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أ

إهداء
 إىل مه شاركين مشٌار اجليد ًالعناء ( سًجِ )
 إىل فلذات كبدُ  :علِ ً ،صبا
 إىل ًالدُُ الكزميني .
 إىل محاُ ًمحاتِ العشّشّه .
 إىل جدتُِ الغالْتني .
 إىل أخِ حممد ًسًجتو ً أخٌاتِ .
 إىل أعمامِ ًعماتِ ًأخٌايل ًخاالتِ .
 إىل مه اعتربه مبقام أخِ سائد ساّد
 إىل صدّقاتِ لْلَ ًًفاء ًسٌسه .
 إىل كل مه مدّ يل ّد العٌن .
 إىل أرًاح الشيداء األبزار.
أىدٍ مثزة جيدُ املتٌاضع

ب

شكز وتقذيز
الحمػػد ل العظ ػػيـ بس ػػمطانل إ الجزي ػػؿ احس ػػانل إ الوا ػػي برهان ػػل إ ق ػػدر األ ػػيا بحكمت ػػل إ

وخمػػؽ الخمػػؽ بهدرتػػل إ عحمػػد عمػػى مػػا عسػػبو مػػف نعمػػة المتػواترة إ وسػػنتل الػوافرة إ والصػػبلة والسػػبلـ
عمػػى المبعػػوث رحمػػة لمعػػالميف محمػػد بػػف عبػػد ال إ عرسػػمل ال ببحسػػف الم ػػات وعفصػػح ا إ وعبػػيف
العبارات وعو ح ا إ وعظ ر نور ف م ا عمى لسانل إ وجعم ا غاية التبييف إ وخصل ب ا دوف سائر

المرسػميف إ صػموات ال عميػل وعمػى ولػل وصػحبل عجمعػيف إ ومػف اتبػه دربػل واهتػد ب ديػل الػى يػػوـ
الديف إ عما بعد ...

يهوؿ سبحانل وتعالى  [ :لئن شكرتم ألزيدنكم ] ( ابراهيـ ) 5 :إ ومف منطمؽ قولل صمى

ال عميل وسمـ " مف ال ي كر الناس ال ي كر ال " ال يسعني بمهامي هذا اال عف عخر ساجدة سجدة
عمي مف نعمة التي ال تعد وال تحصى معترفة ببف ذلؾ لـ يكف إ وما
كر وعرفاف ل عمى ما عوال
ِّ
كاف اال بنعمة مف العمي الهدير .
وواجػػل العرف ػػاف يػػدعوني عف عته ػػدـ بال ػػكر الػػوفير والته ػػدير الكبي ػػر الػػى ال ػػدكتور ال ا ػػؿ:

ار ػػد محمػػد عبػػو صػواويف والػػدكتورة ال ا ػػمة  :صػػديهة سػػميـ حمػػس إل ػراف ما ودعم مػػا لػػي فتػرة

اع ػػداد الرس ػػالة ولس ػػعة ص ػػدرهماإ ولم ػػا ب ػػذال م ػػف وق ػػت وج ػػد فك ػػاف ل مػ ػرة توجي ات م ػػا الس ػػديدة إ
وتعميمات ما المستمرة ما غرس في ن سي عمبلً كبي اًر إ وهمة عالية إ وععاناني لتخطػي تحػديات هػذ

وهيئا لي فرصة النجاح فجزاهما ال خير الج از .
الدراسة وصعوبات ا إ َ
كما ال ي وتني عف عوجل جزيؿ كري وتهديري الى عالميف مف عمما التربيػة والعمػـ الػدكتور
ال ا ػػؿ عبػػد العظػػيـ المصػػدر إ والػػدكتور ال ا ػػؿ احمػػد المػػوح ح ظ مػػا ال إ اذ ػرفني قبول مػػا

مناق ة بح ي هذا إ وعت رؼ بتوجي ات ـ السديدة وممحوظات ـ الهيمة .

كما ال يسعني اال وعف عتوجل بال ػكر والتهػدير الػى هػذا الصػرح ال ػامة جامعػة األزهػر التػي

ت ػرفت باالنتسػػال الي ػػا مم مػػة برئيس ػ ا وجميػػه العػػامميف في ػػا إ وعخػػص بالػػذكر كميػػة التربيػػة مم مػػة
بعميدها جعم ـ ال منارات ي تد ب ا .

ػي بعطػا عمم ػـ إ وعفػادوني بػ رائ ـ
وال كر موصوؿ الى السادة المحكميف الػذيف عغػدقوا عم ّ
العممية الهيمة ع نا تحكيـ الدراسة جزاهـ ال خير الج از .
وعتوجل بوافر ال كر والعرفاف لمدكتور عحمد الموح إ والدكتور حسف األسمر

واألس ػػتاذة س ػػمر ص ػػايمة الم ػػذيف م ػػدوا ي ػػد الع ػػوف بػ ػوافر عمم ػػـ وتوجي ػػات ـ ف ػػي اع ػػداد النص ػػوص
الدرامية إ وعدوات الدراسة إ وعغتنـ ال رصة ألتهدـ بال كر الجزيػؿ لمسػيد  :خميػؿ مهػداد لمػا قدمػل لػي

مف عوف في التحميؿ اإلحصائي .

ج

كمػػا ال عنسػػى عف عسػػجؿ ػػكري وتهػػديري الػػى زوجػػي العزيػػز وسػػاـ ازيػػد إ الػػى عخػػي محمػػد

وزوجتػل وعخػواتي إ وجميػه عفػراد عسػرتي إ وصػديهاتي إ الػذيف ػاركوني العنػا وسػاندوني بالدعػػا إ
و جعوني عمى مواصمة الدرل والعطا إ فاستحهوا مني كؿ تهدير واحتراـ .

وال ػكر مسػبوؽ الػػى مػف كانػا سػػبباً فػي وجػودي ف مػػا نػور عيػوني إ وم جػػة قمبػي إ و ػػمس

الدي الحبيبيف عطاؿ ال عمرهما ومتع ما بالصحة والعافية وعحسف خاتمت ما .
دربي و ّ
وال كر موصوؿ لمف قدـ نصحاً إ عو بذؿ ج دا إ عو عم ػى وقتػاً مػف قريػل عو بعيػد إ عمػى انجػاز
هذ الرسالة إ فجز ال الجميه عني عظيـ الج از .

وعخيػ اًر فػػذف هػػذ الد ارسػػة ػػبن ا ػػبف عي عمػػؿ انسػػاني إ قػػد يكػػوف فيػػل اجػػادة إ وقػػد يعتري ػػا

الهصور إ فذف كاف في ا اجادة فال

ؿ ل سبحانل وتوفيهل إ واذا كاف في ا تهصير عو قصور إ ف ذا

مػػا اسػػتطعت اليػػل سػػبيبلً إ وحسػػبي عننػػي اجت ػػدت إ والحمػػد ل الػػذي ت ػػرد لن سػػل بالكمػػاؿ إ وجعػػؿ
الػػنهص سػػمة تسػػتولي عمػػى جممػػة الب ػػر إ وصػػدؽ الرسػػوؿ صػػمى ال عميػػل وسػػمـ حػػيف قػػاؿ  " :مػػف

اجت د وعخطب فمل عجر إ ومف اجت د فبصال فمل عجراف " .

وما توفيهي اال بال عميل توكمت واليل عنيل
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ط

ممخص الدراسة

هػ ػػدفت الد ارسػ ػػة الػ ػػى الك ػ ػػؼ عػ ػػف الم ػ ػػارات الحياتيػ ػػة المناسػ ػػبة لطالبػ ػػات الصػ ػػؼ ال اربػ ػػه

األساس ػػيإ وتحدي ػػد الم ػػارات الحياتي ػػة المتػ ػوافرة ف ػػي كت ػػال الم ػ ػة العربي ػػة لمص ػػؼ ال ارب ػػه األساس ػػيإ
والتعرؼ عمى ع ر توظيؼ الدراما في تنمية الم ارات الحياتية لد طالبات الصػؼ ال اربػه األساسػي
بمحافظة ماؿ غزةإ وتحددت م كمة الدراسة في السؤاؿ الرئيس التالي:

مػػا ع ػر توظيػػؼ الػػدراما فػػي تنميػػة الم ػػارات الحياتيػػة فػػي الم ػػة العربيػػة لػػد

طالبػػات الصػػؼ ال اربػػه

األساسي بمحافظة ماؿ غزة ؟

ويتفرع مف السؤاؿ الرئيس السابؽ األسئمة الفرعية التالية:

 .0ما عهـ الم ارات الحياتية المناسبة لطالبات لمصؼ الرابه األساسي؟

 .2ما مد توافر الم ارات الحياتية في من اج الم ة العربية لمصؼ الرابه األساسي؟
 .1م ػػا ع ػػر توظي ػػؼ ال ػػدراما فػ ػي تنمي ػػة الم ػػارات الحياتي ػػة ل ػػد طالب ػػات الص ػػؼ ال ارب ػػه األساس ػػي
بمحافظة ماؿ غزة؟

واس ػػتخدمت الباح ػػة المن ج ػػيف الوصػ ػ يإ والتجريب ػػي وال ػػذي يتم ػػؿ ف ػػي تص ػػميـ مجم ػػوعتيف

ويسػتخدـ فػي تطبيػؽ عدوات
احداهما تم ؿ المجموعة التجريبيػة واألخػر تم ػؿ المجموعػة ال ػابطةس ُ
البحػػثإ والػػدراما عمػػى عف ػراد العينػػة المختػػارةس لمعرفػػة ع ػػر الػػدراما فػػي تنميػػة الم ػػارات الحياتيػػة لػػد
طالبات الصؼ الرابه األساسيإ وتم مت عدوات الدراسة فيما يمي:

 .0قائمة الم ارات الحياتية المناسبة لطالبات الصؼ الرابه األساسي.
 .2عداة تحميؿ المحتو .

 .1نصوص درامية في دروس الم ة العربية لمصؼ الرابه األساسي.
 .2اختبار الم ارات الحياتية.

وقد تكونت عينة الدراسة مف طالبات الصؼ الرابه األساسػي مػف مدرسػة ال ػيما األساسػية

الدنيا لمبنات ببيت الهيا والتابعة لو ازرة التربية والتعميـإ والبالو عددهف (  ) 62طالبةإ وتـ اختيارهف

بالطريهة الع وائية وتـ تهسيم ف الى مجموعتيف

ابطة وتجريبيةإ وتـ التبكد مف

بط المت يػرات

وتحهي ػػؽ التك ػػافؤ ب ػػيف المجم ػػوعتيفس لمعرف ػػة ع ػػر المت ي ػػر المس ػػتهؿ ( ال ػػدراما ) بدق ػػةإ وق ػػد توص ػػمت

الدراسة الى النتائج التالية:

 .0التوصؿ الى قائمة مف الم ارات الحياتية المناسبة لطالبات الصػؼ ال اربػه األساسػي إ وت ػمنت
(  ) 06م ارة حياتية.

 .2توافر الم ارات الحياتية في من اج الم ة العربية لمصؼ الرابه األساسي بدرجة كبيرة.

ي

 .2توجد فروؽ ذات داللة احصائية عند مستو الداللػة ( )1013 ≥ αفػي متوسػط درجػات طالبػات
المجموعة التجريبية المواتي يتعممف باستخداـ الدراما في اختبار الم ارات الحياتيػة فػي التطبيهػيف

الهبمي والبعدي لصالي التطبيؽ البعدي.

 .3توجد فروؽ ذات داللة احصائية عند مستو الداللػة ( )1013 ≥ αفػي متوسػط درجػات طالبػات
المجموع ػػة التجريبي ػػة المػ ػواتي ي ػػتعممف بال ػػدراماإ ومتوس ػػط درج ػػات طالب ػػات المجموع ػػة ال ػػابطة

المػ ػواتي ي ػػتعممف بالطريه ػػة العادي ػػة ف ػػي اختب ػػار الم ػػا ارت الحياتي ػػة ف ػػي التطبي ػػؽ البع ػػدي لص ػػالي
المجموعة التجريبية.
وفي

و نتائج البحث عوصت الباح ة ب رورة استخدمت الدراما في تدريس الم ة العربيةس

وذلػػؾ عػػف طريهػػة توعيػػة المعممػػيف ببهميػػة الػػدراما فػػي التػػدريسإ ودورهػػا ال عػػاؿ فػػي تنميػػة التحصػػيؿ

الد ارسػػيإ والم ػػارات المختم ػػةإ وتػػدريل معمػػـ الم ػػة العربيػػة عمػػى اسػػتخداـ الػػدراما فػػي عػػرض بعػػض
مو وعات المهرر في حدود اإلمكانات المتاحة بالمدرسةإ وذلؾ خػبلؿ الػدورات التدريبيػة التػي تعهػد

ل ـ ع نا الخدمةإ وذلؾ بعرض دروس مسجمة عمػى ع ػرطة اُسػتخدـ في ػا الػدراما فػي التػدريس تخػدـ

المهػػرر الد ارسػػيإ واالهتمػػاـ بت ػػميف الم ػػارات الحياتيػػة المرتبطػػة بػػالواقه الحيػػاتي فػػي منػػاهج الم ػػة
العربية خاصةإ والمناهج الدراسية عامة في مرحمة التعميـ األساسي.

ك

Abstract
The purpose of the study baseline is to discover the accurate life skills for
students of primary fourth classes, identify the life skills available in the Arabic
language book of this class, identifying the theory topics to a dramatic lectures in case
of developing the life skills for the students of the fourth primary class (FPC), in North
province of Gaza Strip, and identifying the studying troubles in the following question:
What is the effect of the use of drama in teaching Arabic Language at developing some
of life skills for the students of the (FPC) in North province of Gaza Strip?
Sub-questions are ramifications from the above main question as indicated below:
1. What are the most suitable important life skills for the (FPC)?
2. What is the availability of life skills in the Arabic curriculum for the
(FPC)?
3. What is the availability drama in developing the life skills for the
students of the fourth class in the North province of Gaza Strip?
The researcher has used the Descriptive approaches and experiential approach
which is indicated in designing two groups one of them occupy the experiential
approach and the other occupy the control group, implementing the study baseline tools,
drama as well on the members of the study target group for identifying the drama effect
on developing the life skills for the students of the (FPC), indicated in the following
tools:
1. Suitable life skills list for the students of the (FPC).
2. Content Analysis tool.
3. Dramatic texts in the Arabic language lessons of the (FPC).
4. Life skills test.
The study sample of the (FPC) of Al Shayma primary school for females in Bait Lahya
city underlying by the Ministry of Education consisted of 84 female student, divided
into two groups control and experimental, as we checked the adjust the variables and
achieve parity of the two target groups, identifying the effect independent variable
(Drama) accurately, and the study baseline approached the following result:

1. Discovering eighteen life skills in result list of the (FPC).
2. Availability of life-skills in the Arabic language curriculum for (FPC) in a big
ratio.
3. There are several statistically significant differences at the significance average
marks of target group of girl students who attend drama lectures in a life skill for
applying the previous and the latter applications in a favor for the latter
applications.
4. Availability of different statistical significant in the significance in the average
marks of experimental target group and drama educated target group, and the
average marks of the control group who study in the traditional way in life skills
test by applying a previous and latter for the experimental target group.

ل

In the light of the result the researcher recommended the importance of drama lectures
by teaching Arabic language threw awareness the teachers by the importance of the
drama in teaching, its role in the development of effective educational attainment,
several skills, teaching Arabic teachers of using drama in teaching selected topics in the
possibility of the school, threw training courses. By playing a record drama lectures to
serve the Arabic curriculum, caring of life skills which are linked by the real life of the
Arabic curriculum specially, and the curriculums generally in the primary level.
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الفصؿ األوؿ

مقدمػػة :

اإلطار العاـ لمدراسة

يمر العالـ اليوـ بمنعطؼ معرفػي خطيػر تت ػاعؼ فيػل المعرفػة بطريهػة يصػعل حسػاب ا وتحديػد

مداهاإ ويظ ر ذلؾ بو وح فيما ي د العصر الحديث مف تحوالت عالمية متصارعة وسرعة تدفؽ
المعموم ػػات واالن ج ػػار المعرف ػػي وانت ػػاج التكنولوجي ػػا المتهدم ػػة وال ائه ػػة إ ف ػػو بح ػػؽ عص ػػر ح ػػارة
المعموم ػػاتإ عو عص ػػر التنمي ػػة المعموماتي ػػة كم ػػا يطم ػػؽ عمي ػػل إ وه ػػو العص ػػر ال ػػذي ستص ػػبي في ػػل
المعمومات بم ابة بتروؿ وذهل وحديد الهرف الحادي والع ريف .

وعماـ هذ ال ورة العممية والتكنولوجيػة ال ائمػة التػي تصػاحل مجتمػه المعرفػة ال بػد مػف تػوفر

نظاـ تعميمي يحهؽ الجػودةإ ويمػني ال رصػة لمحصػوؿ عمػى خبػرات تعميميػة تمبػي االحتياجػات ا نيػة
المسػػتهبمية لػػدفه عجمػػة التنميػػة ال ػػاممة ( مينػػاإ ) 27 :2112إ فمػػـ يعػػد كافيػاً عف يعتمػػد التعمػػيـ عمػػى
نهػػؿ الخب ػرة مػػف المعممػػيف الػػى األجيػػاؿ الهادمػػةس فالمسػػتهبؿ يحمػػؿ الك يػػر مػػف التحػػدياتإ لػػذلؾ مػػف

ال روري عف نسمٌي عبنا نا بالهدرات التي تمكن ـ مف التعامؿ مه م اكؿ وسيناريوهات لـ نعاصػرهاإ
ولـ نتعامؿ مع اإ ولف نتخيؿ امكانية حدو ا ( . ) Christin, 2009 : 158

وهنا يهه عمى عاتؽ ال عول والمجتمعات مسؤولية اعداد جيؿ قادر عمى تحمؿ المسؤوليةإ

وتربيتػػل تربيػػة سػػميمة تجعػػؿ منػػل مواطن ػاً صػػالحاً ومنتجػاًإ يس ػ ـ ب اعميػػة فػػي دفػػه عجمػػة الحيػػاة نحػػو

التهدـ والرقي واالزدهار ( عبد السبلـإ ) 16 : 2116إ األمر الذي يتطمل اعادة النظر في العمميػة
التعميمي ػػة ب ػػكؿ ع ػػاـ والمن ػػاهج الد ارس ػػية ب ػػكؿ خ ػػاصس اذ يج ػػل عف تمت ػػت المن ػػاهج الد ارس ػػية ال ػػى

المتعمـ بص تل األك ر تب اًر ب اإ بحيث تتمحور حوللإ وتراعي ميولل واهتماماتػل وقد ارتػل واسػتعداداتل
ال طريػػة إ وتؤكػػد عمػػى الػػدور الن ػػط وال اعػػؿ لػػل فػػي عمميػػة التعمػػيـ والػػتعمـإ وذلػػؾ مػػف خػػبلؿ اتاحػػة

ال رصة لػل لمت اعػؿ مػه بيئتػل المحيطػة بػلإ باسػتخداـ حواسػل (وؿ عطيػةإ )513 :2101إ وممارسػة
األن ػػطة الص ػ ية والبلص ػ ية التػػي مػػف ػػبن ا تنميػػة م ػػارات الت كيػػر العممػػي لديػػلإ ومسػػاعدتل فػػي
اكتسال الم اهيـ والميوؿ العمميةإ وترسية المعرفة العمميةإ وتحهيؽ التعمـ ذي المعني.

وتبتي المناهج الدراسية كمنظومة فرعية لمنظػاـ التربػوي عمػى رعس المنظومػة التربويػةإ ف ػي

تمعػػل دو اًر عساسػػياً فػػي العمميػػة التعميميػػةس ألن ػػا مػػف ج ػػة عداة مػػف عدوات المجتمػػه لتحهيػػؽ عهدافػػل

ومهاصػػد ( عبػػو جبللػػة إ ) 013 : 2116إ ومػػف ج ػػة عخػػر هػػي البوتهػػة التػػي يمجػػب الي ػػا المجتمػػه
لتهديـ كؿ مػا هػو جديػد مػف المعػارؼ والم ػارات والهػيـ ألبنائػلإ لػذا يجػل عف تسػتجيل المنػاهج لتمػؾ
التح ػ ػػديات ال ػ ػػذي ي ر ػ ػ ػ ا مجتم ػ ػػه المعرف ػ ػػة سػ ػ ػوا ف ػ ػػي فمسػ ػ ػ ت ا عو محتواه ػ ػػا عو عس ػ ػػاليل تن ي ػ ػػذها

(.)Shlberg, 2010: 235
2

وبس ػػبل تع ػػرض الم ػػن ج دومػ ػاً لعممي ػػات ت يي ػػر مس ػػتمرةإ ت ػػمؿ حاجات ػػل وم ػػكبلتل وقيم ػػل

وتطمعاتل وطموحاتلإ مما يجعمل غير متكيؼ مه هذ الحاجات والم كبلت ل ترات طويمة مما يعني
رورة تطوير في

و الت يرات والمستجدات الحاد ة فػي المجتمػهإ ومػف ال ابػت عف هػذ الت يػرات

تؤدي بدورها الى احداث ت ييرات مما مة في حاجات ومتطمبات األفراد.

ولػذا فػػذف مكونػات المنػػاهج هػػذ فػي حاجػػة الػػى تطػوير مسػػتمرإ السػػيما فػي عصػرنا الحػػالي

الػػذي ي ػ د تهػػدماً غيػػر محػػدود فػػي العمػػـ والتكنولوجيػػا إممػػا يم ػػؿ تحػػديا عمػػاـ منػػاهج الم ػػة العربيػػة

( الناقػػة إ ) 05 : 2100إ وتتم ػػؿ عبػػرز مظػػاهر فػػي مػػد قػػدرت ا عمػػى مواكبػػة هػػذ المسػػتحد ات
والتعبير عن ا بس ولة ويسر ال سيما وعف هناؾ مف يردد في عوساطنا التعميميػة وال هافيػة والعمميػة عف

من ػػاهج الم ػػة العربي ػػة ل ػػـ تع ػػد ق ػػادرة عم ػػى مس ػػايرة العص ػػر وال حم ػػؿ عمم ػػل ومعارف ػػلإ وال اس ػػتيعال
مصػػطمحاتل التكنولوجيػػةإ وينب ػػي عف يرتكػػز هػػذا التطػػوير عمػػى معػػايير حدي ػػة لتمػػؾ المنػػاهج إممػػا

يحهؽ عهداؼ الم ة العربية.

وتعتبػػر منػػاهج الم ػػة العربيػػة عمػػى رعس المنػػاهج الد ارسػػية تػػب ي اًر وتػػب اًر بال مس ػ ة السػػائدة فػػي

المجتمػػه إ وحاجاتػػل االقتصػػادية واالجتماعيػػة وال هافيػػةإ لػػذلؾ فػػذف عي ت يػػر فػػي تمػػؾ ال مس ػ ات عو

الحاجػػات ال بػػد عف يػػنعكس عمػػى تمػػؾ المنػػاهج مػػف حيػػث التنظػػيـإ والمحتػػو إ وعسػػاليل التػػدريسإ

واألن طةإ وطرؽ التهويـس " ول ذا تنادت األصوات مف قبؿ الهائميف عمى عممية التربية بتبني عفكار
واتجاهػػات ومػػداخؿ وط ارئػػؽ تدريسػػية جديػػدةس وذلػػؾ ألف المدرسػػة اليػػوـ عصػػبحت مكان ػاً تػػذول فيػػل
خصية التمميذإ وعصبحت العممية التعميمية عبارة عػف ػالوث تهميػدي ونعنػي بػل هنػا :المعمػـ الممهػف

والكتػػال المدرسػػي والسػػبورةإ فبصػػبي التعمػػيـ هنػػا تمهينيػاً يعػ ٌػود التبلميػػذ عمػػى التػػذكر ا لػػي مػػف خػػبلؿ
الح ػػظ ( ع ان ػػة والم ػػوح إ ) 01 : 2116إ ف ػػالتمهيف يس ػػاعد المعم ػػـ ال الم ػػتعمـإ حي ػػث ينت ػػي المعم ػػـ
الممهػػف مػػف المػػن ج الد ارسػػي الطويػػؿ فػػي موعػػد إ وهكػػذا ُكرسػػت السػػمبية والتواكػػؿ لػػد التمميػػذإ مػػف

خػػبلؿ فر ػػنا عميػػل متابعػػة المعمػػـ الممهػػف فػػي منػػاخ ي ػػعر فيػػل بالممػػؿ والسػ مةإ وهكػػذا عصػػبحنا عمػػاـ
تعمػػيـ فػػي معظمػػل ال يتػػرؾ فرصػػة لممػػتعمـ لئلبػػداع والت كيػػر والتسػػاؤؿ والن ػػاطإ فيحػػرـ مػػف ممارسػػة

انسانيتل.

وهػػذا األمػػر حػػدا بتمػػؾ األص ػوات لمبحػػث عػػف طريهػػة جديػػدة لمتعمػػيـإ تعتمػػد عمػػى ايجابيػػة

ون اط المتعمـإ وتدريس يجعؿ المتعمـ محور العممية التعميميةإ فيصبي م اركاً ومساهماً ومؤدياً في

تمؾ العمميةإ ومف هنا كانػت الػدراما التعميميػة إ والتػي جػا ت لػتعمف سػهوط وانت ػا ال ػالوث التهميػدي

فػػي العمميػػة التعميميػػةإ فمػػف خبللػػل يػػتـ و ػػه المنػػاهج الد ارسػػية فػػي قالػػل د ارمػػيس ممػػا يسػػاعد عمػػى
تحهيػ ػػؽ الخب ػ ػرة المبا ػ ػرةإ وجعػ ػػؿ الم ػ ػواد الد ارسػ ػػية تنػ ػػبض بالحيػ ػػاة والحركػ ػػةإ فينتهػ ػػؿ الطػ ػػبلل مػ ػػف
االستظ ار الػى المعاي ػةإ فتنسػال المعمومػات والحهػائؽ والم ػاهيـ واالتجاهػات والم ػارات والهػيـ ...

في عذهاف التبلميذ بس ولة ويسرإ وبصورة ائهة ومحببػة لن وسػ ـإ " فالػدراما التعميميػة يتػوافر في ػا
1

عنص ار الم اهدة والتعميـإ مما يػوفر امكانيػة فػتي مجػاالت واسػعة لممناق ػة والبحػث واألن ػطةإ ف ػي

نافػذة واسػػعة ن تح ػا عمػػى مصػراعي اس لكػػي يطػؿ من ػػا التبلميػذ عمػػى المجتمػه بصػ ة خاصػة والعػػالـ
مف حولل بص ة عامةإ وعي اً عمى المواد الدراسية إ ف ي وسيمة عك ر جذباً وعك ر ػموالً " حسػيف إ

.) 25 : 2113

فالمتعمموف مف خبلؿ الدراما التعميمية يصبحوف م ػاركيف فػي العمػؿ الػدراميإ ومػف خػبلؿ

هػػذ الم ػػاركة يتمهػػوف دروسػ ـ ويستك ػ وف طبيعػػة المػػن ج الد ارسػػي المهػػرر عمػػي ـإ بحيػػث ال ينػػدفه

المتعمـ الى ال عور بالممؿإ ذلؾ الممؿ الذي يجعمل يجمػس داخػؿ الحجػرة الد ارسػية نػاظ اًر الػى عهػارل

ساعتل لحظة بمحظة منتظ اًر ب ارغ الصبر انت ا زمف الحصة التي عصبحت لديل مكاناً من اًر ب ي اً

( الهر ػػي إ  ) 63 : 2110إ فالػػدراما التعميميػػة تصػػبي مػػف خبلل ػا حجػرات الد ارسػػة عمػػاكف محببػػة

الػػى ن ػػوس المتعممػػيفإ العتماده ػا عمػػى ايجابيػػة وم ػػاركة ون ػػاط المػػتعمـإ هػػذا الن ػػاط هػػو جػػوهر
المناهج الدراسيةإ وهو ما يمد التبلميذ بدافعية جديدة ال حدود ل ا مف خبلؿ تبديد الممؿ الذي ي عر

حولُػػت جمػػود
بػػل التبلميػػذ ع نػػا التػػدريس ( المػػوح وع انػػة إ ) 20 : 2116س ألف الػػدراما التعميميػػة ٌ
الحروؼ المكتوبة الى صورة حية ناطهة ن طة محببة الى المتعمميفإ مما يمني التػب ير المبا ػر فػي

التبلميذ ويحهؽ الخبرة المبا رة لممؤدي والمتمهي عمى حد سوا .

وتت ؽ الدراما التعميمية مه طبيعة المتعمـ وحبل لمٌعل واالنطبلؽ وممارسة الن اطإ فبصػبي

بم اب ػػة ابتس ػػامة م ػ ػرقة م ػػيئة ل ػػل تجم ػػه ب ػػيف التعم ػػيـ والتربي ػػة والترفي ػػل والم ػػاهدة وال ػػف واإل ػػارة

والحركػػة واإلبػػداع والت كيػػر( ػػكريإ ) 020 :2113إ فالتبلميػػذ يػػروف مػػف خبللػػل علوان ػاً جديػػدة مػػف

الحيػاة قػػد تختمػػؼ اختبلفػاً كبيػ اًر عػػف الحيػػاة التػػي يعي ػػون اإ ف ػـ يمعبػػوف وي ػػاهدوف زمبل هػػـ يػػؤدوف

عدوا اًر مختم ة من ا رجؿ ال رطة والطبيل ورجؿ الديف والعػالـ والعامػؿ وال ػبلح والممر ػة والم نػدس
والمعمـ وجنود الجيشإ فيعرفوف كؿ ي عف حياة هؤال إ ومف هنا يمكف ترسية الهيـ اإليجابية في

ن وس ـ.

كما عنل مف خبلؿ الدراما التعميمية يت ير الموقؼ التعميمي وعدوار المعمـ والمتعمـإ فبدالً مف

قياـ المعمـ بتوجيل حدي ػل التمهينػي عػف خصػية عو موقػؼ معػيف فػي الكتػال المدرسػي معتمػداً عمػى
التكرار والتمهيف وح ػظ التبلميػذ لتمػؾ ال خصػيات والمواقػؼ دوف تػب ر ب ػا واالسػت ادة من ػا والتعػرؼ
عمى جميه جوانػل ال خصػية والمواقػؼإ يصػبي التمميػذ فػي الػدراما التعميميػة هػذ ال خصػية ن سػ ا

م ػػف خ ػػبلؿ محاكات ػػا وتم يم ػػا وعدا عدواره ػػاإ وع ػ ػواً م ػػاركاً ف ػػي ص ػػياغة وتجس ػػيد ه ػػذا الموق ػػؼ

(الهر ػػيإ ) 24 : 2110س ممػػا يجعػػؿ هنػػاؾ فرق ػاً اسػػعاً بػػيف عف تػػتمهف وتتعػػرؼ عمػػى ال خصػػية
والموقػػؼ مػػف خػػبلؿ المعمػػـإ وبػػيف عف يتحػػوؿ المػػتعمـ ليصػػبي تمػػؾ ال خصػػيةإ وي ػػارؾ فػػي صػػنه

الموقؼ مف خبلؿ الن اط الدرامي الذي لل تب ير في عف تدل الحياة والحركة والن اط في تمؾ المػواد

الد ارسػػية التػػي تت ػػمف خصػػيات ومواقػػؼ عػػدةإ فيصػػبي الػػتعمـ عبهػػى ع ػ اًر ونتائجػػل وا ػػحة المعػػالـ
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ويتػػرؾ فػػي ن ػػوس المتعممػػيف خب ػرات سػػارة نتجػػت عػػف االعتمػػاد عمػػى الممارسػػة والم ػػاركة والػػتعمـ

الذاتيإ فالنجاح الذي يحههل المتعمـ مف خبلؿ الن اط الذاتي والم اركة ي ػجعل عمػى االسػتمرار فػي
التعمـإ ألف النجاح يؤدي غالباً الى مزيد مف النجاح.

وتعتمػػد الػػدراما التعميميػػة عمػػي مواقػػؼ وععمػػاؿ وعحػػداث دراميػػةإ هػػذ فػػي م ػػمون ا تحتػػوي

عمػػي مواقػػؼ تواجػػل المػتعمـ فػػي حياتػػل اليوميػػة سػوا فػػي غرفتػػل عو فػػي منزلػػة عو فػػي الحديهػػة عو فػػي
ال ارع عو الدكاف عو بعض المؤسسػات عو وسػائؿ النهػؿ المختم ػةإ عو فػي مدرسػتل ومػا تت ػمن ا مػف
غرفة فصؿ وغػرؼ اإلدارة واألن ػطة والمهصػؼ وال نػا المدرسػيإ فيتػدرل المػتعمـ عمػي فػف التعامػؿ

مه المواقؼ التي قد تواج ل مت اعبلً مه مف حولل دونما خوؼ عو خجؿ مف مواج ة ا خريف.

