميالمدخؿاستخداـأثر
المعمميفتدريبأفدراستيانتائجدلمتالتي(ـ2009)بصؿكدراسة،التربيةبكميةصؼمعمـ
.كغيرىاالكثيرمفالدراساتااللقاءفيمياراتيـتنميةفيفاعميةلوكافالمسرحعمى

فيالمرحمةكخاصةتعميمينظاـأممفيتجزأالجزءأيضاالتعميميةالكسائؿأفكما
.النظـتمؾنجاحلضمافالضركراتمفضركرةعمييااالعتمادأصبححيثاألساسيةالدنيا

كنظرن سيامياالفاعؿكدكرىاالكسيمةألىميةا التعميـعمميةتحسيففيالممحكظكا 
ـ2012،مصطفى.)كالتعمـ (2ص، جديدةككسائؿأساليبعفالبحثالضركرممفأصبح،
لمكاجية معياالسريعكالتكيؼكالتغيراتالتحديات تصميـعمىالقائميفمفيتطمبكىذا،
االعتبارفيكالتغيراتالتحدياتتمؾكضعكتطكيرىاالتعميميةالمناىج المدخؿكاستخداـ،
(.11ص،ـ2011،الطنطاكمكالشربيني).المختمفةالتعميميةالمراحؿفيلمعالجتياالمناسب

أساليبعفالبحثالضركرممفأصبحفقد،الدراسيةالمناىجمحتكلتزايدظؿكفي
التدريسالحديثةالنظرةتكاكبجديدةتدريسية فييسيـالذمالمسرحيكالمدخؿألساليب
مففيياالمتضمنةكالقيـكالمياراتالمعارؼاكتسابعمىالمتعمـكيساعدأىدافياتكصيؿ
بالمناىجالمتعمقةالمسرحيةاألنشطةخالؿ فيالطمبةرغبةكيستثيرفيياالحياةيبثأنوإذ،
(18ص،ـ2014،النكاصرة).كمحببةشائقةبطريقةالتعميميةالمكاقؼفيكيدمجيـتعمميا

التعميميةيصبحكفمشاركيففيالعمؿالدراميالمسرحكفالمتعممكفمفخالؿ الدراما
عمييـ، الدراسيالمقرر المنيج كيستكشفكفطبيعة يتمقكفدركسيـ المشاركة ىذه كمفخالؿ

المتعمـإلىالشعكربالممؿ،ذلؾالممؿالذميجعمويجمسداخؿالحجرةالدراسيةبحيثاليندفع
ظرنابفارغالصبرانتياءزمفالحصةالتيأصبحتناظرناإلىعقاربساعتولحظةبمحظةمنت

ا)القرشي، (،فالدراماالتعميميةتصبحمفخاللياحجرات2001،85لديومكاننامنفرنابغيضن
عمىإيجابيةكمشاركةكنشاطالمتعمـ، إلىنفكسالمتعمميف،العتمادىا أماكفمحببة الدراسة

النشاط مفىذا يمدالتالميذبدافعيةجديدةالحدكدليا ىكجكىرالمناىجالدراسية،كىكما
(ألفالدراما2008،21خالؿتبديدالممؿالذميشعربوالتالميذأثناءالتدريس)المكحكعفانة،



3 

التعميميةحكلتجمكدالحركؼالمكتكبةإلىصكرةحيةناطقةنشطةمحببةإلىالمتعمميفمما
تأثيرالمباشرفيالتالميذكيحقؽالخبرةالمباشرةلممؤدمكالمتمقيعمىحدسكاء.يمنحال

 كحبو المتعمـ طبيعة مع التعميمية الدراما النشاطكتتفؽ كممارسة كالمعب لالنطالؽ
كالفف كالمشاىدة كالترفيو كالتربية التعميـ بيف تجمع لو مضيئة مشرقة ابتسامة بمثابة فأصبح

اعكالتفكير.كالحركةكاإلبد

مفقياـكماأنومفخالؿالدرامايتغيرالمكقؼ التعميميكأدكارالمعمـكالمتعمـ،فبدالن
التمقينيعفشخصيةاكمكقؼمعيففي بتكجيوحديثو عمىكتابالمدرسيالالمعمـ معتمدنا

كاالستفا بيا التأثر دكف كالمكاقؼ الشخصيات لتمؾ التالميذ كحفظ كالتمقيف منياالتكرار دة
ىذه التعميمية الدراما في التمميذ يصبح كالمكاقؼ، الشخصية جكانب جميع عمى كالتعرؼ
صياغة في مشاركنا كعضكنا ، أدكارىا كأداء كتمثيميا محاكاتيا خالؿ مف نفسيا الشخصية

كتجسيدىذاالمكقؼ.

نجازاتاإلأعظـمفتعدالتعميميةكالدراماالمسرحأف(124ص،ـ2013)حمسكيؤكد
نياالعشريفالحادمكالقرففيالتربكية إلييااىتدتالتياألخالؽتعميـأدكاتأفضؿمفكا 
بطريقةتكتبكالتمقفالدركسياألفبوالمرغكبالسمكؾتعمـإلىدافعكخيراإلنسافعبقرية
.الحماستبعثالتيالمتطكرةالحركةتحكطيابؿمممةأكمرىقة

إلىالمسرحيتحكؿحيث،المتقدمةالدكؿفيمانميعانمكقاحالينالتعميميالمسرحكيحتؿ
المسرحمفاليدؼفميس،فنيةأكأدبيةغايةمفأكثرلمتدريسكمدخؿ،تربكيةتعميميةكسيمة

محترفيفمخرجيفأكممثميفتخريجالتعميمي فيالمسرحيالتمثيؿتكظيؼىكاليدؼإنما،
مكاناتقدراتتنميةبيدؼالتعميميةالعممية ليأفضؿنحكعمىالتالميذكا  .مدلأقصيكا 

.(35ـ،ص2001القرشي،)
إلىمباشرةكتصؿالحماستبعثالتيالحديثةالفنكفأعظـمفالمسرحإفكحيث

الدركسليذهكعاءأنسبتعدكالتياألطفاؿقمكب األطفاؿمسرحقيمةلنايتضحىناكمف،
العقؿيغذمالمستكلرفيعراؽمسرحيففإلىالجافةالعمميةالمادةتحكيؿقدرتوفيكيتجمى
.(244ص،ـ2002،العناني.)القمبشغاؼكيمس

باستخداموفالمعمـكاإلبداعالتخيؿعمىالقدرةالتالميذيمنحكترلالباحثةأفالمسرح
المادةفيقدـالتعميميالمكقؼفيالتمميذقدراتاستغالؿعمىيعمؿكالمسرحالدراماألسمكب
كاتجاىاتكقدراتمياراتيكسبوممابوكيتأثربالتمميذيؤثرتمثيمينشاطشكؿعمىالتعميمية
.بيامرغكب
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كانطالقن حمسك(ـ2015زرككشي)كدراسةالسابقةكالدراساتالبحكثأكدتومماا
ـ2013) )( ـ2013كالبدم )ك( كا2012عمكاف ـ2011)لنباىيفـ( ىداؼأبككدراسة(
ـ2009) ـ2009)خكصةكأبك( تنميةفيالتعميميالمسرحكاستخداـتكظيؼدرستالتي(

التقميديةالطريقةمعبالمقارنةاالستراتيجيةتمؾفاعميةكأظيرتمختمفةميارات أف، كما
،أسفرتعفدعـكتأييدالعمؿالممسرحلممرحمةاألساسيةالميدانيالتدريبمشرفيمناقشات

.الدراسيةالمشاكؿمفالكثيرعالجفيالتعميميالمسرحاستخداـفاعميةأثبتتك
إجراءإلىسعتالميداففيعممياأثناءالباحثةمالحظةمفخالؿكالمنطمؽىذاكمف

الطالباتلدلالمسرحكاستخداـتصميـفيتدريبيبرنامجفعاليةلمعرفةالدراسةىذهمثؿ
.غزةاالسالميةالجامعةفيالمعممات

:التاليالرئيسبالسؤاؿتتحددالتيالدراسةمشكمةانبثقتىناكمف

 : الدراسة مشكمة
 الطالبات لدى التعميمي المسرح واستخدام تصميم ميارات لتنمية تدريبي برنامج فاعمية ما

 اإلسالمية؟ الجامعة في المعممات

:التاليةالفرعيةاألسئمةتحديدتـالرئيسالسؤاؿعفكلإلجابة

تنميتيا؟المرادالتعميميالمسرحكاستخداـتصميـمياراتما-1

الطالباتلدلالتعميميالمسرحكاستخداـتصميـمياراتلتنميةالالـزالبرنامجصكرةما-2
المعممات؟

درجاتمتكسطفيα≤0.05الداللةمستكلعندحصائيةإداللةذاتفركؽتكجدىؿ-3
كالمسرحالدمىتصميـفيالمالحظةلبطاقةكالبعدمالقبميالتطبيؽفيالتجريبيةالمجمكعة
التعميمي؟

المسرحتصميـعمىالمعمماتالطالباتمياراتلتنميةفاعميةالمعتمدالبرنامجيحقؽىؿ-4
؟التعميمي

درجاتمتكسطفيα≤0.05الداللةمستكلعندحصائيةإداللةذاتفركؽتكجدىؿ-5
المسرح؟استخداـفيالمالحظةلبطاقةكالبعدمالقبميالتطبيؽفيالتجريبيةالمجمكعة

المعتمدالبرنامجيحقؽىؿ-6 المسرحاستخداـعمىالمعمماتالطالباتلتنميةفاعمية
؟التعميمي
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 :الدراسة فرضيات
:التاليةالفرضياتاختبارإلىالحاليالبحثيسعى

درجاتمتكسطفيα≤0.05الداللةمستكلعندحصائيةإداللةذاتفركؽتكجدال -1
المسرحتصميـفيالمالحظةلبطاقةكالبعدمالقبميالتطبيؽفيالتجريبيةالمجمكعة
.التعميمي

المسرحتصميـفيالمعمماتالطالباتمياراتلتنميةفاعميةالمعتمدالبرنامجيحقؽال -2
.لبالؾالكسبمعدؿكفؽ التعميمي

درجاتمتكسطفيα≤0.05الداللةمستكلعندحصائيةإداللةذاتفركؽتكجدال -3
المسرحاستخداـفيالمالحظةلبطاقةكالبعدمالقبميالتطبيؽفيالتجريبيةالمجمكعة
.التعميمي

 التعميميالمسرحاستخداـفيالطالباتمياراتلتنميةفاعميةالمعتمدالبرنامجيحقؽال -4

.لبالؾالكسبمعدؿكفؽ

 : الدراسة أىداف
:التاليةاألىداؼلتحقيؽالدراسةىذهتسعى

المسرحكاستخداـتصميـفيالمعمماتالطالباتمياراتلتنميةتدريبيبرنامجبناء-1
.التعميمي

.التعميميالمسرحكاستخداـتصميـمياراتتنميةفيالتدريبيالبرنامجفاعميةمعرفة-2

.التعميميالمسرحكاستخداـتصميـمياراتالمعمماتالطالباتكسابإ-3

 :الدراسة أىمية
:تفيدقدأنيافيالدراسةىذهأىميةكتكمف

تطكيرىاعمىكالعاممكفالمناىجمصممك-1 مصمميمفاىتماـتمقىالدارسةىذهلعؿٌ:
مفالدراسيةالمكادتتضمنومالتكصيؿكطريقةكالدراماالمسرحاستخداـالتعميميةمناىجال

.كاتجاىاتكقيـمعارؼ

كالتربكيكفالمشرفكف-2 لممعمميفتدريبيةدكراتعقدخالؿمف: تدريبيـخالؿمفكذلؾ،
فعالةتعميميةبيئةيخمؽمماالتعميميالمسرحكاستخداـتصميـعمى
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تطكيرعمىكمساعدتيـالتعميميالمسرحكنتائجفكائدعمىالكقكؼخالؿمف:المعممكف-3
.التدريسأساليب

العمياالدراساتكطمبةالباحثكف -4 كالتعميميبالمسرحمرتبطةبحثيةآفاؽفتحخالؿمف:
الدراما.ك



 :الدراسة مصطمحات
المتنكعةكالخبراتالعمميةنشطةكاألالتعميميةالمكضكعاتمفمجمكعة:التدريبي البرنامج -

مفالدراسةعينةعميياتتدربلكيالمعرفةكراءمااستراتيجيةعمىكالقائمةلياالمخطط
فكؽالتفكيرمياراتلتنميةكذلؾثالثمستكلرياضياتتخصصالمعمماتالطالبات
.(8ص،ـ2015،شمكط.)لدييفالمعرفي

اجرائينإالباحثةكتعرفو كالمنظمةالمخططةكاألنشطةكاإلجراءاتالخبراتمفمجمكعة:
الطالباتإلكسابكذلؾكالقماشكالكرتكفكاآلمنةالبسيطةالبيئةخاماتباستخداـالمتمثمة
العمميةكتطكيرتحسيففييساىـمماالتعميميةكالمسارحالعرائستصنيعميارةالمعممات
ضفاءالتعميمية .كالسركرالمتعةمفجككا 

التعميمي المسرح - كسائؿيستعمؿألنوذلؾكالتعميـالمسرحعناصريجمعأسمكبإنو:
جميكر)مفالمسرحعناصرعمىيحتكمفيكتربكممنيااليدؼتجربة،لتقديـمسرحية
عرضمكاف الطالبىـكالجميكر( كالمدرسةالعرضكمكاف، خارجيةمؤثراتىناؾ،

عمىيعتمدذلؾفافالمسرحاستعماؿكيفيةأماكالمالبس،ضاءةإلكاكالمكسيقىكالفنكف
العادملممسرحأخرلصكرةليسالتعميـفيالمسرحفا كنفسو،المسرحيالبرنامجطريقة
 .كالمضمكفكاليدؼاإلعدادحيثمفجكىرياناختالفانيختمؼإنوبؿ
.(83ـ،ص2009،الطائي)

ـ1996)كالجمؿالمقانيكعرفو 139ص، أماـكاألحداثالمكاقؼتجسيدبأنو(
.لذلؾمعدمكاففياألدكارتمثيؿخالؿمفالمتعمميف

بالجامعةالتربيةبكميةالمعمماتالطالباتتقكـحيثمسرحينشاط:اجرائيانالباحثةكتعرفو
بيدؼكذلؾالمسرحباستخداـىادفةمسرحيةمشاىدلتمثيؿبينيـفيمابالتعاكفسالميةاإل

ـالطالبأبقىأثرناكنتائجوكاضحةالمعالـ.يصبحتعميكمفثـالتعميميةمياراتيفتنمية
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90اجتيازىابعدالعمميةالتربيةمقررالتربيةكميةفيمسجمةطالبةىي: المعممة الطالبة -
التدريسكتمارسالحككميةالمدارسإحدلفيالميدانيبالتدريبتقكـمعتمدةدراسيةساعة
(69ص،ـ2004،كالتمار،الجسار.)التدريسيةالمياـبجميعكتكمؼالمعممةمثؿ

فيأساسيتعميـتخصصالتربيةكميةفيالمسجمةالطالبةىي:اجرائينإالباحثةكتعرفو
كانطبقتغزةسالميةاإلالجامعةفي(ـ2016-ـ2015)العاـمفالثانيالدراسيالفصؿ
مفصتالمخلمشرؼاشراؼإتحتالعمميالتربيةميداففيلمتدريبالتأىؿشركطعمييف
.التدريسؽرائكطالمناىجقسـ



 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الثاني الفصل
 النظري اإلطار
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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري

 مقدمة:
تناكؿىذاالفصؿمحكريفرئيسييفكىما:

 .مدريب وتنمية ميارات الطالب المعمإعداد وت -1

العمميةالتربيةمفيـكالمحكرىذايتناكؿ تعريؼ، أىدافو،مفيكموالتدريب، أىميتو، ،
 التدريب، الكطف،التدريبيةالبرامجإعدادأسسمعكقات في المعمـ إلعداد مقترح نمكذج

 الثالثة، العربيلأللفية مف، أمثمة العربية، فيالدكؿ كتنميتو كتدريبالمعمـ إعداد كاقع
كاالتجاىاتالتربكيةالحديثةفيمجاؿاألساليب،العربيةإلعدادكتدريبالمعمميفالتجارب

.إعدادالمعمـ
 : يميةالتعم والدراما المسرح -2

مفيكـالدراماكالمسرحكتاريخالمسرحكأشكالوكالمسرحككسيطتربكمكيتناكؿىذاالمحكر
يراعييا التي المبادئ كأىـ التعميمي كتعريؼالمسرح الدرامية كأىداؼاأللعاب ،كتعميمي

كنبذةعفمسرحالعرائسكأىداؼمسرحالعرائسكتعريؼالدمىكأنكاعيافيوكأدكارالمعمـ
بالصك بسيطة دمية صنع بيفكطريقة كالعالقة العرائسبالصكر مسرح صنع كطريقة ر

التعميـ في الدراما كمستقبؿ المناىج مسرحة في المعمـ كالتدريسكدكر المناىج مسرحة
 كالتعمـ.
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 المحور األول

 .المعمم الطالب ميارات وتنمية وتدريب إعداد 

كشرحياالمعرفة،كانتالتربيةالعمميةسيمةميسكرةيكـأفكانتكظيفةالمعمـتبسيط
العصرمالذمالعمميسيالنأيضان،أماالمعمـهلمتالميذلمحفظكاالستظيار،كبالتاليكافإعداد

العمميأصعبكأشؽ فإعداده إلىمستكلالتحدياتالمعاصرة، تأتييرتفع كمفىنا كأطكؿ،
المجتمع تطكرات ليساير المعمـ؛ لمطالب العممية التربية كيضركرة الكظائؼالحديث، ؤدم

األىداؼ بتحقيؽ كيعنى بيا، القياـ التييطمبمنو المعاصرةالمتشعبة لمتربية كقد.الشاممة
أنوأصبحينظرإلىالتربيةالعمميةيككفمفالمفيدعندالحديثعفالتربيةالعمميةأفنعرؼ

ساتالنظريةفقط،التطبيؽالعمميلمدرانظرةأكثرشمكالنكاتساعانمفذمقبؿ،فمـتعدميداف
كمياتالتربيةإعدادانيمكنيـمفمعرفةاألطفاؿبؿأصبحتالمجاؿالحيكمالذميعدفيوطمبة

الناجحة؛لمتعامؿمعيـفيداخؿالفصؿكخارجو؛ليصمكاكخصائصنمكىـ،كممارسةالطرؽ
(15-14صـ،ص1982)خيرا،.فيالنيايةإلىاالبتكاركالتجديدفيالتدريس

 :العممية التربية مفيوم
مفيطمؽفمنيـالتربكييف،قبؿمفالعمميةالتربيةكمصطمحاتمسمياتتعددتلقد

)مثؿالعمميةالتربيةعمييا (ـ1982ا،خير: (ـ1990المنعـ،كعبداألغا)ك، الفرا)ك،
(ـ1999كجامؿ، عمييايطمؽمفكمنيـكغيرىـ،، )مثؿالميدانيةالعمميةالتربية)، راشد،:
(ـ1996 (ـ1997حمداف،)ك، ـ2002الخطايبة،)ك، التربيةعمييايطمؽمفكمنيـ(
أفالمحتكلإالكالمصطمحات،المسمياتتعددكرغـ،(ـ2003الييجاء،أبك:)مثؿالميدانية

فميدافالميدانية،التربيةمفجزءكىيالدراسة،حجراتفيتتـالعمميةفالتربية.كمتكامؿكاحد
لتزكيدالطالبكالمعمـ،كالمديرالمشرؼتشمؿحيث،المعمـالطالبلمياـكأشمؿأعـالتربية
فييايتـالفترةالتيعمىالتقتصرالميدانيةفالتربية.الميدافمفنابعةتدريسية بمياراتالمعمـ

ماتطبيؽفيياالتييتـالتدريسيةالفترةىيبؿالمدارس،فيالنظريةلمدراساتالعمميالتطبيؽ
المدرسيةالبيئةعمىكمياتيـكالتعرؼفيالنظريةالتربكيةالمساقاتمفالمعممكفالطمبةتعممو
(11ـ،ص2009حمس،.)قربعف

أنياجاءتإالالتعددىذاكرغـالتربكييف،قبؿمفالعمميةالتربيةتعريفاتكتعددتكما
:يميكماكىيمتشابيةمتقاربة
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إعدادبرامجإطارفيتنظـالتياألنشطةمجمؿ:"بأنيا(8ـ،ص2005ياسيف)يعرفيا
المعمـ/الطالب)إكسابإلىتيدؼكالتيكتأىيميـ،المعمميف التيالسمككيةالكفايات( الالزمة
".التعميميةميماتوأداءفيإلييايحتاج

خير ص1982)اكيعرفيا 15ـ، "بأنيا( بيايقـكالتيالنشاطاتمجمكعىي:
فيبالتالميذالمباشرباحتكاكيـالمعمميفإعدادمعاىدمفكغيرىـالتربيةكمياتطالب

".التدريسلمينةالالزمةالمياراتكليكتسبكاليتمرنكامعممكىـيختارىاالمدارسالتي

المعمـالطالبيقضيوالمكجواإلعدادمففترة:"بأنيا(92ـ،ص1996كيعرفياراشد)
مادةدراسيةتدريسعمىبالتدريبأثنائيافيكيقكـكميتو،لوحددىاتالتيالمدارسإحدلفي
متخصص،إشراؼتربكمتحتكذلؾمتتالية،أكمتفرقةأياـخالؿأكثرأكفصؿلطمبةمعينة
".الناجحالمعمـشخصيةاكتسابأجؿمفكذلؾ

الطمبةكتأىيؿبإعداديعنىبرنامج:"بأنيا(14ـ،ص2002)الخطايبًةكيعرفياكما
كيقعالتعميمية،لمعمميةالبشريةالعناصركبيفالطمبةبيفاأللفةمفنكعانالتعميـكيحقؽلعممية

".التربكيةالعمكـبكمياتكالتدريسالمناىجلقسـكالعمميالعمميتحتاإلشراؼ
الجانبالتطبيقيالذميتضمنو203ـ،ص2008كيعرفياعطيةكالياشمي) (بأنيا:"

المعمميفمفأدكار إعداد تحتإشراؼ، الدرسأكخارجيا فيقاعة الطالبالمعمـ كيمارسو
مدرسالكميةالتيتعدالطالبلمينةالتدريسبالتعاكفمعإداراتالمدارسكالمعمميففييا.

أكثرلمتربيةالميدانيالجانبعمىتركزالسابقةالتعريفاتأفالباحثةكترل مفالعممية
.الكاقعأرضعمىالجكانبالنظريةبتطبيؽيسمحالذمالجانبالعمميألىميةكذلؾالنظرم،الجانب

حدكدإالحد،عنديقؼالالذمالمستمركالتدريبالمينيبالنمكالحنيؼديننااىتـكلقدىذا
بتعميمياكقاـاليكميةكممارساتوحياتوفيالمفاىيـىذهبتطبيؽكسمـعميواصميالنبيفقاـا،

عرضياجنةإلييؤدمكطريؽكالعقيدةباإليمافالرتباطياكذلؾأجمعيفعمييـارضكافألصحابو
.كاألرضالسماكات
كخاصةالتعميميةالعمميةعمىالقائميفلجميعالضركريةاألمكرمفالتدريبكيعتبرىذا
ىذا.كالثقافيالعممياالنفجارعصرفينعيشفنحفمستمرةتدريبلعمميةبحاجةفالجميعالمعمميف
خالؿمفكذلؾالمعمـأداءتطكيراجؿمفكبيرةجيكدناكالتعميميةالتربكيةاألنظمةجميعكتبذؿ

كمتنكعة،متطكرة،كبرامجخاصةقدراتلدييـكمدربيفأكفاء،كخبراءضخمة،ميزانياتتخصيص
التربكيةالمنظكمةعناصرأىـمفيعتبرفالمعمـحديثة،كأجيزةكبيرة،ماديةكحكافزمتميزةكأماكف



12 

مفتعتبركالتعميـفالتربية.التعميميةالسياساتككاضعيالمخططيفأكلكياتسمـعمييأتي،كتدريبو
.االقتصادماالستثمارمجاالتأكبر

 :التدريب تعريف
يرلحيثكاإلداريةالفنيةالناحيتيفمفلممعمـالعممياألداءكتطكيرتحسيفىكالتدريب

يمكنودائـتغييرإحداثإلىتيدؼالفرد،محكرىامستمرةمنظمةعممية"التدريبإف(المكمني)
".كالمسمكيةالثقافيةالخبراتمفالمزيدعمىكالحصكؿالتعميميةالمينةفيالنمكمف

(15:1994عاطؼ،المكمني،)
أكالقصيرةأكالطكيمةالبرامججميع"بأنوالتدريب(12،ص2001الركس،أبك)كيعرؼ

فيتيدؼ،كالتيذلؾشابوماأكشياداتبمنحتنتييالتيالتنظيماتمفكغيرىاالدراسيةالكرش
".المينةفيالكمياألداءتشكؿالتيالنكاحيمفأكثرأكناحيةفيالمعمـمستكلرفعإلىمجمكعيا

التربيةخبراءقبؿمفتصميميايتـالتياألنشطةمفمجمكعة"التدريبأفالباحثةكترل
كتطكيرالصفيالمعمميفأداءتحسيففيكتسيـالفاعمةالتعمميةالتعميميةالعمميةإليياكتحتاج
".خدمتيـأثناءكتستمرتعيينيـكبعدقبؿالمينيمستكاىـ

 مفيوم التدريب: 

لعممية األساسية الركائز عمى متفقة أنيا إال التدريب مفيكـ التعاريؼحكؿ تعددت
الييتي) عرؼ فقد بحالةـ(1999التدريب مرتبطة كتنظيمية إدارية جيكد أنو عمى التدريب

أك الحالية الفرد خصائص في كسمككي كمعرفي ميارم تغيير إجراء تستيدؼ االستمرارية
فاإليفاءبمتطمباتعمموأكأفيطكرأدائوالعمميكالسمككيبشكؿالمستقبميةلكييتمكفم

أفضؿ.

الجميؿ) عبد عرؼ الجماعاتـ2000كذلؾ أك األفراد تزكيد عممية بأنو التدريب )
بالمعمكماتكالخبراتكالمياراتكطرؽاألداءكالسمكؾبحيثيككفىؤالءاألفرادأكالجماعات

اليةككفاءة.قادريفعمىالقياـبكظائفيـبفع

التدريببأنونشاطتعميـمفنكعخاصكـ2001كعرفتبرنكطي) نشاطمتعمدىك(
تمارسوالمنظمةييدؼإلىتحسيفأداءالفردفيالكظيفةالتييشغميا.
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مخططة عفعممية عبارة التدريبىك أف القكؿ يمكننا التعريفاتالسابقة مفخالؿ
ميار تنمية إلى تيدؼ كمستمرة سمككوكمنظمة كتحسيف معمكماتو كزيادة الفرد كقدرات ات

 ..كاتجاىاتوكمايمكنومفأداءكظيفتوبكفاءةكفعالية

 :المعممين تدريب أىمية
الطمبةمفجيؿإيجادأجؿمفالتعمميةالتعميميةالعمميةأىميةفيالتدريبأىميةتكمف

ذلؾعمىقادرمعمـخالؿكمفكاألخالؽبالقيـمزكدكالعمميةالثقافيةالتغيراتمكاجيةيستطيع
كىناؾخاصةأىميةعمىينطكمالمعمميفتدريبفافكلذلؾالمطمكبةكالمياراتالمعارؼكيممؾ
:منيانذكرلمتدريبالفكائدمفالعديد

ككبيرةعاليةمياراتيممؾالذمفالمعمـكالنكعالكـحيثمفالتعمميةالتعميميةبالعمميةالنيكض -1
.الطمبةبأداءاالرتقاءمفيمكنوممااآلخريففيالتأثيرعمىالقدرةلو

صاباتحكادثمفعنوينشأكماالمعمميفقبؿمفالطمبةضدالعنؼتقميؿ -2 نفسيةكأزماتكا 
.الطالبتسربإلىتؤدم

أكالمشرؼقبؿمفالزياراتمفالكثيرإلىيحتاجكالعممويتقفجيدةبطريقةالمدربالمعمـ -3
أجؿمفمتتابعةإشرافيةزياراتإلىبحاجةالجديدالمعمـأفحيففيالمدرسةمديرالمعمـ

.أفضؿبطريقةاألداءعمىمساعدتو
كالمعيفالمساعدفيكالمدرسةفياألدكارمفبالعديدالقياـيستطيعجيدناالمدربالمعمـإف -4

عبئنايشكؿكالالمدرسةفيكالفنياإلدارمالعمؿنجاحفيكبيرحدإليكيساىـالمدرسةلمدير
.المدرسةإدارةعمى

ركحورفعإلىيؤدممماالمعمـكفاءةرفعإلىذلؾيؤدمحيثلممعمـالمعنكيةالركحرفع -5
طالبوقبؿمفكالتقديراالحتراـكيحكزبالرضاكيشعرذاتوخاللومفسيحقؽألنوالمعنكية
عميويقبؿالماىرالكؼءفالمعمـ.الكظيفيالسمـفياالرتقاءفيفرصةلوستككفكماكمسئكليو

 .إضافيأجرمقابؿالتقكيةدركسبعضعندهليدرسكاالطمبةمفكثير
(449ص،ـ1976،عميش)

رفعفيرئيسسببأنوإليتعكدالفمسطينيمجتمعنافيالتدريبأىميةأفالباحثةكترل
كخاصةاألخيرةالسنكاتفيممحكظناتدنياشيدالذمالطالبمستكلكرفعالتعميميةالعمميةمستكل
كغيرالكثيريعانكفمنيـالمثقفيفغيرخاصةاآلباء،كأصبحالجديدالفمسطينيالمنياجتطبيؽعند

.الدراسيةاألعباءمكاجيةفيأبناءىـمساعدةعمىقادريف
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 :المعممين تدريب أىداف
مفكبيرناقدرنايمتمؾالذمالمعمـإعدادىكالمعمميفتدريبلبرامجالرئيساليدؼإف

حداثتالميذهمعالتعامؿعمىقادركالقيادية،الفنيةالمياراتمفبمجمكعةمزكدناالمعارؼ كا 
:خالؿمفذلؾكيتـسمككيـفياإليجابيالتغيير
.الجامعيالتعميـأثناءالمعمـإعدادفيالنقصنكاحيمعالجة -1
.الجديدةالفمسطينيةالمناىجمعالتعامؿعمىالمعمـمساعدة -2
.كالثقافةكالتربيةالتكنكلكجياعالـفيجديدىكمابكؿالمعمـتزكيد -3
.المينةبكتقةفياالنصيارعمىالجددالمعمميفمساعدة -4
.المعمميفلدلكالفنيةالمينيةالكفاياترفع -5
تقانواألداءلتطكيركالمياراتكالخبراتالمفاىيـالمعمميفإكساب -6 .كا 
كالسمككياتالممارساتكتنميةالتعميـمينةأخالقياتحكؿكاضحةبمفاىيـالمعمميفتزكيد -7

.المعمميفلدلاإليجابية
كالجيدالكقتتكفيرإلىيؤدممماالمدارسكمدراءالتربكييفالمشرفيفعفالعبءتخفيؼ -8

 (.14ص،2002حجازم،.)كالماؿ
 المزايا التي تعود عمى الفرد المتدرب منيا:وىناك بعض 

 اكتسابالفردخبراتجديدةتؤىموإلىاالرتقاءكتحمؿمسؤكلياتأكبرمفالعمؿ. -1

 اكتسابالفردالصفاتالتيتؤىمولشغؿالمناصبالقيادية. -2

زيادةثقةالعامميفبأنفسيـنتيجةالكتسابمعمكماتكخبراتكقدراتجديدةممايؤدمإلى -3
(.303-300ـ،صص2006،كالخطيبالخطيب)ركحيـالمعنكية.رفع

 معوقات التدريب:
يستطيع كال التدريبية العممية كجو في تقؼعائؽ التي المشكالت مف العديد ىناؾ

التدريبأفيجدممعياكاليمثؿلياالحؿالصحيحمنيا:

االختصاصات -1 تحديد لممنشآتكعدـ التنظيمية المسئكلياتبيفاختالؼاليياكؿ كتكزيع
 األفراد.

األفراد ايعتمدعميياغيابالسياساتالتيترشدالعمؿكتكجواتخاذالقراراتكتعتبرأساسن -2
 فيمكاجيةمايعترضيـمفمشكالت.
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 سكءالتخطيطأكانعداموعمىبياناتغيرصحيحةأكتكقعاتمبالغفييا. -3

بسببنقص -4 لمعامميف المعنكية أكضعؼالركح ليـ المشرفيف معاممة سكء أك األجكبة
(315ـ،ص2006منازعاتاألفرادمعبعضيـالبعض.)الخطيب،

 :المعممين تدريب أنواع
-:ىماقسميفإلىالتنفيذحيثمفالتدريبينقسـ
:الخدمةقبؿالتدريب-1

الدراسةأثناءاإلعدادىذاكيككفمعينةميماتألداءالجامعيةدراستوأثناءالمعمـإعدادكىك
قبؿماتدريبتعتبرالتربيةكمياتلطمبةالعمميةكالتربيةالجامعة،مفلمتخرجرئيسمتطمبكىك

.الخدمة
:الخدمةأثناءالتدريب-2

الفنيةبالمياراتكتزكيدىـمعارفيـلتنميةكذلؾتعيينيـتـالذيفالمعمميفتدريبيتـكفيو
.بإتقافالعمؿألداءالالزمةالعممية

:إلىالتدريبينقسـالتطبيقيةالناحيةكمف
:نظرمتدريب-1

،المطبكعاتالندكات،المحاضراتخالؿمفالمعمـيكتسبياالتيالمعارؼمجمكعةكىك
.إلخ...النشرات

:عمميتدريب-2
الدركسخالؿمفعمميةكممارساتفنيةمياراتإلىالمعارؼمجمكعةتحكيؿكىك

،تبادؿالمصغر،التعميـالتبادلية،الزياراتالصفية،الزياراتالنمكذجيةالدركسالتكضيحية،
.الخبرات
:البرامجنكعناحيةمفالتدريبتقسيـ
:الجديدالمعمـتييئةبرامج -1

الالزمةكالمياراتبالمعارؼكتزكيدىـلمعمؿالجددالمعمميفتييئةإلىالبرامجىذهكتيدؼ
.التعمميةالتعميميةلمعممية
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:الجديدةالمناىجبرامج -2
كالتعامؿتطبيقياككيفيةالجديدةالمناىجعمىالمعمميفإطالعأجؿمفالبرامجىذهكتككف

.عاليةبمينيةمعيا
:المعمميفتأىيؿبرامج -3

بطريقةالتعمميةالتعميميةالعمميةأداءمفتربكينامؤىميفغيرالمعمميفتمكيفإلىكتيدؼ
.فاعمة
:إنعاشيةبرامج -4

.كالعمـكالثقافةفيالتغيراتمكاكبةبقصدالمعمميفعندمعينةمياراتإنعاشإلىكتيدؼ
:تدريبكحدةالمدرسةبرنامج -5

أحدباختياركالمعممكفالمدرسةمديريقـكحيثالمدرسةداخؿفيالتدريبىذاكيككف
تزكيدإلىالبرنامجىذا،كييدؼالمؤىؿالمدرباختيارثـإلييابحاجةأنيـيركفالتيالمكاضيع
(65ص،2006سمكر،.)إلييابحاجةأنيـيشعركفكخبراتبمعارؼالمعمميف

 ا رباعي األركان يتكون من:برنامج إعداد المعممين نجده يشكل نظامً  
 المدخالتكتشمؿ: -1

 الطالبالمعمـ -أ
 ىيأةاإلعدادفيالكميةبمافيياالمدرسالمشرؼ. -ب
 اإلدارةالتعميمية -ت
 إدارةالمدرسة. -ث
 معمـالمدرسة. -ج
 محتكلالبرنامج)برنامجالتربيةالعممية( -ح
 التسييالتاإلدارية. -خ

األساليبكاإل -2 كؿ كتشمؿ أطراؼالعممياتكاإلجراءات: بيا يقكـ جراءاتكالعممياتالتي
 التربيةالعمميةمفأجؿتحقيؽاألىداؼ.

3-  أىداؼ تحقيؽ كتمثؿ : الكفاياتالمخرجات لو تتكافر معمـ إعداد في العممية التربية
 كالمياراتالتيجرتالتربيةالعمميةمفأجميا.
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التغذيةالراجعة:كتضمفجميعأساليبالتقكيـلمحكـعمىمدلفعاليةعناصرنظاـالتربية -4
 العمميةكمستكلإيجابيةتفاعميامعبعضيامفأجؿتحقيؽأفضؿالمخرجات.

(212ـ،ص2008،كالياشمي)عطية
 :أسس إعداد البرامج التدريبية

إفالتدريبعمميةىادفةكتعتبرمفأنكاعاالستثمارطكيؿاألمدكلكييككفالتدريب
،فالبدمفأفيقكـالتدريبعمىأسسكمبادئمحددةكتشمؿجميعمراحمومفتخطيطالنافع

التدريبكتنفيذكمتابعة -عمىمجمكعةمفاألسسكىي:كتقييـكتطكيركيقـك
التدريبعمميةىادفة: -1

الدقيؽ التحديد كذلؾالف دقيقنا تحديدنا كمحددة لمتدريبأىداؼكاضحة يككف أف بد ال
التدريبيةلألىداؼ كاألساليب كالطرؽ التدريبية البرامج لمحتكل الصحيح الدليؿ يعتبر

رتب،عمؿيقكـالنظاـفيوعمىاليدؼإلىكجكدعمؿمنظـمالمستخدمة،كيؤدمتحديد
المحتممةاالنجازالتدريجيلعمميةمفالعمميات النياية أك كتدبرلمغاية باستمراركاطراد

.كىذايجعؿالبرامجالتدريبيةذاتكفاءةكفعالية
شمكليةالتدريب: -2

يشمؿ كذلؾ عمميـ احتياجات ،كفؽ التربكية المؤسسة في العامميف كؿ التدريب يشمؿ
كأنشطةمتنكعة.كعاتمتعددةمكض

تكامؿبرامجالتدريبكالتأىيؿأثناءالخدمة: -3
إلى نظرنا إذا ألننا ، التدريبي العمؿ في كالترابط بالتكامؿ يتصؼ أف لمتدريب بد ال

،فيذايعنيأنوكيافمتكامؿيتككفمفأجزاءكعناصرنظامنامتكامالنالتدريبباعتباره
تبادليةمفأجؿأداءكظائؼمعينة،محصمتياالنيائيةبمثابةالقاتمتداخمةتقكـبينياع

كنظاـلومدخالتوكعممياتوكأنشطتوكمخرجاتوبكالتدري،الناتجالذميحققوالنظاـككؿ
،يمعباقياألنشطةاألخرل.)السممالتيالبدكأفتتكامؿفييالتحقيؽالتجانسكالتكافؽ

(355،ص1985
لتدريب:استمراريةا -4

ثرائيةمنظمةطيمةالحياةالكظيفيةبحيثيشمؿالمجاالتإالتدريبمستمركبشكؿدكرات
مناحيالمختمفة مختمؼ في التطكر عممية يكاكب كبحيث التعميمية المراحؿ كافة في
(211،ص2001)عطكل،الحياة.
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شمكل منطمؽ مف مستمرنا رئيسنا نشاطنا التدريب يعتبر كبيذا الكظيفيةيتو لممستكيات
فالتدريبمستمرعمىمدلالحياةالكظيفيةكليسمجردحدثيقعمرةكاحدةفيك،المختمفة

لمحياة (275،ص1992)السممي،.نشاطمالـز

التدريبعمميةمتدرجةككاقعية: -5

لالحتياجات ممبينا التدريب يككف أف ينبغي أنو بمعنى الكاقعية مبدأ عمى التدريب يقكـ
لممتدربيفال تدريبية فياألفراد، عمىإحداثالتغييراتالمطمكبإحداثيا قادرنا يككف كأف

كاألساليبالتدريبيةالمناسبةحتىيعكدمماينفؽعمىالمتدربيفكأفيتـاستخداـالطرؽ
كنافع.العمميةالتدريبيةبمردكدمجز

التدريبعمميةمرنة: -6

التغيراتكالمستجداتفيالبيئةالتربكية،كاإلفادةالبدأفتستطيعخطةالتدريبمكاجية
الراجعةالناجمةعندالتنفيذكالتقكيـ.مفالتغذية

التدريبعمميةمتغيرةكمتجددة: -7

يجبأفيككفالتدريبمتطكرناكمتجددنافيمبادئوكأساليبو،حتىيمكفعفطريقوتقييـ
جديد ىك ما كؿ أجؿ مف لممتدربيف فالبرامجكمستحدث كالتقدـ الحضارة ركب مسايرة

، فالمعمـالتدريبيةالتتجمدفيقكالبمحددة ، يجبأفتتصؼبالتغيركالتجديد نما كا 
كاتجاىاتوكمياراتو،كمفثـفالبدالذميتمقيالتدريبعرضولمتغييرفيعاداتوكسمككو

التغيراتأفيتغيرمحتكلالبرامجالتدريبيةكمضمكنيالتكاجوكؿىذه

المركزيةالتدريب: -8

بيا الخاصة التدريبية الخطط بإعداد كالتعميـ التربية مديرية تقكـ أف بذلؾ كالمقصكد
المدارس في كضمفلمعامميف الكظيفية كمتطمباتيـ احتياجاتيـ كفؽ كذلؾ ليا التابعة

كالتعميـالعالي.السياسةالعامةالتيتنتيجياكزارةالتربية

عمىمستكلالعامميففيالمدارسالتابعةلكؿمديريةتربيةأمافيككف التدريبمحمينا
(211،ص2001كتعميـعمىحدةكفقنالمتطمباتيـ.)عطكل،
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 نموذج مقترح إلعداد المعمم في الوطن العربي لأللفية الثالثة:
 المبررات:

كاالقتصاديةكالعمميةكالثقافيةنظرالمتغيراتالتيطرأتفيالمجاالتالسياسيةكاالجتماعية -1
كالتكنكلكجيةفإفبرامجإعدادالمعمـفيالكطفالعربيمدعكةإلىتأكيدضركرةالمشاركة
النشطةمفقبؿالمعمميفإلحداثالتطكيرفينظـالتعميـبحيثتستجيبىذهالنظـلتمؾ

 التغيرات.

