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 المرحلة تالميذ اتجاهات تحسين في العربية اللغة منهاج مسرحة دور

 في العربية اللغة معلمي نظر وجهة من التعليم نحو األساسية
 .(طوباسو طولكرم،و قلقيلية،و نابلس،) مديريات

 "نحو نظام تعليمي متميز"بحث مقدم لمؤتمر التعليم في الوطن العربي                   

 
                                                  *ان أمحد اجلملحن .د                                           

 **إبراهيم عبد اهلل النوري. د

 الملخص
 تالميذ اتجاهات تحسين في العربية اللغة منهاج مسرحة دور فتعر   إلى الدراسة هذه هدفت

 قلقيلية،و  بلس،نا) مديريات في العربية اللغة معلمي نظر وجهة من التعليم نحو األساسية المرحلة
 ببرنامج الملتحقين العربية اللغة معلمي آراء استقصاء تم الهدف هذا ولتحقيق ،(طوباسو  طولكرم،و 

 الدراسي العام في والمعلمين القيادة تطوير برنامج ضمن التعليم في المتخصص المهني الدبلوم
 من تكونت تظمةمن عشوائية عينة أخذ تم ومعلمة، معلما  ( 88) عددهم وكان ،م6102/6102

 استقصاء وتم، (قلقيليةو  طوباس،و  نابلس،و  طولكرم،)مديريات  على موزعين ومعلمة، معلما  ( 01)
 عند المنهاج مسرحة دور :األول :مجالين تضمنت استبانة خالل من وآرائهم نظرهم وجهات
 :اآلتية ائجالنت إلى الباحثان توصلو  المنهاج، مسرحة في كمنفذ المعلم دور :والثاني ،المتعلم

 التالميذ، لدى الجمالي حساسواإل الفني الذوق تنمية على تعمل العربية اللغة منهاج مسرحة إن. 0
 .لديهن المرهف والحس البيولوجي التركيب بسبب الذكور عند من أكثر اإلناث عند تفوق وقد

 اللغة منهاج صنصو  مسرحة خالل من للتعلم( 01-5) األساسية المرحلة تالميذ دافعية ازدياد. 6
 .العربية

 باستخدام كالنحو المجردة والمفاهيم المعارف تعلم عند والسرور بالمتعة التالميذ شعور. 0
 .ومواهبهم التالميذ ميول عن المسرحة كشفت ، كماالمسرحة استراتيجية

 اللغة تدريس في حديثة كاستراتيجية المناهج مسرحة استخدام بضرورة الدراسة وأوصت
 (.01-5) من األساسية لمرحلةل العربية

 .العربية اللغة العربية، تحسين اتجاهات، معلمي اللغة منهاج مسرحة: المفتاحية الكلمات
 .فلسطني - وزارة الرتبية والتعليم العايل - املعهد الوطين للتدريب الرتبوي - تربويةمشرفة * 

 .فلسطني -بية والتعليم العايل رت وزارة ال - املعهد الوطين للتدريب الرتبوي - بويمشرف تر ** 
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  :الدراسة مقدمة .1
 جيمعو  هلا، التالميذ حتصيل يف مشكلة هناك أن جيد العريب وطننا يف اللغات تعليم يف املتأمل
 ولكن األم، اللغة ليست أهنا اعتبارب ميكن تقبله وهذا األجنبية، اللغات يف ضعفا   هناك أنكثريون على 

 .الكرمي القرآن لغة العربية، اللغة وهي األم اللغة يف عفاض هناك أن للنظر الالفت
 اللغة يف الناشئة ضعف وإن مستمر، احندار يف العريب الوطن يف العربية اللغة تعليم مستوى إن

 جديدة اسرتاتيجيات عن البحث جيب وعليه التدريس، يف املتبعة االسرتاتيجية إىل يعود قد وقواعدها العربية
 أكثر العربية اللغة حصص جعل لنا ميكن وكيف املشكلة هذه ملواجهة العربية، اللغة متعلي يف تستخدم

 جلذب تعةومم جديدة طريقة الباحثان اختار هلذا بدافعية، التلميذ عليها يقبل حبيث تعة،وم ةاذبيوج فاعلية
 .عندهم التحصيلي املستوى ولرفع وميوهلم، لرغباهتم وتلبية الطلبة، انتباه

 الفاعلة املشاركة للتالميذ يتسىن خالهلا من اليت التعليمي املسرح طريقة هي الطريقة هذه وكانت
 .لديهم املتاحة اإلمكانات بكل الدرس على واإلقبال واملدرسة، واملنهاج املعلم مع والتواصل واجملدية

 :الدراسةمشكلة  .2
-5) األساسية املرحلة يف التالميذ لتعلم الدافعية مستوى اخنفاض يف الدراسة مشكلة تتلخص

 يف التلقني، أسلوب العتماد نظرا   اللغة جبمال واإلحساس الفين الذوق وانعدام العربية، اللغةمادة  يف( 01
 (.وطولكرم ،ونابلس ،وطوباس ،قلقيلية) مديريات

 :وأسئلتها الدراسة فهد .3
 اللغة منهاج مسرحة اسرتاتيجية استخدام أمهية مدى عن الكشف الدراسة هذه من الرئيس اهلدف

 من التعليمية، العملية حنو التالميذ اجتاهات وحتسني املهنية، ممارساهتم يف املعلمني أداء تطوير يف العربية
 :يلي ما خالل

 إىل التعرف خالل من التحصيلية التالميذ صعوبات ملواجهة التعليمي املعلمني أداء تطوير. 0. 3
 .املنهاج مسرحة اسرتاتيجية

 .مشوقة حمببة بصورة واالجتاهات والقيم واملفاهيم واملهارات املعارف التالميذ سابإك. 2. 3
 .التعليمية العملية حنو التالميذ لدى إجيابية اجتاهات تكوين. 3. 3
 .وإبداعاهتم التالميذ مواهب عن الكشف. 4. 3



 8102  - الرابعالعدد   -المجلد السادس عشر . ….................مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس
 
 

541 

 يف العربية اللغة جمنها  مسرحة اسرتاتيجية دور ما: اآليت الرئيس السؤال يف الدراسة أسئلة تتلخص
 مديريات يف العربية اللغة معلمي نظر وجهة من التعليم حنو األساسية املرحلة تالميذ اجتاهات حتسني

 ؟(طوباسو  طولكرم،و  قلقيلية،و  نابلس،)
 :فرضيات الدراسة .4
 اللغة منهاج مسرحة لدور (1.15) معنوية مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال. 0. 4

