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بسم اهلل الرمحن الرحيم

(القمم)1 :

أ 2

إلى الباحثين عن الحقيقة .
إلى و ازرة التربية والتعميم الشامخة.
إلى مديرية التربية والتعميم الصاعدة
إلى مشرفي البحث العممي المتألقين.
إلى مميار ونصف المميار عربي مسمم ومسممة.
إلى روح كل شييد خضب بدمو أرض فمسطين.
إلى كل من تحدثو نفسو بالجياد والدفاع عن أرض فمسطين.
إلى مديرتنا القديرة.
إلى معمماتنا الفضميات.
إلى كل من مد لنا يد العون.
نيدي إلييم ىذا الجيد المتواضع واهلل ولي التوفيق.

ب
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فريق البحث العممي

يدَّن ُك ْم}
} َوِا ْذ تَأ ََّذ َن َرُّب ُك ْم لَئِ ْن َش َك ْرتُ ْم َأل َِز َ

(إبراىيم) 7 :

الحمد هلل رب العالمين ما غرد بمبل وصدح ,واىتدى قمب وانشرح,
وصالةً وسالماً طيبين مباركين عمى النبي المطير _ صاحب الوجو
األنور.
بداية وفي نياية ىذا البحث ,نوجو خالص شكرنا وامتناننا إلى اهلل عز
وجل الذي أعاننا عمى ىذا العمل.

ونوجو خالص شكرنا إلى مديرتنا الفاضمة األستاذة غادة أبو حية

التي عززت فينا حب البحث واالستطالع.
والشكر موصول إلى معمماتنا المشرفات عمى ىذا البحث وخصوصاً

األستاذة إنعام البطريخي واألستاذة سناء الغول .لمساعدتين لنا في ىذا

البحث ,وال ننسى المشرفين عمى ىذا البحث سواء من الو ازرة أو من
المديرية الذين لم يوفروا جيداً إلعانتنا.

كما ونوجو شكرنا إلى أىمنا الذين داوموا عمى حثنا إلتمام ىذا

العمل المتواضع ,والشكر موصول إلى زميالتنا العزيزات الالتي دوماً
يقدمن لنا الراحة وتوفير الوقت ليذا البحث.

وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين واهلل ولى التوفيق.

فريق البحث العممي

ت
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ممخص البحث

ىدف ىذا البحث إلى معرفة أثر استخدام الدراما في تنمية التحصيل المعرفي لالستعارة

بنوعييا

(مكنية وتصريحية) لدى طالبات الصف العاشر األساسي بمدرسة نسيبة بنت كعب (ب)

بشمال غزة ,وقد أعدت الباحثات اختبا اًر تحصيمياً كأداة لقياس مدى أثر الدراما عمى تنمية

التحصيل ,وقد تم عرض ىذه األداة عمى معممات المغة العربية ذوات االختصاص
( أ .إنعام البطريخي أ .رجاء أىل ) ,واتبعت الباحثات المنيج التجريبي والبنائي.

* التجريبي في صفين ( مجموعتين ) ضابطة ومجموعة طبقت عمييا الدراما (تجريبية)

(سبع وثالثين) طالبة من طالبات المدرسة ,خصصت
وقد تكونت عينة التجربة من
ٍ
الباحثات حصة قبل الدوام لمتدريب عمى (الدراما).

أما العينة الضابطة (سبعٌ وثالثون) فقد تم شرح الدرس ( االستعارة ) بالطريقة
التقميدية.

* الم نيج البنائي في بناء االختبار لمتأكد من أثر الدراما حيث طبق االختبار عمى
العينتين (ضابطة وتجريبية ).

وخمصت الدراسة إلى وجود أثر فعمي لمدراما في تنمية التحصيل المعرفي لالستعارة

بنوعييا (مكنية وتصريحية)

حيث انتيى البحث إلى النتائج اآلتية:

 -1وجود فروق بين متوسط درجات الطالبات في المجموعتين الضابطة والتجريبية
في التحصيل المعرفي لمفيوم االستعارة يعزى لمدراما لصالح المجموعة التجريبية.

 -2وجود فروق بين متوسط درجات الطالبات في المجموعتين الضابطة والتجريبية
في التحصيل المعرفي ألنواع االستعارة (مكنية وتصريحية) تعزى لمدراما لصالح
المجموعة التجريبية.

 -3وجود فروق بين متوسط درجات الطالبات في المجموعتين الضابطة والتجريبية
في توظيف االستعارة (المكنية والتصريحية ) في جمل من إنشاء الطالبة تعزى

لمدراما لصالح المجموعة التجريبية.
ث
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وفي ضوء ىذه النتائج أوصت الباحثات بجممة من التوصيات منيا -:

التوصيات :

في ضوء نتائج البحث الحالية توصي الباحثات بما يأتي :

 .1ضرورة التنويع في طرق تدريس المناىج .
 .2إدخال الدراما كطريقة لشرح الدروس .

 .3االىتمام ببرامج التعميم من خالل عقد المؤتمرات و الدورات و الندوات التربوية
المختمفة التي تؤكد عمى ذلك.

 .4حث المعممين عمى استخدام الدراما كطريقة لشرح الدرس
 .5استخدام التعزيز الفوري لمطمبة القادرين عمى إدارة الصف (معمم صغير )
 .6عقد المسابقات التي تحث عمى تنويع طرق التدريس.
 .7إعطاء دورات لممعممين الطالب عمى ٍ
حد سواء بكيفية الدراما.