التربكمانطالقن -2 المعمميففيالتجديد مساىمة أىمية مف فيا المعمـ فإفمؤسساتإعداد
لمينة قادريف الستقطابأفراد سياساتمتكاممة كتنفيذ تطكير إلى مدعكة العربي الكطف
نظـ التيتكاجو التحدياتالجديدة اإلصالحالتربكمكمكاجية فيعممية ليشارككا التعميـ

المي االستقالؿ كتقكية التربكم التجديد عمى تشجع معايير كتبني كالحسالتعميـ ني
 بالمسؤكليةلدلالمعمميفكتحسيفمنزلتيـاالجتماعيةكظركؼعمميـ.

ابالدكرالمحكرملممعمميففيإصالحالنظاـالتربكييففإفمؤسساتإعدادالمعمـفيإيمانن -3
استراتيجياتلتمكيفالمعمميفمفامتالؾقدراتتؤىميـ إلىاعتماد الكطفالعربيمدعكة

رشادالم كأفيصبحكاكاعيفليكيتيـكصبكريف،تعمميف)الطالب(لتمثيؿالمعرفةلمساعدةكا 
مف كتمكينيـ حياتيـ مدل التعمـ متابعة عمى كقادريف كثقافتيـ اآلخريف عمى كمفتكحيف

يضاؼإلىذلؾضركرةاعتماداستراتيجياتلمساعدةالمعمميفعمى،مكاجيةالمستقبؿبثقة
يةبيفالطالبكالتعمـمدلالحياةفضالعفتأكيددكرتحقيؽمبادئتكافؤالفرصالتعميم

 المدرسةكأداةرئيسيةفيالتماسؾاالجتماعيكاإلعدادالديمقراطي.

أكضاع -4 بتحسيف المتعمقة الدكلية العمؿ كمنظمة اليكنسكك تكصياتمنظمة إلى باإلشارة
فيالكطفالعربيمدع المعمـ فإفمؤسساتإعداد إلىتبنيالمعمميفكظركؼعمميـ كة

أك بيئاتفقيرة في يعممكف الذيف لممعمميف الدعـ أشكاؿ كافة تقديـ عمى سياساتتؤكد
 مناطؽنائيةأكمجتمعاتتشيدنزاعاتمسمحة.

امفدكرالمدرسةكمؤسسةرياديةلتطكيرالمجتمعفإفمؤسساتإعدادالمعمـفيانطالقن -5
عمى سياساتتؤكد تبني إلى مدعكة العربي لخدمةالكطف كمركز المدرسة مفيكـ تبني

في أدكارىـ أداء مف تمكنيـ التي الميارات المعمميف إكساب كبالتالي المحمي المجتمع
 المجتمع.
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 المرتكزات:

تنطمؽمرتكزاتىذهاالستراتيجيةفيبرامجإعدادالمعمـالعربيلأللفيةالثالثةعمىعدة
مبادئكىي:

 جنظرمإلعدادالمعمميف.المبدأاألكؿ:اعتمادإطارنمكذ

 .المبدأالثاني:كضكحكتحديدأىداؼبرامجإعدادالمعمميف 

 .المبدأالثالث:تمبيةالحاجاتالمينيةلمطالب/المعمميف 

 .المبدأالرابع:المركنةكتعدداالختباراتفيبرنامجإعدادالمعمميف 

 التعميمية.المبدأالخامس:تكجوبرنامجإعدادالمعمميفنحكالكفايات 

 المبدأالسادس:أفيحقؽبرنامجإعدادالمعمميفالتطابؽأكالتكافؽمابيفاألفكارالنظرية
 كالممارساتالعممية.

 .المبدأالسابع:استمراريةعمميةإعدادالمعمميف 

 .المبدأالثامف:أفيمكفالبرنامجالطالب/المعمميفمفتحقيؽذاتيـ 

 رنامجإعدادالمعمميفلنتائجالبحكثكالدراساتالعممية.المبدأالتاسع:استثمارب 

 .المبدأالعاشر:استثمارتكنكلكجياالتربية 

 .المبدأالحادمعشر:اعتمادالمنيجالمتعددالكسائطفيبرامجإعدادالمعمميف 

 .التربيةالمجتمعية  المبدأالثانيعشر:إعدادالمعمميفكمفيـك

 المكونات:

 الثقافة العامة: -1

كيتـ،كتضـالمساقاتالدراسيةالتييتكجبأفيتعممياكؿطالب/معمـبشكؿغيرمتعمؽ
العربي المجتمع كثقافة القكمية مساقاتتتعمؽبالمغة تقديـ العامة الثقافة مفخالؿىذه

كاإلقميميكالدكؿكمساقاتتتعمؽبثقافةالسالـكالعدؿكالمساكاةالدكلييف.

 الثقافة التخصيصية: -2

المعرفةكت حقكؿ في المعمـ / الطالب يتعمميا أف يتكجب التي الدراسية المساقات ضـ
العمميةكاإلنسانيةكاالجتماعيةكالفنيةكاألدبيةكاالقتصاديةكاإلداريةبشكؿمتعمؽبحيث
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كتكاكب التكنكلكجية، كالثكرة كاالتصاؿ المعمكمات ثكرة العممية الثقافة ىذه تساير
كؿالعمميةالمختمفة.المستجداتفيالحق

 الثقافة الجتماعية: -3

المجتمعية التربية بمفيكـ يتعمؽ فيما المعمـ الطالب/ يتعمميا جديدة مساقات كتضـ
كماتركزعمىاطالع،كالمجتمعالمحميكمايصاحبذلؾمفمتغيراتاجتماعيةجديدة
 ع.المعمـعؿالفعالياتاالقتصاديةكاالجتماعيةكالتجاريةفيالمجتم

 الثقافة المينية أو المسمكية: -4

كتخطيطكتصميـ،كتضـمساقاتيتعممياالطالب/المعمـكالتيتعالجالتخطيطلمتدريس
كنظرياتالتعمـ،المناىجالدراسيةكتحميمياكخصائصمفالمتعمميفكاحتياجاتىذاالنمك

دارةكاإلنسانيكطرؽ كطرؽالقياس،الصفكؼأساليبكتقنياتالتعمـكالتفاعؿالصفيكا 
كأساليبالتقكيـالتربكم.

يضاؼإلىذلؾتمكيفالطالب/المعمـمفممارسةخبراتالتعميـالمصغر)التعميـ
(ساعاتمعتمدة.9فيمختبرالتعميـالمصغربكاقع)(بالمحاكاة

المدارس بإحدل بااللتحاؽ المعمـ / الطالب يقكـ الميدانية الخبرة ىذه خالؿ كمف
عمىعمميةتقكيـال بإشراؼمعمـخبيرفيالتدريسمفالتدريسكيخضعفينيايتيا مجاكرة

التعميـ مينة لممارسة كأىميتو الطالب المعمـ أداء عمى الحكـ العممية ىذه خالؿ مف .كيتـ
(25-23ـ،صص2008)الخطيب،



 واقع إعداد وتدريب المعمم وتنميتو في الدول العربية:
أفتمحؽبركبحاكلتالدكؿ العربيةجاىدةخالؿالنصؼالثانيمفالقرفالمنصـر

ككافالمعمـالعربيعمىالدكاـعنصراميمافيىذاالتكجوكمفىناكافعمى،العالـالمتطكر
.الدكؿالعربيةأفتعنيبالجكانبذاتالصمةبإعدادالمعمـكتنميتو

تدريبالمعمميف:كفيمايميأمثمةمفالتجاربالعربيةإلعدادك

أنشأتعددجميورية السودان:  - المعمميفانلقد إعداد بخت،مفمعاىد " معيد كافأكليا
تراكحتسنكاتالدراسةفييامابيفسنتيفإلىأربعسنكاتكذلؾ،الرضا"كغيرهمفالمعاىد

مفأجؿإعدادالمعمميفلمرحمتيالدراسةاالبتدائيكالمتكسطة.



22 

المرحمةالثانكيةفقدأنيطتىذهالميمةبكمية"أـدرماف"إضافةإلىكفيمايتعمؽبمعممي
العاليلممعمميف مف.المعيد أشيرإلىأفالسكدافسيحذكحذكاألردففياالستفادة كقد

تجربةمعيداألكنركافيإعدادالمعمميف.
مختمفةحيثييتـ الجميورية العربية السورية: - المعمميفكفؽنظـ إعداد األكؿمنيايتـ

بإعدادمعمميالمرحمةاالبتدائيةفيدكرالمعمميفكالمعمماتلممرحمةاالبتدائيةكقدأنشئت
 عاـ منذ اإلعدادية المرحمة معممي إلعداد خاصة سنتيفـ1986/1969معاىد لمدة

كالتعميـ الجامعة نطاؽ في يتـ الثانكية المرحمة معممي إعداد أف حيف في دراسيتيف
(83-82ـ،صص2007عبيدات،العالي.)

كذلؾألنياكانتكمنذ،لقدكانتمصررائدةفيإعدادالمعمميفجميورية مصر العربية: -
الميني عمىنكعاإلعداد يعتمد بيـ الميماتالمناطة فيتأدية تؤمفبأفنجاحيـ البداية

الناجح المصريكفتعبيراتالمعمـ استخدـ الذميتمقكنوكلقد الشخصيةكالسمات، كالثبات،
..الخكىيداللةيستشؼمنياالريادةفيإعدادالمعمميفكفؽنظـ.االنفعاليكاالتزافالنفسي

متقدمة.كميمااختمفتنظـاإلعدادفيمصرفقدنكهإلىأنياتشمؿثالثةجكانبرئيسية
ىي الذم، كاألساسالميني التخصصي كاألساساألكاديمي العاـ الثقافي يتعمؽاإلعداد

النمك النفسالتربكمكاالجتماعيكسيككلكجية عمـ كاف فقد التدريسكلذلؾ مينة بأصكؿ
كعمى.كأصكؿالتربيةكطرائؽالتدريسكمياكشائحضركريةلإلعدادالمينيلمعمميمصر

.الدكاـكانتمصرسباقةفيتطكيرإعدادالمعمميف

 غزة والدول المضيفة:الالجئون الفمسطينيون في الضفة الغربية وقطاع  -

( كالعمكـ كالثقافة لمتربية العربية المنظمة فيكتابأعدتو الدكر1997جاء لتفعيؿ )
الذمتقكـبواألكنركافيتقديـخدماتالتعميـألبيناءالالجئيفالفمسطينييففيالضفةالغربية

المعمميف بيدؼتأىيؿ التربية معيد إنشاء إلى األكنركا عمدت غزة التعميـكقطاع لمرحمتي
استجابةعمميةلمانادتبو،االبتدائيةكاإلعداديةكالمعيدالمذككريمثؿفيإنشائوكتفعيؿدكره

كاليكنسككلجعؿبرنامجتدريبالمعمميففيأثناءالخدمة المنظمةالعربيةلمتربيةكالثقافةكالعمـك
المن لممعمميف تدريبو المذككر المعيد اعتمد كقد يستيدؼإجرائيا كنسؽ الكسائط متعدد حى

تدريبالمعمميفكىـفيمكاقععمميـكبيكتيـباستخداـكسائؿمتعددة.ككافذلؾيطمبتحديد
أىداؼالتدريبكتكظيؼالمكاردبأقصىكفايةكأقؿكمفةممكنةكتخطيطكتنفيذكتقكيـبرامج

التدريب.
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قدـفيككالةالغكثفيالضفةممجتأىيؿالمعمميفالجامعييفالكفيدراسةألثربرنا
تكصؿ نظرىـ كجية مف المشاركيف المعمميف لدل التعميمية بالكفايات يتعمؽ فيما الغربية

(إلىجممةمفالتكصياتمنيا:78-77صصـ،1997اليكدلي،)

ضركرةاستمراريةبرنامجالتأىيؿالمذككرإلكسابالفئةالمستيدفةتمؾالكفاياتالتعميمية -1
 مجاالتالتخطيطكالتنفيذكالتقكيـ.في

ضركرةاألخذبعيفاالعتباراعتمادأسمكبالمشاركةفيالتقكيـمفكجيةنظرالمشاركيف -2
 (91ـ،ص1997،عندتقييـأدائيـكذلؾمفأجؿزيادةصدؽالتقييـ.)عبيدات

 :األجنبية الدول من نماذج

التعميـمؤسساتفيالمعمـإعدادبرامجكنكعيةبجكدةاألجنبيةالدكؿمفالعديدتيتـ
العالي عرضيميكفيماكالتطكر،التقدـفيالعمميالجانببأىميةالشديدإليمانياكذلؾ،
:كىياألجنبيةالدكؿمفعددفيالعمميةالتربيةبرامجلبعض

 : انجمترا في العممية التربية -
كيقـكالسنةمفاألطفاؿمدارسفيالمعمميفكمياتفيالعمميةالتربيةتبدأ األكلى،

الثانية،فيالسنةفيتـاالبتدائيةالمرحمةفيالتدريبأماأسبكع،لمدةالمتصمةبالتماريفالطمبة
المدارسالتدريبفيتـالثالثةالسنةفيأماأسبكع،لمدةتمريففترةكتخصص الثانكية،في
التعميـأكممكاالطمبةالذيفتدريبيتـالتيالجامعاتفيالمتصؿ،لمتمريفأسبكعافكيخصص
عمىالتدريبكيتـالنفسكعمـالتربيةفركعفيدراساتالطمبةكيتمقىكاحد،عاـلمدةالجامعي
(48ـ،ص2001ياسيف،.)يكميانسنتيفلمدةعمميانالتدريس

 : األمريكية المتحدة الوليات في العممية التربية -

العمميبالتطبيؽاىتمامانالعالميةالدكؿأكثرمفاألمريكيةالمتحدةالكالياتتعتبر
الجامعاتالعمميةالتربيةببرامجاىتمامياخالؿمفجميانذلؾكيظيرالنظرية،لمجكانب في

بطريقةاألمريكيةالجامعاتفيالعمميةالتربيةفإفعامةكبصكرةاألمريكية، تمكفتصمـ
ـيالتعمعممياتحيطمعمىالتدريجيالتعرؼمفالطالب التكليكمفـ،التعم/ التدريجيثـ
األمريكيةالجامعاتالمعمميففيإعدادبرامجكتركز.الصؼغرفةفيالفعميالتدريسلمينة
تأثيرانإعدادبرامجعناصرأكثركتعدىاالعمميةالتربيةعمى التعميميالسمكؾفيالمعمميف
كتأثيرالجكانبأكثرالعمميةالتربيةخبرةكتعد.المعمميفلمطمبة المينياإلعدادفيأىمية
أساسيةبخاصيةتشترؾالجامعاتاألمريكيةفيالمعمميفإعدادبرامجكتكاد.المعمميفلمطمبة
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سنتيفيكمؿفأبعدإاليتـالفيياالطمبةقبكؿأفىي الكمياتفيدراسيتيفالطالب
أفبالذكرجديرىككممابكميةالتربية،التحاقوقبؿأكاديميانإعدادانإعدادهيتـحيثاألكاديمية،

لمتدريسيؤىؿالاألكاديميةالدرجةعمىالحصكؿمجرد عمىالحصكؿمفبدالإذ.حامميا
)معينةكشركطاختباراتبعدخاصةمجالستمنحياالتيالتعميـإجازةأكرخصة النيار،.
 (12-13ـ،صص2000

 :األساسية المرحمة لمعممي التدريبية البرامج أنواع
احتياجاتاننظربينيافيماكاالختالؼبالتنكعالمعمميفتدريببرامجتتسـ الختالؼ
حمكؿعفكالبحثالتعميميةالمشكالتمختمؼتعالجالبرامجىذهكعظـكمستكياتيـ،المعمميف،

ليا.

 : يمي ما البرامج ىذه ومن

 عامةمينيةبرامج.

 خاصةمشكالتتعالجبرامج.

 التدريسكطرؽالمناىجبرامج.

 عمميةبرامج.

 (.الكفاياتعميالقائمةالمعمميفإعدادحركة)التعميميةالكفاياتبرامج

 التجريبيةالبرامج.

 الجددالمعمميفتدريببرامج.

 التأىيؿبرامج.

 التربيةفيالعاـالدبمكـعميالحصكؿإليتؤدمالتيالبرامج.

 (190ـ،ص2002جبر،.)كالدكتكراهالماجستيردرجتيعميلمحصكؿتؤدمالتيالبرامج 


 تقنيات التعميم الالزمة إلعداد المعمم:
لطالبالمعمـفيمؤسسةإعدادالمعمميفينيجفيالقدأكضحتالدراساتالتربكيةأف

األسمكبالذمكاف،ابعدىافيأثناءمرحمةاإلعدادأكفيأثناءالخدمةفيمتمقادركسوالتيي
يتبعوالمدرسكففيمؤسسةاإلعدادكبالتاليفإفالطالبالمعمـيجبأفيحسفتشغيؿاألجيزة
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نتاجبعضالكسائؿالتعميميةحتىيككفقدكةلممتعمميف التعميميةكتكظيؼالكسائؿالتعميميةكا 
تعممية.فيتشغيؿالتقنياتالتعميميةكفيابتكارالكسائؿالتعميميةال

 التوظيف الفعال لتقنيات التعميم:

إفالتكظيؼالفعاؿلتقنياتالتعميـكالكسائؿالتعميميةفيإعدادالمعمميفيتطمبمايمي:

 .أفتككفمؤسساتإعدادالمعمميفعامرةبالكسائؿالتعميمية -1

 أفيمـالطالبالمعمـبأساليبإثارةالمتعمميف -2

 .الكسيمةبأنشطةالتعمـأفيتمكفالطالبالمعمـمفربط -3
 بعض المقترحات المتعمقة بتقنيات التعميم في إعداد الطالب المعمم:

عمى -1 ينعكسأثرىا المعمميفبما لمتدريسفيمؤسساتإعداد األساليبالمتنكعة استخداـ
عمى اليمكفاالعتماد المعممكفإذ الطمبة كسكؼيتبعيا األساليبكالطرائؽالتييتبعيا

فيأسمكب التعمـالتدريسألفلكؿمقرردراسيكاحد مكضكعبؿلكؿجزءمفأنشطة
 طريقةأكتقنيةمالئمة.

 .انككيفتكفيرالكسائؿالتعميميةفيمؤسساتإعدادالمعمميفكمان -2

لمطالبالمعمـ -3 الفرصة تاحة المحميةكا  المناسبةمفخاماتالبيئة إنتاجالكسائؿالتعميمية
 الكسائؿالتعميميةكمساعدتوعمىذلؾ.البتكاربعض

فعاؿ -4 بشكؿ كتكظيفيا التعميمية الكسائؿ عمىاستخداـ المعمميف تدريبالطمبة ذلؾ، ألف
 (86ـ،ص2005يحسفمفإعدادالطالبالمعمـكيرفعمستكلمياراتو.)األحمد،

عضبالمعمـإعدادبرامجاحتكاءأىميةإلىبكضكحيشيرسبؽماأفالباحثةكترل
بمستكلاالرتقاءيمكفالإذالتعميـ،بتكنكلكجيااالىتماـتعكسالتيالمحاكرأكالمقررات
ككيفانكمانتتناسبمقرراتبكجكدالبرامجىذهاىتماـدكفالجديدةأدكارهليسايرالمعمـإعداد
.المعاصرةالمدرسةفيالتعميـتكنكلكجيامكانةمع

 :المعمم إعداد مجال في الحديثة التربوية والتجاىات األساليب
كذلؾالمختمفة،المعمـإعدادبرامجعميياارتكزتالتيكالفمسفاتاالتجاىاتتعددتلقد

مكاناتياتطكرىادرجاتفيكالتبايفالدكؿ،تمؾتتبناىاالتيالتربكيةالفمسفاتلتعدد كظركفيا،كا 
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مجاؿفيجديدةتربكيةكتكجياتأساليبظيكرعمىالمعمكماتفياليائمةالثكرةكساعدت
عمىركزماكمنيالممعمـالجيد،الالزمةالخصائصعمىركزمامنياكتدريبو،المعمـإعداد
المعمـبيفالمفظيكغيرالمفظيالتفاعؿعمىركزماكمنياالمعمـ،لدلالتدريسيالسمكؾ

ـ،2005حكالة،كعبدالسميع).لممعمـالتدريسيةالكفاياتعمىركزمامنياأفكماكالطالب،
.(25ص

المعمميفسكاءإعدادبرامجتتضمفأفضركرةعمىالتأكيدمفبدالأنوالباحثةكترل
تأكيدأفبكؿكاألفضؿتقدير،أقؿالتعميميةعمىبالتكنكلكجياتالتعريؼالخدمةأثناءأكقبؿ
.التعميميةالعمميةفيالتكنكلكجياتىذهالستخداـالعمميلمتطبيؽمجاالنىناؾيككف
 :التربية بكمية األساسي التعميم قسم في المعمم الطالب إعداد

التربكيةالعمميةمدخالتأكبرألنوتربكمتجديدأمفياألساسيالعنصرىكالمعمـ
المعمـكمكاف.المجاالتشتىفيكنمكىـلتنشئتيـأساسيةدعامةباعتبارهالتالميذبعدكأىميا

كاتجاىوالتعميـنكعيةتحديدفيرئيسيمشارؾأنوحيثمفأىميتوتتحددالتعميميالنظاـفي
يشكميـاألكتارمفمنظكمةالمرحمةىذهفتالميذاألمة،كحياةاألجياؿمستقبؿنكعيةكبالتالي
.شاءكيفماالمعمـ

فيبارزميـدكركلوكغايتيا،التنميةكسيمةكىكالكطفثركةىكاإلنسافأفكبما
أفبدكالكالكمية،الكيفيةكالجكدةبالمستكلاإلنسافىذايتميزأفبدالكافالمجتمعات،تقدـ
كالتغيرالتطكرعمىقادرةمتميزةنكعيةذاتالتعميميةالعمميةكمخرجاتمدخالتتككف

(69ـ،ص2010نجـ،)اإليجابي
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 المحور الثاني

 التعممية التعميمية العممية في ودورىا التعميمية والدراما المسرح 

كصناعةالمتطكرالغدإنسافلبناءك،كاالزدىارالتقدـصرحإلقامةاألكلىالمبنة"الطفؿ
العطاءعمىقادرانطمكحانمثقفانقكيانجيالنأعددنابالتربيةأعددناهمافإذاالمستقبؿ،قادة

السميـاإلبداعي كالحبكالخيرالعمؿعطاء، النفسكعمماءكالفالسفةالمفكركفتناكؿحيث،
عمىالبنيافيقكـأفبذلؾفأرادكا،المستقبؿفيورأكاألنيـلمطفؿالمختمفةالجكانبكالتربكيكف

مياكمإلىكاالنزالؽالتطرؼأعاصيرأماـالصمكديستطيعحتىالبدايةمنذقكيةأسس
الناحيةمفذلؾكافسكاء،بيايحيطماكؿمفالطفكلةقضاياالشاغؿشاغميـفبات،الرذيمة
.ذلؾغيرأك.الثقافيةأكاالجتماعيةأكالفسيكلكجيةأكالنفسية

ـ(حيثتناكلتأدب2010كمفدراساتعديدةاىتمتبتربيةالطفؿكدراسةالعطاس)
،كبرلانطالؽنقطةىكالحاضرالكقتفياألطفاؿأدبترلالدراسةأف،عامةبصفةالطفؿ
األدبىذايككفأفإلىكأساليبكسائؿمفلدييابمااألمـكؿستسعىعظمىحضاريةككثبة

.سبيميافيكالتضحيةكالكالءكالحباالنتماءنحكمستقبميارجاؿلجذبكسيمتيا
.(1ص،ـ2010العطاس،)

مفضربانليسخاصةبصفة"التعميميالمسرحك"عامةبصفةالمسرحعففالحديث
العمميالترؼ نما، المسؤكليةتحمؿعمىقادرةأجياؿصناعةمفضربىككا  قادرةأجياؿ،
األكفرالنصيبلنايصبحكأف،األمـبيفمكانتياتتبكأكي،كعزتيامجدىاألمتناتعيدأفعمى
المعاصرةالحضارةفي النصيبىذاألجدادناكافكما، كتاىتالمالمحضاعتأفبعد،

.المختمفةالمعرفةمياديففياليائؿالتطكرىذاخضـفيالسمات

مفالعديدفيناؾ."التعميميالمسرح"مكضكعتناكؿفيكبيرةأىميةالباحثةكترل
ىذهدراستيافيكجدتلكنيابإبداعاتو،بمغتو،بتربيتو،بحقكقو:بالطفؿعنيتالتيالدراسات
أكثرىيدراساتأماـاآلفاؽيفتحالنكرمفكبصيصان،الدراساتمفلمعديديتسعرحبانمجاالن
.المجاؿىذافيكاتساعانادراكان

ترل بالغةسعادةفيوكما "تجاهجديدانكأسمكبانجيدانأساسانفيوترلشيئانتقدـأف،
المسرح عامةبصفة" ،جيدمفالعمؿىذافيمامعخاصةبصفةالتعميمي،كالمسرح،

...المسرحفيكدراسات،األطفاؿأدبفيمتنكعة،دراساتإلىيحتاجألنو،بالغةكصعكبات
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عففضالن،المكضكعبمستمزماتالكفاءعمىتساعدالتياالتجاىاتصنكؼمفذلؾغيرإلى
".كالدراماالمسرح"المجاؿىذافيخبرةالباحثة

 مدخل إلى الدراما والمسرح:
كاحدة،ككحدتيماىيالتيتؤدمإلىكجكدففمسرحيالدراماكالمسرحكجيافلعممة

فالدراماتتكلدمفالفكركالعاطفةكالخياؿكىذهجميعياتحتاجإلىالمسرحالحي،ينبضبالحياة
.الذميتألؽبمختمؼالتعابيرالجميمةمفحركةكرقصكغناءكتمثيؿ

نشاطلعبكالمعب عف عبارة ألنيا لألطفاؿ ميمة حياتوكالدراما ىك لمطفؿ بالنسبة
كعفطريقويتعمـكيقبؿعمىالعالـبفرحةكنشاط.

الناس قمكب إلى الفنكف أقرب مف دائما كالمتجدد األصيؿ القديـ الفف ىذا كالمسرح
مسرح "أعطكني قيؿ كقد كالمعرفة بالثقافة كيزكدىـ كالفرحة بالبيجة يشعرىـ ألنو انكعقكليـ

.رانمتحضأعطيؾشعبان

اذلؾالنكعالمالئـلطبيعتيـكمرحمةالعمرالتياخصكصنطفاؿيحبكفالمسرحكثيرنكاأل
مفالممكفمالحظةفرحتيـبذلؾكسماع،يمركفبياكحيفيشاىداألطفاؿمسرحيةمامثالن

(145ـ،ص2002ضحكاتيـالمميزةكىكتجمجؿفيأرجاءالمكاف.)العناني،

 مفيوم الدراما والمسرح:
شك حكؿالدراما تدكر لقصة الفناف تصكر عمى القائـ األدبي الفف أشكاؿ مف ؿ

بيف المتبادؿ الحكار خالؿ مف القصة ىذه أحداث كتتسمسؿ أحداث في تدخؿ شخصيات
ثـينتييعفطريؽالمصالحةأكالفصؿ الشخصياتكمفخالؿالصراعالذمينشأثـيتأـز

عفطر الصكرة ىذه كتتجسد يؽالممثميفكالديككركالمالبسكاإلضاءةبيفالقكلالمتصارعة
كالمكسيقى.

أماالمسرحلغةفيكالمكافالذمتسرحفيوالماشيةلمرعيكمايتضمفىذاالمفظمعنى
كيحتاج المسرحية عميو تمثؿ الذم المكاف إلى فيشير اصطالحا المسرح أما كالفرح التفريج

 ـ،2000)العناني،مثؿالديككركالمناظرالمسرحالحيلمخرجكممثميفكتقنياتفنيةعديدة
.(12ص

( سميماف ص2005أما األدب212ـ، أشكاؿ مف فني شكؿ بأنيا فيعرؼالدراما )،
كتجسيدالحدث،ارتبطتمفحيثالمغةبالركايةكالقصةكاختمفتعنيمافيتصكيرالصراع
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فىذيفالقيديفكتأخذشكؿكقافيةأكتتحررمكتكثيؼالعقدةكقدتأخذالدراماشكؿالشعركزنان
كتعنيالحركةأكالعمؿ.كمعناىااالصطالحيمرادؼ،كىيلفظةمشتقةمفاليكنانية،النثر

لكممةالمسرحية.

132ـ،ص2005)شكرميعرؼك األصؿكمعناىايكنانيةالدراماكممة-:الدراما(
"إلى Dramaالقديمة"الالتينيةالمغةمفالكممةانتقمتكقد(بويقاـعمؿأكيفعؿ)الحرفي
"إنسافلفعؿمحاكاة"بأنياالدراماأرسطكعرؼكقد،الحديثأكركبالغاتمعظـ

فيغرفةأـالمسرحعمىسكاءدراميشكؿأكمسرحيعمؿألمالمفتاحيةالكممةإف
كالجميكركالنصالممثؿبيفنريدىاالتيالعالقةنكعفيتتركزالصؼ بدكرىاكالتي، تحدد
كالمكاقعكالمساحاتاألدكار أسستالمرجعياتمفةكاحدتمثؿالمفتاحيةالكممةكىذه، التي
المسرحيكنظرياتالفكرأصابمافإفالمتغايرةالتكجياتمذالمسارحمفمختمفةألشكاؿ
الصفيةكالدراماالمسرحياألداء تغيرات كقفزاتمف اإلنساففيتأممينتاجىك، ،مسيرة

كيقتؿالحركبعشراتيرتكبكاإلبداعالتطكيرمفطكيمةقركفبعدفاإلنساف كالمجازر
ةفمسفالمسرحضمفخشبةعمىكمعاناتيـالناسحياةبعرضستانسالفسكيقاـكلذلؾاآلخريف
تغييرهكالعمؿعمىالكاقعىذارفضعمىالمباشرتحريضيـعبربالثكرةالناسحقفتبتغي
كتعريةكضعأشكاؿمفشكالنباعتبارهالمسرحمعالتعامؿتـالسياؽىذاكضمف الكاقع
شمالة)مكثفةبطريقةلمناسكعرضوالمسرحعمىتمثيموعبرمباشربشكؿإكراىاتو أبك

(91ـ،ص2005كالريماكم،

التعميميلمحتكل(أفالدراماطريقةلتنظيـا204ـ،ص2009الكخفكىنية)كيضيؼ
مكاقؼ في كتشكيميا التعميمية المادة تنظيـ إعادة تتضمف تدريسيا كأسمكب الدراسية، لممادة
بتمثيؿاألدكار الطمبة كيقـك تكصيميا، المراد كالتركيزعمىالعناصركاألفكارالميمة عممية،

المعمـ.المتضمنةلممكاقؼ،كذلؾلخدمةالمادةالتعميميةكتفسيرىاكتكضيحياتحتإشراؼ

ما عمى بياكبناء يقـك النشاطاتالتي مف سمسمة بأنيا الدراما سبؽتعرؼالباحثة
شراؼمفالمعمـكذلؾلتحقيؽنتاجاتتعميميةمرغكببياحيثيقكـالطمبة الطمبةبتكجيوكا 

كذلؾلمتعبيريماءاتمستخدميفكافةاإلمكاناتالمتاحةمفحركةالجسدكالصكتكاإلبالتمثيؿ
األفكارالمطمكبة.عف
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 تاريخ المسرح وأشكالو:
:الفرعوني المسرح

فقدنشأتفيمصرالفرعكنيةكثنية،يعدالمسرحالفرعكنيالرائداألكؿلممسرحالعالمي
اإلغريقية الكثنية قبؿ أعجبالقصصكذلؾ تركمكتحكم كقامتأساطير تقميد ذات قديمة
الزرعكالخصبكالخيركالماء أكزيريسإلو حكؿاآللية القصة كتدكرىذه بثالثآالؼعاـ

ذهاألسطكرةكاشتراؾكالنماءكمفخالؿالنقكشالفرعكنيةعمىاآلثارتتضححقيقةمسرحيةى
الفرعكفكالكينةكاألمراءكالشعبفيتمثيمياداخؿالمعابدكفيساحاتياكعمىشاطئالنيؿ.

:المسرح اليوناني

تمامان مرتبطة اإلغريقية كانتنشأتالدراما التي كالرقصاتالجماعية األناشيد بتمؾ
اإللو"ديكنيسكس"إلوالخصبكالم رحكالتيلـتكفتعرضإالفيإحياءلطقكسفيياعبادة
النإللياذة"ك"األكديسة"أصبحتامنيأعيادىذااإللوكعندماكتبالشاعر"ىكميركس"ممحمتي"ا

ككافاألطفاؿاليكنانيكفيشترككففيالمكاكبالدينيةالتيكانتتحمؿلممسرحاليكناني.عذبان
امفاألطفاؿكمفالمرجحأفاألطفاؿقداكبيرناكماجميكرالمشاىديفيضـعددنادرامينطابعن

اشترككافياالحتفاالتالدراميةكماشاىدكامسرحياتكثيرةكلكفجميعىذهالمسرحياتكانت
لمكباركاليفيـمنياالصغارإالبقدرماتسمحبوقدراتيـالعقميةالمحدكدة.

 المسرح الروماني: 

دفعيـانبالغانبعظمتياكسحرىاعمىألبابالركمافتأثيرلـينكرأحدتأثيرالدرامااليكنانية
اناركمانيركمانيةحتىصارتفننسماءأإلىترجمتياكتقميدىاثـأخذكايدرجكنياشيئافشيئاتحت

نماباألداءالراقصليذايعدالمسرحالركمانيأكؿ،ابتعدتفيوعفالديفانمميز البالنصكحدهكا 
ككافجميكر،إلىالمرحكالترفيوكاالستمتاعدينيبعدأفبدأفيوثـاتجومفنألعفالمجاؿال

إالإذااعتبرناالمناظر،المشاىديفمفاألطفاؿفيالمسرحالركمانيأقؿمنوفيالمسرحاليكناني
ايستيكماألطفاؿ.الباىرةالتيكافيتميزبوالمسرحالركمانيلكنن

 المسيحية والمسرح: 

عركضالمسرحالركمانيكنتيجةطبيعيةلالنحالؿالسمككيفيالمجتمعفكافانحدرت
عديدة.انالبدأفتياجـالمسيحيةىذاالمسرحاليابطحتىاستطاعتالقضاءعمىالمسرحقركن

 (148،149ـ،صص2002)العناني،
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 المسرح العربي: 

مفالمفكريفمثؿمحمكدفيزمفالجاىميةلـيعرؼالعربالمسرحىذاىكرأمالعديد
تكفيؽالحكيـكطوحسيف.كمضتاألياـفيصدراإلسالـكالدكلةاألمكيةدكفبكادر،تيمكر

 ظيرتتمثيميتاف العباسية الدكلة كفيعيد مسجمة "إتمثيمية المراجعكىما سالميتافكعتيما
كالركايةكأعماالدراميةكىناؾدالئؿتشيرأنيـعرفكاالقصة،محكمةابفبشر"كآالـالحسيف"

فيمجاؿ  ليـ كأف كالحريرم، الزماف كالمعرمكمقاماتبديع ابفشييد فيرسائؿ خالصة
ككتبالمسرحآثارن ربو كابفعبد ابفحـز فيأعماؿ القصصالدرامية كمفأشيرىا عديدة ا

رحالشارعكيرلبعضالباحثيفأفبداياتالمسرحالعربيتمثمتفيمس،الجاحظكنكادرجحا
،أدبيةفائقةالجكدةالنكمسرحخياؿالظؿكالمسرحالشعبي،كخالصةالقكؿأفالعربقدمكاأعما

بعض في اختمفت ىذه الدرامية فنكنيـ كلكف كالمقامة كالركاية كالقصة كاألغاني كالشعر
ماعيةعناصرىامعالمسرحاليكنانيكالركمانيكتميزتبخصائصمعينةأفرزتياالعكامؿاالجت

األصالة عمييا أضفى العكس عمى مكانتيا مف يقمؿ ال شيء كىذا بيـ الخاصة كالدينية
.(18ص،ـ2000،كالتميز.)العناني

 :المسرح اإلسالمي 

اإلسالمي المسرح شكالن: المتكامؿ المسرح ذلؾ أيضاكمضمكننىك كيحمؿ كرؤية، ا
نظرتياإلىالككفكاإلنسافكالحياةكالقيـ.رؤيةإسالميةربانيةشاممةكمنسجمةكمتناسقةفي

كبالتالي،فييرؤيةإنسانيةجامعة،كنظرةمتكازنةتجمعبيفالمادةكالركح،كتكفؽبيفالدنيا
كاآلخرة،كتزاكجبيفالعقؿكالعاطفة،كبيفالعبادةكالعمؿ،كبيفالجسدكالنفس.كمفثـ،ينطمؽ

اإلسالمي -المسرح كممارسة مبادئوم-نظرية كيمتح المعجز، الرباني القرآني التصكر ف
الطاعة قكامو الذم الرباني االلتزاـ عمى كذلؾ كيقكـ الشريؼ. النبكم اليدم مف الجكىرية

.كفعالنكالمسؤكليةكاالستسالـ،كالتمثؿبشريعةانيةكقكالن

 أىداف المسرح اإلسالمي:

شكائبالمادةكأدرافالجسد،كتخميصوييدؼالمسرحاإلسالميإلىتحريراإلنسافمف
ا،معالرفعمفمكانتواكركحيناكدينينمفعالـالفتنةكالغكايةكالرذيمة،عفطريؽتطييرهأخالقين

اإلنسانيةكالحضاريةليصيركائنابشريامبدعاكصالحالكطنوكأمتوكعقيدتو،لورسالةسامية
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الستخالؼالجاد.كبالتالي،فاإلنساففيىذاالككففياألرضالتيتتمثؿفيالبناءاليادؼ،كا
اتحاسبجكرناسيزيفيةمقذكفةبيامفأجؿأفتعذبأكاضائعةعابثةكيائسة،أكذاتنليسذاتن
ا،بؿخمؽاإلنسافليعبداعبادةخالصةلذاتو،كالسعيالجادمفأجؿبناءالحضارةكظممن

اإلنسانية،كتعميرالككفمفأجؿالصالحالعاـ،كخدمةالدنياكاآلخرة،كالعمؿمفأجؿالعاجمة
(2ـ،ص2013.)حمداكم،كاآلجمة

وَّ َواإِلنَس ﴿القكلوتعالى:مصداقن رِيُد  *إاِلَّ ِِلَْعبُُدوِن َوَنا َخلَْقُت اْْلِ
ُ
رِيُد نِنُْهم ّنِو ّرِْزٍق َوَنا أ

ُ
َنا أ

ن ُيْطعُِهوِن 
َ
زَّاُق ذُو الُْقوَّةِ الَْهتِيُ  *أ َ ُهَو الرَّ .[58-56]الذاريات:﴾إِنَّ اَّللَّ

 مقومات المسرح اإلسالمي:
األساسيةالتييستندالمسرحاإلسالميإلىمجمكعةمفالمقكماتكالمرتكزاتكالمفاىيـ

يمكفحصرىافيالمبادئالتالية:

الجمعبيفالفائدةكالمتعة،كالتأرجحبيفالجدكالتركيحعفالنفسترفيياكتسمية.كالينبغي -1
أفيككفالترفيومجانياكمجردعبث،يؿيككفىادفاكمفيدامرتبطابتنميةالكعيكتطكيره

سانيةبعدالعمؿالمتعبالشاؽ.ذىنياككجدانياكعمميافيخدمةالنفساإلن

الفرجات -2 تقديـ أثناء الجيدة الجمالية الفنية كاألشكاؿ اليادفة المضاميف بيف التكفيؽ
المسرحيةذاتالمنظكراإلسالمي.

