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أثر استراتيجية الدراما في تحسين مهارات التفكير التحليلي لدى طالب الصف
العاشر األساسي في األردن
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البحددث إلددم رفر د أثددر اسدديرات ا الد يارا ددم تحاد ل رهددايات اليي ددر اليحل لددم لد

الصددل الفااددر األساسددم ددم األيدن .واسدديخ م ددم ه د ا البحددث الم د هج اددبر الياريبددم.

قا ددموا عل ددم رامد ددوعي لا تاريب د د ديس ددن اسد دديخ ام
وت ّون ددن ع د د البح ددث رد ددل  )44طالبد داسّ ّ

اسدديرات ا ال د ياراّ وضددا ط ّد ّيسددن الطريال د ايعي ادي د  .و ددر إع د اد اييبدداي ت د ّدون ددم ددويتر
ال هائ د رددل  )04أسددةل رالال د  .وتح ّالددا البا دان ردل د ال ايييبدداي وثباتدر .وتو ّددل البحددث إلددم

و ددود ددروال دات ديل د إ صددائ لصددال الماموع د الياريب د اليددم ّد ّيسددن اسدديخ ام إسدديرات ا
ال يارا .و م ضوء ال يائج تو ّل البحث إلم ع د رل المالير ات دات الصل .
ال لمات المييا  :اسيرات ا ال ياراّ رهايات اليي ر اليحل لمّ الصل الفاار األساسم.

* أستاذ مشارك جامعة آل البيت – األردن
** أستاذ مساعد جامعة الزيتونة  -األردن
17

 سايج. د،البري. د............ أثر استرايجية الدراما في تحسين مهارات التفكير التحميمي لدى طالب العاشر االساسي

The Effect of the Drama Strategy on Improving the 10th
Basic Grade Students' Analytical Thinking Skills in Jordan
Dr. Kasem Albary

Dr. Tahawel Saeyj

Summary
The aim of this research was to find out the effect of the drama
strategy on improving the tenth grade students' analytical thinking
skills in Jordan. A quasi-experimental approach was used in this
research. The research sample consisted of 40 students divided into
two groups; the experimental which studied using the drama
strategy, and the control which studied in the regular instruction. A
test in its final form included 10 essay questions was prepared. The
researchers verified its validity and reliability. The research found
that there are statistical significant differences in favor of the
experimental group which studied using the drama strategy. In the
light of the findings, the research reached a number of relevant
recommendations.
Keywords: drama strategy, analytical thinking skills, 10the basic
grade.
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رال ر
يعدد التفكددأ أع ددك أ ددكال اللشدداط العا ددو للنسددانب اأع ددك مراادد؛ ادلعرطددة اأر ا ددا طعد رياد يدلظم
العال خرباا ب احيل مشكالا ب ايدرك العال ات ادللطايدة نيدا ادلاددمات االلتداج،ب انيدا اخلداص االعدامب انيدا
التشاني ااالختالفب ايؤدي إىل استلتاج خالصة مالجمة ل موضوعات اليت جرت معاجلتها.
"اخيت ددل الط بددة دددراهتم ع ددك التفكددأ السددتددامهم عدددددا م د األطكددار ا ددت اا دددب اإ ددم
يستمدان مادة افكأ م اماوماا نياإل ساس ااإلدراك م العامل اخلارجوب انيعد ذلك ياوم العال نيالتفكأ
إذ َّ
إن التفكددأ يتط د؛ اجددود ذخددأة م د ادلعددال االةددور العا يددةب ااجددود عال ددات نييلهدداب مةددطب ة دبس د ة
سيةب مث ات ول إىل مس ة معلوية رلردةب مث جيري اعميم األ كام نياالستدالل العا دوب اذبريدد ادلعدال مد
مظا ر ا احلسية"(غاًل اأنيو عوادب0202ب .)44انيالتفكأ جيري استددام العم يات العا ية .
ادلا كانت عم يدة التع ديم االدتع م اجمدة ع دك العم يدات العا يدةب ط ند جيد؛ اال تمدام نيتع يمد ألند حيادق
طواجددد ك ددأة ملهدداش رؤيددة األ ددياء نيشددكل أاضددع اأاسدداب اربويددل الطالدد؛ إىل مفك درب ااإلسددهام ربسددا
اجلان؛ اللفسوب ااكتساب معارف جديدةب امساعدا االنتاال م اكتساب ادلعرطة إىل اوظيفهاب االمية
مفهوم الذاتب االمية مشاعر االنتماء ااإل ساس نيادلسؤالية( طامو ا طاموب.)0220
"ال تفكددأ أن دواع سل ت فددة أصددبع م د العددراري اع يمهددا ل طددالبب ام د ددذل األن دواع التفكددأ الت ي ددوب
الذي يتع ق نيادرة الطال؛ ع دك مواجهدة ادلشدكالت نيا تمدام زاجددب االتدطدي بدل اّنداذ الادرارب ا دا أكدرب
كم شلك م ادلع وماتب امراعاة اكوي نظرة مشولية"(عامرب0222ب.)01
" اديك المية مهارات التفكأ الت ي و نيااباع اسرتاايجيات اع يمية سلت فةب ام ذل االسرتاايجيات
الدراماب إذ َّ
إن الطالب دبمارسة العمل الدرامو ديكلهم التديلب ااستلتاج أطكار سلت فةب ااستاراء اجلديد م
الادميب ااالندماج نيادلو ل التع يمو لايام ع ك اإلثارة ادلستمرة " (عبد ادللعمب0222ب.)44
ا ك ددذا طد د َّن اس ددتددام ال دددراماب كطريا ددة ا دددري ي ددوطر احلري ددة اادلران ددة ال ددتع مب ايزي ددد مد د الوا عي ددة
ااالكتشدداف لدددط الط بددة اديكد أن اكدون الدددراما نيددديال عد التع دديم التا يددديب دلددا ذلددا مد أ يددة ربايددق
األ دافب اليت د اعجز راجق ك أة ع رباياها.
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ا َّ
إن اال تمددام نيددالتفكأ الت ي ددو ضددرارة م دةب لددذلك يلب ددو ادددري؛ الطددالب ع ددك مهارااد ادلدت فددة
َّ
ألن االعتمدداد ع ددك ا اددا ادلعرطددة غددأ مابددول عم يددة التع دديم االددتع م ادلعاصددرةب طددذلك ال يددؤدي إىل ادلعرطددة
ادلعماددة .ام د لددا جدداءت طكددرة ددذا الب ددا احلاليددةب ادلتم ددة اعددرف أثددر اس درتاايجية الدددراما ربسددا
مهارات التفكأ الت ي و لدط الب الةل العا ر األساسو األردن.
 -0رش ل البحث:
البددا مشددك ة الب ددا م د ضددعل نيعددل الط بددة نيشددكل عددامب ا بددة الةددل العا ددر األساسددو نيشددكل
خ دداص مه ددارات التفك ددأ ادلدت ف ددةب اال س دديما مه ددارات التفك ددأ الت ي ددوب ا ددذا م ددا أظهرا د د ك ددأ م د د
الدراس ددات الرتنيوي ددةب كدراس ددة أني ددو حليد ددة ()0200ب ادراس ددة نيأاك ددرت اأكف د دران & (Bayraktar
ِّ
) Okvuran, 2012ادراسة يو الو ( .)Hui & Lau,2006ادراسة العطوال(.)0200
اعزا األدب الرتنيوي ذا الععل مهارات التفكأ نيشكل عام إىل عوامل عدة ب ملها ما يتع ق نيالطال؛ب
املها ما يتع ق نيالكتاب ادلدرسوب املها ما يتع ق نيادلعِّمب الك السدب؛ األساسدو اددل مسدتوط الط بدة
يعود إىل راجق التدري ادلتبعةب طهذل الطراجق ااوم ع ك شو أذ ان الطدالب نيادلع ومداتب مد غدأ الرتكيدز
ع ددك إثددارة اجلواندد؛ الفكريددة لددديهم .لددذلك اراددبط البا ددان اابدداع اسدرتاايجية الدددراما ادددري مددادة ال ددة
العرنييددة لتلميددة مهددارات التفكددأ الت ي ددو لدددط ددالب الةددل العا ددر األساسددو .االسددتددام اس درتاايجيات
التدددري احلدي ددة أاصددت دراسددتا الشددلطو()0202ب ا(ع دوانب  )0200نياسددتددام اس درتاايجية الدددراما
ادري ال ة العرنيية نيفراعها ادلدت فة.
 -2أهم البحث:

 -0-2األهم ال ظري :

يؤمل أن يادم الب ا احلايل إ ارا نظريا ول أ ية ادلوضوع الذي الاال ب ا و اسرتاايجية الدراما الديت ثبدت
أثر ا الفاعل المية مهارات اع م متعددةب املها المية مهارات التفكأ نيبنواع ادلدت فة.
 -2-2األهم اليطب ال :
ُّ
يستمد ذا الب ا أ يتد نيبند ياددم دلعِّمدو ال دة العرنييدة دلديال لتطبيدق اسدرتاايجية الددراما اددري مدادة
ال ددة العرنييددة لط بددتهمب ايادددم خططددا عم يددة زلكمددة افيددد ادلعِّمددا اادلشدرطا ادريسددهم اإ دراطهمب اأيعدا
حيدد الب ا مهارات التفكأ الت ي دو .إضداطة إىل اسدتفادة البدا ا مد اختبدار دلهدارات التفكدأ الت ي دو
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الددذي اعتمدددل الب ددا ب إذ يعددد ددذا الب ددا الددذي الدداال التفكددأ الت ي ددو لدددط الطددالب م د الب ددوث
اللادرة.
 -3ه

البحث:

ديك ا ديص دف الب ا احلايل نياآليتش
التع ددرف إ ىل أث ددر اسد درتاايجية ال دددرامااألساسو األردن.

ربس ددا مه ددارات التفك ددأ الت ي ددو ل دددط ددالب الة ددل العا ددر

 -4رض البحث:
تفيمد د اليرضد د ا ت د د  :ال اوجددد طددراد ذات داللددة إ ةدداجية علددد مسددتوط الدالل ددة()0,20= α
مهارات التفكأ الت ي و نيا اجملموعتا التجريبيدة االعدانيطة اعدزط إىل ريادة التدري (اسدرتاايجية الددراماب
االطرياة االعتيادية)؟
 -5اليفرييات اإل رائ :
ا تمل الب ا ع ك التعريفات اإلجراجية اآلايةش
 -0-5اسيرات ا ال يارا:
و عم ية أداء أداار سب ي ية يؤديها الب الةل العا ر األساسو ع ك كل مشا د سب ي ية
موضوعات سلتارة م كتاب ال ة العرنيية ذلذا الةل.

 -2-5رهايات اليي ر اليحل لم:

و درة الطالب(عيلة الب ا) ع ك رب يل ادلو ل التع يمو ادلتم ل
ل ذل ادلشكالت نيتجزجة الكل إىل علاصرل ادلكونة ل .

 -3-5ط

مشكالت معيلةب االوصول إىل

الصل الفاار األساسم:

ددم ددالب احل اددة الرانيعددة مد سد م التع دديم األساسددو
العا ر األساسو.
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 -6دياسات سا ال :
الاال البا ان عشر دراساتش ست دراسات عرنييةب اأرنيا دراسات أجلبية .ا و مرابة حبس؛
اس س ها الزمين م األ دم إىل األ دث ب كما يبيتش
 -دياس " كويراك" )Cormack, 2004ا ف وان :تأث ر ال يارا اإل اع كاسيرات ا

سا ال لفمل ال يا م المحيو ال يا م والفمل ال يا نياها الخا

يا الالص الالص رة.

Creative drama in the writing process: The impact on elementary
students short stories.
الدراسة م
الدراسة إىل معرطة أثر الدراما اإلنيداعية كتانية الاةة الاةأة .ااكونت عيلة ِّ
دطت ِّ
الب الةل السادس االسانياب درس أ د الةفا ع ك دراس الدراماب ادرس الةل اآلخر ع ك
الدراسة إىل رلموعة نتاج ،ملها التبثأ االجيايب الستددام الدراما
عم يات ما بل الكتانية طا  .ااوص ت ِّ
اإلنيداعية كلشاط سانيق ل كتانية .ا َّ
أن الطالب الذي عرضت ع يهم ةص درامية وي ة استددموا
أس وب احلوار أك ر م غأ م ب اكتبوا نيطرياة الاةة ع ك لسان الرااي نفس .
 -دياس "ه و ولو" )Hui& Lau,2006ا ف وان :اسيالصاء أثر ال يارا م ت م الال يات

اإل اع وط ق اليفب ر ل

طلب األول والرا ع األساسم م ر ي هون كونج.

Drama education: a touch of the creative mind and communicative
expressive ability of elementary school children in Hong Kong.
الدراسة إىل معرطة أثر الدراما الميدة الاددرات اإلنيداعيدة ا ال دة التعبدأ لددط الط بدة .اكوندت
دطت ِّ
الدراسة م ( )001ا ميذا اا ميذةب مت اوزيعهم إىل رلموعتا ذبريبية ا ات أنشطة صفية ع ك كل
عيلة ِّ
الدراسددة إىل اجددود
مسددر يات دراميددةب اض دانيطة ا ا دت أنشددطة صددفية نيالطرياددة االعتياديددة .اأ ددارت اللتدداجِّ ،
طراد ذات داللة إ ةاجية ع ك ماياس الادرات اإلنيداعيةب ا ال ة التفكأ لةاحل اجملموعة التجريبيدة الكدال
اجللسا.
 -دياس الفموشّ )2446ف دوان " أثدر الد يارا دم تطدوير رهداية اليحد ث الليد الفر د لد

ت ر الصل الاادس األساسم".
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الدراسددة م د ()49
الدراسددة إىل معرطددة أثددر الدددراما الميددة مهددارات الت دددث .ااكون دت عيلددة ِّ
دددطت ِّ
ا ميددذا اا ميددذةب مت اددوزيعهم إىل رلمددوعتا ذبريبيددة درسددت نياسددتددام الدددراماب اضدانيطة درسددت نياسددتددام
الدراسدة إىل اجدود طدراد ذات داللدة إ ةداجية لةداحل اجملموعدة التجريبيدة
الطرياة االعتيادية .اأ ارت اللتاجِّ ،
اليت درست نياستددام الدراما.
-دياس أ و روسمّ )2448ف وان "أثر اسيخ ام ال يارا م تحا ل رايو فض المهايات

الالرائ ل

طلب الصل الاا ع األساسم".

الدراسددة إىل معرطددة أثددر اسددتددام الدددراما ربسددا ادلهددارات الاراجيددة .ااكونددت عيلددة ال ِّدراسددة مد
دددطت ِّ
الدراسددة إىل نتدداج ،عدددة
( )002ا ميددذا اا ميددذةب مت ااسدديمهم إىل رلمددوعتا ذبريبيددة اضدانيطة .ااوص د ت ِّ
م أ هاش افود بة اجملموعة التجريبية الذي درسوا نياستددام أس وب الدراما.
اللي الفر

دياس ال خل وه ّ  (2449ف وان "أثر اسيخ ام ال يارا اليفل مم تحص ل طالبات الصل الفاار األساسم".