ج
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محتوى البحث
الــــــــــــــــمـــــــوضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع
آية قرانية

أ

إىداء

ب

شكر وتقدير

ت
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المقدمة

لعبت الدراما دو اًر ىاماً في حياة الشعوب عبر العصور المختمفة ,وكانت تعتبر جزءاً من
تقاليدىم التي كانوا يمارسونيا ,حيث بدأ ىذا الفن دينياً يرتقي بيم إلى المثل الدينية التي كانت

سائدة في حياتيم ,وظل ىذا الفن يتطور حتى أصبح يحاكي كل مشاعرىم ,وينوب عنيم في
كل ما يودون التعبير عنو ,وأصبح يعالج جميع نواحي حياتيم الدينية واالقتصادية والنفسية
واالجتماعية
وفي مجال التربية والتعميم دخل ىذا الفن في نشاطاتيا ,وأصبح جزءاً ال يتج أز من الخطط
التربوية والمناىج الدراسية؛ ألنو يعمل عمى تنمية الحاسة النقدية لدى الطفل.
( سميمان ,نايف)213 :2005 ,
والدراما ىي وجو آخر لممسرح المدرسي ,حيث تعد من الركائز الرئيسية التربوية لممدرسة ,بحيث
تقوم من خالل برامجيا المختمفة بدور ريادي في تنشئة األجيال ,وتزويدىا بالمثل التربوية
والدينية الفضمى ,وتجعميم قادرين عمى التسمح بالمعرفة والعمم ,وتمعب الدراما دو اًر رئيسياً في
مجال تدريس الكثير من المناىج الدراسية ,حيث أنيا تقدم المادة التعميمية بشكل جذاب ومحبب
إلى الطمبة.

(نواصرة ,جمال محمد)2003 :

وتقديم الدراما لمطالب ىي عممية تحويل المناىج والمقررات الدراسية إلى مسرحية تعبر

عن األفكار والمعمومات والقيم التربوية عن طريق الحوار بين الشخصيات بأسموب جذاب
متناسق ,وقد ثبت عممياً بأن التعميم عن طريق الوسائل الحسية والبصرية أجدى وأكثر استيعاباً

من قبل الطالب ,ويمكن من خالل ىذه العممية تحقيق أىداف تربوية وتعميمية واجتماعية
ونفسية في شخصية المؤدي والمتمقي عمى السواء.

(الحازمي ,عدنان)2010 :

ونظ اًر لما لمدراما من أىمية فائقة في حياة الطمبة ,فقد اىتمت بيا و ازرة التربية والتعميم

وأعدت الخطط الالزمة والبرامج المختمفة التي يتم تطبيقيا عمى طمبة المدارس.

وألنيا و ازرة التربية والتعميم الو ازرة الرائدة في تخريج األجيال فقد اعتنت بالبحوث

العممية؛ ألنيا تعين الطالب وتوجيو إلى البحث والتنقيب ,فكان منيا إطالق مشروع البحث
العممي لمطمبة (باحث صغير بعقل كبير) ضمن مشروع نشر ثقافة البحث العممي في التعميم

العام.
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وألن دراسة البحث ىي المكان األفضل لتخريج ثمةً من العمماء ,ومن المتعارف عميو أن

التنوع في طرق التدريس ,يعمل عمى إيصال المعمومات بطريقة سيمة وحبذا لو كان مرتبطاً
بالواقع ,ويعتبر المسرح التعميمي أعظم االختراعات في القرن العشرين ,وأنو أقوى معمم لألخالق

والفيم ,ألنو يكون بالحركة المنظورة التي تبعث الحماس ,كما أن التجارب الميدانية تؤكد عمى
التأثير اإليجابي لفاعمية استخدام المسرح لما يحويو من مواقف وحوار ,ولو دور فاعل في
توصيل المعمومات لمذىن ,كما أنو يحقق الكثير من جوانب النمو والسموكيات لدى الطالب

وتعديميا ,كما أن المسرح يعمل عمى جذب الطالب لمدروس ,لذلك كان اختيار ىذا العنوان وىو

تدريس االستعارة بطريقة الدراما ,وقد اختارت الباحثات ىذا الموضوع كبيان أثر الدراما عمى

شرح الدروس في جميع المباحث المقررة.

فريق البحث العممي.
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مشكمة البحث:

السؤال الرئيسى-:

* ما أثر استخدام الدراما في تنمية التحصيل المعرفي لالستعارة (مكنية وتصريحية) لدى

طالبات الصف العاشر بشمال غزة.

تتفرع منو األسئمة الفرعية اآلتية-:

 -1ما تأثير الدراما عمى التحصيل المعرفي لمفيوم االستعارة؟

 -2ما تأثير الدراما عمى تنمية ميارة التحصيل المعرفي ألنواع االستعارة
(مكنية وتصريحية )؟

 -3ما تأثير الدراما عمى توظيف االستعارة (مكنية وتصريحية) في جمل من إنشاء الطالبة؟

فرضيات البحث:

 -1توجد فروقات بين متوسط درجات الطالبات في المجموعتين الضابطة والتجريبية في
التحصيل المعرفي لمفيوم االستعارة لصالح المجموعة التجريبية.

 -2توجد فروقات بين متوسط درجات الطالبات في المجموعتين الضابطة والتجريبية في
التحصيل المعرفي ألنواع لالستعارة (المكنية والتصريحية) لصالح المجموعة التجريبية.

 -3توجد فروق بين متوسط درجات الطالبات في المجموعتين الضابطة والتجريبية في
توظيف االستعارة (مكنية وتصريحية) في جمل من إنشاء الطالبة لصالح المجموعة

التجريبية.
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أىداف البحث:

 .1تحديد الفروقات بين الطالبات في المجموعتين التجريبية والضابطة في مفيوم
االستعارة بنوعييا وشرحيا.

 .2التعرف إلى أثر الدراما عمى التحصيل المعرفي لمفيوم االستعارة وتوظيفيا في
جمل.