 يف العربية اللغة معلمي نظر وجهة من التعليم حنو األساسية املرحلة تالميذ اجتاهات حتسني يف يةالعرب
 .اجلنس ملتغري عزىت( طوباس طولكرم، قلقيلية، نابلس،) مديريات

 اللغة منهاج مسرحة لدور (1.15) معنوية مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال. 2. 4
 يف العربية اللغة معلمي نظر وجهة من التعليم حنو األساسية املرحلة تالميذ اتاجتاه حتسني يف العربية

 .الدورات حضور ملتغري عزىت( طوباس طولكرم، قلقيلية، نابلس،) مديريات
 اللغة منهاج مسرحة لدور (1.15) معنوية مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال. 3. 4

 يف العربية اللغة معلمي نظر وجهة من التعليم حنو األساسية املرحلة تالميذ اجتاهات حتسني يف العربية
 .اخلربة سنوات ملتغري عزىت( طوباس طولكرم، قلقيلية، نابلس،) مديريات

 اللغة منهاج مسرحة لدور (1.15) معنوية مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال. 4. 4
 يف العربية اللغة معلمي نظر وجهة من التعليم حنو ساسيةاأل املرحلة تالميذ اجتاهات حتسني يف العربية

 .العمل مكان ملتغري عزىت( طوباس طولكرم، قلقيلية، نابلس،) مديريات
 :أهمية الدراسة .5

 األساسية املرحلة تالميذ وهم اجملتمع يف مهمة شرحية على الضوء تلقي أهنا من الدراسة أمهية تنبع
 وّلد الذي التدريس يف التلقني الستخدام نظرا   والتعلم، التعليم حنو سلبية اجتاهات من تعاين اليت( 5-01)

 قبل من وتنفيذها العربية اللغة منهاج مسرحة اسرتاتيجية استخدام مت األمهية وهلذه الطلبة، لدى امللل
 وصالنص وتقدمي التعليمية، العملية حنو التالميذ اجتاهات لتحسني( 01-5) األساسية املرحلة معلمي

 . لديهم التحصيل حتسني مث ومن حمببة، بصورة واملفاهيم
 :حدود الدراسة .6
 يف العربية اللغة منهاج مسرحة دور تبيان على الدراسة اقتصرت :ةيالدراس صفوفال حيث من .1. 6

 لتعليم التمثيلي النشاط باستخدام التدريس طريقة جتريب خالل من التعليم حنو التالميذ اجتاهات حتسني
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 ،نابلسو  ،طولكرمو  ،قلقيلية) مديريات يف احلكومية باملدارس األساسي( 01-5) الصفوف الميذت
 (.01-5) واملعلمني القيادة تطوير لربنامج التابعة( طوباسو 
 .العربية اللغة كتاب :الدراسية الكتب حيث من .2. 6
 :مصطلحات الدراسة .7
يس يف شكل مواقف حوارية الدراسي وطريقة التدر إعادة تنظيم حمتوى املنهج " :مسرحة املناهج. 0. 7

الستيعاب املادة  ؛بتمثيل األدوار اليت يتألف منها املوقف التعليمي اجلديدخالهلا يقوم التالميذ طبيعية، 
 املباشرة إىل خربات وهنا تتحول اخلربات غري ،لتحقيق أهداف املنهج الدراسيوتفسريها ونقدها التعليمية 

 .(2114 ته،شحا) "مباشرة حية
سلوب الذي يتم به استيعاب الطالب ملا يقدم هلم من أفكار ومعلومات عرب األ هي :أمناط التعلم. 2. 7

 (.http://www.manhal.net/art/s/19192) الدروس املختلفة
يضع و  ،إن طريقة النماذج تقوم على وضع مناذج درامية تتناول املناهج اليت تدرس: طريقة النماذج. 4. 7

أو أهنا تقوم على  ،ن لديه خربة بأسس كتابة املسرحيةخر، إذا كاآأي شخص  النماذج املدرس، أوهذه 
مسرحة املواد  ميكن أن يستعان عندو  ،من مكتبة املدرسة، يؤديها الطالب مبساعدة املدرساختيار مسرحية 

 .(240 ،2115سليمان، )ألشرطة السينمائية إلثراء العمل املقررة بالكتب والصحف وا
فكرة  وتتم هذه الطريقة باستخراج فكرة معينة من الطلبة أو بطرح املعلم: طريقة الدراما املبتكرة. 5. 7

وإنشاء حوار  ،ابتكار مواقف جتسيد شخصياتبمث يبدأ الطلبة واملعلم ( موضوع من الدرس)على الطلبة 
 ا  إبداعي لفكرة واملوقف واحلوار فعال  مبعىن أن تكون ا ،يف إطار هذه الفكرة بصورة مرجتلة يف احلوار واحلركة

 هتموميكن للمعلم بعد االنتهاء من هذه التجربة املبتكرة مناقشة الطلبة وحماور  ،يقوم به الطلبة بإشراف املعلم
ميكن أن ، ا ليس حمددا  مكان الدرامف ميكن أن تؤدى يف أي مكان،و  ،فكرة النابعة من مادة الدرسهبذه ال

 .(2111صواحلة، و نصار ) .أو يف أي مكان يف اهلواء الطلق ، ساحة املدرسةأو يف ،الصف ليكون داخ
فاملعلم هو املصدر الرئيس لتزويد  املعلم هو حمور العملية التعليمية،: التعليم املتمركز حول املعلم. 6. 7

 .(2103املعهد الوطين للتدريب الرتبوي، ) م الرئيسوهو املقيّ  الطالب باملعلومات
حمور العملية التعليمية، يقوم املتعلم بتكوين املعرفة عن املتعلم هو  :ليم املتمركز حول املتعلمالتع. 7. 7

احلقائق والتواصل والتفكري الناقد  وتركيبها ودجمها ضمن املهارات العامة يف تقصي طريق جتميع املعلومات
معلم واملتعلم دورا  يف تقييم عملية لل نأوحل املشاكل، فاملعلم يقوم بتوجيه وتيسري األمور للمتعلمني كما 

 (.2103املعهد الوطين للتدريب الرتبوي، ) التعلم
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ويشري إىل قبول موضوع ما واالرتياح له إىل  ،هو أحد اجلوانب االنفعالية أو العاطفية للفرد: االجتاه. 8. 7
 (. 2117الرمياوي، ) اجتاه إجيايب، أما النفور منه ورفضه فهو مؤشر على اجتاه سليب