م ت ييس قواع

الدراسة إىل معرطة أثر التدري نياستددام الدراما ربةيل الطالبات لاواعد ال ة العرنيية.
دطت ِّ
الدراسددة مد ( )002البدةب سددم إىل رلمدوعتا ذبريبيدة اكونددت مد ( )12البدة درسددت
ااكوندت عيلدة ِّ
الدراسة ع
نياستددام الدراماب اضانيطة اكونت م ( )12البة درست نيالطرياة االعتيادية .كشفت نتاجِّ ،
افود البات اجملموعة التجريبية اليت درست واعد ال ة العرنيية نياستددام أس وب الدراما.
 -دياسد الش د طمّ  ) 2404ف ددوان "أثددر اسدديخ ام ال شدداط اليم لددم ددم ت م د فددض رهددايات

ايسيماع م اللي الفر ل

تلم ات الصل الرا ع األساسم يزة".

الدراسددة إىل معرطددة أثددر اسددتددام اللشدداط التم ي ددو الميددة مهددارات االسددتماع .ااكونددت عيلددة
دددطت ِّ
الدراسة م ( )20البةب سم إىل رلموعتا ذبريبية اكونت م ( )93البة درست نياستددام اللشاط
ِّ
الدراسدة إىل نتداج ،عددة
التم ي وب اضانيطة اكونت م ( )91البة درست نيالطريادة االعتياديدة .ااوصد ت ِّ
م أ هاش افود البات اجملموعة التجريبية اليت درست نياستددام اللشاط التم ي و.
-دياس أ و لح ّ ) 2400ف وان "أثدر اسديخ ام الد يارا دم ت م د رهدايات اليي در اإل د اعم

م ربحث اللي الفر ل

ت ر الصل ال الث األساسم م امال غزة".
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الدراس ددة إىل معرط ددة أث ددر اس ددتددام ال دددراما المي ددة مه ددارات التفك ددأ اإلني ددداعو .ااكون ددت عيل ددة
دددطت ِّ
الدراسددة م د ( )099ا مي ددذاب س دموا إىل رلم ددوعتا ذبريبيددة درس ددت نياس ددتددام ال دددراماب اض دانيطة درس ددت
ِّ
الدراسة إىل نتاج ،عدة م أ هاش افود االميذ اجملموعة التجريبية اليت درست
نيالطرياة االعتيادية .ااوص ت ِّ
نياستددام الدراما اع ك يا أنيعاد اختبار التفكأ اإلنيداعو.
-دياس علوانّ  )2402ف وان"أثر توظ ل ال يارا اليفل م

ت ييس ال صوص األد ل

ت ر الصل الرا ع األساسم".

م اليحص ل واي يياظ م

الدراسدة مد ()012
الدراسدة إىل معرطدة أثدر الددراما ربةديل اللةدوص األدنييدة .ااكوندت عيلدة ِّ
دطت ِّ
الب ددا ا الب ددة ب ددة الة ددل الراني ددا األساس ددوب سد دموا إىل رلمد دوعتاش ذبريبي ددة درس ددت نياس ددتددام ال دددراما ب
الدراسددة إىل نتداج ،عدددة مد أ هدداش اجددود طددراد ذات داللددة
اضدانيطة درسددت نيالطرياددة االعتياديددة .ااوصد ت ِّ
إ ةاجية اعزط إىل اوظيل الدراما الت ةيل الةاحل اجملموعة التجريبية.
-دياسد " راكيددر وأكيددران" )( Bayraktar & Okvuran, 2012ا ف ددوان:

ال شل عل أثر األنشط ال يار اليفل م اإل اع

م رهايات ال يا اإل اع .

Improving Student's Writing Through Creative Drama.
الدراس ددة الكش ددل ع د أث ددر األنش ددطة الدرامي ددة اإلنيداعي ددة المي ددة مه ددارات الكتاني ددة اإلنيداعي ددة.
دددطت ِّ
الدراسدة مد ( )24البدا ا البدة مد بدة الةدل اخلدام األساسدوب سدموا إىل رلمدوعتا
ااكونت عيلدة ِّ
الدراسددة إىل
ذبريبيددة درسددت نياسددتددام األنشددطة الدراميددة ب اض دانيطة درسددت نيالطرياددة االعتياديددة .ااوص د ت ِّ
طاع ي ددة األنش ددطة الدرامي ددة اابثأ ددا اإلجي ددايب الكتاني ددة لة دداحل اجملموع ددة التجريبي ددة ال دديت با ددت طيه ددا ا ددك
األنشطة.
 -دياسد "ردادن" )Maden,2012ا ف دوان :تال د م أثدر اسديرات ا ات الد يارا اليفل م د

م ال ااح األكاديمم م المهايات الليوي األساس

الالراءة وال يا ) وع قيها رع أنماط اليفلّم.

The effect of drama on language teaching success.
International Journal of Language Studies.
الدراسة إىل ااييم أثر اسرتاايجيات الدراما (الاراءة االكتانية) اعال تها ما أمناط التع م .ااكونت
دطت ِّ
الدراسة م ( )24ا ميذا اا ميذة م االميذ الةل السادس األساسو التانيعا ل مدارس االنيتداجية
عيلة ِّ
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 Erzurum City Centreاركيا .سموا إىل رلموعتا ذبريبية اضانيطة .اأظهرت اللتاج ،طر ا
كبأا نيا اجملموعتا ادل ادلهارات ال وية الةاحل اجملموعة التجريبية.
الدراسات السانياة ب اللااط اآلايةش
ويسجل البا ان ع ك ِّ
الدراسدات السدانياة أ يدة الددراما نيوصدفها رياددة اددري
 -أظهدرت ِّ

الميدة ادلهدارات ال ويدة علدد الط بددةب

ا دددرهتا ع ددك اوصدديل ادلع ومددات لددديهم نييسددر اسددهولةب االوعددت ددرح ادلوضددوعات ادلدت فددة طهلدداك
دراسات الاالت اللةوص األدنيية م ل دراسة ع وان()0200ب ادراسات الاالت مهارات الكتانية اإلنيداعية
كدراسدة نيأاكدرت اأكفدران)) Bayraktar & Okvuran, 2012ب ادراسدات الاالدت ادلهدارات
ال وي د ددة األساس د ددية (الا د دراءة االكتاني د ددة) م د ددل دراس د ددة م د ددادن()Maden.2012ب ادراس د ددة أني د ددو موس د ددك
()0223ب ادراسددة كورمدداك ()Cormack,2004ب ادراسددات الاالددت التفكددأ اإلنيددداعو كدراسددة أنيددو
حلية ()0200ب ادراسات الاالت مهارات االستماع كدراسة الشلطو ()0202ب ادراسات الاالت واعد
ال د ددة العرنيي د ددة كدراس د ددة الكدد د د ا لي د ددة ((0224ب ادراس د ددات الاال د ددت مه د ددارات الت د دددث م د ددل دراس د ددة
العمددوش( .)0221ادراسددات الاالددت الادددرات اإلنيداعيددة ا ال ددة التعبددأ كدراسددة يددو الددو ( & Hui
.)Lau,2006
الدراسدة
الدراسات السدانياة يعهدا افدود اجملموعدة التجريبيدة ع دك اجملموعدة العدانيطةب ااشداِّت ِّ
 أظهرت ِّالدراسات السدانياة اسدتددامها ادلدله ،دب التجدريوب ااشداِّت معهدا أيعدا الااذلدا الددراما
احلالية ما ِّ
كمت أ مستال.
الدراسات االب وث السانياة
 اخت ل الب ا احلايل ع ِّا ذا ما دييزل ع أية دراسة سانياة.