أىمية البحث:
األىمية الموضوعية تتمثل في أىمية الدراما في التحصيل المعرفي لالستعارة.
( مكنية وتصريحية ) ومدى استفادة الطالبات من تقديم الدرس بطريقة الدراما.
أما األىمية التطبيقية تتمثل في مدى استفادة الطمبة من استراتيجية الدراما في التدريس

حيث أنيا-:

 -1تنمي شخصية الطمبة.
 -2تكسب الطمبة بعض القيم االجتماعية كالتعاون.
 -3قد تساعد عمى عالج بعض المشكالت النفسية والسموكية.
 -4قد تجعل الطمبة أكثر قابمية لمتعمم.
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حدود البحث:
 -1الحد الموضوعي:
معرفة أثر الدراما عمى تنمية التحصيل المعرفي لالستعارة (مكنية وتصريحية)
 -2الحد البشري:
عينة مكونة من صفين من صفوف الصف العاشر صف العينة

الضابطة (سبع

وثالثون) ,صف التجريبية ( سبع وثالثون(
 -3الحد المكاني:
محافظة شمال غزة.
 -4الحد الزماني:
حصتين خالل الفصل الثاني من شير فبراير ضمن الخطة الدراسية لعام.2116
بواقع خمس وأربعين دقيقة لكل حصة.
 -5الحد المؤسسي :
مدرسة نسيبة بنت كعب "ب"

خطوات البحث:

 -1الرجوع إلى المصادر والمراجع التي تناولت الدراما ,أىميتيا ....أىدافيا....
 -2الرجوع إلى المصادر والمراجع التي تناولت االستعارة ونوعيا وشرحيا.

 -3إعداد مسرحية تمثميا الطالبات أمام المجموعة التجريبية والتدريب عمييا.

 -4إعداد اختبار يطبق بعد شرح االستعارة في كال الصفين ( التجريبي والضابط ).
 -5عرض االختبار عمى بعض معممي المغة العربية.

 -6تطبيق االختبار عمى طالبات العينتين الضابطة والتجريبية.
 -7تصحيح االختبار.

 -8تحميل النتائج وتفسيرىا لمعرفة أثر الدراما في تنمية التحصيل لمفيوم االستعارة.
 -9تقديم التوصيات والمقترحات.
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مصطمحات البحث:

التنمية

لغة :ىي الزيادة والكثرة.

(مجمع المغة العربية ,المعجم الوسيط)995 :

اصطالحاً :ىي الوصول بميارات الكتابة لدى التالميذ الى مستوى من التحسن عن طريق
البرنامج المعدلة.

(اليواري)13 :1997 ,

التنمية إجرائياً:

ىي تحسين وزيادة التحصيل في معرفة مفيوم االستعارة من خالل الدراما ( .الباحثات)

الدراما:

لغ ًة  :عرض مسرحي أو فعل يحركو دافع.

( مجمع المغة العربية ,المعجم الوسيط)277 :

اصطالحاً:

* نوع من التفكير المبدع عند األطفال فيما يتعمق بالعالقات االجتماعية.
( الحسن)92 :2002 ,

* نوع من أنواع المعب المنظم ,ويعتمد عمى التمثيل الذي يشارك فيو جميع األطفال ميما كانت

قدرة كل منيم عمى األداء التمثيمي ,حيث يبدعون درامياً من قصة تقص عمييم أو من تأليفيم.

(نواصرة)12 :2003,

* شكل فني من أشكال األدب ,ارتبط من حيث المغة بالرواية والقصة ,واختمف عنيما في
تصوير الصراع وتجسيد الحدث ,وتكثيف العقدة.

(سميمان)212 : 2005 ,

* ىي طريقة تتضمن قيام الطالب بتمثيل تمقائي عن طريق االنخراط في الموقف والتفاعل مع

اآلخرين ,وتقمص أدوارىم وتركز عمى اتجاىات إيجابية كالنظافة والنظام والعمل الجماعي
ومساعدة اآلخرين وحب الوالدين وطاعتيم وغيرىا( .الحازمي ,عدنان)116 :2010 ,
وبناء عمى ىذه التعريفات فإن الباحثات يعرفن الدراما إجرائيا بأنيا:
ً
سمسمة من النشاطات التي يقوم بيا الطالب بتوجيو من المعمم ,من خالل التمثيل ,وقد تبعث
في نفسو المتعة والسرور ,وتشبع حاجة الطالب في التعبير عن ذاتيم.
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االستعارة :

تشبيو حذف أحد طرفيو وتنقسم إلى قسمين -:

*استعارة مكنية :تشبيو يصرح فيو بالمشبو ويحذف المشبو بو ويأتي بقرينة تدل عميو .مثل
ضحك الصباح.

*استعارة تصريحية :يصرح فيو بالمشبو بو ويحذف المشبو مثل " :ربنا اىدنا الصراط

المستقيم".
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(كتاب الصف العاشر لممطالعة والنصوص)

الدراسات السابقة

 دراسة أبو ىداف ()2002

ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة أثر استخدام المسرح التعميمي في تدريس بعض

موضوعات النحو العربي عمى تحصيل طمبة الصف الثامن األساسي في محافظات غزة.

استخدم الباحث المنيج التجريبي وكانت العينة قصدية وقد تضمنت أربع شعب دراسية بعدد

طالب ( )111طالب وطالبة ,وكان مجموع الضابطة ( )51طالبة تجريبية ( )51طالبة
ضابطة .

استخدم الباحث أداة لمدراسة اختبار تحصيمي ,وخرجت الدراسة بعدة نتائج كان من أىميا فاعمية
استخدام المسرح التعميمي في تدريس بعض موضوعات النحو.