تقديـمضاميفدراميةمتنكعةجادةكبناءةكمسؤكلةفيرؤاىاكتصكراتياالمقصدية.-3

اـاإلسالمي.قياـالمسرحالحقيقيعمىااللتز-4

التركيزعمىالتطييراألخالقيكالصراعالدراميالدينيكاألخالقيكالحضارم.-5

االىتماـبالتغييراألخالقيالركحاني،كالعمؿعمىاإلصالحالدينياإليجابي،كتعديؿالقيـ-6
االشتباؾالدرامي كالتمقيأثناء عمىمستكلالرصد المشينة كالنفسيكالسمككياتالسمبية

بيفالممثؿكالمتفرج.

ا،قبؿالتشديدعمىالشكؿا،كتكعيتوأخالقينالتشديدعمىالرسالةفيبناءالشخصحضارين-7
(51-50ـ،ص1987)الكيالني،كالجماؿكالزينة.
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محررة-8 ثقافة أيضا كتتضمف منفتحة، إنسانية ربانية ثقافة اإلسالمية المسرحية أفتحمؿ
ك كاضحة راع،كمتحررة كمكـ " لقكؿالرسكؿ)صمعـ(: مصداقا متكازنةكمسؤكلةككاعية

".ككمكـمسؤكؿعفرعيتو

كممتعنا-9 كمفيدنا كالجمالية، الفنية تقنياتو في شامالن ا مسرحن اإلسالمي المسرح يككف أف
اكرؤية. مكضكعناكعرضن

ا،معترسيخالق-10 كركحن يـاألصيمةفيسبيؿأفيسمكالمسرحاإلسالميباإلنسافجسدنا
(7ـ،ص1986تحقيؽالخيركالنماءكالحؽكالعدؿكالحريةكالجماؿ.)األمراني،

يتناكؿ يمكفأف ككظيفة، كداللة فالمسرحاإلسالميمسرحشامؿصياغة كمفىنا،
جميعالقضاياكالمشاكؿالتيتؤرؽاإلنساففيحياتواليكمية،ميماكانتطبيعةىذهالمشاكؿ

األحزاف،لكفمفمنظكرأخالقيإسالميمتكامؿفيمبادئو،يبتغيخدمةاإلنسافكاليمكـك
ا،جسدناكنفسنا. كركحن عقالن

 المسرح وسيط تربوي وتعميمي:
صوالتركيبيةالتيتحتكمعمىألكافعديدةمفالفنكفكاإللقاءئاصيستطيعالمسرحبخ

أفيتناكؿ مختمفةمفكالتمثيؿكالففالتشكيميكالمكسيقىكغيرىا مكضكعاتتربكيةكتعميمية
المقرر الخارجيداخؿ المجتمع عمى التمميذ منيا يطؿ نافذة يعتبر فيك كخارجو الدراسي

بعالقاتياكمفرداتياالمتداخمةأكالمتنافرةأحياناكىكيعمؿعمىصقؿشخصيةالتمميذكتيذيبيا
ضافةكتعميمياالسمككياتااليجابيةممايساعدهعمىاالندما جكالتفاعؿبإيجابيةمعمجتمعوكا 

تيـاإلىأنوالنكاةاألكلىالتيتزكدالحركةالمسرحيةفيالمجتمعبككادرفنيةمتميزةكانتبداي
المسرحالمدرسيإضافةإلىالدكرالذميمعبوالمسرحفياالرتقاءبجكانبعدةمفمفخالؿ

 إلييـ تصؿ حينما كشخصياتيـ التالميذ الحسسمكؾ فيرتقي سمسة بصكرة كاألفكار المعاني
كاإلدراؾالفنيمفخالؿتنميةبعضاألنشطةإضافةإلىتأكيدكاعالءالركحالجماعيةكأحد
االنعكاساتااليجابيةلممشاركةفيالنشاطالمسرحيكالذميسيـأيضافيتنميةقيمةالنظاـ

بوفيالزمافكالمكافايؤديوكيممحددنأفلكؿطفؿعمالنكااللتزاـحيث كيعمؿعمىتنميةتـز
أحدالميارات بحؽ المسرح يصبح كحينيا كاالجتماعية األخالقية كبصفاتو كالنفسية العقمية

ألىميتوكدكرهاإليجابيعمىسمكؾاألطفاؿفقداىتمتكثيرمفاندعاماتالعمميةالتربكيةكنظر
الم العالـ أنحاء جميع في التعميمية عمىاإلدارات دكره لتفعيؿ كبرامج خطط بإعداد تقدـ

 .المستكييفالتربكمكالتعميمي
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 اىتمام اإلدارات التربوية بالمسرح وذلك من خالل:

االىتماـبإعدادككادرفنيةمؤىمةكمدربةلمعمؿفيمجاؿالمسرحالتربكمكالتعميمي. -1

ماديةكمعنكيةلتحسيفتشجيعالميتميفبالمسرحالمدرسيمفخالؿتكريميـكرصدحكافز -2
أدائيـ.

إقامةالمسابقاتفيالمجاالتالمتعددةلممسرحالمدرسيسكاءالتأليؼأكاإلخراجأكإعداد -3
العناصرالفنيةالالزمةلمعركضالمسرحية

ع -4 التالميذ كخارجيامتحفيز المدرسة داخؿ المسرحية الحركة في الفاعمة المشاركة .ى
 (196ـ،ص2012،)خصاكنةكالعطؿ

 أىداف المسرح واأللعاب الدرامية:
كالتفكير -1 كاإلبداع التذكر مثؿ العقمية بالنكاحي المتعمقة كخاصة الطفؿ حكاس تنمية

.االبتكارمكبالتاليتنميةالذكاءعندالطالب

.إثارةالدافعيةكتجديدالنشاطلدلالمتعمـبتغيرالمثيراتالدائـ -2

.التيتعيؽفيبعضاألحيافالعمميةالتعميميةالخالصمفالضكابطكقكانيفالتعميـ -3

.تنميةالركحاالجتماعيةلدلالطالبمفحيثالمعبالجماعي -4

 تنميةركحالمنافسةالحرةكالفعالةبيفالطالبسكاءفيخارجالمدرسةأكداخؿالصؼ. -5

 يجابي.تفريغالنشاطالزائدلدلالمتعمـبممارسةالمعبكتكجيوالنشاطالعدكانيبشكؿإ -6

 (96ـ،ص2000،)أبكمغميكسالمة

كجسديان ركحيان كتطكيره المتعمـ تنمية عمى يعمالف كالدراما المسرح أف الباحثة كترل
كماأفالدراماعنصرمكمؿلممسرحكاليتفرقاف،كذىنيان،باإلضافةإلىتحقيؽالمتعةكالتسمية

.فينقطةإالليمتقياففييا

الدراماككسيمةتدريسيةتساعدفيبناءمياراتاألطفاؿكتعززالمسرحككيمكفتكظيؼ
الدرامية الطريقة استخداـ لفاعمية اإليجابي المؤثر الميدانية التجارب نتائج كتكضح فيميـ
كطريؽمفطرؽالتدريسفيالمراحؿالدنياألنياتقدـلألطفاؿالفكربطريقةجذابةكمسميةبما

فاعميةإذاأحسفاختياركتحميؿالمكقؼالحكاركاستخداـتكتيؾالدراماذكيحكيومفمكاقؼك
الدراميالمتضمفالعديدمفالمثيراتكتكصيمولألطفاؿكماأنويحقؽكثيرمفجكانبالنمك
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كيتـذلؾعفطريؽ،المناسبةالستخداـالدرامافيالتدريس،لدييـإذاأحسفاختيارالمكاقؼ
بقاءمحتكلالمنيجكتكظيفوالتكظيؼالصحيحليناسبالمستكلالتحصيميتككيفكرشةعمؿل

اإلعدادالتربكيكف،كأكلياءاألمكركبعضالمشتغميفبقضايا لجميعاألطفاؿ،كيشارؾفيىذا
الطفؿمفرجاؿالمجتمعحتىيصمكاإلىتصكرمقترحلمحتكلالمسرحيةكالتييتـصياغتيا

بالمغةيممؾالحرفيةفيالتعامؿمعاألطفاؿ،كيككفمممنصياغةدراميةمفقبؿمتخصص ا
شيكران  العمؿ يستمر كقد المقدـ التعميمي كالمحتكل بالتعايشالمناسبة، األطفاؿ فييا يشعر

الدرامية الشخصيات لتمثيؿ كيستعدكف صنعو في يشارككف الذم الدرامي العمؿ مع الكامؿ
  الدراسية. المكاد تعمـ نحك األطفاؿ اتجاه نمك إلى يؤدم ذلؾ كؿ المنعـ،)بالمسرحية عبد

(110ـ،ص2007

إحدلكسائؿالتربية أفالمسرحكالدراما عمىبناءكترلالباحثة التيتساعد كالتعميـ
عدادالقادة كتكسيعقدرتيـعميالتفكيركالتعبيركاستيعابالمكضكعكتثبيت،شخصيةالفردكا 

المعمكماتكالمعارؼفيعقكؿاألطفاؿفتبعثفينفسكؿطفؿالمتعةكاإلحساسبالحيكية
.كالنشاط

 (49ص  ,م2005)الدراما في التدريس كما يذكرىا العمري المسرح و صعوبات توظيف 

كالمسرحمثؿ -3 فيالدراما التيتستخدـ إغراؽالمعمميفبكثيرمفالمصطمحاتالمتداخمة
اإلبداعية الدراما التربكية، كالدراما الدراما، كعممية المطكرة، كالدراما االرتجالية،، كالدراما

الصفية،كالدرامافيالتعميـكالدراماغيرالرسمية،كالدراما

بعدـ -4 إيحاء المعمميف يعطى مما المقرر، المنياج ىامش عمى الدرامية األنشطة كضع
أىميتيا.

الجانب -5 بيذا المتعمميف إعداد برامج اىتماـ عدـ لدلالمعمميف، مألكفة غير يجعميا مما
كغيرمدركيفألىميةتكظيفيا.

مفخال -4 تمارسو الدرامية األنشطة المعبمعظـ ؿ أف، مف متخكفيف المعمميف يجعؿ مما
.تجعؿالدراماالمتعمميفالينظركفإلىعمميةالتعمـبجدية

 المسرح التعميمي:
كيعرفوعفانةكالمكحبأنو"كحدةكميةالتتجزأمككناتياتتضمفتنظيـالمحتكلالتعميمي
كتشكيموعمىىيئةمكاقؼفيقالبمسرحيمعالتركيزكعمىالعناصركاألفكارالميمةليقدـ
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مجمكعة خالؿ مف الدراسي الفصؿ داخؿ لممتعمـ كالمعمكماتكالمفاىيـ الحقائؽ خالليا مف
جميعن تشترؾ التي األشخاصكالمعداتكاإلجراءات مف أىداؼتعميميةمتكاممة تحقيؽ في ا

.(55ـ،ص2008كالمكح،)عفانة.مرجكة

الطالباتالمعممات نشاطمسرحيحيثتقكـ بأنو: التعميمي المسرح كتعرؼالباحثة
باستخداـ ىادفة مسرحية مشاىد لتمثيؿ بينيـ فيما بالتعاكف االسالمية بالجامعة التربية بكمية

الطالبأبقالمسرحكذلؾبيدؼتنميةمياراتيفالتعميمية كنتائجوكمفثـيصبحتعميـ ىأثرنا
.كاضحةالمعالـ

 جو إلى الكتابة لألطفال بما يمي:ولذا يجب أن يتصف الكاتب المسرحي الذي يت
كأفيككفذاخياؿكاسعكذاقدرةمتميزة،أفيككفصاحبمكىبةابداعيةلمكتابةلممسرح–1

يؿالكاضحالمصكربجاذبيةكامتاع.عمىالتعبيرالس
.كيحبيـكيحترميـكيدرؾكجياتنظرىـ،كمتفيمانلألطفاؿأفيككففاىمان–2
المسرحي–3 التأليؼ بحرفية عارفان يككف أف الدائـ، لمتقدـ كمكاكبان المسرحيات لكؿ كقارئان

.كالتطكرفيشكؿدراماالطفؿكأسمكبيا
.أفيككفقدقرأأدباألطفاؿ–4

أفنعيقيمةدكرمسرح الطفؿكعندحديثناعفالمسرحالبد الطفؿفيحياة فكما،
أفمسرحالطفؿليسلكنانمفالعبثيةالتيالطائؿكراءىا آنفا نماىيدراسةتسير،قررنا كا 

العمؿالمسرحيلمطفؿ عمىمنيجيةعمميةيتطمبيا مف، فيالففالمسرحينكعان كلذلؾنجد
تعميـاألطفاؿعفطريؽ)نوكمعممانكبيرانمفمعالـاألخالؽألنوفيجانبم،أنكاعاالرتقاء

إلييـ المحببة الحركة كالتشكؽلإلقباؿعمىالعرضالمسرحي، الرغبة كالتيتثيرفينفكسيـ
(41-40ـ،صص1984)أبكمعاؿ،.كمتابعةمشاىدةالمسرحيةباىتماـ

 أىمية المسرح التعميمي:
إلىجانبالعمؿ،كتكمفأىميةالمسرحلألطفاؿفيإعطاءالتجاربالجديدةلألطفاؿ

كماأنويعطييـالتجاربالطيبة،عمىتكسيعمداركيـكاعطائيـالقدرةعمىفيـالحياةكالناس
كيككفبذلؾقدقدـقيمانتمعبدكرانرئيسيانفيرفع،التيينتصرفيياعنصرالخيرعمىالشر

 مستكلأذكاقيـ.

 العديدمفالكسائؿالتيتيدؼإلى:كفضالنعفذلؾفإننانرلأفالعمؿالمسرحييحقؽلمطفؿ
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أفيتدربالطفؿعمىفنكفكتقنياتالمسرحكأدبلوقيمتواالجتماعيةكيؤدمدكرانكبيران -1
.فيحياةالناس

كالنقصدطرحمشكالت،أفيتعرؼالطفؿحياةكمشاكؿاآلخريففيضكءنمكهالعقمي -2
عمىالطفكلة المجتمع م، بؿ أمرمفالصعبتصكره تصكرهفيذا فاالستحالة نما، كا 

كيككف،نقصدبذلؾأفيشارؾالطفؿالمجتمعمشاكموفيتـالتكاصؿبينوكبيفمجتمعو
.ككفؽطبيعةالمشكمةالتيتتناسبمعو،ذلؾكفؽقدراتوالعقمية

سميمان.مكاناتوكمشاعرهتكجييانكا أفيدربالطفؿعمىتكجيوطاقاتو -3
.جكدةالنطؽكحسفاألداء -4
.الجرأةاألدبية -5
بداءالرأم -6 .االستنتاجكا 
.نقؿاألفكارعفطريؽالتمثيؿ -7
.القدرةعمىالعمؿالجماعي -8
.حسفاالستماعكالتركيحعفالنفس -9

.االنضباطيةكالنظاـ -10
.السرعةفيالتفكيركقابميةالتكافؽمعالمكاقؼ -11
.السمكبكجدافالطفؿ -12
.المعانيتدريبوعمىكيفيةاالحساسبتناسباأللفاظمع -13
.إمكانيةالمكازنةبيفتعبيركآخر -14
15-  التيإعمىقدرتو بالمعانيكاألفكاركالصكركاألخيمة يحاءاتالكمماتكالجمؿكربطيا

تالئـنمكهالمغكمكالعقميكالنفسيحتىيمكفتحسيفنطقوكتعكيدهعمىالجرأةاألدبية
.كزيادةالثركةالمغكيةكتكسيعمداركوكتنميةأفكاره

عمىتعك -16 المحافظة مع الصحيحة خراجالحركؼمفمخارجيا كا  الجيد الطفؿاألداء يد
،طبيعةلغتومفحيثالنبركالتنغيـكالتمكيفالصكتيحتىتككفالمغةإثراءألدبالطفؿ

،كتعكدهالطالقةفيالحديثكالجرأةالكاعيةفيمكاجيةاآلخريف،فتنميقدراتوالتعبيرية
.داءكالتزكدبالمعمكماتالتاريخيةكالجغرافيةكالحقائؽالعمميةكتساعدهفيتحسيفاأل
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الحر -17 األداء طريؽ عف كذلؾ انفعاالت مف الطفؿ داخؿ في يعتمؿ عما يكالتنفيس
كالصكتيفالمسرحيعبرعفالخبراتاالنفعاليةعنداألطفاؿكيعنىذلؾأفيكجداتفاؽ
التنفيس مفكسائؿ ككسيمة لألطفاؿكبيفمزاجيـ النتاجاألدبيالمسرحيالمكجو بيف

طالؽالكجدافالمكبكتلدييـأك .شباعوبمايرضيطمكحاتيـإعنيـكا 
المجتمإ -18 في مؤثر عضك بأنو باإلحساسحساسالطفؿ يشعره كىذا كقيمتو دكره لو ع

.بالمسؤكليةتجاهنفسوكتجاهاآلخريف
معنى -19 يحسف حتى دكره مع يتفؽ بما حركاتو كتقييد الجماعي العمؿ الطفؿ تعكيد

.االنضباطيةفيالحياة
 .تعكيدالطفؿالمركنةكالقدرةعمىتغيرالسمكؾاالنضباطي -20
طفؿيتقبميابسيكلةكيسر.تبسيطالمناىجالتعميميةممايجعؿال -21

فالمعمـ كاإلبداع التخيؿ عمى القدرة التالميذ يمنح كالمسرح الدراما أف الباحثة ترل
فيالمكقؼالتعميمي كالمسرحيعمؿعمىاستغالؿقدراتالتمميذ  باستخداموألسمكبالدراما

ممايكسبومياراتكقدراتفيقدـالمادةالتعميميةعمىشكؿنشاطتمثيمييؤثربالتمميذكيتأثربو
 كاتجاىاتمرغكببيا.

نجحتفيعرضالمكاقؼالتعميمية قد بعضالمسارح أف إليو اإلشارة تجدر كمما
بالمسرحالتعميمي حتىسمعنا إلىطالبيـ المعمكماتالعممية المعمميففيايصاؿ كمساعدة

بعض لكبارأكالصغاربعرضياعمىاالذميقكـبتحكيؿالمادةالعمميةإلىمكاقؼتمثيميةيقـك
كيقبؿاألطفاؿبكاسطةىذااألسمكب،المسرحفتصؿإلىأذىافاألطفاؿفييسركسيكلةخشبة

(49ـ،ص1992)العطاس،.عمىالتعميـبشغؼكمحبة
 أىم المبادئ التي يراعييا المسرح التعميمي التي عمى أساسيا ينسج أىدافو وخططو وعممياتو:

بيقبؿعمىالتعمـبطبيعتولذاعمىالمسرحالتعميميأفيناسبالمتعمـالمتعمـنشطدؤك -1
 كيشدرغبتوالفطرية.

التركيزعمىتنميةشعكرالمتعمـفياالستقالؿكالذاتيةكتنميةقدراتالتكجيوكاالنضباط -2
 الذاتي.

لنمكالمتعمـكائفاجتماعيبطبعوكادراكوفإفتكفرتبنيةاجتماعيةمتفاعمةيعدضركريان -3
 ادراكوكشخصيتوكىذاماعمىالمسرحالتعميميأفيكفرهلممتعمـ.
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تكفيرفرصبناءةلممتعمـمعأقرانوكأداءاألدكارالمختمفةفيالمكاقؼالممسرحةكتشجيعو -4
 (124ـ،ص2005،عمىتنفيذالتعميماتكاالستماعلغيرهعندالتحدثإليو.)المكح

 التعميمي:أدوار المعمم في المسرح 
المعمـلودكركبيرفيإنجاحالعمميةالتعميميةكتحقيؽأىدافياميماتكفالمادةالتي
يقكـبتعميمياذلؾألفاألنظمةكالمناىجكالكتبكاألدكاتكالمرافؽالتعميميةكمياعكامؿصماء

مـأفيعرؼجامدةكالمعمـىكالذميبعثفيياالركحالتيتحييياكمفذلؾالمنطمؽعمىالمع
مادتوالعمميةكأفيتمكفمنياكيسيطرعمىمياراتياألفأسمكبالتدريسالحديثيعتمدعمى

)مج عنيا. المرتبطة كالمصادر مادتو عف كافية معمكمات مف المعمـ يمتمكو ما اكر،مدل
(42ص،ـ1993

المعم يعد ىيأف التربكية المسرحية أسبابنجاح أىـ مف أف النصكترلالباحثة ـ
،المسرحيبشكؿجيد،مشكؽبحيثيمبيالمرحمةالعمريةلمتالميذ،معكضكحالفكرةالمطركحة

التدريبالجيدلمطمبةالذيفيؤدكفاألحداثالدرامية.مع

 مسرحية:العناصر األساسية لم
ـ،2005كتركزالباحثةعمىالعناصرالتاليةكأساسلممسرحيةكماذكرىا)سميماف،

(215-221صص

عنصر الحوادث:  - أ

حيثإك المسرحية، أساسفي عنصر الحركةىك المسرحي العمؿ يبعثفي تطكرىا ف
.كتزيدمتعةالمشاىدةكالنشاط

 عنصر التشويق:  - ب

لمكىبةالكاتبكىياستشارةالمشاىديفكجعميـمتحفزيفبشكؿدائـكقدتتابعدرجاتوتبعان
.كالخكؼكالحبكاإلعجابالمسرحي،فييتثيرعكاطؼكالشفقة

 الحبكة )بفتح الحاء( :  - ت

كىيسمسةالحكادثالتيتجرمفيالعمؿالمسرحيكمفشركطيا:

.أفتتحرؾبصكرةطبيعية-1

.أفتككفمركبةبطريقةمقبكلة-2
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 :الشخصيات  - ث
تمؾالتيتستيكمقمبو كخاصة فيالتعرؼعمىشخصياتجديدة لذة المشياىد يجد كقد

 .وكعقم
 الحبكة )بضم الحاء( :  - ج

حيثيشتدانفعاؿالممثميففإنوينتجانفعاؿ،كىيقمةالتعقيدالتيتبمغياأحداثالمسرحية
.مماثؿعندالمشاىد

 البيئة المكانية والزمانية:  - ح
.كالمكافىكخشبةالمسرح،كالزمافىكزمفعرضياعمىخشبةالمسرح

 الفكرة أو القيمة :  - خ
العمؿالمسرحيىكالحياةبمافييامفرجاؿكنساءكبمايفتعؿفيداخميـحيثإفمدار
العمؿكقيـاإلخالص،مفأحاسيس فالبدمفقيمةأكفكرةيريدعرضيامفخالؿىذا

.كالصدؽكاإلنسانية
 األسموب :  - د

.كىكالطريقةالتييستطيعالكاتبمفخالليااستغالؿكسائمولتحقيؽأىدافوالفنية
 الحوار : - ذ

مصدر الشخصياتكىك الكاتبالمسرحيفيرسـ عمييا التييعتمد الكسائؿ أىـ كىك
ككذلؾفيرسـ.المتعة الدراما عنصر فيتقكية بدكره الناجح الحكار يتميز أف فالبد

.سميمانيككفالحكارطبيعيانأفكالشخصيات
 الصراع :  - ر

كينقسـإلى:
فيداخ - .ؿالشخصيةالدراميةصراعداخمي:كىكالذميقـك
بوشخصياتالمسرحية - صراعخارجي:الصراعالذمتقـك

 مسرح العرائس :
المسارح البشرممف المسرح الرجاؿ، مف فيككف األكؿ المسرح العرائسأما كمسرح

الفكرة مسرحاألطفاؿفيمتازببساطة عمىالحاضريفأما كيعرضكنيا ما كالنساءيمثمكففكرة
كالمكضكعات األطفاؿ يرغبيا التي المكضكعات مف المعركضات كتككف العرض كدقة
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كالدقةكاليدكءكالبطءفيالتمثيؿحتىكالكطنيةكالبطكليةكيعتمدالممثمكفالبساطةاالجتماعية
األطفاؿ.يفيـ

بخيكط مربكطة كتككف اإلنساف يصنعيا دمى عف عبارة العرائسكىك كىناؾمسرح
دقيقةيحركيااإلنساففياالتجاهالمطمكبكيككفاإلنسافمتخفيافالتظيرسكلالدمىفيظف

يتط العمؿ كىذا نفسيا تمقاء الدمىتتحرؾمف أف فيالطفؿ كدقة عاليا فنا مبمفاإلنساف
العمؿكميارةفائقةكمعرضالعرائسيعرضنفساألفكارالتييعرضيانفسالمسرحالبشرم

يستفيدمنيااألطفاؿ.كتككفاألفكارالمعركضةدركسان

كىككافالناسفيالماضييستعممكفبدالن مفمعرضالعرائس"صندكؽالعجب"
(46ـ،ص2001سمكببدائي)الحسيني،يحمؿنفسالفكرةكلكفبأ

شباعلحاجاتواألساسية، كيعتبراستخداـمسرحالعرائسترجمةحقيقيةلسمكؾالطفؿكا 
كالطفؿيكلدمزكدانبأجيزةكعىيمكنيااستقباؿالفنكفكيستجيببشكؿأكثرعمقانلمايقعفي

النمك كيعطى فياألطفاؿ، كمؤثرة راقية ككسيمة اىتمامو، أكثردائرة بشكؿ كالقدكة ذجكالمثؿ
تجسيدانمعاحتفاظوبصفةالعمؽكالتحميؿمعان،كالطفؿيتميزبطالقةالخياؿكبالقابميةلمتشكيؿ
كباالستعدادلالندماجكبالقدرةعمىالمحاكاةكباإلحساسالجماليكباالستجابةالنفسيةكاإلبداعية

"مؤثرا"كىذاالتأثيرسببوأفالمسرحيتالحـلمايشاىده،كترجعأىميةمسرحالعرائسإلىككنو
كالمالبس الديككر مثؿ الشكؿ كفي كالزماف، المكاف كفي كالمضمكف، الحكار في الطفؿ مع

(3ـ،ص2009،)الرحبيكاأللكافككذلؾفيمستكلالمتطمباتالسنية.

العرائس كالتشكيؿ،كمسرح كالتصميـ، التأليؼ، مثؿ فنكف عدة بيف يمزج أدائي فف
كالتنفيذ،كاإلخراج،كالتمثيؿكالتحريؾ،كىكأسمكبمسرحياليختمؼعفالفنكفالمسرحيةبؿ
يشترؾمعيافياألمكرالسابقة.كسميبيذااالسـألفالبطؿاألساسيفيالعرضالمسرحي

بطريقةغير،شخصياتبشريةىكالدمىكليس ميما تمعبدكرا إالأفالشخصياتالبشرية
كاإلنسافىكالبطؿالمساعدكالذم،مباشرةمتخفيةفيصكرةالدميةالتيتمثؿالبطؿاألساسي

تعكسدكرإنسافأكنباتأك أدكارالدمىفقد يطهمؽعميومحرؾالدمىأكالعرائسكتتعدد
(251ـ،ص2007)الحيمة، .حيكافأكجماد

الدمىفقدكانكامفقبؿىكاةثـأصبحىناؾمحركككأماكاقعيانكيعدمسرحالدمىفنان
فرقةمحترفة.
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الجانبالنظرمفي،لياجانبيفلمسرحالدمىكترلالباحثةأفمرحمةالمدخؿالدرامي
مفخالؿمسرحككتابتو،كجانبعمميمفخالؿقياـالمتعمميفبتمثيؿاألدكارتحديدالنص

.،كقديسمىبالجانباألدائيالعرائس
:أىداف مسرح العرائس

كنشر لمتثقيؼكالتعمـ يعد كما كالمتعة كالترفيو ييدؼمسرحالعرائسلتحقيؽالتسمية
األفكارفيكيمكفأفيساعدفيتدريسالمغاتالمختمفةكتدريسالعمكـاالجتماعيةكالسمككية

الصحيكالتكعيةالقكميةكمحاربةالعاداتالسيئة.كالتربكيةكفيالتثقيؼ
الدمى البسيطة: 

كالتيتصبحفجأة الحية غير مفاألدكاتكالمكاد متنكعة عفمجمكعة عبارة الدمية
أكالمعبفييا بتشغيميا، يقكـشخصما كأفلياخصائصاألشياءالحيةعندما تككف، كقد

فاؿعفأفكارىـعندمايشترككففيتمثيؿالدكر،إذاألطالدمىالكسيمةالتييعبرمفخالليا
التعبيرأنياتساعداألطفاؿفيتقمصالشخصيةالتييمعبدكرىا،ككذلؾتساعدالطفؿعمى

بتشغيميا،عفذاتوبحريةكدكفخجؿ أكالقياـبنشاطاتبجرأةأكبرألفالشخصالذميقـك
)تمثيؿدكرمعيف(اليشاىدالطفؿ.

 المستعممة في مسرح العرائس: أنواع الدمى

الدمىالمستعممةفيمسرحالعرائسثالثةأنكاع:

 .قفازيةتمبسباليدكتحركيااألصابع -1

 ذاتخيكطأكأسالؾرقيقة. -2

 عرائسجمديةتستخدـلمسرحخياؿالظؿ. -3
 الدمى من حيث طريقة التحريك ومكان المحرك:أنواع 

بخيطافأكقضيبالدمىالتيتحرؾمففكؽ:حيثيمسؾالمحرؾ -1 الدميةمففكؽإما
كستارآخريحجبالمحرؾ،كىناؾستاريحجبالمحرؾمفقدميوإلىخاصرتو،معدني

 كالدمىتمعبكتتحرؾبيفىذيفالستاريف.،مفخاصرتوإلىرأسو

الدمىالتيتتحرؾمفتحت:حيثيقؼالمحرؾمفتحتكيظيرىامنفكؽرأسوبكاسطة -2
 .الخ.قصبةأكسيخأككؼ..
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مف -3 كآخر إلىخاصرتو رأسو يحجبالمحرؾمف ىناؾستار : باألسياخ دمىمحمكلة
كالدمىتظيربيفالستاريف،خاصرتوإلىقدميو غيرأفالستارالخمفيشفاؼكمضاء،

 بطريقةتسمحلممحرؾبأفيرلمفخالؿجميكرهكالدميةمعا

المسرح -4 يضاء : ستارخمفيأسكد المكبرالمعبعمىالمسرحمع الجانبيفبكاسطة مف
اعفكتقدمافإضاءةالتمقيالظؿعمىالخمفيةكيرتدمالمحرؾغطاءأسكديحجبوكمين

الجميكركىكذااليراهالجميكركيستطيعأفيحرؾعمىالمسرحشخصياتأكأشياءأك
 (252ـ،ص2005مجردة.)سميماف،أشكاالن


 دمى األصابع:

عيكفمتحركة،قمـأسكد،مقص،صمغ،:كؼبالستيؾاألدوات

:قصاألصبعمفالكؼكيمكنؾاستخدامولتكصيؿمعمكمةبطريقةمسميةطريقة العمل
العيكفكيمكف ككضع تزينو ثـ البالستيؾكمف الكرؽأك القماشأك يمكفأفيككفمف

تشكيؿدمىاألصابعبالشخصيةالمناسبةحسبالدركس.
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 بالصور العرائس مسرح صنع طريقة
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العرائسمسرحشكؿاختيارحريةلكـ األطفاؿانتباهلجذبالزاىيةاأللكافالميـ،
كالصنع.الخاماتكبساطة


 

 

 

 

 

 

 

الباحثة أغراضولتعددتابعالمسرحأنكاعتعددأفكترل الدراسةمسرحياتفكانت،
)الدمى(العرائسمسرحةتعتمدعمى
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 المناىج والتدريس:العالقة بين مسرحة 
أفثمةمجمكعةمفالسماتالمشتركةبيف(182،صـ2008يذكرعفانةكالمكح)

التدريسكالمسرحةمنياأفالتخطيطليمايتـمسبقاكأنيمايعتمدافعمىالمعمـكالمتعمـكالمادة
الصفية كالبيئة التعميمية ، كالمفاىيـ كالمعمكمات الحقائؽ لممتعمـ يقدـ كاالتجاىاتككالىما

كالمياراتكالخبراتالتعميميةداخؿغرفةالصؼكالمتعمـفيكالاألسمكبيفىكمحكرالعممية
 يعدالكسيمةاالتصالية عمىالنشاطالمغكمالذمكميانالتعميميةالتعمميةككالىمايعتمدافاعتمادان

بخصائص كاالىتماـ المفيدة المعمكمة لمتكاصؿمفخالؿتقديـ يـكحاجاتيـكميكليـاألساسية
،كمشكالتيـكالتنبؤبالمتغيراتالسمككيةفيأدائيـمفخالؿمركرىـبالخبراتالتعميميةالمنكعة

مف المتعمـ كاستراتيجياتأخرلمحكرىا المعمـ محكرىا استراتيجياتمتنكعة يستخدـ ككالىما
 أجؿتحقيؽأىداؼالمنيجالدراسي.

الترب كالدراسات اآلراء إف فيكما كفعاليتو المناىج مسرحة كثرتحكؿ كالنفسية كية
النشاطالذمسيرفععفالطالبمعاناة التحصيؿالعمميلطالبالمدارسمؤكديفأىميةىذا
التعميـمفالحفظكالتمقيففيالعمميةالتعميمية،بؿإنوسيتمقىمناىجوالتعميميةبأسمكبيجمب

فيمتعةكجدانيةكركحيةمفخالؿمشاركتوالفعميةلمطالباكتسابالمعمكمةبفيـكاستيعاب
مسرح عمىخشبة المسرحية أك الفصؿ في الدراما مستكل عمى سكاء لألدكار المعايشة في

(17ص،ـ2007)يكسؼ،المدرسة.

  دور المعمم في مسرحة المناىج:
مينةالتدريسلـتعدتقتصرفقطعمىمجردإيصاؿحقائؽجافةلمطالبفحسبأك
ليـ نقدميا التي الكيفية ىك كمو ىذا مف األىـ نما كا  عقكليـ إلى منيا كمية أكبر إيصاؿ
بؿأصبحفنان معينة حاجاتمادية البعضلسد يتخذىا مينةركتينيةيكمية يعد فالتدريسلـ

التفكيركعممان في كالجمالية االبتكارية قدراتو التدريسيظير مفخالؿ كالمعمـ كاحد آف في
ةكالحركةالتعبيريةكالتعامؿاإلنسانيكعمـالتدريسباألصؿيستيدؼالمتعمميفمفأجؿكالمغ

.كاجتماعيانكحركيانكسمككيانكعاطفيانتحقيؽالتغيرالمحددفيشخصياتيـفكريان
فيمكفتطبيقومفخالؿعمميةمسرحةالمناىجالتيتطبيقيانكبماأفالتدريسيعدعممان

التعممية التعميمية العممية فيطرفي مناخمناسبكممارساتمبدعة تكفير مف المعمـ تمكف
تأثيران تنعكسبشكؿمباشركتؤثر الصفية الغرفة كتبكحبمكنكناتيـإيجابيانداخؿ عمىالطمبة

ذاأتيحتلوالفرصالكافيةلالنطالؽكاإلبداعكفيفالمعمـاليستطيعأفيبدعفيمينتوإالإ
المحصمةفإفنجاحالدرسالممسرحيعتمدعمىالتعاكفبيفجميعاألطراؼالمشاركةفيو.
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ثارةميمان(أفلممعمـدكران124ـ،ص2008يرلالناصر)ك فيالتخطيطكالتقديـكالتطبيؽكا 
 فيك التعميمي المسرح في كالتقييـ الذماألسئمة كىك كالمكجو كالممثؿ كالمخرج كالقائد المعمـ

.ينشئالعرضالمسرحيكيشارؾفيوكيقيمومعالطمبة

تتحقؽحتىالمنيجيةلممسرحيةاإلعدادكيفيةأفلممعمـدكركبيرفيالباحثةكترل
األلكافأمتعمفتعميمٌيانترفييٌيانمناخانخمقناقدنككفكبذلؾلمدرس،كالتعميميةالتربكيةاألىداؼ
.الطالبليايميؿالتياألدبية

 :الممسرح الدرامي النشاط أنماط
اتصاؿخالليامفيتـالتيكالكسائؿالطرؽالممسرحالدراميالنشاطبأنماطيقصد

:األنماطىذهألىـمكجزيأتيكفيما.ماىدؼلتحقيؽكالمستمعيفالمشاىديفبجميكرالممثميف

.الجسـبكاسطةالحركيالتعبيرعمىكيعتمد:الصامتالتمثيؿ -أ

.تمثيمويرادلماالرئيسةاألدكارالتالميذفيويؤدم،تدريسطريقةكىك:األدكارلعب -ب

.كاقعيةلمكاقؼنماذجكىي:التمثيميةالمكاقؼ -ت

المسرحية -ث إعدادهسبؽنصكىي: لتنفيذيمـز كماكالديككراتالمالبسفيياكيستخدـ،
.المسرحية

الحيةالمكحة -ج قصةحدثأكلمنظرحيةصكرةعرضعمىعادةكتقتصر: دكفأك
 الكاقع.مفقريبةخمفيلتككفمناظرعرضيافيكتستخدـ،كالحركةالكالـاستخداـ

الحرةالتمثيمية -ح أكبنصالتالميذتقيدكعدـكالحريةبالتمقائيةكتتصؼ: حركاتمعيف
 .معينة

يكثرلذا؛األطفاؿالصغارنفكسإلىمحببةكىى:الخيكطذاتكالعرائسبالدمىالتمثيؿ -خ
 .االبتدائيةكالمدارساألطفاؿرياضفياستخداميا

(118-117صـ،ص2000)يكنسكعبدالعظيـ،

 مستقبل الدراما في التعميم والتعمم:
حالياأفالمدخؿالمسرحي)بصكرهكأشكالوالمختمفة(أصبحكسيمة لقدباتمفالمعمـك

 لمطفؿميمة الفرصالحقيقة إعطاء مفخالؿ نراه ما لمطفؿكىذا الفعاؿ التعميـ مفكسائؿ
مف المجتمع مع الخالؽكالتفاعؿ كالتفكير عمىاإلبداع كتحفيزه كشعكره مداركو عف لمتعبير
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األنشطةالدراميةاإلبداعيةالمختمفةفالمتعمـىكالمحكرالرئيسفيالدراماكفيالعمميةخالؿ
كعالقاتو تكاصمو أك يماءاتو كا  فيحركاتو أك فيصكتو أك فيجسمو أكاف سكاء التعميمية

االجتماعية.