الاال دلهارات التفكأ الت ي و كمت أ اانياب

الدراسات السانياةب م يا أ ر ا اللظريةب اادللهجية اليت اابعتهدا اإجراءاهتدا
 استفاد الب ا احلايل م ِّالعم ية اادلعاجلات اإل ةاجية اكيفية عرض اللتاج ،املا شتها انيعل مارت اهتا.
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 -7اإلطاي ال ظري:
 -0/7تفريددل اليي ددر اليحل لددمش ذكددر ريتشددارد (َّ )Richard,2006
أن التفكددأ الت ي ددو يعددين
الادددرة ع ددك رب يددل ادلع ومدداتب اربديددد العال ددات ااأل دددافب ااشددديص الفددرصب ااادددمي اسددتلتاجات م د
ادلع ومات ادلتواطرةب طعال ع استدالص اللتاج ،ادللطايةب ارب يل ادلشكالت حبس؛ خطوات زلددة.
كل م اارمان ( )Tarman,2005اعامر()0222ب االعطوال( )0200ادلذكوري
ايةل ٌ
ادلهدااي اكاظم (0200ب )320-319التفكأ الت ي دو نيبند " ددرة الطالد؛ ع دك رب يدل افاصديل ادلو دل
إىل أجدزاء د يادةب أا افةدي ية إلجيداد احلددل ادللاسد؛ ل مشدك ةب ا َّ
أن الاددرة ع ددك الت يدل دو ادلاددرة الفع يدة
الدديت سبكل د م د ط ددص األطكددار اادلوا ددلب مث ااسدديمها إىل مكوناهتددا الفرعيددةب ا ددذا يددؤدي إىل طهددم أج دزاء
ادلو لب اإجراء عم يت التةليل االرتاي؛ االتلظيم.
 -2/7رهد ددايات اليي د ددر اليحل لد ددم :يتع ددم التفك ددأ الت ي ددو مه ددارات ك ددأة ب ملهاشالا دددرة ع ددك
التةددليلب اذبزجددة الشددوء إىل أص د ر مكوناا د ب اارايدد؛ األج دزاء سدد؛ العال ددة الرانيطددة نييلهدداب االادددرة ع ددك
افسددأ اوتددوطب ااادددمي آراء متلوعددةب اا درتاح احل ددولب املا شددة األطكددار م د زاايددا سلت فددةب اعددرض األ كددام
مدعمة نياألم ة ااألسبابب اناد الظوا ر نيعد رب ي ها(.)Adler & Doren,2012,32
اأ ددار لوند ( )Long,2012إىل َّ
أن ل ت يددل نيشددكل عددام مهددارات اتع دق نيالادددرة ع ددك ذكددر األجدزاء
الرجيسة اال انويةب ااةليل األطكارب اسبري الذ ع ك ادللا شة االت ددثب اإدراك دالالت الرمدوزب االاددرة
ع ددك أخددذ دار او دل االلا دددب اار ددة اللةددوص إىل أطكددار ذكيددةب االتعم دق األطكددارب اصددأارة اللةددوص
أك ر اضو ا اسهولةب اإدراك التفاصيل االعال ات الدالة ع يهداب ازيدادة الاددرة ع دك االسدتلباط ااست عدار
األطكارب اإثراء ادلعرطة الشدةية.......اما إىل ذلك.
اذكر العطوال (َّ )0200
أن مهارة الت يل اتط د؛ مد الطالد؛ ذبزجدة ادلع ومدات إىل أجزاجهدا الةد أةب
اإجيداد الفرضديات أا ادلسد ماتب اإجيداد الفدراد نيددا احلاداجق اادلسد ماتب أا استكشدداف العال دات السددببية.
أمدا بيدد؛( )0220طددذكر َّ
أن التفكددأ الت ي ددو يهددتم دبواجهددة ادلشددكالت ب حبددرص انياابدداع رياددة شللهجددةب
ايهدتم أيعدا نيالتفاصديل االتدطدي ا دا أكدرب كدم شلكد مد ادلع ومداتب االميدة الاددرة ع دك التلبدؤب ااحلكدم
ع ك األ ياء نيعد ذبزجتها.
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ايددؤدي التفكددأ الت ي ددوب كمددا أارد ج دانير()0229ب إىل الوصددول إىل ادلعددال العمياددةب امدددط ددذا
العمددق ا ددك ادلعددالب اإضددفاء أ ددياء جديدددة التفكددأب طعددال عد ا ددتااد األجدزاء مد الكددلب االادددرة
ع ك إعادة نيلاء اوتوط التع يمو.
 -3/7تفري ددل الد د يارا " :اع ددرف ال دددراما نيب ددا ددكل مد د أ ددكال األدبب ارابط ددت نيالرااي ددة االاةد دةب
ااخت فدت علهمددا اةددوير الةدراع اذبسدديد احلدددث ااك يددل العادددةب ا ددد ابخددذ ددكل الل ددر ا ددو لفظددة
مشتاة م اليونانية ااعين احلركة أا العملب امعلا ا االصطال و مرادف لك مة ادلسر يةب اأن األصل طيها
ادلسرحب اربتاج لعلاصر متعددة املهاش ادلم اب االديكوراتب اادلالني ب ااجلمهورب اادلوسدياكب ااإلضداءةب
اكالم ل خةاجص معيلة"(س يمانب0220ب .)000
" ااؤدي الدراما دارا نيارزا العم ية التع يمية إذ ا و اجات الط بدة االمدو اع مهدمب اادلا هم مد
الدار الس و إىل ادلشاركة اإلجيانيية طتشد انتبدا هم دلدا اتمتدا نيد مد ددرات نيال دة التدبثأب نيةدور ا ادلت ركدة
اك ماهتا ادلسموعة "(.)Roush, 2005,32
الدراسيةب جيعل ياة الطالب شل وءة نيالبهجة االسعادةب ايكسبهم الادرة
اإدخال الدراما إىل ادللا ِّ ،
ع ددك ربم دل ادلسددؤاليةب االميددة خيدداذلم االشدديط ب ااعددديل س د وكهمب نيددتامص الس د وك اإلنسددال ادلشددا دب
امنذجة الس وك اجلديد نيلاء ع ك ما ديدر ع ديهم مد مشدا د دراميدةب اعدب سد وكهم اطدق مدا دو سلطد لد
(.(Deloney & Graham,0229
ااعمل الدراما ع ك ربايق االستارار العا فو ااالنفعايل لدط الط بة إذ يتعدا فون مدا مدا يشدا دان
ألن اخلددربة الدديت يشددعران ِّددا ددو خددربة نيدي ددة ب اأن مددا يرسدديف عا دوذلم م د خ دربات اانفعدداالتب ديك د أن
يط ق ذلا العلان نياوة م خ ال التعبأ علها نيالدراماب ا ذا يؤدي إىل اةفية التعبأ االنفعدايل لددط الط بدة ب
طتلفةل انفعاالهتم ادلاةودة ع غأ ا م االنفعاالت ادللدطعة م الال عور ).(Hughes, 2000
ااعددد الدددراما معِّمددا لقخددالدب اداطع دا ويددا ل س د وك ادلرغددوبب انياع ددة ل ماسددةب طتعم دق طهددم احليدداة
االجتماعيددة نيعاداهتددا ااااليددد ا ا يمهدداب اابددين الددوعو االجتمدداعو م د خددالل لعدد؛ الدددارب اسب يددل يدداة
اللاسب اإ ياء األ داث التارخيية امعايشتها(عطية ا الاةب.)Morriss, 2001 0220
-4/7ع ا در الد يارا :ذكدر كدلم مد مدايل اداف ) (Maley & Duff, 2004اللددا Linda,
) )2001أن علاصر الدراما اتم ل ش
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-0/4/2ادلو ددل الدددراموش الددذي يتددبلل مد الفكددرة االشدةدديات ااحلبكددة اال ددة ااحلدوارب ااسددتمد مد
زلتوط ادللهاجب أا م موا ل اذبارب احلياة.
 -0/4/2ادلع ددمش جيدد؛ أن يتةددل ادلع ددم خبيددال ااسدداب انيادددرة ع ددك اإللادداء ااالرذبددال اإدارة الةددلب
االادددرة ع ددك اشددويق الط بددةب ادطعهددم ل تعامددل مددا ادلو ددل الدددراموب اامتالك د اخلددربة ادلعرطيددة ع د الدددراما
ااسرتاايجياهتا.
 -9/4/2ادلم ون(الط بة)ش طيج؛ أن يتمتعوا ني مكانيات ذبع هم ادري ع ك الت دديب اامدتالك الدراح
اخلال ة.
-5/7أنواع ال يارا :ذكر مكاس ا(َّ )McCaslin, 2000
أن الدراما التع يمية ابيت ع ك
نوعا اش
الدراسددوب اربوي د إىل ن ددص
 -0/5/7ال ددوع الح ددوايي :اطي د ياددوم ادلعِّ دم جبه ددد خدداص دلعاجلددة اوتددوط ِّ
درامو يتدرب الط بة ع ك أداء أداار م طي .
 - 2/5/7ال وع اإل اعمش الذي يتط ؛ نةا أا وارا معدا مسبااب اطي يؤدي الط بة أداار م نيشكل
ارذبايل.
لاددد نيددرزت ددذا العةددر اكلولوجيددا التع دديمب الدديت اطددور طيهددا دار الطالدد؛ب ليةددبع أسدداس العم يددة
التع يميةب اأصبع ادلسرح ظل ذا التادمب مد أ دم الوسداجل الرتنيويدة الديت اسدهم الميدة ددرات الط بدة
العا ية (الركايبب.)0220
 -6/7تفريل المارح :ذكر أمحد (0221بَّ " )004
أن ادلسرح و لون م ألوان الفلون األدنيية ب
يتكددون مد علاصددر متعددددةب يددؤدي طبد الط بددة أداارا مسددر يات ملتادداة مد جاندد؛ ادلعِّدم أا مد جاندد؛