 دراسة أبو موسى ()2002

ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة أثر استخدام الدراما عمى تحسين مستوى بعض الميارات

القرائية لدى طمبة الصف السابع األساسي بمحافظة خانيونس.
اتبع الباحث المنيج التجريبي مستخدما األدوات اآلتية:

قائمة بميارات القراءة ,مسرحة الدروس المعطاة ,اختبار قبمي وبعدي.

تكونت الدراسة من ( )121طالب وطالبة تم تقسيميم إلى مجموعتين األولى تجريبية ()61

طالب وطالبة والثانية ضابطة ( ) 61طالب وطالبة.
خمصت التجربة إلى فعالية الدراما في التدريس

 دراسة يوسف وعبد العظيم ()2000

ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة أثر استخدام مسرحة المناىج في تحقيق أىداف تدريس

النحو لتالميذ الصف األول اإلعدادي.

طبق الباحثان الدراسة عمى ( )69طالب وطالبة باستخدام المنيج الوصفي والتجريبي.

طبق الباحثان في ىذه الدراسة أداة لمقياس ( اختبار تحصيمي ) فتوصل الباحثان إلى وجود أثر

لمسرحة المناىج في تحقيق أىداف تدريس النحو.
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 دراسة محمد عمي وريان ()1222

تيدف ىذه الدراسة إلى معرفة أثر مسرحة المناىج (الدراما) في فيم الطمبة وتحصيميم

لقواعد النحو لذلك قام الباحثان بعمل مسرحية (كان وأخواتيا).

طبق الباحثان الدراسة عمى ( )61طالب تم اختيارىم بطريقة عشوائية.

تم تطبيق أداة لمقياس (اختبار قبمي ) عمى المجموعة قبل مشاىدة المسرحية ,واختبار بعدي بعد

مشاىدة المسرحية وقد أسفرت نتائج التطبيق عمى وجود فروق بين االختبارين وأن لمسرحة
المناىج أثر في التحصيل.
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الفصل الثاني
اإلطار النظري
 الدراما.

 األىداف التربوية لمدراما.
 الدراما وعالقتيا بطبيعة المتعمم.
 خطوات توظيف الدراما في تدريس المغة العربية.
 دور المعمم في سير عممية الدراما.

 دور الدراما في اكتساب بعض الميارات.
 صعوبات توظيف الدراما في التدريس.
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الدراما:

تعد الدراما من أساليب التدريس التي تساعد عمى إثراء وتنمية العممية التعميمية لمطالب نظ اًر

الرتباطيا بالخبرة المباشرة الناتجة عن نشاط وفعالية المتعمم.

كما أن الدراما ال تركز عمى العمميات العقمية فقط ,وانما تضع في اعتبارىا االحتياجات النفسية

واالجتماعية لممتعمم ,وكذلك فإن الدراما تجعل الطالب أكثر وداً وصراحة ,وان إدخال الدراما

إلى المناىج الدراسية تفتح أفاقاً أكبر لمطمبة ,كما وتزيد قدرتيم عمى تحمل المسئولية ,والقيام
بأدوارىم الحقيقية في مستقبل حياتيم.

كذلك فإن استخدام طرق اإللقاء المسرحي يبعث في الجو الدراسي عنصر التشويق.

(عبد المنعم) 107 :2007,

ويرى عمماء النفس أن التعمم المثمر يعتمد عمى مبدأين ميمين:
 أن ما نتعممو ينبغي أن نمارسو ونطبقو عممياً.

 أننا ال نتعمم كل شيء نقوم بممارستو ,ولكننا نتعمم الشيء الذي ننجح في أدائو ,والذي
يترك في نفوسنا خبرة سارة.

ولكي تصبح حجرات الدراسة أماكن محببة إلى نفوس التالميذ ,تم استخدام مسرحة المناىج
(الدراما) التي تعد ترجمة صادقة لمفكر التربوي الجديد ,والذي يعتمد عمى تنوع طرق التدريس

المستخدمة ,وىو ما يمد الطالب بدافعية جديدة لمتعمم( .نواصرة)165 :2002 ,

عناصر الدراما في التعميم
أ .الطالب

ب .المعمم

ت .النشاط الدرامي (كمال الدين) 105 : 2005 ,

أىمية الدراما في التعميم

تتيح الدراما الفرصة لمطالب لمتعمق بفاعمية وبشكل عممي في المادة التعميمية وتمكنو من

استيعاب موارده وتطور شخصيتو  ,كما تكسبو قدرات وميارات ومعرفة صادقة وممتصقة ببيئتو
وحياتو اليومية.
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ومن جية أخرى فقد ساعدت األبحاث والتجارب في مجال دراسة سكيولوجية الطفل

ومراحل نموه عمى إثبات أن موضوع المعب التمثيمي ولعب األدوار عند األطفال قضية بالغة
األىمية ,ويمكن استثمارىا كوسيط تعميمي ومؤثر وجذاب( .نواصرة ,جمال.)61 :2003 ,

وتعتبر الدراما اإلبداعية كأسموب لتنمية اإلبداع عند الطمبة ,فحينما يمثل يكشف عن جانب

كبير من تنظيم شخصيتو ,فيو يعبر عن حبو ومخاوفو وأحالمو ,وأحاسيسو.

وىذا التعبير الحي عن مكنون النفس يجعل الطالب مستبص اًر بذاتو وبدوافعو ومشكالتو

ومشكالت اآلخرين ,وىو بذلك يستطيع أن يتعايش معيم ويستطيعون ىم أيضاً التعايش معو,

ويستطيع كل طفل أن يمثل وأن يبدع ميما كانت قدراتو و مياراتو العقمية والمعرفية.