وتتطمػػل م ػػارات الحيػػاة اليوميػػة مػػف المػػتعمـ ممارسػػة دور الصػػحيي في ػػاإ والتػػي ال غنػػي لػػل

عن ػػا بتاتػاًإ مػػف عجػػؿ تكػػويف ال ػػرد المتكامػػؿ الهػػادر عمػػي عدا م امػػل عمػػي عكمػػؿ وجػػل دوف تهصػػيرإ

مػػف عم مػػة الم ػػارات الحياتيػػة اليوميػػة التػػي تنمي ػػا الػػدراما لػػدي المػػتعمـ مػػا يمػػي  :م ػػارات التعامػػؿ

والتواصػ ػػؿ مػ ػػه ا خ ػ ػريفإ م ػ ػػارات اسػ ػػت بلؿ عوقػ ػػات ال ػ ػراغإ م ػ ػػارات النظافػ ػػة ال خصػ ػػية والعامػ ػػةإ
وم ػػارات الت ذي ػػة الص ػػحيحة والمحافظ ػػة عم ػػي البني ػػة المدرس ػػية والمجتمعي ػػة إ والم ػػارات الم ني ػػةإ

وم ارات التحدث واالستماعإ وم ارات عبور الطريػؽإ وال ػ ار والبيػه  ...وغيرهػا الك يػر الك يػر ممػا
يحتاجل ال رد في حياتل اليومية لتساعد عمي التكيؼ واالستهرار (ع انة والموحإ .) 074 :2116
وتنمي الدراما التعميمية م ارة حؿ الم كبلت لد

المتعمميفإ ويتـ ذلؾ مف خبلؿ مسرحيات

الم كبلت االجتماعية إ والتي تت مف تناق اً عو صراعاً عو تحدياً عو عزمةإ وتتناوؿ المهترحات

وما ينب ي عف تكوف عميل األو اع والعبلقات االجتماعية التي تتناول ا الم كمة

(الهر يإ )53 :2110إ ويتطمل مف المتعمـ عماـ تمؾ المسرحيات عف يعمؿ فكر لمتعرؼ عمى
الجوانل المختم ة لمم كمةإ والتعرؼ عمي عبعادها المختم ة وعسباب اإ وجمه الحهائؽ والمعمومات

المتصمة ب اإ ليتـ التوصؿ الي الحموؿ المناسبة لتمؾ الم كمةإ وتتناوؿ تمؾ المسرحيات الدرامية ما
قد يواجل المتعمـ في المجتمه الذي يعيش فيل مف م كبلت قد تمر بلإ فتتناوؿ الم كبلت العامة

عو م كبلت العبلقات االجتماعية م ؿ م كبلت البطالة وعبور الطريؽ بطريهة ومنة إ وعوقات

ال راغ......الة.

فالػػدراما التعميميػػة ومػػا تت ػػمنل مػػف مواقػػؼ وعحػػداث دراميػػة تنمػػي لػػدي المػػتعمـ الهػػدرة عمػػي

مواج ػػة الم ػػكبلت التػػي قػػد تصػػادفل مسػػتهببلًإ ومجتمعاتنػػا مميئػػة بالم ػػكبلت التػػي تواجػػل ال ػػرد في ػػا
وخاصػػة التبلميػػذ امػػا فػػي البيئػػة المدرسػػية عو بيئػػة المجتمػػهس ممػػا يسػػاهـ بطبيعػػة الحػػاؿ عمػػي تكػػويف
ال خصية الم الية لم رد الهادرة عمي الت اعؿ مه كؿ مػا يحػيط ب ػا مػف عجػوا وظػروؼ وصػعال فػي

المستهبؿ.
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ومف خبلؿ ما سبؽ تت ي عهمية استخداـ الدراما التعميمية في تنمية الم ارات الحياتية لد

المتعمميفإ ألف الم ارات التعميمية تعد عحد ع كاؿ الت يير المطمول احدا ل في التعميـس ب دؼ اعداد
ال ػػرد تعميمي ػاً لمحيػػاة فػػي المجتمػػه المحمػػي بص ػ ة خاصػػةإ والمجتمػػه العممػػي بص ػ ة عامػػة ( ق ػػطةإ
) 3 :2116إ وفػػي

ػػو ذلػػؾ يجػػل عف نعمػػؿ عمػػى تنميػػة الم ػػارات الحياتيػػة خاصػػة فػػي الم ارحػػؿ

األولى مف حياة المتعمميف إ ذلؾ عف التبلميذ في هذ المراحؿ يتمتعوف برغبة كبيػرة فػي الت اعػؿ مػه

المجتمػهإ واكتسػال الخبػرات الواقعيػةإ وهػػذا يػدعونا الػػى العمػؿ عمػى تنميػػة تمػؾ الم ػػارات مػف خػػبلؿ

التدريل عمي ا في سف مبكرةس مما يزيد مف قدرة المتعمـ عمى ممارسة هذا النوع مف التعمـ كممػا تهػدـ
في المراحؿ التعميمية (غازيإ .)200 :2112
مشكمة الدراسة وأسئمتيا:

عمػػى الػػرغـ مػػف عهميػػة الم ػػارات الحياتيػػة لمتبلميػػذ عمػػى اخػػتبلؼ مسػػتويات ـ التعميميػػةإ فػػذف

قصػػو اًر كبي ػ اًر فػػي تمكػػيف التبلميػػذ مػػف تمػػؾ الم ػػاراتإ وهػػذا م ػا يؤكػػد الواقػػه الػػذي ي ػػير الػػى افتهػػار
طالب ػػات الص ػػؼ ال ارب ػػه األساس ػػي لمم ػػارات الحياتي ػػةإ وه ػػذا م ػػا لمس ػػتل الباح ػػة م ػػف خ ػػبلؿ خبرت ػػا

ال خصية ع نا عمم ا كمعممةإ وفي فترة التدريل الميػدانيإ وهػو  -عي ػاً  -مػا خمصػت اليػل نتػائج
العديد مف الدراسات التي تناولت هذ الم ارات عو بعض من اإ م ؿ دراسة عمػي عطيػة ( ) 2115إ
وسونيا قزامؿ ( ) 2115إ وهد سعد الديف (  ) 2115إ وعحمػد ق ػطة ( ) 2116إ وبػدوي الطيػل

( ) 2117إ وسمر صايمة ( ) 2101إ وعبد الرحمف وافي ( ) 2101إ وها ـ المحاميد ( )2101إ
وميرفػػت عمػػي (  )2100إ وريحػػال نصػػر ( ) 2100إ ودرويػػش وعبػػو حجػػر ( ) 2100إ وحمػػداف

األغػػا ( ) 2102إ ودعػػا ال ػػحات ( ) 2102إ والتػػي تناولػػت تنميػػة الم ػػارات الحياتيػػة لػػد الطمبػػة
في مراحؿ تعميمية مختم ػةإ ومػف هػذا المنطمػؽ تحػاوؿ الباح ػة تعػرؼ ع ػر توظيػؼ الػدراما التعميميػة

كذسػػتراتيجية تػػدريس فػػي تنميػػة الم ػػارات الحياتيػػةس وذلػػؾ ألف اسػػتخداـ الػػدراما التعميميػػة فػػي تنميػػة

الم ػارات الحياتيػػة مو ػػوع لػػـ يػػتـ التطػػرؽ الي ػػا مػػف قبػػؿ عمػػى حػػد عمػػـ الباح ػػة إ ممػػا حػػدا بالباح ػػة
الكتابة في هذا المو وع .

وتتحػػدد م ػػكمة الد ارسػػة فػػي افتهػػار طالبػػات الصػػؼ ال اربػػه األساسػػي فػػي الم ػػارات الحياتيػػةإ

وحاجت ف لتنميت اإ وغيال استخداـ استراتيجيات تعميمية تعمؿ عمى تنمية تمؾ الم ارات م ؿ الدراما

التعميمية إ وفي

و ذلؾ يمكف عف تصاغ م كمة الدراسة في السؤاؿ الرئيس التالي:

ما ع ر توظيؼ الدراما التعميمية في تنمية الم ارات الحياتية في الم ػة العربيػة لػد طالبػات

الصؼ الرابه في محافظة ماؿ غزة؟

ويتفرع مف السؤاؿ الرئيس السابؽ األسئمة الفرعية التالية :

 .2ما عهـ الم ارات الحياتية المناسبة لطالبات لمصؼ الرابه األساسي؟
 .3ما مد توافر الم ارات الحياتية في من اج الم ة العربية لمصؼ الرابه األساسي؟
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 .4م ػػا ع ػػر توظي ػػؼ ال ػػدراما التعميمي ػػة ف ػػي تنمي ػػة الم ػػارات الحياتي ػػة ل ػػد طالب ػػات الص ػػؼ ال ارب ػػه
األساسي بمحافظة ماؿ غزة؟

فروض الدراسة:

تسعى الدراسة الى التحهؽ مف صحة ال ر يف التالييف :

 .0توجد فروؽ ذات داللة احصائية عند مستو الداللػة ( )1013 ≥ αفػي متوسػط درجػات طالبػات
المجموعة التجريبية المواتي يتعممف باستخداـ الدراما التعميمية في اختبار الم ارات الحياتيػة فػي

التطبيهيف الهبمي والبعدي لصالي التطبيؽ البعدي.

 .3توجد فروؽ ذات داللة احصائية عند مستو الداللػة ( )1013 ≥ αفػي متوسػط درجػات طالبػات
المجموعػػة التجريبي ػػة المػ ػواتي ي ػػتعممف بال ػػدراما التعميميػػة إ ومتوس ػػط درج ػػات طالب ػػات المجموع ػػة

ال ػػابطة الم ػواتي يػػتعممف بالطريهػػة العاديػػة فػػي اختبػػار الم ػػارات الحياتيػػة فػػي التطبيػػؽ البعػػدي
لصالي المجموعة التجريبية.

أىداؼ الدراسة:

تسعى الدراسة لتحهيؽ األهداؼ التالية:

 .0الك ؼ عف الم ارات الحياتية المناسبة لطالبات الصؼ الرابه األساسي.
 .2تحديد الم ارات الحياتية المتوافرة في كتال الم ة العربية لمصؼ الرابه األساسي.

 .1التعػػرؼ عمػػى ع ػػر توظيػػؼ الػػدراما التعميميػػة فػػي تنميػػة الم ػػارات الحياتيػػة لػػد طالبػػات الصػػؼ
الرابه األساسي بمحافظة ماؿ غزة.

أىمية الدراسة:

 .0تكتسػػل هػػذ الد ارسػػة عهميت ػػا مػػف عهميػػة الم ػػارات الحياتيػػة ن س ػ اإ والتػػي ال غنػػى ألي تمميػػذ
عن ا في حياتل اليومية والعممية.

ػمنوف منػاهج الم ػة العربيػة وكتب ػا بعػض
 .2قد ت يػد هػذ الد ارسػة المعنيػيف فػي المنػاهجإ بحيػث ُي ٌ
الم اهد الدرامية.
 .1تهػػديـ معمومػػات لمعػػدي بػرامج الم ػػة العربيػػةإ مػػف مػػؤل ي الكتػػلإ والم ػرفيف التربػػوييفإ ومعممػػي
الصؼ الرابه األساسػيإ بالم ػارات الحياتيػة المناسػبة لتمػؾ المرحمػة العمريػةإ التػي يجػل تنميت ػا

لدي ـ.

 .2ق ػػد تع ػػرؼ معمم ػػي الم ػػة العربي ػػة عس ػػمول ال ػػدراما م ػػف عج ػػؿ تحس ػػيف عس ػػاليل الت ػػدريس المتبع ػػة
وتطويرها في المدارس باستمرار.

 .3قد ت يد عوليا األمور في متابعة ممارسة عبنائ ـ لمم ارات الحياتية وطرؽ اكتساب ا .
 .4تهديـ نماذج مف النصوص الدرامية مف الدروس المهررة لمصؼ الرابه األساسي يمكف لممعمػـ عف
يستر د ب ا في صياغة دروس عخر بطريهة درامية.
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حث التبلميذ عمى اال تراؾ في الدرس ب ػكؿ عك ػر ايجابيػة مػف
 .5قد تعمؿ الدراما التعميمية عمى ٌ
خبلؿ ا تراك ـ في تم يؿ الدرسإ وهذا ينمي الم ارات الحياتية لدي ـ.
 .6قد تساعد هذ الطريهة في صهؿ خصية المػتعمـإ حيػث تجعمػل يتحػرر مػف كػؿ ع ػكاؿ الخػوؼ
والخجؿ فتساعد عمى مواج ة ا خريف واالعتماد عمى الن س.

 .7قػػد تتػػيي المجػػاؿ عمػػاـ البػػاح يفس إلجػ ار بحػػوث حػػوؿ ع ػػر الػػدراما التعميميػػة فػػي تنميػػة الم ػػارات
الحياتية في مراحؿ تعميمية عخر .

مصطمحات الدراسة:

 .0الدراما التعميمية :
 كممة يونانية األصؿإ معناها الحرفي ي عؿإ عو عمؿ ُيهاـ بلإ ول ظ دراما يعنػي الػنص المسػت دؼعر ػػل فػػوؽ المسػػرحإ عي ػاً كػػاف جنسػػل عو مدرسػػتلإ عو نوعيػػة ل تػػلإ ويتهمػػد عدوار خصػػياتل مم مػػوف

يهوموف بتبديػة ال عػؿ’ ونطػؽ الكػبلـإ والمسػرحية الجػادة هػي التػي تعػالج م ػكمة هامػة عبلجػاً م عمػاً
بالعواطؼ عمى عال يؤدي الى خمؽ احساس محزف مبساوي ( حمادة إ.)00180772

 -اص ػػطبلح يطم ػػؽ عم ػػى عي موق ػػؼ عدب ػػي ينط ػػوي عم ػػى صػػراعإ ويت ػػمف تحم ػػيبلً ل ػػل ع ػػف طريػ ػؽ

افت ػراض وجػػود خصػػيتيف عمػػى األقػػؿ .عو ببن ػػا مجموعػػة مسػػرحيات تت ػػابل فػػي األسػػمول عو فػػي
الم موفإ وهي كؿ مف ع كاؿ ال ف قائـ عمى تصػور ال نػاف لهصػة تػدور حػوؿ خصػيات تتػورط
في عحداث معينةإ وهػذ الهصػة تحكػي ن سػ ا عػف طريػؽ الحػوار المتبػادؿ بػيف ال خصػياتإ ويمكػف
عرض صامت ٍ
ٍ
خاؿ مف الحوار (.) Essit,2006 :10
عممياً تهديـ قصة ب ذا ال كؿ في

-وهي نوع مف النصوص األدبية التي تؤد تم يبلً في المسرح عو السينماإ عو التم زيوف عو اإلذاعةإ

وت تـ الهصص الدرامية غالباً بالت اعؿ اإلنسانيإ وك ي اًر ما يصاحب ا ال نػا والموسػيهىإ ويػدخؿ فػف

األوب ار

مف هذا التعريؼ ( زلطة وعبد العظيـإ .) 12 : 2102

 .3الدراما التعميمية :

تدرس مف خبلؿ مواقؼ
 صياغة محتو المن ج المدرسي في كؿ نصوص مسرحية درامية ٌحوارية مصورةإ التي يتبلؼ من ا الموقؼ التعميميإ وتتحوؿ مف خبلل ا الخبرات التعميمية غير
المبا رة الى خبرات مبا رة حيةإ تس ـ في استيعال المادة التعميمية تحهيهاً لؤلهداؼ التعميمية

المن ودة ( محمدإ .) 210 :2101

 -سمسمة مف الن اطات التي يهوـ ب ا الطالل بتوجيل مف المعمـإ محورها الن اط التم يمي عماـ بهية

الطبللإ بحيث يهدـ الطالل مف خبلؿ التم يؿإ معب اًر بالصوت والحركة والجسـ عف خصياتإ عو
عحداثإ عو فكرة معينةإ بحيث تبعث في ن سل المتعة والسرورإ وت به حاجاتل في التعبير عػف ذاتػل

( الطويؿإ .) 6 : 2100
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 وتعػػرؼ الػػدراما التعميميػػة اجرائي ػاً عمػػى عن ػػا طريهػػة لتنظػػيـ المحتػػو التعميمػػي لممػػادة الد ارس ػػيةإوعسمول تدريس اإ تت مف اعادة تنظيـ المادة التعميميةإ وت كيم ا فػي مواقػؼ عمميػةإ والتركيػز عمػى

العناصر واألفكار الم مة المراد توصيم اإ وتهوـ الطالبات بتم يؿ تمػؾ األدوار المت ػمنة لممواقػؼإ
وذلؾ لخدمة المادة التعميمية وت سيرها وتو يح ا تحت ا راؼ المعمـ.

 .2الميارة :

هػػي الهػػدرة التػػي تت ػػمف مجموعػػة مػػف المعػػارؼ والمعمومػػات والم ػػاهيـ واالتجاهػػات التػػي يتطمب ػػاعمػػؿ مػػا بحيػػث يػػؤد عدا م اليػاًإ وهػػذا األدا يمكػػف مبلحظتػػل وقياسػػلإ و-عي ػاً -هػػي عبػػارة عػػف
ن اط معهد يتطمل فترة مف التدريل المهصودإ والممارسة المنظمة والخبرة الم بوطةإ بحيػث تػؤد
بطريهة مبلئمةإ ومحؾ الحكـ هو السرعة والدقة ( ع انة والموحإ .) 065 : 2116

-هي األدا الس ؿ والدقيؽإ الهائـ عمػى ال ػـ لمػا يتعممػل اإلنسػاف حركيػاً وعهميػاًإ مػه تػوفير الوقػت

والج د ( المهاني والجمؿإ .) 101 : 2111
-

رل مػف األدا يهػوـ بػل ال ػرد بسػ ولة وك ػا ة ودقػة مػه اقتصػاد فػي الوقػت والج ػدإ سػوا عكػاف

ذلؾ األدا عهمياً عـ اجتماعياً عـ حركياً ( ال تبلويإ .) 23 :2111

 -وتعرؼ الم ارة اجرائياً ببن ا " قػدرة طالبػات الصػؼ ال اربػه األساسػي عمػى عدا الم ػارات الحياتيػة

مف خبلؿ المواقؼ التي يتعر وف ل ا بطريهة تتميز بسرعة األدا إ ودقتلإ ودوف ج د كبيرإ ويعبػر

ع ػػف تم ػػؾ اله ػػدرة بالدرج ػػة الكمي ػػة الت ػػي يحص ػػؿ عمي ػػا طالبػ ػات الص ػػؼ ال ارب ػػه األساس ػػي ف ػػي اختب ػػار
الم ارات الحياتية.

 .3الميارات الحياتية:
 هػػي مجموعػػة مػػف الم ػػارات التػػي يحتاج ػػا التمميػػذ إلدارة حياتػػلإ وتكسػػبل االعتمػػاد عمػػى الػػن سوقبػػوؿ و ار ا خ ػريفإ وتحهػػؽ الر ػػا الن سػػي لػػلإ وتسػػاعد فػػي التكيػػؼ مػػه مت ي ػرات العصػػر الػػذي

يع ػػيش في ػػلإ م ػػؿ م ػػارات التواص ػػؿإ والهي ػػادةإ والعم ػػؿ الجم ػػاعيإ وحػ ػؿ الم ػػكبلتإ واتخ ػػاذ الهػ ػرار

( حجازيإ .)132 :2114

 هػػي مجموعػػة الم ػػارات األساسػػية التػػي ينب ػػي عف تت ػػمن ا المنػػاهج التعميميػػةإ وتسػػاعد التمميػػذعمى ادارة حياتلإ والتعايش مه متطمبات اإ والتعامؿ بذيجابية مه م كبلت اإ ومواج ة التحديات التػي

ير

ا العصرإ واالتصاؿ ال عاؿ مه ا خريف ( ال حاتإ .)150 :2102

 وتع ػػرؼ اجرائيػ ػاً ف ػػي ه ػػذ الد ارس ػػة ببن ػػا الس ػػموكيات والم ػػارات ال خص ػػية واالجتماعي ػػة البلزم ػػةلطالبػػات الصػػؼ ال اربػػه األساسػػيإ لمتعامػػؿ ب هػػة واقتػػدار مػػه عن س ػ فإ ومػػه ا خ ػريفإ ومػػه المواقػػؼ

الحياتيةإ وذلؾ باتخاذ اله اررات المناسبة والصحيحةإ وتكػويف عبلقػات ايجابيػة مػه ا خػريفإ وت ػادي
حدوث األزمات والهدرة عمى الت كير السميـ في عمور الحياة المختم ة.
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حدود الدراسة:
تهتصر الدراسة الحالية عمى ما يمي:

 .0تنمية بعض الم ارات الحياتيةإ والتي ينب ي توافرها لد طالبات الرابه األساسي.
 .2عينػػة ع ػوائية مػػف طالبػػات الصػػؼ ال اربػػه األساسػػيإ وجػػا اختيػػار الد ارسػػة ل ػػذا الصػػؼ عمػػى
وجػػل التحديػػدس ألنػػل يم ػػؿ ن ايػػة المرحمػػة األساسػػية الػػدنياإ وهػػي مرحمػػة م مػػةس ألف الطالبػػة في ػػا

تعتمد عمى ن س ا اعتماداً كبي اًرإ وتحتاج الى امتبلؾ الم ارات الحياتيػة المختم ػةس حتػى تسػتطيه

التكيؼ مه المجتمه المحيط ب ا.

 .1تست رؽ مدة تطبيػؽ عدوات الد ارسػة سػتة عسػابيه عمػى عينػة الد ارسػة التػي سػيتـ اختيارهػاس وذلػؾ
حتى يتسنى تنمية الم ارات الحياتية لد طالبات الصؼ الرابه األساسي.

 .2توظيػػؼ النصػػوص الدراميػػة فػػي ال صػػؿ الد ارسػػي ال ػػاني مػػف العػػاـ الد ارسػػي 2101 -2102ـ إ
في مدارس و ازرة التربية والتعميـ بمحافظة ماؿ غزة .

 .3تػػـ اختيػػار سػػتة دروس مػػف الػػدروس المهػػررة عمػػى طالبػػات الصػػؼ ال اربػػه األساسػػي فػػي ال صػػؿ
الدراسي ال اني وهي :الصديؽ الجاهػؿإ حػذار مػف ال ػرورإ ال ػذا والصػحةإ باقػة وردإ األمومػة
عند الطيورإ ونادرة وطرفةإ وتـ صياغت ا بطريهة درامية.

 .4اسػػتخداـ اختبػػار الم ػػارات الحياتيػػة فػػي الد ارسػػة الحاليػػة إ لهيػػاس تمكػػف طالبػػات الصػػؼ ال اربػػه
األساسي مف تمؾ الم ارات الحياتية.

إجراءات الدراسة:
 .0مراجعة الكتلإ والبحوثإ والدراسات العممية التي تناولػت الػدراما التعميميػة والم ػارات الحياتيػةإ
والوقػػوؼ عمػػى طريهػػة تهػػديـ دروس الم ػػة العربيػػة عػػف طريػػؽ ال ػدراما التعميميػػة إ ب ػػدؼ اإلفػػادة

من ا في اعادة صياغة الدروس بطريهة الدراما.

 .2اعادة صياغة دروس الم ة العربية باستخداـ الدراما التعميمية إ وقد تم ؿ ذلؾ في بنا نصػوص

دراميػػة تعميميػػة تت ػػمف وحػػدة د ارسػػية مػػف مهػػرر ال صػػؿ الد ارسػػي ال ػػاني فػػي مػػادة الم ػػة العربيػػة
لمصؼ الرابه األساسي مه مراعاة طريهة الدراماإ وعرض الطريهة في دليؿ المعمـ.

 .1عرض المو وعات الستة إ وهػي (الصػديؽ الجاهػؿإ حػذار مػف ال ػرورإ ال ػذا والصػحةإ باقػة
وردإ األموم ػػة عن ػػد الطي ػػورإ ون ػػادرة وطرف ػػة )إ ف ػػي ص ػػورت ا األص ػػمية وص ػػورت ا الدرامي ػػة عم ػػى

مجموع ػػة م ػػف المحكم ػػيف إ ت ػػـ عس ػػاتذة المن ػػاهج وط ػػرؽ الت ػػدريسإ وم ػػوج ي الم ػػة العربي ػػةإ
واله ػػائميف عم ػػى المن ػػاهج المدرس ػػيةإ وم ػػؤل ي كت ػػل الم ػػة العربي ػػةإ والع ػػامميف ف ػػي مج ػػاؿ التربي ػػة

المسرحية إ لتهويم ا مف حيث استخدام ا عف طريؽ الدراما التعميمية إ وعف م مون ا لػـ يت يػر
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بعد المسرحةإ وكذلؾ مناسبة العنواف والمحتو العممػي والحبكػة والبنػا الػدرامي لمػنص الػدراميإ

وكذلؾ مبلئمة الم ة لمستو طالبات الصؼ الرابه األساسي.

 .2بن ػػا اختب ػػار ف ػػي الم ػػارات الحياتي ػػة ال ػػدؼ من ػػل قي ػػاس م ػػد تمك ػػف طالب ػػات الص ػػؼ ال ارب ػػه
األساسي مف الم ارات الحياتيةس لمعرفة ع ر توظيؼ الدراما التعميمية في تدريس الم ػة العربيػة
عمى طالبات العينة مو ه التجريلإ والتبكد مف صدقل و باتل.

 .3وصؼ عينة الدراسة و بط المت يرات.
 .4اج ار تجربة الدراسة إ ويتناوؿ:

ع -تطبي ػػؽ اختب ػػار الم ػػارات الحياتي ػػة إ عم ػػى طالب ػػات المجم ػػوعتيف التجريبي ػػة وال ػػابطة
(التطبيؽ الهبمي).

ل -تدريس المو ػوعات التػي تػـ تحديػدهاإ التػي تػـ مسػرحت ا لممجموعػة التجريبيػة بطريهػة
الدراما التعميمية إ ولممجموعة ال ابطة بالطريهة التهميدية.

ج -تطبي ػػؽ اختب ػػار الم ػػارات الحياتي ػػة عم ػػى طالب ػػات المجم ػػوعتيف التجريبي ػػة وال ػػابطة
لمعرفة ع ر الطريهة المستخدمة في تنمية الم ارات الحياتية (التطبيؽ البعدي).

 .5رصد النتائج ومعالجت ا احصائياً وت سيرها.
 .6تهديـ التوصياتإ والبحوث المهترحة.
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الفصؿ الثاني
الدراسات والبحوث السابقة
 مقدمة.

 المحور األوؿ :دراسات وبحوث تتعمؽ بالدراما التعميمية .

 المحور الثاني :دراسات وبحوث تتعمؽ بالميارات الحياتية.
 تعميؽ عاـ عمى الدراسات السابقة.
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الفصؿ الثاني
الدراسات والبحوث السابقة

مقدمػة :

ي دؼ هذا ال صػؿ الػى عػرض الد ارسػات والبحػوث السػابهةإ التػي عجريػت فػي مجػاؿ اسػتخداـ الػدراما

فػي التعمػػيـ والم ػارات الحياتيػػة ذات الصػمة بمو ػػوع البحػث الػراهفس وذلػؾ لئلفػػادة من ػا فػػي تبصػػيؿ
اإلطػػار النظػػري فػػي هػػذا البحػػثإ ودعػػـ م ػػكمتلإ واسػػتخبلص عسػػس الد ارسػػة واج ار ات ػػا إ وعدوات

البحثإ واإلجابة عف تساؤالتلإ وهذا العرض يمػكف تناولل عمى النحو التالي:
 - 0تهسـ الدراسات والبحوث السابهة الى محوريف وهما:
 دراسات وبحوث تتعمؽ بالدراما.

 دراسات وبحوث تتعمؽ بالم ارات الحياتية.
 – 2ترتيل الدراسات والبحوث وفهاً لمتسمسؿ الزمني إ إلجرائ ا بد اً باألقدـ من اإ وانت ا ً باألحدثإ
فذذا وجد ات اؽ في الزمف يتـ مراعاة التسمسؿ ال جائي.
 – 1يتـ عرض كؿ دراسة وبحث عمى حدة مف حيث :ال دؼ إ واإلج ار اتإ والنتائج.
 – 2يتـ التعهيل عمى دراسات كؿ محور.

 – 3يػػتـ التعميػػؽ ب ػػكؿ عػػاـ عمػػى محػػوري البحػػثإ مػػه بيػػاف عوجػػل االت ػػاؽ واالخػػتبلؼإ وجوانػػل
اإلفادة مف تمؾ الدراسات لمبحث الراهف.

هذا وتـ اإلطٌبلع عمى هذ الدراسات والبحوث مف خبلؿ:

 الدراسات والبحوث التي عجريت لدرجة عممية.
 المجبلت العممية .


بكة المعمومات الدولية.

وقد روعي في اختيار هذ الدراسات والبحوث عف تكوف مف عاـ  2112ـإ حتى عاـ  2102ـإ

وفيما يمي عرض الدراسات والبحوث السابهة:

المحور األوؿ :الدراسات والبحوث التي تتعمؽ بالدراما:

 – 0دراسة صفاء عمي (:)3113

هدفت الدراسة الى تنمية بعض م ارات التحدث بالم ة اإلنجميزية لد تبلميذ الصؼ الخػامس
االبتػػدائيإ والتعػػرؼ عمػػى ع ػػر اسػػتخداـ الػػدراما فػػي تنميػػة م ػػارة التحػػدث فػػي الم ػػة اإلنجميزيػػة لػػد

تبلميػػذ الصػػؼ الخػػامس االبتػػدائيإ واسػػتخدمت الباح ػػة المػػن ج التجريبػػي مػػف خػػبلؿ اعػػادة صػػياغة

بعػػض الوحػػدات الد ارسػػية المهػػررة فػػي مػػادة الم ػػة اإلنجميزيػػة عمػػى تبلميػػذ الصػػؼ الخػػامس االبتػػدائي
بطريهػػة الػػدراما كطريهػػة تػػدريسإ وتػػـ اعػػداد اختبػػار تحػ ٌػدث قبمػػي وبعػػديإ وتػػـ اختيػػار عينػػة البحػػث
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وتهسمي ا ع وائياً الى مجموعتيف متكافئتيفإ وبم ت عينة الدراسة (  ) 62طالباً وطالبة مف طبلل

الصؼ الخامس األساسيإ وتوصمت الدراسة الى ما يمي:

 .0ع بتػػت الد ارسػػة عف الػػدراما ل ػػا ع ػػر كبيػػر فػػي تنميػػة م ػػارة التحػػدث بالم ػػة اإلنجميزيػػة لػػد تبلميػػذ
الصؼ الخامس االبتدائي.

 .2كمػػا ع بتػػت عف الػػدراما طريهػػة تػػدريس مبلئمػػة لمطبيعػػة العمريػػة لتبلميػػذ المرحمػػة االبتدائيػػةإ ومػػا
يتمتعوف بل مف ن اط حركي وخياؿ خصل جعم ـ يهبموف عمى الم ػاركة فػي التم يػؿإ والتعبيػر
عف الدور الذي يهوموف بل بتمهائيػة وا ػحة إ ممػا كػاف لػل دور فعػاؿ فػي تنميػة م ػارة التحػدث

لدي ـ.

 -3دراسة :السيد عزت ( :) 3115
كذحد

هػػدفت الد ارسػػة الػػى الوقػػوؼ عمػػى الػػدور الحهيهػػي الػػذي يمكػػف عف تمعبػػل طريهػػة الػػدراما المبتك ػرة
طرؽ مسرحة المناهج في العممية التعميمية داخؿ المدرسػةإ والك ػؼ عػف مػد فاعميػة هػذ

الطريهة في توصيؿ المعمومات لػد تبلميػذ المجموعػة التجريبيػةإ واسػتخدـ الباحػث فػي هػذ الد ارسػة
المن ج التجريبي إ وعدوات تم مت في استمارة المسػتو االقتصػادي واالجتمػاعيإ واختبػار التحصػيؿ
الدراسي إ واختبار الذكا غير الم ظيإ وتـ تطبيؽ تمػؾ األدوات عمػى عينػة الد ارسػة التػي كانػت مػف

الم ػػدارس االبتدائي ػػة التابع ػػة إلدارة مي ػػت غم ػػر التعميمي ػػةإ والع ػػدد اإلجم ػػالي لمعين ػػة (  ) 073تممي ػػذاً
وتمميذة يم موف عينة مف الصؼ السادس االبتدائي إ وقد روعي التكػافؤ بػيف المجمػوعتيف مػف حيػث

(السف إ والذكا إ والمستو االقتصادي واالجتماعيإ ومكاف التدريسإ وزمف التدريسإ والهائـ عمى
التدريس إ والتحصيؿ الهبمي).