 :اإلطار النظري. 8
 والشعوب األمم بني والتفاهم التواصل وأداة والتعبري التفكري أداة ألهنا لغاهتا؛ بتعليم األمم هتتم

 من فيه مبا الكرمي القرآن لغة فهي سامية لغة العربية، ولغتنا، املختلفة جبوانبها احلياة خربات متثل أهنا كما
 أن أهلها على وجب األمهية، هبذه العربية اللغة كانت وملا ،رفيعة إنسانية وقيم ثابتة ومبادىء تعاليم

 .واحلضاري الثقايف تراثهم حفظ عن املسؤولة فهي وحيويتها، بقاءها وحيقق هبا، يليق ما العناية من يعطوها
 فهاوتوظي اللغة اكتساب يف أمهية من هلا ملا ؛كبريا   اهتماما   العربية اللغة بتدريس الرتبويون اهتموقد 

 تبني اليت العملية لالسرتاتيجيات سواء حد على واملنهاج املعلم افتقار مدارسنا يف املالحظ لكن احلياة، يف
 دور أن مدارسنا يف الصفية الغرفة يف نالحظه فالذي األكرب، الدور وإعطائه املتعلم مع التعامل كيفية

 داخل يدور الذي املشهد مراقبة أو التلقي يف غالبا وينحصر وسليب حمدود الرتبوية العملية يف املتعلمني
 الصفي املناخ نتاج هو للمتعلمني اهلامشي الدور إن تفاصيله، بكل املعلم ينفذه الذي الصفية الغرفة

 هناك باملقابل، فهم غري من واحلفظ والتكرار الرتديد على قائم املتعلم فدور املعلم، حول املتمركز التقليدي
 املنطلق هذا ومن والتفكري واملشاركة للتفاعل فرصا   يوفر الذي املتعلم حول ملتمركزا اآلمن الصفي املناخ

 أبو) ..." أفهم وسوف أشركين ...أتذكر ولعلي أرين ...أنسى وسوف يل قل": كونفوشيوس مقولة جاءت
 .(2117 مغلي،

 ضرورة يستوجب وهذا ،ا  إجرائي التعليمية التعلمية العملية حمور وجعله املتعلم، على الرتكيز علينا لذا
 فاعلة، بطريقة الصفية الغرفة داخل يدور ومبا ،التعليمية التعلمية العملية يف املتعلم بإشراك االهتمام

 .التعلم بوابة هي االنفعالية احلالة أن من انطالقا االنفعالية النفسية حبالته أيضا واالهتمام
 مسرحة اسرتاتيجية بإكساهبم واملعلمني الطلبة احتياجات لتليب الدراسة هذه جاءت هنا من

 اليت الفّعالة التدريس قائطر  إحدى باعتبارها التطبيقي والعملي النظري اجلانبني خالل من وذلك املناهج،
 اليوم يعد الذي" روسو جاك جان" هب نادىوهذا ما  ،التعلمية العملية حمور وتعده للمتعلم أكرب دورا   تعطي
 كائنا   بوصفه الطفل نعامل أن ينبغي ال" :يقول والتعليم الرتبية عليها تقوم اليت األسس أهم من واحدا  
 بعدّ  التعليمية واالهتمامات االحتياجات هذه من ننطلق مث واهتماماته احتياجاته نفهم أن جيب بل ،صغريا  
 خصائصه، من ل،الطف من تنطلق أن جيب برمتها التعليمية العملية أن مبعىن التعليمية، العملية حمور الطفل

 .(2117 ،مغلي أبو) "واهتماماته واحتياجاته،
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 على بليغ مؤشر وهو اإلنسان، مارسها اليت الفنون أقدم من املسرح يعد الباحثني نظر وجهة ومن
 عناصر واحتوائه لعراقته وذلك واألدباء، املفكرين بإمجاع الفنون أبو أنه إىل ضافةباإل وازدهارها، األمم تقدم

 والتشكيل، والرسم واإلنشاد، ،واملوسيقى والتمثيل، والشعر، األدب من صور ففيه األخرى الفنون من
 .واملواقف األدوار تقمص وفيه واالنفعاالت، ،وباإلشارة ،وباحلركة ،باللغة والتعبري

 ندو  العمرية املراحل كل يف التالميذ إليها مييل اليت األدبية األلوان أمتع من املمسرحة املناهج وتعد
 يف تبعث فهي للتعليم، األولية املراحل اجتاه يف العليا التعليم سنوات من اجتهنا كلما وتزيد استثناء

 املدرسةب وحتببهم التعلم، بيئات إىل وجتذهبم واحلركة واحليوية للنشاط نقدا   أو متابعة أو تلقيا   املشاركني
 ثقايف علمي ميدان إىل املدرسي املسرح وحتول للتعلم انتباههم وجتذب نفوسهم، إىل والبهجة املتعة وتدخل
 .بشموهلا التعليمية العملية حنو إجيابية اجتاهات وتكّون التعليمية املادة أهداف وحتقق ترفيهي،

 :املناهج مسرحة مفهوم .0. 8
 املسرح أو ،املمسرحة اخلربة أو ،الدرامية اخلربة: مرتادفة مصطلحات عدة املناهج مسرحة ملفهوم

 مواقف شكل يف التدريس وطريقة الدراسي املنهج حمتوى تنظيم إعادة هي املناهج فمسرحة ،يالتعليم
 املادة الستيعاب اجلديد التعليمي املوقف منها يتألف اليت األدوار بتمثيل التالميذ ويقوم طبيعية، حوارية

 خربات إىل املباشرة غري اخلربات تتحول وهنا الدراسي، املنهج أهداف لتحقيق ونقدها وتفسريها التعليمية
 (.2114 ،شحاته) حية مباشرة

 املراد واألفكار املعلومات إليصال ناجح طريق الدراسية املناهج مسرحة أن( 2117، حلس) ويرى
  .مناسب بأسلوب وتبسيطها املطلوبة العلمية ملادةا فهم يف فاعل دور من هلا ملا للتالميذ نقلها

 يتم درامية ومشاهد حوارات صورة يف التعليمي احملتوى ادةإع تتضمن تدريس طريقة هناإ مبعىن
 عمليا   ومنوذجا   ،نظريا   إطارا   تتضمن املناهج مسرحة أن سبق مما يتضح للتعلم، التالميذ قبل من تنفيذها
 .التعليمي احلقل أو الرتبوية املمارسات يف تطبيقها ميكن للتدريس كطريقة