رإفىذهالخطكاتتحكممجاالتعدةلإلبداعكالشعكربالقدرةعمىاتخاذالقراركاختيا
الحمكؿالمناسبةكالتفاعؿمعالمجتمعالمحيطبوكتعمـالمياراتكالخبراتالمختمفة.

كمفالميـأفيحاكؿالمعمـبكسائموالمختمفةجعؿالطفؿيفكربطريقةغيراعتيادية
لتعمـمياراتكخبراتتعميميةمختمفةفياالتصاؿمعاآلخريف.

بميتيـلمتعمـكاالنخراطفيالعمؿىـالذيفإفاألطفاؿعمىاختالؼأعمارىـكتدرجقا
الدركس إعطاء مف المتكقعة كالنتائج اإلجرائية كالخطكات لألىداؼ التخطيط في يتحكمكف
مفخالؿ لو الطريؽالصحيحة اختيار تفرضعمىالمعمـ الفعؿ كلذلؾفإفنكعية المختمفة

.العالقةبيفالمعمـكالطالب

نماطبيعةالدرسكطبيعةالطالبتمعبكالتكجدطريقةكاحدةلتدري سدرسمعيفكا 
فيىذاالمجاؿ.ميماندكران

تراه كما المختمفة الدرامية األنشطة خالؿ مف الطفؿ لدل كالنمك التطكر تحقيؽ إف
(1977) McGregor &Tate:مرىكفبعدةجكانبمنيا

1- مف التعميـ أتحسيف المالئمة الخطكات استخداـ األ)جؿ المعانيترتيب اكتشاؼ فكار،
المختمفة التكقعات، الحمكؿ، يجاد كا  القرارات التخاذ اآلخريف مع لمعمؿ القابمية تطكير
المناسبة المناقشاتالفعالية، الحساسيةنحكاآلخريفلمعرفةقابميتيـنحكمعارفيـكنمك،

شخصياتيـكتأثيرىـبغيرىـ(.

إلى-2 التعمـ عمىتحكيؿ كالقدرة كالمفرداتكالقضايا لألفكار عمىالتعميؽفيالفيـ القدرة
نشاطاتدراميةإبداعيةمفخالؿاستخداـخبراتيـفيمجاؿالدرامالفيـطبيعةالقضايا

المتخصصةكتحسيفقابميتيـلتككفعمىشكؿنقاشاتكحكارات.

العرضالتمييدمالقادرعمىتحسيفمياراتاالتصاؿ-3 الذميكاكبالعمؿلفترة، كالتعمـ
كغيرىـ المجمكعة مفالكقتبيفأفراد طكيمة مفأجؿإدراؾتأثيرذلؾعمىالجكانب،

الشخصيةبمايكفؿبالتالينجاحالعمؿكالثقةبالنفس.
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يجعمويدرؾمدلاستخداـغيره،الدراميةإفاحتراـكتقديرالطالبلتقديـغيرهلمنشاطات-4
ليامفأجؿتكصيؿكتقديـاألفكاركالمشاعر.

كأخيران-5 زمنية، لفترة الدرامية الخبرات خالؿ كمف عمى، قادريف سيصبحكف األطفاؿ فإف
غيرىـ كعف أنفسيـ عف األسئمة طرح عمى كقدرتيـ الخطكات ظاىر بيف .التمييز

(61-60ـ،صص2014)النكاصرة،

 -:سبق ما خالل من الباحثة وتالحظ

 كاحدلمعنىلفظافكأنيمابالدراماالمسرحدمجقدالمؤلفيفمفالكثيرأف.

 مدارسنا.فيجيدبشكؿيطبقالـكالدراماالمسرحكأف

 المسرحكالدراماأفالمعمميفلـ إيصاؿفيعميويمكفاالعتمادنشاطأكطريقةيعتبركا
.المعمكمات

 الكزارةاىتماـكقمةكالدراميةالممسرحةالنصكصكتابةفيالمبدعالمعمـكجكدعدـككذلؾ
 .عميياكالتشجيعالطرؽبتمؾ







 

 

















 الثالث الفصل
 السابقة الدراسات
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 الفصل الثالث

 الدراسات السابقة

الدراسة ىذه فيمجاؿ الباحثيف، قبؿ التيبذلتمف الجيكد إلىمعرفة الفصؿ، ييدؼىذا
لالستفادةمنيافيعددمفالكجكهأىميامايمي:،كاستعراضيا

تقديـفكرةكاضحة،كمتكاممةعفىذهالدراسات.-

الدراسات- السابقة،كمفالنتائجالتيتكصمتاإلفادةمفطرائؽالبحثالعمميالتياتبعتيا
إلييا،كذلؾفيصياغةمشكمةالدراسةالحالية،كمعالجتيانظرياكعمميا.

باألحدث،ثـاألقدـ،كاليدؼاتبعتالباحثةمنيجيةكاحدة،فيالدراساتالسابقةبدءان
منيا،كاإلجراءاتكمنيجالدراسةكأدكاتيا،كالنتائجالتيتكصمتإليياالدراسة.

كقدقسمتالباحثةىذهالدراساتإلىمحكريف:

 .المعمـالطالبألداءمتنكعةمياراتلتنميةتدريبيةبرامجتناكلتالتي،الدراسات -1

التيتناكلتالمسرحكالدراماالتعميمية.،الدراسات -2
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 المحور األول

 برامج تدريبية لتنمية ميارات متنوعة التي تناولت  الدراسات 

 .المعممألداء الطالب 

 ( م2015) دراسة شموط -1

إلى عمىاستراتيجياتماىدفتالدراسة قائـ تدريبي برنامج فاعمية معرفة استقصاء
كراءالمعرفةلتنميةمياراتالتفكيرفكؽالمعرفيلدلالطالباتالمعمماتتخصصرياضيات

الدراسةكفرضياتيا،اتبعتالباحثةالمنيجأىداؼغزةكلتحقيؽ-ةفيجامعةاألزىربكميةالتربي
تخصص المعممات الطالبات مف كاحدة مجمكعة عمى القائـ التجريبي كالمنيج البنائي،

-2014رياضيات"المستكلالثالث"بكميةالتربية،كذلؾفيالفصؿالدراسياألكؿمفالعاـ)
لبةكماأعدتالباحثةأداة(طا20(كالالتيتـاختيارىفعشكائياحيثبمغعددىف)ـ2015

الدراسةالمتمثمةبمقياسلمياراتالتفكيرفكؽالمعرفيفكشفتنتائجالدراسةعفكجكدفرؽداؿ
راتالتفكيرفكؽالمعرفيككؿاتمجمكعةالدراسةعمىمقياسمياإحصائيابيفمتكسطيدرج
كرككذلؾلكؿميارةعمىحدةمفميالصالحالتطبيؽالبعدم، اءالمعرفة)التخطيط،راتما

المراقبة البرنامجككالتحكـ،، فعالية عمى النتائج أكدت كما البعدم، التطبيؽ لصالح التقييـ(
بشكؿكبير.

 ( م2014)دغمش  دراسة -2

نتاجا إلىبناءبرنامجتدريبي،كمعرفةفعاليتوفيتنميةمياراتتصميـكالدراسةىدفت
نحكهلدلطالباتكميةالتربيةبالجامعةاإلسالميةبغزةكقدممؼاإلنجازااللكتركنيكاالتجاه

نتاجممؼاإلنجازاإللكتركني كمفثـقامتببناء،قامتالباحثةبإعدادقائمةمياراتتصميـكا 
كالتيتمثمتفي اختباريان43المعرفيحيثتككفمفختباراالأدكاتالدراسة مفنكعبندا
بطاقةمالحظة،باإلضافةالىمقياساالتجاه،كلغرضالدراسةاختيارمفمتعدد،ككذلؾبناء

كانتاجممؼاإلنجازاإللكتركني، مياراتتصميـ البرنامجالتدريبيلتنمية ببناء قامتالباحثة
 17كاختارتالباحثةعينةقصديةمفطالباتكميةالتربيةفيالجامعةاالسالميةبمغعددىا

لطبيعةالدارسةالمنيجـ.كاستخدمتالباحثةكفقان2013-2012طالبةمفالعاـالدراسي
البرنامجالمقترحلتنميةمياراتتصميـك االتجاهنتاجممؼاإلنجازاإللكتركنيكا البنائيلبناء

التطبيؽالقبميكالبعدمعمىنفسالمجمكعة.كقدتكصمتالدراسةكنحكهكالمنيجالتجريبيذ



53 

 الجانب في فركؽ كجكد لمياراتإلى االتجاه في ككذلؾ العممي األداء في ككذلؾ المعرفي
ك التطبيؽا تصميـ لصالح كبعده المقترح البرنامج تطبيؽ قبؿ اإللكتركني اإلنجاز ممؼ نتاج
 .البعدم

 (م2014)اليامي  دراسة -3

ىدفتالدراسةإلىقياسفاعميةكتابإلكتركنيتفاعميلتنميةمياراتتصميـكتكظيؼ
مفعرفيةعبرالكيبلدلالطالباتالمعممات،كقداستخدـإلجراءىذهالدراسةكالنالرحالتالم

طالبةمعممة30المنيجالكصفيالتحميميكالمنيجشبوالتجريبي،كماتألفتعينةالدراسةمف
فيمرحمةالتربيةالعممية،بقسـالتربيةالخاصةفيمسارمالمكىبةكصعكباتالتعمـببرنامج

تالعمياالتربكيةفيجامعةالممؾعبدالعزيزبمدينةجدةلمفصؿالدراسياألكؿمفالعاـالدراسا
التجريبية15كالتيتمثمتفيق1435-1434الجامعي طالبة15كطالبةمعممةلممجمكعة

لمدراسةكجرل إعدادمجمكعةمفاألدكاتالنكعيةكالكمية تـ معممةلممجمكعةالضابطةكقد
 مف كثباتياالتأكد صدقيا الرحالت، تصميـ بميارات قائمة في الدراسة أدكات تمثمت حيث

المعرفيةعبرالكيب،كقائمةبمياراتتكظؼالرحالتالمعرفيةعبرالكيب،كاختبارالتحصيؿ
كقدخمصتالدراسة ككتابإلكتركنيتفاعمي، منتجكبطاقةمالحظة، تقييـ كبطاقة المعرفي،

فياالختبارالتحصيميكبطاقةتقييـالمنتجكبطاقةالمالحظةحصائيانإلىكجكدفركؽدالةإ
لصالحالمجمكعةالتجريبية.

 (م2013)صرصور  دراسة -4

فاعميةبرنامجقائـعمىالذكاءالبصرمفيتنميةمياراتالتعرؼإلىىدفتالدراسة
مفالعاـاألقصىخطالنسخالعربيلدلالطالباتالمعمماتبمرحمةالتعميـاألساسيبجامعة

لبناءالبرنامجالمقترح،كألغراضذلؾاستخدـالباحثالمنيجالبنائي2013-2012الدراسي
التجريبيالختبار شبو التصميـ التجريبيباستخداـ البصرمكالمنيجشبو عمىالذكاء كالقائـ

األ المرحمة تعميـ طالبات مف الدراسة عينة كتككنت كاحدة لمجمكعة كبعدم ساسيةقبمي
التجريبية المجمكعة اختيار كتـ طالبة ثمانكف كعددىف العربي الخط لمساؽ كالمسجالت

( كعددىف البسيطة العشكائية اختبار20بالطريقة ىما أداتيف الدراسة في كاستخدـ طالبة )
األداتيف صدؽ مف التأكد تـ كلقد العربي النسخ لخط األداء جكدة تحميؿ كبطاقة تحصيمي

ا المناسبةبالطريقة لعممية في، احصائية داللة ذات فركؽ كجكد إلى الدراسة خمصت كقد
االختبارالتحصيميكبطاقةتحميؿجكدةاألداءلخطالنسخلصالحالمجمكعةالتجريبية.



54 

 (م2012)حبيشي   دراسة -5

فاعميةبيئةمقترحةلمتعمـاإللكتركنيالتشاركيقائمةعمىإلىىدفتالدراسةالتعرؼ
 الكيب أدكات اآللي،2.0بعض الحاسب معممي الطالب لدل الميداني التدريب لتطكير

كاستخدمتالباحثةالمنيجالكصفيالتحميميكالمنيجشبوالتجريبي،كتككنتعينةالدراسةمف
شعبة الرابعة الفرقة لطالب الكمى النكعيةالمجتمع التربية بكمية اآللي الحاسب معمـ إعداد

  الجامعي العاـ خالؿ )ـ2011-2010بدمياط 36كعددىـ مف( كلمتحقؽ كطالبة، طالبان
أىداؼالدراسةاستخدمتالباحثةأداتافلمدراسةكىما:استبانةكبطاقةمالحظة،ككشفتالنتائج

يفمتكسطيدرجاتطالبعينةالبحثب(0.01عفكجكدفركؽدالةإحصائيانعندمستكل)
فيالقياسالقبميكالبعدملبطاقةمالحظةاألداءالميارملكؿمف:الممارساتالتدريسيةكبيئة
االلكتركني التعمـ القياسالبعدممفخالؿبيئة لصالح اإللكتركنيالتشاركيالمقترحة التعمـ

اإللكتركنيالتشاركيالمقترحةفيتطكيرالتشاركيالمقترحة،ممايدؿعمىفاعميةبيئةالتعمـ
التدريبالميدانيمقارنةبالقياسالقبمي.

 م(2012)دراسة مطمق  -6

فاعميةاستخداـممؼاإلنجازاإللكتركنيلتنميةبعضإلىالدراسةالتعرؼىدفتىذه
مفالعاـالكفاياتالتدريسيةلدلالطالباتالمعٌمماتبكميةالتربيةفيجامعةاألقصىبغزة

،كقداتبعتالباحثةالمنيجشبوالتجريبيحيثتـاختيارعينةالدراسة2012-2011الدراسي
 عددىا كالبالغ الطبقية العشكائية رياضيات،30بالطريقة التخصصيف)تعميـ في معممة طالبة

التدر الكفايات مالحظة بطاقة إعداد تـ الدراسة أىداؼ العربية(،كلتحقيؽ المغة يسية،تعميـ
أفضؿ مراجعة قائمة الخبرات، تجميع مراجع قائمة اإللكتركني اإلنجاز ممؼ تقييـ كبطاقة
ممؼاإلنجاز إلعداد المعممة الطالبة كدليؿ الضعؼكالقكة(، نقاط مراجعة كقائمة األعماؿ،

ممؼكجكدفركؽدالةإحصائيانلمبطاقةطبقانلبطاقةتقييـاإللكتركني،كقدأسفرتالنتائجعف:
اإلنجازاإللكتركنيلمطالباتالمعمماتبكميةالتربيةفيجامعةاألقصىبغزةكبطاقةتقييـممؼ
في إحصائية داللة ذات فركؽ رياضياتككجكد لمتخصصتعميـ تعزل اإللكتركني اإلنجاز
بكمية المعممات لمطالبات التدريسية الكفايات مالحظة بطاقة في المعممات الطالبات درجات

ربيةفيجامعةاألقصىبغزةبيفالتطبيقيفالقبميكالبعدم.الت
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  م(2011)دراسة أبو حميمة  -7

ىدفت الدراسة المدخؿالمنظكميإلىمعرفة فيتنميةمياراتالتدريسأثراستخداـ
كلإلجابةعف األزىر. فيجامعة التربية لدلالطالباتالمعمماتتخصصمعمـصؼبكمية
بحاجة أنيا المعممة مياراتالتدريسالتيتشعرالطالبة لتحدد بناءاستبانة تـ الدراسة أسئمة

ريسبشقوالنظرمككذلؾتـبناء)محتكمتدرسي(شمؿدركسفيمياراتالتد،لمتدربعمييا
اخت(60)كبناءاختبارمككفمف،كالتطبيقي ارمفمتعددككذلؾبطاقةمالحظةمككنةيفقرة

فقرة،كتـالتأكدمفصدقيماكثباتيما.(٨٢)مف

الدراسةعمىعينةمككنةمف طالبةتخصصمعمـصؼمستكل(28)كطبقتأداة
(ـ2011-٨٢٠٢)راسياألكؿمفالعاـرابعكالمسجالتلمساؽتدريبميدانيمفالفصؿالد

كاعتمدتالباحثةالمنيجشبوالتجريبيفيدراستيا.تكصمتالدراسةإلىالنتائجالتالية،
إحصائيان دالة فركؽ لمياراتتكجد المعرفي االختبار عمى الطالبات درجات متكسطي بيف

التدريسفيالتطبيقيفالقبميكالبعدم،لصالحالتطبيؽالبعدم".
 (م2011)العجرمي دراسة -8

التعميـمعمميالطمبةلدلالمينيةالكفاياتلتطكيرتدريبيبرنامجبناءإلىالدراسةىدفت
المعمميفإعداداستراتيجيةضكءفياألساسي المنيجاستخداـخالؿمف،(2008)
كطالبة،طالبان(120)مفالدراسةعينةكتككنتىذا،التجريبيكشبوالتحميمي،الكصفي
عبر،(ضابطةمجمكعةكطالبةطالب60كتجريبيةمجمكعةكطالبةطالب60)بكاقع
إعدادمفالمينيةالكفاياتقائمةكفؽ)األداءمالحظةكبطاقةتحصيمي،اختبارإعداد
.أسبكع24فترةفيالمطبؽالتدريبيالبرنامجكبناء،(الباحث
طمبةدرجاتمتكسطفيإحصائيةداللةذاتفركؽكجكدالدراسةنتائجأبرزككانت

االختبارعمىالبعدمالقياسفيالضابطةالمجمكعةكطمبةالتجريبية،المجمكعة
فيإحصائيةداللةذاتفركؽكجكدككذلؾ.التجريبيةالمجمكعةلصالحككانتالتحصيمي،

البعدمالقياسفيالضابطةالمجمكعةكطمبةالتجريبية،المجمكعةطمبةدرجاتمتكسط
ذاتفركؽتظيرلـحيففي.التجريبيةالمجمكعةلصالحككانتالمالحظة،بطاقةعمى
كالتتبعيالبعدمالقياسفيالتجريبيةالمجمكعةطمبةدرجاتمتكسطفيإحصائيةداللة
التيبالمعمكماتالطمبةاحتفاظفيالبرنامجفعاليةعمىيدؿمماالتحصيمي؛االختبارعمى

.المقترحالتدريبيلمبرنامجفاعميةكجكدإلىالدراسةكخمصتىذااكتسبكىا،
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 (  م2009)  البيطار دراسة -9
التدريسيةالكفاياتبعضتنميةفيمقترحتدريبيبرنامجفاعميةإلىالتعرؼىدفتالدراسة

الحتياجاتيـكفقانالخدمةأثناءالصناعيالثانكمبالتعميـالمعماريةالفنيةالعمكـمعمميلدل
التدريبية الدراسةعينةكتككنتالتجريبي،المنيجالباحثكاستخدـ،2009-2008لعاـ

25)مف الثانكيةبدركمدرسةالميكانيكيةالصناعيةالثانكيةأسيكطبمدرستيمعممان(
لمعمميالالزمةالتدريسيةلمكفاياتاستبانةبإعدادالباحثكقاـأسيكط،بمحافظةالصناعية

التدريبيةباالحتياجاتكقائمةالخدمة،أثناءالصناعيالثانكمبالتعميـالمعماريةالفنيةالعمكـ
الكفاياتمفالخدمةأثناءالصناعيالثانكمبالتعميـالمعماريةالفنيةالعمكـلمعمميالفعمية

التدريسيةالكفاياتفيالمعمميفأداءلقياسالتحضيرلكراساتفحصكبطاقةالتدريسية،
أظيرتكقدالدركس،تقكيـكمستكلالدركس،تنفيذمستكللمدركس،التخطيطمستكلعمى
عمىالتدريسيةالكفاياتبعضتنميةفيالمقترحالتدريبيالبرنامجفاعميةإلىالدراسةنتائج

الدركستقكيـ-الدركستنفيذ-الدركستخطيط)مستكل الفنيةالعمكـمعمميلدل(
 .التدريبيةالحتياجاتيـكفقانالخدمةأثناءالصناعيالثانكمبالتعميـالمعمارية

 ( م2009) دراسة بصل -10

مدلإلماـالطالبالمعمميفبمياراتاإللقاءكمدلمراعاةإلىالتعرؼىدفتالدراسة
طالباكطالبةمفالطالب150كقدشمؿمجتمعالدراسة.تمؾالمياراتفيإلقائيـلمنصكص

 الزقازيؽلمعاـ جامعة التربية بكمية الثالثة الفرقة العربية المغة بشعبة حيثـ2009المعمميف
تتمثؿبإعداد المستخدمة المنيجالتجريبيككانتأدكاتالدراسة فيدراستيا اعتمدتالباحثة
الطالب ألداء مالحظة بطاقة عداد كا   كالنثر الشعر بيف المشتركة اإللقاء بميارات قائمة
نتائج أسفرت كقد المعمميف لمطمبة المناسبة اإللقاء مكاقؼ لتحديد كاستبانة اإللقاء لميارات
دراستياعفكجكدفركؽذاتداللةإحصائيةبيفمتكسطدرجاتالمجمكعةالضابطةككؿمف

التجريبيةاألكلى التجريبيتيفاألكلىكالثانيةكالمجمكعة الثانيةلصالحالمجمكعتيف المجمكعة
 ممايدؿعمىفاعميةالمسرحالتعميميفيتنميةمياراتاإللقاء.

  (Rodgers & Keil, 2007كيل )و دراسة رودجرس  -11

المعمميفكذلؾ مفىدفتالدراسةالتعرؼإلىنمكذجبديؿفياإلشراؼعمىالطمبة
التعاكفبيفالمعمميفا اإلقرافخالؿ التدريسفيالجامعةالستخداـ ىيئة لمتعاكنيفكأعضاء

(12)المزدكجلمطمبةالمعمميف.كاستخدمتالدراسةالمنيجالتجريبي،كتككنتعينةالدراسةمف
معممان.كأظيرتنتائجالدراسةمايمي:(12)طالبان،ك
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األدكار،أكالكاجبات،كالممارسات،.أفإعادةالييكمةتنطكمأكثرمفإحداثتغييراتفي1
عادةالنظرفياإلشراؼالمباشرالذمكافسابقان. كىذاأدلإلىتحكؿفيطرؽالتفكيركا 

.أفإعادةالييكميةفياإلشراؼأكثرتعقيدانمفالتحكؿمفالممارساتالتيكانتالتعمؿ2
إلىالتيعممت.

االخاصةكممارساتالتدريسبحيثيتـنمذجتيا.أفكمياتالتربيةفيحاجةلتغييرخططي3
بمايعكسمايريدالطمبةالقياـبو.

إلعداد فعالية أكثر جديدة طرؽ استكشاؼ في المكاصمة بضركرة الدراسة كأكصت
الطمبةالمعمميف.

  (Alison Castro, 2006)دراسة أليسون كاسترو  -12

فيالفصكؿأثناءتدريبيـعمىىدفتىذهالدراسةإلىتطكيرأفكارالطالبالمعمميف
الجيد التدريس الفصكؿ، في يكاجيكنيا التي بالتحديات المعمميف الطالب معرفة لعدـ نظرا

تدريسالرياضيات لطرؽ مدركيف غير ألنيـ لمتدريس، الحقيقية عمى، الدراسة ىذه إجراء تـ
(15ةمككنةمف)فصميفدراسييفلمدةعاـفيجامعةإلينكمفيشيكاغكحيثكانتالعين

مدرسمفمدرسيماقبؿالخدمةكاستخدمتالدراسةالمنيجشبوالتجريبيباستخداـالمجمكعة
التجريبيةالكاحدةككافمفبيفالنتائجمايمي:

أظيرتردكدفعؿبعضمدرسيماقبؿالخدمةأفأنشطةالدكرةمفيدةفيتعميميـكيفية -1
خررألأفاألنشطةكانتمفيدةليـفيتعمـكيفيةاستخداـالمنيجالرياضيكالبعضاآل

 التعامؿمعمادةالرياضيات.

مفعمؿالمدرس -2 المشاركيفأفالنشاطالمتعمؽبتحميؿنصالدرسجزءميـ رألكافة
 كساعدىـفيتعمـكيفيةاستخداـمادةالرياضياتكالتعامؿمعيا.

الدكراتالدراسية مف المزيد بتصميـ الدراسة الطالبكتكصي تساعد التي كاألنشطة
عمىاستخداـطرؽتدريسالرياضياتفيالفصكؿالحقيقيةلمتدريس.

 م(2001دراسة المولو ) -13

لطمبةالمينيالنمكعمىالكفاياتضكءفيمقترحبرنامجأثرمعرفةإلىىدفتالدراسة
بغزةالتربيةبكمياتالعمكـ ىذاالتجريبي،المنيجالباحثةكاستخدمت،ـ2001-2000لمعاـ

اإلسالميةبالجامعةالتربيةبكميةالعمكـطالباتمفطالبة(61)مفاسةرالدعينةكتككنت
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أظيرتكقداسة،رلمدكأدكاتمالحظةكبطاقةتحصيمياختبارالباحثةاستخدمتكقدبغزة،
التحصيؿمستكلفيكالضابطةالتجريبيةالمجمكعةبيفإحصائياندالةفركؽكجكدراسةالد

األداءفيإحصائياندالةفركؽىناؾبأفاسةرالدكأظيرتكماالتجريبية،المجمكعةلصالح
المينيالنمكعمىيدؿمماالتجريبية،المجمكعةلصالحالصفيالتفاعؿكفاياتفيالتدريسي
.الضابطةالمجمكعةفيقريناتيفعفالتجريبيةالمجمكعةلطالبات

 (  م1996الشريف ) راسة د -14

التييئةلمدرس)التمييد(،كعرضالمحتكلتاراميإلىمعرفةأثرالتدريبعمىىدفت
كالتفاعؿ األسئمة، كتقبؿ كتكجيو كصياغة لمدرس، كالتعزيز،العممي كالمتعمـ، المعمـ بيف

دارةتكنكلكجياالتعميـ،كاستخداـ تاعمىتنميةتمؾالميارالفصؿ،كتقكيـالدرس،كختـالدرسكا 
ال الفرقة لطالب رابعة بكمية االبتدائي التعميـ بشعبة التربية)عمكـ( ـ1996-1995لعاـ

الدر استخدمت كقد ، العمـك تدريس في عينةاكاستخداميا كتككنت التجريبي، شبو المنيج سة
استخدمتالدر19مف)سةراالد كقد كطالبة، طالبان ا( كأداة مالحظة بطاقة كقداردلمسة سة،

(بيفمتكسطاتدرجات0.01ىناؾفرقانذاداللةإحصائيةعندمستكل)لدراسةأفاأظيرت
عينةالبحثقبؿالتدريبكبعده،كىذاالفرؽلصالحالعينةالتجريبيةفيتنميةمجمكعةمفرادأف

تنفيذراتالميا التييئةلمدرس)التمييد(،كميارةعرضالحقائؽ،منيا:ميارة الدرس،كميارة
العممي )المحتكل العممية كميارةكالمفاىيـ األسئمة، كتقبؿ كتكجيو صياغة كميارة لمدرس(،

التعزيز، كميارة كالمتعمـ، المعمـ بيف الفصؿ،التفاعؿ إدارة كميرة التعميـ، تكنكلكجيا كميارة
 الدرس، تقكيـ كىذااركميكميارة الدرس، )غمؽ( ختـ ة تطبيفرادأالفرؽلصالح بعد ؽالعينة

 .التجربةعمييـ

 الدراسات السابقة في المحور األول: ىالتعقيب عم
مفخالؿاستعراضالدراساتالسابقةفيالمحكراألكؿ،يتضحمايمي:

أفالدراساتالسابقةحديثةنكعاما-1

المراد-2 الميارات لتنمية كذلؾ تدريبية كبرامج أدكات استخداـ السابقة الدراسات تناكلت
تحقيقيا.
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كمقياسميارات،-3 مفاختبارتحصيؿ، فيالدراساتالسابقة تنكعتاألدكاتالمستخدمة
كبطاقةمالحظةكاستبانة.

.كانتالعينةالمختارةفيالدراساتالطمبةالمعمميف-4

أغمبالدراساتالسابقةتكافقتمعالدراسةالحاليةمفحيثأىداؼكأغراضالدراسةكمف-5
مجتمعالدراسة.مفكأدكاتالدراسةحيث

 التعقيب من حيث أىداف الدراسة:

مفالعرضالسابؽليذهالدراساتالتيقامتباستقصاءبرامجمفأجؿتنميةالميارات
فقداتفقتالدراسةالحاليةمعالدراسات،األدائيةلمطمبةالمعمميفكتدريبيـكتقكيميـكمشكالتيـ

راتاألدائيةلمطمبةالمعمميف،كمفكىكالكقكؼعمىتنميةالميامكف،السابقةمفحيثالمض
دراسةشمكط) الدراسات المعمميف(ـ2015ىذه لتنميةمياراتالتفكيرفكؽالمعرفيلمطمبة

( دغمش كدراسة األزىر، جامعة التربية ـ2014بكمية ك( تصميـ ميارات ممؼا تنمية نتاج
ل نحكه كدراسةاإلنجازااللكتركنيكاالتجاه بغزة. اإلسالمية بالجامعة التربية  دلطالباتكمية

لتنميةمياراتتصميـكتكظيؼالرحالتالمعرفيةعبرالكيبلدلالطالبات(ـ2014اليامي)
تنميةمياراتخطالنسخالعربيلدلالطالباتالمعممات(ـ2013المعممات.كدراسةصرصكر)

فاعميةبيئةمقترحةلمتعمـ(ـ2012كدراسةحبيشي)بمرحمةالتعميـاألساسيبجامعةاألقصى.
 الكيب أدكات بعض عمى قائمة التشاركي لدل2.0اإللكتركني الميداني التدريب لتطكير

الكفاياتلتطكيرتدريبيبرنامجبناءـ(2011كدراسةالعجرمي)الطالبمعمميالحاسباآللي.
.المعمميفإعداداستراتيجيةضكءفياألساسيالتعميـمعمميالطمبةلدلالمينية

( حميمة أبك تخصصـ2011كدراسة في المعمميف التدريسلمطمبة ميارات لتنمية )
(لتنميةمياراتاإللقاءلدلالطمبةالمعمميففيكميةالتربيةـ2009معمـصؼ.كدراسةبصؿ)

اإلشراؼعمى(التعرؼإلىنمكذجبديؿفيـ2007جامعةالزقازيؽ.كدراسةركدجرسككيؿ)
(تطكيرأفكارالطالبالمعمميففيالفصكؿأثناءـ2006كدراسةكاسترك)،الطمبةالمعمميف

الجيد. التدريس عمى )تدريبيـ المكلك ضكءفيمقترحبرنامجأثرمعرفة(2001كدراسة
.بغزةالتربيةبكمياتالعمكـلطمبةالمينيالنمكعمىالكفايات





60 

 الدراسات السابقة:أوجو التشابو بين 

 من حيث منيج الدراسة: -
الدراساتالسابقةباتباعياالمنيجالبنائيأكالتجريبيأكجميعاشتركتىذهالدراسةمع

مناسب التجريبيكمناىج شمكط)ةشبو دراسة الدراساتمثؿ النكعمف ىذا (ـ2015لمثؿ
كدراسةحبيشي)ـ2013كدراسةصرصكر) كدراسةمطمؽ)ـ2012( كدراسةـ2012( )

( حميمة )ـ2011أبك كاسترك أليسكف كدراسة تفردتـ2006( التي الدراسات أما )
دغمش) دراسة فيي فقط التجريبي المنيج اليامي)ـ2014الستخداميا كدراسة (ـ2014(

)ك بصؿ ـ2009دراسة )( البيطار 2009كدراسة )ـ( ركدجرسككيؿ (ـ2007كدراسة
ـ(.1996كدراسةالشريؼ)ـ(2001كدراسةالمكلك)

 من حيث أدوات الدراسة: -

لمدراسة،إالأفىناؾ تتشابوجميعالدراساتالسابقةفياستخداـبطاقةالمالحظةكأداة
دغمش) بجانببطاقةـ2014بعضالدراساتأضافتأدكاتأخرلمثؿدراسة (استخدـ

( حبيشي كدراسة كمقياساتجاه اختبار ـ2012المالحظة استخدمت المالحظة( بطاقة
( مطمؽ كدراسة ـ2012كاالستبانة تقييـ( كبطاقة مالحظة بطاقة كدراسةاستخدـ

.اختبارتحصيميبجانببطاقةالمالحظةـ(2001)المكلك
 من حيث مجتمع وعينة الدراسة: -

ينةعشكائيةمفالطمبةالمعمميف.تتشابومعظـالدراساتالسابقةفياستخداـع

 الدراسات السابقة:أوجو الختالف بين 

 من حيث موضوع الدراسة: -
ىناؾ دراساتتناكلتتطكير مياراتيـ كتنمية المعمميف دراسةفيمجاالتمتعددة مثؿ

( حميمة)ـ2015شمكط أبك كدراسة كدراسةـ2011( بصؿـ2012الحبيشي)( كدراسة )
(ـ2009)البيطاركدراسةمياراتمختمفةلتنميةتدريبيةبرامجتناكلتكدراسات (ـ2009)

( المكلك الشريؼ2001كدراسة كدراسة (1996)ـ( كاسترك)أما فكاف(ـ2006دراسة
،الجيدالتدريسعمىتدريبيـأثناءالفصكؿفيالمعمميفالطالبأفكارتطكيرمكضكعيا

دراساتتناكلتتجريبعدةنماذجلإلشراؼعمىالطمبةالمعمميفمثؿدراسة)ركدجرسك
(ـ2007ككيؿ،
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 من حيث منيج الدراسة: -

بالمنيج السابقة الدراسات مع الحالية الدراسة تختمؼ المنيج،لـ استخدـ جميعيا حيث
.التجريبيأكشبوالتجريبي

 من حيث أداة الدراسة:

(حيثاستخدـاختباركبطاقةتحميؿجكدةأداءـ2013اختمفتالدراساتالتالية:صرصكر)
( أبكحميمة ـ2011كدراسة ا( اختباركاستبانةكدراسة استخدـ2009)لبيطاراستخدـ ـ(

كأداةلدراستو.فقطاالستبانة

 من حيث مجتمع الدراسة: -
مجتمعفمسطينيفيمجتمعالدراسةمفحيثككنوعفبعضياالدراساتالسابقةاختمفت
)مثؿ شمكط دراسة )ـ2015: دغمش كدراسة )ـ2014( صرصكر كدراسة (ـ2013(

 أبكحميمة)ـ2012أبكمطمؽ)كدراسة كدراسة ـ2011( ) مجتمعككذلؾمفحيثككنو
اليامي) ،(ـ2009(كدراسةبصؿ)ـ2012)(كدراسةحبيشيـ2014عربيمثؿدراسة

 حيثككنو كمف )ركدجرسككيؿ، دراسة مثؿ: أجنبي أليسكفـ2007مجتمع كدراسة )
(ـ2006كاسترك)
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 المحور الثاني

 تناولت المسرح والدراما التعميمية:الدراسات التي 

 م(2015دراسة زركوشي ) -1

ىدفتالدراسةإلىبناءبرنامجتدريبيإلكسابطمبةقسـالتربيةالفنيةمياراتصناعة
مجتمع كتحدد كالميارم المعرفي ببعديو البرنامج فاعمية كقياس المسرحية األقنعة كاستخداـ

ية/كميةالفنكفالجميمة/جامعةكاسط/كالبالغعددىـالبحثالحاليمفطمبةقسـالتربيةالفن
مفطمبةالمرحمة،كعميوتـاختيارعينةالبحثبالطريقةالعشكائية،(طالبانكطالبة114الكمي)

.(طالباكطالبة23الثالثةالذيفبمغعددىـ)

كاحدة تجريبية عمىمجمكعة تطبيؽالبرنامجالتدريبيالمعٌد تـ استخدـ، التصميـإذ
األقنعة صناعة في التدريبي البرنامج فاعمية لقياس الضبط مف األدنى الحد ذك التجريبي

كلتحقيؽذلؾتـتصميـأداتيفىما:،المسرحيةككيفيةاستخداميا

اختبارتحصيمي)معرفي(لقياسمدلاكتسابالفئةالمستيدفةلألسسالمعرفيةفيصناعة-
المسرحية.كاستخداـاألقنعة

اختبارتحصيمي)ميارم(لقياسمدلاكتسابالفئةالمستيدفةلممياراتالفنيةفيصناعة-
كاستخداـاألقنعةمفخالؿأربعةأدكاتتقكيـ)مالحظة(تـتصميميامفقبؿالباحثةليذا

:مػػااىػػـالنتائجالبحثالتيتكصؿاليياالبحثأ،الغرض

1- المجمكعة االختباركفاءة فقرات عمى إجاباتيـ حكؿ البعدم االختبار في التجريبية
األالتحصي كاستخداـ صناعة في المعرفي المسرحيةمي االختبارقنعة في درجاتيـ عمى

فذلؾيؤكدفاعميةالبرنامجالتدريبي. القبميكا 

فيضكءنمكذجكفاءةالمجمكعةالتجريبية)التيتدربتكفؽمراحؿالبرنامجالتدريبيالمعد-2
صناعة في الميارم التحصيمي االختبار فقرات عمى إجاباتيـ حكؿ الميمات تحميؿ

فيمايتعمؽبالمياراتالفنيةاألربعةفياالختبارالبعدمكعمىكاستخداـاالقنعةالمسرحية
درجاتيـفياالختبارالقبمي.
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 م(2013دراسة البدي ) -2

 عف الكشؼ إلى الدراسة الرابعىدفت الصؼ لطالبات المناسبة الحياتية الميارات
األساسي الرابع لمصؼ العربية المغة كتاب في المتكافرة الحياتية الميارات كتحديد األساسي
لدلطالبات العربية فيالمغة المياراتالحياتية فيتنمية تكظيؼالدراما كالتعرؼعمىأثر

كاستخدمت.ـ2013-2012مفالعاـالدراسيالصؼالرابعاألساسيفيمحافظةشماؿغزة
كتمثمتأدكاتالدراسةفيمايمي:باحثةالمنيجيفالكصفيكالتجريبيال

تحميؿ كأداة األساسي، الرابع الصؼ لطالبات المناسبة الحياتية الميارات قائمة
اتكنصكصدراميةفيدركسالمغةالعربيةلمصؼالرابعاألساسي.كاختبارالميار،المحتكل

الشيماء مدرسة مف األساسي الرابع الصؼ طالبات مف الدراسة عينة تككنت كقد الحياتية
اختيارىفبالطريقةالعشكائية(طالبةكتـ84األساسيةالدنيالمبناتببيتالىياكالبالغعددىف)

 إلىالنتائجالتالية تكصمتالدراسة فيمتكسطدرجاتكجككقد إحصائية فركؽذاتداللة د
فيطا المياراتالحياتية فياختبار الدراما المكاتيتعممفباستخداـ التجريبية لباتالمجمكعة

التطبيقيفالقبميكالبعدملصالحالتطبيؽالبعدم.

التجريبية درجاتطالباتالمجمكعة متكسط في احصائية ذاتداللة فركؽ ككجكد
المكاتيتعممفبالطريقةالعاديةفيالمكاتيتعممفبالدراماكمتكسطدرجاتالمجمكعةالضابطة

اختبارالمياراتالحياتيةفيالتطبيؽالبعدملصالحالمجمكعةالتجريبية.