وخمصت الدراسة الى نتائج إ وهي كا تي:

 .0توجػ ػػد فػ ػػروؽ دالػ ػػة احصػ ػػائياً بػ ػػيف المجموعػ ػػة التجريبيػ ػػة التػ ػػي تػ ػػدرس ببسػ ػػمول الػ ػػدراما المبتك ػ ػرة
والمجموعة ال ابطة التي تدرس بالطريهة التهميدية في التحصيؿ الدراسي.

 .2توجػػد فػػروؽ دالػػة احصػػائياً بػػيف متوسػػط الػػدرجات التػػي يحصػػؿ عمي ػػا التبلميػػذ فػػي المجموعػػة
التجريبيػػة قبػػؿ تػػدريس الجػػز المختػػار مػػف المهػػرر وبعػػد فػػي اختبػػار التحصػػيؿ المسػػتخدـ فػػي

الد ارسة.

 .1توجد فروؽ دالػة احصػائياً بػيف متوسػط الػدرجات التػي يحصػؿ عمي ػا عفػراد المجموعػة التجريبيػةإ
ومتوسػػط الػػدرجات التػػي يحصػػؿ عمي ػػا عف ػراد المجموعػػة ال ػػابطةإ وذلػػؾ فػػي اختبػػار التحصػػيؿ

المستخدـ في الدراسة لصالي المجموعة التجريبية.

وب ػػذلؾ ت ػػير الد ارس ػػة ال ػػى عف اس ػػتخداـ ال ػػدراما المبتكػ ػرة كطريه ػػة جدي ػػدة لمت ػػدريس ق ػػد ب ػػت بال ػػدليؿ
اإلحصائي فعاليت ا في التحصيؿ الدراسي.
02

 – 2دراسة مريـ األحمدي ( : ) 3116
ت ػػدؼ الد ارس ػػة الػػى قي ػػاس ع ػػر اسػػتخداـ م ػػدخؿ الهصػػة المص ػػورة ود ارم ػػا الهصػػة ف ػػي ت ػػدريس

الهواعد النحوية لتمميذات المرحمة االبتدائيػة عمػى التحصػيؿ واالتجاهػات وبهػا ع ػر التعمػيـإ ولتحهيػؽ
هذا ال دؼ قامت الباح ة باستخداـ المن ج التجريبيإ وععدت عدوات تم مت في وحدة النواسػة معػدة

بطريهػػة الهصػػة المصػػورةإ ودليػػؿ المعممػػة إ واختبػػار المعمومػػات النحويػػة السػػابهةإ واختبػػار تحصػػيمي

لوحدة النواسةإ ومهياس االتجاهات النحويةإ وتكونت عينة الدراسة مػف (  ) 54تمميػذة مػف تمميػذات
الصؼ الخامس األساسػيإ وتػـ تهسػيـ تمػؾ العينػة الػى مجمػوعتيف متكػافئتيف (

وعس رت نتائج الدراسة عما يمي:

ػابطة وتجريبيػة )إ

 .0حدوث تحسف كبير في تحصيؿ التمميذات عينة البحث في الهيػاس البعػدي لبلختبػار التحصػيمي
لوحدة النواسة.

 .2ح ػدوث تحسػػف كبيػػر فػػي اتجاهػػات التمميػػذات نحػػو د ارسػػة الهواعػػد إ وذلػػؾ فػػي الهيػػاس البعػػدي
لمهياس االتجاهات.

 .1عد اسػػتخداـ مػػدخؿ الهصػػة المصػػورة ود ارمػػا الهصػػة الػػى بهػػا ع ػػر التعمػػيـ لمػػدة عطػػوؿ ممػػا يػػدؿ
عمى فعالية هذا المدخؿ.

 – 4دراسة )2008( Özdemir and Cakmak
ه ػػدفت الد ارس ػػة ال ػػى فح ػػص ع ػػر د ارم ػػا التعم ػػيـ عم ػػى اإلب ػػداع المحتم ػػؿ لممدرس ػػيف ف ػػي داخ ػػؿ

ال صؿإ وكبسمول ل ذ الدراسةس فهد تـ استخداـ تصميـ تجريبيإ يعتمد عمى اختبػار قبمػيإ واختبػار
بع ػػديإ وتكون ػػت عين ػػة البح ػػث م ػػف (  ) 56طالبػ ػاً بالص ػػؼ ال ارب ػػه ال ػػذيف ح ػػروا برن ػػامج التعم ػػيـ

االبتدائي لممدرس في قسـ التربية االبتدائية بكمية التربية إ بجامعة كيركالي .

وتػػـ جمػػه المعمومػػات فػػي هػػذ الد ارسػػة بواسػػطة اختبػػار تػػورانس لمت كيػػر االبػػداعي لبلختبػػارات

ال ػػكميةإ وقػػد تػػـ تطبيػػؽ هػػذا النمػػوذج عمػػى الم ػػاركيف بعػػد مسػػاؽ الػػدراماإ وطبه ػاً لػػذلؾس تػػـ مهارنػػة
االختبػار الهبمػػيإ واالختبػػار البعػػديس وعظ ػػرت نتػػائج الد ارسػة عنػػل بن ايػػة برنػػامج الػػدراماس كانػػت نتػػائج

االختبػ ػػار اإلبػ ػػداعي الػ ػػذي عدا الطػ ػػبلل قػ ػػد زاد الػ ػػى حػ ػػد ػ ػػمؿ جميػ ػػه عبعػ ػػاد االختبػ ػػار اإلبػ ػػداعي

( الطبلقػػةإ األصػػالةإ اإلعػػداد إ المهاومػػة لئلغػػبلؽ السػػابؽ ألوانػػلإ والتجريػػد مػػف العنػػاويف )إ ووجػػد
 -عي اً -عف درجات االختبار اإلبداعي لمم اركيف في االختبار الهبمي واالختبػار البعػدي لػـ تحػدث

فرقاً كبي اًرإ وفهاً لمت ير الجنس.

 – 4دراسة ىاروف الطورة ( :) 3117
هدفت الدراسة الك ؼ عف ع ر التدريس بالدراما في تطوير م ارات التعبير ال وي لػد طمبػة

الص ػػؼ ال ػػاني األساس ػػي ف ػػي األردفإ ولتحهي ػػؽ ه ػػدؼ الد ارس ػػة اس ػػتخدـ الباح ػػث الم ػػن ج التجريب ػػيإ
وتم مت عدوات الدراسة في قائمة م ارات التعبير ال ويإ وبرنامج تعميمي قائـ عمى الدراماإ واختبار
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تحصػيميإ وتكونػػت عينػػة الد ارسػػة مػػف (  ) 41طالبػاً وطالبػػة إ يدرسػػوف فػػي مدرسػػتيف متهػػاربتيف مػػف

مػػدارس لػػوا ال ػػوبؾإ األولػػى تجريبيػػة وهػػي مدرسػػة المنصػػورة األساسػػية المختمطػػة وت ػػـ ( ) 10
طالبػ ػاً وطالب ػػة ف ػػي الص ػػؼ ال ػػاني األساس ػػي إ تمه ػػت الت ػػدريس باس ػػتخداـ عس ػػمول ال ػػدراماإ وال اني ػػة
ابطةإ وهي مدرسة ال وبؾ األساسية المختمطػةإ وت ػـ (  ) 27طالبػاً وطالبػة فػي الصػؼ ال ػاني

األساسي إ تمهت التدريس بالطريهة السائدة التهميديةإ وتوصمت الدراسة الى نتائج مف عهم ا ما يمي:

 .0توجػػد فػػروؽ دالػػة احصػػائياً فػػي م ػػارات التعبيػػر ال ػ وي بػػيف عف ػراد المجموعػػة التجريبيػػةإ الػػذيف
تعر ػوا لمبرنػػامج التػػدريس الهػػائـ عمػػى الػػدراماإ وعف ػراد المجموعػػة ال ػػابطة الػػذيف لػػـ يتعر ػوا

لمبرنامج التدريسإ وذلؾ لصالي عفراد المجموعة التجريبية.

 .2ال توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة احصػػائية فػػي تطػػوير م ػػارات التعبيػػر ال ػ وي لطمبػػة الصػػؼ ال ػػاني
األساسيإ تعز لمت ير الجنس عند تدريس الدراما.

 - 5دراسة لطفي أبو موسى ( ) 3117

هػػدفت الد ارسػػة الػػى معرفػػة ع ػػر اسػػتخداـ الػدراما عمػػى تحسػػيف مسػػتو بعػػض الم ػػارات الهرائيػػة

ل ػػد طمب ػػة الص ػػؼ الس ػػابه األساس ػػي ف ػػي محافظ ػػة خ ػػانيونسإ واتب ػػه الباح ػػث ف ػػي د ارس ػػتل الم ػػن ج
التجريبي مستخدماً األدوات التالية :قائمػة بم ػارات الهػ ار تيف الصػامتة والج ريػةإ ومسػرحة الػدروسإ
واختبار لمهرائتيفإ وبطاقة مبلحظةإ ودليؿ معمـإ لتو يي ولية التدريس وخطواتػل بالطريهػة الدراميػةإ

وتكونت عينة الدراسة مف (  ) 021طالباً وطالبةإ مف مدرستي رعس الناقورة األساسية العميا لمبنيفإ
وجنيف األساسية العميا لمبنات بمحافظة خانيونس إ وتوصمت الدراسة الى النتائج التالية:

 .0ال توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة احصػػائية بػػيف متوسػػط درجػػات طمبػػة المجموعػػة التجريبيػػةإ ومتوسػػط
درجات المجموعة ال ابطة في االختبار الهرائي الهبمي.

 .2وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة احصػػائية بػػيف متوسػػط درجػػات طمبػػة المجموعػػة التجريبيػػة إ ومتوسػػط

درج ػػات طمب ػػة المجموع ػػة ال ػػابطة ف ػػي االختب ػػار اله ارئ ػػي البع ػػدي وال ػػروؽ لص ػػالي المجموع ػػة

التجريبية .

 .1توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة احصػػائية فػػي مسػػتو طمبػػة الصػػؼ السػػابه األساسػػي فػػي م ػػارة اله ػ ار ة
الج رية تعز لمجنس ولصالي اإلناث.

 .2توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة احصػػائية فػػي مسػػتو طمبػػة الصػػؼ السػػابه األساسػػي فػػي م ػػارة اله ػ ار ة
الصامتة تعز لمجنس ولصالي اإلناث.

 - 7دراسة : ) 2008 ( Halim Ula:

ت دؼ الدارسة الى تحديد ما اذا كانت دورات تعميـ المُّ ة األـ التي تعتمد عمى توظيؼ ن اطات

الدراما المبدعػة عك ػر ك ػا ةً فػي تنميػة م ػارات االتصػاؿ ال ػ وية لػد طػبلل المرحمػة االبتدائيػة إ مػف
الدورات التهميدية لتعميـ المُّ ة األـإ وتـ اختيار عناصر م ارات االتصاؿ ال وية لد طبلل المرحمة
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االبتدائيػة فػي سػياؽ م ػارات الم ػظ والت سػيرإ وتكونػػت عينػة الد ارسػة مػف مجمػوعتيف لطػبلل الصػػؼ
الرابه في المدرسة االبتدائيػة فػي مدينػة ايػرزروـ بتركيػا خػبلؿ العػاـ الد ارسػي  2114إ  2115إ وقػد

تػػـ اسػػتخداـ تهنيػػة ع ػوائية لصػػياغة التجربػػةإ وتػػـ و ػػه نمػػوذج المتابعػػة لتهيػػيـ م ػػارات االتصػػاؿ
ال وي وجمه البياناتإ وتـ التحهؽ مف صحة هذا النموذج بذحالتل الى سبعة خب ار مػف عجػؿ تبكيػد

المصػػداقيةإ وطبهػػت هػػذ األداة عمػػى التجربػػةإ والمجموعػػة ال ػػابطة اختبػػا اًر قبميػاً وبعػػدياً عمػػى حػػد

س ػوا إ وبػػالتوافؽ مػػه هػػدؼ هػػذ الد ارسػػةس فذنػػل تػػـ اسػػتخداـ الطريهػػة التهميديػػةإ حيػػث قػػاـ الباحػػث
باسػػتخداـ الكتػػال كمحػػور رئيسػػي لممجموعػػة ال ػػابطةإ فػػي حػػيف تػػـ اسػػتخداـ عن ػػطة د ارمػػا لتن يػػذ

دروس تعميـ الم ة األـ عمى المجموعة التجريبية.

وعظ ػر تحميػؿ البيانػػات عف هنػاؾ فرقػاً جوهريػاً فػي م ػارات االتصػػاؿ ال ػ وي بػيف المجمػػوعتيف

التجريبيػػة وال ػػابطةإ حيػػث ع بػػت تطبيػػؽ عن ػػطة الػػدراما باسػػتخداـ الم ػػة األـ عنػػل قػػد طػػور م ػػارات
النطؽإ مهارنة بمناهج المعمـ التهميديةإ المرتكزة عمى الكتال فهط.

 -7دراسة وليد أبو خوصة ( :) 3118

هدفت الدراسة الى الك ؼ عف فاعمية برنامج مهترح يعتمػد عمػى الػدراما لتنميػة م ػاهيـ التربيػة
البيئية واالتجا نحوها لد طبلل الصؼ السادس األساسي ب زة إ وقد اعتمػد الباحػث عمػى المػن ج

التجريبػػي باختيػػار عينػػة قصػػدية تتكػػوف مػػف ػػعبتيف فػػي مدرسػػة ذكػػور ال ػػاط االبتدائيػػة ( ل )إ

وكاف حجـ العينة (  ) 61طالباًإ قسمت بالتساوي الى تجريبيػة و ػابطة لمعػاـ الد ارسػي ( – 2115

 )2116إ وتم مػػت عدوات الد ارسػػة فػػي اختبػػار تحصػػيميإ ومهيػػاس لبلتجػػا نحػػو البيئػػةإ ومسػػرحيات
تعميمية إ وقد عظ رت نتائج الدراسة ما يمي:

 .0وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة احصػػائية بػػيف متوسػػط درجػػات طػػبلل المجموعػػة التجريبيػػةإ ومتوسػػط
درجات المجموعة ال ابطة في الهياس البعدي لصالي التجريبية.

 .2وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة احصػػائية بػػيف متوسػػط اسػػتجابات طػػبلل المجموعػػة التجريبيػػة ومتوسػػط
.1

استجابات طبلل المجموعة ال ابطةإ وذلؾ في مهياس االتجا نحو البيئة لصالي التجريبية.

رورة عمؿ برامج وورش عمؿ تعميمية في الدراما وتوظي ا في المناهج الدراسية وجميه المواد

الدراسية المراحؿ الدراسية كافة .

 – 8دراسة أميف الكخف ,لينا ىنية ( :) 3118
هدفت هذ الدراسة الى معرفة ع ر التدريس باستخداـ عسمول الدراما في تحصيؿ طالبات الصػؼ

العا ػر األساسػي فػي قواعػد الم ػة العربيػةإ و عجريػت الد ارسػة عمػى عينػة ت ػـ )  ( 120طالبػة مػف
طالبػات الصػؼ العا ػر األساسػي موزعػات عمػى عربػه ػعل إ وتػـ تهسػيـ الطالبػات الػى مجمػوعتيف

مجموعػة تجريبيػة بمػو عػدد عفرادهػا )  ( 60طالبػةإ ومجموعػة

ػابطة بمػو عػدد عفرادهػا )  ( 60طالبػة.

وبعػد ذلػؾ تػـ تػدريس مػادة قواعػد الم ػة العربيػة لممجموعػة التجريبيػة باسػتخداـ عسػمول الػدراماإ عمػا
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المجموعػة ال ػابطة فهػد درسػت ببسػمول التػدريس التهميػدي .وتم مػت المػادة التعميميػة بمجموعػة مػف

النصوص الدرامية التي ععدها الباح اف مف كتال قواعد الم ة العربية لمصؼ العا ر األساسي  .وبعد
االنت ػا مػف التجربػة تػـ اجػ ار االختبػار التحصػيمي عمػى المجموعػة التجريبيػة والمجموعػة ال ػابطة

لهياس ع ر مت ير الطريهة بين ما .

وك ت نتائج الدراسة الى وجود فرؽ ذي داللة احصائية بػيف المجموعػة التجريبيػة وال ػابطة

يعز الى طريهة التدريس لصالي طالبات المجموعة التجريبية التي تعممت ببسمول الدراما.

 -01دراسة  :سموى البموى ( :) 3101

هدفت الى استهصا ع ر برنامج قائـ عمى الدراما في تحسيف م وـ الػذات لػد طمبػة الصػؼ
السػػادس األساسػػيإ واسػػتخدمت الباح ػػة المػػن ج التجريبػػيإ وتم مػػت عدوات الد ارسػػة فػػي عداتػػيف وهمػػا
مهياس تهدير الذاتإ وتكوف مف ع ريف فهرةإ وبطاقة مبلحظةإ وتـ التحهؽ مف صدؽ و بات عداتي

الدراسةإ وطبهت تمؾ األداتيف عمػى عينػة قصػدية مػف (  ) 23طالبػة مػف الصػؼ السػادس األساسػي
فػػي مدرسػػة قيسػػاريا األساسػػية المختمطػػةإ وتػػـ اختيػػار هػػذ العينػػة بطريهػػة ع ػوائية مػػف بػػيف ػػعل

الصؼ السادس في هذ المدرسة.

وتوصمت الدراسة الى نتائج مف عهم ا :وجود فروؽ ذات داللة احصػائية لصػالي الطالبػات فػي

المجموعة التجريبية يعز لمبرنامج الهائـ عمى الدراماإ عما النتائج المتعمهة بالمبلحظة الص يةإ فكاف

المبلحػػظ انسػػجاـ الطالبػػات وت ػػاعم ف مػػه األن ػػطة الدراميػػةإ ونمػػو تهػػدير الػػذات لػػدي ف مػػف امػػتبلؾ
م ارات صنه الهرارإ والعمػؿ الجمػاعيإ والهيػادةإ وعظ ػرت النتػائج -عي ػاً -عف اسػتخداـ الػدراما فػي
التعمػػيـ عكسػػل الطالبػػات ذوات مسػػتو الم ػػاركة الص ػ ية ( ال ػػعيؼإ والمتوسػػطإ والممتػػاز ) م ػػارة
التعبيػػر عػػف الػػذات وعػػزز هػػت ف ببن سػ فإ وح ػػز الم ػػاركة لػػدي ف فػػي األن ػػطة المختم ػػة لممدرسػػةإ

وبػػدا ع ػػر البرن ػػامج الهػػائـ عم ػػى الػػدراما عمػػى مجموع ػػة الطالبػػات ذوات مس ػػتو الم ػػاركة ال ػػعيؼ
وا حاًس اذ عصبحف عك ر قدرة عمى تحديد ما يطمحف الى تحهيهل خبلؿ حيات ف.

 - 00دراسة  :ىشاـ زغموؿ ( :) 3101

هػػدفت الد ارسػػة التعػػرؼ عمػػى مبلمػػي اسػػتخداـ الػػدراما والمسػػرح داخػػؿ المؤسسػػات التعميميػػة فػػي

بعض التجارل الدولية في العالـ إ والخروج بخطػة مهترحػة فػي

ػو االسػت ادة مػف بعػض التجػارل

الدوليػػة لت عيػػؿ اسػػتخداـ الػػدراما والمسػػرح داخػػؿ المؤسسػػات التعميميػػة فػػي مصػػرإ واسػػتخدـ الباحػػث
المػػن ج االسػػتهرائي فػػي مسػػي الت ػراث العممػػي المتػػوفر ومراجعػػة عدبيػػات البحػػث مػػف د ارسػػات وبحػػوث

سابهة ذات صمة بمو ػوع اسػتخداـ الػدراما والمسػرح فػي التعمػيـ فػي مصػر وبعػض دوؿ العػالـإ كمػا
استخدـ المن ج االستنباطيإ لدراسة كي ية االست ادة مف بعػض التجػارل الدوليػة السػابهة فػي الخػروج

بخطة مهترحة لتطوير استخداـ الدراما والمسرح في المؤسسات التعميمية المصرية.
وتوصمت الد ارسة الى نتائج تم مت في ا تي:
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 .0وجػػود فجػػوة بػػيف األهػػداؼ النظريػػة والواقػػه العممػػي الممػػارسإ وذلػػؾ مػػف خػػبلؿ عف معظػػـ عن ػػطة
الدراما والمسرح تو ه عمى هامش المن ج الدراسي الرسميإ لذا تبدو عن ا غير

رورية.

 .2غيال البرامج والدورات التدريبية الخاصة بذعداد وتدريل المعمـ عو االخصائي.

 .1ان صاؿ التربية عف اإلعبلـ وعف ال هافة واالست راؽ في الجوانل النظرية واهماؿ الجوانل ال نية
وال كرية والروحية.

.2

عؼ الميزانية والتمويؿ الخاص باألن طة الدرامية والمسرحية في المدارس والجامعات.

 .3عدـ الوعي ببهمية ودور الدراما والمسرح في العممية التربوية والتعميمية مف جانل بعػض عوليػا
األمور وبعض الهائميف عمى العممية التعميمية.

 – 03دراسة :) 3101 ( Cokadar & Yilmaz
دراسة هدفت الى التعرؼ عمى ع ر الدراما اإلبداعيػة عمػى تحصػيؿ طمبػة الصػ وؼ األساسػية فػي

الم ػاهيـ البيئيػة فػي تركيػاإ وقػد اسػتخدـ الباحػث المػن ج التجريبػي لتحهيػؽ هػدؼ الد ارسػةإ وعجريػت

الد ارسػة عمػى عينػة مكونػة مػف (  ) 23طالبػاًإ تػـ تهسػيم ـ الػى مجمػوعتيف :تجريبيػة و ػابطةإ
والتجريبية يػتـ تدريسػ ا عػف طريػؽ الػدراما اإلبداعيػةإ عمػا ال ػابطة فيػتـ تدريسػ ا بالطريهػة المعتػادةإ

وتم مػت عدوات الد ارسػة فػي اختبػار التحصػيؿ الد ارسػيإ واختبػار فػي الم ػاهيـ البيئيػةإ وقػد عظ ػرت

النتائج ما يمي:

 .0وجود فروؽ ذات داللة احصائية بيف متوسطي درجات المجموعتيفإ فيما يتعمؽ بتحهيػؽ الم ػاهيـ
البيئيةإ لصالي المجموعة التجريبية بعد المعالجة.

 .2وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة احصػػائية بػػيف متوسػػطي المجمػػوعتيف ال ػػابطة والتجريبيػػة فيمػػا يتعمػػؽ
باالختبار التحصيميإ لصالي المجموعة التجريبية والتي ُدرست بطريهة الدراما اإلبداعية.
 – 02دراسة عبير اليباش ( :) 3101
ت دؼ هذ الدراسة الى التعرؼ عمى ع ر استخداـ مدخؿ الػدراما فػي اكتسػال بعػض الم ػاهيـ

الج رافي ػػة ل ػػد طالب ػػات الص ػػؼ الس ػػابه األساس ػػي بمحافظ ػػة غػ ػزةإ ولتحهي ػػؽ عه ػػداؼ الد ارس ػػة قامػ ػت
الباح ة بذعداد االختبار التحصيمي (قبمي وبعدي) عمى عف يت مف المستويات المعرفية ال بل ة وهي
(التذكر وال ـ والتطبيؽ)إ وتحميؿ محتو الدروس المختارة مف من اج الج رافيا لمصؼ السابهإ وقد

تـ اختيار عينة الدراسة بالطريهة الع وائيةإ حيث تتكوف مف عربعة فصوؿ مف اإلنػاث مػف مدرسػتيف

اع ػػداديتيفإ فص ػػبلف من م ػػا لم ػػتعمـ ببس ػػمول ال ػػدراماإ وال ص ػػبلف ا خػ ػراف لم ػػتعمـ بالطريه ػػة التهميدي ػػةإ

وتتكوف عينة الدراسة مف ( )033طالبةإ وفيما يمي النتائج التي توصمت الي ا الدراسة:

 .0توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة احصػػائية بػػيف متوسػػط درجػػات طالبػػات المجموعػػة ال ػػابطة الم ػواتي
درسف بالطريهة التهميديػة ومتوسػط درجػات طالبػات المجموعػة التجريبيػة المػواتي درسػف باسػتخداـ
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م ػػدخؿ ال ػػدراما عم ػػى االختب ػػار التحص ػػيمي ف ػػي الم ػػاهيـ الج رافي ػػة ف ػػي الهي ػػاس البع ػػدي .وكان ػػت

ال روؽ لصالي المجموعة التجريبية مف الطالبات المواتي درسف باستخداـ مدخؿ الدراما.

 .2توجػػد ف ػػروؽ ذات داللػػة احص ػػائية بػػيف متوس ػػط درجػػات طالب ػػات المجموعػػة التجريبي ػػة المػ ػواتي
درسػػف باسػػتخداـ مػػدخؿ الػػدراما فػػي الهيػػاس الهبمػػي ومتوسػػط درجػػات ف عمػػى االختبػػار التحصػػيمي
في الم اهيـ الج رافية في الهياس البعديإ وكانت ال روؽ لصالي الهياس البعدي.

 .1توج ػػد ف ػػروؽ دال ػػة احص ػػائياً ب ػػيف متوس ػػط درج ػػات الطالب ػػات متوس ػػطات التحص ػػيؿ الع ػػاـ م ػػف
المجموعتيف ال ابطة والتجريبية في درجات ف عمى االختبار التحصيمي في الم ػاهيـ الج رافيػةإ

وكانت ال روؽ لصالي طالبات المجموعة التجريبية.

 - 03دراسة  :رىاـ الطويؿ ( :) 3100

ه ػدفت الد ارسػػة الػػى معرفػػة ع ػػر توظيػػؼ عسػػمول الػػدراما فػػي تنميػػة الم ػػاهيـ العمميػػة إ وعمميػػات

العمػػـ بمػػادة العمػػوـ لػػد طػػبلل الصػػؼ ال اربػػه األساسػػيإ ولتحهيػػؽ هػػذا ال ػػدؼ اسػػتخدمت الباح ػػة
المن ج بل التجريبيإ حيث تـ اختيار عينة الدراسة مف مدرسة (عمػواس) األساسػية لئلنػاث التابعػة

لمحكومة لتكوف ميػداناً لمد ارسػةإ وتػـ اختيػار عينػة الد ارسػة بصػورة قصػديةإ والتػي تكونػت مػف صػ يف
دراسييف مف طبلل الصؼ الرابه (  ) 21طالبة كمجموعة تجريبيةإ و(  ) 21كمجموعة

ابطة.

وقامت الباح ة بذعداد عدوات الدراسةإ والتي تكونت مف :عداة تحميؿ محتو وحدة ( التصنيؼ ) مػف

كتال العموـ لمصؼ الرابهإ واختبار لعمميات العمـإ واختبار الم اهيـ العمميةإ ومػف عهػـ النتػائج التػي
توصمت الي ا الدراسة:

 .0توجد فروؽ ذات داللة احصائية بيف متوسطي درجات الطالبات في المجموعة التجريبية البلتػي
تعممػػف ببسػػمول الػػدراما إ ودرجػػات قرينػػات ف فػػي المجموعػػة ال ػػابطة البلتػػي تعممػػف باألسػػمول

المعتاد في االختبار البعدي لمم اهيـ العممية.

 .2توجد فروؽ ذات داللة احصائية بيف متوسطي درجات الطالبات في المجموعة التجريبية البلتػي
تعممػػف ببسػػمول الػػدراماإ ودرجػػات قرينػػات ف فػػي المجموعػػة ال ػػابطة البلتػػي تعممػػف باألسػػمول

المعتاد في االختبار البعدي لبعض عمميات العمـ.

 – 04دراسة ميسوف النباىيف ( :) 3100

هدفت هذ الدراسة الى معرفة ع ر توظيؼ المسرح والدراما بال يديو فػي اكتسػال م ػاهيـ ال كػر

اإلسبلمي لد طالبات الصؼ العا رإ واستخدمت الباح ة في هذ الدراسة المن ج التجريبػيإ حيػث

اخت ػػارت الوح ػػدة السادس ػػة م ػػف كت ػػال التربي ػػة اإلس ػػبلمية لمص ػػؼ العا ػػر الت ػػي تحم ػػؿ عنػ ػواف ال ك ػػر
اإلسػػبلميإ وقػػد ػػمؿ مجتمػػه الد ارسػػة طالبػػات الصػػؼ العا ػػر بمحافظػػة غػزةإ وقػػد تػػـ اختيػػار عينػػة
مهصػػودة مػػف مػػدارس المحافظػػة الوسػػطى إوهػػي مدرسػػة سػػكينة بنػػت الحسػػيف ال انويػػةإ وتػػـ اختيػػار
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فص ػػميف د ارس ػػييف م ػػف المدرس ػػة ب ػػكؿ ع ػ ػوائيإ وا ػػتممت عين ػػة الد ارس ػػة عم ػػى (  ) 61طالب ػػة م ػػف

طالبات الصؼ العا ر األساسي.

وتم مػػت عدوات الد ارسػػة ف ػػي عداة تحميػػؿ محت ػػو كتػػال التربيػػة اإلس ػػبلمية ( الوحػػدة السادس ػػة )إ

واختبػار اكتسػػال الم ػاهيـ لهيػػاس مػد اكتسػػال الطمبػة لم ػػاهيـ ال كػر اإلسػػبلميإ وقػد عسػ رت نتػػائج

الدراسة عما يمي:

 .0توجػد فػروؽ ذات داللػة احصػائية بػيف متوسػط درجػات طالبػات المجموعػة التجريبيػة والمجموعػة
ال ابطة في اختبار اكتسال الم اهيـ لصالي المجموعة التجريبية.

 .2توجػد فػروؽ ذات داللػة احصػائية بػيف متوسػط درجػات طالبػات مرت عػي التحصػيؿ فػي المجموعػة

التجريبية ومتوسط درجات عقران ف مف المجموعة ال ابطة في اختبػار اكتسػال الم ػاهيـ لصػالي

المجموعة التجريبية.

 .1توجد فروؽ ذات داللة احصائية بيف متوسط درجات طالبات منخ

ات التحصيؿ في المجموعة

التجريبية ومتوسط درجات عقػران ف مػف المجموعػة ال ػابطة فػي اختبػار اكتسػال الم ػاهيـ لصػالي

المجموعة التجريبية0

 -05دراسة :عبد اهلل زلطة وميا عبد العظيـ ( :) 3103
هدفت الدراسة تو يي الدور الذي تهوـ بل دراما السير الذاتية لمزعما في امػداد المػراههيف مػف

طػػبلل المرحمػػة ال انويػػة ممػػف تتػراوح ععمػػارهـ بػػيف (  ) 06 – 03عامػاً بالمعمومػػات حػػوؿ األحػػداث

التاريخيػػة إ والوقػػوؼ عمػػى مػػد اخػػتبلؼ مسػػتويات المعرفػػة ( العامػػة – المتعمهػػة ) لػػد جم ػػور

العينة بالمعمومات التاريخية حوؿ ال خصيات المهدمة حسل المستو االقتصادي واالجتماعي ونوع
التعم ػػيـ والج ػػنس إ وتع ػػد ه ػػذ الد ارس ػػة م ػػف الد ارس ػػات الوصػ ػ ية الت ػػي تس ػػتخدـ م ػػن ج المس ػػي بالعين ػػة

لتحهيػػؽ عهػػداؼ الد ارسػػة إ مسػػتخدمة صػػحي ة االستهصػػا بػػالتطبيؽ عمػػى عينػػة عمديػػة مػػف م ػػاهدي

ال ػػدراما الت ػػي تع ػػرض ب ػػالتمي زيوفإ قوام ػػا (  ) 231م ػػردة م ػػف ط ػػبلل وطالب ػػات المرحم ػػة ال انوي ػػة
بمحافظتي الهاهرة والهيموبيةإ وتوصمت الدراسة الى نتائج مف عهم ا:

 .0يبتي اإلنترنت في مهدمة الوسائؿ التي ي

ؿ الم ارههوف عينة الدراسة معرفة األحداث التاريخيػة

مف خبلل اإ ـ يميل التم زيوفإ ـ الصحؼ والمجبلت.