 : املناهج مسرحة أمهية. 2. 8
 وسيلة فهي عديدة، جوانب من وذلك الرتبوية العملية يف هامة اسرتاتيجية املناهج حةمسر  إن

 إىل الدرس حجرة وحتول وتثقيفه، الطفل تعليم على تعمل لكوهنا الرتبية؛ يف األساليب أحدث من مساعدة
 أهنا ماك امللل، حدة تكسر مشوقة صورة إىل التقليدي شكلها من التدريس بعملية وخترج مسرحية، حجرة
 طريق عن وشائقة جذابة بطريقة للمتعلمني الفكرة أو التعليمي احملتوى فقرات تقدم ناجحة تربوية وسيلة
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 عن التعليمف اخلاطئة، املفاهيم وتصحيح الطالب أذهان يف املعلومات ترسيخ إىل يهدف الذي التمثيل،
 .ميذالتال قبل من استيعابا   وأكثر أجدى والبصرية احلسية الوسائل طريق

 يف تنوير أو تأثري من حتدثه ما خالل من التعليمية العملية ساعدةمل تسعى املناهج مسرحة فرسالة 
 :من خالل تتناوله، الذي التعليمي املوضوع

 .واجتاهاته للموضوع املتلقي فهم يف تغيري. 0. 2. 8
 (.2112 ،عبيداتو  شواهني) تعليمي مبوضوع املعرفة يف والرغبة االستطالع حب إثارة. 2. 2. 8
 :املناهج مسرحة فوائد. 3. 8
 .الصف داخل نشاطهم وجتديد التالميذ نفوس على املتعة جو إضفاء. 0. 3. 8
 عضوا   منه جتعل اليت املختلفة واخلربات الثقافية املعلومات من املمكن بالقدر التالميذ تزويد. 2. 3. 8

 .وشائق جّذاب سلوببأ اجملتمع يف عامال  
 .مواهبهم عن والكشف السليمة اإلجيابية التالميذ اجتاهات نميةت. 3. 3. 8
 .اللغوي واملخزون املعارف زيادة وراء سعيا   املطالعة وعادة القراءة مهارات تنمية. 4. 3. 8
 وإدراك تذوقها على وتساعد العربية، اللغة تنمي اليت الوسائل بشىت اللغوية التالميذ قدرة تنمية. 5. 3. 8

 .وفكرة أسلوبا فيها الاجلم نواحي
 سليمة بلغة والكتابة والتحدث التخاطب يف الصحيح التعبري على القدرة التالميذ إكساب. 6. 3. 8

 .(2112 عبيدات،و  شواهني) منظم وتفكري
 : العربية اللغة مناهج مسرحة يف املعلم دور. 4. 8

 جديد أسلوب من به يقوم مبا مفكر فنان فهو املنهاج، مسرحة يف الركائز أهم من املعلم يعد
 تدريسه، قبل الدراسي املقرر وحداتمجيع  على يطلع وأن ،جيدا   خيطط أن فعليه التالميذ، فيه يستميل

 أي يعرف أن وعليه ذهنه، يف واضحة صورة لديه تتكون حىت درس، لكل اخلاصة األهداف حيدد وأن
 مستعدا   يكون وأن تدريسها، ينوي ليتا واملهارات املفاهيم أهم وما أكرب، بشكل مسرحته ميكن درس
 إنسانيا   بعدا   وإعطائها ومعان داللة ذات أفعال أو أحداث إىل تعريفها يراد فكرة أو موضوع أي لرتمجة
 على العمل مث هدفه، وحتديدله  تخطيطالو  مسرحي نشاط كل اختيار يف التالميذ ومساعدة جمسدا  

 وأن واملرونة، املالحظة وقوة واهلدوء بالفطنة يتصف وأن امي،الدر  النشاط تطبيق يف املسرح عناصر توظيف
 والتفكري اإلبداع على وحيثهم التالميذ خيال ليثري واسعا   خياال   ميتلك وأن للدراما، وحمبا   لتالميذه حمبا   يكون
 يف واملشاركة راءاآل وتبادل التالميذ ومناقشة احلوار، وإدارة ،الصف إدارةو  املناسبة، احللول وإجياد املنظم
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 الباحثني تدريب خالل من جليا األمر هذا ظهر وقد ،(2117،هيالتو  مغلي أبو) الدرامي النشاط
 ذات وأفعال أحداث إىل الدرس موضوع برتمجة املعلمون قام حيث( 01-5) األساسية املرحلة ملعلمي

 حلول إجياد يف والتفكري تكاراالب على وحيثهم تالميذه خيال يستثري وكان ،إنسانيا   بعدا   وإعطائها معان
 .مناسبة

 : العربية اللغة منهاج مسرحة يف التلميذ دور. 5. 8
 التعلم، أجل من وتوظيفه للمسرح الفطري التلميذ حب على العربية اللغة منهاج مسرحة تعتمد

 إىل دفهت املشاركتني وكلتا هامشية، أو متكاملة مشاركة التمثيلي النشاط يف الطلبة مشاركة تكون وقد
 يكون فالتلميذ، حمسوس بشكل القرار واختاذ لالكتشاف اجملال وتتيح اجملسدة التعليمية املادة يف التعمق
 أهم( 2113 ،سيكس) حدد وقد ،ورغباته حلاجاته وملبيا   لنفسه ومرضيا   ومتلقيا   ومشاهدا   ومؤديا   مشاركا  
 متثيلو  والتقمص، والتخيل اجلسم، وحركة احلواس، استخدام: ومنها ؛املؤدي بدور تتصل اليت املفاهيم

 .واحلديث ،والصوت ،واللغة واالسرتخاء، والرتكيز ألدوار،ا
 : املناهج مسرحة قائطر . 6. 8

 :بطريقتني املناهج مسرحة تتم
 النماذج هذه ويضع ،تدرس اليت املناهج تتناول درامية مناذج وضع على تقوم: النماذج طريقة. 0. 6. 8

 مكتبة من مسرحية اختيار على تقوم أو املسرحية، كتابة بأسس خربة لديه آخر شخص أي أو املدرسة،
 بالكتب يستعان أن أيضا   ميكن املقررة املواد مسرحة وعند ،املدرس مبساعدة التالميذ يؤديها املدرسة