 م(2012دراسة خصاونة والعكل ) -3

المحادثة ميارات تنمية في المسرحية الدراما فاعمية مف التحقؽ إلى الدراسة ىدفت
الصحة عمى يستند تدريبي برنامج تصميـ تـ كقد االبتدائية. المرحمة طالبات لدل الشفكية

كالتمييزالسمعيكالكضكحكالتركيبكالتحميؿالممسرح المغكية المنيج، استخداـ تـ كذلؾفقد
،حيثثـتطبيؽاختبارقبميكآخربعدمعمىمجمكعتيفمتكافئتيفمفطالباتشبوالتجريبي

بكاقع) االبتدائية 31المرحمة التجريبية( المجمكعة في 31)كطالبة المجمكعة( في طالبة
الضابطة.كقدأشارتالنتائجإلىكجكدفركؽذاتداللةإحصائيةفيالنسبالمئكيةكالتكرار

الثال بالمحاكر كالكضكحالخاصة السمعي، التمييز المغكية، الصحة كىيمحكر األساسية، ثة
كالتركيبكالتحميؿبيفاالختبارالقبميكاالختبارالبعدملصالحالبعدميعزللمبرنامجالتدريبي

المبنيعمىالدراماالمسرحية.
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 م(2012دراسة فرج اهلل  ) -4

ىدفتالدراسةالكشؼعفأثراستخداـالدرامافيتنميةالمياراتالرياضيةلدلتالمذة
عمى القائـ التجريبي المنيج الباحث كاستخدـ غزة بقطاع الكسطى بالمحافظة الصؼاألكؿ
تصميـالمجمكعتيفالتجريبيةكالضابطةكتككفمجتمعالدراسةمفجميعتالمذةالصؼاألكؿ

نةالدراسةفتككنتمفشعبتيفدراسيتيفتـاختيارىمابالطريقةالقصديةمفبيفاألساسيأماعي
(81ك(بحيثبمغقكاميا))الشعبالدراسيةالمكجكدةفيمدرسةالنصيراتاالبتدائيةالمشتركة
الرياضية فياختبارتحصيميلممفاىيـ أدكاتالدراسة كتمثمت كتكصمت، مسرحياتتعميمية

نتائجالتالية:كجكدفركؽذاتداللةإحصائيةبيفمتكسطدرجاتتالمذةالصؼالدراسةإلىال
الفركؽ البعدمكىذه الرياضية األكؿاألساسيبالمجمكعةالتجريبيةفينتائجاختبارالمفاىيـ
كانتلصالحمتكسطدرجاتتالمذةالصؼاألكؿاألساسيبالمجمكعةالتجريبيةفياالختبار

البعدم.

ؽذاتداللةإحصائيةبيفمتكسطدرجاتالتالمذةمرتفعيالتحصيؿفيككجكدفرك
في التحصيؿ مرتفعي التالميذ درجات كمتكسط الضابطة المجمكعة األساسي الصؼاألكؿ
متكسط لصالح كانت الفركؽ كىذه البعدم االختبار في التجريبية بالمجمكعة األكؿ الصؼ

ةالتجريبيةفياالختبارالبعدم.درجاتالتالمذةمرتفعيالتحصيؿبالمجمكع

ككجكدفركؽذاتداللةإحصائيةبيفمتكسطدرجاتالتالمذةمنخفضيالتحصيؿفي
الصؼاألكؿاألساسيالمجمكعةالضابطةكمتكسطدرجاتالتالميذمنخفضيالتحصيؿفي

 لصالح كانت الفركؽ كىذه البعدم االختبار في التجريبية بالمجمكعة األكؿ متكسطالصؼ
درجاتالتالمذةمنخفضيالتحصيؿبالمجمكعةالتجريبيةفياالختبارالبعدم.

 م(2012دراسة عموان) -5

التعميميةعمىالتحصيؿكاالحتفاظبو ىدفتالدراسةالتعرؼإلىأثرتكظيؼالدراما
فيتدريسالنصكصاألدبيةلدلتالمذةالصؼالرابعاألساسي،كاستخدـالباحثالمنيجشبو

تمثؿال حيث التحصيؿ، عمى الدراما أثر تدرس باعتبارىا الحالية لمدراسة لمناسبتو تجريبي
المجتمعاألصميلمدراسةفيطالبالصؼالرابعاألساسيفيالمدارسالتابعةلككالةالغكث

 عددىـ خانيكنسكالبالغ حافظة فيـ 2442)الدكلية تمميذ( مف، قصدية عينة اختيار كتـ
محافظة األمؿمدارس بنات كمدرسة )د( االبتدائية خانيكنس ذككر مدرسة كىي خانيكنس

االعدادية.حيثتـاختيارفصميفمفكؿمدرسةبشكؿعنقكدمحيثتككنتعينةالدراسةمف
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تمميذةمفتالمذةالصؼالرابعكاستخدـالباحثاالختبار80كتمميذ80تمميذاكتمميذة،160
يةالممسرحةمفإعدادالباحثكأداةلمدراسةالحالية،كتكصمتالتحصيميفيالنصكصاألدب

الدراسةالحاليةالىاىـالنتائجالتالية:تكجدفركؽذاتداللةإحصائيةبيفمتكسطاتدرجات
لصالح التحصيؿ في الدراما تكظيؼ إلى تعزل كالضابطة التجريبية المجمكعة في الذككر

فركؽ تكجد كما التجريبية، بيفمتكسطاتدرجاتاالناثفيالمجمكعة ذاتداللةإحصائية
المجمكعة لصالح التحصيؿ في الدراما تكظيؼ إلى تعزل كالضابطة التجريبية المجمكعة

التجريبية المجمكعة، في التالمذة درجات متكسطات بيف إحصائية داللة ذات فركؽ كتكجد
لصالحالمجمكعةالتجريبية.التجريبيةكالضابطةتعزلإلىتكظيؼالدرامافيالتحصيؿ

 م(2012دراسة البقمي) -6

الحياتية الميارات تنمية في العرائس مسرح فاعمية مدل معرفة إلى الدراسة ىدفت
المتعمقةبكحدةصحتيكسالمتيلطفؿالركضة.

تـاستخداـالمنيجالشبةالتجريبيالقائـعمىتصميـالمجمكعةالكاحدةحيثتككنت
.لذككركاإلناثطفالنمفا(٤٣)مف

كتككفمجتمعالدراسةمفجميعاألطفاؿفيمدارسرياضاألطفاؿالحككميةالتابعة
 الدراسي لمعاـ المكرمة مكة بمدينة كالتعميـ التربية 1433-ق٠٣٤٨إلدارة القائميف،

بالمالحظةخالؿفترةالتطبيؽمنقسميفإلى

.أمكراألطفاؿفيالركضاتالحككميةأكلياء-معمماترياضاألطفاؿالحككميةب-أ

بطاقةمالحظةالميارات-ب،العركضالمسرحية-أعدتالباحثةاألداتيفالتاليتيفأ
مسرحالعرائسكحسابمربعايتالقياسفاعميةالقصدية،بالطريقةكتـاختيارالعينة،الحياتية

لحياتيةبكحدةصحتيكسالمتي.المياراتا(T-Test )كتـاستخداـاختبارفيتنميةالميارات

كأسفرتالدراسةعفالنتائجالتالية:

كجكدفركؽذاتدالٌلةإحصائيةبيفمتكسطيدرجاتأطفاؿالمجمكعةالتجريبيةفي
تنمية في العرائس مسرح استخداـ عمى القائمة المالحظة لبطاقة كالبعدم القبمي التطبيؽ

الصحيلصالحالتطبيؽالبعدمكجكدفاعميةالستخداـالمياراتالحياتيةككؿالمتعمقةبالكعي
لمميارات البعدم التطبيؽ تأثير حجـ بمغ كقد الحياتية، الميارات تنمية في العرائس مسرح

بالكعيالصحي المتعمقة يعنيأف(٢,,,٢)الحياتية مف,,)كىيقيمةمرتفعة،كىذا )%
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لمالحظةيرجعإلىتأثيرمسرحالعرائسفيتنميةالتبايفبيفالتطبيؽالقبميكالبعدملبطاقةا
المياراتالحياتيةككؿالمتعمقةبالكعيالصحي

  م(2011دراسة النباىين )  -7

ىدفت اكتسابمفاىيـإلىالتعرؼالدراسة في بالفيديك كالدراما تكظيؼالمسرح أثر
دراستيا في حيثاتبعتالباحثة األساسبغزة لدلطالباتالصؼالعاشر اإلسالمي الفكر

 عددىـ كالبالغ الدراسة مجتمع شمؿ كقد التجريبي 3046)المنيج العاشر( الصؼ طالبات
 الدراسي لمعاـ غزة مـ2012-2011)بمحافظة طالبة ) عمى 13)كزعيف تـ( كقد مدرسة،

اختيارعينةمقصكدةمفمدارسالمحافظةالكسطيكىيمدرسةسكنيةبنتالحسيفالثانكية
"ب"لمبناتككماتـاختيارفصميفدراسييفمفالمدرسةبشكؿعشكائي،كاشتممتعينةالدراسة

أدكاتالدراسةككانتـ2011-ـ2010طالبةمفطالباتالصؼالعاشرلمعاـ(80)عمى
المستخدمةأداةتحميؿمحتكمكتابالتربيةاإلسالمية"الكحدةالسادسة".

كقد اإلسالمي الفكر لمفاىيـ الطمبة اكتساب مدل لقياس المفاىيـ اكتساب اختبار
طالبات درجات متكسط بيف إحصائية داللة ذات فركؽ كجكد عف دراستيا نتائج أسفرت

كال التجريبية المجمكعةالمجمكعة لصالح المفاىيـ اكتساب اختبار في الضابطة مجمكعة
التجريبية

 ( م2011دراسة أبو لحية ) -8

عميتنميةمياراتالتفكيراإلبداعيإلىتعرؼالالدراسةىدفت أثراستخداـالدراما
فيمبحثالمغةالعربيةلدلتالميذالصؼالثالثاألساسيفيمحافظةالشماؿ،حيثاتبعت

ثةفيدراستياالمنيجالتجريبيكاستخدمتاألدكاتالتالية:اختبارالتفكيراإلبداعيكدليؿالباح
بالطريقةالدراميةكتككنتعينةالدراسة معمـالذميعرضالمسرحياتالتعميميةكآليةتدريسيا

 133)مف جباليا( :ذككر مدرستي مف األساسي الثالث الصؼ تالميذ مف كتمميذة تمميذان
دائية)ب(كجبالياالمشتركة)ب(بمحافظةشماؿغزة.االبت

كاختبار،اختبارتلمفركؽبيفمتكسطيعينتيفمستقمتيف،كاستخدمتالباحثةاألدكات
أنوتكجدظيرتنتائجالدراسةأك.كمربعمعامؿإيتا،تلمفركؽبيفمتكسطيعينتيفمرتبطتيف

درست التي التجريبية المجمكعة كتمميذات تالميذ درجات بيف إحصائية داللة ذات فركؽ
باستخداـالدراماكتالميذكتمميذاتالمجمكعةالضابطةالتيدرستبالطريقةالتقميديةفيالقياس

لص الكمية كدرجتو العربية المغة في اإلبداعي التفكير اختبار أبعاد جميع عمى الحالبعدم
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التجريبية الدكالمجمكعة باستخداـ التدريس كبيرانأثر كاف التفكيرراما ميارات جميع عمى
رات.لدرجةالكميةلمميااإلبداعيكعمىا

 م(2010)دراسة اليباش  -9

الجغرافيةلدلأثرمدخؿالدرامافياكتساببعضالمفاىيـإلىالتعرؼىدفتالدراسة
غزة، بمحافظة السابع الصؼ مجتمعطالبات كتككف التجريبي المنيج الباحث استخدـ كقد

الغكثالدكلية لككالة التابعة العميا مفطالباتالصؼالسابعفيالمدارساألساسية الدراسة
 العاـ مف كالمأمكنية الشاطئب، كىيمدرسة غزة 2009-2008بمحافظة عددىــ كالبالغ

اختيارفصميفمفكؿمدرسةكقسمت155 العينةإلىتجريبيةكضابطة،ككانتطالبة،كتـ
أدكاتالدراسةالمستخدمةىياختبارتحصيميقبميكبعدم،كقدأظيرتنتائجالدراسةإلىأنو
تكجدفركؽذاتداللةإحصائيةبيفمتكسطدرجاتطالباتالمجمكعةالضابطةالمكاتيدرسف

التجريبية التقميديةكمتكسطدرجاتطالباتالمجمكعة المكاتيدرسفباستخداـمدخؿبالطريقة
الدراماعمىاالختبارالتحصيميفيالمفاىيـالجغرافيةفيالقياسالبعدم،كقدأكصتالباحثة
بضركرةتكفيراألماكفالمناسبةلممارسةالتالميذالدراماالتيتخدـالمادةالدراسةكضركرةأف

مصمـكالمناىجبإدخاؿالدرامافيالمناىجالدراس ية.يقـك
 ( ,Cokadar & Yilmaz 2010دراسة يمماز) -10

أثرالدرامااإلبداعيةعمىتحصيؿطمبةالصفكؼاألساسيةإلىالتعرؼىدفتالدراسة
الدراسة، ىدؼ لتحقيؽ التجريبي المنيج الباحث استخدـ كقد تركيا في البيئية المفاىيـ في

( مف مككنة عينة عمى الدراسة طالبان45كأجريت تجريبية( : مجمكعتيف إلى تقسيميـ تـ
كضابطةكالتجريبيةيتـتدريسياعفطريؽالدرامااإلبداعيةأماالضابطةفيتـتدريسيابالطريقة
أظيرت البيئيةكقد فياختبارالتحصيؿكاختبارفيالمفاىيـ كتمثمتأدكاتالدراسة المعتادة

يفمتكسطيدرجاتالمجمكعتيففيمايتعمؽالنتائجمايمي:كجكدفركؽذاتداللةإحصائيةب
.بتحقيؽالمفاىيـالبيئيةلصالحالمجمكعةالتجريبيةبعدالمعالجة

فيما فركؽذاتداللةإحصائيةبيفمتكسطيالمجمكعتيفالضابطةكالتجريبية كجكد
 .  اعيةيتعمؽباالختبارالتحصيميلصالحالمجمكعةالتجريبيةكالتيدرستبطريقةالدرامااالبد

 م(2010)يدراسة البمو  -11

ىدفتإلىاستقصاءأثربرنامجقائـعمىالدرامافيتحسيفمفيكـالذاتلدلطمبة
الصؼالسادساألساسيكاستخدمتالباحثةالمنيجالتجريبيكتمثمتأدكاتالدراسةفيأداتيف
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مفصدؽكثباتكىمامقياستقديرالذاتكتككفمفعشريففقرةكبطاقةمالحظةكتـالتحقؽ
مف) قصدية كطبقتتمؾاألداتيفعمىعينة مفالصؼالسادس45أداتيالدراسة طالبة )

األساسيفيمدرسةقيساريااألساسيةالمختمطةكتـاختيارىذهالعينةبطريقةعشكائيةمفبيف
كتكصمتالدراسةإلىـ2010-2009فيالعاـالدراسيشعبالصؼالسادسفيىذهالمدرسة

التجريبيةنت الطالباتفيالمجمكعة لصالح إحصائية فركؽذاتداللة كجكد ائجمفأىميا:
أماالنتائجالمتعمقةبالمالحظةالصفيةفكافالمالحظانسجاـ،يعزللمبرنامجالقائـعمىالدراما

الذاتلدييفمفامتالؾمياراتصنع تقدير كنمك الدرامية األنشطة الطالباتكتفاعميفمع
أيضنال كأظيرتالنتائج كالقيادة الجماعي كالعمؿ أكسبقرار التعميـ في الدراما استخداـ أف ا

)ضعيؼ الصفية المشاركة مستكل ذكات الطالبات كالمتكسط، عفك، التعبير ميارة الممتاز(
المشاركةلدييففياألنشطةالمختمفةلممدرسةكظيرأثرتكحفز،كعززثقتيفبأنفسيف،الذات

إذالبرنامجالقائـعمىالدراماعمىمجمكعةالطالباتذكاتمستكلالمشاركةالضعيؼكاضحان
                                                                                 عمىتحديدمايطمحفإلىتحقيقوخالؿحياتيف. أصبحفأكثرقدرة

 م(2009)دراسة أبو ىداف  -12

ىأثراستخداـالمسرحالتعميميفيتدريسمكضكعاتالنحكإلالدراسةالتعرؼىدفت
كاستخدـالباحثالمنيجالتجريبي،كقدقاـ،العربيعمىالتحصيؿالدراسيلطمبةالصؼالثامف

الممسرحة الدركس مف تتككف أداة بإعداد الطمبة، فيـ مدل لقياس التحصيمي كاالختبار
المقترح البرنامج خالؿ مف النحك لمكضكعات ، مف العينة 100)كتككنت كطالبة( طالب

مكزعيفبالتساكمعمىمجمكعتيفضابطةكتجريبية.

الدر نتائج درستكأظيرت التي التجريبية المجمكعة لصالح الكاضح التميز اسة
كقدأكصىالباحثبتضميفمنياجقكاعد،مكضكعاتالنحكالعربيمفخالؿالمسرحالتعميمي

النحككالمغةالعربيةتمثيمياتتعميميةىادفةتكسبالطمبةالمفاىيـالمختمفةكتنمياالتجاىات
 التعميمية، المادة نحك تدريسقكاعدااليجابية في التعميمي المسرح طريقة استخداـ كضركرة

.النحك

 م(2009)دراسة أبو خوصة  -13

معتمدانىدفت نحكىا كاالتجاه البيئية التربية مفاىيـ لتنمية برنامج اقتراح إلى الدراسة
لد التعميمية الدراما المنيجأسمكب عمى الباحث اعتمد كقد بغزة، السادس الصؼ طالب ل
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باختيارعينةقصديةتتككفمفشعبتيففيمدرسةذككرالشاطئاالبتدائيةب،ككافالتجريبي
(ـ2008-2007)طالبا،قسمتبالتساكمإلىتجريبيةكضابطةلمعاـ(80-حجـالعينة

كمسرحيات البيئة، نحك كمقياسلالتجاه تحصيمي، اختبار في تمثمتأدكاتالدراسة
ةإلىكجكدفركؽذاتداللةإحصائيةبيفمتكسطدرجاتتعميمية،كقدأظيرتنتائجالدراس

القياسالبعدملصالح في الضابطة كمتكسطدرجاتالمجمكعة التجريبية، طالبالمجمكعة
التجريبيةككجكدفركؽذاتداللةإحصائيةبيفمتكسطاستجاباتطالبالمجمكعةالتجريبية

 في كذلؾ الضابطة المجمكعة استجاباتطالب لصالحكمتكسط البيئة نحك مقياساالتجاه
الدراما في تعميمية كدكراتككرشعمؿ برامج عمؿ الباحثبضركرة أكصى كقد التجريبية،

.كتكظيفيافيالمناىجالدراسيةكجميعالمكادالدراسةلكافةالمراحؿالدراسية
 ( Baran & Erdogan 2009,وردجان )أدراسة باران و  -14

لمعرفةتأثيرتدريسالرياضياتمفخالؿطريقةالدراماعمىالقدرةىذهالدراسةىدفت
لمط الرياضية سنكات، الست يبمغكف الذيف أنقرةكالب مدينة في البحث ىذا تطبيؽ تـ

التربية105عمى) لكزارة تابعات ابتدائيتيف مدرستيف مف رياضاألطفاؿ طمبة مف طالب )
-2008فيالعاـالدراسيتصادمكاجتماعيمتكسطكالتعميـالكطنية،كالتيتعادؿمستكلاق

كتـاختيار(كمجمكعةضابطة35ك)،(مفالطمبةكمجمكعةتجريبية35تـاختيار)ك،ـ2009
الفركؽالناتجةمفتفاعؿالبياناتالتيتـ35مجمكعةضابطةأخرلعددطالبيا) لمعرفة )

رلمقدرةالرياضيةكالتيتـتطكيرىامفجمعيابكاسطةنمكذجالمعمكماتالعامةكاالختبارالمبك
النتائجأفالتدريسالرياضيالقائـعمىالدرامالوأظيرت ،1983جانسبرغكباركدمفيعاـ

تأثيرإيجابيعمىالقدرةالرياضيةلطالبالستسنكات.
 ozdemir & cakmak) 2008كاكماك )و  دراسة اوزدمير -15

التعميـعمىاإلبداعالمحتمؿلممدرسيففيداخؿالدراسةإلىفحصأثردراماىدفت
الفصؿ قبمي،، عمىاختبار يعتمد تجريبي، تصميـ استخداـ تـ فقد ؛ الدراسة ككأسمكبليذه

كاختباربعدم.

البحثمف 78)كتككنتعينة طالبن( بالصؼالرابع، 50)ا 28ك)مفاإلناث( مف(
برنامجالتعميـاالبتدائي لممدرسفيقسـالتربيةاالبتدائيةبكميةالتربيةالذككر،الذيفحضركا

فيفصؿالخ الدراسيبجامعةكيركالي، تـجمعالمعمكماتـ2007-2006ريؼ،مفالعاـ
كقدتـAفيىذهالدراسةبكاسطةاختبارتكرنسلمتفكيراإلبداعيلالختباراتالشكميةالنمكذج



70 

اماكطبقالذلؾ؛تـمقارنةاالختبارالقبميتطبيؽىذاالنمكذجعمىالمشاركيفبعدمساؽالدر
كاالختبارالبعدم،كتكصمتالدراسةإلىأفنتائجاالختباراإلبداعيالذمأداهالتالميذقدزاد
لإلغالؽ المقاكمة اإلعداد، األصالة، اإلبداعي)الطالقة، االختبار أبعاد شمؿجميع إلىحد

السابؽألكانو،كالتجريدمفالعناكيف أفدرجاتاالختباراإلبداعيلممشاركيف.( ككجدأيضا
المتغيرالجنس.ا،كفقناكبيرنفياالختبارالقبميكاالختبارالبعدملـتحدثفرقن

امفبرنامجالمدرسالتعميمية،ينأساسانكأكصتالدراسةبافالدرامايجبأفتككفجزء
كينبغيإجراءالمزيدمفاألبحاثحكؿذلؾ.

 م(2006)دراسة أبو دحروج  -16

ىدفتالدراسةالتعرؼإلىأثراستخداـالمسرحفيتعميـمياراتمتضمنةفيمنياج
المغةالعربيةعمىتحصيؿتالميذالصؼاألكؿاألساسيبخانيكنس.

تمميذاكتمميذةفيالصؼاألكؿاألساسيبمدرسةخزاعة80تككنتعينةالدراسةمف
"لالجئيفحيثاختارتالباحثةعينةقصديةمككنةمفشعبتيف،شعبةاالبتدائيةالمشتركة"ب

 تتككفمف" التجريبيةككؿمجمكعة المجمكعة "ب" الضابطةكشعبة تمميذا40المجمكعة "
ـ2006-2005مفالعاـالدراسيكتمميذة

األكؿ الصؼ لتالميذ الحركؼ لغة تعميـ في المسرح استخداـ الدراسة نتائج كمف
كالتركيباألسا كالتحميؿ كالبصرم السمعي )التمييز ميارة تنمية إلى أدل سي تالميذ( لدل

التالميذ أدمإلىارتفاعفاعمية كما الضابطة، المجمكعة بتالميذ مقارنة التجريبية المجمكعة
االىتماـ إلى الدراسة كأكصت الدمى. مسرح خالليا مف يستخدـ التي الحصة عمى قباليـ كا 

 الدمىبتعميـ )مسرح خالؿ (الحركؼمف قسـ، كمياتالتربية في تدريبالتالميذ كضركرة
التربيةاالبتدائيةعمىعمؿمسرحالعرائسكالدمىككيفيةتحريكيا،كذلؾمفخالؿمساؽحكؿ

المسرح.

 م(2005دراسة الموح ) -17

ملدلىدفتالدراسةإلىتنميةمياراتالتكاصؿالشفكمفيضكءمدخؿالتكاصؿالمغك
التياتبعتطالبالصؼالسابعاألساسيباستخداـالمسرحالتعميميكمفخالؿىذهالدراسة

 التجريبي كالمنيج أىـ التعميميفيالنتائجمف المسرح استخداـ الدراسة: التيتكصمتإلييا
تدريس تأثيركبيركفاعؿ، ثبكتإلىالتكصؿتـككتنميةمياراتالتكاصؿالشفكمكافلو
االستماع)الشفكمالتكاصؿمياراتتنميةفيالتعميميالمسرحباستخداـالمقترحالبرنامجفعالية
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تأىيؿكتدريبأماأىـتكصياتالباحثكأيضاناألساسيالسابعالصؼطالبلدل(كالتحدث
 .المعمميفعمىاستخداـىذهالطريقةكتزكيدالمدارسبالمسرحالتعميميإفأمكف

 م(2000) دراسة عزازى -18

الجيريةىدفت المسرحالتعميميفيتنميةمياراتالقراءة فاعمية الدراسةإلىمعرفة
ـ2000-1999مفالعاـالدراسيقةالثانيةمفالتعميـاألساسيلدلتالميذالحم

المنيجالتجريبيف أداءاستخدمتالباحثة لمالحظة بطاقة الحمقةقامتبإعداد تالميذ
التعميـاألساسيفيالقراءةالجيريةكبناءالتصكرالمقترحلتكظيؼالمسرحالتعميميالثانيةمف

كمف،فيتنميةمياراتالقراءةالجيريةلدلتالميذالحمقةالثانيةمفمرحمةالتعميـاألساسي
النتائجالتي يميأىـ ما الدراسة ىذه بيفتكصمتإلييا إحصائية فركؽذاتداللة التكجد :

عمىحدةمتكس فيكؿميارة الضابطة( ػ طيدرجاتالمجمكعتيف)التجريبية كفيالمجمكع،
لمميارات المالحظةالكمي لبطاقة القبمي التطبيؽ في عمىتساكممستكلالعينتي، يدؿ فمما
مياراتالقراءةالجيريةقبؿإجراءالتجربةكماتكجدفركؽذاتداللةإحصائيةكتجانسيمافي

،فيالتطبيؽالبعدملبطاقةالمالحظة(التجريبيةػالضابطة)بيفمتكسطيدرجاتالمجمكعتيف
عمىحدة التجريبيةفيكؿميارة كفيالمجمكعالكميلمميارات،لصالحالمجمكعة يدؿ، مما

ا عمىحدةعمىفاعمية كؿميارة لمسرحالتعميميفيتنمية الكميلمميارات، ،كفيالمجمكع
لتالميذ كالبعدم القبمي التطبيقيف درجات متكسطي بيف  إحصائية داللة ذات فركؽ تكجد

حدة عمى ميارة كؿ في التجريبية المجمكعة ، لمميارات الكمي المجمكع باحثةالتدكأككفي
كأح التعميمي المسرح ففاعمية كبيرة بدرجة تسيـ التي التدريسية المداخؿ مياراتد تنمية ي

.القراءةالجيرية

 الدراسات السابقة في المحور الثاني: ىالتعقيب عم
مفخالؿاستعراضالدراساتالسابقةفيالمحكرالثاني،يتضحمايمي:

.أفالدراساتالسابقةحديثةنكعاما-1

الدراساتالسابقةمفاختبارتحصيؿ،كمقياسلالتجاه،تنكعتاألدكاتالمستخدمةفي-2

كبطاقةمالحظة،كاستبانةكقائمةميارات

أىميةتكظيؼالدراماكالمسرحفيمعالدراسةالحاليةمفحيثاتفقتالدراساتالسابقةكؿ-3
.عمميةالتعميـكالتعمـكطريقةكأسمكب
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كمياراتتنميةمياراتفيمجاالتمتعددةأفالدراساتتناكلتتكظيؼالمسرحكالدرامال-4
 كغيرىا.كبيئيةالفكراإلسالميكمياراتالتفكيراالبداعيكمياراتمفاىيـجغرافية

التجريبيككذلؾ -5 فإفالدراساتاستخدمتالمنيجالتجريبيكشبو لمنيجالدراسة بالنسبة
الدراسةالحالية.

فيالمجاؿالتربكم.أفالدراساتأثبتتفاعميةالمسرحالتعميمي -6

يمكفاستخالصبعدتحميؿالدراساتالتيتناكلتاستخداـالمسرحكالدراماالتعميمية
بعضالنقاطالميمةكمنيا:

 أىداف الدراسة: -

الدراساتالتيقامتبتكظيؼالمسرحالتعميميفيالمجاؿ العرضالسابؽليذه مف
الميارات تنمية أجؿ التربكممف اتفقت، حيثفقد مف الدراساتالسابقة مع الحالية الدراسة

كمفىذه،المضمكف،كىكالكقكؼعمىتنميةكاكتسابالمياراتباستخداـالمسرحالتعميمي
(اكسابطمبةقسـالتربيةالفنيةمياراتصناعةكاستخداـاألقنعة2015الدراساتزرككشي)

ميةالمياراتالحياتيةفيالمغةالعربية(تكظيؼالدرامافيتن2013المسرحيةكدراسةالبدم)
(فعاليةالدراماالمسرحيةفيتنميةمياراتالمحادثةالشفكيةكدراسة2012كخصاكنةكالعكؿ)

(أثراستخداـالدرامافيتنميةالمياراتالرياضيةكدراسةعمكافأثرتكظيؼ2012فرجا)
(مدلفاعميةمسرحالعرائسفيتنمية2012الدراماالتعميميةعمىالتحصيؿكدراسةالبقمي)

(تكظيؼالمسرحكالدراماالكتسابمفاىيـالفكراالسالمي2011المياراتالحياتيةكالنباىيف)
( لحية أبك اليباش)2011كدراسة كدراسة االبداعي التفكير لتنمية الدراما تكظيؼ )2010)

(أثرالدرامااالبداعيةعمى2010يمماز)استخداـالدراماالكتسابالمفاىيـالجغرافيةكدراسة
(برنامجقائـعمى2010تحصيؿطمبةالصفكؼاألساسيةفيالمفاىيـالبيئيةكدراسةالبمكل)

( ىداؼ أبك كدراسة الذات مفيكـ تحسيف في تدريس2009الدراما في المسرح استخداـ )
يةمعتمداعمىأسمكبالدراما(تنميةالمفاىيـالبيئ2009مكضكعاتالنحككدراسةأبكخكصة)

(2009(تأثيرتدريسالرياضياتمفخالؿطريقةالدراماكدراسةبصؿ)2009كدراسةباراف)
فاعميةالمسرحالتعميميفيتنميةبعضمياراتاإللقاءلدلالطالبالمعمميفكدراسةأكزدمير

أثراستخداـالمسرحفي(2006(أثردراماالتعميـعمىاالبداعكدراسةأبكدحركج)2008)
(برنامجمقترحباستخداـ2005تعميـمياراتمتضمنةفيمنياجالمغةالعربيةكدراسةالمكح)
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( عزازم كدراسة التعميمي القراءة2000المسرح ميارات تنمية في التعميمي المسرح فاعمية )
الجيرية.

 أوجو التشابو بين الدراسات السابقة:

 من حيث منيج الدراسة: -
التجريبيلممنيجاتباعيافيالسابقةالدراساتأغمبمعالدراسةىذهاشتركت كشبو
كالبدم(2015)زرككشيدراسةمثؿالدراساتمفالنكعىذالمثؿمناسبكمنيجالتجريبي

(2013 2012)كالعكؿكخصاكنة( 2012)اكفرج( 2012)كعمكاف( كالبقمي(
كدراسة(2010)اليباشكدراسة(2011)لحيةأبككدراسة(2011)كالنباىيف(2012)

أبككدراسة(2009)خكصةأبككدراسة(2010)البمكلكدراسة(2010)كيممازكككدار
(2006)دحركجأبككدراسة(2008)كأكزدمير(2009)بارافكدراسة(2009)ىداؼ
(2000)عزازمكدراسة(2005)كالمكح

 من حيث أدوات الدراسة:

لمدراسة،إالأفىناؾتتشابو جميعالدراساتالسابقةفياستخداـبطاقةالمالحظةكأداة
ـ2015زرككشي)بعضالدراساتأضافتأدكاتأخرلمثؿدراسة بجانبتاستخدم(

 اختبار المالحظة تحصيميبطاقة كدراسة حيث المالحظةالبقمي بطاقة استخدمت
 كالعركضالمسرحية ـ2010البمكل)كدراسة تاستخدم( مالحظة تقديربطاقة كمقياس

اختبارتحصيميبجانببطاقةالمالحظة.ـ(2001)كدراسةالمكلك
 من حيث مجتمع وعينة الدراسة: -

ينةعشكائيةمفالطمبةالمعمميف.تتشابومعظـالدراساتالسابقةفياستخداـع

 أوجو الختالف بين الدراسات السابقة:

 من حيث موضوع الدراسة: -

 تناكلتدراساتىناؾ الاكساب األقنعةالمعممكفطمبة كاستخداـ صناعة ميارات
 زرككشي)المسرحية دراسة 2015مثؿ مكادكدراسـ( في كالدراما المسرح تكظيؼ تناكلت ات

كدراسة  عديدة كالعكؿ)2013البدم)دراسية كخصاكنة عمكافكدراسةـ2012( كدراسة  )
كالنباىيف)2012البقمي) )2011 )( لحية أبك ىداؼ(ـ2011كدراسة أبك (2009)كدراسة
 اليباش)بينما يمماز)(ـ2010دراسة الكتسابالمفاىيـتماستخد(ـ2010كدرسة فيالدراما
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بيئية أك جغرافية مجاالتسكاء كعدة ا )أيضن خكصة أبك المكحبينما(ـ2009دراسة دراسة
باستخداـةمجمقترحابراستخدمكا(ـ2010)كدراسةالبمكل(ـ2000كدراسةعزازم)(ـ2005)

فيتنميةمياراتمختمفة.المسرحالتعميمي
 من حيث منيج الدراسة: -

لـتختمؼالدراسةالحاليةمعالدراساتالسابقةبالمنيج،حيثجميعيااستخدـالمنيج
راسةكلكفبعضالدراساتأضاؼمناىجأخرلمعىذهالمناىجكدالتجريبيأكشبوالتجريبي

.كالمنيجالتجريبيالمنيجالكصفياستخدمت(حيثـ2013البدم)
 من حيث أداة الدراسة: -

استخدـفيأداةالدراسةحيثىناؾمفالدراساتالسابقةالدراساتالتاليةعفاختمفت
(ـ2012أداةكاحدةفقطكىياالختبارالتحصيميكدراسةخصاكنةكالعكؿ)

ـ2010(كدراسةاليباش)ـ2011لحية)(كأبكـ2012كعمكاف) استخدـ(أما بعضيا
 مثؿ خكصة)أداتيف ىداؼـ2009أبك كأبك اتجاه كمقياس تحصيمي اختبار فاستخدـ )

كـ2009) تحصيمي اختبار استخدـ البدما ( أما الممسرحة. الدركس مف تتككف أداة عداد
مةمياراتكاختبارتحصيميعدادقائكا (فقداستخدمتعدةأدكاتمثؿتحميؿمحتكلـ2013)
.(استخدمتاختبارباإلضافةإلىاألنشطةالممسرحةـ2006أبكدحركج)أما

  من حيث عينة الدراسة: -

(2013)البدمدراسةمثؿالدنيااألساسيةالمرحمةمفعينةالدراساتبعضاختارت
2012)كالعكؿكخصاكنة 2012)افرجكدراسة( 2012)كعمكاف( (2011)لحيةكأبك(

(2000)كعزازم(2006)دحركجكأبك(2008)كأكزدمير(2009)كباراف

(2009)ىداؼأبككدراسة(2010)كاليباش(2011)النباىيفدراسةاختارتبينما
العيناتبطريقةعشكائيةالعاشركالصؼاإلعداديةالمرحمة(2005)كالمكح كقداختيرتىذه

(2012(كدراسةعمكاف)2012دراسةفرجا)ينةقصديةفيي:أماالدراساتالتياختارتع
(كدراسةأبكخكصة2010(كدراسةالبمكل)2011(كدراسةالنباىيف)2012كدراسةالبقمي)

كتــ(فكانتعينتيمامفطمبةالجامعة2009ـ(كبصؿ)2015أمادراسةزرككشي).(2009)
.اختيارىمابالطريقةالعشكائية
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 مجتمع الدراسة:من حيث  -

اختمفتالدراساتالسابقةعفبعضيافيمجتمعالدراسة،فكافمجتمعالدراسةفمسطينينا
 دراسة: ا)2013البدم)مثؿ فرج كدراسة عمكاف)2012ـ( كدراسة كالنباىيف2012ـ( ـ(

أبكلحية)2011) كدراسة اليباش)2011ـ( كدراسة أبكىداؼ)2010ـ( كدراسة ـ(2009ـ(
ـ(ككذلؾمفحيثككنومجتمع2005ـ(كالمكح)2006)ـ(كأبكدحركج2009صة)كأبكخك

ـ(كدراسة2012ـ(كالبقمي)2012ـ(كدراسةخصاكنةكالعكؿ)2015زرككشي)عربيمثؿدراسة
عزازم)2010البمكل) كدراسة دراسة2000ـ( مثؿ: أجنبي مجتمع ككنو حيث كمف ـ(
 ـ(.2008ـ(كدراسةأكزدمير)2009)ـ(كدراسةبارافكأكردجاف2010يمماز)

 

 التعقيب العام عمى الدراسات السابقة:
مفخالؿعرضالدراساتالسابقةتبيفجدكلتصميـالبرنامجالتدريبيلتنميةميارات

 .تصميـكاستخداـالمسرحالتعميمي

 ولقد استفادت الباحثة من الدراسات السابقة, كما يمي:

كضعأسئمةالدراسة. -1

 فرضياتالدراسة.صياغة -2

 إبرازأىميةالدراسةالحالية. -3

اختيارمنيجكأداةالدراسة. -4

 أوجو تميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة:
ميارات -1 لتنمية تدريبية برامج بناء عف الحديث تناكلت التي السابقة الدراسات عدد قمة

كالدراماالطال المسرح في المعممات بات الدراسات، بعض أف إلىحيث فقط تطرقت
،بينماسعتالدراسةالحاليةإلىبناءكالتالتيتكاجوالطمبةالمعمميفالصعكباتكالمش

برنامجتدريبيلتنميةمياراتالطمباتالمعمماتفيتصميـكاستخداـالمسرحالتعميمي.