(عويس ,عفاف)68 :2003 ,

مسرحة المنياج:

تعتبر معظم األفكار التي يعتمد عمييا المسرح التعميمي (الدراما في المنياج) جزءاً من

الفمسفة التربوية العامة ,التي أبدعتيا العقمية اإلنسانية عبر السنين ,ومن أىم ىذه الفمسفات ما
يدور حول اعتبار الطفل محور العممية التعميمية ,وكما يقول (جان جاك روسو) فإن أىم

األسس التي تقوم عمييا التربية والتعميم بأال تعامل الطفل بوصفو كائناً صغي اًر ,بل يجب أن
تفيم اتجاىاتو واىتماماتو التعميمية باعتبار أن الطفل ىو الذي يجب أن تنطمق منو العممية

التعميمية.

(نواصرة)165 :2003,

وبناء عمى آراء (فرويل) فإن أىمية استخدام لعب األطفال في تعميميم ىي حاجة
ً
الطفل لذلك ,وان الفكرة األساسية في نشأة وتطوير أنشطة الدراما ىي ترسيخ الفكرة لدى
األطفال ,كذلك فإن تعميم الطفل عن طريق الفعل (الممارسة واألنشطة) سوف ترسخ فيو العديد
من القيم والمعارف واالتجاىات.

كذلك فإن العديد يتفقون عمى أن الفرد يتعمم أنشطتو وسموكو عن طريق مالحظة الغير

وتقميدىم ,فالطفل يالحظ ويتنمذج ويقمد ما يسمعو من خبرات ,بدالً من تمقين المعمومات

وحشوىا وتخزينيا  ,ومن ىنا كانت مسرحة المنياج تأخذ بيد الطالب إلى فيم أكثر وادراك أكبر

ولمدى أبعد( .حسين ,كمال الدين)177:2005 ,
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المسرح المدرسي والمغة العربية الفصحى:

لقد ميز اهلل عز وجل لغتنا العربية بعدة مميزات جعمتيا أكرم المغات وأرقاىا عمى

اإلطالق ,ولقد أنزل اهلل تعالى القرآن الكريم بأفصح لسان وأعظم بيان عمى الرسول العظيم –

عميو الصالة والسالم -وىو سيد الفصاحة والبالغة.

إن استخدام المغة العربية عمى لسان العرب جعميا لغة التخاطب واالتصال مع

اآلخرين ,وان التعميم في مختمف مراحمو الدراسية يركز عمى استخدام المغة العربية الفصحى
ألنيا لغة ديننا الحنيف ,والمدرسة ىي المسؤولة عن إعداد النشء الصالح من أبنائيا لكي
يصبحوا مواطنين صالحين خادمين لوطنيم ,ومن المعموم أن كثي اًر من األىداف التربوية في ىذا

المجال يمكن تحقيقيا من خالل النشاطات المدرسية داخل الغرفة الصفية وخارجيا ,بحيث أن
التدريس داخل الغرفة الصفية يقدم النظريات والقواعد والمعارف العامة ,وفي بعض الدول يتم

تعميم المغة عن طريق التمثيل المسرحي والدراما ,حيث أثبتت الدراسات أن تعميم المغة عن
طريق الدراما يتم بسيولة وتمقائية ,وأن استخدام االستراتيجيات المختمفة في برامج الدراما

التعميمية ( اإليماء ,لعب األدوار ,األلعاب التربوية) .يجعل الدراما أكثر أىمية في حياة المتعمم

الشخصية والتعميمية.

( نواصرة ,جمال محمد)111:2003 ,

األىداف التربوية لمدراما:

 مساعدة المتعمم عمى اكتساب بعض القيم االجتماعية.
 تيسير عممية الفيم والتعمم ,وتذكر مشاىد المسرحية لفترة طويمة.

 مساعدة المتعمم عمى التعبير عما بداخمو من أفكار ومشاعر وأحاسيس.
 توفير جو من الصداقة والتفاىم بين الطالب.

 تنمية الخيال الذي يميد إلى ظيور اإلبداع لدى الطالب( .القرشي) 49: 2001
 تطوير االنفعاالت والمشاعر والعالقات االجتماعية بين الطالب.
 تنمية العفوية النابعة من الطالب وخيالو وابداعو.

 زيادة معرفة الطالب بطبع من حولو ويتعامل معيم حسب ىذه الطباع.
 تنمية حاسة نقدية لدى الطفل.
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(عساف) 34: 2001 ,

(سميمان ,نايف) 213 :2005 ,

الدراما وعالقتيا بطبيعة المتعمم
تمثل طبيعة المتعمم إحدى الركائز األساسية التي ينبغي مراعاتيا عتد تخطيط وتنفيذ

الدراما ,عمى اعتبار أن المتعمم ىو المؤدي و المتمقي ,والطالب في مراحل عمره األولى ينفس
عن طاقاتو الزائدة بالتمثيل ,ويعيش في عالم األحالم  ,ويمزج الحقيقة بالخيال.

ثم بعد ذلك ومع تقدم مرحمتو العمرية يبدأ بإخضاع تمثيمو لبعض القواعد التي تساعد

عمى نمو حصيمتو المغوية ,والتي تسيم في زيادة تكيفو االجتماعي واالنفعالي إضافة إلى إعداده

لمحياة الجامعية وممارسة أدواره االجتماعية المستقبمية ,كذلك فإن التدريس بالدراما يجب أن
يبنى عمى أسس سميمة لكي تكون النتائج موثقة ,ومن أىم ىذه األسس طبيعة المتعمم ,ويجب

أن تكون المسرحية الممثمة عمى خشبة المسرح مناسبة لممرحمة العمرية لمطالب ومستواىم

العقمي ,كذلك يجب أن تتناسب مع حاجاتيم وميوليم.