 (.2115 ،سليمان) العمل إلثراء السينمائية واألشرطة والصحف
 الطلبة على لفكرة املعلم بطرح أو الطلبة من معينة فكرة باستخراج وتتم: املبتكرة الدراما طريقة. 2. 6. 8
 إطار يف حوار وإنشاء شخصيات جتسيد مواقف ابتكارب واملعلم التالميذ يبدأ مث ،(الدرس من موضوع)

 من االنتهاء بعد للمعلم وميكن املعلم، بإشراف التالميذ به يقوم إبداعي فعل واحلوار واملوقف الفكرة، هذه
 أن املالحظ ومن ،الدرس مادة من أصال   النابعة الفكرة هبذه وحماورهتم التالميذ مناقشة املبتكرة التجربة هذه

 اهلواء يف مكان أي يف أو املدرسة ساحة يف أو الصف داخل يكون أن ميكن إذ ؛الدراما مكانوال حيدد 
 (.2111 ،صواحلةو  نصار) الطلق
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 :املناهج مسرحة أنواع. 7. 8
 :مها ؛املناهج مسرحة أنواع من نوعني( 2117، حلس) ذكر

 عالية، فنية إمكانات هذا النوع من املسرحة إىل تاجحي ال: الصف داخل املناهج ةمسرح. 0. 7. 8
 .مادته ملسرحة مبسطة طريقة يبتكر أن معلم كل استطاعةفب
 وإعداد أكرب، مادية وإمكانات فنية، مقومات إىل حتتاج: العامة احلفالت يف املناهج مسرحة. 2. 7. 8

 الوجدان إىل أقرب القصصي احلوار ألن أكثر؛ وختصص وألوان وأصوات مؤثرات من فيه مبا وإخراج
 املتاعب ولتخفيف املرحلة، ملستوى مناسبا احلوار يكون أن على واحملاضرات، الكتب لغة من والعواطف

 وينشط ،مستوياهتم فعير  الذي األمر الدراسية، املناهج ازدحام جراء من الطالب يعانيها اليت واملشاق
 الطالب تعّود مبسطة فصيحة بلغة أو قصريا   احلوار كان وكلما، الدرس على إقباهلم من ويزيد أذهاهنم،

 (.78، 2118 ،موسى أبو) والتعبري القراءة يف أفضل قدرات بهوأكس الصحيح، النطق على
 :الناجحة املسرحية إعداد خطوات. 8. 8

 :؛ وهيعدةخبطوات  الناحجةإعداد املسرحية مير 
 .النص إعداد. 0. 8. 8
 .التالميذ اختيار. 2. 8. 8
               .ودافعيتهم للمشروع التالميذ محاس من التأكد. 3. 8. 8
 .التالميذ مع بالتعاون واخللفيات للديكور املعلم بناء.  4. 8. 8
 .البالغة األمهية املشروع إعطاء. 5. 8. 8
 :اجليد املسرحية حوار مواصفات. 2. 8

 :بعدد من املواصفات؛ أمهها اجليديتصف احلوار املسرحي 
 .     وسهال   بسيطا   احلوار يكون أن. 0. 2. 8
 .  معقد غري األسلوب. 2. 2. 8
 .قصرية اجلمل. 3. 2. 8
 .املشاركني بني احلديث توزع مراعاة. 4. 2. 8
 احلركة استمرار إىل يؤدي ام احلوار أثناء الشخصيات تداخل مبعىن ؛فاعال   احلوار يكون أن. 5. 2. 8

 . الصراع حدة وازدياد ،األحداث منو هي اليت املسرحية
 .األحداث تطور إىل اجلمل كل تؤدي حبيث بنّاء احلوار يكون أن. 6. 2. 8
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 .(2117 ،يداحلم عبد) للمسرحية والزمان املكان تناسب اليت واملالبس الديكور ختيارا. 7. 2. 8
 :دراسات سابقة9. 

 التواصل مدخل ضوء يف الشفوي التواصل مهارات تنمية إىل( 2115، اللوح) دراسة هدفت
 مت الدراسة هذه خالل ومن التعليمي، املسرح باستخدام األساسي السابع الصف طالب لدى اللغوي
 الشفوي التواصل مهارات تنمية يف التعليمي املسرح باستخدام املقرتح الربنامج فعالية ثبوت إىل التوصل

 املسرح استخدام الدراسة، إليها توصلت اليت التوصيات أهم ومن ،األساسي السابع الصف طالب لدى
 .الطريقة هذه استخدام على وتدريبهم املعلمني وتأهيل الصعبة، املوضوعات تدريس يف التعليمي

 أسس وحتديد اإلمالئية، الكتابة يف الشائعة األخطاء حتديد إىل( 2113، حلس) دراسة تهدفو 
 الكتابة مستوى حتسني يف استخدامها تأثري وتعرف الدرامية، اخلربة ألسلوب وفقا وإجراءاته اإلمالء تدريس

 اليت النتائج أهم ومن اإلمالئية، الكتابة حنو االجتاه تنمية يف وأثرها السادس، الصف تالميذ لدى اإلمالئية
 الصف طلبة لدى  اإلمالئية الكتابة مستوى حتسني يف الدرامية اخلربة أسلوب ليةفاع الباحثة إليها توصلت
 ومن الطلبة، لدى اإلمالء حنو االجتاه مستوى حتسني يف الدرامية اخلربة أسلوب فاعليةو  األساسي، السادس

 اإلمالئية، الكتابة مستوى حتسني يف الدرامية اخلربة استخدام الدراسة إليها توصلت اليت التوصيات أهم
 يف دورات بعقد الدرامية باخلربة املعلمني وتزويد االجتاه مستوى حتسني يف الدرامية اخلربة استخدام وأيضا
 .التعليم يف استخدامها وكيفية الدراما

 اخلربات األطفال إلكساب الدراما يستخدمون املدرسني أن( Dunnington, 2003) ورأى
 (7) من يتكون االجتاه هذا فإن هنظر  وجهة وحسب التعلمية، ملهاراتوا والكتابة القراءة يف التعليمية

 :نقاط
 .مكتوبة قصة شكل يف كبريه حبروف جتارهبم وتسجيل مالحظة. 0
 .واخلربات التجارب هذه بأداء القيام. 2
 . واخلربات القصص هذه قراءة. 3
 .القصة هذه ألحداث بياين خط برسم القيام. 4
 .للمعىن كدالئل الكلمات على الرتكيز عم القصة قراءة عادةإ. 5
 .واالختالف التشابه التسلسل، مثل مفاهيم مع التعامل. 6
 .القراءةعلى  األفراد تعويد. 7
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 :اآلتية األسئلة من تتضح الطريقة هذه على مآخذ هناك نأ إال
 التعليمية؟ العملية يف مساعدا   عامال   الدراما تكون كيف. 0
 العملية؟ هذه جمريات يف املدرس يتحكم كيف. 2
 ة؟الطريق هذه ونقائص عيوب ما. 3