كاستخداـ -2 تصميـ في ميارتيف لتنمية المعممات الطالبات بفئة اىتمت الحالية الدراسة
 لمسرحالتعميميبينماالدراساتالسابقةاىتمتباستخداـالمسرحلفئةطالبالمدارس.ا

استخداـالدراسةأكثرمفأداةكىي:بطاقتيمالحظةفيمجاؿالتصميـكمجاؿاالستخداـ -3
كبناءبرنامجتدريبيكقائمةمياراتسعتالباحثةغمىتنميتيالدلالطالباتالمعممات.
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  الفصـل الرابـع

 الطريقة واإلجراءات

تستعرضالباحثةفيىذاالفصؿبالتفصيؿاإلجراءاتالتيقامتبيا،مفحيثتحديد
اختيارىا،كمتغيراتالمنيجالمستخدـفيالدراسة،كتحديدمجتمعالدراسة،كعينةالدراسةككيفية

الدراسة،كالخطكاتالتيمرتبياأدكاتالدراسة،كماتستعرضالباحثةخطكاتتطبيؽالدراسة
.ميدانيان،كاألساليباإلحصائيةالمستخدمةفيمعالجةالبياناتكتحميميا

 : دراسةمنيج الأوًل: 
 متغيراتو، كطبيعة منو، كاليدؼ البحث طبيعة ضكء في المنيجاستخدمت الباحثة

بتصميـالمجمكعةالكاحدةقبميكبعدم.التجريبي

 مجتمع الدراسة :ثانيًا: 
مفجميعطالباتالتربيةالعمميتخصصتعميـأساسيبالجامعةتككفمجتمعالدراسة

.ـ2016-2015بغزةلمفصؿالدراسيالثانياإلسالمية

 عينة الدراسة:ثالثًا: 
(طالبةبطريقةعشكائيةمفطالباتالتربيةالعمميتخصص20قامتالباحثةباختيار)

.ـ2016-2015لمفصؿالدراسيالثانياإلسالميةتعميـأساسيبالجامعة

 :رابعًا: مواد وأدوات الدراسة
كأدكات مكاد بإعداد الباحثة قامت فرضياتيا، صحة كاختبار الدراسة أىداؼ لتحقيؽ

تيتمثمتببناءالبرنامجالتدريبيكببطاقتيمالحظةبناءعمىقائمةالمياراتالتيالدراسةكال
تـإعدادىاكىيكمايمي:

 مواد الدراسة: 

 البرنامج التدريبي:  -1

باستخداـالمتمثمةكالمنظمةالمخططةكاألنشطةاإلجراءاتمفمجمكعةىك:تعريف البرنامج
ميارةالمعمماتالطالباتإلكسابكذلؾكالقماشكالكرتكفكاآلمنةالبسيطةالبيئةخامات
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ضفاءالتعميميةالعمميةكتطكيرتحسيففييساىـمماالتعميميةكالمسارحالعرائستصميـ جككا 
.كالسركرالمتعةمف

:خطوات بناء البرنامج التدريبي

عدادالبرنامجالتدريبيمرحمتيف:إتضمف
 المرحمة األولى:

أىداؼالبرنامج.صياغة-أ

إعدادمحتكلالبرنامج.-ب

تدريسالبرنامجالمقترحة.رائؽتحديدط-ت

سائؿالتعميميةالمعينةفيتدريسالبرنامج.راحالكاقت-ث

تصميـاألنشطةالتعميميةالخاصةبالبرنامج.-ج

تقكيـالبرنامج.-ح

الصكرةالنيائيةلمبرنامج.-خ

كفيمايميتفصيؿلذلؾ:
  :التدريبي البرنامج أىدافصياغة أول: 

:التاليةالقدراتلدييفتتحسفأفيتكقعالبرنامجبأنشطةالطالباتالمعمماتمركربعد

 تنميةمياراتصناعةكتصميـالدمىبأنكاعيا. 
 .تنميةمياراتاستخداـالمسرحالتعميمي 
 .تكظيؼالدركسالممسرحةمفخالؿمسرحالعرائس

 محتوى البرنامج التدريبي:ثانيًا: 

كاألنشطة،راتكالخبالمحتكلباختيارلمبرنامجكضعياتـالتياألىداؼضكءفيالباحثةقامت
كأدبياتراساتدمفلياتكفربماالباحثةاستعانتكقداألىداؼ،تحقيؽخالليامفيمكفالتي
التالي:النحكعمىالبرنامجمحتكلبتنظيـكقامتالمكضكع، حكؿسابقة

المحتكل: -أ البرنامجتخطيط تخطيط مراحؿ أىـ التدريبيمف محتكلالبرنامج اختيار يعدُّ
 التدريبي، التدريبي،كيحدَّدفيضكءاألىداؼالخاصةلمبرنامج
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عدادهمايمي:  كقدركعيفياختيارالمحتكلكا 

امعأىداؼالبرنامجالتدريبي.أفيككفمنسجمن -1

.اتالبرنامجالتدريبيلممعارؼكالمياراتالمرادتنميتيالدلالمتدربشمكليةمحتكل -2

فيتسـبالمركنةكالتنكع.أ -3

 أفيككفقابالنلمتقكيـ. -4

تنظيـمحتكلالبرنامجالتدريبي: -ب

 تـ في التدريبي البرنامج محتكل تنظيـ عشر كؿ مدة تدريبة ثالثجمسات جمسة
.ساعاتأسبكعيان

 ميمية  المستخدمة في البرنامج التدريبي األساليب التعثالثا: 

استخدمت التعميمية مفاألساليب تسييؿكصكؿالمعمكماتإلىأفرادلالباحثةعددان
عينةالدراسةكىي:

العركضالعممية.أسمكب -1

أسمكبالمجمكعاتالتعاكنية -2

 الوسائل التعميمية المستخدمة في البرنامج التدريبي:رابعا: 

:التاليةالكسائؿالتعميميةفيالبرنامجالتدريبيالباحثةاستخدمت

لتكبيرالرسكماتكالصكر((l.c.dجياز -1

بعضالفيديكىاتلمتكضيح. -2

السبكرةالكرقية. -3

 :المستخدمة في البرنامج األنشطة التعميميةخامسا: 

تضمفالبرنامجالتدريبياستخداـاألنشطةالتعميميةاآلتية:

كدمىالعصا.تدريباتعمميةفيصناعةدمىاليدألنشطةالفردية:كىيا -1

.تطبيقاتعمميةفيصناعةالمسارحالتعميميةبكافةاألشكاؿالطالباتالمعمماتتنفيذ -2
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 : الحد الزماني لفعاليات البرنامج:ساساد

العاـ مف الثاني الفصؿ لبداية الزمني لمجدكؿ كفقا البرنامج انعقاد زماف تحديد تـ
اتفؽمعظركؼالمشاركاتـ2016-2015الدراسي ككاف،كبصفةعامة،تحددمكعدبما

اأسابيعبكاقعثالثساعاتأسبكعينعشراعمىالزمفالكميلمبرنامجمكزعن
 : الحد المكاني لفعاليات البرنامج:اسابع

 في البرنامج تنفيذ الجامعةتـ في التربية لكمية التابع التعميـ تكنكلكجيا مركز كرشة
.اإلسالميةبغزة

 : تحديد فريق العمل : ثامنا

تطبيؽ في ساعدتيا التي كزميمتيا التدريبي البرنامج بتنفيذ قامت التي الباحثة كىي
بطاقتيالمالحظة.

قماشككرتكفكألكاف الخاـالحتياجاتالبرنامجمف) بتكفيرالمكاد قامتالباحثة كقد
جكاشكاكسسكارات،أقالـ،أكراؽ...إلخ(

 أساليب التقويم المستخدمة في البرنامج التدريبي:سعا: تا

.التقكيـالقبمي:كتمثؿفيالقياسالقبميقبؿخضكعأفرادالدراسةلمبرنامجالتدريبي -1

2-  التككيني: مكضكعاتكالتقكيـ مف مكضكع كؿ عمى الدراسة أفراد أداء تقكيـ في تمثؿ
.إلىالمكضكعالذميميواالنتقاؿالبرنامجالتدريبيقبؿ

التقكيـالختامي:كتمثؿفيالقياسالبعدمبعداالنتياءمفتطبيؽالبرنامجالتدريبي. -3

 الصورة النيائية لمبرنامج:عاشرا: 

رضوعمىمجمكعةمفالمحكميفالمقترح،تـعالتدريبيبعداالنتياءمفإعدادالبرنامج
فيمايمي:الرأممنيـإبداءكطمب
مدلمناسبةاألىداؼالعامةكاألىداؼالسمككيةلمكضكعاتالبرنامج. -
مدلمناسبةطريقةالمحتكل. -
.لمبرنامجالتدريبيالتدريسطرائؽمدلمناسبة -
مدلمناسبةالكسائؿالتعميميةلتحقيؽاألىداؼالمرجكة. -
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 البرنامج تحقيؽ عمى المحكميف السادة اتفؽ فيالتدريبيكقد الكاردة لمبنكد المقترح
إجراءكقدأشاربعضالمحكميفإلىتعديؿبعضالصياغةالمغكيةفقط،كبعداستمارةالتحكيـ،

المقترحفيالتدريبيالمحكميفأصبحالبرنامجآلراءلمبرنامجالمقترحككفقاالتعديالتالمناسبة
(5لمتطبيؽ.ممحؽرقـ)اصكرتوالنيائيةكصالحن

 

 ة الثانية:المرحم

  مرحمة تنفيذ البرنامج:

األداءالعممي:

رشاداتا حسبالباتركناتالمصممةككدمىالعصاالجمسةاألكلى:قصكتفصيؿدمىاليد -1
 المدربة.

القماش عمى تفصيميا ثـ كمف بالدمى الخاصة الباتركنات رسـ الطالبات تعميـ تـ حيث
.رشاداتالمعممةإكقصياكفؽالتعميماتكمفثـحياكتياحسب

كبعداالنتياءمفحياكتياتـكضعاإلكسسكاراتالمناسبةلكؿدمية.

رشاداتالمدربةإالجمسةالثانية:البدءفيتصميـالمسارحالكرتكنيةحسب -2

المتدربات فتبدأ المسرح لصنع الكرتكف كتكفير خاماتالبيئة استثمار تـ الجمسة ىذه في
رحكمفثـتبدأبتغميفوبالقماش.بتصميـالشكؿالخارجيلممس

كالرابعة -3 الثالثة التدريبية تـالجمسة كإ: الكرتكنية المسارح النيائيا نتاج بشكميا خراجيا
المميز.

 مفصمةكمايمي:نتاجالمسارحالقماشيةإتـ:الجمسةالتدريبيةالخامسةكالسادسةكالسابعة -4

اإلطار - كضع عمى العمؿ ثـ كمف المككيت قص في البدء الخامسة الجمسة
الخارجيلممسرح،ثـالبدءفيتحضيررسكماتخاصةبالمسرحالقماشيكالعمؿ

l.c.dعمىتكبيرىابجياز
.فيالجمسةالسادسةعمميةالتمكيفكدمجاأللكافبمايتناسبمعاألطفاؿ -
الرسك - تنسيؽ تـ السابعة الجمسة بالشكؿفي المسرح خراج كا  المسرح عمى مات

المناسب.
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كالعاشرة: -5 كالتاسعة الثامنة التدريبية تـالجمسة عمى الطالبات المسارحاستخداـتدريب
 المنتجةكتنميةمياراتيففيالمسرحالتعميمي.

لمطالبيمكفالتيالمتنكعةالتعميميةكالمكاداألنشطةمفالعديدعمىالبرنامجاشتمؿلقد

ىذهإجماؿيمكفالمسرح،كاستخداـتصميـمياراتاكتسابعمىلتساعدهيمارسياأفالمعمـ
:فياألنشطة

 مرحمة تصميم الدمى والمسارح التعميمية:أول: 

فيالجامعةاالسالمية التربية لكمية التابعة التعميـ تكنكلكجيا تدريباتبدأتفيكرشة
الخاصةالباتركناترسـعمىالطالباتبتعريؼالباحثةبدأتحيثاليددمىصناعةفيمينية
قياـكبعدالدمىتمؾلصنعالمناسبالقماشعمىبتعريفيفقامتالرسـعمميةكبعدبالدمى

كمناسبةمعينةبغرزبالخياطةالبدءتـالباحثةارشاداتحسبالباتركناتبرسـالطالبات

مفلتتأكدالتقييـبعمميةالباحثةقامتميمةكؿنيايةكفي مفالمتعمـتمكفمدل
.المطمكباألداء

كاإلجابة،البرنامجميماتعمىتدريبيفأثناءلممتدرباتالراجعةالتغذيةتكفيرثـكمف
التقنياتمفباالستفادةالباحثةقامتك،تكضيحإلىتحتاجالتيكالقضاياالتساؤالتعمى

تكضيحيةفيديكىاتبعرضقامتحيثبالجامعةالمكجكدة كذلؾكالمسارحالدمىلصناعة
ككضعالدمىصناعةمفاالنتياءكبعدالمياراتاتقافمفالمطمكبالمستكلإلىلمكصكؿ

الباحثةقامتدميةلكؿالمناسبةاالكسسكارات بطاقةاستخداـخالؿمفأدائيفبتقكيـ
عمىالطالباتبتدريبالباحثةقامتاليددمىصناعةمفاالنتياءبعدكأعدتياالتيالمالحظة
المرحمةدركسمفدرسلكؿالمناسبةالرسكماتكتكبيراستخراجككيفيةالعصادمىصناعة
.األساسية

عمىالمعمماتالطالباتبتدريبالباحثةقامتبأنكاعياالدمىصناعةمفاالنتياءبعدك
الكرتكنيةالمسارحصناعة تغميفياككيفيةصناعتيافياآلمنةالبيئةخاماتاستغالؿككيفية
مفلمتأكدكذلؾمستمرةالتقكيـعمميةككانتالمناسبة،بالرسكماتكتزيينياكمتقفجذاببشكؿ
قامتالكرتكنيةالمسارحتصميـلميارةاتقانيفمفالتأكدكبعدميارةكؿفيمياراتيفتنمية

األسبكعفيك،الميارةلتمؾالمناسبةالمالحظةبطاقةاستخداـخالؿمفأدائيفبتقكيـالباحثة
نتاجتصميـعمىالطالباتبتدريبالباحثةبدأتالبرنامجمفالخامس التيالقماشيةالمسارحكا 
دركسحسبالقماشيلممسرحمناسبةصكرباستخراجالطالباتقامت،المككيتمفتصنع
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الطالباتأفمفالتأكدكبعدLCDبجيازتكبيرىاعمىالعمؿثـكمفاألساسيةالمرحمة
كدمجالتمكيفعمميةبدأتكتكبيرىاالصكركاستخراجLCDجيازاستخداـميارةأتقفجميعيف
المسرحعمىالرسكماتتنسيؽكتـاألطفاؿتناسبجذابةألكافعمىلمحصكؿكذلؾاأللكاف

.الميارةلتمؾالمناسبةالمالحظةبطاقةاستخداـخالؿمفأدائيفبتقكيـالباحثةقامتك

.بأنكاعيماكالمسارحالدمىتصميـمرحمةانتيتالسابعاألسبكعفيك

 المسرح التعميمي:الدمى و  ثانيا مرحمة استخدام 

البرنامجالتعميميةكالمسارحالدمىىذهاستخداـمرحمةبدأت الثامفمف فياألسبكع
بمسرحتياالباحثةكقامتاألساسيةالمرحمةدركسمفبعضالمعمماتالطالباتأحضرتحيث

6ممحؽ) عمىطيبةمبنىفيالتكنكلكجياكرشةفيكذلؾالطالباتتدريببعمميةكقامت(
ميارةميارات مثؿ كااليماءاتالدميةحركةمعالنصحركةكتزامفالمسرحياألداءمتعددة

كمياراتالطمبةانتباهجذبكميارةشخصيةلكؿالمناسبةكاألصكات  متعددة كمياراتلغكية
عمميةبعد(3ممحؽ)المالحظةبطاقةأعدتخالليامفالتيالمياراتمفكغيرىااألداءالصكتي

العمميالتطبيؽفيساعدتياالتيكزميمتياالباحثةقامتالتككينيكالتقكيـالتدريبمفاالنتياء
البرنامجفاعميةمفلمتأكدكذلؾبيايتدربفالتيمدارسيففيالمعمماتالطالباتبزيارةلمدراسة
.التعميميالمسرحالستخداـالباحثةأعدتياالتيالمالحظةبطاقةخالؿمفأدائيفكتقكيـ

 أدوات الدراسة:

 بطاقة مالحظة تصميم العرائس والمسارح -2

الدراسة عينة تصميـ لتقييـ بطاقةمالحظة بإعداد أىداؼالبحثقامتالباحثة فيضكء
الجامعة في المعممات الطالبات تمكف مدل لتحديد التدريبي البرنامج تضمنيا التي لمميارات
اإلسالميةمفمياراتتصميـالعرائسكالمسارحكقداتبعتالباحثةالخطكاتالتاليةفيبناءاألداة:

:المالحظة بطاقة من اليدف .أ 

لدلاألدائيةالميارةمستكللقياسالمالحظةبطاقةتيدؼ كالمسارح العرائس لتصميـ
.بالجامعةاالسالميةالطالباتالمعمماتفيالتربيةالعممي

 لتصميم العرائس والمسارح: األدائية الميارات تحديد .ب 

العرائسالباحثةقامتأفبعد تصميـ )ميارة كىي لقياسيا ميارتيف بتحديد  كتصميـ،
.المسارح(
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:المالحظة بطاقة فقرات صياغة .ج 

بصياغةالباحثةاألكليةلتصميـالعرائسكالمسارحقامتبالمياراتقائمةتحديدتـأفبعد
المالحظةباستخداـمالحظتيايمكفسمككيةأىداؼصكرةفيالمالحظةلبطاقةفقرة(02)

كزففقرةلكؿالباحثةأعطتكقدميارتيفعمىالفقراتبتكزيعالباحثةقامتكقد،المباشرة
كبيرةجدان،كبيرة،متكسطة،قميمة،قميمةجدان(كقد)خماسيتدريجيسمـمفيتككفتدريجي

بيفالعينةافراددرجاتتنحصر(.كبذلؾ5،4،3،0،1)التاليةباألرقاـاألكزافتمثيؿتـ
.(درجة122إلىدرجة02)

 :المالحظة بطاقة تطبيق زمن حساب .د 

االستطالعيةاالختبارعينةنفسعمىتطبيقياخالؿمفالبطاقةتطبيؽزمفحسابتـ
زمفكافكقد،الدراسةعينةطالباتالكميةالجامعيةمفخارجمف(طالبة15)عددىـككاف
.الطالباتلجميعساعتيفالبطاقةتطبيؽ

 صدق بطاقة المالحظة: -

لقدتحققتالباحثةمفصدؽبطاقةالمالحظةمفخالؿاتباعثالثأنكاعمفالصدؽ
المحتكلكصدؽالمحكميفكصدؽاالتساؽالداخمي،كىيعمىالنحكالتالي:كىيصدؽ

 :المحتوىصدق  - أ

المالحظةمفخالؿإجراءاتبناءبطاقة تحققتالباحثةمفصدؽمحتكلبطاقة كقد
المالحظةبالمياراتاألدائيةلتصميـالعرائسكالمسارحكمفثـصياغةفقراتبطاقةالمالحظة

األدائية.بحيثتمثؿالميارات
 صدق المحكمين: - ب

 عرض المالحظةتـ عبطاقة عمى المختصيفدد المحكميف مف مف، طمب كقد
،كقدأبدلالمحكمكفمالحظاتىامةكقيمةفقرةالمحكميفإبداءكجيةنظرىـإزاءكضكحكؿ

التعديالتالالزمة،كماطمبمفالمحكميفتحديدمدلصدؽالعباراتفقامتالباحثةبعمؿ
 انتفاء تـ فقد كعميو ألجمو، كضعت ما قياس عمىالفقراتكمدل المحكميف اتفؽ التي

استبعد كقد ىذا الفقراتةالباحثتصالحيتيا، المحكميف إلييا فقراتصبحيلالتيأشار عدد
التالييبيفتكزيعفقراتبطاقةالمالحظةعمىمياراتيا.فقرةكالجدكؿ(19)بطاقةالمالحظة
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 جدول يبين توزيع فقرات بطاقة المالحظة(: 4.1جدول)

 عدد الفقرات الميارات م

مياراتتصميـالعرائس1
 4عرائساليد
 3عرائسالعصا

مياراتتصميـالمسارح2
 7المسرحالكرتكني
 5المسرحالقماشي

 19 المجموع

 صدق التساق الداخمي: - ت

عمى بتطبيقيا المالحظة لبطاقة الداخمي االتساؽ مفصدؽ بالتحقؽ الباحثة قامت
م استطالعية عينة مف طالبة15)ككنة ) قام، بيفتثـ بيرسكف ارتباط معامالت بحساب

كالجدكؿميارة،كؿالكميةلدرجةمعالانتميإلييالميارةالتيتدرجاتكؿفقرةمفالفقراتمع
(يكضحذلؾ.4.1)

 الدرجة الكمية لمميارة التي تنتمي إلييامع  الميارةمعامل ارتباط كل فقرة من فقرات : (4.2) جدول

رقم  الميارة
 السؤال

معامل 
رقم  الميارة مستوى الدللة الرتباط

 السؤال
معامل 
 مستوى الدللة الرتباط

ئس
عرا
ـال

صمي
تت

يارا
م



اليد
س

عرائ


 0.05دالةعند 0.525* 1

ارح
مس
ـال

صمي
تت

يارا
م



كني
كرت
حال
سر
الم



 0.01دالةعند 0.794** 1
 0.01دالةعند 0.808** 2 0.05دالةعند 0.522* 2
 0.01دالةعند 0.770** 3 0.01دالةعند 0.729** 3
 0.01دالةعند 0.808** 4 0.01دالةعند 0.830** 4

صا
الع

ئس
عرا



 0.01دالةعند 0.927** 5 0.01دالةعند 0.816** 1
 0.01دالةعند 0.824** 6 0.01دالةعند 0.641** 2

 0.01دالةعند 0.788** 7 0.01دالةعند 0.712** 3

  

شي
قما
حال
سر
الم



 0.01دالةعند 0.629** 1
 0.01دالةعند 0.617* 2



 0.01دالةعند 0.734** 3
 0.01دالةعند 0.622* 4

0.641(=0.01(كعندمستكلداللة)14*رالجدكليةعنددرجةحرية)
0.514(=0.05(كعندمستكلداللة)14**رالجدكليةعنددرجةحرية)
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داللة مستكل عند إحصائيان دالة الفقرات جميع أف السابؽ الجدكؿ مف يتضح
(0.05،0.01).

الداخميلمياراتالبطاقةتـحسابمعامالتاالرتباطبيفدرجةؽتساكلمتأكدمفاال
(:4.3كؿميارةكالدرجةالكميةلمبطاقةكماىكمكضحفيجدكؿرقـ)


 معامالت ارتباط كل ميارة من ميارات بطاقة المالحظة والدرجة الكمية لمبطاقة: (4:3) جدول

الرتباط مع الدرجة الكمية  الميارة
 لبطاقة المالحظة

 مستوى الدللة

 0.01دالةعند 0.936**مياراتتصميـالعرائس

 0.01دالةعند 0.814**مياراتتصميـالمسارح

0.641(=0.01(كعندمستكلداللة)14*رالجدكليةعنددرجةحرية)
0.514(=0.05(كعندمستكلداللة)14**رالجدكليةعنددرجةحرية)

،2.25أفجميعالفقراتدالةإحصائيانعندمستكلداللة)ةيتضحمفالجداكؿالسابق
.تمتعبدرجةعاليةمفاالتساؽالداخميتممايدؿعمىافالبطاقة(2.21

 بطاقة المالحظة:  ثبات -

عمىعينةلبطاقةالمالحظةتـحسابثباتبطاقةالمالحظةمفخالؿتطبيؽكاحد
 .معادلةككبر-0النصفية.طريقةالتجزئة-1كىي:ستطالعيةبطريقتيفا

 : Split-Half method طريقة التجزئة النصفية -1
بطريقةالتجزئةالنصفيةالبطاقةتـاستخداـدرجاتالعينةاالستطالعيةلحسابثبات

ككذلؾدرجةالنصؼالثانيالبطاقةمياراتمفميارةحيثاحتسبتدرجةالنصؼاألكؿلكؿ
باستخداـالبعدمفالدرجاتكذلؾبحسابمعامؿاالرتباطبيفالنصفيفثـجرلتعديؿطكؿ

يكضحذلؾ:التاليكالجدكؿ(Spearman-Brown)معادلةسبيرمافبراكف
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 البطاقة  مياراتمن  ميارةيوضح معامالت الرتباط بين نصفي كل : (4.4) جدول
 بعد التعديل الرتباطقبل التعديل ومعامل 

 م
 الميارات

عدد 
 الفقرات

 معامل الرتباط
 قبل التعديل

 معامل الرتباط
 بعد التعديل

مياراتتصميـالعرائس 1
 0.777 0.635 4عرائساليد

 0.734 0.664 *3عرائسالعصا

مياراتتصميـالمسارح 2
 0.922 0.897 *7المسرحالكرتكني

 0.584 0.545 *5المسرحالقماشي

 0.763 0.723 *19المجمكع 

النصفيفغيرمتساكييفألف*تـاستخداـمعادلةجتماف

 أف السابؽ الجدكؿ مف يتضح )الثباتتمعامالمجمكع التعديؿ كبعد2.703قبؿ )
مفجيدةتتمتعبدرجةالبطاقةكىذايدؿعمىأفعالية،(كىيمعامالتثبات763.2التعديؿ)

الثباتتطمئفالباحثإلىتطبيقياعمىعينةالدراسة.


 :قة المالحظة باستخدام معادلة كوبربطا ثبات -2

قامتالباحثةبالتأكدمفثباتاألداةمفخالؿثباتالتحميؿعبراألفراد،حيثقامت
مفخالؿخمس أخرل، كباالستعانةبزميمة الطمباتالمعمماتبنفسيا بتقييـ بطاقات،الباحثة

كقدتـحسابنسباالتفاؽبيفالنتائجالتيتكصمتإليياالباحثةمعزميمتياكذلؾباستخداـ
:التاليةالصكرة تأخذ كالتي(cooper،(1973ككبر معادلة

 ثبات المالحظين =
 نقاط التفاق             

X 100 
 نقاط الختالفالتفاق +  نقاط      

يكضحذلؾ:لياتفاؽعاؿكمرضكالجدكؿالتافحصؿعمىمعامؿ
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 يوضح ثبات المالحظة عبر األفراد :(4.5) جدول

 نقاط التفاق بين رقم البطاقة
 الباحث وزميمو 

 نقاط الختالف بين
 مجموع النقاط الباحث وزميمو 

128 4 87.5 

026 4 86.7 

331 1 96.9 

424 6 80.0 

524 4 85.7 

 87.4 19 133 المجموع

)فأالسابؽالجدكؿمفيتضح كانت االتفاؽ جيد87.4معامالت معامؿ كىذا )%
الثباتباالتساؽعبر النكعمف معاألفرادكيطمؽعمىىذا نفسو المحمؿ بوكصكؿ كيقصد

.شخصآخرعندتطبيؽإجراءاتعمميةالتحميؿنفسيا،ممايؤكدثباتاألداة
 

 :بطاقة مالحظة استخدام المسرح التعميمي -2

فيضكءأىداؼالبحثقامتالباحثةبإعدادبطاقةمالحظةلتقييـاستخداـعينةالدراسة
الجامعة في المعممات الطالبات تمكف مدل لتحديد التدريبي البرنامج تضمنيا التي لمميارات

اتبعت كقد التعميمي المسرح مياراتاستخداـ مف بناءاإلسالمية في التالية الخطكات الباحثة
األداة:

 :المالحظة بطاقة من اليدف .أ 

التعميمياألدائيةالميارةمستكللقياسالمالحظةبطاقةتيدؼ المسرح لدلالستخداـ
.بالجامعةاإلسالميةالطالباتالمعمماتفيالتربيةالعممي

 لستخدام المسرح التعميمي: دائيةألا الميارات تحديد .ب 

كىي)المياراتالشخصيةكالمياراتالباحثةقامتأفبعد أربعةمياراتلقياسيا بتحديد
.المغكيةكمياراتاألداءالصكتيكمياراتاألداءالمسرحي(

 :المالحظة بطاقة فقرات صياغة .ج 
بصياغةالباحثةاألكليةالستخداـالمسرحالتعميميقامتبالمياراتقائمةتحديدتـأفبعد
المالحظةباستخداـمالحظتيايمكفسمككيةأىداؼصكرةفيالمالحظةلبطاقةفقرة(00)



89 

فقرةلكؿالباحثةأعطتكقد(ميارات4)عمىالفقراتبتكزيعالباحثةقامتكقد،المباشرة
كبيرةجدان،كبيرة،متكسطة،قميمة،قميمةجدان()خماسيتدريجيسمـمفيتككفتدريجيكزف
العينةدرجاتأفرادتنحصر(.كبذلؾ5،4،3،0،1التالية)باألرقاـاألكزافتمثيؿتـكقد
أصبحت)(درجة112لىإدرجة00)بيف 02كبعدتحكيميا تنحصردرجات(فقرة

.درجة(122درجةإلى02أفرادىابيف)
 :المالحظة بطاقة تطبيق زمن حساب .د 

ككافاالستطالعيةعينةالنفسعمىتطبيقياخالؿمفالبطاقةتطبيؽزمفحسابتـ
طالبة15)عددىـ الجامعيةمفمف( الدراسةعينةخارجطالباتالكمية زمفكافكقد،
الطالبات.لجميعساعتيفالبطاقةتطبيؽ

 صدق بطاقة المالحظة: .ه 

المالحظةمفخالؿاتباعثالثأنكاعمفالصدؽ تحققتالباحثةمفصدؽبطاقة لقد
المحكميفكصدؽاالتساؽالداخمي،كىيعمىالنحكالتالي:كىيصدؽالمحتكلكصدؽ

 :المحتوىصدق  .و 

بطاقة إجراءاتبناء خالؿ مف المالحظة محتكلبطاقة مفصدؽ تحققتالباحثة كقد
بطاقة فقرات صياغة ثـ كمف التعميمي المسرح الستخداـ األدائية بالميارات المالحظة

 دائية.المالحظةبحيثتمثؿالمياراتاأل

 صدق المحكمين: .ز 

عرض المالحظةتـ عبطاقة عمى مجاؿدد في المختصيف المحكميف التكنكلكجيامف
،فقرةكقدطمبمفالمحكميفإبداءكجيةنظرىـإزاءكضكحكؿ،كالمناىجكطرؽالتدريس

التعديالتالالزمة،كمافقامتالباحثةبعمؿكقدأبدلالمحكمكفمالحظاتىامةكقيمة
يفتحديدمدلصدؽالعباراتكمدلقياسماكضعتألجمو،كعميوفقدطمبمفالمحكم

الفقراتةالباحثتالتياتفؽالمحكميفعمىصالحيتيا،ىذاكقداستبعدالفقراتتـانتفاء
فقرةكالجدكؿالتالي(02)عددفقراتبطاقةالمالحظةصبحيلالتيأشارإليياالمحكميف

عمىمياراتيا.يبيفتكزيعفقراتبطاقةالمالحظة
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 جدول يبين توزيع فقرات بطاقة المالحظة: (4.6) جدول

 عدد الفقرات الميارات م
 4شخصيةميارات1

 4لغكيةميارات0

 5األداءالصكتيميارات3

 7األداءالمسرحيميارات4

 02 المجموع

:صدق التساق الداخمي .ح 

بالتحقؽمفصدؽاالتساؽالداخمي عمىعينةقامتالباحثة المالحظةبتطبيقيا لبطاقة
بحسابمعامالتارتباطبيرسكفبيفدرجاتتثـقام،(طالبة15)ككنةمفاستطالعيةم

مفالفقراتمع التيتكؿفقرة الانتميإلييالميارة مع لدرجة كالجدكؿكؿالكمية ميارة،
التاليتكضحذلؾ:

 الدرجة الكمية لمميارة التي تنتمي إلييامع  الميارةمعامل ارتباط كل فقرة من فقرات : (4.7) جدول

رقم  الميارة
 السؤال

 معامل
 الرتباط 

 مستوى 
 الدللة

 رقم الميارة
 السؤال 

 معامل 
 الرتباط

 مستوى
 الدللة 

صية
شخ

ت
يارا

م


 0.01دالةعند 0.722 1

كية
لغ
رات

ميا


 0.01دالةعند 0.924 1
 0.01دالةعند 0.812 2 0.01دالةعند 0.645 2
 0.01دالةعند 0.913 3 0.01دالةعند 0.887 3
 0.01دالةعند 0.758 4 0.01دالةعند 0.749 4

كتي
ص
ءال

الدا
تا

يارا
م

 

 0.01دالةعند 0.634 1

حي
سر
الم

داء
األ

رات
ميا

 

 0.01دالةعند 0.889 1
 0.01دالةعند 0.686 2 0.01دالةعند 0.617 2
 0.01دالةعند 0.835 3 0.01دالةعند 0.562 3
 0.01دالةعند 0.796 4 0.01دالةعند 0.703 4
 0.01دالةعند 0.533 5 0.01دالةعند 0.670 5



 0.01دالةعند 0.812 6
 0.01دالةعند 0.575 7

0.641(=0.01(كعندمستكلداللة)14*رالجدكليةعنددرجةحرية)
0.514(=0.05الجدكليةعنددرجةمستكلداللة)(كعند14حرية)**ر
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.(0.01يتضحمفالجدكؿالسابؽأفجميعالفقراتدالةإحصائيانعندمستكلداللة)
الداخميلمياراتالبطاقةتـحسابمعامالتاالرتباطبيفدرجةاالتساؽكلمتأكدمف

(:4.8كؿميارةكالدرجةالكميةلمبطاقةكماىكمكضحفيجدكؿرقـ)


 معامالت ارتباط كل ميارة من ميارات بطاقة المالحظة والدرجة الكمية لمبطاقة: (4.8) جدول

 مستوى الدللة الرتباط مع الدرجة الكمية لبطاقة المالحظة الميارة

 0.01دالةعند 0.672مياراتشخصية

 0.01دالةعند 0.757مياراتلغكية

 0.01دالةعند 0.645مياراتاألداءالصكتي

 0.01دالةعند 0.699مياراتاألداءالمسرحي

0.641(=0.01(كعندمستكلداللة)14*رالجدكليةعنددرجةحرية)
0.514(=0.05(كعندمستكلداللة)14حرية)**رالجدكليةعنددرجة



(2.21أفجميعالفقراتدالةإحصائيانعندمستكلداللة)ةيتضحمفالجداكؿالسابق
.تمتعبدرجةعاليةمفاالتساؽالداخميتممايدؿعمىافالبطاقة

 بطاقةالمالحظة:ثبات -أ

لالخت تطبيؽكاحد مفخالؿ المالحظة حسابثباتبطاقة تجربةتـ عمىعينة بار
:ماكىبطريقتيفاالختباراالستطالعية

 طريقةالتجزئةالنصفية. -1

 .معادلةككبر -0

 : Split-Half method طريقة التجزئة النصفية -1

لحسابثبات االستطالعية درجاتالعينة استخداـ النصفيةالبطاقةتـ التجزئة بطريقة
ككذلؾدرجةالنصؼالثانيالبطاقةمياراتمفميارةحيثاحتسبتدرجةالنصؼاألكؿلكؿ

باستخداـالبعدمفالدرجاتكذلؾبحسابمعامؿاالرتباطبيفالنصفيفثـجرلتعديؿطكؿ
يكضحذلؾ:التاليكالجدكؿ(Spearman-Brown)معادلةسبيرمافبراكف
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 البطاقة  مياراتمن  ميارةيوضح معامالت الرتباط بين نصفي كل : (4.9) جدول
 بعد التعديل الرتباطقبل التعديل ومعامل 

فالنصفيفغيرمتساكييف*تـاستخداـمعادلةجتمافأل

 أف السابؽ الجدكؿ مف يتضح )الثباتتمعامالمجمكع التعديؿ كبعد2.608قبؿ )
مفجيدةتتمتعبدرجةالبطاقةكىذايدؿعمىأفعالية،(كىيمعامالتثبات770.2التعديؿ)

الثباتتطمئفالباحثإلىتطبيقياعمىعينةالدراسة.
 

 بطاقة المالحظة باستخدام معادلة كوبر: ثبات -2

قامتالباحثةبالتأكدمفثباتاألداةمفخالؿثباتالتحميؿعبراألفراد،حيثقامت
مفخالؿخمس أخرل، كباالستعانةبزميمة الطمباتالمعمماتبنفسيا بتقييـ بطاقات،الباحثة

كقدتـحسابنسباالتفاؽبيفالنتائجالتيتكصمتإليياالباحثةمعزميمتياكذلؾباستخداـ
 :التاليةالصكرة تأخذ كالتي(cooper،(1973ككبر معادلة

 = معامل التفاق
 نقاط التفاق

X 100 
 نقاط الختالفالتفاق +  نقاط

كالجدكؿالتاميكضحذلؾ:فحصؿعمىمعامؿاتفاؽعاؿكمرض





 الفقرات عدد البعد
 الرتباطمعامل 

 قبل التعديل

 الرتباطمعامل 
 بعد التعديل

 0.844 0.730 4شخصيةميارات

 0.834 0.715 4لغكيةميارات

 0.806 0.787 *5األداءالصكتيميارات

 0.883 0.839 *7األداءالمسرحيميارات

 0.772 0.628 02 املالحظة ككل



93 

 يوضح ثبات المالحظة عبر األفراد: (4.11) جدول

 رقم
 البطاقة

نقاط التفاق بين 
 الباحث وزميمو

 نقاط الختالف بين 
 الباحث وزميمو

 مجموع 
 النقاط

139 1 97.5 

233 6 84.6 

346 3 93.9 

438 3 92.7 

542 4 91.3 

 1981792.0المجمكع

)أفالسابؽالجدكؿمفيتضح كانت االتفاؽ جيد90.2معامالت معامؿ كىذا )%
مع نفسو المحمؿ بوكصكؿ كيقصد األفراد الثباتباالتساؽعبر النكعمف كيطمؽعمىىذا

.شخصآخرعندتطبيؽإجراءاتعمميةالتحميؿنفسيا،ممايؤكدثباتاألداة

 جراءات الدراسة:إ
جراءاتلتنفيذالدراسة،كتمثمتىذهاالجراءاتفيالمراحؿالتالية:اإلامفاتبعتالباحثةعددن

.دراسةالكالبحكثالسابقةالعربيةكاألجنبيةذاتالصمةبمكضكعالدراساتاجعةرم-1

إعدادبطاقتيمالحظةإحداىمالتصميـالدمىكالمسرحالتعميميكاألخرلالستخداموكتـ-2
 المحكميف عمى صحتيلعرضالبطاقتيف مف كضبطيممتأكد ككضعيما الصكرةما في ا

.النيائية

البرنامج-3 المسرحالتعميميلدلالطالباتبناء كاستخداـ مياراتتصميـ التدريبيلتنمية
خالؿ:المعممات

.التدريبيتحديداليدؼالرئيسمفالبرنامج-أ
تحديداألىداؼالتعميميةلمبرنامج.-ب
امج.إعدادمحتكلالبرن-ت
تحديدطرؽكأساليبالتدريسالمناسبة.-ث
تحديداألنشطةكالكسائؿالتعميمية.-ج
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تحديدأساليبالتقكيـالمناسبة.-ح

ك-4 مفصالحيتو لمتأكد المحكميف، مف لمبرنامجعمىمجمكعة العاـ جراءعرضاإلطار ا 
النيائية.بالصكرةإخراجوالتعديالتالالزمةفيضكءمقترحاتيـ،كبعض

،بحيثتشتمؿعمىعينةكاحدةتجريبية.راسةاختيارعينةالد-5

.اعمىالمجمكعةالتجريبيةقبمينلبطاقةتطبيؽا-6

تطبيؽالبرنامجعمىالمجمكعةالتجريبية.-7

ا.عمىالمجمكعةالتجريبيةبعدينبطاقةالمالحظةتطبيؽ-8

9- )استخالصالنتائج لتحديد(البعدية–القبمية كتفسيرىا، كتحميميا احصائيا، كمعالجتيا
فاعمية التدريبيالبرنامج تنمية التعميميفي المسرح كاستخداـ تقديـمياراتتصميـ ثـ ،

النتائجكالتكصيات.