 .2كما ع بتت الدراسة تب ر المراههيف عينة الدراسة بم اهدة التم زيوف كمصدر لممعمومات التاريخيػة
عمى اتجاهات ـ نحو اله ار ة بنسبة .% 61

 .1ع بت ػػت الد ارس ػػة ع ػػدـ وج ػػود عبلق ػػة ب ػػيف ج ػػنس المبح ػػوث ( ذك ػػر– عن ػػى ) وم ػػد حرص ػػل عم ػػى
م اهدة دراما السير الذاتية لمزعما التي تعرض بالتم زيوف.
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 – 06دراسة عبد الكريـ فرج اهلل ( :) 3103
هػػدفت الد ارسػػة الك ػػؼ عػػف ع ػػر اسػػتخداـ الػػدراما فػػي تنميػػة الم ػػاهيـ الريا ػػية لػػد تبلمػػذة

الصػػؼ األوؿ األساسػػي بالمحافظػػة الوسػػطى بهطػػاع غػزةإ واسػػتخدـ الباحػػث المػػن ج التجريبػػي الهػػائـ
عمػػى تصػػميـ المجمػػوعتيف التجريبيػػة وال ػػابطةإ وتكػػوف مجتمػػه الد ارسػػة مػػف جميػػه تبلمػػذة الصػػؼ
األوؿ األساسي إ عما عينػة الد ارسػة فتكونػت مػف ػعبتيف د ارسػيتيفإ تػـ اختيارهمػا بالطريهػة الهصػدية

مػػف بػػيف ال ػػعل الد ارسػػية الموجػػودة فػػي مدرسػػة النصػػيرات االبتدائيػػة الم ػػتركة ( و )إ بحيػػث بمػػو
قوام ا (  ) 60إ وتم مت عدوات الدراسة في اختبار تحصيمي لمم اهيـ الريا يةإ مسرحيات تعميميةإ
وتوصمت الدراسة الى النتائج التالية:

 .0وجود فروؽ ذات داللة احصائية بيف متوسط درجات تبلمذة الصؼ األوؿ األساسي بالمجموعة
التجريبي ػػة ف ػػي نت ػػائج اختب ػػار الم ػػاهيـ الريا ػػية البع ػػديإ وه ػػذ ال ػػروؽ كان ػػت لص ػػالي متوس ػػط

درجات تبلمذة الصؼ األوؿ األساسي بالمجموعػة التجريبية في االختبار البعدي.

 .2توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة احصػػائية بػػيف متوسػػط درجػػات التبلمػػذة مرت عػػي التحصػػيؿ فػػي الصػػؼ
األوؿ األساسػػي المجموعػػة ال ػػابطة ومتوسػػط درجػػات التبلمػػذة مرت عػػي التحصػػيؿ فػػي الصػػؼ
األوؿ األساسي بالمجموعة التجريبيػة فػي االختبػار البعػديإ وهػذ ال ػروؽ كانػت لصػالي متوسػط

درجات التبلمذة مرت عي التحصيؿ بالمجموعة التجريبية في االختبار البعدي.

 .1توجد فروؽ ذات داللػة احصػائية بػيف متوسػط درجػات التبلمػذة منخ

ػي التحصػيؿ فػي الصػؼ

األوؿ األساسي بالمجموعة ال ابطة ومتوسط درجات التبلمذة منخ

ػي التحصػيؿ فػي الصػؼ

األوؿ األساسي بالمجموعة التجريبيػة فػي االختبػار البعػديإ وهػذ ال ػروؽ كانػت لصػالي متوسػط

درجات التبلمذة منخ

ي التحصيؿ بالمجموعة التجريبية في االختبار البعدي .

 – 07دراسة أمؿ المرسي ( :) 3103

ت ػدؼ هػذ الد ارسػة الػى التعػرؼ عمػى مػا اذا كانػت عن ػطة الػدراما اإلبداعيػة بالم ػة اإلنجميزيػػة

يمكػػف عف تػػؤ ر فػػي اكسػػال طػػبلل المرحمػػة اإلعداديػػة بعػػض الهػػيـ ال هافيػػةإ واعتمػػدت الد ارسػػة عمػػى
المػػن ج التجريبػػي باسػػتخداـ مجمػػوعتيفإ احػػداهما

ػػابطة واألخػػر تجريبيػػة .وتكونػػت عينػػة الد ارسػػة

مف (  ) 21طالباً وطالبةإ بمجموعتيف متكافئتيف في العمر الزمنػيإ والػذكا إ والمسػتو االجتمػاعي
واالقتصػػاديإ حيػػث يم ػػؿ المجموعػػة التجريبيػػة فصػػؿ واحػػدإ والمجموعػػة ال ػػابطة فصػػؿ وخػػرإ وتػػـ

اختيػػار مدرس ػػة واح ػػدةإ وهػػي مدرس ػػة س ػػعد زغمػػوؿ اإلعدادي ػػة .وتم م ػػت عدوات الد ارسػػة ف ػػي مهي ػػاس
المستو االجتماعي واالقتصاديإ ومهياس جود ونؼ هاريس لمذكا إ ومهياس الهيـ ال هافية المصور

بببعاد ال نائيةإ وبرنامج مهتػرح باسػتخداـ عن ػطة الػدراما اإلبداعيػة بالم ػة اإلنجميزيػةإ وعسػ رت نتػائج

الدراسة عف ما يمي:
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 .0ع بتػػت الد ارسػػة عنػػل توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة احصػػائية بػػيف متوسػػطات درجػػات طػػبلل المجموعػػة
التجريبية قبػؿ وبعػد التعػرض لبرنػامج الػدراما اإلبداعيػة بالم ػة اإلنجميزيػة لصػالي الهيػاس البعػدي

وذلؾ في مهياس الهيـ ال هافية المصور.

 .2توج ػ ػػد ف ػ ػػروؽ ذات دالل ػ ػػة احص ػ ػػائية ب ػ ػػيف متوس ػ ػػطات درج ػ ػػات ط ػ ػػبلل المجم ػ ػػوعتيف التجريبي ػ ػػة
وال ػػابطة بعػػد تعػػرض المجموعػػة التجريبيػػة لبرنػػامج الػػدراما اإلبداعيػػة بالم ػػة اإلنجميزيػػة لصػػالي

طبلل المجموعة التجريبيةإ وذلؾ في مهياس الهيـ ال هافية المصور.

 .1توج ػػد ف ػػروؽ ذات دالل ػػة احص ػػائية ب ػػيف متوس ػػطات درج ػػات ط ػػبلل المجموع ػػة ال ػػابطة ب ػػيف
التطبيهػػيف الهبمػػي البعػػدي فػػي اكس ػال بعػػض الهػػيـ ال هافيػػةإ وذلػػؾ عمػػى مهيػػاس الهػػيـ ال هافيػػة

المصور.

 – 08دراسة حسف دومي ( :) 3103
ه ػػدفت الد ارس ػػة ال ػػى استهص ػػا فاعمي ػػة طريه ػػة ال ػػدراما ف ػػي تحص ػػيؿ عط ػػاؿ الرو ػػة لمم ػػاهيـ
العمميػػة والريا ػػيةإ واسػػتخدـ الباحػػث المػػن ج التجريبػػيإ وتكونػػت عينػػة الد ارسػػة مػػف (  ) 16ط ػبلً
وط مػػة تػػـ تػػوزيع ـ الػػى مجمػػوعتيف :تجريبيػػة تعممػػت المػػادة التعميميػػة باسػػتخداـ الػػدراماإ و ػػابطة
تعممت المادة ن س ا بالطريهة التهميديةإ وتم مت عدوات الدراسة في مسرحياتإ واختبار لمم اهيـإ وقػد

عظ رت نتائج الدراسة ما يمي:

 .0وجود فروؽ دالة احصائياً في متوسطات عبلمات عط اؿ الرو ػة عمػى اختبػار الم ػاهيـإ تعػز
الى طريهة التدريسإ لصالي طريهة الدراما.

 .2ال توجد فروؽ دالة احصائياً بيف متوسط عبلمات الذكور ومتوسط عبلمات اإلناث.
 .1فاعمية الدراما في اكسال عط اؿ الرو ة بعض الم اهيـ العممية والريا ية.

 - 31دراسة  :صييب عمواف ( :) 3103

هػػدفت الد ارسػػة التعػػرؼ ال ػػى ع ػػر توظيػػؼ ال ػػدراما عمػػى التحصػػيؿ واالحت ػػاظ بػػل فػػي ت ػػدريس

النصوص األدبية لد تبلمذة الصؼ الرابه األساسيإ ولتحهيؽ هذا ال دؼ استخداـ الباحث المػن ج
ػػبل التجريبػػيإ لمناسػػبتل لمد ارسػػة الحاليػػة باعتبارهػػا تػػدريس ع ػػر الػػدراما عمػػى التحصػػيؿإ حيػػث تم ػػؿ

المجتمػػه األصػػمي لمد ارسػػة فػػي طػػبلل الصػػؼ ال اربػػه األساسػػي فػػي محافظػػة خػػانيونسإ وتػػـ اختيػػار
عينػػة قصػػدية مػػف مػػدارس محافظػػة خػػانيونسإ وتػػـ اختيػػار فصػػميف مػػف كػػؿ مدرسػػة ب ػػكؿ عنهػػودي

حيػػث تكونػػت عينػػة الد ارسػػة مػػف (  ) 041تمميػػذ وتمميػػذة مػػف تبلمػػذة الصػػؼ ال اربػػه األساسػػي لمعػػاـ

الد ارس ػػي  2102_ 2100إ وتم م ػػت عدوات الد ارس ػػة ف ػػي اختب ػػار تحص ػػيمي ف ػػي النص ػػوص األدبي ػػة
الممسرحة مف اعداد الباحث كبداة لمدراسة الحالية .وتوصمت الدراسة الى نتائج مف عهم ا:

 .0توجد فروؽ ذات داللة احصائية بيف متوسطات درجات الذكور في المجموعة التجريبية وال ابطة
تعز الى توظيؼ الدراما في التحصيؿ لصالي المجموعة التجريبية.
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 .2توجد فروؽ ذات داللة احصائية بيف متوسطات درجات االناث في المجموعة التجريبية وال ابطة
تعز الى توظيؼ الدراما في التحصيؿ لصالي المجموعة التجريبية .

 .1توجػد فػروؽ ذات داللػة احصػائية بػيف متوسػطات درجػات التبلمػذة فػي المجموعػة التجريبيػة
وال ابطة تعز الى توظيؼ الدراما في التحصيؿ لصالي المجموعة التجريبية.

التعقيب عمى الدراسات والبحوث التي تتعمؽ بالدراما:

 .0اهتم ػػت الد ارس ػػات والبح ػػوث الس ػػابهة باس ػػتخداـ ال ػػدراما ف ػػي تنمي ػػة م ػػارات التح ػػدثإ وع ره ػػا ف ػػي
العممية التعميمية داخؿ المدرسةإ ودراما الهصة في تػدريس الهواعػد النحويػةإ ود ارمػا التعمػيـ عمػى
اإلبػػداعإ والػػدراما وتحسػػيف مسػػتو الم ػػارات الهرائيػػة إ والػػدراما وع رهػػا عمػػى التحصػػيؿ الد ارسػػيإ
وتحسيف م وـ الذات مف خبلؿ الدراماإ واكتسال الم اهيـ والهيـ مف خبلؿ الدراما.

 .2هدفت الدراسات السابهة الى تنمية بعض م ارات التحدث والتعبير ال وي كدراسة :صػ ا عمػي
( ) 2112إ وهػػاروف الطػػورة ( ) 2116إ بينمػػا د ارسػػة لط ػػي عبػػو موسػػى (  )2116فهػػد هػػدفت
الى معرفة ع ر استخداـ الدراما عمى تحسيف بعض الم ػارات الهرائيػةإ عمػا الد ارسػات التػي هػدفت

درسػػة م ػريـ األحمػػدي
الػػى تنميػػة التحصػػيؿ الد ارسػػي مػػف خػػبلؿ اسػػتخداـ الػػدراما فػػي التػػدريس إ ا
( ) 2115إ وعم ػػيف الكخ ػػف ولين ػػا هني ػػة ( ) 2117إ وصػ ػ يل عمػ ػواف ( ) 2102إ بينم ػػا د ارس ػػة
سمو البموي (  ) 2101فهد هدفت الك ؼ عف ع ر برنامج قائـ عمى الدراما فػي تحسػيف م ػوـ
الػػذات لػػد الطمبػػةإ عمػػا الد ارس ػػات التػػي هػػدفت الػػى اكتس ػػال الم ػػاهيـ المختم ػػة د ارسػػة عبي ػػر

ال باش ( ) 2101إ ورهاـ الطويؿ ( ) 2100إ وعبد الكريـ فرج ال (  ) 2102إ وحسف دومي

( ) 2102إ عمػػا د ارسػػة ميسػػوف النبػػاهيف (  ) 2100فهػػد هػػدفت الػػى معرفػػة ع ػػر توظيػػؼ الػػدراما
في اكتسال م اهيـ ال كر اإلسبلمي .

 .1تنوعػػت العينػػات المختػػارة فػػي الد ارسػػات السػػابهة فمعظم ػػا تم ػؿ فػػي الطمبػػة عينػػة لمد ارسػػة م ػػؿ:
دراسة ص ا عمي ( ) 2112إ والسيد عػزت ( ) 2114إ ومػريـ األحمػدي ( ) 2115إ وهػاروف

الطػػورة ( ) 2116إ ولط ػػي عب ػػو موس ػػى ( ) 2116إ وعبػػو خوص ػػة ( ) 2117إ وس ػػمو البم ػػوي

() 2101إ وعبير ال باش ( ) 2101إ ورهاـ الطويؿ ( ) 2100إ وميسوف النباهيف ( ) 2100
إ وعبد الكريـ فرج ال ( ) 2102إ وعمؿ المرسػي ( ) 2102إ وصػ يل عمػواف ( ) 2102إ عمػا

دراسة حسف دومي (  ) 2102فهد تم مت في ا العينة مف األط اؿ قبؿ المدرسة.

 .2اس ػػتخدمت معظ ػػـ الد ارس ػػات الس ػػابهة الم ػػن ج التجريب ػػيإ بينم ػػا د ارس ػػة ه ػػاـ زغم ػػوؿ ( ) 2101
استخدمت المن ج االسػتهرائي فػي مسػي التػراث العممػيإ عمػا د ارسػة رهػاـ الطويػؿ (  ) 2100فهػد

استخدمت المن ج بل التجريبيإ واستخدمت دراسة عبد ال زلطة وم ا عبد العظػيـ ( ) 2102

المن ج الوص ي.
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 .3وتعػ ػػددت عدوات الد ارسػ ػػات والبحػ ػػوث السػ ػػابهة فكم ػ ػػا اسػ ػػتخدمت النصػ ػػوص الدراميػ ػػة كػ ػػبداة فػ ػػي

الدرس ػ ػػات الت ػ ػػي تم م ػ ػػت عدات ػ ػػا ف ػ ػػي اختب ػ ػػار تحص ػ ػػيمي د ارس ػ ػػة مػ ػ ػريـ األحم ػ ػػدي
الد ارس ػ ػػةإ عم ػ ػػا ا
( ) 2115إ وعمػػيف الكخػػف ولينػػا هنيػػة ( ) 2117إ وعبيػػر ال بػػاش ( ) 2101إ وصػ يل عمػواف

() 2102إ بينمػػا د ارسػػة السػػيد عػػزت (  ) 2114تم مػػت عدات ػػا فػػي اختبػػار الػػذكا غيػػر الم ظػػيإ
عما الدراسات التي استخدمت بطاقة مبلحظة عو اختبار فػي م ػارات التحػدث د ارسػة صػ ا عمػي

( ) 2112إ هاروف الطورة ( ) 2116إ ولط ي عبو موسى (  ) 2116إ وسمو البموي (2101
)إ بينما الدراسات التي استخدمت مهياس لبلتجاهػات كد ارسػة مػريـ األحمػدي ( ) 2115إ وليػد

عبو خوصة ( ) 2117إ عمػا د ارسػة رهػاـ الطويػؿ ( ) 2100إ وعبػد الكػريـ فػرج ال ( ) 2102إ
وحسف دومي (  ) 2102فكانت األداة عبارة عف اختبار في الم اهيـ.

 .4توصػػمت الد ارسػػات السػػابهة الػػى نتػػائج مػػف عهم ػػا :عف الػػدراما ل ػػا ع ػػر كبيػػر فػػي تنميػػة م ػػارات
التحػػدث والتعبيػػر ال ػ ويإ ولػػدي ا الهػػدرة عمػػى توصػػيؿ المعمومػػات لمطمبػػة بس ػ ولة ويسػػرإوتنمي

الػػدراما التحصػػيؿ الد ارسػػي لمطمبػػة واالتجاهػػات اإليجابيػػة نحػػو المػػادة الد ارسػػيةإ تحسػػف الػػدراما
م وـ الذات لد الطمبة بمختمؼ مستويات ـ التعميميةإ فاعمية الدراما في تنمية الم اهيـ العمميػة

والريا ية.

المحور الثاني :الدراسات والبحوث التي تتعمؽ بالميا ارت الحياتية:

 – 0دراسة عمي عطية ( : ) 3116

ه ػػدفت الد ارس ػػة التع ػػرؼ عم ػػى الم ػػارات الحياتي ػػة الت ػػي يج ػػل تنميت ػػا ل ػػد تبلمي ػػذ المرحم ػػة

االبتدائيةإ وو ه تصور مهترح لوحدة تعميمية قائمة عمى الن ػاط فػي الد ارسػات االجتماعيػةإ لتنميػة
الم ػػارات الحياتيػػة لػػد تبلميػػذ المرحمػػة االبتدائيػػةإ والك ػػؼ عػػف فعاليػػة الوحػػدة الهائمػػة فػػي الن ػػاط
عمػػى تنميػػة الم ػػارات الحياتيػػة لػػد تبلميػػذ المرحمػػة االبتدائيػػةإ واسػػتخدـ الباحػػث المن جػػيف التجريبػػي
والوص يإ وتم مت عدوات الدراسة قائمة مف الم ارات الحياتيةإ ووحػدة قائمػة عمػى األن ػطةإ ودليػؿ

المعمػػـإ واختبػػار فػػي الم ػػارات الحياتيػػةإ وتم مػػت عينػػة الد ارسػػة مػػف تبلميػػذ الصػػؼ ال اربػػه االبتػػدائي

قوام ػػا (  ) 21تمميػػذاً وتمميػػذة إ مهسػػمة بالتسػػاوي بػػيف المجمػػوعتيف بمدرسػػة السػػيدة عائ ػػة ب ػػبيف
الكوفإ وقد تـ اختيارها بالطريهة الع وائية إ وتوصمت الدراسة الى ما يمي:

 .0توج ػػد ف ػػروؽ ذات دالل ػػة احص ػػائية بػ ػيف متوس ػػطي درج ػػات المجموع ػػة التجريبي ػػة وال ػػابطة ف ػػي
اختبار الم ارات الحياتية البعدي (ككػؿ وفي مكوناتل ال رعية ) لصالي المجموعة التجريبية.

 .2توجد فروؽ ذات داللة احصائية بيف متوسطي درجات المجموعة التجريبية في اختبار الم ارات
الحياتية ( ككػؿ وفي مكوناتل ال رعية) قبؿ وبعد دراسة الوحدة لصالي دراسة الوحدة.
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 – 3دراسة سونيا قزامؿ ( :) 3116
ه ػػدفت الد ارس ػػة ال ػػى الك ػػؼ ع ػػف فاعمي ػػة اس ػػتخداـ م ػػدخؿ مس ػػرحة المن ػػاهج ف ػػي ت ػػدريس م ػػادة

الدراسات االجتماعية عمى تنمية بعض الم ػارات الحياتيػة لػد تبلميػذ الصػؼ ال اربػه االبتػدائي وع ػر

عمػػى تحصػػيم ـ الد ارسػػيإ واسػػتخدمت الباح ػػة المػػن ج الوصػ ي التحميمػػي والمػػن ج التجريبػػيإ وتم مػػت
عدوات الد ارسػ ػػة ببطاقػ ػػة مبلحظػ ػػةإ وقائمػ ػػة بالم ػ ػػارات الحياتيػ ػػة إ واختبػ ػػار تحصػ ػػيميإ وتػ ػػـ اختيػ ػػار

المجموعة التجريبية مف مدرسة ال بلؽ االبتدائية بهرية ال بلؽ ب ماؿ سينا وقوام ا (  ) 20تمميػذاً

وتمميذةإ وتوصمت الدراسة الى نتائج مف عهم ا:

 .0توجد فػروؽ دالػة احصػائياً بػيف متوسػطات درجػات األدا البعػدي لتبلميػذ المجمػوعتيف التجريبيػة
وال ابطة في اختبار الم ارات الحياتية لصالي التجريبية.

 .2توجد فػروؽ دالػة احصػائياً بػيف متوسػطات درجػات األدا البعػدي لتبلميػذ المجمػوعتيف التجريبيػة
وال ابطة في اختبار التحصيؿ الدراسي لصالي التجريبية.

 .1توجد فروؽ دالة احصائياً بيف متوسطي درجات األدا الهبمػي واألدا البعػدي لتبلميػذ المجموعػة
التجريبية في اختبار الم ارات الحياتية لصالي األدا البعدي.

 – 2دراسة ىدى سعد الديف ( :) 3116

ه ػػدفت الد ارس ػػة الك ػػؼ ع ػػف م ػػد ت ػػميف الم ػػارات الحياتي ػػة ف ػػي مه ػػرر التكنولوجي ػػا لمص ػػؼ

العا رإ و مد اكتسال الطمبة ل اإ ولتحهيؽ هدفي الدراسةإ تـ استخداـ المن ج الوص ي التحميميإ

واعتمػػدت الباح ػػة طريهػػة العينػػة العنهوديػػة فػػي اختيػػار عينػػة الد ارسػػة وقػػد اختيػػر مانيػػة مػػدارس فػػي
مديري ػػة غػ ػزة إ وبم ػػو الع ػػدد الكم ػػي لمعين ػػة (  ) 375طالبػ ػاً وطالب ػػةإ وقام ػػت الباح ػػة بتص ػػميـ قائم ػػة
بالم ارات الحياتية التي بنى عمي ا تصميـ عداة تحميؿ المحتو وتطبيه ا عمى المهررإ ـ تـ تصميـ

اختبػػار الم ػػارات الحياتيػػة وتطبيهػػل عمػػى عف ػراد العينػػة بعػػد التحهػػؽ مػػف صػػدقل و باتػػلإ وقػػد عس ػ رت

الػدراسة عف النتائج التالية:
.0

ػػعؼ تنػػاوؿ محتػػو مهػػرر التكنولوجيػػا والعمػػوـ التطبيهيػػة لمصػػؼ العا ػػر لمم ػػارات الحياتيػػةإ

حيػ ػػث بم ػػػت نسػػػبة توافرهػ ػػا ( ) %706إ وهػػػي نسػػػبة

( .) %51

ػػػعي ة اذا مػ ػػا قورنػ ػػت بالنسػػػبة المحكيػ ػػة

 .2اف مستو الم ارات الحياتية لػد طمبة الصؼ العا ر لـ يصؿ الى مستو التمكف (.)%61

 .1وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة احصػػائية فػػي مسػػتو اكتسػػال طمبػػة الصػػؼ العا ػػر لم ػػاهيـ الم ػػارات
الحياتية تعز لمجنس لصالي الذكور.

 –3دراسة :) 3116 ( Hanley‚et.al

هدفت الدراسة الك ؼ عف ع ر برنامج تعميمي مهترح في تطوير وتنمية الم ارات الحياتيػة لػد

عط ػاؿ مػػا قبػؿ المدرسػػة ببمريكيػاإ واسػػتخدمت الد ارسػػة المن جػيف الوصػ ي و ػبل التجريبػػيإ وتحػػددت
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عدوات الدراسة في بطاقة مبلحظة خاصة بالمبلحظات الص ية وممارسػات األط ػاؿإ واسػتبانة لجمػه

البيانػػات قب ػػؿ وعن ػػد انت ػػا الته ػػويـإ وتكون ػػت عين ػػة الد ارسػػة م ػػف (  ) 04ط ػ ػبلً مػػف عط ػػاؿ م ػػا قب ػػؿ
المدرسة الذيف يتعمموف في رياض األط اؿإ وتػـ تػدريل األط ػاؿ عمػى الم ػارات الحياتيػة مػف خػبلؿ

األن ػػطة المهػػررة م ػػؿ :دائ ػرة المعػػل الحػػرإ ووجبػػات الطعػػاـإ ولعػػل األدوارإ والنمذجػػةإ وغيرهػػا مػػف
األن طة المختم ةإ التي ي ارؾ في ا األط اؿإ ومف عهـ النتائج التي توصمت الدراسة الي ا:

 .0فعالية البرنامج التعميمي المهترح في األن طة الترفي ية فػي تنميػة الم ػارات الحياتيػة لػد عط ػاؿ
ما قبؿ المدرسة.

 .2قػػدرة األط ػػاؿ عمػػى اقتػراح الحمػػوؿ والبػػدائؿ المناسػػبة واختيػػار عف ػػم ا وفهػاً لممواقػػؼ التػػي تػػتبل ـ
وقيـ متخذ الهرار والصالي العاـ لمط ؿ.

 – 4دراسة  :أحمد قشطة ( :) 3117

هػػدفت الد ارس ػػة ال ػػى معرف ػػة ع ػػر توظي ػػؼ اس ػػتراتيجيات م ػػا و ار المعرفػػة عم ػػى تنمي ػػة الم ػػاهيـ
العمميػػة والم ػػارات الحياتيػػة بػػالعموـ لػػد طمبػػة الصػػؼ الخػػامس األساسػػيإ وقػػد اتبػػه الباحػػث المػػن ج
الوص ي والتجريبيإ حيث تـ اختيار عينة الدراسة مف طبلل الصؼ الخػامس األساسػي فػي مدرسػة

ذك ػػور رف ػػي االبتدائي ػػة ( ل ) لبلجئ ػػيف و بم ػػو ع ػػددها (  ) 52طالبػ ػاًإ ت ػػـ تهس ػػيم ـ ال ػػى مجم ػػوعتيف
تجريبيػػة و ػػابطة إ ولتحهيػػؽ عهػػداؼ الد ارسػػة تػػـ اعػػداد قائمػػة بالم ػػاهيـ العمميػػةإ والم ػػارات الحياتيػػة

واختبا اًر لمم اهيـ العمميػة إ وكػذلؾ اختبػار لمم ػارات الحياتيػة ودليػؿ المعمػـإ وقػد عسػ رت النتػائج عمػا

يمي:

 .0وجود فروؽ ذات داللة احصائية بيف متوسط درجات الطبلل في المجموعػة التجريبيػة ومتوسػط
درجات عقران ـ في المجموعة ال ابطة في اختبار الم اهيـ العممية لصالي المجموعة التجريبية.

 .2وجود فروؽ ذات داللة احصائية بيف متوسط درجات الطبلل في المجموعػة التجريبيػة ومتوسػط
درجػ ػػات عق ػ ػران ـ فػ ػػي المجموعػ ػػة ال ػ ػػابطة فػ ػػي اختبػ ػػار الم ػ ػػارات الحياتيػ ػػة لصػ ػػالي المجموعػ ػػة

التجريبية .

 – 5دراسة بدوي الطيب ( :) 3118
هػػدفت الد ارسػػة الك ػػؼ عػػف فاعميػػة اسػػتراتيجيات الػػتعمـ الن ػػط عمػػى التحصػػيؿ الد ارسػػي فػػي
مهػػرر الم ػػة العربيػػة والم ػارات الحياتيػػة لػػد تبلميػػذ الصػػؼ الخػػامس االبتػػدائيإ واسػػتخدمت الد ارسػػة
المن ج التجريبي إ وتكونت عينة الدراسة مف مجموعة تجريبية مف تبلميذ الصؼ الخامس االبتدائي

التي بم ت (  ) 61تمميذاً بمدرسة عبي بكر الصديؽ االبتدائية بذدارة قناإ ومجموعة

ابطة بمدرسة

النحػػاؿ االبتدائيػػة بػػذدارة قنػػا التػػي ال تطبػػؽ اسػػتراتيجيات الػػتعمـ الن ػػطإ وتم مػػت عدوات الد ارسػػة فػػي
اختبار تحصيمي فػي مهػرر الم ػة العربيػة لمصػؼ الخػامس االبتػدائيإ واختبػار فػي الم ػارات الحياتيػة
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لعينػػة الد ارسػػة مػػف تبلميػػذ الصػػؼ الخػػامس االبتػػدائي مػػف اعػػداد الباحػػث وعظ ػػرت نتػػائج الد ارسػػة مػػا

يمي:

 .0توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة احصػػائية بػػيف متوسػػطي درجػػات المجمػػوعتيف التجريبيػػة وال ػػابطة فػػي
التحصيؿ الدراسي لمهرر الم ة العربية لصالي المجموعة التجريبية ترجه السػتخداـ اسػتراتيجيات

التعمـ الن ط.

 .2توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة احصػػائية بػػيف متوسػػطي درجػػات المجمػػوعتيف التجريبيػػة وال ػػابطة فػػي
اختب ػػار الم ػػارات الحياتي ػػة لص ػػالي المجموع ػػة التجريبي ػػة ترج ػػه الس ػػتخداـ اس ػػتراتيجيات ال ػػتعمـ

الن ط.

 – 6دراسة :) 3118 ( Adewale
هدفت الدراسة الى استهصا فعالية برامج التعمػيـ غيػر النظاميػة فػي تنميػة الم ػارات الحياتيػة

الدرسػػة مػػف (  ) 654مػػف المتعممػػيف بواقػػه (  )167مػػف
لػػد المتعممػػيف بنيجيريػػاإ وتكونػػت عينػػة ا
الذكورإ و(  ) 256مف اإلناثإ وتراوحت معظـ األعمار ما بيف (  ) 27 -07عاماً.

وتحػػددت عدوات الد ارسػػة فػػي اختبػػار تحصػػيمي لمم ػػارات الحياتيػػةإ وتحديػػد مسػػتو الك ػػا ة فػػي

الم ارات الحياتية (  ) % 31كمعيار وطنيإ وقد استخدـ الباحث األساليل اإلحصائية المتم مة في
المتوسػػط الحسػػابيإ واالنح ػراؼ المعيػػاريإ والنسػػبة المئويػػةإ واختبػػار( ت )إ ومػػف عهػػـ النتػػائج التػػي

توصمت الي ا الدراسة:

 .0تدني مستو الك ا ة في الم ارات الحياتيةإ وهو دوف (  ) %31لد عينة البحث ككؿ.

 .2تنمية مستو الك ا ة في الم ارات الحياتية لد المتعمميف الص ار مهارنة بالمتعمميف الكبار.
 – 7دراسة سمر صايمة ( ) 3101

هدفت الدراسة الى تحديد الم ارات الحياتية المت منة في من اج الم ة العربية لمصؼ ال الث

األساسيإ ومد ممارسة التبلميذ ل ا في مدارس الوكالة إ وهدفت الى معرفة عهـ الم ارات الحياتية
التي يمارس ا التبلميذ إ ومد ممارست ـ ل ا مف وج ػة نظػر عوليػا األمػور والمعممػيف إ وقػد عتبعػت

الباح ة المن ج الوص ي التحميميإ حيث قامت بذعداد قائمة بالم ارات الحياتية المت منة في من اج

الم ػػة العربيػػة لمصػػؼ ال الػػث األساسػػيإ

ػػمف عربعػػة محػػاور هػػي :الم ػػارات الم ويػػةإ والم ػػارات

الصحية إ وم ارة صنه الهرارإ وحؿ الم كمةإ وم ارة التعامؿ مه الذاتإ كمػا قامػت الباح ػة بذعػداد

اسػتبانة لهيػاس مػد ممارسػة التبلميػذ لمم ػارات الحياتيػػة المت ػمنة فػي من ػاج الم ػة العربيػة لمصػػؼ

ال الػػث األساسػػي مػػف وج ػػة نظػػر معممػػي ـ إ واسػػتبياف وخػػر لهيػػاس مػػد ممارسػػة التبلميػػذ لمم ػػارات
الحياتية المت منة في من اج الم ة العربية لمصػؼ ال الػث األساسػي مػف وج ػة نظػر عوليػا األمػورإ

حيػػث تػػـ اختيػػار عينػػة الد ارسػػة (  ) 51معمم ػاً ومعممػػةإ و(  ) 032ولػػي عمػػرإ بالطريهػػة الهصػػديةإ
وتوصمت الدراسة الى النتائج التالية:
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 .0حظيػػت مجموعػػة الم ػارات الحياتيػػة عمػػى نسػػبة مهػػدارها (  ) %31003فػػي الجػػز األوؿ إ عمػػا

الجػػز ال ػػاني فكانػػت النسػػبة ( ) % 27063إ فػػي حػػيف نالػػت الم ػػارات الم ويػػة مركػػز الصػػدارة

( ) %4106إ والم ػ ػ ػ ػػارات الصػ ػ ػ ػػحية ( ) %03030إ وم ػ ػ ػ ػػارة صػ ػ ػ ػػنه اله ػ ػ ػ ػرار وحػ ػ ػ ػػؿ الم ػ ػ ػ ػػكمة

()%01014إ وم ارة التعامؿ مه الذات بنسبة ( .) %01046

 .2ات اؽ كؿ مػف المعممػيف وعوليػا األمػور حػوؿ تسمسػؿ الم ػارات الحياتيػة حسػل ممارسػة التبلميػذ
ل ا.