 الصف لتالميذ التاريخ يف املناهج مسرحة مدخل استخدام إىل( 2112، عطية) دراسةوهدفت 
 مدخل حتقيق الدراسة إليها توصلت اليت النتائج أهم ومن املادة، أهداف بعض تحقيقل عدادياإل األول

 يثريو  والفهم، التذكر مستوى على اإلعدادي األول للصف التاريخ ملنهج املعرفية هدافأل املناهج مسرحة
 أن باإلضافة جديدة، بطرق التدريس يف وإمكاناته قدراته ويكشف املعلم دور املناهج مسرحة مدخل
 التوصيات أهم ومن املادة، حنو دافعيتهم وإثارة التالميذ حتميس على إجيايب تأثري له املناهج مسرحة مدخل

 ،وصا  صخ التاريخ دروسيف و  عموما ، املناهج يف التعليمي املسرح استخدام: الدراسة هاإلي توصلت اليت
 .التعليمي باملسرح املدارس وتزويد التعليمي، املسرح الستخدام وتأهيلهم املعلمني وتدريب

 ومت االبتدائية، املرحلة تالميذ من جمموعة من عينتها تكونت (0222 ،كامن) دراسةويف 
 استخدم، و الدور ولعب واحلركة التمثيل على اشتملت اليت اخلالقة الدراما باستخدام العلوم همريستد

 فهم حتّسن لقياس التحريرية واالختبارات والتالميذ املعلمني مع واملقابالت املالحظة، بطاقات الباحث
 التالميذ فهم حتسني يف القةاخل الدراما فاعلية عن الدراسة نتائج أسفرت وقد العلمية، للمفاهيم التالميذ

 .العلمية للمفاهيم
 لكن املنهاج، مسرحة اسرتاتيجية استخدام يف السابقة الدراسات مع احلالية الدراسة اتفقت

 الطلبة اجتاهات تنميةويف  خاص، بشكل العربية اللغة منهاج تناوهلا يف هاعن احلالية الدراسة اختلفت
  .لديهم والفين اإلبداعي التفكري وتنمية ومواهبهم، ميوهلم عن والكشف

 :المنهجية واإلجراءات. 10 
 طبيعة املنهج هذا ملالءمة املسحي الوصفي املنهج استخدام مت الدراسة هدف حتقيق أجل من

 .الدراسة
 التأهيل بربنامج امللتحقني ومعلماهتا العربية اللغة معلمي من الدراسة جمتمع تكّون :الدراسة جمتمع. 0. 01
 (88) الدراسة جمتمع عدد وبلغ ،(طولكرمو  قلقيلية،و  طوباس،و  نابلس،) مديريات يف( 01-5) ويالرتب

 .2105/2106 الدراسي العام من الثاين الدراسي الفصل خالل ومعلمة معلما  
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 (31) الدراسة عينة ومشلت العشوائية، العنقودية بالطريقة الدراسة عينة اختيار مت: الدراسة عينة. 2. 01
 .ممثلة عينة وهي ؛الدراسة جمتمع من (%34) بنسبة الدراسة جمتمع من ومعلمة ا  معلم
 الرتبوي األدب على االطالع بعد وتطويرها بإعدادها الباحثان قام االستبانة،: الدراسة أداة. 3. 01

 .ةاحلالي للنتائج التوصل يف األداة على الباحثان اعتمد وقد ،الصلة ذات السابقة والدراسات املتصل
 جمموعة على وعرضها ،مبدئية بصورة صياغتهاو  األداة فقرات ببناء الباحثان قام: األداة صدق. 4. 01
 صدق على عام حكم إعطاء منهم طلبو  والتعليم، الرتبية جمال يف االختصاص ذوي من احملكمني من

 باإلضافة اهتا،فقر  من فقرة كل على آخر وحكم أجلها من وضعت اليت لألهداف قياسها يف ككل األداة
 .باقرتاحاهتم األخذ ومت املناسبة، التعديالت القرتاح

 اجلدول ويظهر ،االستبانة فقرات ثبات لقياس ألفا باخكرون الثبات معامل إجياد مت: األداة ثبات. 5. 01
 يف زيادة يعين وهذا ،الفقرات جلميع عالية قيمته تظهر حيث ألفا، كرومباخ الثبات معامل (0) رقم

 .البيانات قيةمصدا
 0جدول 

 االستبانة معامل الثبات
 عدد الفقرات كرومباخ ألفا

.930 31 

 :وتفسيرها الدراسة تحليل نتائج. 11
 (31) العينة تضمنتو  الدراسة، لعينة البينات لتحليل (SPSS) حصائياإل الربنامج استخدام مت

 ممثلة والعينة ،عشوائيا   اختيارهم مت ةومعلم معلما   (88) شّكل الذي الدراسة جمتمع من ومعلمة معلما  
 .الدراسة جمتمع من (%34) نسبتهما  وشكلت الدراسة، جملتمع

 التكرارية اجلداول جيادإل وذلك الدميوغرافية؛ املتغريات لوصف الوصفي اإلحصاء مستخد  ا  . 0. 00
 :اآلتية اجلداول يف يظهر كما املتغريات، هلذه املئوية والنسب
 2جدول 
 راد العينة وفق متغري اجلنستوزع أف

 النسبة املئوية العدد اجلنس
 26.7% 8 ذكور
 73.3% 22 إناث

 100.0% 30 اجملموع
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 3جدول 
 سنوات اخلربة توزع أفراد العينة وفق متغري 

 النسبة املئوية العدد سنوات اخلربة
 10.0% 3 سنوات 6 أقل من
 36.7% 11 12-6 من

 53.3% 16 سنة 12 أكثرمن
 100.0% 30 موعاجمل

 4جدول 
 ديريةتوزع أفراد العينة وفق متغري امل

 النسبة املئوية العدد املديرية
 13.3% 4 طوباس
 26.7% 8 طولكرم
 30.0% 9 قلقيلية
 30.0% 9 نابلس
 100.0% 30 اجملموع

 5جدول 
 توزع أفراد العينة وفق متغري احلضور

 النسبة املئوية العدد احلضور
 16.7% 5 نعم
 83.3% 25 ال

 100.0% 30 اجملموع

 رقم جدول يف يظهر كما الدراسة حموري من كل نتيجة لوصف الوصفي اإلحصاء استخدام كما
(6.) 