الط بددة أنفسددهمب شل دا جيع هددم أك ددر اسددتيعانيا لطبيعددة ادلددادة التع يمي دةب اال سدديما إذا كانددت ادلددادة ادللتادداة م د
ادلوضوعات ادلاررة ادللهاج ب اأعيدت صياغتها ع ك كل مسر ية".

اعد الار و اال اال ( )0220ادلسرح أداة أساسية الرتنيية احلدي ة نيوصف اسي ة مهمدة مد اسداجل
الرتنييددة الدديت اعتمددد ع ددك اللشدداط اادلتعددة ألند يادددم ادلددادة التع يميدة سددياد درامددو جي دد؛ السددرار ل طالدد؛ب
ايفتع أمام آطاد التديل دلدا يشدا دل .أمدا د ( )0222طدأط َّ
أن مسدر ة ادللدا  ،ادلدرسدية ريدق نداجع
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إليةددال ادلع ومددات ااألطكددار ادلدراد نا هددا إىل الط بددةب دلددا ذلددا مد دار طاعددل
ادلط ونيةب اابسيطها نيبس وب ملاس؛.

ابكيددد ادلفهددوم ل مددادة الع ميددة

 -7/7ع ا ددر الماددرح :يسددتلد التدددري ادلمسددر و إىل علاصددر متعددددة ذكر ددا كددلم م د عفانددة اال ددوح
(0223ب  )032ا وش
 " -0/7/7ادلع د ددم ال د ددذي ي د ددؤدي داريد د د ش مع د ددم دل د ددادة دراس د ددية معيل د ددة اسل د ددرج أثل د دداء إدارة اخلد د دربات
ادلمسر ة.
 -2/7/7الطالد؛ش نيوصدف زلددور العم يدة التع يميدة .اادلدادة التع يميدةش ا دو رلموعددة احلاداجق ااألطكددار
اليت اراب ااتكامل نيععها ما نيعلب نيطرياة اسدهل ع دك الطالد؛ ادلدرار خبدربات المدو ميولد ااذبا ااد
ا يم امهاراا .
 -3/7/7نييئة التددري ش ا دو ادللداخ الدذي ياعدو طيد الط بدة معظدم أا داهتم شل دة ني رطدة الةدلب امدا
حيي ِّا م مؤثرات داخ ية يسهم الط بة إعداد ا اذبهيز ا ".
-8/7أا ال المارح" :ازبذ ادلسرح ادلدرسو أ كاال متعددة ذكرهتا اذلباش(04ب )0202املهاش
 0/8/7ال يارا اليفل م ش اسمك نيادلسرح التع يموشاااوم طكرا ع ك استددام ادلسرح كوسي ة اع يمية
الدراسية نيشكل مسر و يسمك" مسر ة ادللا "،ب ايادمها الطالب داخدل غرطدة الةدل أا
لتادمي ادللا ِّ ،
ع ك مسرح ادلدرسة.
 -2/8/7المارح الير ويش ديارس داخل ادلدرسةب ا و ذا انيا ثاا ااجتماعو اارنيويب يسهم
عم ية التلشئة االجتماعيةب انيلاء الايم األخال ية االديلية االس وكيةب ازيادة مع ومات ادلتعِّما.

 -3/8/7المارح اليلالائمش مارس ذا اللوع نيال ع؛ الت ي وب اال يستلد إىل نص مكتوب مسبااب
اال حيتاج إىل مسرح امشا دي ب اطي حيدد ادلعِّم لكل ال؛ دارلب ايرتك الط بة دي ون اخيرجون.
 -4/8/7رارح الفرائس ال رم) :يعتمد ع ك سل و ات خيالية أنيدعها خيال ادلؤلِّلب شلا يتيع لط بة
ادلر ة األساسية خاصة أن يسب وا

 -8إ راءات البحث الم ان :
-0/8

عامل اخليال ادلبدع".

ود البحث:
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يشتمل الب ا ع ك احلداد اآلايةش
 -الح ود البشري ش ا تةر الب ا ع ك عيلة م

الب الةل العا ر األساسو الذي يدرسون

مدرسة ادللةورة ال انوية الشام ة ل بلا التانيعة دلديرية الرتنيية االتع يم ل واء البادية الشمالية ال رنيية.

الدراسو .2019/0203
الدراسو ال ال ل عام ِّ
 الح ود الزر شالفةل ِّ-الح ود الموضوع  :ااشتمل ع كش

 -مهارات التفكأ الت ي و اآلايةش إجراء عم يات التةليلب اإجياد عال ات نيا األطكارب اربديد

ادلشكالتب اا رتاح ول ملاسبةب اطهم ادلعاما العمياةب اأخذ ادلال ظات لتدعيم التفسأب املا شة
األطكار لزيادة الفهمب اعرض األطكار مدعمة نياألم ة ااألسبابب ااادمي الرأي الشدةو.
موضوعات الاراءةش ااشمل ش جدداا يااكمب الرنيياب اأٌملا األرضب ام أمراض العةرب اليتاوىل ادريسها مع م ال ة العرنيية الذي درني البا ان ع ك اسرتاايجية الدراما

 2/8ر هج البحثش

اعتمد الب ا احلايل ادلله ،ب التجريو نيوصف ملاسبا لطبيعة اظراف الب ا احلايلب ازلاالة لتوطأ
الد ة اللتاج.،
 3/8ريي رات البحث المايالل ش

امش تش
المايالل  :أس وب التدري
-0/3/8المييّر
ّ
االعتيادية).