وكمما كانت الدراما متناسبة مع طبيعة المتعمم كمما كانت أقدر عمى تحقيق أىدافيا.

كذلك فإن الدراما التعميمية تعني مسرحة المنياج المقدم لمطالب ,واليدف الذي يرمي إليو ىذا

النوع تنمية ثقافة الطالب وتعدد مياراتو( .مرعى ,حسن( 15 :2002 ,

خطوات تنفيذ الدراما في تدريس المغة العربية
أوالً  :مرحمة التخطيط النظري لمدراما

 -1تحديد الدرس أو الموضوع المراد مسرحتو.
 -2القراءة المتأنية لموضوع الدرس.
 -3صياغة أىداف الدرس.

 -4تحديد األدوار والشخصيات المطموب تمثيميا.
 -5تحديد األدوات والوسائل المعنية واألنشطة.
 -6تحديد أساليب التقويم.

(عامر)130 :2000,

ثانياً :مرحمة التطبيق

 -1تييئة الطالب لعممية التمثيل بأحد األساليب التي تتناسب مع طبيعة أىداف ومحتوى
الدرس وطبيعة المتعمم.

 -2عرض موضوع الدرس وتوزيع األدوار عمى الطالب.
 -3إعداد المكان الذي سيجري فيو التمثيل وتييئتو.
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 -4إعطاء التوجييات لممشاىدين.
 -5البدء بعممية التمثيل.

 -6متابعة المعمم لسير عممية التمثيل والتأكد من أن كل واحد قام بدوره عمى أكمل وجو.

دور المعمم في سير عممية الدراما

(عالمة) 57:1995 ,

 -1المعمم ىو من يختار المادة لطالبو بمشاركتيم.
 -2تحميل الطالب المسؤولية بتعاونيم الجماعي لتقديم العمل الدرامي لممادة.

 -3المعمم يعاون طالبو عمى وضع الحدث ,ثم تركيم إلكمال مفاىيم األحداث التي تجسد
المحتوى العممي.

 -4المعمم يقوم بطرح األسئمة ومناقشة الطالب حول المحتوى العممي ,من خالل أداء
الطالب لتجسيد الشخصيات وحوارىا العممي.

 -5المعمم يضفي عمى العمل قيمتو التربوية والتعميمية والترفييية من خالل مناقشة الطالب
بأداء زمالئيم.

 -6المعمم يعد أساليب تقويم متعددة لمعرفة مدى تحقيق األىداف.
( نواصرة)148 :2003 ,

دور الدراما في إكساب بعض الميارات

أوالً :ميارات االتصال:
عناصر االتصال ىي :

* المرسل :ويعبر عنو مجموعة التالميذ الذين يقومون بعممية التمثيل.

* الرسالة :وىي التي تتمثل في المعمومات والمفاىيم والقيم واالتجاىات المراد توصيميا
لممتعممين.

ويعتبر نص المسرحية ىو الرسالة التي يتم نقميا لممتعممين.

* المستقبل  :ىو المتعمّم سواء المشارك في المسرحية أو المشاىد ليا.

* وسيمة االتصال  :تعتمد عمى المغة المفظية والحركية ولغة اإلشارة واإليماءات وغيرىا.
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ثانياً :ميارات المغة

ميارت الكالم ,والقراءة واالستماع ,والكتابة ,وبذلك فإنيا تعد
ا
تشمل ميارات المغة عمى

األداة الرئيسية التي يعبر بيا الممثل عن سياق الفكرة والمقدمة ,ونجاحو في تقديم ىذه الفكرة
يعتمد عمى نجاحو في التمثيل من حيث نطقو الجيد لمكممات وبوضوح وتنويع في ليجة الصوت
حسب ما يقتضيو الموقف ,كذلك فإن الدراما تساعد المتعمم عمى التعرف عمى مصطمحات

جديدة والمغة العربية.

ثالثاً :ميارات العمل التعاوني:

إن األنشطة المسرحية عمى اختالف مواقفيا التعميمية تييئ فرصاً عديدة ومتنوعة

لمطالب تساعده عمى تنمية ميارات العمل التعاوني لديو ,وتحممو المسؤولية؛ ألن عمل الدراما
الجماعي يعتمد عمى الجيد الجماعي التعاوني ,مما يؤدي ذلك التعاون إلى التآلف والتآخي بين

الطالب.

كما أن الدرس الممسرح يساىم مساىمة فعالة في جعل الطالب يشارك مشاركة إيجابية

وفعالة مع زمالئو.

رابعاً :ميارات التفكير الناقد وحل المشكالت:

يعتبر التفكير الناقد من الميارات األساسية التي تسعى المناىج المختمفة إلى تنميتيا
لدى المتعمِّم ,من خالل تدريب المتعمم عمى مالحظة الوقائع واألحداث المختمفة بنفسيا بحيث
ينظر إلييا نظرة موضوعية ناقدة ,من خالل مناقشة الطالب لمحمول والبدائل المطروحة عند

اتخاذ القرار.

فالتدريس الممسرح وما يتضمنو من مواقف وأحداث ممسرحة تنمي لدى المتعمم القدرة

عمى مواجية المشكالت التي قد تصادفو مستقبالً.