 6جدول 
 املتوسطات احلسابية وفق متغري اجلنس

 2حمور 1حمور اجلنس

 ذكور
 4.3661 4.2721 الوسط احلسايب

 43438. 31433. االحنراف املعياري

 إناث
 4.5844 4.4225 ط احلسايبالوس

 36597. 30411. االحنراف املعياري
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 :اختبار فرضيات الدراسة. 2. 00
 اللغة منهاج مسرحة لدور (1.15) معنوية مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال. 0. 2. 00

 يف العربية اللغة معلمي نظر وجهة من التعليم حنو األساسية املرحلة تالميذ اجتاهات حتسني يف العربية
 .(7) رقم دولاجل يظهر كما ؛اجلنس ملتغري يعزى( طوباسو  طولكرم،و  قلقيلية،و  نابلس،) مديريات
 7جدول 

 العربية وفق متغري اجلنس اللغة معلمي نظر وجهة من التعليم حنو األساسية املرحلة تالميذ اجتاهات
Independent Samples Test 

 
t-test for Equality of Means 

F Sig T df Sig(2-tailed) 
املنهاج  مسرحة دور

 املتعلم عند
Equal variances 

assumed 
.073 .789 1.188- 28 .245 

 لدور (1.15) معنوية مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال أنه االختبار نتيجة وتظهر
 معلمي نظر وجهة من التعليم حنو ألساسيةا املرحلة تالميذ اجتاهات حتسني يف العربية اللغة منهاج مسرحة

 .اجلنس ملتغري يعزى( طوباسو  طولكرم،و  قلقيلية،و  نابلس،) مديريات يف العربية اللغة
 اللغة منهاج مسرحة لدور (1.15) معنوية مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال. 2. 2. 00

 يف العربية اللغة معلمي نظر وجهة من التعليم وحن األساسية املرحلة تالميذ اجتاهات حتسني يف العربية
 حيضروا مل والذين دورات حضروا الذين نظر وجهة من( طوباسو  طولكرم،و  قلقيلية،و  نابلس،) مديريات

 (.8) رقم دولاجل يظهر كما،  املستقلة للعينات (t) اختبار استخدام مت؛ دورات
 8جدول 

 العربية وفق متغري احلضور اللغة معلمي نظر وجهة من مالتعلي حنو األساسية املرحلة تالميذ اجتاهات
Independent Samples Test 

 
Levene's Test for 

Equality of Variances 
t-test for Equality of Means 

F Sig T df Sig(2-tailed) 
 مسرحة دور

 املتعلم املنهاج عند
Equal variances 

assumed 
.599 .446 2.240 28 .033 
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 لدور (1.15) معنوية مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد أنه االختبار نتيجة ظهرت
 معلمي نظر وجهة من التعليم حنو األساسية املرحلة طلبة اجتاهات حتسني يف العربية اللغة منهاج مسرحة

 دورات واحضر  الذين نظر وجهة من( طوباسو  طولكرم،و  قلقيلية،و  نابلس،) مديريات يف العربية اللغة
 .دورات حيضروا مل والذين

 اللغة منهاج مسرحة لدور (1.15) معنوية مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال. 3. 2. 00
 يف العربية اللغة معلمي نظر وجهة من التعليم حنو األساسية املرحلة تالميذ اجتاهات حتسني يف العربية

 دولاجل يف كما النتيجة وتظهر ،اخلربة سنوات حيث من( اسطوبو  طولكرم،و  قلقيلية،و  نابلس،) مديريات
 (2)رقم 

 2جدول 
 العربية وفق متغري سنوات اخلربة اللغة معلمي نظر وجهة من التعليم حنو األساسية املرحلة تالميذ اجتاهات

ANOVA 
 دور مسرحة املنهاج عند املتعلم

 Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 
Between Groups .213 2 .106 1.125 .339 
Within Groups 2.554 27 .095   

Total 2.766 29    

 لدور (1.15) معنوية مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد الأنه  االختبار نتيجة تظهر
 يمعلم نظر وجهة من التعليم حنو األساسية املرحلة تالميذ اجتاهات حتسني يف العربية اللغة منهاج مسرحة

 .اخلربة سنوات حيث من( طوباسو  طولكرم،و  قلقيلية،و  نابلس،) مديريات يف العربية اللغة
 اللغة منهاج مسرحة لدور (1.15) معنوية مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال. 4. 2. 00

 يف العربية اللغة معلمي نظر وجهة من التعليم حنو األساسية املرحلة تالميذ اجتاهات حتسني يف العربية
 يف كما النتيجة وتظهر ؛(املديرية) املكان حيث من (طوباسو  طولكرم،و  قلقيلية،و  نابلس،) مديريات

 .(01) رقم دولاجل
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 01جدول 
 املديريةالعربية وفق متغري  اللغة معلمي نظر وجهة من التعليم حنو األساسية املرحلة تالميذ اجتاهات

ANOVA 
 تعلمدور مسرحة املنهاج عند امل

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups .552 3 .184 2.160 .117 
Within Groups 2.215 26 .085   

Total 2.766 29    

 دور يف (1.15) معنوية مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال أنه االختبار نتيجة تظهر
 .املتعلم عند املنهاج مسرحة

 :ير النتائج ومناقشتهاتفس12.  
 دور يف واإلناث الذكور بني (1.15) معنوية مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق يوجد ال. 0. 02

 .املتعلم عند املنهاج مسرحة
 الفقرة عدا ما الفقرات مجيع على إحصائية داللة ذات فروق توجد ال أنه االختبار نتيجة وتظهر

 هذه حول إجابتهم يف واإلناث الذكور بني إحصائية داللة ذات فروق اكهن كان إذ احملور، هذا يف األخرية
 واالنفعايل اجلمايل واالحساس الفين الذوق تنمية على يعمل املدرسي املسرح أن" على تنص اليت ،الفقرة
 الذي املرهف احلس عن عدا هذا الذكور، يفوق لإلناث البيولوجي الرتكيب ألن وذلك ،"الطلبة لدى

 .الفين والتذوق الرتكيب هذا يضفيه
 مسرحة يف كمنفذ املعلم لدور (1.15) معنوية مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق وجدي ال .2. 02