 .1وجود فروؽ جوهرية ذات داللة احصائية بيف وج تي نظػر عوليػا األمػور والمعممػيف حػوؿ مػد
ممارسة الم ارات لصالي عوليا األمور.

 – 8دراسة عبد الرحمف وافي ( :) 3101

هدفت الدراسة الى معرفة مستو الم ارات الحياتية وعبلقت ا بالذكا ات المتعددة لد طمبة

المرحمة ال انويةإ وقد استخدـ الباحث المن ج الوص ي التحميميإ وتكوف مجتمه الدراسة مف طمبة
المرحمة ال انوية في مدارس مديرية خاف يونسإ واعتمد الباحث طريهة العينة العنهودية الع وائية إ

حيث بم ت عدد عفراد عينة الدراسة عمى (  ) 242طالباً وطالبةإ وتم مت عدوات الدراسة قائمة تيمي

لمذكا ات المتعددة ومهياس الم ارات الحياتية واظ رت الدراسة النتائج التالية :

 .0عف ال يوجػد ارتباطػاً داالً احصػائياً بػيف مسػتو الم ػارات الحياتيػة بببعػاد إ والػذكا ات المتعػددة
بببعاد لد طمبة المرحمة ال انوية.

 .2يمتمؾ طمبة المرحمة ال انوية م ارات حياتية ب كؿ جيد ونسبة فوؽ المتوسطةإ حيث كانت النسل
المئوية لموزف النسبي حسل كؿ بعد مف عبعاد المهياس كالتالي:

البعػػد األوؿ :حصػػمت م ػػارات االتصػػاؿ والتواصػػؿ عمػػى المرتبػػة األولػػى بػػوزف نسػػبي قػػدر

( ) %57020إ وهذ نسبة جيدة بالنسبة لطمبة المرحمة ال انويةإ مما يدؿ عمى عف الطمبػة لػدي ـ الهػدرة
عمى التواصؿ االجتماعيإ يمى ذلؾ البعػد ال الػث  :حصػمت الم ػارات األكاديميػة عمػى المرتبػة ال انيػة

بػوزف نسػبي قػدر ( ) %53052إ وهػذ نسػبة جيػدة بالنسػبة المػتبلؾ طمبػة ال ػانوي م ػارات االسػتذكار
الصحيي إ تمي ذلؾ البعد ال اني  :حصمت م ارات حؿ الم كبلت واتخاذ الهرار عمى المرتبة ال ال ة

بوزف نسبي قدر ( ) %52071إ رغـ عف هذا البعد عقؿ األبعاد نسبة اال عنل -عي ا  -في مرحمة جيدة.

 – 01دراسة صادؽ الحايؾ ( :) 3101

هدفت الدراسة الى التعرؼ الى الم ارات الحياتية المعاصرة المدمجة في مناهج كميات التربيػة

الريا ػػية ف ػػي الجامع ػػة األردني ػػة الرس ػػمية م ػػف وج ػػة نظ ػػر الطمب ػػة تبعػ ػاً لمت ي ػػر الجامع ػػة والمس ػػتو

األكػػاديميإ والجػػنسإ وتػػـ اسػػتخداـ المػػن ج الوص ػ ي التحميمػػيإ وتػػـ اختيػػار عين ػة الد ارسػػة مػػف طمبػػة

كميػػات التربيػػة الريا ػػية فػػي الجامعػػات األردنيػػةإ اذ بمػػو عػػدد عف ػراد عينػػة الد ارسػػة (  ) 422طالب ػاً
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وطالبة موزعيف عمى الكميات األربه إ والختبار فروض الدراسة تـ بنا استبانة مكونػة مػف مجموعػة

مػف ال هػرات التػي تعكػػس عهػـ الم ػػارات الحياتيػة المعاصػرة الواجػل دمج ػػا فػي منػػاهج كميػات التربيػػة
الريا ية في الجامعات األردنيةإ وعظ رت نتائج الدراسة ما يمي:

 .0هناؾ

عؼ وا ي في مستو الم ارات الحياتية المعاصرة التي يتعمم ا الطمبة خبلؿ د ارسػت ـ

لممناهج التي تطرح ا كميات ـ في الجامعات األردنية الرسمية األربعػةإ وقػد سػجؿ طمبػة الجامعػة

األردنية ععمى متوسط عمى الم ارات الحياتية المدمجة في مناهج ـ.

 .2عدـ وجود فروؽ ذات داللة احصائية بيف وج ة نظر الطبلل الذكور والطالبات اإلناث.
 .1ال توجد فروؽ ذات داللة احصائية في وج ة نظر الطمبة تعز الختبلؼ المستو األكاديمي.

 – 00دراسة حسف عمراف حسف ( :) 3101

هػػدفت الد ارسػػة الػػى اعػػداد قائمػػة لمعػػايير تعمػػيـ الم ػػة العربيػػةإ ومؤ ػرات األدا الدالػػة عمي ػػاإ

واعداد قائمة بالم ػارات الحياتيػة البلزمػة لطػبلل المرحمػة ال انويػةإ واعػداد برنػامج قػائـ عمػى معػايير
تعمػػيـ الم ػػة العربيػػة لتنميػػة الم ػػارات الحياتيػػة البلزمػػة لطػػبلل المرحمػة ال انويػػةإ وقيػػاس ع ػػر البرنػػامج
المهتػرح فػي تنميػػة الم ػارات الحياتيػػة إ واسػتخدمت الد ارسػة المػػن ج الوصػ ي التحميمػػيإ والمػن ج ػػبل

التجريبػػي إ وتم مػػت عدوات الد ارسػػة فػػي اسػػتبانة لتحديػػد معػػايير تعمػػيـ الم ػػة العربيػػةإ واسػػتبانة لتحديػػد

الم ارات الحياتية إ وبرنامج قائـ عمى معايير تعميـ الم ػة العربيػة لطػبلل المرحمػة ال انويػةإ واختبػار

الم ػػارات الحياتي ػػة لط ػػبلل المرحم ػػة ال انوي ػػةإ واختب ػػار م ػػارات الت كي ػػرإ واختب ػػار ال ػػوعي ال ه ػػافيإ
وتكونت عينة الدراسة مف (  ) 041طالباًإ وقد توصمت الدراسة الى نتائج مف عهم ا:

 .0توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة احصػػائية بػػيف متوسػػطي درجػػات مجموعػػة البحػػث فػػي التطبيهػػيف الهبمػػي
والبعدي الختبار م ػارات التواصػؿ ككػؿ إ وهػذا مػا عكػد حسػال حجػـ األ ػرإ الػذي بم ػت قيمتػل

( ) 2000إ وهػي قيمػة دالػة عنػد مسػتو مرت ػهإ ممػا يػدؿ عمػى عف البرنػامج المهتػرح كػاف فػػاعبلً
في تنمية م ارات التواصؿ ككؿ.

 .2توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة احصػػائية بػػيف متوسػػطي درجػػات مجموعػػة البحػػث فػػي التطبيهػػيف الهبمػػي
والبعدي الختبار م ارات التواصؿ ككؿإ وهذا ما عكد حسال حجـ األ ػرإ والػذي بم ػت قيمتػل (

 ) 1066إ وهي قيمة دالة عند مستو مرت هإ مما يدؿ عمى عف البرنامج المهترح كاف فاعبلً في
تنمية الم ارات الحياتية لد طمبة المرحمة ال انوية.

 – 03دراسة ىاشـ المحاميد ( :) 3101

هػػدفت الد ارسػػة التعػػرؼ عمػػى اتجاهػػات معممػػي التربيػػة الم نيػػة والتربيػػة الريا ػػية نحػػو تػػدريس
الم ػػارات الحياتيػػة فػػي مديريػػة تربيػػة الباديػػة الوسػػطى فػػي األردفإ واسػػتخدـ الباحػػث المػػن ج الوصػ ي

المسحيإ وتكونت عينة الدراسة مػف جميػه عفػراد مجتمػه الد ارسػة وهػـ معممػو التربيػة الم نيػة والتربيػة
الريا ػػية ف ػػي الم ػػدارس الحكومي ػػة التابع ػػة لمديري ػػة تربي ػػة البادي ػػة الوس ػػطى لمع ػػاـ الد ارس ػػي -2116
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2117إ الذيف تدربوا عمى برنامج الم ارات الحياتيةإ والبالو عددهـ (  ) 30معمماً ومعممػةإ وتم مػت

عدوات الد ارسػػة ف ػػي مهي ػػاس التجاهػػات المعمم ػػيف نح ػػو تػػدريس الم ػػارات الحياتي ػػةإ وهػػو عم ػػى ػػكؿ
استبانة تكونت بصورت ا الن ائية مف (  ) 11فهرةإ وعس رت نتائج الدراسة عما يمي:

 .0اتجاهػػات معممػػي التربيػػة الم نيػػة والتربيػػة الريا ػػية نحػػو تػػدريس الم ػػارات الحياتيػػة فػػي مديريػػة
تربية البادية الوسطى في األردف كاف بدرجة مرت عة.

 .2عػػدـ وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة احصػػائية فػػي اتجاهػػات معممػػي التربيػػة الم نيػػة والتربيػػة الريا ػػية
نحػػو تػػدريس الم ػػارات الحياتيػػة فػػي مديريػػة تربيػػة الباديػػة الوسػػطى فػػي األردف تعػػز الػػى مت يػػر

الجنس.

 .1عػػدـ وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة احصػػائية فػػي اتجاهػػات معممػػي التربيػػة الم نيػػة والتربيػػة الريا ػػية
نحػػو تػػدريس الم ػػارات الحياتيػػة فػػي مديريػػة تربيػػة الباديػػة الوسػػطى فػػي األردف تعػػز الػػى مت يػػر

المؤهؿ العمـ .

 – 02دراسة ميرفت عمي ( : ) 3100
ه ػػدفت الد ارس ػػة ال ػػى تط ػػوير م ػػن ج الريا ػػيات ف ػػي

ػػو الم ػػدخؿ البص ػػري المك ػػاني لتنمي ػػة

الم ػػارات الحياتيػػة لػػد التبلميػػذ الصػػـ و ػػعاؼ السػػمه بالمرحمػػة االبتدائيػػةإ وقػػد ا ػػتممت مجموعػػة

الد ارسػػة عمػػى (  ) 00تمميػػذاً وتمميػػذة مػػف تبلميػػذ الصػػؼ ال ػػامف االبتػػدائي بمحافظػػة اإلسػػماعيميةإ
واس ػػتخدمت الد ارس ػػة األدوات التالي ػػة  :قائم ػػة بالم ػػارات الحياتي ػػة البلزم ػػة لمتبلمي ػػذ الص ػػـ و ػػعاؼ

السمه في المرحمة االبتدائية والمرتبطة بمادة الريا ػياتإ وتصػور مهتػرح لممػن ج المطػور فػي

ػو

المدخؿ البصري المكاني إ واختبار المواقؼ الحياتيػةإ ومػف عهػـ النتػائج التػي توصػمت الي ػا الد ارسػة

ما يمي:

 .0اعػػداد قائمػػة بالم ػػارات الحياتيػػة البلزمػػة لمتبلميػػذ الصػػـ و ػػعاؼ السػػمه فػػي المرحمػػة االبتدائيػػة
والمرتبطة بمادة الريا يات.

 .2ته ػػويـ محت ػػو م ػػن ج الريا ػػيات الح ػػالي الخ ػػاص بالتبلمي ػػذ الص ػػـ و ػػعاؼ الس ػػمه بالمرحم ػػة
االبتدائيػػة فػػي

ػػو قائمػػة بالم ػػارات الحياتيػػة لموقػػوؼ عمػػى نهػػاط ال ػػعؼإ ونهػػاط الهػػوة ب ػػذا

المحتو .

 .1و ػػه تص ػػور مهت ػػرح لم ػػن ج الريا ػػيات الخ ػػاص بالتبلمي ػػذ الص ػػـ و ػػعاؼ الس ػػمه بالمرحم ػػة
االبتدائية في

و المدخؿ البصري المكاني.

 .2فاعميػػة المػػدخؿ البصػػري المكػػاني فػػي تنميػػة الم ػػارات الحياتيػػة المرتبطػػة بمػػادة الريا ػػيات لػػد
التبلميذ الصـ و عاؼ السمه.
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 – 03دراسة أماني الحصاف ( :) 3100
هدفت الدراسة الى تنمية بعض قدرات الذكا العممي إ والم ارات الحياتية ألط اؿ الرو ة مف

خبلؿ برنامج مهترح فػي العمػوـ قػائـ عمػى الػتعمـ بالم ػروع ونظريػة الػذكا ات المتعػددةإ تػـ بنائػل فػي
و معايير تربوية وعمميةإ وفي

و التوج ات الحدي ة ألن طة العموـ لمرحمة ريػاض األط ػاؿ إ

وذلؾ مف خبلؿ وحدات العموـ المهترحػة ( المػا إ عنػا وجسػمي إ وال ػذا إ والحيوانػات) المهػررة عمػى

عط ػاؿ الرو ػة المسػتو ال ػاني التم يػػديإ وقػد تكونػت عينػة البحػػث مػف (  ) 21ط ػبلً وط مػة إ تػػـ
توزيع ـ عمى مجموعتيفإ المجموعة التجريبية خ ػعت لمبرنػامج المهتػرح إ عمػا المجموعػة ال ػابطة

خ عت لمتعمـ والتدريس بالطريهػة المعتػادة فػي تػدريس وحػدات العمػوـ المهترحػةإ وتػـ تطبيػؽ اختبػار
ق ػ ػػدرات ال ػ ػػذكا العمم ػ ػػيإ وبطاق ػ ػػة ته ػ ػػدير الم ػ ػػارات الحياتي ػ ػػة المرتبط ػ ػػة ب ػ ػػالعموـ بع ػ ػػد التحه ػ ػػؽ م ػ ػػف
خصائص ما السيكومتريةإ وقد توصمت الدراسة الى ما يمي:

 .0فعاليػة البرنػػامج فػػي تنميػػة بعػض قػػدرات الػػذكا العممػػي حيػػث بم ػت نسػػبة الكسػػل المعػػدؿ الكمػػي
لببلؾ (  ) 0021في تنمية قدرات الذكا العممي.

 .2بم ت نسبة الكسل لببلؾ في تنمية الم ارات الحياتية ألط اؿ الرو ة ( ) 0044إ وبػذلؾ تكػوف
قػد فاقػت نسػبة الكسػػل المعػدؿ الحػد األدنػػى لم عاليػة وهػو ( ) 002إ ممػا يػػدؿ عمػى فاعميػة كبيػرة

لمبرنامج المهترح.

 – 04دراسة بمقيس داغستاني ( :) 3100
هدفت الدراسة الى اقتراح برنامج قائـ عمى جداوؿ األن طة المصورة إ موجػل ألط ػاؿ الرو ػة
الػذاتوييفس إلكسػاب ـ بعػض الم ػارات الحياتيػة اليوميػةإ ومعرفػة مػد فاعميػة البرنػامج المهتػرح إ وقػػد

اختيرت عينة الدراسة مف مجموعة مف األط اؿ الذاتيوييف بمركز والدة األمير فيصؿ بف ف د لمتوحد
بمدينػػة الريػػاض فػػي المممكػػة العربيػػة السػػعوديةإ وتكونػػت عينػػة الد ارسػػة الن ائيػػة مػػف عربعػػة عط ػػاؿ

كمجموع ػػة تجريبي ػػة تتػ ػراوح ععم ػػارهـ م ػػف (  ) 4-2س ػػنواتإ وعخ ػػعوا لمبرن ػػامج المهت ػػرحإ واس ػػتخدـ
مهيػػاس ( جيميػػاـ لت ػػخيص التوحديػػة ) لمحمػػد عبػػد الػػرحمفإ ومهيػػاس الم ػػارات الحياتيػػة مػػف اعػػداد
الباح ة إ والختبار صحة فروض الدراسة استخدمت معادلة وولككوسػف لمعينػات الصػ يرة المترابطػةإ

وع ارت نتائج الدراسة الى ما يمي:

 .0فاعميػػة البرنػػامج المهتػػرح فػػي اكسػػال عط ػػاؿ الرو ػػة الػػذاتوييف بعػػض الم ػػارات الحياتيػػة التػػي
يحتاجون ا.

 .2تحس ػػف ف ػػي الس ػػموكيات النمطي ػػة والم ػػارات االجتماعي ػػةإ حي ػػث ج ػػا ت نت ػػائج الهي ػػاس البع ػػدي
والتتبعي عف ؿ مف نتائج الهياس الهبمي.
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 – 05دراسة ريحاب نصر ( :) 3100
هدفت الدراسة الى دراسة ع ر التدريس باسػتراتيجيات قائمػة عمػى الػذكا ات المتعػددة فػي تنميػة

التحصيؿ والم ارات الحياتية لد تبلميذ الصؼ الخامس االبتدائيإ بطيئي التعمـإ وتحديد الم ارات
الحياتيػػة التػػي يجػػل تنميت ػػا لػػد تبلميػػذ الصػػؼ الخػػامس االبتػػدائي إالتػػي تمكػػن ـ مػػف التعامػػؿ مػػه
مواقػػؼ الحيػػاة اليوميػػة بػػوعي وفعاليػػةإ تنميػػة بعػػض الم ػػارات الحياتيػػة لػػد تبلميػػذ الصػػؼ الخػػامس

االبتػػدائيإ واعتمػػدت الدارسػػة عمػػى المػػن ج التجريبػػيإ وتكونػػت عدوات الد ارسػػة مػػف اختبػػار الػػذكا إ
واختبار تحصيمي في المعارؼ العممية لوحػدة الطاقػةإ واختبػار الم ػارات الحياتيػةإ وتػـ اختيػار عينػة

الدراسة مف تبلميذ الصؼ الخامس االبتدائي وبمو عددهـ (  ) 010تمميذاً وتمميذة مف مدرستيف مػف

م ػ ػػدارس بمحافظ ػ ػػة ببورس ػ ػػعيدإ وت ػ ػػـ تهس ػ ػػيم ـ ال ػ ػػى مجم ػ ػػوعتيف األول ػ ػػى تجريبي ػ ػػة ت ػ ػػدرس الوح ػ ػػدة
باسػػتراتيجيات قائمػػة عمػػى الػػذكا ات المتعػػددةإ وعخػػر

ػػابطة تػػدرس ن ػػس الوحػػدة بػػالطرؽ المعتػػادة

في تدريس العموـإ وتوصمت الدراسة الى نتائج مف عهم ا:

 .0يوجػػد فػػرؽ داؿ احصػػائياً بػػيف متوسػػطي درجػػات تبلميػػذ المجمػػوعتيف التجريبيػػة وال ػػابطة فػػي
التطبيؽ البعدي الختبار التحصيؿ يرجه الى األ ر األساسي الستخداـ اسػتراتيجيات قائمػة عمػى

الذكا ات المتعددة مهابؿ الطريهة المعتادة لصالي المجموعة التجريبية.

 .2توجػػد فػػروؽ دالػػة احصػػائياً بػػيف متوسػػطي درجػػات تبلميػػذ المجمػػوعتيف التجريبيػػة وال ػػابطة فػػي
التطبيػػؽ البعػػدي الختبػػار التحصػػيؿ يرجػػه الػػى األ ػػر األساسػػي لخصػػائص المتعممػػيف ( بطيئػػي

التعمـ مهابؿ العادييف ) لصالي العادييف.

 .1توجػػد فػػروؽ دالػػة احصػػائياً بػػيف متوسػػطي درجػػات تبلميػػذ المجمػػوعتيف التجريبيػػة وال ػػابطة فػػي
التطبيػػؽ البعػػدي الختبػػار الم ػػارات الحياتيػػة يرجػػه الػػى األ ػػر األساسػػي السػػتخداـ اسػػتراتيجيات
قائمة عمى الذكا ات المتعددة مهابؿ الطريهة المعتادة لصالي المجموعة التجريبية .

 – 06دراسة عطا درويش وفايز أبو حجر ( :) 3100

هػػدفت الػػى تحديػػد الم ػػارات الحياتيػػة الواجػػل توافرهػػا فػػي محتػػو كتػػل العمػػوـ بمرحمػػة ريػػاض
األط ػاؿ ب ػزةإ ومػػد ت ػػمين ا فػي المحتػػو إ واسػػتخدـ الباح ػػاف المػن ج الوصػ ي التحميمػػيإ واختػػار

الباح ػػاف كتػػال العمػػوـ لمرحمػػة التم يػػدي مػػف ريػػاض األط ػػاؿإ وتحػػددت األدوات فػػي اعػػداد تحميػػؿ
محتػػو ت ػػمنت الم ػػارات الحياتيػػة التاليػػة :الم ػػارات الصػػحيةإ وم ػػارات التواصػػؿإ والت كيػػر الناقػػدإ
واتخ ػػاذ الهػ ػرارإ والم ػػارات البيئي ػػةإ وم ػػارات الس ػػبلمة واألم ػػفإ وح ػػؿ الم ػػكبلت البس ػػيطةإ وال ػػوعي
بالػػذاتإ وقػػد اسػػتخدـ الباح ػػاف النسػػل المئويػػة كبسػػمول احصػػائيإ ومػػف عهػػـ النتػػائج التػػي توصػػمت

الدراسة الي ا:

 .0تػوافر مواقػػؼ الت كيػػر الناقػػد واتخػػاذ الهػرار بنسػبة ( ) %22إ و ػػكمت الم ػػارات البيئيػػة مػػا نسػػبتل
( . ) %0403
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 .2توافر م ارات التواصؿ بنسبة ( ) %2إ و كمت مواقؼ حؿ الم كبلت ما نسبتل ( .) %2

 – 07دراسة حمداف األغا ( :) 3103

هػػدفت الد ارسػػة الػػى استهصػػا فاعميػػة توظيػػؼ اسػػتراتيجية E's

 Sevenالبنائيػػة فػػي تنميػػة

الم ارات الحياتية في مبحث العموـ العامة ال مسطيني لػد طػبلل الخػامس األساسػيإ ولتحهيػؽ هػذا
ال دؼ استخدـ الباحث المن ج التجريبيإ وتـ اعداد دليؿ معمـ العموـإ وك ارسػة عوراؽ عمػؿ الطالػلإ
وقائمة بالم ارات الحياتيةإ وبطاقة لهياس الم ارات الحياتية المتم مة في مهيػاس م ػارة اتخػاذ الهػرارإ

وبطاق ػػة مبلحظ ػػة الم ػػارات البيئي ػػة األدائي ػػةإ واختب ػػار م ػػارات االتص ػػاؿ والتواص ػػؿإ وتكون ػػت عين ػػة

الد ارس ػػة م ػػف (  ) 60طالبػ ػاً م ػػف ط ػػبلل الص ػػؼ الخ ػػامس األساس ػػي ف ػػي مدرس ػػة عحم ػػد عب ػػد العزي ػػز
األساسػية ( ع ) لمبنػيف والتابعػة لمديريػػة التربيػة والتعمػيـ بخػانيونسإ وتوصػػمت الد ارسػة الػى نتػائج مػػف

عهم ا:

 .0فاعميػة توظيػؼ اسػتراتيجية  Seven E'sالبنائيػة فػي تنميػة الم ػارات الحياتيػة فػي مبحػث العمػوـ
العامة ال مسطيني لد طبلل الصؼ الخامس األساسي.

 .2عػػدـ وجػػود عبلقػػة ارتباطيػػة فػػي الهيػػاس البعػػدي بػػيف درجػػات طػػبلل المجموعػػة التجريبيػػة عمػػى
مهياس م ػارة اتخػاذ الهػرار وبطاقػة مبلحظػة الم ػارات البيئيػة األدائيػة واختبػار م ػارات االتصػاؿ

والتواصؿ.

 – 08دراسة كاميميا عبد الفتاح والسيد زيداف ( :) 3103
هدفت الد ارسػة الػى تنميػة بعػض الم ػارات الحياتيػة والم ػارات االجتماعيػة لط ػؿ الرو ػة مػف خػبلؿ
تطبيؽ برنامج التنمية ال اممة لمط ولة المبكرة الورتاج حتى يمكف عف نساعد عط اؿ هذ المرحمة مػف

رعاي ػػة عن س ػ ػ ـ واكس ػػاب ـ بعػ ػػض الم ػػارات الحياتيػ ػػة ف ػػي ظػ ػػؿ ظ ػػروؼ خػ ػػروج األـ وان ػ ػ اؿ األلإ
واس ػػتخدمت الد ارسػػػة الم ػػن ج التجريبػ ػػيإ وتكونػػػت عين ػػة الد ارس ػػة م ػػف (  ) 41ط ػ ػبلً وط مػ ػػة تت ػ ػراوح

ععمػ ػػارهـ مػ ػػا بػ ػػيف  3الػ ػػى  4سػ ػػنواتإ وتم مػ ػػت عدوات الد ارسػ ػػة فػ ػػي اسػ ػػتمارة المسػ ػػتو االجتمػ ػػاعي

واالقتص ػػاديإ وبرن ػػامج التنمي ػػة ال ػػاممة لمط ول ػػة المبكػ ػرة إ واع ػػداد لجن ػػة تهن ػػيف البورت ػػاجإ ومهي ػػاس
الم ارات االجتماعية إ ومهياس الم ارات الحياتيػة المصػور مػف اعػداد البػاح تيفإ وتوصػمت الد ارسػة

الى نتائج مف عهم ا:

 .0ال توجػد فػروؽ ذات داللػػة احصػائية بػػيف متوسػط درجػػات عط ػاؿ المجموعػػة ال ػابطة عمػػى عدا
مهياس الم ارات الحياتية والم ارات االجتماعية المصور قبؿ وبعد تطبيؽ برنامج بورتاج.

 .2توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة احصػػائية بػػيف متوسػػط درجػػات عط ػػاؿ المجموعػػة التجريبيػػة عمػػى عدا
مهي ػػاس الم ػػارات الحياتي ػػة والم ػػارات االجتماعي ػػة المص ػػور قب ػػؿ وبع ػػد تطبي ػػؽ برن ػػامج بورت ػػاج

لصالي التطبيؽ البعدي.
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 .1توجد فػروؽ ذات داللػة احصػائية بػيف درجػات عط ػاؿ المجموعػة ال ػابطة والمجموعػة التجريبيػة
عمػى عدا مهيػاس الم ػارات الحياتيػة والم ػارات االجتماعيػة المصػور بعػد تطبيػؽ برنػامج بورتػػاج

لصالي المجموعة التجريبية.

 – 31دراسة دعاء الشحات ( :) 3103
هػػدفت الد ارسػػة تحديػػد بعػػض الم ػػارات الحياتيػػة الواجػػل تنميت ػػا لػػد تبلميػػذ الصػػؼ الخػػامس

االبتدائي فػي مػادة العمػوـإ وقيػاس فعاليػة اسػتراتيجية الػتعمـ المتمركػز حػوؿ الم ػكمة فػي مػادة العمػوـ
ل ػػد تبلمي ػػذ الص ػػؼ الخ ػػامس االبت ػػدائيإ وت ػػـ اس ػػتخداـ الم ػػن ج الوصػ ػ ي التحميم ػػيإ والم ػػن ج ػػبل
التجريب ػػيإ وتم م ػػت عدوات الد ارس ػػة بهائم ػػة ب ػػبعض الم ػػارات الحياتي ػػة الواج ػػل تنميت ػػا ل ػػد تبلمي ػػذ

المرحمػ ػػة االبتدائيػ ػػةإ واعػ ػػداد دليػ ػػؿ المعمػ ػػـإ واعػ ػػداد عوراؽ عمػ ػػؿ التمميػ ػػذإ واعػ ػػداد اختبػ ػػار المواقػ ػػؼ
الحياتيةإ وتكونت عينة الدراسة مف (  ) 56طالباًإ وتوصمت الدراسة الى ما يمي:

 .0توج ػػد ف ػػروؽ ذات دالل ػػة احص ػػائية ب ػػيف متوس ػػطي درج ػػات المجموع ػػة التجريبي ػػة وال ػػابطة ف ػػي
التطبيؽ البعدي في اختبار مواقؼ الم ارات الحياتية لصالي المجموعة التجريبية.

 .2قيـ مربه (ايتا) عمى الم ارات الحياتية ككؿ وعمى الم ارات ال رعية دالػة احصػائياًس حيػث بم ػت
قيمة مربه (ايتا) ( ) 1072إ وهذا يدؿ عمى وجود فروؽ عممية ذات ع ر مرت ه لصالي المت ير

المسػػتهؿ إ حيػػث ي ػػير الػػى عف (  ) 1072مػػف التبػػايف الػػذي حػػدث فػػي تنميػػة الم ػػارات الحياتيػػة

لد تبلميذ المجموعة التجريبيػة يعػز الػى المت يػر المسػتهؿ " اسػتراتيجية الػتعمـ المتمركػز حػوؿ

الم كمة ".

التعقيب عمى الدراسات والبحوث التي تتعمؽ بالميارات الحياتية:
 .0اهتم ػػت الد ارس ػػات والبح ػػوث الس ػػابهة بالم ػػارات الحياتي ػػة الت ػػي يج ػػل تنميت ػػا لمطمب ػػة بمختم ػػؼ
مسػػتويات ـ التعميميػػةإ ومػػد ت ػػميف الم ػػارات الحياتيػػة فػػي المنػػاهج الد ارسػػيةإ واالسػػتراتيجيات

التعميمي ػػة المختم ػ ػة الت ػػي ل ػػا دور ف ػػي تنمي ػػة الم ػػارات الحياتي ػػةإ وبمس ػػتو الم ػػارات الحياتي ػػة
وعبلقت ػػا بالػػذكا ات المتعػػددة لػػد الطمبػػةإ واتجاهػػات المعممػػيف نحػػو تػػدريس الم ػػارات الحياتيػػة

لمطمبة.

 .2هػػدفت الد ارسػػات السػػابهة الػػى التعػػرؼ عمػػى الم ػػارات الحياتيػػة التػػي يجػػل تنميت ػػا لػػد التبلميػػذ
بمختمػػؼ مسػػتويات ـ كد ارسػػة عمػػي عطيػػة ( ) 2115إ وعحمػػد ق ػػطة ( ) 2116إ وبػػدوي الطيػػل

( ) 2117إ وعبد الرحمف وافي ( ) 2101إ وحسف عمراف ( ) 2101إ وميرفت عمي ()2100
إ وعمػ ػػاني الحص ػ ػػاف ( ) 2100إ وبمه ػ ػػيس داغسػ ػػتاني ( ) 2100إ وريح ػ ػػال نص ػ ػػر () 2100إ
وحمػػداف األغػػا ( ) 2102إ ودعػػا ال ػػحات ( ) 2102إ بينمػػا هػػدفت د ارسػػة ( سػػونيا ق ازمػػؿ )

( ) 2115الك ػػؼ ع ػػف فاعمي ػػة اس ػػتخداـ مس ػػرحة المن ػػاهج ف ػػي تنمي ػػة الم ػػارات الحياتي ػػةإ عم ػػا
الد ارسػػات التػػي هػػدفت الػػى الك ػػؼ عػػف مػػد ت ػػميف الم ػػارات الحياتيػػة فػػي المنػػاهج الد ارسػػية
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كدراسة هػد سػعد الػديف ( ) 2115إ وسػمر صػايمة ( ) 2101إ وصػادؽ الحايػؾ ( ) 2101إ

وعطػػا درويػػش وفػػايز عبػػو حجػػر ( ) 2100إ عمػػا د ارسػػة ها ػػـ المحاميػػد (  ) 2101فهػػد هػػدفت
التعرؼ عمى اتجاهات المعمميف في تدريس الم ارات الحياتية.