ال مستويانش(نياستددام الدراماب نياستددام الطرياة

-2/3/8المييّر اليا ع دي ل أداء الطالب ع ك اختبار مهارات التفكأ الت ي و.
 4/8رايمع البحث وع ير:
اكون رلتما الب ا م يا الب الةل العا ر األساسو مدرسة ادللةورة ال انوية الشام ة
الدراسو ال ال ل عام
ل بلاب التانيعة دلديرية الرتنيية االتع يم ملطاة البادية الشمالية ال رنيية ل فةل ِّ
الدراسو .2019/0203/ااختار البا ان عبتا نيطرياة عشواجيةب م ت إ دا ا اجملموعة التجريبيةب
ِّ
اطيها( )02الباب ام ت األخرط اجملموعة العانيطةب اطيها( )02البا أيعا.
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 5/8أداة البحث:
لت ايق أغراض ذا الب ا أعد البا ان اختبارا دلهارات التفكأ الت ي وب م اللوع ادلاايلب حبيا
اضا سؤال ول كل مهارةب طب عدد أسئ ة االختبار ( )02أسئ ة.
-0/5/8

ال ايييباي:

جرط الت اق م صدد اختبار مهارات التفكأ الت ي و نيعرض ع ك رلموعة م اوكماب ني
عدد م( )00زلكما م ذاي االختةاص ملا  ،ال ة العرنيية اأسالي؛ ادريسهاب اع م اللف ب
ااالختبارات اادلاايي ب ا ؛ إليهم إنيداء الرأي االختبار م يا ش س الةياغة ال ويةب املاسبت
دلستوط الطالبب انيذلك أصبع االختبار صورا اللهاجية مؤلفا م ( )02أسئ ة .ادل ق(.)0
 -2/5/8ثبات ايييباي:
ل ت اق م ثبات االختبار استددم البا ان رياة إعادة االختبار( )Test-Retestع ك عيلة
استطالعية م خارج عيلة الب ا ب اكونت م ( )20البا م الب الةل العا ر األساسو.
ااستدرج معامل ثبات االختبار دلهارات اجمة األداة عامةب طب ()32ب اذلك نياستددام معامل اراباط
نيأسون .ارباق البا ان م اضوح أسئ ة االختبارب امعرطة مدط ملاسبة الزم ادلارر إلجراج ب االت اق
م ملاسبة اع يمات االختبارب ا دد متوس أداء الطالب ع ك أسئ ة االختبار خبمسا د ياة.
 -3/5/8ت ا ؤ الماموعي ل علم اييباي رهايات اليي ر اليحل لم:
ل ت ادق مد اكدداطؤ اجملمدوعتا ب اسددتدرجت ادلتوسدطات احلسدانيية ااالاراطدات ادلعياريددة دلهدارات التفكددأ
الت ي و الاب ية ابعا دلت أ اجملموعة (ذبريبيةب ضانيطة)ب البيان الفراد اإل ةاجية نيا ادلتوسطات احلسانيية ب
مت استددام اختبار "ت"ب ااجلدال ( )0يوضع ذلك.

ول )0
تبفا لميي ر الماموع
الميوسطات الحاا واينحرا ات المف ايي واييباي "ت" لمهايات اليي ر اليحل لم الالبل س
تاريب ّ ضا ط )
31

أثر استرايجية الدراما في تحسين مهارات التفكير التحميمي لدى طالب العاشر االساسي  ............د.البري ،د .سايج

مهارات التفكأ
الت ي و

يمة

اجملموعة

العدد

ادلتوس
احلسايب

االاراف
ادلعياري

"ت"

ذبريبية

20

5.70

1.174

.222

ضانيطة

20

5.60

1.635

درجات
احلرية

الداللة
اإل ةاجية

38

.825

يتبددا م د اجلدددال ( )0عدددم اجددود طددراد ذات داللددة إ ةدداجية ( )2.20 = αادلتوس دطات
احلسدانيية دلهددارات التفكددأ الت ي ددو الاب يددة ابعدا دلت ددأ اجملموعددة (ذبريبيددةب ضدانيطة)ب ا ددذل اللتيجددة اشددأ إىل
اكاطؤ اجملموعتا.
 -6/8تطب ا ايييباي:
لت ايق دف الب ا ام البا ان نياختيار مدرسة ادللةورة ال انوية ل بلا ب ااختارا عبتا
عشواجيا لتطبيق االختبار إ دا ا رلموعة ذبريبيةب ااألخرط ضانيطةب ا ددا ما مع م ال ة العرنيية اجلدال
الزمين ل تطبيق ب نيوا ا ( )02ةة درسية ب نفذت ع ك مدار ( )02أسانيياب ااافاا ما مع م ال ة العرنيية
نيتدري اجملموعتا الدرس نفس يوما سلت فاب اأعدا اختبارا ( ب يا– نيعديا) ياي مهارات التفكأ
الت ي و ل ت اق م اكاطؤ اجملموعتا .اصمم االختبار لاياس مهارات التفكأ الت ي وب ألرنيعة دراس
مت مسر تها نيطرياة درامية م كتاب ال ة العرنيية ل ةل العا ر األساسوب ا بق البا ان االختبار
الدراسةب اد َّرس ادلع م نياسرتاايجية
الاب و دلهارات التفكأ الت ي و ع ك الب اجملموعتا بل الفيذ ِّ
الدراما الب اجملموعة التجريبية ادلوضوعات ادلدتارة م كتاب ل تلا العرنيية ل ةل العا ر األساسوب
ا وش (جدداا يااكمب الرنيياب اأٌملا األرضب ام أمراض العةر) ا بق االختبار البعدي ع ك رلموعيت
الب اب مث ص ت إجانيات الطالب لدط اجملموعتاب اأخععت الدرجات ل معاجلة اإل ةاجية
الستدراج اللتاج.،
 -7/8المفالاات اإل صائ  :استددم البا ان ادلتوسطات احلسانيية ااالاراطات ادلعياريةب ارب يل
التباي األ ادي ادلتعدد( )One Way MANOVAللجانية ع سؤال الب ا اطرضيت .
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 -9عرض نيائج البحث وتيا رها:
يتعددم ددذا اجلددزء عددرض نتدداج ،الس دؤال ال درجي ل ب ددا اطرضدديت اافسددأ ا ضددوء األدنييددات اللظريددةب
الدراسددات السدانياةب ا ددد مت رب يددل البيانددات اطاددا ل متوسدطات احلسدانيية ااالاراطددات ادلعياريددة اادلتوسدطات
ا ِّ
ادلعدلة.
-0/9ال يائج الميفلّال الادؤال األولش مدا أثدر اسدرتاايجية الددراما
لدددط ددالب الةددل العا ددر األساسددو األردن؟ اانب ددق عل د الفرضددية اآلايددةش ال يوجددد طددراد ذات داللددة
إ ةاجية علد مستوط الداللة( )0,20= αمهارات التفكأ الت ي و نيدا اجملمدوعتا التجريبيدة االعدانيطة
اعزط إىل رياة التدري (اسرتاايجية الدراماب االطرياة االعتيادية)؟
ربسدا مهدارات التفكدأ الت ي دو

ال ت اد د دق مد د د سد د دؤال الب د ددا اطرض د دديت اس د ددتدرجت ادلتوس د ددطات احلسد د دانيية ااالاراط د ددات ادلعياري د ددة
اادلتوس دطات ادلعدل ددة دله ددارات التفك ددأ الت ي ددو ابع ددا دلت ددأ ريا ددة التدري (اس درتاايجية ال دددراماب االطريا ددة
االعتيادية)ب ااجلدال ( )0يوضع ذلك.
ول :)2
تبفا
الميوسطات الحاا واينحرا ات المف ايي والميوسطات الحاا المف ل يييباي رهايات اليي ر اليحل لم س
لميي ر طريال الي ييس اسيرات ا ال ياراّ والطريال ايعي ادي )