 يف إحصائية داللة ذات فروق يوجد أنه االختبار نتيجة وتظهر ،اجلنسني كال نظر وجهة من املنهاج
 :الثاين احملور فقرات من اآلتية الفقرات

 األساسية الفكرة على املنهاج مسرحة خالل من حيرص املعلم" أن على تنص اليت العاشرة الفقرة
 ."متشابكة تفاصيل إىل تطرقه دون مسرحته جيري الذي للدرس

 من التالميذ بني احلر التنافس روح تنمية على يعمل املعلم" أن على تنص واليت عشرة احلادية الفقرة
 ."املناسبة القصرية املسرحيات بعض ميلتقد الفصول بني دورية مسابقات عقد خالل

 هذه يناقش مسرحي عمل إىل ترمجتها وبالتايل ،الدرس بفكرة اإلناث قبل من واضح التزام هناك
 أن كما ،الذكور من أكثر املوجه قبل من عليها واملوافق املوضوعة باخلطط يلتزمن اإلناث أن كما ،الفكرة
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 التنافس خالل من باملسؤولية اإلناث وإحساس مشاعر أن سببوال الذكور من أكثر اإلناث لدى املنافسة
 أغلبها كان والتعليم الرتبية وزارة يف جترى اليت املسابقات أن ذلك عل والدليل لصاحلهم، الفرق هذا جعل

ما  العامل، مستوى على معلمة أفضلك احلروب حنان املعلمة ويؤكد ذلك اختيار الفوز، وحتقق اإلناث من
 .والنتائج الدراسي التحصيل على رصهنح أيضايؤكد 
 عند املنهاج مسرحة دور يف (1.15) معنوية مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق يوجد ال. 3. 02

 توجد ال أنه االختبار نتيجة تظهر دورات حيضروا مل والذين دورات حضروا الذين نظر وجهة من املتعلم
 .الفقرات مجيع على إحصائية داللة ذات فروق

 ودور ،هلم بالنسبة املسرح أمهية هبا يلتحقوا مل والذين بالدورات التحقوا الذين املعلمني مجيع يقرر
 ميتلكون واملعلمون ،العريب األدب فنون من املسرحية لكون يعود ذلك يف والسبب الفكرة، توضيح يف ذلك

 .املنهاج مسرحة بأمهية يقني على فهم الفن هبذا والدراية املعرفة
 يف كمنفذ املعلم دور يف (1.15) معنوية مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق يوجد ال. 4. 02

 .دورات حيضروا مل والذين دورات حضروا الذين نظر وجهة من املنهاج مسرحة
 دون للمتعلمني ويسر بسهولة الفكرة توصل املنهاج مسرحة اسرتاتيجية أن املعلمني مجيع أقر

 .الطلبة مواهب ويكشف املتعلمني، على السرورو  املتعة يضفي مما صعوبة،
 اسرتاتيجية استخدام يف (2113، حلس ؛2115، اللوح) دراسيت مع الدراسة هذه اتفقت

 وتنمية ،الطلبة اجتاهات تنمية عى الضوء تسليط يف دور هلا كان احلالية الدراسة بينما املنهاج، مسرحة
 . ومواهبهم ميوهلم عن والكشف الفين، ذوقهم

 :الدراسة توصيات. 00
 أثر من هلا ملا األساسية للمرحلة العربية اللغة تدريس يف التعليمي املسرح طريقة استخدام ضرورة. 0. 03

 .التعليمية العملية حمور التالميذ وجعل ،للتعلم التالميذ دافعية زيادة يف إجيايب
 يف املقرر موضوعات بعض عرض يف التعليمي املسرح استخدام على العربية اللغة معلمي تدريب. 2. 03

 .املدرسةيف  املتاحة اإلمكانات حدود
 وحمببة شائقة الدراسية البيئة جلعل كخطوة وذلك للمسرحة، احملتوى قابلية املناهج خمططي مراعاة. 3. 03
 .التحصيل وتدين والنسيان والتلقني امللل مشكالت من حدلل التالميذ، لدى
 وإمنا فقط، املعريف اجلانب على تركز ال حبيث العربية، اللغةمادة  فروع يف التقومي أساليب تطوير. 4. 03
 .اإلجناز ملف باستخدام وذلك أيضا، والوجداين املهاري اجلانبني على
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 هذا وتوظيف احملتوى، مسرحة كيفية على لتدريبهم العربية اللغة ملعلمي تدريبية دورات عقد. 5. 03
 .التدريس يف املدخل

 .هلم تعزيزا   إبداعية؛ جمالت يف الطلبة مسرحيات عرض. 6. 03
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 لمراجع العربيةا
 .    والتوزيع للنشر الراية دار: عمان .التعليم يف واملسرح الدراما (.2117). نبيل لينا مغلي، أبو

حنوها  واالجتاه ةاإلمالئي الكتابة مستوى حتسني يف الدرامية اخلربة أسلوب تأثري .(2113) .مها حلس،
 وجامعة مشس عني جامعة بني املشرتك الربنامج البنات، كلية .األساسي السادس الصف تالميذ لدى

 .بغزة األقصى
 .والتوزيع للنشر آمنة دار: األردن، عمان. التعليم يف الدراما(. 2103) .هبة سليم،

 .الكتب عامل دار: القاهرة. (ميخائيل إماي ترمجة). والطفل الدراما(. 2113. )الدين جري سيكس،
 املصرية الدار: القاهرة. تطبيقه وجماالت ووظائفه مفهومه: الدرسي النشاط(. 2114. )حسن شحاته،

 .اللبنانية
: األردن ،إربد. التفكري ومهارات العلوم يف املدرسي املسرح(. 2112) .كاملة عبيدات،و  ؛خري شواهنة،
 .احلديث الكتب عامل
مت  .، غزةجملة دنيا الوطن. والطموح الواقع بني التعليمية املناهج مسرحة .(2117). فتحية صرصور،

  /http://pulpit.alwatanvoice.com/content  املوقع من اسرتجاعه
 يف العربية اللغة قواعد تدريس يف التعليمية الدراما استخدام أثر(. 2112) .لينا وهنية، ؛أمني كخن،
 .206-210 ،(3) 5الرتبوية،  العلوم يف األردنية اجمللة. األساسي العاشر الصف طالبات صيلحت

 .والتعلم التعليم عملييت يف الدراما توظيف .(2114). الرتبوي والتنسيق اإلعالم مركز
 .توزيعوال للنشر القومي املركز: األردن ،عمان. وتطبيق نظرية التعليمية الدراما(. 2111. )صواحلة نصار،
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