 : األساليب اإلحصائية المستخدمة
اإلحصائي البرنامج الباحثة استخدمت الدراسة، أىداؼ معالجةSPSSلتحقيؽ في

الدراسةالتالية:بيانات

كفيمايمياألساليبالمستخدمةفيالصدؽكالثبات:

 معامؿاالرتباطبيرسكف:لمكشؼعفصدؽاالتساؽالداخميلالختبار. -1

 معادلةسبيرمافبراكفلحسابالثباتبطريقةالتجزئةالنصفية. -2

اليجادثباتالبطاقة:معادلةككبر -3

صائيلمنتائجفييكمايمي:حأمااألساليبالمستخدمةفيالتحميؿاإل
  .الوتوسطاث الحسابيت واالًحرافاث الوعياريت -1
 ر ويلكوكسوى للكشف عي الفروق لعيٌتيي هرتبطتيي.اختبا -2
 .للفروق األثر حجن هي للتحقك هربع هعاهل )إيتا( -3

باستخداـالمعادلةالتالية:
Z

2 
η 

2
 = 

Z
2
  + 4 
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 التأثير بالنسبة لكل مقياس من مقاييس حجم التأثيرالجدول المرجعي المقترح لتحديد مستويات حجم 

 األداة المستخدمة
 حجم التأثير

 كبير جداً  كبير متوسط صغير

η 
2

 2.21 2.26 2.14 2.02 

 

 لبياففاعميةالبرنامجالتدريبيفيتصميـكاستخداـالمسرحالتعميمي.معدؿالكسبلبالؾ -4
 

 ص–س+ص×س
 دػس×د



إذتمثؿ:س=المتكسطالحسابيلممجمكعةفيالقياسالبعدم
ص=المتكسطالحسابيلممجمكعةفيالقياسالقبمي
د=الدرجةالنيائيةالعظمىلالختبار

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 الفصل الخامس

 وتفسيرىا نتائج الدراسة
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 الفصل الخامس

 ومناقشتيا نتائج الدراسة

الباحثة،كالمتعمقةبيدؼالدراسة لمنتائجالتيتكصمتإلييا الفصؿعرضان يتناكؿىذ
معرفةفاعميةبرنامجتدريبيلتنميةمياراتتصميـكاستخداـالمسرحالتعميميلدلالمتمثؿفي"

"spss"حيثتـاستخداـالبرنامجاإلحصائي"فيالجامعةاإلسالميةغزةالطالباتالمعممات
فيمعالجةبياناتالدراسة،كسيتـعرضالنتائجالتيتـالتكصؿإلييا،ككذلؾمناقشةالنتائج

كتفسيرىاكفيضكئياكضعتالباحثةمجمكعةمفالتكصياتكالمقترحات.



 :وتفسيره األولالسؤال اإلجابة المتعمقة ب
 عمى:ألكؿاينصالسؤاؿ الدراسة أسئمة المسرح  واستخدام ميارات تصميم مامف

 ؟د تنميتيا لدى الطالبات المعمماتالتعميمي المرا

 المتعمقةالسؤاؿتـاالطالعكلإلجابةعفىذا عمىاألدبالتربكمكالدراساتالسابقة
كاستطالعرأمعينةمفالمختصيفعفطريؽالمقابالتكمفخالؿبمكضعالدراسةالحالية

قائمةالمياراتالتيأعدتياالباحثةكأيضامجمكعةالمياراتالتدريبيةالعمميةالتيتككفمنيا
استطاعتالباحثةإعدادقائمة،البرنامجالذمعرضتوالباحثةفيالفصؿالرابعمفىذهالدراسة

كاستخدا كالتيمفمياراتتصميـ لدلالطالباتالمعممات، تنميتيا المسرحالتعميميالمراد ـ
.إعدادبطاقةالمالحظةتـخالليا

 :وتفسيره الثانيالسؤال اإلجابة المتعمقة ب
صورة البرنامج الالزم لتنمية ميارات ما:مفأسئمةالدراسةعمىلثانياينصالسؤاؿ

 الطالبات المعممات؟تصميم واستخدام المسرح التعميمي لدى 

فكلإلجابةع بإعدادكبناءالبرنامجالتدريبيلتنميةمياراتقامتالباحثةالسؤاؿىذا
كالمكضحةخطكاتبنا المسرحالتعميمي، )ئوتصميـكاستخداـ (77فيالفصؿالرابعصفحة

(5مففصكؿىذهالدراسة،ككضعالبرنامجكامالنفيممحؽرقـ)
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 :الثالث وتفسيرهالسؤال اإلجابة المتعمقة ب
ىؿتكجدفركؽذاتداللةإحصائيةعند:مفأسئمةالدراسةعمىالثالثينصالسؤاؿ

( α≤2.25مستكل ) المجمكعة درجات متكسطي كالبعدمبيف القبمي التطبيؽ في التجريبية
؟لبطاقةالمالحظةفيتصميـالدمىكالمسرحالتعميمي

تكجدفركؽذاتداللةالالتالي:كلإلجابةعفالسؤاؿقامتالباحثةبصياغةالفرض
بيفمتكسطيدرجاتالمجمكعةالتجريبيةفيالتطبيؽالقبمي(α≤ 2.25إحصائيةعندمستكل)

لبطاق التعميميكالبعدم كالمسرح الدمى تصميـ في المالحظة ة ،( رقـ يكضح5.1كالجدكؿ )
المتكسطاتالحسابيةكاالنحرافاتالمعياريةفيالقياسيفالقبميكالبعدم.

 المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لممجموعة التجريبية في : (5.1جدول )
 (21القياسين القبمي والبعدي)ن= 

 

 القياس البعدي القبميالقياس 

المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

 0.813 18.350 1.490 5.700عرائساليد

 0.821 13.400 1.432 4.950عرائسالعصا

 1.251 31.750 2.796 10.650تصميـالعرائسميارات

 1.667 31.400 2.059 12.350المسرحالكرتكني

 0.999 23.050 1.791 8.950المسرحالقماشي

 2.235 54.450 3.389 21.300تصميـالمسارحميارات

 2.966 86.200 5.434 31.950 الدرجة الكمية لمبطاقة 

( الجدكؿ مف البعدم5.1يتضح القياس في التجريبية المجمكعة بيف فركؽ كجكد )
كجيةداللة بالقياسالقبميلصالحالقياسالبعدمكلمتحقؽمفالنتائجالسابقةكتحديد مقارنة
الفركؽبيفالقياسيفالقبميكالبعدملمتكسطاتدرجاتالمجمكعةالتجريبيةاستخدمتالباحثة

لمتعرؼعمىداللةىذهالفركؽبيفالمتكسطاتWilcoxon,Tاختباركيمكككسكفالالبارمترم
كقيمة" الحسابية المتكسطات بيف الفركؽ نتائج يكضح جدكؿ يمي كفيما فيZالحسابية،  "

القياسيفالقبميكالبعدملممجمكعةالتجريبيةلمبطاقة.
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 ( في  Zدللة الفروق بين متوسطات درجات المجموعة التجريبية وقيمة): (5.2جدول )
 (21القياسين القبمي والبعدي)ن=

 
 العدد القياس

متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

 "Zقيمة "
مستوى 
 الدللة

 قبمي/بعدمعرائساليد

 0.000 0.000 0 الرتبالسالبة

3.935 
دالة عند 
2.20 

 210.000 10.500 20 الرتبالمكجبة

   0 التساكم

 قبمي/بعدمعرائسالعصا

 0.000 0.000 0 الرتبالسالبة

3.945 
دالة عند 
2.20 

 210.000 10.500 20 الرتبالمكجبة

   0 التساكم

تصميـميارات
 العرائس

 قبمي/بعدم

 0.000 0.000 0 الرتبالسالبة

3.926 
دالة عند 
2.20 

 210.000 10.500 20 الرتبالمكجبة

   0 التساكم

 قبمي/بعدمالمسرحالكرتكني

 0.000 0.000 0 السالبةالرتب

3.934 
دالة عند 
2.20 

 210.000 10.500 20 الرتبالمكجبة

   0 التساكم

 قبمي/بعدم المسرحالقماشي

 0.000 0.000 0 الرتبالسالبة

3.936 
دالة عند 
2.20 

 210.000 10.500 20 الرتبالمكجبة

   0 التساكم

تصميـميارات
 المسارح

 /بعدمقبمي

 0.000 0.000 0 الرتبالسالبة

3.927 
دالة عند 
2.20 

 210.000 10.500 20 الرتبالمكجبة

   0 التساكم

الدرجةالكمية
 لمبطاقة

 قبمي/بعدم

 0.000 0.000 0 الرتبالسالبة

3.924 
دالة عند 
2.20 

 210.000 10.500 20 الرتبالمكجبة

   0 التساكم
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(كجكدفركؽبيفالمتكسطاتالحسابيةلمدرجاتالتيحصمت5.0جدكؿ)يتضحمف
ككانتكقيمة" فيالقياسيفالقبميكالبعدم، التجريبية المجمكعة بيفالقياسيفألبعادZعمييا "

(،3.907(،)3.936(،)3.934(،)3.906(،)3.945(،)3.935البطاقةكانتعمىالتكالي)
إحصائيانلصالحالتطبيؽالبعدم.(كىيقيـدالة3.904)

كتعزكالباحثةىذهالنتيجةلألسبابالتالية:

المعرفة - جكانب بجميع يمـ كمتقف محكـ بشكؿ البرنامج لتنميةبناء الالزمة كالميارات
.مياراتتصميـالدمىكالمسرحالتعميمي

تعاكن - تعمـ مف كممتعة متعددة تدريسية طرؽ مف يتضمنو الطالبايما كأسريجعؿ ةت
 .كاحدة

تسيـفيجعؿككسائؿتدريبيةمينيةأخرلlcdالكسائؿالتعميميةالمستخدمةمفجياز -
 .فعاؿكمتقفكمشكؽطبيعةالتعمـ

مكاناتالطالباتلمطالباتبشكؿمتسمسؿراتطريقةعرضالميا - بمايتكافؽمعقدراتكا 
 بأقؿجيدككقت.راتأسيـبشكؿكبيرفيتنميةالميا

(كدراسة2010)م(كدراسةالبمك2015دراسةزرككشي)معكؿمفىذهالنتيجةكتتفؽ -
 .(2005المكح)

 
 :الرابع وتفسيرهالسؤال اإلجابة المتعمقة ب

لتنميةفاعميةىؿيحقؽالبرنامجالمعتمد:مفأسئمةالدراسةعمىالرابعينصالسؤاؿ
؟تصميـالمسرحالتعميميمياراتالطالباتالمعمماتعمى

يحقؽالبرنامجالمعتمدالالتالي:كلإلجابةعفالسؤاؿقامتالباحثةبصياغةالفرض
 التعميميفاعمية المسرح تصميـ عمى المعممات الطالبات .لبالؾالكسبمعدؿكفؽلتنمية

 ηالفرضقامتالباحثةبإيجادحجـالتأثيربحسابمربعإيتا"صحةكلمتحقؽمف
2

كمعامؿ،"
)الكسبلبالؾ "5.3كالجدكؿ مف كؿو بكاسطة التأثير يكضححجـ )η 2"الكسب كمعامؿ

لبالؾ.
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 η"و "Zقيمة ": (5.3جدول )
2

 والفاعمية  لمدرجة الكمية لمبطاقة إليجاد حجم التأثير بالكمعامل الكسب ل و " 

 حجم التأثير بالك Z Z2 Z2  + 4 η 2 البعد
 والفاعمية

 كبيرجدان 1.52 0.795 19.482 15.482 3.935عرائساليد
 كبيرجدان 1.40 0.796 19.564 15.564 3.945عرائسالعصا

 كبيرجدان 1.47 0.794 19.417 15.417 3.926مياراتتصميـالعرائس
 كبيرجدان 1.39 0.795 19.479 15.479 3.934المسرحالكرتكني
 كبيرجدان 1.44 0.795 19.490 15.490 3.936المسرحالقماشي

 كبيرجدان 1.41 0.794 19.425 15.425 3.927مياراتتصميـالمسارح
 كبيرجدان 1.43 0.794 19.395 15.395 3.924 الدرجةالكميةلمبطاقة
كبير.كالفاعميةلمبرنامج(أفحجـالتأثير5.3يتضحمفالجدكؿ)

كتعزكالباحثةىذهالنتيجةلألسبابالتالية:
الدمىإفتكظيؼالبرنامجساعدالطالباتعمىتنمية - المسرحالتعميميكمياراتصناعة

تصميمو.كذلؾيعكدلمدلدقةكجكدة
-  التعميميأسيمتبشكؿلمطالباتعمىمياراتالباحثةتدريبإفطريقة المسرح تصميـ

 .كبيرفيجعؿأثرالتعمـيبقىلمدةأطكؿ
االنتقاؿمفطرؽالتقكيـالمتنكعة،كعدـ - التأكدمفألخرلميارة كاتقافؽيحقتإالعند

ة.السابقالميارة
 قدراتالطالبات.مايتسـبوالبرنامجمفخطكاتمتسمسمةتتناسبمع -
كأىمياتدريبالطالباتعمىصناعةالمستخدمةداخؿالبرنامجالتدريسالتنكعفيطرؽ -

  .برنامجذكجكدةمرتفعةالدمىكالمسارحجعمتمفالبرنامج
التي البرنامجالتدريبيالمقترحعمىمجمكعةمفاألنشطةالتطبيقيةكاالستراتيجياتاءحتكا -

 الطالباتالمعمماتفيتصميـالمسارحتساىـفيتنميةميارات
المياراتفيفيتنميةبعضالبرنامجكبذلؾتككفالباحثةقدتأكدتمففاعميةاستخداـ -

 سرحالتعميمي.تصميـالم
(كبصؿ2011(كدراسةأبكلحية)2012كتتفؽىذهالنتيجةمعكؿمفدراسةفرجا) -

(2005(كدراسةالمكح)2009)
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 :الخامس وتفسيرهالسؤال اإلجابة المتعمقة ب 
ىؿتكجدفركؽذاتداللةإحصائية:"عمىمفأسئمةالدراسةالخامسينصالسؤاؿ

بيفمتكسطيدرجاتالمجمكعةالتجريبيةفيالتطبيؽالقبميكالبعدم(α≤0.05عندمستكل)
؟فياستخداـالمسرحالتعميميلبطاقةالمالحظة

تكجدفركؽذاتداللةالالتالي:كلإلجابةعفالسؤاؿقامتالباحثةبصياغةالفرض
القبميبيفمتكسطيدرجاتالمجمكعةالتجريبيةفيالتطبيؽ(α≤0.05إحصائيةعندمستكل)

المالحظة لبطاقة كالبعدم ،( رقـ كاالنحرافات5.4كالجدكؿ الحسابية المتكسطات يكضح )
المعياريةفيالقياسيفالقبميكالبعدم.

 المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لممجموعة التجريبية : (5.4جدول )
 (21في القياسين القبمي والبعدي)ن= 

 المهبرة

 القياس البعدي القياس القبمي

المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

 1.843 17.350 1.852 9.200 شخصية ميارات

 1.309 18.150 2.342 10.700 لغوية ميارات

 2.238 21.800 1.875 11.600 األداء الصوتي ميارات

 2.271 32.000 1.731 11.950 األداء المسرحي ميارات

 6.131 89.300 5.336 43.450 المالحظة ككل

( الجدكؿ مف البعدم5.4يتضح القياس في التجريبية المجمكعة بيف فركؽ كجكد )
كجيةداللة بالقياسالقبميلصالحالقياسالبعدمكلمتحقؽمفالنتائجالسابقةكتحديد مقارنة
الفركؽبيفالقياسيفالقبميكالبعدملمتكسطاتدرجاتالمجمكعةالتجريبيةاستخدمتالباحثة

لمتعرؼعمىداللةىذهالفركؽبيفالمتكسطاتWilcoxon,Tاختباركيمكككسكفالالبارمترم
كقيمة" الحسابية المتكسطات بيف الفركؽ نتائج يكضح جدكؿ يمي كفيما فيZالحسابية،  "

القياسيفالقبميكالبعدملممجمكعةالتجريبيةلمبطاقة.
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 ( Zدللة الفروق بين متوسطات درجات المجموعة التجريبية وقيمة): (5.5جدول )
 (21في  القياسين القبمي والبعدي)ن=

 العدد القياس الميارة
متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

 "Zقيمة "
مستوى 
 الدللة

 قبمي/بعدممياراتشخصية
 0.000 0.000 0 الرتبالسالبة

3.933 
 

دالةعند
0.01 

 210.000 10.500 20 الرتبالمكجبة
   0 التساكم

 قبمي/بعدممياراتلغكية
 0.000 0.000 0 الرتبالسالبة

3.841 
 

دالةعند
0.01 

 190.000 10.000 19 الرتبالمكجبة
   1 التساكم

مياراتاألداء
 قبمي/بعدم الصكتي

 0.000 0.000 0 الرتبالسالبة
3.927 

 
دالةعند
 210.000 10.500 20 الرتبالمكجبة 0.01

   0 التساكم

مياراتاألداء
 قبمي/بعدمالمسرحي

 0.000 0.000 0 الرتبالسالبة
3.930 

 
دالةعند
 210.000 10.500 20 الرتبالمكجبة 0.01

   0 التساكم

 قبمي/بعدم المالحظةككؿ
 0.000 0.000 0 الرتبالسالبة

3.922 
 

دالةعند
 210.000 10.500 20 الرتبالمكجبة 0.01

   0 التساكم

(كجكدفركؽبيفالمتكسطاتالحسابيةلمدرجاتالتيحصمت5.5مفجدكؿ)يتضح
ككانتكقيمة" فيالقياسيفالقبميكالبعدم، التجريبية المجمكعة بيفالقياسيفألبعادZعمييا "

(،كىيقيـدالة3.900(،)3.932(،)3.907(،)3.841(،)3.933البطاقةكانتعمىالتكالي)
البعدم.إحصائيانلصالحالتطبيؽ

كتعزكالباحثةىذهالنتيجةلألسبابالتالية:
ميارات - الطالباتعمىتنمية تكظيؼالبرنامجساعد التعميميكذلؾاستخداـإف المسرح

.دقتوكجكدتويعكدلمدل
إفطريقةتدريبالباحثةلمطالباتعمىميارات - المسرحالتعميميأسيمتبشكؿاستخداـ

 ااكحماسنكجعمتالعمميةالتعميميةأكثرتشكيقنقىلمدةأطكؿكبيرفيجعؿأثرالتعمـيب
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تدريبالطالباتعمى - استخداـالتنكعفيطرؽالتدريسالمستخدمةداخؿالبرنامجكأىميا
الدمىكالمسارحجعمتمفالبرنامجبرنامجذكجكدةمرتفعة.

الحظالباحث الممسرحةالطالباتالمعمماتأثناءعرضةكقد الدراما لمدركسبطريقة
اإل لمتعميـاألثر التالييجابي في المالحظات تركزت كاستيعابحيث كالفيـ التركيز زيادة :

فياالستفسارعفأشياءتؤكدزيادةابدأكبحيث،الفنيلدلاألطفاؿاألشياءالجديدةكالتذكؽ
أدخمتالبيجة لمتعميـكالسركركعييـ،ككما قابميتيـ زاد مما عمييـ مفخالؿتفريغيـ، كىذا

.لمشحناتالمكبكتةلدييـ
( البدم دراسة مف كؿ  مع النتيجة ىذه كالعكؿـ2013كتتفؽ خصاكنة كدراسة )

 (ـ2009(كدراسةأبكىداؼ)ـ2012(كدراسةالبقمي)ـ2012(كدراسةفرجا)ـ2012)


 

 :السادس وتفسيرهالسؤال اإلجابة المتعمقة ب
 السؤاؿ عمىالسادسينص الدراسة أسئمة مف : المعتمد البرنامج يحقؽ لتنميةفاعميةىؿ
؟ماتعمىاستخداـالمسرحالتعميميالطالباتالمعم

 الفرض صحة مف الفرضكلمتحقؽ بصياغة الباحثة البرنامجالتالي:قامت يحقؽ ال
المعتمد عمفاعمية المعممات الطالبات لتنمية التعميمي المسرح استخداـ الكسبمعدؿكفؽى
.لبالؾ

"صحةكلمتحقؽمف التأثيربحسابمربعإيتا  ηالفرضقامتالباحثةبإيجادحجـ
2



كلقدقامتالباحثةبحسابحجـتأثيرالعامؿالمستقؿ)البرنامج(عمىكمعامؿالكسبلبالؾ،
)البطاقة( التابع العامؿ لمبرنامج )كالفاعمية التأثير5.6كالجدكؿ حجـ يكضح كالفاعمية(

مف" ."بالؾ"كمعامؿالكسبلη 2بكاسطةكؿو








105 

 η"و "Zقيمة ": (5.6جدول )
2

 الفاعمية و لمدرجة الكمية لمبطاقة إليجاد حجم التأثير معامل الكسب لبالك و" 

 حجم التأثير بالك Z Z2 Z2  + 4 η 2 المستوى

 كبيرجدان 1.16 0.795 19.466 15.466 3.933مياراتشخصية

 كبيرجدان 1.17 0.787 18.756 14.756 3.841مياراتلغكية

 كبيرجدان 1.17 0.794 19.420 15.420 3.927مياراتاألداءالصكتي

 كبيرجدان 1.44 0.794 19.441 15.441 3.930مياراتاألداءالمسرحي

 كبيرجدان 1.27 0.794 19.379 15.379 3.922المالحظةككؿ

كبير.كالفاعمية(أفحجـالتأثير5.6يتضحمفالجدكؿ)

ألسبابعدةمنيا:الباحثةفاعميةالبرنامجالمرتفعكتعزك

شكؿكبيرفيجعؿبلمطالبات،أسيـكالمياراتاعاةالفركؽالفردية،فيتقديـالمعرفةرم -
بشكؿفعاؿ.التدريبالطالباتيشاركففيجميع

.فانتباىيشكؿالبرنامجكمايحكممفعناصرتشكيؽلمطالباتكجذب -

المتدربات.طالباتممناسبةلمياراتمايتضمفالبرنامجمف -

داخؿالبرنامجالتيجعمتمف - برنامجذكالتنكعفيطرؽالتدريسالمستخدمة البرنامج،
.أثناءالتدريبكطريقةالتعمـالتعاكنيجكدةمرتفعة،

.اعفالركتيفدنمفالتجديدبعياباحثةلكسائؿمتنكعةداخؿالبرنامج،أضفىجكناستخداـال -

النتيجةمعدراسةعمكاف) (كدراسةأبكـ2008(كدراسةأكزدمير)2012كتتفؽىذه
(ـ2000كدراسةعزازم)(ـ2006دحركج)

 كبذلؾتككفالباحثةقدتأكدتمففاعميةاستخداـالبرنامجفيتنميةبعضالمياراتفي
 المسرحالتعميمي.استخداـ
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 سة:راتوصيات الد
،تكصيالباحثةبمايمي:راسةبناءعمىالنتائجالتيتكصمتإليياالد

فيجميعمباحثتعميـالمرحمةاألساسيةاستراتيجيةالمسرحكالدراماضركرةتكظيؼ -

يجابيةعمىالعمميةالتعميمية.إالدنيالمالومفنكاحي

فيالعممةالتعميميةمسرحالعرائستدريبيةلممعمميف،فيكيفيةتكظيؼراتعقددك -

المسرحفيتنميةالمياراتالمغكيةستخداـعمىكيفيةايـتدريبكالتعممية

.صناعةالدمىكالمسارحالتعميميةعقددكراتتدريبيةلممعمميف،فيكيفية -

نش - راتإعداد فكائد فييا تبيف كالتربكييف، المشرفيف قبؿ مف فيتربكية التعميمي المسرح
.العمميةالتعميمية

بمايتناسبمعاستراتيجيةالتدريسالممسرحضركرةتصميـمناىجالمرحمةاألساسيةالدنيا -
ثارة.لم افييامفتشكيؽكا 

(البرنامجالتدريبيالمقترح،بطاقةمالحظة)الستفادةمفأدكاتالبحثكالمكادالمستخدمةا -
أثناءالخدمةلتنميةمياراتالتدريس.التعميـاألساسيبمايفيدفيتطكيرأداءمعممي

المكا - ضمف التعميمي المسرح مادة تككف كمياأف في الطالب يدرسيا التي ،التربيةتد
 .كقسـالتعميـاألساسيكبخاصةطالبقسـالمغةالعربية

الغكثمف - الحككميةكككالة التربيةكالتعميـ العمؿعمىتطبيؽالبرنامجفيكؿمفكزارة
 خالؿعمؿدكراتلممعمميفكالمعمماتلتطكيرأدائيـالتدريسي.
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 مقترحات الدراسة:
كفيضكءالتكصياتالسابقة،ماأسفرتعنونتائجالبحثكفيضكء،لمبحثالحالياستكماالن

إجراءالبحكثالتالية:ةقترحالباحثت

لدلالطالباتتصكرمقترحلبرنامجتدريبيلتنميةميارات - الكسائؿالتعميمية فيصناعة
المعمماتفيتخصصالتعميـاألساسي.

مياراتيقسـالتعميـاألساسيالطالباتالمعمماتفإلكسابتصكرمقترحلبرنامجتدريبي -
.صناعةكاستخداـاألقنعةالمسرحية

معايير - ضكء في التربية كمية في المعممات الطالبات أداء بتطكير تيتـ دراسات إجراء
الجكدةالعالمية.

قياسمدلفاعميةاستخداـأساليبتعميميةأخرلتستخدـفيإعدادالطمبةالمعمميففي -
كميةالتربية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



108 
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 والمراجع المصادر

 المراجع العربية: -أولً 

 .القرآفالكريـ-

اإلماراتالعربيةالمتحدة:.تككيفالمعمميفمفاإلعدادإلىالتدريبـ(.2005).األحمد،خالد
.دارالكتابالجامعيالعيف

التربيةالعمميةكطرؽالتدريسـ(.1997).األغا،إحسافكعبدالمنعـ،عبدا :مكتبة. غزة
.الجامعةاإلسالمية

 .11-7(،6-5،ع)مجمةالمشكاةـ(.نحكثقافةبانيةالخصائص.1986األمراني،حسف.)

أثرتكظيؼالدرامافيتنميةالمياراتالحياتيةفيالمغةالعربيةلدلـ(.2013).البدم،مراـ
األساسيفيمح شماؿغزةطالباتالصؼالرابع ماجستيرغيرمنشكرةافظة (.)رسالة

.جامعةاألزىر،غزة

فاعميةالمسرحالتعميميفيتنميةبعضمياراتاإللقاءلدلالطالبـ(.2009).سمكل،بصؿ
جامعةالزقازيؽ،(.رسالةدكتكراهغيرمنشكرة)المعمميفبشعبةالمغةالعربيةبكميةالتربية

.مصر

ىند البقمي، .(2012 بكحدةـ(. المتعمقة الحياتية الميارات تنمية العرائسفي مسرح فعالية
المقدسة بالعاصمة الركضة منشكرة)صحتيكسالمتيلدلطفؿ غير ماجستير (.رسالة

.جامعةأـالقرل،السعكدية

سمكل البمكم، .(2010 الذاتلدلطمبةـ(. مفيكـ فيتحسيف الدراما عمى قائـ برنامج أثر
.48-47،(3)48رسالةالمعمـ،األردف،.السادساألساسيالصؼ

(.فاعميةبرنامجتدريبيمقترحفيتنميةبعضالكفاياتالتدريسيةلدل2009البيطار،حمدم.)
الحتياجاتيـ كفقا الخدمة أثناء الصناعي الثانكم بالتعميـ المعمارية الفنية العمكـ معممي

 451-412(،150ممناىجكطرؽالتدريس،ع)التدريبية.مجمةالجمعيةالمصريةل



110 

نبيؿ ـ2002).جبر، الخدمة(. أثناء الدنيا األساسية المرحمة معممي تدريب برامج تقكيـ
جامعة(.)رسالةماجستيرغيرمنشكرةبمحافظاتغزةفيضكءاتجاىاتعالميةمعاصرة

 .غزةاألزىر،

التربيةالعمميةفيكميةالتربيةبجامعةكاقعبرنامجـ(.2004).الجسار،سمكلكالتمار،جاسـ
التربكية.الككيتمفكجيةنظرالطالبالمعمـ  .99-65،(5)ع،مجمةالعمـك

ك داليا حبيشي، محمد السعيدالبسيكني، الرازؽ، كعبد ـ(2012). لمتعمـ مقترحة بيئة فاعمية
التدريبالميدانيلدللتطكير2.0االلكتركنيالتشاركيقائمةعمىبعضأدكاتالكيب

الطالبمعمميالحاسباآللي . بالمنصكرة التربية كمية مصر–مجمة -705،(79)ع،
758.

االحتياجاتالتدريبيةلمعمميالرياضياتفيالمدارسالحككميةفيـ(2002حجازم،كجيو.)
.جامعةالنجاح،فمسطيف.)رسالةماجستيرغيرمنشكرة(محافظاتشماؿفمسطيف

.مركزالشاـ:كزارةالثقافةالفمسطينية.دراساتفيأدباألطفاؿـ(.2001).الحسيني،خميؿ

داككد حمس، .(2013 المغةـ(. أثرتكظيؼالمسرحالتعميميعمىالتحصيؿالدراسيلقكاعد
،(6)ع،مجمةجمعيةالقدسلمبحكثكالدراسات.العربيةلدلطمبةالصؼالثامفاألساس

122-155.

أثراستخداـالمدخؿالمنظكميفيتنميةمياراتالتدريسلدلـ(.2011حميمة،رانية.)أبك
)رسالةماجستيرالطالباتالمعمماتتخصصمعمـصؼبكميةالتربيةفيجامعةاألزىر

غيرمنشكرة(.جامعةاألزىر،غزة.

العمميةلمطالبالمعمميف(.ـ1997).حمداف،محمد –التربية كتطبيقاتيامفاىيميا ككفاياتيا
.:دارالتربيةالحديثةدمشؽ،سكريا.المدرسية

( جميؿ. 2013حمداكم، لممسرح(. جديدة إسالمية نظرة االطالع:نحك تاريخ يكليك27.
ـ.المكقع:2016

 ) http://www.alukah.net/literature_language/0/59792/#ixzz4FoIjHjum) 

http://www.alukah.net/literature_language/0/59792/#ixzz4FoIjHjum
http://www.alukah.net/literature_language/0/59792/#ixzz4FoIjHjum
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نتاجتصميــ(.2007).محمد،الحيمة :دارالمسيرةلمنشرعماف.الكسائؿالتعميميةالتعمميةكا 
.كالتكزيع

فاعميةالدراماالمسرحيةفيتنميةمياراتالمحادثةـ(.2012).خصاكنة،نجكلكالعكؿ،إيماف
االبتدائية المرحمة طالبات لدل الشفكية المتخصصة،ال. التربكية الدكلية ،(4)1مجمة

182-183. 

ماجد ـ(2002).الخطايبة، كتطبيقاتيا. األسسالنظرية العممية عمافالتربية دارالشركؽ. :
 .لمنشركالتكزيع

كالخطيب رداح الخطيب، أحمد، .(2006 الفعاؿـ(. التدريب . عالـ الحديثعماف: الكتب
.لمنشركالتكزيع

أحمد الخطيب، .(2008 كاستراتيجياتـ(. نماذج العربي المعمـ إعداد الكتبعماف:. عالـ
.الحديثلمنشركالتكزيع

أثربرنامجمقترحيعتمدعمىالدرامالتنميةمفاىيـالتربيةالبيئيةـ(.2009خكصة،كليد.)أبك
)رسالةماجستيرغيرمنشكرة(.السادساألساسيبغزةكاالتجاهنحكىالدلطمبةالصؼ

غزة.جامعةاألزىر،

النظريةكتطبيقاتياـ(.1982خيرا،سيد.) .مصر:مكتبةاألنجمكالتربيةالعمميةأسسيا
المصرية.

أثراستخداـالمسرحفيتعميـمياراتمتضمنةفيمناىجالمغةـ(.2006دحركج،سياـ.)أبك
ع العربية األساسي األكؿ الصؼ تالميذ تحصيؿ منشكرة(.مى غير ماجستير )رسالة

 جامعةاألزىر،غزة.

فاعميةبرنامجتدريبيفيتنميةمياراتتصميـكانتاجممؼاإلنجازـ(.2014).دغمش،ىالة
بغزة االسالمية بالجامعة التربية كمية طالبات لدل نحكه كاالتجاه رسالة)االلكتركني

،غزة.الجامعةاالسالمية(.منشكرةماجستيرغير

عدادهكدليؿالتربيةالعممية(.ـ1996)راشد،عمي القاىرة،مصر:دارالفكر.اختيارالمعمـكا 
.العربي



112 

15تاريخاالطالع:مسرحالدمىكالعرائسفيحمقةعمؿتربكية..(ـ2009الرحبي،عبدا.)
 (http://www. startimes. com/f. aspx?t=20874233):المكقع.ـ2015نكفمبر

 (. تحديد الحاجاث التدريبيت لوعلن الصف في الصفوف األساسيتم0221فضل. ) أبو الروس،

 . جاهعت )رسالت هاجستير غير هٌشورة( األربعت األولى للودارس الحكوهيت بوحافظت ًابلس 

 الٌجاح، فلسطيي. 

برنامجتدريبيالكسابطمبةقسـالتربيةالفنيةمياراتصناعةـ(.2015).ةالزرككشي،سرك
 .العراؽجامعةكاسط،(.رسالةماجستيرغيرمنشكرة)كاستخداـاالقنعةالمسرحية"لمطالبة

غريبلمنشر..القاىرة:مكتبةإدارةالمكاردالبشريةـ(.1992السممي،عمي.)

.لمنشرغريبمكتبة:القاىرة.األفرادكالكفاءةاإلنتاجيةإدارة(.ـ1985.)عميالسممي،

عماف،.الفنكفالتشكيمية،المكسيقا،تعميـاألطفاؿالدراما،المسرحـ(.2005).سميماف،نايؼ
.األردف:دارصفاءلمنشركالتكزيع

مجمةكحدةتدريبفيالنمكالمينيلممعمميف.:المدرسةـ(.دكربرنامج2006سمكر،رياض.)
503-463(،2)14الجامعةاإلسالمية،

عماف:دارالمسيرة.تطكيرالمناىجالتعميميةـ(.2011).الشربيني،فكزم،كالطنطاكم،عفت
.لمنشركالتكزيع

كالمياراتـ(.فعاليةبرنامجمقترحلتنميةبعضجكانبتدريس1996)الشريؼ،ككثر. العمـك

)طبيعةككيمياء،كتاريخطبيعي(بكميةالتربية التدريسيةلدلطالبالفرقةالثالثةعمميعمـك

 .سكىاج،جامعةجنكبالكادم،(11ع)،المجمةالتربكيةبسكىاج.

.القاىرة:العربيلمنشركالتكزيع.الدراماالمرئيةـ(.1995).شكرم،عبدالمجيد

 )أبك مالؾ. الرحمفكالريماكم، عبد معممكفكمسرحيكفيستكشفكفأشكاال2005شمالة، ـ(.
.92-91،(17)ع،مجمةرؤلتربكيةكىياكؿمتغايرةلممسرحكالدراماالصفية.

http://www.startimes.com/f.aspx?t=20874233
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فاعميةبرنامجتدريبيقائـعمىاستراتيجياتماكراءالمعرفةلتنميةـ(.2015شمكط،اعتداؿ.)
المعرفيلدلالطالباتالمعمماتتخصصرياضياتبكميةالتربيةفيمياراتالتفكيرفكؽ
 جامعةاألزىر،غزة..)رسالةماجستيرغيرمنشكرة(جامعةاألزىر،غزة

.فاعميةبرنامجقائـعمىالذكاءالبصرملتنميةمياراتخطالنسخـ(2013صرصكر،ىاني.)
)رسالةماجستيرسيبجامعةاألقصىالعربيلدلالطالباتالمعمماتبمرحمةالتعميـاألسا

غيرمنشكرة(جامعةاألزىر،غزة.

.102-83،(52)ع،مجمةاألكاديمي.التمقيفيالمسرحـ(.2009).الطائي،محمد

سيير مصطفىكحكالة، السميع، )عبد .2005 كتدريبوـ(. تنميتو المعمـ إعداد دار. عماف:
.الفكرلمنشركالتكزيع

 .القاىرة:عالـالكتب.مسرحكدراماالطفؿـ(.2007).عبدالمنعـ،زينب

سييؿ عبيدات، .(2007 كتنميتيــ(. المعمميف إعداد لمنشر. الحديث الكتب عالـ عماف:
 .كالتكزيعكجارالمكتابالعالمي

سمكل عزازم، .(2000 لدلـ(. الجيرية القراءة ميارات تنمية في التعميمي المسرح فاعمية
،جامعةالزقازيؽ.رسالةماجستيرغيرمنشكرة()الثانيةمفالتعميـاألساسيتالميذالحمقة

مصر.

ـ(.فاعميةبرنامجتدريبيمقترحلتطكيرالكفاياتالمينيةلطمبةمعممي2013العجرمي،باسـ.)
()رسالة2008غزةفيضكءاستراتيجيةإعدادالمعمميف)-التعميـاألساسيبجامعةاألزىر

 منشكرة(.جامعةاألزىر،غزة.ماجستيرغير

( عبدا. المسرحيـ(.2010العطاس. التكظيؼ في دراسات اال. تاريخ 15طالع:
2015نكفمبر  https://uqu. edu. sa/files 2/tiny _mce/plugins/file)):المكقعـ،

manager/files/. . . /dr)adra. doc) 

عبدا،العطاس (ـ1992). السعكدية. العربية المممكة في المدرسي المسرح المكرمة. مكة
:مطابعالصفاػ

file:///F:/رسائل%202016/سماهر%20الللي/(https:/uqu.%20edu.%20sa/files%202/tiny%20_mce/plugins/file%20manager/files/.%20.%20.%20/dr)adra.%20doc
file:///F:/رسائل%202016/سماهر%20الللي/(https:/uqu.%20edu.%20sa/files%202/tiny%20_mce/plugins/file%20manager/files/.%20.%20.%20/dr)adra.%20doc
file:///F:/رسائل%202016/سماهر%20الللي/(https:/uqu.%20edu.%20sa/files%202/tiny%20_mce/plugins/file%20manager/files/.%20.%20.%20/dr)adra.%20doc
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.عماف:داراإلدارةالتعميميةكاإلشراؼالتربكمأصكلياكتطبيقاتياـ(.2001عطكل،جكدت)
الثقافةلمنشركالتكزيع.

الياشمي،عبدالرحمفكعطية،محسف فيإعدادمعمـالتربيةـ(.2008). العمميةكتطبيقاتيا
 .عماف:دارالمناىجلمنشركالتكزيع.المستقبؿ

 .دارالمسيرةلمنشركالتكزيععماف:.التدريسالممسرح(.ـ2008.)المكح،أحمدكعفانة،عزك

( المنيجكتطكيرهـ(.2010عالـ،عباس. تاريخدكرالمعمـفيتقكيـ . ديسمبر2االطالع:
 ( http://kenanaonlinecom/users/abbasallam/posts/196494):مكقعال،ـ2015

صييب 2012).عمكاف، فيـ(. بو كاالحتفاظ التحصيؿ عمى التعميمية الدراما تكظيؼ أثر
األساسي الرابع الصؼ تالمذة لدل األدبية النصكص )تدريس غيررسالة ماجستير

.الجامعةاإلسالمية،غزة.منشكرة(

القاىرة:مكتبةعيفشمس..ادارةالمكاردالبشريةـ(.1976عميش،محمد.)

،(16)4،مجمةرؤلتربكية،تكظيؼالدرامافيتعمـالمغةالعربيةـ(.2005.)العمرم،عطية
52-53. 

عماف:دارالفكر.الطفؿ)منيجكتطبيؽ(الدراماكالمسرحفيتعميــ(.2000).العناني،حناف
 .لمطباعةكالنشركالتكزيع

عماف:دارالفكرلمطباعة.الففكالدراماكالمكسيقافيتعميـالطفؿ.ـ(2002).حناف،العناني
 .كالنشركالتكزيع

الرحمف عبد اكجامؿ، عبد )الفرا، العمميةـ(.1999. الحديثفيالتربية كالتدريس المرشد
 .عماف:مكتبةدارالثقافة.اإلصداراألكؿ.المصغر

أثراستخداـالدرامافيتنميةالمفاىيـالرياضيةلدلتالمذةـ(.2012).فرجا،عبدالكريـ
غزة بقطاع الكسطى بالمحافظة األساسي األكؿ الصؼ التربي. مجمة  ،(178)ع،قطرة

285-328.

.،القاىرة:أميرةلمطباعة1ط.كالمدخؿالدراميالمناىجـ(.2001)ر.القرشي،أمي

http://kenanaonlinecom/users/abbasallam
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ىنية لينا، أميفك الكخف، المغةـ(.2009). فيتدريسقكاعد التعميمية الدراما أثراستخداـ
،المجمةاألردنيةفيالعمكـالتربكية.العربيةفيتحصيؿطالباتالصؼالعاشراألساسي

5(3)،201-216.