إن القضايا والمشكالت التي تناقش من خالل العمل الدرامي داخل الحجرة الصفية توجد

لدى الطالب شخصية قوية ومدعمة برؤية ناقدة ,وكذلك فإنيا توجد لديو قدرة عمى حل
المشكالت الصعبة ,وتعمل عمى تأىيمو لمحياة المستقبمية.
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(الحازمي)23 :2010 ,

خامساً :الميارات الحياتية اليومية:

تساعد الدراما المتعمم عمى اكتساب الميارات الحياتية اليومية المختمفة ,ويتم ذلك من

خالل تدريبيم عمى بعض المواقف التي قد تواجييم سواء في المنزل أو في المدرسة أو في
بعض المؤسسات االجتماعية ,وتتطمب ميارات الحياة اليومية من المتعمم ممارسة الدور

الصحيح فييا ,كذلك فإن اكتساب المتعمم الميارات الحياتية المختمفة ليست من الشيء السيل,

فذلك يتطمب جيداً كبي اًر من المعمم ليصل ليذه الميارات إلى عقل المتعمم ,والدراما بأسموبيا

الفعال ,وارتباطيا بنشاط المتعمم ,وقدرتيا عمى توفير الجو المناسب لممارسة ىذه الميارات,

والتي يستفيد منيا الطالب في حياتو اليومية.

(العمري)24 : 2005

صعوبات توظيف الدراما في التدريس:

بالدرما.
ا
 -1كثرة المصطمحات التي ترتبط

 -2قمة خبرة المعممين في كيفية تدريس الدراما.
 -3وضع األنشطة الدرامية في كيفية التدريس بالدراما.

 -4وضع األنشطة الدرامية عمى ىامش المنياج المقرر.
 -5الوقت الطويل الالزم الستخدام ىذا المدخل التربوي.

 -6عدم وجود عدد من المتخصصين ,والخبراء ,والفنيين إلعداد نصوص مسرحية
تصمح لمموضوعات والمباحث الدراسية المختمفة( .يوسف)24 :2007
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الفصل الثالث
الطرق واإلجراءات.
 منيج البحث.
 مجتمع البحث.
 عينة البحث.

 أدوات البحث.
 تحكيم أداة الدراسة.
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إجراءات البحث:

تناولت الباحثات في ىذا الفصل االجراءات المنيجية التي تم اتباعيا في ىذه الدراسة

والتي اشتممت اآلتي:

منيج الدراسة
 -1المنيج البنائي

بناء اختبار يشتمل عمى ميارة االستعارة.

 -2المنيج التجريبي

حيث تم اختيار مجموعتين متكافئتين ,إحداىما تجريبية واألخرى ضابطة ,بحيث تم
تنفيذ شرح درس االستعارة بطريقة الدراما عمى المجموعة التجريبية والطريقة التقميدية

عمى المجموعة الضابطة ,وخضعت كمتا المجموعتين الختبار عن االستعارة.

 -3مجتمع البحث

طالبات الصف العاشر بمدرسة نسيبة بنت كعب "ب".

 -4عينة البحث

صفين من صفوف الصف العاشر(,أربع وسبعون طالبة) صف عاشر(( )1عينة تجريبية,

سبع وثالثون طالبة) صف عاشر(( ) 2عينة ضابطة ,سبع وثالثون طالبة).

وقد تم اختيار ىذه العينة بالطريقة القصدية عمى أساس التكافؤ (المرحمة العمرية ,مستوى

التحصيل ,عدد الطالبات)

 -5أدوات البحث

اختبار يحتوي عمى أسئمة متنوعة ,تم تصحيحو من قبل الباحثات بعد عرضو عمى

المحكمين.
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 -6تحكيم األداة
اختبار يحتوي عمى أسئمة متنوعة ,تم عرضو عمى المحكمين ,وتصحيحو من قبل

الباحثات ,ثم تم رصد الدرجات واستخالص النتائج.
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الفصل الرابع
نتائج البحث ومناقشتو وتفسيره
 نتائج االختبار
 نتائج أسئمة البحث
 التوصيات
 المقترحات
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اإلجابة عن أسئمة البحث:

إجابة السؤال األول

نص السؤال األول عمى ما يمي:
ما تأثير الدراما عمى التحصيل المعرفي لمفيوم االستعارة؟
ولإلجابة عمى ىذا السؤال قامت الباحثات بوضع السؤال األول في االختبار يتضمن تعريف

االستعارة.

وتبين من خالل التصحيح أن المجموعة التجريبية حصمت عمى نسبة نجاح أعمى من

الضابطة.

جدول رقم ()1

يبين نتائج السؤال األ ول في االختبار في المجموعتين (التجريبية والضابطة )
المجموعة

العدد الكمي

الناجحون

نسبة النجاح

الضابطة

37

35

%94.5

التجريبية

37

37

%111

إجابة السؤال الثاني

نص السؤال الثاني عمى ما يمي :
ما تأثير الدراما عمى تنمية ميارة التحصيل المعرفي ألنواع االستعارة ( مكنية وتصريحية )؟

ولإلجابة عمى ىذا السؤال قامت الباحثات بوضع السؤال الثاني من االختيار يتضمن تمييز

االستعارة بنوعييا (مكنية وتصريحية) و تبين من خالل التصحيح أن المجموعة التجريبية
حصمت عمى نسبة نجاح أعمى من الضابطة

جدول رقم () 2

يبين نتائج السؤال الثاني في االختبار لممجموعتين (التجريبية والضابطة )
المجموعة

العدد الكمي

الناجحون

نسبة النجاح

الضابطة

37

32

%86.5

التجريبية

37

36

%97
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اإلجابة عن السؤال الثالث

نص السؤال الثالث عمى-:
ما تأثير الدراما عمى توظيف االستعارة (المكنية والتصريحية) في جمل من انشاء الطالبات؟

ولإلجابة عمى ىذا السؤال قامت الباحثات بوضع السؤال الثالث من االختبار يتضمن توظيف
االستعارة المكنية وتصريحية في جمل من إنشاء الطالبة وقد تبين وبعد التصحيح أن المجموعة

التجريبية حصمت عمى مستوى نجاح أعمى من الضابطة
جدول رقم ()3

يبين نتائج السؤال الثالث في االختبار لممجموعتين (التجريبية والضابطة )
المجموعة

العدد الكمي

الناجحون

نسبة النجاح

الضابطة

37

33

%89

التجريبية

37

35

%94.5

بعد اإلجابة عمى أسئمة الدراسة بالمقارنة مع أسئمة االختبار تبين أن لمدراما أثر في تنمية
التحصيل المعرفي لالستعارة (مكنية وتصريحية ) لدى طالبات الصف العاشر بشمال غزة.
جدول رقم ()4

يبين النتيجة النيائية لالختبار بين المجموعتين (التجريبية والضابطة )
المجموعة

العدد الكمي

الناجحون

نسبة النجاح

الضابطة

37

33

%89

التجريبية

37

36

%97
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التوصيات:

في ضوء نتائج البحث الحالية توصي الباحثات بما يأتي:

 .8إدخال الدراما كطريقة لشرح الدروس.