اجملموعة

الاب و

البعدي

ادلتوس ادلعدل

اخلطب ادلعياري

ادلتوس
احلسايب

االاراف
ادلعياري

ادلتوس
احلسايب

االاراف
ادلعياري

اسرتاايجية
الدراما
(ذبريبية)

5.70

الطرياة
االعتيادية
(ضانيطة)
اجملموع

1.174

1.226

15.65

العدد

15.647

.325

20

5.60

1.635

12.25

1.618

12.253

.325

20

5.65

1.406

13.95

2.230

13.950

.230

40
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يبدا اجلدددال ( )0ابايلددا ظا ريدا ادلتوسددطات احلسدانيية ااالاراطدات ادلعياريددة االختبدداري ش الاب ددو
االبعدددي ب اادلتوس دطات ادلعدلددة دلهددارات التفكددأ الت ي ددو نيسددب؛ اخددتالف طئددات مت ددأ رياددة التدددري
(اس درتاايجية الدددراماب االطرياددة االعتياديددة) .البيددان داللددة الفددراد اإل ةدداجية نيددا ادلتوسددطات احلس دانيية مت
استددام رب يل التباي األ ادي ادلةا ؛ ااجلدال ( )9يوضع ذلك.
ول :)3
نيائج تحل ل اليبايل األ ادي المصا ب ألثرطريال الي ييس اسيرات ا ال ياراّ والطريال ايعي ادي ) علم اييباي
رهايات اليي ر اليحل لم

مةدر التباي

رلموع
ادلرنيعات

درجات
احلرية

متوس
ادلرنيعات

يمة
اإل ةاجو
(ف)

الداللة
اإل ةاجية
(ح)

جم
األثر

االختب د د د د د د د د د د د د د د د د د ددار
الاب د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د ددو
(ادلةا ؛)

.198

1

.198

.094

.761

.003

ريا د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د ددة
التدري

115.106

1

115.106

54.530

.000

.596

اخلطب

78.102

37

2.111

الك و ادلعدل

193.900

39

يتبا م اجلدال ( )9اجود طرد ذي داللة إ ةاجية علد مستوط الداللة ( )2.20 = αيعزط ألثر
رياة التدري

يا ني ت يمة ف ) )54.530و يلة إ ةاجية ني ت( )2.222ب اجاءت الفراد

لة دداحل ريا ددة إسد درتاايجية ال دددراماب إذ ني د د ادلتوسد د احلس ددايب ادلع دددل ()15.647ب مااني ددل ()12.253
لالعتيادية .ا ضوء ذل اللتيجة ارطل الفرضدية الةدفريةب ااابدل الفرضدية البدي دةب الديت اادول نيوجدود طدرد
دال إ ةاجيا.
امد أجددل الكشددل ع د مدددط طاع يددة رياددة التدددري نياسددتددام اس درتاايجية الدددراما ع ددك مايدداس
مهددارات التفكددأ الت ي ددوب سدد؛ مرنيددا ايتددا) (η2لايدداس جددم األثددر طكددان ()2.041ب ا ددذا يعددين َّ
أن(
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 )% 04.1م التباي مهارات التفكأ الت يل يرجا اسرتاايجية الدراما ب نييلما ارجا اللسبة اليا يدة إىل
عوامل أخرط غأ مت كم ِّا.
اأظهرت اللتاج ،أثرا ااض ا السرتاايجية الدراما ربسا مهارات التفكدأ الت ي دو لددط دالب
الةددل العا ددرب اديكد أن يعددزط ذلددك إىل َّ
أن الدددراما دبددا اتعددمل مد أ ددداث اعتمددد ع ددك احلركددة ااةددور
الشدةيات ازبيل ادلكان االزمان ال دذي اددار طيهمدا األ دداثب اذلدك ك د يسداعد اوظيدل مهدارات
افكأ سلت فةب ام أ ها مهارات التفكأ الت ي و.
َّ
إن اسدرتاايجية الدددراما ااددوم ع ددك اختيددار نةددوص اتلددوع طيهددا الشدةددياتب ايلطددق طيهددا كددل ددوء
اجلماداتب طتبعا طيها الراح ب شلا جيعل درات الطال؛ العا ية ات رك ضوء ركة األ ياءب ا دذا
يتط ؛ اوظيل أ م مهارات التفكأ لدي ب اال سيما مهارات التفكأ الت ي و.
ا لدداك سددب؛ آخددر ذلددذل اللتيجددة يعددود إىل َّ
أن الطددالب دداركوا ني جيانييددة ادلشددا د الدراميددة الدديت
دددت انتب ددا همب اأدخ ددت الس ددرار نفوس ددهم طوج ددداا َّ
أن البيئ ددة الة ددفية أص ددب ت أك ددر ربفي دزاب اإث ددارة
ل تفكأ لدط الطالب.
ا د يعود السب؛ افدود الطريادة االسدرتاايجية ع دك الطريادة االعتياديدة ب إىل َّ
أن الطدالب اجدداا
اسرتاايجية الدراما منطا ادريسيا جديدا ب ااألطراد عامة اادلتع مون خاصدة ديي دون إىل كدل مدا دو جديددب
انياللتيجة يتفاع ون مع أك رب طيلعك ذلك إجيانيا ع ك افكأ م.
ام أسباب التوصل إىل ذل اللتيجة أيعا ب َّ
أن عرض األطكار الدراما جيري نيشكل متس سل
امدرتاني ب ا ددذا االنسددجام االدرتاني مد ددبن إثددارة جواندد؛ التفكددأ الت ي ددو اافعي د لدددط ادلشددا د ألن
الك أ م ادلشا د الدرامية ادلرتانيطة اتط ؛ نوعا م الت يل إلدراك أ داطها.
الدراسددات السدانياة يتعددع َّ
أن نتدداج ،ددذا الب ددا اافاددت مددا
ادباارنددة نتدداج ،الب ددا احلددايل نيلتدداجِّ ،
نتاج ،دراسة أنيو حلية()0200ب اليت اجدت َّ
أن الدراما كان ذلا أثر دال إ ةاجيا المية مهارات التفكأ
اإلنيدداعو .ااافاددت أيعددا مددا نتدداج ،دراسددة يددو الددو ()Hui& Lau,2006ب الدديت اجدددت َّ
أن الدددراما
عم ت ع ك المية الادرات اإلنيداعية ا ال ة التعبأ لدط الط بة.
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 -04المالير ات:
ضوء اللتاج ،اليت اوصل إليها الب ا يارتح البا ان دبا يبيتش
ادددري ال ددة العرنيي ددة لط ب ددة الةددل العا ددر األساس ددو إلكس دداِّم

-0/02اعتمدداد اس درتاايجية ال دددراما
مهارات التفكأ الت ي و.
-0/02عاددد دارات ادريبيددة دلع مددو ال ددة العرنييددة ليتمكل دوا م د اطبيددق اس درتاايجية الدددراما لط بددة الةددل
العا ر األساسو علد ادري ال ة العرنيية.
-9/02إج دراء دراس ددات أخ ددرط ل كش ددل ع د أث ددر ال دددراما مت ددأات أخ ددرطب اتل دداال أند دواع سلت ف ددة مد د
التفكأب أا أي مت أات أخرط ال ة العرنيية.
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المرا ع
المرا ع الفر :

أنيو حليةب ختام عبد العزيز .)0200(.أثر استددام الدراما المية مهارات التفكأ اإلنيداعومب ا ال ة العرنييدة لددط االميدذ الةدل ال الدا األساسدو

جامعة األز رب غزة.

مشدال غدزة .رسدالة ماجسدتأ غدأ ملشدورةب

-أني ددو م ددوب ليل ددا ا دديالتب مة ددطفك .)0223(.ال دددراما اادلس ددرح

الاا رةش دار احلامد.