.لبناف:مؤسسةالرسالة.المسرحاإلسالميحكؿ.(1987نجيب.)الكيالني،

أثراستخداـالدراماعمىتنميةمياراتالتفكيراالبداعيفيمبحثـ(.2011لحية،ختاـ.)أبك
الصؼالثالثاألساسيفيشماؿغزة لدلتالميذ العربية ماجستيرغيرالمغة )رسالة

منشكرة(.جامعةاألزىر،غزة.

 كالجمؿ، أحمد، المصطمحاتالتربكيةكالمعرفيةفيالمناىجـ(.1996).عميالمقاني، معجـ
 .القاىرة:عالـالكتب.كطرؽالتدريس

أحمد،المكح .(2005 مياراتـ(. لتنمية التعميمي المسرح باستخداـ مقترح برنامج فعالية
المغكم التكاصؿ مدخؿ األساسيفيضكء الشفكملدلطالبالصؼالسابع التكاصؿ

،األقصىجامعةكشمسعيفجامعةبيفالمشترؾالبرنامج (.)رسالةدكتكراهغيرمنشكرة
غزة.

2001المكلك،فتحية.) ـ(.أثربرنامجمقترحفيضكءالكفاياتعمىالنمكالمينيلطمبةالعمـك
شمسعيفجامعةبيفالمشترؾالبرنامجبكمياتالتربيةبغزة)رسالةدكتكراهغيرمنشكرة(.

،غزة.األقصىجامعةك

فتحي كالديب، محمد مجاكر، .(1993 المدرسيـ(. التربكية،المنيج كتطبيقاتو أسسو ،9ط.
.الككيت:دارالقمـلمنشركالتكزيع

ىاشـ الكسائؿالتعميميةـ(.2012).مصطفى، :ـمكقع2015ديسمير5خاالطالع:تاري.
(com/users/mhae2016/posts /399424http://kenanaonline. ) 

فاعميةاستخداـممؼاإلنجازاإللكتركنيلتنميةبعضالكفاياتـ(.2012مطمؽ،ىناء.)أبك
 )رسالةماجستيرالتدريسيةلدلالطالباتالمعمماتبكميةالتربيةفيجامعةاألقصىبغزة

 غيرمنشكرة(.جامعةاألزىر،غزة.

.عماف:دارالشركؽلمنشركالتكزيع.فيمسرحاألطفاؿـ(.1984معاؿ،عبدالفتاح.)أبك
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.عماف:دارأساليبتعميـالقراءةكالكتابةـ(.2000مغمي،سميحكسالمة،عبدالحافظ.)أبك
يافاالعمميةلمنشركالتكزيع.

لمعمميالتربيةاالجتماعيةفاعميةبرنامجالتدريبأثناءالخدمةـ(.1994.)المكمني،عاطؼ
األردف في التربكيكف كالمشرفكف المعممكف يراىا كما غيركالكطنية ماجستير )رسالة

منشكرة(.الجامعةاألردنية،عماف.

محمد الناصر، .(2008 المناىجلمادةأـ(. كفؽمنحىمسرحة الدراما التدريسباستخداـ ثر
الدراسي فيالتحصيؿ العربية المغة ميارتياالستماعكالتحدثلدلتالميذقكاعد كتنمية

العربيةالسعكدية القطيؼفيالمممكة )رسالةدكتكراهالصؼالسادساالبتدائيفيمدينة
.الجامعةاألردنية،األردف(.غيرمنشكرة

فاعميةبرنامجمقترحفيتنميةمياراتالتربيةالعمميةلدلطمبةقســ(.2010.)نجـ،مناؿ
جامعةاألزىر،.)رسالةماجستيرغيرمنشكرة(اتاإلسالميةفيجامعةاألزىربغزةالدراس
.غزة

جماؿ النكاصرة، .(2014 الدراسيةـ(. المناىج مسرحة لمنشر. الحامد كمكتبة دار عماف:
 .كالتكزيع

عبي )راليباش، .2010 الجغرافيةـ(. فياكتساببعضالمفاىيـ الدراما مدخؿ استخداـ أثر
.جامعةاألزىر،غزة(.)رسالةماجستيرغيرمنشكرةطالباتالصؼالسابعلدل

النحكالعربي أثراستخداـالمسرحفيتدريسبعضمكضكعاتـ(.2009.)ىداؼ،رائدأبك
األساسي الثامف الصؼ طمبة تحصيؿ الجامعةعمى منشكرة(. غير ماجستير )رسالة

 .اإلسالمية،غزة

 )أبك فؤاد. 2003الييجاء، المشرفيفكالطالبالمعمميفـ(. المناىجدليؿعمؿ دار عماف: .
لمنشركالتكزيع.

.غزة:مكتبةالطالبالجامعي.فمسطيف.مبادئالتربيةالعمميةـ(.2005.)ياسيف،رياض

ىدل اليامي، .(2014 كتكظيؼـ(. تصميـ ميارات لتنمية تفاعمي إلكتركني كتاب فاعمية
المعمماتالر الطالبات لدل الكيب عبر المعرفية منشكرة()حالت غير ماجستير .رسالة

،السعكدية.جامعةأـالقرل
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الدراماككتطكيرسماتالمربيالفعاؿضمفبرامجالطفكلةالمبكرةـ(.2006).اليمني،ىالة
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 : (1ممحق )
 الدراسة ألدوات المحكمين السادة بأسماء قائمة

 

 الجامعة اسم المحكم م
الجامعةاإلسالميةدعزكعفانةأ.-1
الجامعةاإلسالميةد.داكدحمس-2
الجامعةاإلسالميةد.أدىـالبعمكجي-3
الجامعةاإلسالميةد.ياسراألشقر-4
التطبيقيةد.نجكلفكزمصالح-5 الكميةالجامعيةلمعمـك
التطبيقيةد.محمدراتبكمخ-6 الكميةالجامعيةلمعمـك
التطبيقيةدىشاـغراب-7 الكميةالجامعيةلمعمـك
كزارةالتربيةكالتعميـالعاليد.أنكرشمداف-8
كزارةالتربيةكالتعميـالعاليد.محمكدعبدالمجيدعساؼ-9
القدسالمفتكحةصبيحد.لينا-10
التطبيقيةلمعمـكالجامعيةالكميةديةأبكخميسىناء أ.-11
التطبيقيةرناالسيدسمارةأ.-12 الكميةالجامعيةلمعمـك
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 : (2) ممحق
 الصورة األولية لبطاقة المالحظة

 تحكيم البطاقة



بسـاالرحمفالرحيـ

 الموضوع : تحكيم بطاقة مالحظة

 السيد الدكتور/......................................................حفظو اهلل

 السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو

فاعمية برنامج تدريبي لتنمية ميارات تصميم واستخدام المسرح تقكـالباحثةبدراسةبعنكاف"
لمتطمبات التعميمي لدى الطالبات المعممات في الجامعة اإلسالمية غزة" استكماال كذلؾ

كطرائؽ المناىج قسـ اإلسالمية بالجامعة التربية كمية مف الماجستير درجة عمى الحصكؿ
ةمالحظةتبيفمياراتتصميـكاستخداـالمسرحكقداقتضتالدراسةاستخداـبطاق،التدريس
ميارات األداء المسرحي,حيثصنفتالفقراتالكاردةفيياإلىسبعمجاالتكىي:،التعميمي

ميارات ميارات األداء الحركي,ميارات األداء الصوتي,ميارات لغوية,ميارات شخصية,
ميارات صنع المسارح. صنع العرائس, منكـ نرجك فقراتبطاقةكلذا باالطالععمى التكـر

كتحديدماإذاكانتمنتميةلممجاؿالذمكردتفيوأكغيرمنتمية،كماإذاكانت،المالحظة
في بكضعيا يرجىالتكـر أكإضافةفقراتجديدة تعديالن رأيتـ ذا كا  مناسبةأكغيرمناسبة،

 ..المناسبالفراغ

 تعاونكم حسن شاكرة

 

 الباحثة: سماىر مصطفى الممي         



122 

 بطاقة مالحظة لستخدام المسرح التعميمي لدى الطالبات المعممات 
 تخصص تعميم أساسي

 غير
مناسبة  غير  مناسبة 

 ـ الميارة منتمية منتمية

ميارات تتعمق باألداء المسرحي أول:  

تتزامفحركةالنصمعحركةالدميةأثناءعرض    
 المسرحية.

1.  

العرض     أثناء دمية لكؿ الشخصي الطكؿ تراعي
 بحيثتبرزالشخصيةالمكجكدةفيالدرس.

2. 

  .3 يككفالحكارسيالكمفيكماكيجرمبشكؿطبيعي.    

الطمبة     كانفعاالت عكاطؼ المعممة الطالبة تثير
 أثناءعرضالمسرحية.

4.  

أفتراعيالتسمسؿالطبيعيألحداثالدرس.     5. 

 .6 بدايةالعرضلممسرحيةمشكقة.تككف    

اتككفالخاتمةمريحةنفسين     7. 

 ثانيا: ميارات شخصية

المتميز     الحضكر خالؿ مف الطمبة انتباه تجذب
الذمتبرزهشخصيةالمعممة.

1. 

أفتقؼأماـالطمبةبثباتكثقةبالنفس.     2. 

المكاقؼ     التكيؼمع عمى كقدرة بفطنة تتمتع أف
الطارئة.

3. 

الدرس     شخصية كضكح المعممة الطالبة تراعي
كتميزىاكتكفرعنصراإلمتاعفييا.

4. 
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 غير
مناسبة  غير  مناسبة 

 ـ الميارة منتمية منتمية

أفتضفيالطالبةالمعممةركحالفكاىةكالدعابة    
بشخصيةالدمية.

5. 

 ثالثا: ميارات لغوية

مف     الحركؼ اخراج المعممة الطالبة تحسف
مخارجياالصحيحة.

1. 

المغكيةبالمساحةالصكتيةتراعياشباعالمفردات    
المناسبة.

2. 

تستخدـالمغةالدارجةالمبسطةليفيمياالطالب.     3. 

ميارات األداء الصوتي رابعا:  

بما     كانخفاضا ارتفاعا الصكت طبقات في تنكع
يكافؽالمعنى.

1. 

أجؿ     مف معينة مشاىد الصمتعند ميارة تتقف
 جذبانتباهالطمبة.

2. 

يستحسف،بإعادتولتثبيتالمعمكماتعندتكررما    
 الطمبة.

3. 

تعبرعفاالنفعاالتبتمقائيةدكفمبالغة     4. 

 خامسا: ميارات األداء الحركي 

دكرىا     مع لتتكافؽ العرض عند الدمية تحرؾ
 بالدرس.

1. 

تحرؾأصابعيدىالمتعبيرعفالمعنىالمراد.     2. 

أدائياالحركيلمدمية.تزامفأدائياالصكتيمع     3. 
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إضافتيا؟/ تريد أخرى ميارات ىناك ىل  
................................................................................
................................................................................
................................................................................

................................................................................
................................................................................
................................................................................

................................................................................
................................................................................
................................................................................ 
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 رح بأنواعيمابطاقة مالحظة لتصميم العرائس والمسا
 

غير 
غير  مناسبة مناسبة

 م الميارة منتمية منتمية

 اليد عرائس: أول
الخاصة     الباتركنات المعممة الطالبة ترسـ

 بشخصياتدمىالدرس.
1. 

كفؽ     القماش عمى كتقصو الباتركف مع تتعامؿ
المعايير.

2. 

تخيطالدمىحسبتعميماتالمدربة     3. 
المدربةبتعميميالممتدربات.تجيدغرزمعينة     تقـك 4.  
تضيؼكمالياتالدميةالمرادصنعيابمايتكافؽمع    

شخصيةالدميةالمكجكدةبالدرس.
5. 

 ثانيا: عرائس العصا

    تستخرجالطالبةالمعممةالرسكماتالمالئمةحسب
شخصياتالدرس.

1. 

اإلكسسكارات     تضيؼ بما العصا لدمية المناسبة
يتالءـمعشخصياتالدرس

2.  

بما     العصا لدمية المناسبة  اإلكسسكارات تضيؼ
يتالءـمعشخصياتالدرسالمرادمسرحتو.

3. 

 أول: تصميم المسارح الكرتونية
الكرتكف     تصمحمتعددةأشكاؿىيئةعمىتشكؿ

   كمسرح.
1.  

صنع     في كالكرتكف اآلمنة البيئة خامات تستغؿ
المسرح.

2. 
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غير 
غير  مناسبة مناسبة

 م الميارة منتمية منتمية

تقصالقماشكفؽقياساتالمسرحالمعدبالكرتكف     3. 
عمى     القماش تثبيت في السيمككف فرد تستخدـ

تقاف الكرتكفبدقةكا 
4. 

مناسبة     تككف بحيث تستخرجيا أك رسكمات ترسـ
لممسرحالمعد

5. 

 .6 تتكافؽمععمرالطمبة.تستخرجالرسكماتالتي    
.تزيفالمسرحبالكمالياتالمناسبة     7. 

 ثانيا: تصميم المسرح القماشي

لمدرسالمراد     الرسكماتالمالئمة تستخرجأكترسـ
 مسرحتو.

1.  

جياز     بعضتكبيرفيالبركجكتكرتستخدـ
الرسكمات.

2. 

تتقفميارةالتمكييفكفؽاألسسالمعركفةكدرجات    
األلكافكمدلمناسبتيالألطفاؿ.

3. 

بشكؿالمسرحعمىالرسكماتكتنسيؽتكزيع    
مناسب.

4. 

المكاف     كعمؿالمسرحلفتحةالمناسبتختار
الستارة.

5. 

 ىل ىناك ميارات أخرى تريد/ إضافتيا؟
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
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 : (3) ممحق
 الصورة النيائية لبطاقة المالحظة

والمسارح بأنواعيما بطاقة مالحظة لتصميم العرائس  
 بدرجة
 قميمة جدا

 بدرجة
 قميمة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
 كبيرة جدا

 م الميارة

 أول: ميارة تصميم العرائس
 أ. عرائس اليد

الخاصة      الباتركنات المعممة الطالبة ترسـ
 بشخصياتدمىالدرس.

1. 

كفؽ      القماش عمى كتقصو الباتركف مع تتعامؿ
المعاييرالمحددة.

2. 

تجيدحياكةالدمىكفؽتعميماتالمدربة.      3. 
يعزز      بما الدمية شكؿ عمى فنية لمسات تضفي

تخيؿالشخصية.
4. 

 ب: عرائس العصا                   
     تستخرجالطالبةالمعممةالرسكماتالمالئمةحسب

شخصياتالدرس.
1. 

      كتمكنيا الرسكمات عيدافتقص عمى كتثبتيا
مناسبة.

2. 

مع      يتالءـ بما لمدمية فنية لمسات تضيؼ
شخصياتالدرسالمرادمسرحتو.

3. 

 ثانيًا: تصميم المسارح 
 أ. المسرح الكرتوني

فيصنع      كالكرتكف اآلمنة خاماتالبيئة تستثمر
    المسرح.

1.  

تصمح      متعددة أشكاؿ ىيئة عمى الكرتكف تشكؿ
 كمسرح.

2. 

المعد      المسرح قياسات كفؽ القماش تقص
بالكرتكف.

3. 
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 بدرجة
 قميمة جدا

 بدرجة
 قميمة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
 كبيرة جدا

 م الميارة

عمى      القماش تثبيت في السيمككف فرد تستخدـ
تقاف. الكرتكفبدقةكا 

4. 

ترسـرسكماتبحيثتككفمناسبةلممسرحالمعد.      5. 
 .6 تراعيالعمرالزمنيفيرسـالرسكمات.     
تزيفالمسرحبالكمالياتالمناسبة.      7. 

 ب. المسرح القماشي

المراد      لمدرس المالئمة الرسكمات تستخرج
 مسرحتو.

1.  

 .2 بعضالرسكمات.فيتكبيرl.c.dجيازتستخدـ     
تتقفميارةالتمكيفكفؽاألسسالمعركفةكدرجات     

األلكافكمدلمناسبتيالألطفاؿ.
3. 

تنسؽالرسكماتعمىالمسرحبشكؿمناسب.      4. 
ككضع      المسرح لفتحة المناسب المكاف تختار

الستارة.
5. 
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 بطاقة مالحظة لستخدام المسرح التعميمي لدى الطالبات 
 المعممات تخصص تعميم أساسي

 بدرجة
 قميمة جدا

 بدرجة
 قميمة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
ـ الميارة كبيرة جدا

 أوًل: ميارات شخصية
      المتميزتجذبانتباه الحضكر خالؿ مف الطمبة

الذمتبرزهشخصيةالمعممة.
1. 

تقؼأماـالطمبةبثباتكثقةبالنفس.      2. 
المكاقؼ      مع التكيؼ عمى كقدرة بفطنة تتمتع

الطارئة.
3. 

تضفيالطالبةالمعممةركحالفكاىةكالدعابةمف     
خالؿشخصيةالدمية.

4. 

 ثانيًا: ميارات لغوية
مف      الحركؼ إخراج المعممة الطالبة تحسف

مخارجياالصحيحة.
1.

تراعيإشباعالمفرداتالمغكيةبالمساحةالصكتية     
المناسبة.

2.

تستخدـالمغةالسميمةالمبسطةليفيمياالطالب.      3.

،)ضمانتراعينطؽالمفرداتبالتشكيؿالمناسب     
كسر(،فتحان

4.

 ميارات األداء الصوتي ثالثًا:
بما      ا كانخفاضن ارتفاعنا الصكت طبقات في تنكع

يكافؽالمعنى.
1. 

مف      يتطمبمكقؼما الصمتعندما تتقفميارة
 أجؿجذبانتباهالطمبة.

2. 

المعمكمات      لتثبيت بإعادتو يستحسف، ما تكرر
 عندالطمبة.

3. 
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 بدرجة
 قميمة جدا

 بدرجة
 قميمة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
ـ الميارة كبيرة جدا

      استفياـ مف األساليب نكع كتعجبتميز
..إلخمفخالؿنبرةصكتيا..كنداء

4. 

تعبرعفاالنفعاالتبتمقائيةدكفمبالغة      5. 
ميارات األداء المسرحي رابعا:  

أثناء      الدمية حركة مع النص حركة تتزامف
العرض.

1. 

العرض      أثناء تراعيالطكؿالشخصيلكؿدمية
 بمايبرزالشخصيةالمقصكدة.

2. 

      بشكؿيككف كيجرم كمفيكمنا سيالن الحكار
 طبيعي.

3. 

 .4 تثيرعكاطؼكانفعاالتالطمبةأثناءالعرض.     
تراعيالتسمسؿالطبيعيألحداثالدرس.      5. 
 .6 تككفبدايةالعرضلممسرحيةمشكقة.     
 .7 تغمؽالخاتمةبمايحقؽالراحةالنفسيةلمطمبة.     
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 :(4ممحق )
 لتحكيم البرنامج التدريبيالصورة األولية  

 

بسـاالرحمفالرحيـ

 الموضوع : تحكيم برنامج تدريبي

 السيد الدكتور/......................................................حفظو اهلل

 السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو

يم واستخدام المسرح فاعمية برنامج تدريبي لتنمية ميارات تصمتقكـالباحثةبدراسةبعنكاف"
 التعميمي لدى الطالبات المعممات في الجامعة اإلسالمية غزة".

كطرائؽ المناىج قسـ اإلسالمية بالجامعة التربية كمية مف الماجستير درجة عمى لمحصكؿ
التدريس المسرح، كاستخداـ مياراتتصميـ  اقتضتالدراسةعمؿبرنامجتدريبيلتنمية كقد

الطالباتالمعمماتفيالجامعةاالسالمية.التعميميلدل

فإذارأيتـتعديالنأكإضافةشيءجديدأرجكأفتتكرمكابكضعوفيالفراغالمناسب..

 شاكرة حسن تعاونكم



 اسم الباحثة :سماىر مصطفى الممي
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فاعمية برنامج تدريبي لتنمية ميارات تصميم 
واستخدام المسرح التعميمي لدى الطالبات 
 المعممات في الجامعة اإلسالمية غزة.



133 

 :التدريبي البرنامج أىداف-1

ميارات:في التدريبي لمبرنامج العاـ اليدؼ تمثؿ:العام اليدف لتنمية تدريبي برنامج بناء
الطالباتالمعمماتفيتصميـكاستخداـالمسرحالتعميمي.

 باآلتي تمثمتو  األىداف الخاصة

فاعميةالبرنامجالتدريبيفيتنميةمياراتتصميـكاستخداـالمسرحالتعميمي. -

يالمعمماتمياراتتصميـكاستخداـالمسرحالتعميمكسابالطالباتا -

يعدُّاختيارمحتكلالبرنامجالتدريبيمفأىـمراحؿتخطيطمحتوى البرنامج التدريبي: 
 التدريبي، البرنامجالتدريبي،كيحدَّدفيضكءاألىداؼالخاصةلمبرنامج

عداده ما يمي:   وقد روعي في اختيار المحتوى وا 
أفيككفمنسجمامعأىداؼالبرنامجالتدريبي. -

شمكليةمحتكلالبرنامجالتدريبيلممعارؼكالمياراتالمرادتنميتيالدلالمتدربيف. -

فيتسـبالمركنةكالتنكع.أ -

أفيككفقابالنلمتقكيـ. -

  تنظيم محتوى البرنامج التدريبي في عشر جمسات تدريبة مدة كل منيا ساعتين كما يمي: -2

-  اليد دمى كتفصيؿ قص األكلى: التدريبية الجمسة العصا الباتركناتكدمى حسب
رشاداتالمدربة.ا المصممةك

رشاداتالمدربةإالجمسةالتدريبيةالثانية:البدءفيتصميـالمسارحالكرتكنيةحسب -

-  كالرابعة الثالثة التدريبية كإالجمسة الكرتكنية المسارح ا نتاج بشكميا النيائيخراجيا
المميز.

نتاجالمسارحالقماشيةإالجمسةالتدريبيةالخامسةكالسادسةكالسابعة -

-  عمى الطالبات تدريب كالعاشرة: كالتاسعة الثامنة التدريبية المسارحاستخداـالجمسة
 .تنميةمياراتيففيالمسرحالتعميميكالمنتجة
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البرنامج بي في ضوء أىداف ومحتوىاألساليب التعميمية  المستخدمة في البرنامج التدري -3
 التدريبي:

ستخدـالباحثةعددانمفاألساليبالتعميميةكذلؾلغاياتتسييؿكصكؿالمعمكماتإلىست
أفرادعينةالدراسةكىي:

العركضالعممية.أسمكب -
أسمكبالمجمكعاتالتعاكنية -

الوسائل التعميمية المستخدمة في البرنامج التدريبي -4 ستستخدـ: البرنامجالباحثة في
التدريبيالعديدالكسائؿالتعميميةكىي:

جيازالبركجكتكرلعرضالشفافياتالالزمة -
السبكرةالكرقية. -
بعضالفيديكىاتلمتكضيح -

تضمفالبرنامجالتدريبياستخداـاألنشطةالتعميميةاآلتية:سي:األنشطة التعميمية -5
ناعةدمىاليدألنشطةالفردية:كىيتدريباتعمميةفيصا -
تنفيذالطمبةالمعممكفتطبيقاتعمميةفيصناعةالمسارحالتعميميةبكافةاألشكاؿ -

 أساليب التقويم المستخدمة في البرنامج التدريبي: -6
تمثؿفيالقياسالقبميقبؿخضكعأفرادالدراسةلمبرنامجالتدريبيسي:كالتقويم القبمي -
كالتقويم التكويني - سي: تقكيـ في مفتمثؿ مكضكع كؿ عمى الدراسة أفراد أداء

مكضكعاتالبرنامجالتدريبيقبؿاالنتقاؿالذميميو.إلىالمكضكعالذميميو
كالتقويم الختامي - البرنامجسي: تطبيؽ مف االنتياء بعد البعدم القياس في تمثؿ

التدريبي.
البرنضبط البرنامج التدريبي ألغراض الدراسة -7 تصميـ مف االنتياء بعد التدريبي: امج

ستعرضالباحثةالبرنامجالتدريبيعمىمجمكعةمفالمحكميف،مفذكماالختصاصفي
 التربيةإلبداءآرائيـحكؿالبرنامجالتدريبي،

التدريس كأساليب مكضكعاتو كتسمسؿ التدريبي البرنامج كمحتكل أىداؼ حيث مف
التعميمية كالكسائؿ حيثكالمستخدمة التعديالتالتيسيأساليبالتقكيـ، بكافة األخذ تـ

كصىبياالمحكمكف.سي



135 

 : (5) ممحق
 البرنامج التدريبي بصورتو النيائية

 

 

 

 

 

 

 

 عداد الباحثة: سماىر مصطفى المميإ

فاعمية برنامج تدريبي لتنمية ميارات تصميم واستخدام 
 المسرح التعميمي لدى الطالبات المعممات في 

 الجامعة اإلسالمية غزة.
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 :التدريبي البرنامج أىدافأول: 

 :في التدريبي لمبرنامج العاـ اليدؼ تمثؿ :العاـ اليدؼ

المسرح كاستخداـ تصميـ في المعممات الطالبات ميارات لتنمية تدريبي برنامج بناء
التعميمي.

 باآلتي تمثمتو  األىداف الخاصة

 معرفةفاعميةالبرنامجالتدريبيفيتنميةمياراتتصميـالمسرحالتعميمي. -1

 التعميمي.المسرحاستخداـمياراتتنميةفيالتدريبيالبرنامجفاعميةمعرفة -2

.التعميميالمسرحتصميـمياراتالمعمماتالطالباتاكساب -3

التعميمي.المسرحاستخداـمياراتالمعمماتالطالباتاكساب -5
 محتوى البرنامج التدريبي:ثانيًا: 

البرنامجيعدُّاختيارمحتكلالبرنامجالتدريبيمفأىـمراحؿتخطيط تخطيط المحتوى: - أ
 التدريبي، التدريبي،كيحدَّدفيضكءاألىداؼالخاصةلمبرنامج

عداده ما يمي:   وقد روعي في اختيار المحتوى وا 

أفيككفمنسجمامعأىداؼالبرنامجالتدريبي. -1

.اتشمكليةمحتكلالبرنامجالتدريبيلممعارؼكالمياراتالمرادتنميتيالدلالمتدرب -2

تنكع.فيتسـبالمركنةكالأ -3

 أفيككفقابالنلمتقكيـ. -4
 تنظيم محتوى البرنامج التدريبي: - ب

جمسةثالثساعاتجمساتتدريبةمدةكؿثمانيتنظيـمحتكلالبرنامجالتدريبيفيتـ
 كمايمي:أسبكعيانمكضحة
الجمسة األولى قصكتفصيؿدمىاليد : رشاداتا حسبالباتركناتالمصممةككدمىالعصا

 المدربة.

تعميـالطالباترسـالباتركناتالخاصةبالدمىكمفثـتفصيمياعمىالقماشتـحيث
كقصياكفؽالتعميماتكمفثـحياكتياحسبارشاداتالمعممة
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رسـالباتركفعمىالكرؽكقصو


رسـالباتركفعمىالقماش
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تثبيتالباتركفعمىالقماشكقصو
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|  

المدربةالبدءبالخياطةكفؽتعميمات  
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كبعداالنتياءمفحياكتياتـكضعاإلكسسكاراتالمناسبةلكؿدمية.
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 رشادات المدربةإالجمسة الثانية : البدء في تصميم المسارح الكرتونية حسب 
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فتبدأ المسرح لصنع الكرتكف كتكفير البيئة خامات استثمار تـ الجمسة ىذه في
لممسرحالمتدرباتبتصميـالشكؿالخارجي




 ومن ثم تبدأ بتغميفو بالقماش  
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تزييفالمسرحبالرسكماتالجميمة
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خراجيا بشكميا ا  نتاج المسارح الكرتونية و إالجمسة التدريبية الثالثة والرابعة 
 النيائي المميز.
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 نتاج المسارح القماشية إالجمسة التدريبية الخامسة والسادسة والسابعة 
مكضحةكالتالي:

الجمسة الخامسة البدء في قص الموكيت


 ومن ثم العمل عمى وضع اإلطار الخارجي لممسرح
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ثم البدء في تحضير رسومات خاصة بالمسرح القماشي والعمل عمى تكبيرىا 
 l.c.dبجياز 
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 في الجمسة السادسة عممية التموين ودمج األلوان بما يتناسب مع األطفال.
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خراج المسرح بالشكل المناسب. في الجمسة السابعة  تم تنسيق الرسومات عمى المسرح وا 
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 استخدامتدريب الطالبات عمى تم الجمسة التدريبية الثامنة والتاسعة والعاشرة: 
  .تنمية مياراتين في المسرح التعميميو  المسارح المنتجة


 سالمة الساسيةصورة لمسرحة درس الثعمب والديك لمصف األول األساسي في مدرسة حسن 
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لمصف الثاني األساسي في مدرسة  ما أجمل فصل الربيعصورة لمسرحة درس 

 الزيتون المشتركة ج
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 األساسي في مدرسة القاىرة الثانيلمصف  الديك الذكيصورة لمسرحة درس 
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  األساليب التعميمية  المستخدمة في البرنامج التدريبي ثالثا: 

الباحثةعددنتستخدما التعميمية مفاألساليب تسييؿكصكؿالمعمكماتإلىأفرادلا
عينةالدراسةكىي:

العركضالعممية.أسمكب -1

أسمكبالمجمكعاتالتعاكنية -2

:الوسائل التعميمية المستخدمة في البرنامج التدريبيرابعا: 

:التاليةالكسائؿالتعميميةفيالبرنامجالتدريبيالباحثةاستخدمت

 جيازl.c.d))لتكبيرالرسكماتكالصكر

 .بعضالفيديكىاتلمتكضيح

 .السبكرةالكرقية

 :المستخدمة في البرنامج األنشطة التعميميةخامسا: 

البرنامجالتدريبياستخداـاألنشطةالتعميميةاآلتية:تضمف

ألنشطةالفردية:كىيتدريباتعمميةفيصناعةدمىاليدا -1

.اتعمميةفيصناعةالمسارحالتعميميةبكافةاألشكاؿتطبيقالطالباتالمعمماتتنفيذ -2

 أساليب التقويم المستخدمة في البرنامج التدريبي:سادسا: 

فيالقياسالقبميقبؿخضكعأفرادالدراسةلمبرنامجالتدريبياشتمؿ:التقويم القبمي -1

فيتقكيـأداءأفرادالدراسةعمىكؿمكضكعمفمكضكعاتاشتمؿ:التقويم التكويني -2
إلىالمكضكعالذميميواالنتقاؿالبرنامجالتدريبيقبؿ

فيالقياسالبعدمبعداالنتياءمفتطبيؽالبرنامجالتدريبي.كاشتمؿ:التقويم الختامي -3
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 :(6) ممحق
 الدروس التي تم مسرحتيا:نماذج من 

 

 الثاني األساسيدرس عش الحجل لمصف 

 النص المسرحي

 المشيد األول

يصعديكسؼكصديقوإبراىيـإلىقمةالجبؿكيجمساخمؼصخرةكبيرةكبعدمغيب
...الشمسبقميؿ

يكسؼ:سأحاكؿأفأمسؾبالحجمةكىيفيعشيا.

إبراىيـ:اتركياترقدعمىالبيضحتىيفقسكتربيفراخيا.

.الدخؿليبفراخيا،يكسؼ:سأصطادىا

كلحمواليغنيمفجكع.،إبراىيـ:الحجؿجزءمفالطبيعةالجميمة

 المشيد الثاني

يمشييكسؼإلىالعشبحذرشديدكعندمايقتربمفالعشيمقيبقميصوعميو.

احذريايكسؼىناؾأفعىتحتالقميص.،يصرخإبراىيـ:احذر

 المشيد الثالث

براىيـكيتركاالقميصفكؽالعش .ييربيكسؼكا 

لكالعنايةالقتمتؾىذهاألفعى.،إبراىيـ:الحمدعمىسالمتؾيايكسؼ
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 درس ما أجمل فصل الربيع! لمصف الثاني األساسي

 النص المسرحي

 المشيد األول

)تنطمؽجميعأفراداألسرةمفالبيتإلىالحقكؿالخضراء،كيبدأفراسيالحؽ
أخرلفيجدعمىالشجرةعشعصفكرالفراشاتالممكنةكىيتطيرمفزىرةإلى

.فيحاكؿأفيأخذالفراخ

اترؾىذهالفراخالصغيرةألميا.،األـ:اليافراس

 المشيد الثاني

تأتيركافترقصفرحاكىيتحمؿبيفيدييامجمكعةمفاألزىارالممكنةكتقكؿ:
انظركاماأجمميا!كماأطيبرائحتيا!

رحتىيتمتعبياالجميع.األـ:مفاألفضؿأالنقطؼاألزىا

 المشيد الثالث

فينظركافيشاىدكاراعيايجمسعمىصخرةيستمتع،الجميعيسمعصكتشبابة
بمنظرالماءالعذبالذميجرمبالكادمكغنموترعىأمامو.

 المشيد الرابع

ثـيتناكلكف،يبدؤكابإزالةاألعشابمفبيفنباتالقمح،يصؿالجميعإلىالحقؿ
.داءفكؽالحشائشالخضراءطعاـالغ

ركاف:ماأطيبالطعاـفيىذهالطبيعةالجميمة!كماأجمؿفصؿالربيع!
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 درس الديك الذكي لمصف الثاني األساسي

 النص المسرحي

 المشيد األول

يعيشكمبكديؾفيبيتكاحديخرجكففيأحداألياـإلىالغابةكلـيشعركا
بالكقتفغربتعمييماالشمس.

.أفضؿأفنناـىذهالميمةفيالغابةالكمب:

.الديؾكلكفقديأتيذئبفيأكمني

فاليصؿ،كأناـأناتحتيا،تناـأنتعمىفرعشجرة،الكمب:التخؼياصديقي
الذئبإليؾ.

 المشيد الثاني

فيسمعذئبمفأقصىالغابة،يناـالصديقافكعندالفجريصيحالديؾكعادتو
كينادم،الصكتحتىيصؿإلىالشجرةصياحالديؾفيتكجونحك

انزؿحتىنفطرمعا.،الذئب:ياشيخالديكؾسمعتؾتنادملمفطكر

.الديؾ:الطعاـتحتالشجرةفأحضره

 المشيد الثالث

ينظرالذئبفيشاىدالكمبأماموفييربمسرعا.

الديؾ:لماذالـتنتظرالطعاـياشيخالذئاب؟

فيالبيت.الذئب:لقدنسيتممعقتي
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 درس الثعمب الماكر لمصف األول األساسي

 النص المسرحي

 المشيد األول

يشاىدالديؾالثعمبخمؼالشجرةفيدخؿالديؾمسرعافيالخـ.

 المشيد الثاني

يقتربالثعمبكيقكؿ:التخؼياصديقيفأناعجكزضعيؼ.

 المشيد الثالث

يصدؽالديؾالثعمبكيخرجمفالخـ

كيمسؾبالديؾ.ييجـالثعمب
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 درس النباتات الموسمية والدائمة في مادة العموم لمصف الثاني األساسي

 النص المسرحي

تبدأالمعممةدرسيابفكازيرمستخدمةالدمىفكانتالفزكرةاألكلى

شجرتافكردذكرىمابالقرآفالكريـ؟

باإلجاباتكاريتحمسالطالبكتثيرالدمىانتباىيـفيباد

أحدالطمبة:التيفكالزيتكف

تعززالمعممةعفطريؽالدمىالطالب.

الفزكرةالثانية:نباتمكسميأزرعفيفصؿالشتاءكتحصدثمارمفيالصيؼ
لكنيأصفركيصنعمنيالخبزالمذيذفمفأنا؟

أحدالطالب:القمح

المعممة:أحسنتىياكخذالحمكل

الفزكرةالثالثة:أنانباتمكسميمككفاسميمفثالثحركؼلكقرأتنيمفاليميف
نفسماتقرأنيمفاليسارفمفأنا؟

أحدالطمبة:التكت

المعممة:بارؾافيؾىياتعاؿكخذالحمكلكىكذا...
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 : (7ممحق )
 صورة عن كتاب تسييل الميمة
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 : (8) ممحق
 بالبرنامج الممتحقاتأسماء الطالبات 

 اسم الطالبة الرقم
صبحيةجكاداشتيكم1
صابريفجكاداشتيكم2
اسماءزيادعكدة3
آيةرمضافالحداد4
أمؿاسماعيؿعزاـ5
دعاءنادرالسكيسي6
سحرعمادعكدة7
اسراءرفيؽشحادة8
عبيرابراىيـفتكح9
نرميفناصرشراب10
إسالـمحمدأبكحصيرة11
آيةمحمدالصادم12
ناصرنيازريياـ13
مريـمحمدحسكنة14
شيماءعطاالحبشي15
ناديةداىشدلكؿ16
تغريدماىرالطناني17
ياسميفابكالقمبز18
نداءبشيرأبكالقمبز19
مياعالءالبنا20
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 : (9ممحق )
 صور أثناء استخدام المسرح في المدارس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صورة لمسرحة درس الثعمب الماكر لمصف األول األساسي
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 األساسي في مدرسة القاىرة الثانيلمصف ا الديك الذكيصورة لمسرحة درس 
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صورة لمسرحة درس الثعمب والديك  لمصف األول األساسي في مدرسة الزيتون 

 المشتركة ب
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في مدرسة  لمصف الثاني األساسي ما أجمل فصل الربيعصور لمسرحة درس 

 الزيتون المشتركة ج
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 لمصف الثاني لستخدام المسرح التعميمي في درس العموم  صورة

)النباتاتالمكسميةكالدائمة(
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 صورة لمسرحة درس عش الحجل لمصف الثاني األساسي
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 صورة لمسرحة درس ما أجمل فصل الربيع لمصف الثاني األساسي
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صورة لستخدام المسرح التعميمي في درس العموم النباتات الموسمية والدائمة 

 لمصف الثاني األساسي
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 الماكر لمصف األول األساسيصورة لمسرحة درس الثعمب 
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 : (10ممحق)
 نتائج اختبار التوزيع الطبيعي

 

 اختبار التوزيع الطبيعي: يتم  لمعرفة ىل البيانات تتبع التوزيع الطبيعي أم ل .

 جدول يبين نتائج اختبار التوزيع الطبيعي

 مستوى الدللة Zقيمة  الميارة

 0.000 2.459عرائساليد

 0.000 2.181عرائسالعصا

 0.000 2.658مياراتتصميـالعرائس

 0.000 2.198المسرحالكرتكني

 0.001 1.899المسرحالقماشي

 0.000 2.124مياراتتصميـالمسارح

 0.000 2.317 الدرجة الكمية لمبطاقة 



الجدكؿالسابؽيكضحأفقيمةمستكلالداللةلكؿعبارةمفعباراتالبطاقةأصغر
(كىذايدلؿعمىقبكؿفرضية"البياناتالتتبعالتكزيعالطبيعي".0.05مف)
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 يتـلمعرفةىؿالبياناتتتبعالتكزيعالطبيعيأـال.اختبار التوزيع الطبيعي:

 جدول يبين نتائج اختبار التوزيع الطبيعي

 مستوى الدللة Zقيمة  الميارة

 0.027 1.466مياراتشخصية

 0.014 1.572لغكيةميارات

 0.027 1.467مياراتاألداءالصكتي

 0.000 2.174مياراتاألداءالمسرحي

 0.000 2.053 المجموع

 0.000 2.124مياراتتصميـالمسارح

 0.000 2.317 الدرجة الكمية لمبطاقة 



الجدكؿالسابؽيكضحأفقيمةمستكلالداللةلكؿعبارةمفعباراتالبطاقةأصغر
(كىذايدلؿعمىقبكؿفرضية"البياناتالتتبعالتكزيعالطبيعي".0.05مف)



 

 

 

 
                             