 .9االىتمام ببرامج التعميم من خالل عقد المؤتمرات والدورات والندوات التربوية المختمفة
التي تؤكد عمى ذلك.

.11

استخدام التعزيز الفوري لمطمبة القادرين عمى إدارة الصف (معمم صغير ).

.12

إعطاء دورات لممعممين الطالب عمى حد سواء بكيفية الدراما.

عقد المسابقات التي تحث عمى تنويع طرق التدريس.

.11

المقترحات:
عرضت الباحثات جممة من المقترحات-:

 .1إجراء بحوث عديدة لبيان أثر الدراما في تنمية التحصيل.
 .2االرتقاء بالتدريس عن طريقة مسرحة المناىج.

 .3عرض برامج تمفزيونية تجسد الدروس من خالل الدراما.

 .4إجراء دراسات وصفيو التجاىات الطمبة و المعممين نحو الدراما.
 .5إجراء دراسات لكيفية تدريس الدراما في المناىج.

المراجع:

 -1القرآن الكريم.
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 -2الحازمي ,عدنان( :)2010التدريس لذوي اإلعاقة الفكرية ,ط ,1األردن ,دار المسيرة.

 -3جونستون ,جان ( :)2007فن تدريس المناىج في المرحمة االبتدائية ,ترجمة خميل
العامري,ط ,1القاىرة ,دار الفروق لمنشر والتوزيع.

 -4سميمان ,نايف ( :)2005تعميم األطفال( الدراما –المسرح ),ط ,1عمان ,د ار صفاء
لمنشر.

 -5حسين ,كمال الدين ( :)2005المسرح التعميمي ,الدار المصرية المبنانية.

 -6عويس ,عفاف ( :)2003سيكولوجية اإلبداع عند األطفال,ط ,1البطراء ,دار الفكر.

 -7نواصرة ,جمال( :)2003أضواء عمى المسرح المدرسي ودراما الطفل ,ط ,1األردن,
عالم الكتب الحديث.
 -8مرعي ,حسن ( :)2002المسرح المدرسي  ,ط أخيرة ,دار اليالل.

 -9اليواري,خالد( :)1997برنامج مقترح لتنمية ميارة الخط العربي لدى الطالب المعممين
بكميات التربية واثرىا عمى ميارتيم في تدريس الخط العربي ,قسم المناىج وطرق

التدريس.

 -11عالمة ,طالل( :)1995صناعة الكتابة وفن التعبير.

 -11عامر,فخر الدين( :)2000طرق التدريس الخاصة بالمغة العربية والتربية
االسالمية,ط.2

*المعاجم

 -12مجمع المغة العربية :)2011( ,المعجم الوسيط ,ط ,5مكتبة الشروق.
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الفصل الخامس
 قائمة الجداول

 قائمة المالحق
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جدول رقم ()1
يبين نتائج السؤال األ ول في االختبار في المجموعتين (التجريبية

والضابطة )
المجموعة

العدد الكمي

الناجحون

نسبة النجاح

الضابطة

37

35

%94.5

التجريبية

37

37

%111

جدول رقم () 2
يبين نتائج السؤال الثاني في االختبار لممجموعتين (التجريبية

والضابطة )
المجموعة

العدد الكمي

الناجحون

نسبة النجاح

الضابطة

37

32

%86.5

التجريبية

37

36

%97
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جدول رقم ( )3يبين نتائج السؤال الثالث في االختبار لممجموعتين
(التجريبية والضابطة )
المجموعة

العدد الكمي

الناجحون

نسبة النجاح

الضابطة

37

33

%89

التجريبية

37

35

%94.5

جدول رقم ()4
يبين النتيجة النيائية لالختبار بين المجموعتين (التجريبية والضابطة )
المجموعة

العدد الكمي

الناجحون

نسبة النجاح

الضابطة

37

33

%89

التجريبية

37

36

%97
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قائمة المالحق

27

ممحق رقم ()1

أسماء المحكمين ألداة البحث (االختبار)

اسم المحكم

المؤىل

المينة

غادة أبوحية

ماجستير

مديرة

نسيبة بنت كعب "ب"

إنعام البطريخي ماجستير لغة عربية معممة

نسيبة بنت كعب "ب"

معممة

نسيبة بنت كعب "ب"

رجاء أىل
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بكالوريوس لغة

عربية

مكان العمل

ممحق رقم()2
زيارة المكتبة
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ممحق رقم( ) 3
شرح االستعارة

30

ممحق رقم( ) 4

31

ممحق رقم( ) 5
صور حية أثناء تقديم االختبار
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ممحق رقم( ) 6
صور حية لتصحيح االختبار

33

ممحق رقم( ) 7
عينة من االختبار المصحح( العينة التجريبية)

34

ممحق رقم( ) 8
عينة من االختبار المصحح( العينة الضابطة)

35

ممحق رقم( ) 9
صور حية من مناقشة البحث
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