التع دديمش اللظري ددة االتطبي ددق(.ط)0ب

أنيو موسكب لطفدو .)0223(.أثدر اسدتددام الددراما ربسدا مسدتوط نيعدل ادلهدارات الاراجيدة لددط بدةالةل السانيا األساسو .رسالة ماجستأ غأ ملشورةب اجلامعة اإلسالميةب غزة.
أمحدب مسأ .)0221(.أدب األ فال( .ط)0ب دار ادلسأة ل لشر االتوزياش عمان.جانيرب جانير عبد احلميد .)0229(.الذكاءات ادلتعددة االفهم الميدة ااعميدق( .ط)0ب دار الفكدر العدريبشالاا رة .

 بيد؛ب رلددي عبدد الكدرمي .)0220(.الميدة اإلنيدداع داخدل الفةدل َّالدراسدو

(ط)0ب عامل الكت؛ش الاا رة .

الادرن احلدادي االعشدري .

 بع دزام .)0222(.اذبا ددات مع م ددو ادلر ددة األساس ددية ال دددنيا م دددارس اكال ددة ال ددوثاستددام ادلسرح التع يم .رل ة الرتنيية)00(.ب داجرة الرتنيية االتع يم اكالة ال وث.

غ ددزة ا ددو

الركايبب جودت .)0220(.رد ادري ال ة العرنيية(.ط)0ب الفكر ادلعاصرش نيأات.سد يمانب ندايل .)0220(.اع ددم األ فدال الددراما اادلسددرح االفلدون التشدكي ية(.ط )0ب دار صدفاء ل لشددراالتوزياش عمان.

الشلطوب أمأة .)0202(.أثر استددام اللشداط التم ي دو لتلميدة نيعدل مهدارات االسدتماع ال دة العرنييدةلدط ا ميذات الةل الرانيا األساسو ني زة .رسالة ماجستأ غأ ملشورةب جامعة األز ربغزة.
 طاموب نايفة ا طاموب يوسل .)0220(.سيكولوجية التدري ( .ط)0ب دار الشرادش عمان.37
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الكد ا لية .)0224(.أثر استددام الدراما التع يمية ادري واعد ال دة العرنييدةالةل العا ر األساسو .اجمل ة األردنية الع وم الرتنيوية )9(0.ص ص .001 – 020

ربةديل البدات

اذلبداشب عبدأ .)0202(.أثدر اسدتددام الددراما اكتسداب نيعدل ادلفدا يم اجل راطيدة لددط البدات الةدلالسانيا األساسو دب اطظة غزة .رسالة ماجستأ غأ ملشورةب جامعة غزةب غزة.
الدراسددات الع يددا
عدامرب أديد  .)0222(.التفكدأ الت ي ددو الادددرة اادلهدارة ااألسد وب(.ط)0ب مركددز اطدوير ِّاالب وثش جامعة الاا رة.
عبد ادللعمب زيل؛ .)0222(.مسرح ادراما الطفل(.ط)0ب عامل الكت؛ ش الاا رة.العط دوالب مددد زلمددد .)0200(.احلسدداب الددذ ين اعال ت د نيددالتفكأ الت ي ددو لدددط بددة اجلامعددة .رسددالةماجستأ غأ ملشورةب اجلامعة ادلستلةرية.
-عطي ب ارد ا الالب زلمد .)0220(.مسرح الطفل ب مؤسسة ورسش اإلسكلدرية .

-عفانةب عزا إمساعيل اال وحبأمحد س ( .)0223التدري ادلمسرحش رؤية دي ة

ادلسأة ل لشر االتوزيا االطباعةش عمان.

التع م الةفو ب دار

العم ددوشب إني درا يم .)0221(.أث ددر ال دددراما اط ددوير مه ددارة الت دددث نيال ددة العرنييددة ل دددط االميددذ الة ددلالسادس .رسالة ماجستأ غأ ملشورةب جامعة الأموكب إرنيد.
ع د دوانب صد ددهي؛ زلمد ددد .)0200(.أث ددر اوظيد ددل ال دددراما التع يمي ددة الت ة دديل ااال تف دداظ اد دددرياللةددوص األدنييددة لدددط االميددذ الةددل الرانيددا األساسددو .رسددالة ماجسددتأ غددأ ملشددورةب اجلامعددة اإلسددالميةب

غزة.

غاًلب نيسام اأنيو عوادب طريدال .)0202(.درجدة ديوع األطكدار اخلراطيدة نيدا بدة ك يدات الع دوم الرتنيويدةاجلامعات األردنية .رل ة اللجاح لقحباثب )4(04ب .0233- 0244
الار وب أمأ اال االب أمحد .)0220(.ادللا  ،اادلدخل الددرامو(.ط)0ب عدامل الكتد؛ ل لشدر االتوزيدا شالاا رة.

ادله ددداايب ع دددنان زلم ددود اك دداظمب س ددعد ص دداحل .)0200(.التفك ددأ الت ي ددو ل دددط ب ددة اجلامع ددة .رل ددةديايلب( )13ص ص.991-900
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الملحا )0
اييباي رهايات اليي ر اليحل لم
ا رأ اللص اآليت مث أج؛ ع األسئ ة اليت ي يها أخو الطال؛ش
دار الزم دارا ب ا ساني السلوي الاسم دارا ع ك أرنيا زلطاتب إ دا ا اسري أعةاب
األرض ددذة احليدداةب ااب جددر عرا هددا نيادليددالب ااسدديل مددم اجلبددال جددداال اأ ددارا اسدوا وب ااشددتعل األرض
أز ارا اأ جاراب نيعدما الفيف أنفاس ذل الدارة احلياة كل بةب ااو ظ م كان ربدت األرض سدبات
عميق .يلها ارادي األرض أ ل ثياِّا.
 -0ذكر الكاا؛
ال الثة.

ذا اللص ثالثة أ ياء رجيسة اصل كل ملها نيباصاف ادل ع ي  .نيا ذل األ ياء

 -0استعمل الكاا؛ ادلةط ات اآلايةش
-

 أعةاب األرض. اشتعل األرض. ارادي األرض.ما العال ة نيا ذل ادلةط ات؟
 – 9ال ك َّ
أن الكاا؛ ذل األسطر اليت كتبها نيبس وب أديب يل ياةد طةل الرنيياب الك د
ربدث دبجوء الرنييا مشكالت للنسانب ا د ربدث مشكالت أخرط إذا مل يبت الرنييا .دد ذل
ادلشكالت.
 -4إذا استطعت السؤال السانيق ربديد ادلشكالتب ط نك ديك أن اعا نيعل احل ول ذلذل
ادلشكالت .ما احل ول اليت اارت ها.
 – 0كيل اشتعل األرض نياألز ار ااأل جار؟ اضع ادلعال احلاياية ذلذل العبارة.
 – 1ال لك مع مكش ال ظ َّ
أن اهلل اعاىل نفيف الطا الذي خ ق مل آدم( ع ي السالم) طةار
نيشرا .استفد م ذل ادلال ظة لتفسر ول الكاا؛ .الفيف أنفاس الرنييا احلياة كل بة.
 -2نا ش ما زمالجك ول الكاا؛ش اسري أعةاب األرض ذة احلياة .مث اضع ما طهمت .
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 – 3يعدرب الكاادد؛ ولد ارادددي األرض أ دل ثياِّدداب عد طكدرة معيلددة .أعد
ذا الفةل .ما إعطاء ثالثة أسباب ذبعل األرض ِّذا اجلمال.
 – 4اع ثالثة آراء كل رأي خيت ل ع اآلخر ول عبارةش دار الزم دارا .
 – 02اخرت ثالث عبارات ارط أ ا ي ةب ااضع رأيك طيها.
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دديئا اراددديهما األرض