 .1تنوعػػت العينػػات المختػػارة فػػي الد ارسػػات السػػابهة فمعظم ػػا تم ػػؿ فػػي الطمبػػة عينػػة لمد ارسػػة م ػػؿ
دراسة عمي عطية ( ) 2115إ وسونيا فزامؿ ( ) 2115إ وهد سعد الديف ( ) 2115إ وعحمػد

ق ػػطة ( ) 2116إ وبػػدوي الطيػػل ( ) 2117إ وعبػػد الػػرحمف وافػػي ( ) 2101إ وحسػػف عم ػراف

() 2101إ وريحال نصر ( ) 2100إ وحمداف األغا ( ) 2102إ ودعا ال حات ( ) 2102إ
بينما دراسة سمر صايمة (  ) 2101إ وها ـ المحاميد ( ) 2101إ وميرفػت عمػي ( ) 2100إ
و تم مػػت عينت ػػا بػػالمعمميفإ عمػػا الد ارسػػات التػػي تم مػػت عينت ػػا فػػي األط ػػاؿ م ػػؿ د ارسػػة عمػػاني

الحص ػ ػػاف ( ) 2100إ وبمه ػ ػػيس داغس ػ ػػتاني ( ) 2100إ وكاميمي ػ ػػا عب ػ ػػد ال ت ػ ػػاح والس ػ ػػيد زي ػ ػػداف
(.)2102

 .2اس ػػتخدمت معظ ػػـ الد ارس ػػات الس ػػابهة الم ػػن ج التجريب ػػي م ػػؿ د ارس ػػة ب ػػدوي الطي ػػل ( ) 2117إ
وريحػ ػػال نصػ ػػر ( ) 2100إ وحمػ ػػداف األغػ ػػا ( ) 2102إ وكاميميػ ػػا عبػ ػػد ال تػ ػػاح والسػ ػػيد زيػ ػػداف

( ) 2102إ بينمػػا الدارسػػات التػػي اسػػتخدمت المػػن ج الوص ػ ي التحميمػػي ف ػػي د ارسػػة هػػد سػػعد
الديف ( ) 2115إ وسمر صايمة ( ) 2101إ وعبػد الػرحمف وافػي ( ) 2101إ وصػادؽ الحايػؾ

(  ) 2101إ وعطا درويش وفايز عبػو حجػر ( ) 2100إ عمػا الد ارسػات التػي اسػتخدمت المػن ج
ػبل التجريبػي ف ػي د ارسػػة حسػف عمػراف (  ) 2101ودعػػا ال ػحات ( ) 2102إ عمػا الد ارسػػات

التػػي اسػػتخدمت المن جػػيف الوص ػ ي والتجريبػػي مع ػاً إ د ارسػػة عمػػي عطيػػة (  ) 2115إ وسػػونيا

قزامؿ (  ) 2115إ وعحمد ق طة ( .) 2116

 .3وتعددت عدوات الدراسات والبحوث السابهة فمن ػا تم مػت عداتػل فػي اختبػار فػي الم ػارات الحياتيػة
م ػػؿ د ارسػػة عمػػي عطيػػة ( ) 2115إ وهػػد سػػعد الػػديف ( ) 2115إ وعحمػػد ق ػػطة ( ) 2116إ
وب ػػدوي الطي ػػل ( ) 2117إ عب ػػد ال ػػرحمف واف ػػي ( ) 2101إ وريح ػػال نص ػػر ( ) 2100إ عم ػػا

االس ػػتبانة فكان ػػت عداة لد ارس ػػة س ػػمر ص ػػايمة ( ) 2101إ وص ػػادؽ الحاي ػػؾ ( ) 2101إ وحس ػػف
عم ػ ػراف ( ) 2101إ وها ػ ػػـ المحاميػ ػػد ( ) 2101إ بينم ػ ػػا الد ارسػ ػػات الت ػ ػػي اسػ ػػتخدمت البػػ ػرامج

المهترحػػة م ػػؿ د ارس ػػة

) 2115 ( Hanleyإ وبمه ػػيس داغس ػػتاني ( ) 2100إ بينم ػػا د ارس ػػات

سونيا قزامؿ ( ) 2115إ وميرفت عمي ( ) 2100إ وحمداف األغا (  ) 2102استخدمت بطاقة

المبلحظة.

 .4توصمت الدراسات السابهة الى نتائج مف عهم ا:

عؼ تناوؿ محتو مهػرر التكنولوجيػا والعمػوـ

التطبيهي ػػة لمص ػػؼ العا ػػر لمم ػػارات الحياتي ػػةإ فعالي ػػة البرن ػػامج التعميم ػػي المهت ػػرح ف ػػي األن ػػطة

الترفي ية في تنمية الم ارات الحياتية لد عط اؿ ما قبؿ المدرسةإ يمتمؾ طمبة المرحمة ال انوية
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م ػارات حياتيػة ب ػكؿ جيػد ونسػبة فػوؽ المتوسػطةإ هنػاؾ

ػعؼ وا ػي فػي مسػتو الم ػارات

الحياتية المعاصرة التي يتعمم ا الطمبة خبلؿ دراست ـ لممنػاهجإ اتجاهػات المعممػيف نحػو تػدريس
الم ارات الحياتية كاف بدرجة مرت عة.
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التعميؽ العاـ عمى الدراسات والبحوث السابقة:

أوالً  :مف خالؿ استعراض الدراسات والبحوث السابقة التي تـ االطالع عمييا تبيف ما يمي:

تع ػػددت اتجاه ػػات ه ػػذ الد ارس ػػات والبح ػػوث الس ػػابهةإ وتنوع ػػت عه ػػداف اإ واختم ػػت عينات ػػاإ اال عن ػػا

ت ػ ػػترؾ فػ ػػي اهتمام ػ ػػا بالػ ػػدراماإ وبالم ػػػارات الحياتيػ ػػةإ ودارت ح ػػوؿ مجػ ػػاالت ال ػػدراما فػػػي التعمػ ػػيـإ
والم ارات الحياتيةإ وتدؿ ك رة الدراسات والبحوث التي تناولت الدراما في التدريسإ واالهتماـ بتنميػة

الم ارات الحياتية عمى االهتماـ المتزايد ب ماإ ومف ـ سار البحث الحالي ليحاوؿ عف ي يؼ جديداً

ف ػػي ه ػػذا المي ػػدافإ ويكم ػػؿ مس ػػيرة الب ػػاح يف الػ ػػسابهيف لمعالج ػػة تم ػػؾ اله ػػايا الت ػػي تتعم ػػؽ بالػػػدراما
والم ارات الحياتية.

ثانياً  :أوجو االتفاؽ ما بيف البحث الحالي والدراسات والبحوث السابقة :

البحث الراهف يت ؽ مه دراسات وبحوث كؿ مف :صػ ا عمػي ( ) 2112إ والسػيد عػزت ( ) 2114

إ ومػريـ األحمػدي ( ) 2115إ وهػػاروف الطػػورة ( ) 2116إ ولط ػػي عبػػو موسػػى (  ) 2116إ ووليػػد
عبػػػو خوصػ ػػة ( ) 2117إ وسػ ػػمو البمػ ػػوي ( ) 2101إ وه ػ ػػاـ زغم ػػوؿ ( ) 2101إ وعبيػ ػػر ال بػ ػػاش

() 2101إ وره ػ ػ ػػاـ الطوي ػ ػ ػػؿ ( ) 2100إ وميس ػ ػ ػػوف النب ػ ػ ػػاهيف ( ) 2100إ وعب ػ ػ ػػد الك ػ ػ ػػريـ ف ػ ػ ػػرج ال
()2102إ وعمػػؿ المرسػػي ( ) 2102إ وحسػػف دومػػي ( ) 2102إ وص ػ يل عم ػواف ( ) 2102إ مػػف
حيػػث اسػػتخداـ الػػدراما بب ػػكال ا المختم ػػة فػػي التػػدريسإ مػػه اخػػتبلؼ كػػؿ بحػػث عػػف ا خػػر حسػػل

طبيعة البحث.

كما يت ػؽ مػه د ارسػات وبحػوث كػؿ مػف :عمػي عطيػة ( ) 2115إ وسػونيا ق ازمػؿ ( ) 2115إ وهػد

سػ ػػعد الػ ػػديف ( ) 2115إ وعحمػ ػػد ق ػ ػػطة ( ) 2116إ وبػ ػػدوي الطيػ ػػل ( ) 2117إ وسػ ػػمر صػ ػػايمة

() 2101إ وعبد الرحمف وافي ( ) 2101إ وصادؽ الحايؾ ( ) 2101إ وحسف عمراف ( ) 2101إ
وها ػ ػػـ المحاميػ ػػد ( ) 2101إ وميرفػ ػػت عمػ ػػي ( ) 2100إ وعمػ ػػاني الحصػ ػػاف ( ) 2100إ وبمهػ ػػيس

داغسػػتاني ( ) 2100إ وحمػػداف األغػػا ( ) 2102إ ودعػػا ال ػػحات (  ) 2102فػي تنميػػة الم ػػارات
الحياتية لد الطمبة بمختمؼ مستويات ـ التعميمية.

ثالثاً  :أوجو االختالؼ ما بيف البحث الحالي والدراسات والبحوث السابقة :

رغـ االت اؽ بيف الدراسات والبحوث السابهة والبحث الحاليإ فذنل يختمؼ في مو وعل وهدفػل

واج ار تػل عػػف الد ارسػػات والبحػوث السػػابهلإ حيػػث يهػوـ بذعػػداد نصػػوص دراميػة تعميميػػةإ وبيػػاف ع رهػػا
فػػي تنميػػة الم ػػارات الحياتيػػة لػػد طمبػػة الصػػؼ ال اربػػه األساسػػيإ وخمػػت الد ارسػػات السػػابهة عمػػى حػػد
عم ػػـ الباح ػػة م ػػف الد ارس ػػات الت ػػي اس ػػتخدمت ال ػػدراما ف ػػي تنمي ػػة الم ػػارات الحياتي ػػة لمص ػػؼ ال ارب ػػه

األساسيإ حيث عن ا مرحمة م مة في تمكيف الطمبػة مػف الم ػارات الحياتيػة لحػاجت ـ ل ػا فػي حيػات ـ
العمميػػة والمدرسػػيةإ ووجػػل االخػػتبلؼ عف البحػػث الحػػالي طبػػؽ فػػي البيئػػة ال مسػػطينيةإ وتنػػاوؿ تنميػػة

الم ارات الحياتية مف خبلؿ الدراما.
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رابعاً  :أوجو إفادة البحث الحالي مف الدراسات والبحوث السابقة:

تـ االست ادة مف األطر النظرية لمدراسات والبحوث السابهة في تكويف قاعدة معرفيػة قويػة عػف

الدراما إ وعهميت اإ والم ارات الحياتية إ وعهميت اإ ـ االستراتيجيات التعميميػة المختم ػة التػي تناولػت
تنمي ػػة الم ػػارات الحياتي ػػة لمطمب ػػة بمختم ػػؼ مس ػػتويات ـ إ وا ػػافة ل ػػذلؾ فه ػػد تم م ػػت االس ػػت ادة م ػػف

الدراسات والبحوث السابهة فيما يمي:

 .0اسػتطاعت الباح ػػة عف تسػػتخمص الم ػػارات الحياتيػػة والتػػي تناسػػل طمبػػة الصػػؼ ال اربػػه األساسػػي
م ػػف د ارس ػػة ك ػػؿ م ػػف :عم ػػي عطي ػػة ( ) 2115إ وه ػػد س ػػعد ال ػػديف ( ) 2115إ وعحم ػػد ق ػػطة

() 2116إ وبػ ػ ػػدوي الطي ػ ػ ػػل ( ) 2117إ وس ػ ػ ػػمر ص ػ ػ ػػايمة ( ) 2101إ وعب ػ ػ ػػد ال ػ ػ ػػرحمف واف ػ ػ ػػي
()2101إ وصادؽ الحايؾ ( ) 2101إ وها ـ المحاميد ( ) 2101إ وميرفت عمي ( ) 2100إ
وعم ػػاني الحص ػػاف ( ) 2100إ وحم ػػداف األغ ػػا ( ) 2102إ ودع ػػا ال ػػحات ( ) 2102إ والت ػػي
يمكػػف االستر ػػاد ب ػػا عنػػد اعػػداد قائمػػة الم ػػارات الحياتيػػة المبلئمػػة والمناسػػبة والبلزمػػة لطمبػػة

الصؼ ال اربه األساسي.

 .2اسػػت ادت الباح ػػة مػػف تمػػؾ الد ارسػػات والبحػػوث التػػي تناولػػت اسػػتخداـ الػػدراما فػػي التػػدريس لتنميػػة
مت يػرات مختم ػػة ومتنوعػػةإ حيػػث اسػػت ادت الباح ػػة فػػي هػػذا المجػػاؿ مػػف د ارسػػة كػػؿ مػػف :صػ ا

عم ػػي ( ) 2112إ والس ػػيد ع ػػزت ( ) 2114إ وه ػػاروف الط ػػورة ( ) 2116إ ولط ػػي عب ػػو موس ػػى

() 2116إ وسػػمو البمػػوي ( ) 2101إ وه ػػاـ زغمػػوؿ ( ) 2101إ وعبيػػر ال بػػاش ( ) 2101إ
وره ػػاـ الطوي ػػؿ ( ) 2100إ وميس ػػوف النب ػػاهيف ( ) 2100إ وعب ػػد الكػ ػريـ ف ػػرج ال ( ) 2102إ

وعمػ ػػؿ المرسػ ػػي ( ) 2102إ وص ػ ػ يل عم ػ ػواف (  ) 2102فػ ػػي التعػ ػػرؼ عمػ ػػى طبيعػ ػػة الػ ػػدراماإ
وماهيت اإ وعهداف اإ عهميت اإ ودورها التربوي في مجاؿ التعمػيـإ وع رهػا عمػى نػواتج الػتعمـإ والتػي

من ا الم ارات الحياتية.

 .1معرفػػة بعػػض األدوات المسػػتخدمة فػػي تحديػػد وتهػػويـ الم ػػارات الحياتيػػةإ وهػػذا عفػػاد الباح ػػة فػػي
اعداد عدوات البحث وهي عبارة عف اختبار في الم ارات الحياتية.

 .2التعػػرؼ عمػػى مػػن ج الد ارسػػات والبحػػوث السػػابهة فػػي اختيػػار العينػػةإ وتحػػدد ذلػػؾ فػػي عف تم يػػؿ
العينة المجتمه األصمي المراد اج ار التجربة فيػلإ كػذلؾ عف كػوف العينػة مػف بػيف مػدراس التعمػيـ
العاـإ و رورة التبكد مف التكافؤ بيف عفراد العينة التجريبية وال ابطة.

 .3تعرؼ بعض األساليل اإلحصائيةإ والتي استخدمت ا الدراسات والبحوث السػابهةإ وكي يػة تحميػؿ
النتائج وت سيرها ت سي اًر عممياً ومو وعياً.

 .4التعرؼ عمى العديد مف الكتل والمجبلت التربوية والعممية والم ارجػهإ والتػي تخػدـ وت ػري البحػث
الراهف.
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.5

رورة ت يئة الطمبة مف است ارة حػل االسػتطبلع لػدي ـ وزيػادة مسػتو توقعػات ـ وتحديػد ال ػدؼ

مػػف الن ػػاط لزيػػادة دافعيػػت ـ نحػػو م ػػاهدة النصػػوص الدراميػػة والت اعػػؿ مع ػػا إ ومػػه األن ػػطة
المصاحبة ل ا.

خامساً  :أوجو تميز البحث الحالي عف الدراسات والبحوث السابقة :
يتميز البحث الحالي عف الدراسات والبحوث السابهة فيما يمي:

 .0اختارت الباح ة الصؼ الرابه األساسي لتطبؽ الدراسة عميلس نظ اًر ألف الطالل في هذ المرحمػة
يبدع باالعتماد عمى ن سلإ ويهؿ في هذ ال ترة اعتماد عمى عهمل بدرجة كبيرة.

 .2طبهت الباح ة الدراسة في البيئة ال مسطينية في ظؿ المن اج ال مسػطيني لمصػؼ ال اربػه األساسػي
في ال صؿ الدراسي ال اني مف العاـ الدراسي 2102إ  2101ـ.

 .1االهتمػػاـ بالػػدراما فػػي تنميػػة الم ػػارات الحياتيػػةإ كػػوف الػػدراما بنصوص ػ ا المختم ػػة تم ػػؿ صػػورة
واقعية لمطالل في كي ية التعامؿ مه ما يواج ل في حياتل اليومية مه الوسط المحيط بل.
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الفصؿ الثالث
اإلطار النظري
المبحث األوؿ :الدراما التعميمية


مهدمة



ماهية الدراما التعميمة



األسس ال مس ية لمدراما التعميمية




عهداؼ الدراما التعميمية

األهمية التربوية لمدراما التعميمية

 معايير صياغة العمؿ الدرامي التعميمي


الدراما التعميمية ونواتج التعمـ



ص ات معمـ الدراما التعميمية



عدوار المعمـ في الدراما التعميمية

المبحث الثاني :الميارات الحياتية



م وـ الم ارات الحياتية

عهمية اكتسال الم ارات الحياتية



عوامؿ اكتسال الم ارات الحياتية



خصائص الم ارات الحياتية



عساليل تعميـ الم ارات الحياتية



عهداؼ تعميـ وتعمـ الم ارات الحياتية



تصنيؼ الم ارات الحياتية
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الفصؿ الثالث

اإلطار النظري

مقدمة :

يتعرض هذا ال صؿ الى الدراما التعميمية إ والم ارات الحياتية متناوالً األفكار التالية :ماهيػة

الدراما التعميمية إ واألسس ال مس ية لمدراما التعميميػةإ وعهػداؼ الػدراما التعميميػة إ واألهميػة التربويػة
لم ػػدراما التعميمي ػػة إ ومع ػػايير صػ ػياغة العم ػػؿ ال ػػدرامي التعميم ػػي إ وال ػػدراما التعميمي ػػة ونػ ػواتج
الػ ػػتعمـإ وص ػ ػ ات معمػ ػػـ الػ ػػدراما التعميميػ ػػة وعدوار إ وم ػ ػػوـ الم ػ ػػارات الحياتيػ ػػةإ وعهميػ ػػة اكتسػ ػػال
الم ػػارات الحياتيػػة إ وعوامػػؿ اكتسػػال الم ػػارات الحياتيػػةإ وخصػػائص الم ػػارات الحياتيػػةإ وعسػػاليل
تعميـ الم ارات الحياتيةإ وعهداؼ تعميـ وتعمـ الم ارات الحياتيةإ وتصنيؼ الم ارات الحياتية.

ومف خبلؿ هذ األفكار يمكف االسػت ادة فػي بنػا برنػامج الد ارسػةإ الػذي ي ػدؼ الػى الك ػؼ

عػػف ع ػػر الػػدراما التعميميػػة فػػي تنميػػة الم ػػارات الحياتيػػة لػػد طالبػػات الصػػؼ ال اربػػه األساسػػيإ مػػف
خبلؿ استخداـ الدراما التعميمية في التدريس.

المبحث األوؿ :الدراما التعميمية
ماىية الدراما التعميمية :

ت يرت نظرة التربية ا ف الى المػتعمـ فمػـ يعػد معيػار حكم ػا عمػى نجاحػل وت وقػل بمهػدار مػا

ح ظتػػل ذاكرتػػل مػػف معمومػػاتإ وبمهػػدار مػػا اسػػترجعل ودونػػل فػػي ك ارسػػة اإلجابػػةإ تمػػؾ النظػرة ال ػػيهة
التي صبت معظـ التبلميذ فػي قوالػل جامػدة مت ػاب ةإ والتػي سػاهمت فػي اهػدار طاقػات ـإ وقػدرات ـ

العهميػػةإ التػػي جعمػػت المدرسػػة عبػػارة عػػف مكػػاف تػػذول فيػػل خصػػية التمميػػذإ وتحولػػت التمهائيػػة فػػي
عمميػػة الػػتعمـ الػػى معانػػاة فػػي التعمػػيـإ وهػػى النظػرة التػػي جعمػػت التعمػػيـ تعميميػػا تمهينيػػا يعػػود التبلميػػذ
عمػػى التػػذكر ا لػػى مػػف خػػبلؿ الح ػػظ واالسػػتظ ارإ وتحولػػت عهػػوؿ التبلميػػذ الػػى ونيػػة يصػػل في ػػا
المعمـ كمماتػل وعفكػار إ دوف عف يتػرؾ التبلميػذ فرصػة لمت كيػر والتسػاؤؿإ وبالتػالي حرمػوا مػف ممارسػة

انسانيت ـ.

األمػػر الػػذي علهػػى بظبللػػل عمػػى تبنػػى عفكػػار واتجاهػػاتإ ومػػداخؿ وطػػرؽ تربويػػة وتدريسػػيل

جديػػدة مػػف قبػػؿ الهػػائميف عمػػى عمميػػة التربيػػةإ ومػػف تمػػؾ االتجاهػػاتإ االتجػػا الػػذي ينػػاد باسػػتخداـ

الدراما التعميمية إ عي و ه المناهج الدراسية في قالل دراميإ وهػو اتجػا لػل مػا يبػررإ " حيػث تعػد
ال ػػدراما التعميمي ػػة م ػػف الم ػػداخؿ ال عال ػػة ف ػػي العممي ػػة التعميمي ػػةإ وال ػػذي يس ػػاعد عم ػػى تحهي ػػؽ الخبػ ػرة

المبا ػ ػرةإ ويبعػ ػػث الحيػ ػػاة فػ ػػي الم ػ ػواد الد ارسػ ػػيةإ ويجعم ػ ػػا ناب ػ ػػة بالحركػ ػػة إ فينتهػ ػػؿ التبلميػ ػػذ مػ ػػف
االسػػتظ ار الػػى المعاي ػػة إ فتنسػػال المعمومػػات والحهػػائؽ والم ػػاهيـ واالتجاهػػات والهػػيـإ الػػى عذهػػاف

التبلميػ ػذ بسػ ػ ولل ويس ػػرإ وبص ػػورة ػػائهة ومحبب ػػة ال ػػى ن وسػ ػ ـ ( الهر ػػيإ ) 13 :2110إ وتحت ػػؿ

الػدراما التعميميػػة حاليػػا موقعػػا م مػا فػػي الػػدوؿ المتهدمػػةإ حيػػث تتحػوؿ الػػدراما التعميميػػة الػػى وسػػيمة
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تعميمية تربويةإ ومدخؿ لمتدريس عك ر منل غاية عدبيػة عو فنيػةإ فمػيس ال ػدؼ مػف الػدراما التعميميػة إ
تخريج مم ميف عو مخرجيف محترفيفإ انما ال دؼ هػو توظيػؼ التم يػؿ الػدرامي فػي العمميػة التعميميػة

ب دؼ تنمية قدرات وامكانية التبلميذ عمى نحو عف ؿإ والى عقصى مد .

فالػدراما التعميميػة مػف حيػػث طبيعت ػا وعهميت ػا وعهػداف ا ومػػد فعاليت ػا فػي عمميتػي التعمػػيـ

والػػتعمـ فك ػرة قديمػػة غيػػر عف الم ػػظ المسػػتخدـ لمتعبيػػر عػػف ال ك ػرة هػػو الجديػػدإ فالمسػػرحية مسػػتحد ة
مؤداها احيا المػواد الد ارسػية وتجسػيدها عمػى ػكؿ مسػرحي د ارمػيإ معتمػد عمػى خصػيات تنػبض

بالحياةإ لمتخمص مف جمود الكممات المكتوبة عمى ص حات الكتل الدراسية.

ومف هنا يجل عف تعتمد طرؽ التدريس المختم ة عمػى ايجابيػة ون ػاط المػتعمـإ فػالمتعمـ هػو

محور عممية التربية مف عجؿ ذلؾ عمينا تبني رؤ جديدةإ ومداخؿ وطرؽ تدريس عك ر فعالية وعك ر
ت ويهاًإ " بحيث ال ندفه المتعمـ الى ال عور بالممؿإ منتظ اًر ب ارغ الصبر انت ا زمػف الحصػةإ وهػو

الممؿ الذي ي سر لنا عي اً سماع صيحات الب جة وال رح التي يطمه ا معظـ التبلميذإ عند م ادرت ـ

حجػرة ا
الدرسػػة عنػػد سػػماع ـ لصػػوت جػػرس المدرسػةإ وكػػبف حجػرات الد ارسػػة عصػػبحت مكانػاً ب ي ػاً
من اًر لمعظـ التبلميذ إ فعمينا اعماؿ ال كر لتبني مداخؿ وط ارئػؽ تػدريس تعتمػد عمػى ن ػاط وايجابيػة

المتعمـ " ( .الهر ي إ  2110إ .) 16

وهػو األمػر الػػذي يمكػف تحهيهػل مػػف خػبلؿ الػدراما التعميميػػة إ وهػو مػا يمػػد التبلميػذ بدافعيػػة

جديػػدةس ألنػػل ال ػػي يعػػوؽ المػػتعمـ ع ػف الػػتعمـ عك ػػر مػػف الرتابػػة والممػػؿإ فالػػدراما التعميميػػة خػػروج
بالمواد الدراسية مف المجاالت ال يهة المحدودة الى صور متحركة وتحويم ا الػى صػورة حيػة ناطهػة

محببػػة الػػى ن ػػوس التبلميػػذس ممػا يجعم ػػا عك ػػر حيويػػة واقناعػاًإ تبعػػد وتبػػدد الممػػؿ الػػذي قػػد ي ػػعر بػػل

الطبلل ع نا التػدريسإ وهػو مػا يمػني التػب ير المبا ػر فػي التبلميػذإ ويحهػؽ الخبػرة المبا ػرة لممػؤدي

والمتمهي عمى حد سوا س ألف العممية التعميمية خرجت مف كون ا معمومات تمؤل ب ػا عهػوؿ التبلميػذإ

وانما هي خبرات يكتسب ا المتعمـ.

والػدراما التعميميػة تهػوـ عمػى تحويػؿ حجػرة الد ارسػة الػى ميػداف عممػي هػافي ترفي ػي محبػػل

الػػى الن ػػوس تنهػػؿ عػػف طريه ػػل المػػادة التعميميػػة فػػي صػػورة ػػيهة وجذابػػةإ ممػػا ييسػػر عمميػػة ال ػػـ

واالسػػتيعالس وذلػػؾ ألف الػػدرس الهػػائـ عمػػى الػػدراما التعميميػػة لػػل و ػػار ايجابيػػة عديػػدة عمػػى التبلميػػذإ
ف ي الوقت الذي ي ػاهد فيػل التمميػذ بعينػلإ ويسػمه ببذنيػل إ فذنػل يت اعػؿ مػه الػنص الػدرامي بحواسػل

ووجدانلس مما يجعؿ المادة التعميمية المهدمة راسخة مؤكدة لد المتعمميف.

فاألسػػاس الػػذي تهػػوـ عميػػل الػػدراما التعميميػػة هػػو عف المػػتعمـ يجػػل عف يكػػوف محػػور العمميػػة

التعميمي ػةإ وعف الػػتعمـ الحهيهػػي يحػػدث عنػػدما يهػػوـ المػػتعمـ بن ػػاط مخطػػط بعنايػػةإ يمكػػف مػػف خبللػػل
تنمي ػة الم ػػاهيـ واالتجاهػػات والم ػػاراتإ السػػتناد عمػػى
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ػػرورة جعػػؿ الػػتعمـ م ػػوقاً وفعػػاالًإ وتحويػػؿ

الػػدرس التعميمػػي مػػف التمه ػيف والجمػػود الػػى الت اعػػؿ والحيويػػةإ والرقػػي بم نػػة المعمػػـ مػػف ممهػػف ومعمػػـ
مادة دراسية الى مربي وقائد ومبدع.

ومػػف هنػػا كػػاف السػػعي نحػػو اسػػتخداـ الػػدراما التعمػػيـ فػػي تػػدريس الم ػواد الد ارسػػية المختم ػػة

وتهديـ نصوص درامية تعميمية هادفةس حتى تدل الحياة والن اط فػي تمػؾ المػوادإ وت ػيه الب جػة فػي
ن وس التبلميذ.

واف الػػدراما التعميمي ػة هػػي نػػوع مػػف الن ػػاط المدرس ػي فػػي المجػػاؿ الم ػػوي يهػػوـ بػػل التبلميػػذ

ويسػػتخدموف فيػػل الم ػػة اسػػتخداما موج ػاً ناجحػاً فػػى المواقػػؼ الحيويػػة الطبيعيػػة التػػي تتطمػػل الحػػديث
واالسػػتماع واله ػ ار ة والكتابػػة إ وهػػو طريهػػة تعميميػػة ناجحػػة فػػي تػػدريس الم ػػة ومهياسػػا دقيهػػا لمسػػتو

التبلميػذ في ػاإ" فالػدراما التعميميػة طريهػة لتنظػيـ المحتػو العممػي لممػادة الد ارسػية لمتػدريس وتت ػػمف
اعادة تنظيـ الخبرة وت كيم ا فػي مواقػؼ إ والتركيػز عمػى العناصػر واألفكػار الم مػة المػراد توصػيم ا
عمى عف يهوـ التبلميذ بتم يؿ األدوار الرئيسية المت منة في المواقؼإ وذلؾ لتيسػير وتو يي المػادة

العمميةإ تحػت رعاية المعمـ وتوجي ل المستمر.

ويػػتـ ادخػػاؿ الػػدراما التعميميػػة الػػى الصػػؼ الد ارسػػي بتحويػػؿ المواقػػؼ التعميميػػة الػػى ععمػػاؿ

درامية بسػيطةإ تم ػؿ فػي حجػرة الػدرسإ ويػؤد المتعممػوف تمػؾ األدوار الدراميػة فترسػة فػي عذهػان ـ
كمم ميف ومت رجيفإ فالدروس معظم ا قابمة لممسرحة.

فالػػدراما التعميميػػة ػػكؿ فنػػي مػػف ع ػػكاؿ األدلإ ارتبطػػت مػػف حيػػث الم ػػة بالروايػػة والهصػػةإ

واختم ػػت عن مػػا فػػي تصػػوير الصػراعإ وتجسػػيد الحػػدثإ وتك يػػؼ العهػػدةإ وقػػد تبخػػذ الػػدراما التعميميػػة
كؿ ال عر وزناً وقافيةإ عو تتحرر مف هذيف الهيديف وتبخذ كؿ الن ر( سميمافإ .) 202 :2113

وهي ػكؿ مػف ع ػكاؿ ال ػف األدبػي الهػائـ عمػى تصػور ال نػاف لهصػة تػدور حػوؿ خصػيات

تدخؿ في عحػداثإ وتتسمسػؿ عحػداث هػذ الهصػة مػف خػبلؿ الحػوار المتبػادؿ بػيف ال خصػياتإ ومػف
خػ ػػبلؿ الص ػ ػراع الػ ػػذي ين ػ ػػبإ ػ ػػـ يتػ ػػبزـ ػ ػػـ ينت ػ ػػي عػ ػػف طريػ ػػؽ المصػ ػػالحة عو ال صػ ػػؿ بػ ػػيف الهػ ػػو

المتصػػارعةإ وتتجسػػد هػػذ الصػػورة عػػف طريػػؽ المم مػػيف والػػديكور والمبلبػػس واإل ػػا ة والموسػػيهى
(العنانيإ .) 02 : 2111

فالدراما التعميمية يهصد ب ا في هذ الدارسة و ه المنػاهج الد ارسػية فػي قالػل د ارمػيإ مػف

خبلؿ تجسيد المواقؼ واألحداث التي بداخم ا وتم يم ا في داخؿ حجرة ال صؿ عو في المدرسة.

األسس الفمسفية لمدراما التعميمية:

يصبي المتعمموف مف خبلؿ الدراما التعميمية م ػاركيف فػي العمػؿ الػدرامي ومػف خػبلؿ هػذ

الم اركة يتمهوف دروس ـ ويستك وف طبيعة المن ج الدراسي المهرر عمي ـإ بحيث ال ينػدفه المػتعمـ
الى ال عور بالممؿإ ذلؾ الممؿ الذي يجعمػل يجمػس داخػؿ الحجػرة الد ارسػية نػاظ اًر الػى عهػارل سػاعتل

لحظػػة بمحظػػة منتظ ػ اًر ب ػػارغ الصػػبر انت ػػا زمػػف الحصػػة التػػي عصػػبحت لديػػل مكان ػاً من ػ اًر ب ي ػاًإ
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فالدراما التعميمية تصػبي مػف خبللػل حجػرات الد ارسػة عمػاكف محببػة الػى ن ػوس المتعممػيفس العتمػاد

عمى ايجابية وم اركة ون اط المتعمـإ هذا الن اط هو جوهر المناهج الدراسيةإ وهو ما يمد التبلميذ

بدافعيػػة جديػػدة ال حػػدود ل ػػا مػػف خػػبلؿ تبديػػد الممػػؿ الػػذي ي ػػعر بػػل التبلميػػذإ " ألف الػػدراما التعميميػػة

حولػت جمػػود الحػػروؼ واألرقػػاـ المكتوبػػة الػػى صػػورة حيػػة ناطهػػة ن ػػطة محببػػة الػػى المتعممػػيفس ممػػا
يمػ ػػني التػ ػػب ير المبا ػ ػػر فػ ػػي التبلميػ ػػذ ويحهػ ػػؽ الخب ػ ػرة المبا ػ ػرة لممػ ػػؤدي والمتمهػ ػػي عمػ ػػى حػ ػػد س ػ ػوا

( الهر يإ .) 64 : 2110

وتت ؽ الدراما التعميمية مه طبيعة المتعمـ وحبل لمعل واالنطبلؽ وممارسة الن اطإ فبصػبي

بم ابة ابتسامة م رقة م يئة لل تجمه بيف التعميـ والتربية والترفيل والم اهدة وال ف واإل ارة والحركة

واإلبداع والت كير ( حسيفإ .) 46 :2113

كمػػا عنػػل مػػف خػػبلؿ الػػدراما التعميميػػة يت يػػر الموقػػؼ التعميمػػي وعدوار المعمػػـ والمػػتعمـإ فبػػدالً

مػػف قيػػاـ المعمػػـ بتوجيػػل حدي ػػل التمهينػػي عػػف خصػػية عو موقػػؼ معػػيف فػػي الكتػػال المدرسػػي معتمػػداً
عمػػى التكػرار والتمهػػيف وح ػػظ الطػبلل لتمػػؾ ال خصػػيات والمواقػػؼ واألرقػػاـ دوف تػػب ر ب ػػا واالسػػت ادة
من ػػا والتعػػرؼ عمػػى جميػػه جوانػػل ال خصػػية والمواقػػؼإ يصػػبي التمميػػذ فػػي الػػدراما التعميميػػة هػػذ

ال خصػػية واألرقػػاـ ن سػ ا مػػف خػػبلؿ محاكات ػػا وتم يم ػػا وعدا عدوارهػػاإ وع ػواً م ػػاركاً فػػي صػػياغة
وتجسيد هذا الموقؼ ( حمسإ  2111إ ) 26س مما يجعؿ هنػاؾ فرقػاً اسػعاً بػيف عف تػتمهف وتتعػرؼ
عمى ال خصية والموقؼ مف خبلؿ المعمـإ وبيف عف يتحوؿ المتعمـ ليصبي تمؾ ال خصيةإ وي ػارؾ

في صنه الموقؼ مف خبلؿ العمؿ الػدرامي الػذي لػل تػب ير فػي عف تػدل الحيػاة والحركػة والن ػاط فػي
تمؾ المواد الدراسية التي تت مف خصيات ومواقؼ عدةإ فيصبي التعمـ عبهػى ع ػ اًر ونتائجػل وا ػحة

المعالـ إ ( كري إ  2112إ ) 042إ ويترؾ في ن وس المتعمميف خبرات سارة نتجت عف االعتماد
عمػػى الممارسػػة والم ػػاركة والػػتعمـ الػػذاتيإ فالنجػػاح الػػذي يحههػػل المػػتعمـ مػػف خػػبلؿ الن ػػاط الػػذاتي

والم اركة ي جعل عمى االستمرار في التعمـإ ألف النجاح يؤدي غالباً الػى مزيػد مػف النجػاحإ ويمكػف

لنا مػف خػبلؿ مػا سػبؽ تمخػيص عهػـ األسػس ال مسػ ية التػي يعتمػد عمي ػا التػدريس الممسػرح فيمػا يمػي

(ع انة والموحإ :) 02 : 2116

 .0ن اط وفعالية المتعمـ وم اركتل ب كؿ ايجابي كمحور العممية التعميمية.

 .2تحويؿ ومعالجة المهرر الدراسي عو بعض محتوياتل بطريهة دراميةإ تعتمد عمػى الحػوار والن ػاط
الدرامي تتحوؿ مف خبللل األحداث والمواقؼ المتنوعة الى وقائه حية ممموسةإ يتـ التعبير عن ا
بصورة ناب ة بالحركة والحياة.

 .1اعتماد الدراما التعميمية عمى است بلؿ عك ر مف حاسة لد المتعمـ ع نػا عمميػة التػدريسإ نظػ اًر
لتركيػػز عمػػى الح ػواس المختم ػػة المتم مػػة فػػي حاسػػة الكػػبلـ والسػػمه والرؤيػػة والممػػسإ ممػػا يجعػػؿ

الخبرات التعميمية المهدمة عك ر مهاومة لمنسياف.
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 .2تحويؿ الحجرة الدراسية مف مكػاف من ػر ب ػيض لػد المتعممػيف يحػد مػف ن ػاط وحركػة وانطػبلؽ

وحرية المػتعمـ مانعػاً ايػا مػف التسػاؤؿ والت كيػر واإلبػداعإ الػى مكػاف محبػل الػى الن ػوس يه ػى

فيل المتعمـ معظـ وقتل دونما

جر عو ممؿ.

 .3يت ير المعمـ في الدراما التعميمية دور فبدالً مف كونل ممهناً لممعمومات يصػبي موج ػاً ومخططػاً
وميس ػ اًر لمعمميػػة التعميميػػة مػػف خػػبلؿ تهديمػػل لممػػادة التعميميػػة والخب ػرات والمواقػػؼ التػػي تت ػػمن ا

بصورة درامية .

 .4األخذ بعيف االعتبار طبيعة المتعمـ ومراحؿ نمو العهمي والن سػي واالجتمػاعي والم ػوي وحاجاتػل
الن سػػية واالجتماعيػػة كونػػل هػػو الم ػػارؾ والمتمهػػي فػػي وف واحػػدإ وحبػػل لمعػػل والمحاكػػاة والتم يػػؿ

وممارسة األن طة والم اركة واالنطبلؽ.

 .5دورة كوسػػيمة اتصػػاؿ حيػػة ومبا ػرة مػػؤ رة فػػي السػػموؾ ونهػػؿ المعػػارؼ وتنميػػة السػػموؾ اإلبػػداعيإ
مما يجعؿ لل دو اًر اتصالياً اعبلمياً عمى درجة كبيرة مف األهمية.

 .6تنػػاوؿ الػػدراما التعميميػػة لمك يػػر مػػف المو ػػوعات واله ػػايا ذات الطػػابه الػػديني والروحػػيإ فعػػف
طري ػػؽ التوجي ػػات الديني ػػة والروحي ػػة ي ػػتـ ت ػػدعيـ اله ػػيـ األخبلقي ػػة اإليجابي ػػةإ واكس ػػال المتعمم ػػيف
السموكيات التي ترفه بف المجتمهإ وتعمؿ عمى تهوية الروابط بيف عفراد .

 .7مسػػاهمت ا فػػي تزويػػد المػػتعمـ بػػالخبرات واالتجاهػػات والمعمومػػات التػػي تسػػاعد عمػػى النجػػاح فػػي
الحياة ومواج تل م كبلت الحا ر والمستهبؿ.

.01

اسػػتخداـ مسػػتحد ات تكنولوجيػػا التعمػػيـ إ وتبل ػػي دور المعمػػـ الممهػػف الػػذي بػػدع يخػػرج مػػف

اطار العصرإ وتجمد في اطار عصر قديـ انت ى بما فيل مف عساليل تعميمية بطيئة ومممػةإ ال

تتناسل والعصر الذي نعيش فيل.

.00

مواج ة ال هافات المكتسبة التي قد تصؿ الينا عبػر دوؿ تحػاوؿ غزونػا هافيػاً ب ػرض هافت ػا

عمينػػاإ وهػػو مػػا يجػػل عف نهاومػػلإ ح اظػاً عمػػى هويتنػػا المتم مػػة فػػي هافتنػػا الهائمػػة عمػػى ال وابػػتإ
م ؿ الم ة والمهدسات الدينية والوطنية والهومية واألسرية.

أىداؼ الدراما التعميمية :

يعتب ػػر ال ػػدؼ الػ ػرئيس م ػػف ال ػػدراما التعميمي ػػة ه ػػو الخ ػػروج ب ػػالمواد الد ارس ػػية م ػػف المج ػػاالت

المحدودة الى صور حيػة متحركػة عك ػر حيويػة واقناعػاًس ممػا ييسػر اسػتيعاب ا إ لػذلؾ كػاف مػف الم ػـ
عف تت ي األهداؼ التي يمكف عف تحهه ا الدراما التعميمية فػي عذهػاف الهػائميف عمػى تخطػيط وتن يػذ

األعمػػاؿ الدراميػػة مػػف عجػػؿ تحهيػػؽ عهػػداؼ المػػن جإ ألنػػل مػػف المسػػمـ بػػل عف درجػػة و ػػوح ال ػػدؼ

تتناسل تناسباً طردياً مه درجة تحهيهل.

24

فاألهػ ػػداؼ التػ ػػي تسػ ػػعى الػ ػػدراما التعميمػ ػػة لتحهيه ػ ػػا مػ ػػف خػ ػػبلؿ توظيػ ػػؼ الػ ػػدراما التعميميػ ػػة

وعن ػ ػػطت ا المنوعػ ػػة داخػ ػػؿ المؤسسػ ػػات التعميميػ ػػة كػ ػػا تي ( الهر ػ ػػيإ  ( ) 2110حمػ ػػسإ ) 2111
( كريإ  ( ) 2112حسيفإ  ( ) Essit,2006( ) 2113ع انة والموح إ :) 2116

 .0تنمية قدرات المتعمميف في مجاؿ استخداـ الم ة العربية ال صحى الس مة الهريبة مػف واقػه المػتعمـ
واكساب ـ حسف البياف بالمساف واإللها السميـ.

 .2تنويه وتحسيف طرائؽ التدريس المستخدمةإ والبعد عف التهميدية من ا.

 .1تحويػػؿ المنػػاهج الد ارسػػية والتػػي من ػػا مػػا يتسػػـ بالصػػعوبة وج ػػاؼ األسػػمول الػػى مواقػػؼ وخب ػرات
ذات معنى يمكف لممتعمـ ف م ا بس ولة ويسر وبصورة محببة الى الن س.

 .2تنمية التذوؽ ال ني لد المتعمميف مف خبلؿ اإلحساس بالجماؿإ لما ينطوي عميل العمؿ الػدرامي
مف فنوف متعددة تتم ؿ في فف األدا الم وي والحركي والت كيؿ والموسيهى.

 .3صػهؿ مواهػل الطػبللإ مػف خػبلؿ الك ػؼ عػف قػدرات ـ المتنوعػة والعمػؿ عمػى تنميت ػا وتوجي ػا
م ؿ الخطابة والتم يؿ والرسـ وتصميـ الديكور واإلدارة والتوجيل  ...وغيرها مف الهدرات.

 .4اكسال المتعمميف الهيـ المتنوعة التي تتم ؿ في الهيـ الدينية واألخبلقية واالجتماعيةإ التي تنادي
ب ا التربية ال اممة لممتعمـ.

 .5تنمية قدرة المتعمميف لم ارات السػرعة فػي التعبيػر والت كيػرإ ونهػؿ األفكػارإ وجػودة النطػؽ وحسػف
األدا إ واالسػػتنتاج وابػػدا الػرعيإ والجػرعة األدبيػػةإ والعمػػؿ الجمػػاعيإ واالن ػػباط والنظػػاـ وتحمػػؿ

المسؤولية.

 .6تنمية م ارات االتصاؿ ال وي لممتعمميف متم مة في مجمم ا بم ارات االستماع وودابلإ وم ارات
التحدث وتمؾ الم ارات مف عهـ الم ارات الم مة لممػتعمـ داخػؿ وخػارج حجػرة ال صػؿإ وهػي التػي
تعطيل الهدرة ال ائهة عمى التواصؿ مه ا خريف بصورة مميزة.

 .7اتاحػػة ال رصػػة عمػػاـ المتعممػػيف لتعػػرؼ الحيػػاة االجتماعيػػةإ وتعػػرؼ طبػػائه مػػف حولػػل وم ػػاعرهـ
وعػادات ـ وتهاليػدهـإ ومػػا يعتنهونػل مػف ديانػػاتإ ممػا يسػػاعد عمػى زيػادة المعرفػػة ب ػعول و هافػػات

العالـ مف حول ـإ مما يجعم ـ قادريف عمى الت اعؿ مع ـ.

.01
.00

ا ارة وتنمية الخياؿ لد التبلميذ باعتبار ذلؾ مف

روريات اإلبداع ونمو الهدرات العهمية.

تزويد المتعمميف بالخبرات الجديدة والتي توسه مدارك ـ وتجعم ـ عك ر قدرة عمى ف ـ عن س ـ

وذوي ـ ب

ؿ مػا ت يػر فػي ـ مػف التسػاؤالت التػي تزكػي فػي ـ روح البحػث والتنهيػل السػتطبلع مػا

يصعل عمي ـ ف مل.
.02

ت ريو حنات المتعمميف االن عالية فالدراما التعميمية تساعدهـ عمى تحهيؽ رغبػات ـ بطريهػة

تعوي ػيةإ وتنميػة قػدرات ـ عمػى الػتخمص مػف ال ػيؽ والسػخط وال

تر

ا البيئة مف حول ـ.
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ػل وال ػ وط الن سػية التػي

.01

تنمية قدرة المتعممػيف عمػى الت كيػر االبتكػاريس ألف الػدراما التعميميػة تهػدـ ل ػـ مجموعػة مػف

.02

ػ ؿ عوقػػات فػراغ الطػػبلل فػػي عن ػػطة تربويػػة هادفػػة تحػػت ا ػراؼ ذوي الخبػرةإ لمت مػػل مػػف

ال رص التي تساعدهـ عمى الت كير المنظـ واالبتكار.

خبلل ا عمى االنطوائية والعدوانية واألنانية وحل الػذات والبلمبػاالة وتعميػؽ البعػد االجتمػاعي فػي

سموؾ الطبلل.
.03

ت ػػدريل التبلمي ػػذ عم ػػى العم ػػؿ الجم ػػاعي التع ػػاونيإ م ػػف خ ػػبلؿ توزي ػػه األدوار والمس ػػئوليات

.04

معالج ػػة محتوي ػػات الم ػػن ج الد ارس ػػي بطريه ػػة درامي ػػة تعتم ػػد عم ػػى الحػ ػوار والحرك ػػة والن ػػاط

عمي ـإ في اطار مف الت اهـ واالنسجاـ والتعاوف وتنمية الهدرات ال ردية والجماعية.

التم يمػػيإ بحيػػث تتحػػوؿ األحػػداث والمواقػػؼ المختم ػػة الػػى وقػػائه حيػػة ممموسػػةإ يػػتـ التعبيػػر عن ػػا

بصورة ناب ة بالحركة والحياة.
.05

تزويد المتعمميف بالتجارل الحية الجديدةإ والتي تحوؿ المعمومات الجافة الى حياة وممارسػة

وتطبيؽإ والتي تػربط المدرسػة بػالمجتمه والبيئػات المختم ػة إ فتصػبي المدرسػة اعػداداً لمحيػاة إبػؿ

هي الحياة ن س ا.

.06

المسػػاهمة فػػي عػػبلج بعػػض الم ػػكبلت السػػموكية والن سػػية م ػػؿ( :النطػػؽ واالنطػوا والخجػػؿ

وفهداف ال هة والعدوانية والتوتر الن سي).

ويمكػػف لنػػا ايجػػاز عهػػداؼ الػػدراما التعميميػػة فػػي تحهيػػؽ عهػػداؼ المن ػػاج الد ارسػػيإ وتيسػػير

التعمػػيـإ وجعمػػل م ػػوقاً ووظي ي ػاًإ وتطػػوير ط ارئػػؽ التػػدريسإ واسػػتراتيجياتلإ وتعميػػؽ الم ػػاهيـ والهػػيـ
واالتجاه ػ ػػاتإ وتهريػػ ػػل الظ ػ ػ ػواهر الطبيعيػػ ػػة واالجتماعي ػ ػػة واألح ػ ػػداث والم ػ ػػاهيـ وتنميػػ ػػة العبلقػػ ػػات
االجتماعيػةإ والتػدريل عمػى العمػػؿ الجمػاعي التعػاوني وعػبلج بعػػض الم ػكبلت السػموكية والن سػػيةإ

واكت اؼ قدرات التبلميذ وتنميت ا وتوجي ا الوج ة الصحيحة وتنمية خياؿ الط ؿ وابداعاتلإ وتنمية
م ػارات االتصػػاؿ ال ػ ويإ وتنميػػة الػػذوؽ ال نػػي والجمػػاليإ وا ػػاعة الحػػل والػػود بػػيف عف ػراد المجتمػػه
المدرسي جميع ـ وتوفير جو مف الصداقة بيف التبلميذ فيما بين ـ مف ج ة والمعمـ مف ج ة عخر .

األىمية التربوية لمدراما التعميمية:

المسرح مػف عقػدـ ال نػوف التػي مارسػ ا اإلنسػافإ وهػو مؤ ػر بميػو عمػى تهػدـ وازدهػار األمػـإ

ا افة الى عنل عبو ال نوفس ألنل يحتوي كؿ ال نوفإ وألنل مدرسة ومؤسسػةإ ومعمػـ ومربػيس وألنػل فػف
الت اعؿ والم اركة س وألنل األقدر في التب ير عمى الناس (عبد النبيإ ) 00 : 0763إ فرجاؿ التربية
عصبي محط اهتمام ـ في هذ األياـ هو المتعمـ ألنل محور العمميػة التعميميػةإ فبخػذوا يولػوف بعنايػة
خاصة المتعمـ في كافة المجاالت معتبريف عف المسرح مف عهـ األدوات التي يمكف عف توظؼ لتهديـ

المعرفة والتسمية معاًإ ألف النصوص الدراميػة المهدمػة لممتعممػيف تسػاهـ فػي مواقػؼ ك يػرة فػي تػوفير
الخبرات البديمة التي تهرل المتعمـ مف الخبرات الحهيهية.
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ولعؿ استخداـ الدراما التعميمية عهـ المداخؿ التدريسية التي توفر لممػتعمـ بيئػة ريػةإ تجعمػل

يػتعمـ بن سػل عػف طريػؽ بػذؿ الج ػد والم ػاركة ال عالػة فػي عن ػطة عمميػة التعمػيـ والػتعمـإ كمػا تجعمػل
يػػتعمـ مػػف خػػبلؿ الخب ػرات البديمػػة م ػػؿ األفكػػار عو الهػػيـ المجػػردة عو األحػػداث التاريخيػػة التػػي م ػػى
عمي ػػا الػػزمفإ وهػػو يسػػمي بتحهي ػػؽ عهػػداؼ تعميميػػة متعػػددةإ تتحه ػػؽ بحػػذؼ بعػػض العناصػػر غي ػػر

الم مػة مػف المػػادة التعميميػة التػػي قػد ت ػػتت انتبػا المػػتعمـإ عػف طريػػؽ اعػادة تنظػػيـ الخبػرة وت ػػكيم ا
والتركيز عمى األفكار الم مة التي تخدـ ال دؼ التعميمي ( ع انة والموحإ .) 25 :2116

ومف هنا تبتي عهمية استخداـ الدراما التعميمية كمدخؿ مؤ ر وفعاؿ في توصيؿ المعمومػات

الى المتعمـ في س ولة ويسرإ ف و يتيي ال رص عماـ التمميػذ ليعبػر عػف امكانياتػل الجسػمية والحركيػة
والعهمية مف خبلؿ عمؿ ي يػر اهتمامػلإ وتجسػيد المعمومػات والحهػائؽ عمامػل يزيػد ذلػؾ مػف و ػوح ا
ومػػف الهػػدرة عمػػى اسػػتيعاب اإ والهػػدرة عمػػى اسػػترجاع وتػػذكر تمػػؾ المعمومػػاتس ألن ػػا ارتبطػػت بخب ػرة

عا ا التمميذ في اطار مسرحي (. ) Lewis and Rainer , 2005

والدراما التعميمية ل ا دور تربوي ممحوظ ف ي تنمي قدرات المتعمـ اإلدراكيػة وصػهؿ مواهبػل

العهمية والحسية واالجتماعيةإ كما تعمؿ عمى تنمية خصية المتعمـ واعػداد ل ػـ العػالـ مػف حولػلإ

وهي ب ذا نافعة لمتمميذ الذي يهوـ باألدا ف ي تنمي ت كير وتعممل ودال الحديث والمناق ػة واحتػراـ

الرعي ا خرإ عما التمميذ الم ػاهد تهػدـ لػل خبػرة حيػة وصػورة مػف صػور الحيػاة التػي يعي ػ ا وتعطيػل
بع ػاً مػف ط ارئػػؽ الت مػل عمػػى الم ػكبلت التػػي قػد يواج ػا فػػي الحيػاة وهػي بػذلؾ يػػوفر عميػل وقتػاً

وج داًإ وهي ت يد المعمـ اذ تهدـ لل ن اطاً جديػداً م ػوقاً لتبلميػذ يسػتطيه عف ي ػترؾ فيػل كػؿ تمميػذ
بحسل قدراتل وامكاناتل.

وت ػوؽ الػدراما التعميميػة غيرهػا مػف المػداخؿ التعميميػة األخػر فػي التػب ير عمػى التبلميػذ س

ألن ػا ت ػػه عمػػام ـ الوقػػائهإ واأل ػػخاصإ واألفكػػار ب ػػكؿ مجسػػد ومممػػوس ومرئػػي ومسػػموعإ واذا
كانت هناؾ مهولة

يرة لجوف ديو تهوؿ" :اف عرض صورة خير مػف علػؼ كممػة"إ فمػاذا يمكػف عف

يهاؿ عف صورة متحركػة وناطهػة تعتمػد عمػى الت اعػؿ والتػب ير والتػب رإ لػذا يعػد الػدور التعميمػي الػذي
يهوـ بل التدريس الممسرح دو اًر فعاالً ومؤ اًر في العممية التربوية عند استخدامل في مناهجنػا الد ارسػية

( اس ػػكندرإ ) 36 : 0770إ ويت ػػي ه ػػذا ال ػػدور فيم ػػا يمك ػػف تحهيه ػػل ب ػػل فيم ػػا يم ػػي ( عب ػػو الخي ػػرإ
)0766إ ( الهر يإ ) 2110إ ( ع انة والموحإ :) 2116

 .0وسػػيمة فعالػػة لتبسػػيط المػػن ج الد ارسػػيإ ومسػػاعدة التبلميػػذ عمػػى اسػػتيعال الػػدروس بطريهػػة فعالػػة
غير تهميدية عساس ا الدراما التعميمية .

 .2يهدـ صو اًر حية وناطهة ومحسوسة وممموسة ومرئية ومسػموعة كبن ػا تحػدث عمػاـ المتعممػيف فػي
عالـ الحهيهة.
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 .1تحويؿ حجرة ال صؿ الى ميداف عممي هافي ترفي ي بتهديـ المادة العممية في صورة يهة جذابة
ي ػػاهدها التبلميػػذ ويسػػمعون ا ويت ػػاعموف مع ػػا بحواس ػ ـ ووجػػدان ـإ ممػػا يجعػػؿ المػػادة المهدمػػة

مسرحياً راسخة في عهول ـ.

 .2توفير جو مف الصداقة والود والت اهـ واالحتراـإ بيف التبلميذ فيما بين ـ مف ناحية وبيف التبلميذ
والمعمـ مف ناحية عخر إ ع نػا قيػاـ الجميػه بالم ػاركة فػي تخطػيط وتن يػذ جميػه م ارحػؿ الن ػاط

الدرامي.

 .3يمني المتعمـ طريهاً لمتعبير عف ذاتل في المجتمػه المحػيط بػلإ ويعػود عمػى مجاب ػة الصػعوبات
ومواج ػة ا خػريف دونمػا خػوؼ عو تػرددإ فتخػػؼ لديػل حػدة ال ػعور بػاالنطوا والػنهص واإلهمػػاؿ
واالتكاؿ وسائر النهائص.

 .4مساعدة المتعمـ عمى االرتها مف ل تل العاميػة الدارجػة الػى الم ػة ال صػيحة السػامية التػي تمكنػل
مف ال ـإ مف خبلؿ اكسابل م ردات وجمؿ معبرة.

 .5ا ػ ار قػػدرة المػػتعمـ عمػػى التعبيػػر بصػػورة ل ويػػة صػػحيحة عمػػا بداخمػػلس ليصػػبي عك ػػر قػػدرة عمػػى
التب ير عمى ا خريف وتوجي ـ مف عجؿ تمبية احتياجاتل وحؿ م كبلت ـ.

 .6تدريل المتعمـ عمى التعبير الحػر الصػادؽ عػف ن سػل وتطػوير مػا لديػل مػف مع ٍ
ػاف خػبلؿ ارتجالػل
ألدوار المعبرة عف رغباتل وعفكار عو م اعر ال خصية.

 .7م ػاركة المػتعمـ اإليجابيػة فػي العمػؿ الػدرامي يحهػؽ لػل التعبيػر عمػا بداخمػل مػف عفكػار وم ػػاعر
وعحاسيس متنوعػةس ألف المػتعمـ يحتػاج الػى عف يعبػر عػف ن سػل بػبي صػورة مػف صػور االتصػاؿ

مما يعمؽ ال عور بتحهيؽ الذات.

وط الن سية التي ت ر

.01

تخمص المتعمـ مف الكبت واالن عاالت ال ارة وال

.00

اكتسال المتعمـ الصحة الن سية السميمةإ فمف خبلؿ ممارستل وم اركتل في العمؿ الدراميإ

بن سل وذاتل وقدراتل ومواهبل مما يساعد في تنمية خصيتل.

ا بيئتػل ويعرفػل

وعن ػػطتل يسػػتطيه الت مػػل عمػػى حػػاالت االنطػوا والخجػػؿ والتػػرددإ ومختمػػؼ النهػػائص السػػموكيةإ

ويكتسػػل بػػذلؾ ال هػػة بػػالن سإ وا بػػات الػػذاتإ والهػػدرة عمػػى الػػتحكـ فػػي االن عػػاالت وا ازلػػة التػػوتر

الن سي.

.02

تسػػاعد المػػتعمـ عمػػى اإلبػػداعإ وذلػػؾ مػػف خػػبلؿ األعمػػاؿ الدراميػػة اإلبداعيػػةإ والتػػي ال تػرتبط

بنص درامي معيفإ والتي تعمؿ عمى ا ارة الت كير والخياؿ واإلبداع لد المتعمميف.

.01

اكت ػػاؼ المواهػػل لػػد المتعممػػيف وتنميت ػػا مػػف خػػبلؿ ا ػػباع رغبػػات ـ وتوسػػيه ممكػػة الخيػػاؿ

وال كر والذكا لدي ـ.
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معايير صياغة العمؿ الدرامي التعميمي:

يت مف صياغة الدراما التعميمية عنصريف وهما:

أوالً عنصر المنيج:

ويهصػػد بػػل المحتػػو التعميمػػي عو المهػػرر الد ارسػػي المهػػدـ فػػي الػػدراما التعميميػػة الػػذي سػػوؼ

ي ػػتـ تدريس ػػل لمتبلمي ػػذ م ػػف خ ػػبلؿ ال ػػدراما التعميمي ػػة ( المه ػػاني والجم ػػؿ إ ) 036 : 2111إ فيعتب ػػر

عنصػػر المػػن ج العنصػػر األساسػػي الػػذي و ػػه العمػػؿ الػػدرامي التعميمػػي مػػف عجمػػل بحيػػث ُيعػػالج

المحت ػػو التعميم ػػي عو ج ػػز من ػػل مت ػػمناً األفك ػػار الم م ػػة والمعموم ػػات األساس ػػية المػ ػراد توص ػػيم ا

لمتبلميػػذ واسػػت نا المعمومػػات ال ام ػػية غيػػر م مػػةإ ل ػػذا ي ارعػػى عػػدـ ت ييػػر المعمومػػات والحهػػائؽ
والم ػػاهيـ المت ػػمنة بػػالمحتو الد ارسػػيس حتػػى ال تهػػدـ الػػدراما التعميميػػة لمتبلميػػذ بصػػورة مبتػػورة عو

م و ة.

ثانياً :العنصر الدرامي التعميمي :

يعتبػػر العنصػػر الػػدرامي التعميمػػي هػػو العنصػػر ال ػػاني الػػذي ُي ػػتـ بػػل عنػػد صػػياغة الػػدراما
التعميميػ ػػة إ ف نػ ػػاؾ بعػ ػػض المعػ ػػايير التػ ػػي يجػ ػػل توافرهػ ػػا فػ ػػي العنصػ ػػر الػ ػػدرامي التعميمػ ػػي والتػ ػػي
يسػػتخدم ا وي ػػع ا كاتػػل الػػدراما التعميميػػة بعػػيف االعتبػػار عنػػد كتابتػػل لمنصػػوص الدراميػػة ويمكػػف
تو يي تمؾ المعايير األربعة إ التي وفه ا يتـ صياغة العمؿ الػدرامي التعميمػي المهػدـ لمتبلميػذ فػي

الدراما التعميمية فيما يمي:

 – 0المعيار األخالقي:

المعيػػار األخبلقػػي هػػو المعيػػار الػػذي يجػػل عف يمتػػزـ بػػل كاتػػل الػػدراما التعميميػػة التػػي تهػػدـ

لمتبلميذإ فعمى عساسػل يختػار المسػرحية المناسػبة ل ػـإ التػي تحمػؿ فػي طيات ػا مػف األخػبلؽ الكريمػة
مػػا تػػود المدرسػػة عو المنػػزؿ عو المجتمػػه عو الػػديف عف يعممػػل ل ػػـ م ػػؿ :ال ػػجاعة واألمانػػة والصػػدؽ
والصبر واإلخبلص والعدؿ واحتراـ ا خريف والوفا ( ع انة والموح إ .) 202 : 2116

 – 3المعيار المغوي:

تُعد الم ة مف األساسيات التي يجل عف يعتمد عمي ا كاتػل الػد ارما التعميميػة إ فب ػا يسػتطيه
رسػػـ ال خصػػياتإ واقنػػاع الم ػػاهديف ب ػػاإ وعػػف طريه ػػا وصػػياغة جمم ػػا يمكػػف عف يؤكػػد عف هػػذ
ال خصػػية متعممػػة عو غيػػر متعممػػةإ ري يػػة عـ ح ػريةإ فػػذف اسػػتطاع عف يبػػرز ذلػػؾ فهػػد نجػػي فػػي

استخداـ الم ةإ واال فهد عخ ؽ في رسـ خصياتل بؿ في اقناع الم اهديف بالدراما التعميمية ذات ا إ
وفػػي الػػدراما التعميميػػة المهدمػػة لمتبلميػػذ ب ػػرض التعمػػيـ البػػد مػػف اسػػتخداـ الم ػػة ال صػػحىإ ولكػػف
ال صحى البسيطة الميسرة الس مة التي يستطيه التبلميذ ف م ا.
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 – 2معيار المالءمة:

تهػػه مسػػئولية كبيػرة عمػػى عػػاتؽ كاتػػل الػػدراما التعميميػػة إ فم متػػل كتابػػة د ارمػػا تعميميػػة تحهػػؽ

الك يػػر مػػف األهػػداؼ المن ػػودة بطريهػػة تبلئػػـ التمميػػذ وتمتعػػلإ فعميػػل عف ي ارعػػي عنػػل يخاطػػل وجػػداف
وعهؿ التمميذ وينطمؽ بخياللإ ويزود بالمعمومات والم ارات والخبػرات المتنوعػةإ فػالنص الػدرامي ذو

ع ر بالو في تربية وت ذيل التمميذإ ل ذا البد مف التركيػز عمػى م ػموف مػا ُيكتػل لمتبلميػذ بحيػث ال
نهدـ لمتمميذ عي م موف خاط عو مسي ( حسيفإ .) 76 :2113
فمعيػػار المبل مػػة يتطمػػل مػػف كاتػػل الػػدراما التعميميػػة عف تبلئػػـ نصوصػػل الدراميػػة عم ػريف

م مػػيف عول مػػا :المرحم ػة العمريػػة التػػي كتبػػت ل ػػا الػػدراما التعميميػػة إ واألمػػر ال ػػاني مبلئمػػة ال ػدراما

التعميمية مه طبيعة المادة الدراسية.

 – 3معيار البناء الدرامي التعميمي :

البنػػا الػػدرامي التعميمػػي هػػو عمميػػة صػػياغة المو ػػوع فػػي مواقػػؼ وعحػػداث يت ػػمف صػراعاً

بيف قػوتيف عو عرادتػيف عو عك ػر وتتم ػؿ فػي ال خصػياتإ ويتصػاعد هػذا الصػراع فػي تسمسػؿ منطهػي

ألحدا ل مف خبلؿ ت اعؿ عط ارفػلإ والػذي ينت ػي لصػالي عحػد األطػراؼ منت يػاً بن ايػة منطهيػة متوقعػة

( حمػػادةإ ) 231 :0772إ فالبنػػا الػػدرامي التعميمػػي لممسػػرحية يعتمػػد عمػػى عناصػػر فنيػػة ال يمكػػف

بػػبي حػػاؿ مػػف األحػواؿ مػػف كاتػػل الػػدراما التعميميػػة تجاوزهػػا عو تجػػاوز عحػػدها وانمػػا عميػػل عف يسػػير

وفه ػػا حتػػى يسػػتطيه عف ينجػػز عم ػبلً درامي ػاً م الي ػاً وتتم ػػؿ العناصػػر ال نيػػة لمبنػػا الػػدرامي التعميمػػي

الداخمي في ما يمي.

 -0الموضوع:

ويهصػػد بالمو ػػوع الح ػػدث العػػاـ الػػذي س ػػنحاوؿ مػػف خبللػػل ع ػػرض ال ك ػرة الم ػراد اع ػػدادها
درامياًإ ب كؿ يسمي بعر

ا عمى التبلميذ داخؿ ال صؿ ببسمول غيػر مبا ػرإ يعتمػد عمػى الهػدرات

الدرامية ل ف الكتابة وفف الػدراما التعميميػة إ لػذلؾ يجػل عف يكػوف المو ػوع معػادالً مو ػوعياً لم كػرة
الت ػػي نري ػػد عبلج ػػاإ بمعن ػػي عف يك ػػوف الح ػػدث ال ػػذي ي ػػكؿ المو ػػوع مسػ ػاوياً و ػػارحاً ل ػػذ ال كػ ػرة

(حسػػيفإ  )025 - 024 : 2113إ وفيمػػا يمػػي سنسػػتعرض خصػػائص المو ػػوع الجيػػد لمنصػػوص
الدرامية التعميمية ( ع انة والموحإ :) 56 : 2116

 .0عف يت ػػمف المو ػػوع قص ػػة عو حكاي ػػة م ػػوقة لمتبلمي ػػذ وم ػػف خبلل ػػا ته ػػدـ الحه ػػائؽ والم ػػاهيـ
والمعارؼ المطمول اكساب ا لمتبلميذإ وذلؾ عف طريؽ األحداث المترابطة لمهصة.

 .2وحػػدة المو ػػوع وانسػػجامل الكامػػؿ وتناسػػهلس ألجػػؿ تحهيػػؽ ال ػػدؼ المن ػػود منػػذ البػػد فػػي كتابػػة
النص الدرامي.

 .1عف يكوف في حدود الواقه ومف بيئة الطالل المحيطة بل التي تؤ ر فيل ويؤ ر في ا.
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 .2عف يجيل المو وع تساؤالت واست سارات التمميذ وي به لديل حل االستطبلع والمعرفة.
 .3عف يكوف المو وع في مستو النمو العهمي واإلدراكي والمعرفي بالنسبة لمتمميذ.
 .4عف يكوف مف الس ؿ اعداد وتن يذ درامياً بهدر اإلمكانيات البسيطة المتاحة.
 .5عف يرتبط المو وع ارتباطاً و يهاً بمحتو المن ج الدراسي.

 .6يجمه كافة المعمومات والحهائؽ وال وابت حوؿ المو وع المطروح ليحهؽ المصداقية.
 .7يعرض المو وعات ب كؿ مبا ر مه عدـ تكرارها.

.01

ينمي التمميذ معرفياً مف خبلؿ الحوار والمعمومة البسيطة.

 – 3الشخصية:

وهػػي العنصػػر الػػذي يحمػػؿ األفكػػار الػواردة فػػي المو ػػوعإ ويجػػل عف تكػػوف هػػذ ال خصػػية مم مػػة
ل ػػذ األفكػػار ب ػػكؿ جيػػدإ حتػػى يمكػػف مػػف خبلل ػػا تعميػػؽ ال ك ػرةإ عو األفكػػار التػػي تحمم ػػا خػػبلؿ

العرض الدراميإ بمعنى عنل لو كاف م بلً التمميذ عصبياً ونحي اً دائـ ال كو مف بطنلإ سنعرؼ مف
عنل ععتاد عمى األطعمة الممو ة (حسيفإ .)027 :2113

وال خصػػية احػػد العناصػػر ال نيػػة الرئيسػػة فػػي الػػنص الػػدراميإ وعػػف طريه ػػا يهػػدـ الكاتػػل

فكرتل إ ويعرض مو وعلإ ويكسل الم اهيـ والمو وع الجيد يصبي كائناً ال حياة فيل ما لػـ تػدخؿ
عميل ال خصيات بالحركة والصوت واالن عاؿ ( اسكندرإ ) 62 :0770إ وتتميز ال خصيات الجيدة

فػػي النص ػػوص الدرامي ػػة بكون ػػا مهنع ػػةإ ذات ح ػػور فنػػي متمي ػػز تمتم ػػؾ اله ػػدرة عم ػػى الت ػػب ير عم ػػى
جم ػػور اله ػ ار والم ػػاهديفإ مم مػػة لمنػػوعإ وليسػػت فرديػػة فػػي تصػػويرهاإ ونعنػػي بػػذلؾ عف تكػػوف هػػذ

ال خصية نمطية عي نموذجية بالنسبة لمسموؾ الذي تم مػلإ فػذذا كػاف مو ػوع المسػرحية يػدور حػوؿ

م نة مف الم فإ فذف ال خصية الرئيسة يجل عف تعكػس نمطيػة الم نػة وخصوصػيت اإ كػذلؾ تتميػز

ال خصػػيات الجيػػدة فػػي النصػػوص الدراميػػة بالعنايػػة برسػػـ المظ ػػر الخػػارجي لم خصػػيةإ وجعػػؿ هػػذا
المظ ر متناغماً مه السموؾ الداخمي ل ا (العنانيإ .)21 -17 :0771

واف و وح ال خصية في تصرفات ا وحوارات ا ول ت ا عمػر م ػـس حتػى تصػؿ ال كػرةإ ويصػؿ

ال دؼ الى التمميػذ المتمهػي بيسػرإ وكػذلؾ ينب ػي عف تكػوف ال خصػية مهنعػة ل ػا وظي ػة وا ػحة فػي
نمػػو األحػػداث وليسػػت مهحمػػةإ يرف ػ ا المتمهػػي وال يتهبم ػػاإ وعف تظ ػػر األبعػػاد األساسػػية المكونػػة

لم خصػية مػف عبعػاد ن سػية وجسػمية واجتماعيػةإ وكػذلؾ يجػل عال تػزدحـ المسػرحيات بال خصػػياتإ
بؿ البد مف اإلقبلؿ مف ال خصيات في المسرحيةإ وعف تكوف لكؿ خصية سمة تميزها عػف غيرهػا

حت ػى يس ػ ؿ عمػػى الط ػػؿ المتمهػػي معرفت ػػا والتمييػػز بين ػػاإ وال ي هػػد الخػػيط الػػذي يربطػػل بالمسػػرحية

( ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػحاتةإ )220 :2111إ وفيم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا يم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي ع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػرض لخص ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػائص خص ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيات ال ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدراما
( ع انة والموح:) 61 :2116 :
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 .0التمايزإ وخاصة في المسرحية الواحدةإ بحيث تحهؽ ال خصية المسرحية الواحدة قد اًر كبي اًر مف
الحيوية والت رد.

 .2الو وح في ال كؿ والم موفإ مف خبلؿ عفعال ا وزي ا والهائ ا.

 .1عف تظ ر األبعاد األساسية المكونة لم خصية مف حيث األبعاد الن سية والجسمية واالجتماعية.
 .2عف تكوف مهنعةإ ذات ح ور فني متميز تمتمؾ الهدرة عمى التب ير عمى جم ور الم اهديف.
 .3قريبة مف واقه وبيئة التمميذإ وبسيطة يمكف التعرؼ عمي ا بس ولة ويسر.

 .4تتميز بالحس ال كاهي والمرح وتخمؽ لد التمميذ جواً مف اإل ارة والت ويؽ والمتعة.
 .5االختصػػار عمػػى العػػدد الهميػػؿ من ػػاإ وي

متابعت ا واتخاذ الموقؼ المناسل من ا.

ػػؿ التركيػػز عمػػى خصػػية رئيسػػة ليػػتمكف التمميػػذ مػػف

 .6تهديـ ال خصيات التي تجسد الخصاؿ النبيمةإ كال جاعة والصدؽ وال امة ...الة .
وهذ السمات تجعؿ مف ال خصية الدرامية المهدمة لمتبلميذ خصية حية ومهنعة وقادرة عمى

التب ير ويرتبط ب ا التمميذ المؤدي والمتمهي ويت اعؿ مع ا.

 – 2الصراع:

فالصراع هو منا مة بيف قوتيف متعار تيف ينمػو بمهت ػى تصػادم ا الحػدث الػدراميإ م ػؿ

الص ػراع بػػيف الخيػػر وال ػػرإ والهمػػل والواجػػلإ والعػػدؿ والظمػػـإ والص ػراع ب ػػذا الم ػػوـ جػػوهر العمػػؿ

المسػػرحي المبػػدعس ذلػػؾ ألف الص ػراع هػػو العنصػػر الػػذي ي ػػدنا الػػى مهاعػػدنا ط ػواؿ فت ػرة العػػرضإ
فالص ػراع يكػػوف وا ػحاً فػػي العػػرض ال ػدراميإ ولػػيس فػػي الػػنص المسػػرحي المهػػرو إ وهنػػا يتوجػػل
اسػػت مار الص ػراع لخدمػػة الػػنص المسػػرحيإ والمحافظػػة عمػػى نمػػو الص ػراع ط ػواؿ عػػرض المسػػرحية

لخدمة الحدث الدرامي ب كؿ مناسلإ ويمكف تهديـ صراع انوي يعوض النهص في الصراع الرئيس
لممس ػػرحيةإ فاالهتم ػػاـ بالصػ ػراع كعنصػ ػر م ػػف عناص ػػر البن ػػا الػ ػدرامي يحه ػػؽ روح اإل ػػارة والج ػػذل
ويرغػل التمميػذ فػي الخيػر وين ػر
والت ويؽإ ومف خبللل يستطيه المؤلؼ عف يهدـ ال كرة التي يريدهاإ ُ
مف ال رإ ويحهؽ المتعة وال ائدة لمتمميذ الم اهد ( حاتةإ . )223 -222 :2111

وي ير الصراع لد التمميػذ الم ػاهد عنصػر الت ػويؽ الػذي يػؤدي الػى ػد انتبػا التمميػذ الػى

األحػػداثإ وا ػػارة رغبتػػل الممحػػة فػػي معرفػػة مػػا ستك ػػؼ عنػػل األحػػداثإ فمػػف خػػبلؿ الت ػػويؽ ُيصػػبي
التبلميذ منخرطيف ومركزيف ومنتب يف في المسرحية التي تعػرض عمػام ـ وكػبن ـ فػي موقػؼ حهيهػيإ

األمر الذي يحهؽ عغراض التعميـ المطموبة ( ع انة والموحإ .) 63 :2116

 – 3العقػدة:

العهدة هي هنا الذروة التي تبم ا األحداث في التم يمية هي الذروة لتعاقل األحداث وتحػرؾ

ال خصياتإ وفي ا تصؿ المسرحية الى نهطة حاسمة معهدة تحتاج الػى ت جيػرإ وفػي هػذ النهطػة –
عو المو ػػه – الت ػػي يص ػػؿ في ػػا الت ػػبزـ ال ػػى قمت ػػل يعظ ػػـ االهتم ػػاـ ل ػػد المت ػ ػرجيفإ وي ػػزداد الت ػػب ير
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االن عاليإ وعادة ما يحدث تحوؿ في مجر الحدث بعد بموغل ذروة تبزمل .والعهد عساس بنا النص

الدراميإ وتهه في ال صؿ ال اني حيث تصؿ األحداث الى قمت ا إ ومسرحية الط ؿ ل ػا عهػدة واحػدة
تس ـ في ت كيؿ الحبكةإ تجعؿ الط ؿ يعيش جواً مف اإل ارة ويتوحد الط ؿ مه ابطال ا ويتوقه الحؿ

وينتظر إ وفي ا يحدث الربط بيف المتمهي والعمؿ المسرحي حيػث تتػبزـ األحػداث عنػد العهػدةإ ويرت ػه

مسػػتو الجػػذل لينحػػدر بعػػدها الحػػدث هابطػاً الػػى ن ايػػة مرتهبػػة ( ػػحاتل إ ) 223 : 2111إ ومػػف

عهـ ما يجل عف تتميز بل العهدة فػي النصػوص الدراميػة التعميميػة مػا يمػي ( ع انػة والمػوحإ : 2116

:) 64

 -0عف تكوف في مستو ف ـ التبلميذ وادراك ـ العهمي.
 -2عف تكوف بعيدة عف ال موض والتعهيد.

 -1عف ت د وت ير انتبا وعواطؼ التبلميذ.
 -2وا حة يمكف لمتمميذ متابعت ا.

 -3صياغت ا تبلئـ الهاموس الم وي لمتبلميذ.
 -4ذات فعالية وع ر في تجميه وربط وتنظيـ تات األحداث.

 -5عف تكوف مف البيئة المحمية لمتمميذإ كي ي عر ب ا وعن ا قريبة منل.

 -6ل ػػا عبلقػػة بػػالمحتو التعميمػػي بمػػا يت ػػمنل مػػف الم ػػاهيـ والمعمومػػات واالتجاهػػات الم ػراد
اكساب ا لمتبلميذ.

 -7عال ي صؿ بين ا وبيف ن اية المسرحية والحؿ زمف طويؿ.
 -01مف خبلل ا يمكف اإلجابة عف كؿ التساؤالت المتعمهة بالمو وع.

 – 4الحبكػة :

والمهصػػود بالحبكػػة هػػو التنظػػيـ العػػاـ لمتم يميػػةإ ككػػائف متوحػػدإ ان ػػا عمميػػة هندسػػية وبنػػا

األج ػ از التم يميػػة إ وربط ػػا ببع ػ ا الػػبعض إ ب ػػدؼ الوصػػوؿ الػػى تحهيػػؽ تػػب يرات فنيػػة وان عاليػػة
معينػػةإ وعمػػى هػػذا فكػػؿ تم يميػػة ال تخمػػو مػػف الحبكػػةإ عي مػػف اال ػػتماؿ المرتػػل عمػػى خصػػياتإ
وعحداثإ ول ةإ وحركةإ مو وعة في ػكؿ معػيفإ ومػف ػـ فػذف الحبكػة ال يمكػف فصػم ا عػف جسػـ

التم يمية اال نظرياً فهط إألن ا روح العممية الدرامية ( حمادة إ .) 71 :0772

تعتبر الحبكة الجز الرئيسي في النصوص الدراميةإ وهى سمسمة مف الحػوادث وتعنػى التنظػيـ

الع ػػاـ ألجػ ػ از التم يمي ػػة كك ػػؿ متكام ػػؿ ق ػػائـ بذات ػػل إ وتتطم ػػل الحبك ػػة م ػػف الكات ػػل ال ػػذكا وال ػػذاكرةإ
ويصحب ا

مف ال موضإ وهى الهصة فػي وج ػا المنطهػيإ وم وم ػا عف تكػوف حػوادث الهصػة

و خصػ ػػيات ا مرتبطػ ػػة ارتباط ػ ػاً منطهي ػ ػاً يجع ػ ػػؿ م ػ ػف المسػ ػػرحية وح ػ ػػدة متماسػ ػػكة ذات داللػ ػػة محػ ػػددة

( عبو معاؿإ ) 11 : 0762إ والحبكة هي الػربط بػيف حػوادث المسػرحيةإ و خصػيات ا ربطػاً منطهيػاً
يجعػػؿ مػػف التم يميػػة وحػػدة متماسػػكة ذات داللػػة محػػددةإ ولبنػػا الحبكػػة الجيػػدة عمػػى الكاتػػل عف يرسػػـ
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تصػػميماً هيكمي ػاً وا ػػحاً لهصػػة التم يميػػةإ حيػػث يػػنظـ الح ػوادث وال خصػػيات معتمػػداً عمػػى المهدمػػة
والعهػػدة والحػػؿإ وتت ػرابط الح ػوادث فػػي المسػػرحية ذات الحبكػػة الجيػػدة طبه ػاً لتسمسػػؿ منطهػػيإ ولػػيس

حس ػ ػ ػ ػ ػػل التسمس ػ ػ ػ ػ ػػؿ الزمن ػ ػ ػ ػ ػػيإو تع ػ ػ ػ ػ ػػد الحبك ػ ػ ػ ػ ػػة م ػ ػ ػ ػ ػػف عناص ػ ػ ػ ػ ػػر الػ ػ ػ ػ ػ ػنص ال ػ ػ ػ ػ ػػدرامي الرئيسػ ػ ػ ػ ػ ػية

(موسىإ .)07 :0772

فػػاألقرل الػػى التمميػػذ وف مػػل واد اركػػل هػػي الحبكػػة البسػػيطة المحكمػػة التػػي ل ػػا تػػب ير ايجػػابي

عميػػلإ ل ػػذا يجػػل االبتعػػاد بالحبكػػة عػػف التعهيػػد وال مػػوض بمػػا ال يعمػػو عمػػى مسػػتو التبلميػػذ مػػه
مراعاة قدرة التبلميذ عمى التنبؤ والتذكر وال ـ واالستيعال والربط والهدرة عمى تركيز االنتبا .

 – 5الحػوار:

الح ػوار هػػو الكػػبلـ الػػذي يػػتـ بػػيف خصػػيف عو عك ػػر إ وبػػالتجوز يمكػػف عف يطمػػؽ عمػػى كػػبلـ

ػ ػ ػػخص واح ػ ػ ػػدإ وق ػ ػ ػػد تس ػ ػ ػػتخدـ صي ػ ػ ػ ػػة الحػ ػ ػ ػوار لع ػ ػ ػػرض و ار فمسػ ػ ػ ػ يةإ عو تعميمي ػ ػ ػػةإ عو نحوه ػ ػ ػػا

( حمػػادةإ  ) 010 : 0772إ ف ػالحوار الػ ػدرامي هػػو مجموعػػة الجم ػػؿ التػػي ينطػػؽ ب ػػا المم ػػؿ عم ػػاـ
الم ػ ػ ػػاهديفس ليس ػ ػ ػػتطيه م ػ ػ ػػف خ ػ ػ ػػبلؿ األدا عف يوص ػ ػ ػػؿ م ومػ ػ ػ ػاً معينػ ػ ػ ػاًإ عو معموم ػ ػ ػػات لمم ػ ػ ػػاهد
(عسكندرإ .)66 :0770

ول ػػذا ينب ػػي عف يكػػوف الح ػوار مبلئم ػاً لطبيعػػة األ ػػخاص الػػذيف يظ ػػروف فػػي الػػنص او

العم ػػؿ المسػ ػرحي إ ولمس ػػتويات ـ العهمي ػػة والن س ػػية واالجتماعي ػػة وال هافي ػػةإ والكات ػػل ي ػػنجي اذا ػػعر

الم اهدوف ببف الم ة التي يػتكمـ ب ػا ال خصػيات هػي ل ػت ـ الخاصػةإ ول ػذا كمػل فذنػل يوصػي دائمػاً
ب ػرورة استخػداـ الحػوار الس ػؿ البعيد عف التعهيدإ والموصػؿ لم كػرة التػي يريػدها الكاتػل ( ػحاتةإ

 ) 227 : 2111ومف عهـ خصائص الحوار في النصوص الدرامية التعميمية ( محمدإ 14 :0772
– ) 15إ ( العنانيإ  ) 26 :0771إ( ع انة والموح إ :) 72 : 2116

 -0عف يكوف صادقاً في التعبير عف طبائه ال خصيات عمى المسرح ع نا العرض.
 -2ارتباط الحوار بمستويات التبلميذ الم وية.

 -1يت ػػؽ والهػػاموس الم ػػوي لمتبلميػػذإ وذو ل ػػة عربيػػة فصػػحى بسػػيطة ي م ػػا التبلميػػذ بس ػ ولة
ويسر.

 -2عال تطوؿ فهراتل عف البلزـ حتى ال يصعل ح ظ ا عمػى التبلميػذإ فيجػل عف تكػوف قصػيرة
ذات معنى وا يإ فطوؿ الحوار يسبل نسياف عج از منل.

 -3يبتعػد الحػوار عػف الركػػود والسػرد الػػذي تتوقػؼ معػػل الحركػة عمػػى المسػرح فيبعػػث الممػؿ فػػي
ن وس التبلميذ.

 -4اتجاهػػل نحػػو غاي ػةإ بمعنػػي عف يسػػير الح ػوار باتجػػا العهػػدة والحػػؿ فػػي المسػػرحية وتطػػوير
الحبكة.

 -5يحهؽ بل ة عمور وهي :تو يي الموقؼإ سرد الهصةإ ابراز ال خصيات.
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 -6يعتمد عمى الحيويةإ والحركة والصوت بمختمؼ مستوياتل.
 -7يساعد الم اهديف عمى معرفة ال خصية صاحبة الحوار.
 -01يصؿ بيف الما ي والحا ر والمستهبؿ في المسرحية.

 -00ذو موقػػه مػػؤ ر عمػػى األذف يصػػاحب ا حركػػة حيػػة تػػؤ ر عمػػى العػػيف ممػػا يجعم ػػا ذات واقػػه
فعاؿ عمى الم اهد.

 -02عف يكوف في م مونل ما يدفه بجممة الحوار مف تمميذ خر.

 -01عف يكػػوف الح ػوار واقعي ػاً ومرتبط ػاً بال خصػػيات بحيػػث يػػبتي معب ػ اًر عػػف عفكارهػػا ومسػػتواها
االجتماعي.

 -02حسف اختيار وتركيزإ فبل تكتل العبارات اال ال روريةإ واسػتبعاد الجمػؿ الحواريػة التػي ال
قيمة من اإ وذلؾ لجعؿ ال خصيات عقرل الى الواقه.

فالحوار م ـ بدرجة كبيرة في النصػوص الدراميػة التعميميػة كونػل الم ػة المنطوقػة المسػتخدمة

عػػف طريػػؽ ال خصػػياتإ لتوصػػيؿ المعمومػػات والم ػػاهيـ والهػػيـ والمبػػادج واالتجاهػػات والخب ػرات الػػى
المتمهي في س ولة ويسرإ مما يساهـ بدرجة كبيرة في تحهيؽ األهداؼ التعميمية المن ودة.

 – 6الحػػؿ:

يعتبػػر العنصػػر الن ػػائي لم ػنص الػػدرامي هػػو الحػػؿ الػػذي يػػبتي فػػي ن ايػػة المسػػرحية معمن ػاً عػػف

ت سػػير األحػػداث المت ػػابكة م س ػ اًر جميػه المواقػػؼ التػػي وردت خػػبلؿ الحػوارإ ويػػر

عمػػر الدس ػوقي

عف الحؿ يبتي عػادة فػي ال صػؿ األخيػر مػف المسػرحيةإ ولػيس معنػي ذلػؾ عف يخصػص هػذا ال صػؿ

كمػػل لمحػػؿإ بػػؿ يجػػل عف يحتػػاط المؤلػػؼ ويػػدع ل ػػذا ال صػػؿ عهػػـ منػػاظر المسػػرحية وعقواهػػا إ وفػػى
ال صػؿ األخيػػر يجػػل عال يػػدع المؤلػػؼ ػيئاً ممػػا م ػػى فػػي المسػػرحية مػػف غيػػر تو ػػيي عو ت سػػيرإ
ولكف هذا الت سير يجل عف يبتي في خبلؿ السطور طبيعياً ع نا الحوارإ ومف المسموح بػل عف تػبتى

الن ايػ ػػة ال ادئػ ػػة بعػ ػػد الموقػ ػػؼ العصػ ػػيل الم يػ ػػرإ وذلػ ػػؾ يخ ػ ػؼ مػ ػػف حػ ػػدة التػ ػػوتر لػ ػػد الم ػ ػػاهديف
( الدسوقىإ .)134 :0751

ويعتبر الحؿ هو المنظر األخير الذي تظ ر فيل األ ػيا التػي ظمػت مج ولػة إ وتحػؿ اله ػايا

التػي كانػػت معهػدةإ عي عف الحػػؿ هػػو باختصػار الجػػز المكمػؿ لمتعهيػػدإ والبػػد عف يكػوف الحػػؿ معهػوالًإ
وا حاًإ مناسباً لؤلحػداث وقػدرات المتمهػي إ وي

ػؿ عف يكػوف سػعيداً يجمػل السػرور لمط ػؿإ وين ػر

الب جػة وروح الت ػاؤؿإ وعف يكػػوف الحػؿ منطهيػاً بمػا فيػػل الك ايػة يتػدرج فيػػل الحػدث مػػف العهػدة وصػوالً
الػػى الحػػؿ إ عػػف طريػػؽ الحػوارات والنمػػو والحػػدث ال عػػف طريػػؽ الخطابػػة والػػوعظ المبا ػػر ( ػػحاتةإ

) 224 – 223 : 2111إ والحؿ ينجي اذا كانت األحداث وال خصيات وعبعادها وعبلقات ا وا حة
كما عف ال دؼ مف المسرحية وا ي ومحدد في ذهف الكاتػل وخػبلؿ الم ػاهد التػي تُكػوف النصػوص
الدراميػػة (عبػػو حجمػػة إ )37 : 0763إ والم ػػـ عال يكػػوف الحػػؿ م ػػتعبلً وليػػد الصػػدؼ والمهػػادير ولكنػػل
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نتيجة تسمسؿ الحوادث ومنطهيت اإ وعف تتهبمل عهوؿ الم اهديف مف غير عنا وعف يم ػد لػل المؤلػؼ

تم يداً يجعمل طبيعياً (الدسوقىإ .)141 : 0751

وغالباً ما تنت ي النصوص الدرامية لمتبلميذ ن ايات عادلةإ هذا اذا لـ ي دؼ المؤلؼ الى ا ارة

المت ػػرجيف لتص ػػحيي خط ػػب عو ا ػػارة ال ػ ػ هة عم ػػى مس ػػكيفإ ول ػػد األط ػػاؿ احس ػػاس ق ػػوي بالعدال ػػة

ويرتػػ ػ ػ ػ ػ ػػاحوف لمتم يميػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة التػػ ػ ػ ػ ػ ػػي يػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوزع في ػػ ػ ػ ػ ػ ػػا ال ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػوال والعه ػ ػ ػ ػ ػ ػػال عمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػى م ػ ػ ػ ػ ػ ػػف يسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػتحهونل

( اسػػماعيؿإ ) 011 : 0777إ عمػػا ن ايػػة المسػػرحية في

ػػؿ عف تكػػوف منطهيػػة وا ػػحة سػػعيدةإ وعف

تك ػػوف م ػػوقة -عي ػ ػاً -باعتب ػػار عف الن اي ػػة ه ػػي النتيج ػػة األخيػ ػرة الت ػػي تص ػػؿ الي ػػا ال خص ػػية عو
خصػػيات المسػػرحيةإ عػػف الن ايػػة المر ػػية تجمػػل الب جػػة لػػن س الط ػػؿ المتمهػػيإ وتحهػػؽ لمط ػػؿ

ت ري ػ ػ ػاً لعاط ػ ػ ػػة جيا ػ ػ ػػةإ وفيمػ ػ ػػا يمػ ػ ػػي عػ ػ ػػرض لخصػ ػ ػػائص ن ايػ ػ ػػة النصػ ػ ػػوص الدراميػ ػ ػػة التعميميػ ػ ػػة

(ع انة والموح إ :)72 : 2116

 -0عف تكوف منطهية وا حة سعيدة عادلة.
 -2يتوقع ا التمميذ منذ تصادـ األحداث.

 -1عف تكوف م وقة ومر ية تجمل الب جة لن س التمميذ.
 -2ينتصر في ا الخير والعدؿ عمى ال ر والظمـ.

 -3تجيل عف جميه التساؤالت التي يمكف عف تدور في ذهف التمميذ.
 -4تحهؽ لمتمميذ ت ري اً لعاط تل الجيا ة.
 -5ال ت ير لدي المتعمـ الحزف واأللـ.

 -6الحؿ البد عف يكوف نتيجة لتسمسؿ األحداث وليس وليد الصدؼ والمهادير.
 -7عف تتهبمل عهوؿ التبلميذ بدوف عنا .

 -01تت ػػمف ممخ ػػص لممحت ػػو التعميم ػػي المػ ػراد اكس ػػابل لمتبلمي ػػذ م ػػف معموم ػػات وم ػػاهيـ وق ػػيـ
واتجاهات وخبرات.

الدراما التعميمية ونواتج التعمـ :
يمكػػف الحكػػـ عمػػى مػػد فعاليػػة مػػدخؿ عو طريهػػة مػػف طػػرؽ التػػدريس مػػف خػػبلؿ نػواتج ال ػتعمـ
المترتبػػة عمػػى اسػتخداـ هػػذا المػػدخؿ عو هػػذ الطريهػػةإ التػػي تظ ػػر فػػي الت يػرات اإليجابيػػة التػػي تطػ عر
عمى المتعمـ سوا فػي النػواحي المعرفيػةإ عو الم اريػة عو الوجدانيػةإ ومػف خػبلؿ مػد عمػؽ وتكامػؿ
وتنوع الخبرات التعميمية التي اكتسب ا المتعمـإ ومد مهاومت ا لعوامؿ النسيافإ وباإل افة الى مد

م ػػاركة وفعاليػػة المػػتعمـ خػػبلؿ الم ارحػػؿ المختم ػػة لتطبيػػؽ هػػذا المػػدخؿ عو ذلػػؾإ فمػػيس عمػػى سػػبيؿ
المبال ػػة الهػػوؿ ب ػػبف الػػدراما تممػػؾ م ػػف قػػوة التػػب ير بحي ػػث تػػؤ ر بصػػورة ايجابي ػػة فػػي معظػػـ جوان ػػل

المػػتعمـإ وعف ه ػػذا التػػب ير يمت ػػد ل ت ػرة طويم ػػة م ػػف الوقػػت إ باإل ػػافة ال ػى تمي ػػز بتنػػوع نػ ػواتج ال ػػتعمـ

المترتبة عمى استخداملإ والتي يمكف اجمال ا فيما يمي:
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 .0التحصػػػيؿ الدراسػػػي :لهػػد عو ػػحت نتػػائج الد ارسػػات السػػابهة التػػي تناولػػت الػػدراما التعميميػػة فػػي
التػػدريسإ عن ػػا تنمػػي مسػػتو التحصػػيؿ الد ارسػػي لػػد التبلميػػذ إ نظ ػ اًر ألف المػػتعمـ يهبػػؿ عمػػى
تحصػػيؿ المػػادة الد ارسػػيةإ التػػي ت ػرتبط لديػػل بخب ػرات تعميميػػة سػػارةإ وهػػو مػػا يتحهػػؽ م ػف خػػبلؿ

التػػدريس باسػػتخداـ الػػدراما التعميميػػة إ والتػػي تسػػاعد المػػتعمـ عمػػى تكػػويف اتجاهػػات ايجابيػػة نحػػو
تحصيؿ المواد الدراسية التي تـ تحويم ا الى نصوص دراميةإ فالدراما التعميمية وسيمة فعالة فػي

زيادة وتنمية التحصيؿ الدراسي لد المتعمميف.

 .2تنميػػة المفػػاىيـ :تزخػػر المنػػاهج الد ارسػػية عمػػي اختبلف ػػا بالم ػػاهيـ التػػي تعمػػؿ عمػػي ت سػػيرها
واف ام ا وتنميت اإ وتت مف النصوص الدرامية المهدمة لممتعمميف عمى الم اهيـ المجردة التػي

تحول ا الي م اهيـ محسوسة قريبة مف الطالل بدرجة عف يتعامؿ مع اإ وي عر ب اإ وم اؿ ذلػؾ
فػػي مػػادة النحػػو العربػػي لػػو عردنػػا تعمػػيـ م ػػوـ ( الم عػػوؿ بػػل) يهػػوـ التبلميػػذ بػػبدا عدوار من ػػا
ػػخص يتم ػػؿ خصػػية الم عػػوؿ بػػلإ ويعػػرؼ عنػػل ن سػػل وخواصػػل والصػ ات الم ػػتركة فيػػل مػػف

خبلؿ عحداث درامية ومواقؼ مختم ة.

 .1تنمية الميػارات  :تتنػوع الم ػارات التػي يمكػف عف يكتسػب ا المػتعمـ مػف خػبلؿ الػدراما التعميميػة إ
ف ناؾ الم ارات العهميةإ واالجتماعيةإ والحركية إ والتي تتم ؿ في م ارات االتصػاؿإ فػذذا عمعنػا

النظػػر فػػي النصػػوص الدراميػػة نجػػد عنػػل يتػػوفر ب ػػا جميػػه عناصػػر عمميػػة االتصػػاؿ مػػف مرسػػؿإ
ومستهبؿ ورسػالة إ ووسػيمة الت ػاهـ التػي تعتمػد عمػى الم ػة الم ظيػة ول ػة الجسػـإ ول ػة اإل ػارات
واإليمػػا ات ( الهر ػػيإ ) 060 : 2110إ ومػػف الم ػػارات –عي ػػا ًً -م ػػارات الم ػػة التػػي ت ػػمؿ
م ػػارات الم ػػة األربعػػة :التحػػدثإ واالسػػتماعإ والهػ ػ ار ةإ والكتابػػةإ والواقػػه ي ػػير الػػى عف ال ػػدراما
تعتمد في جوهرها عمى تمؾ الم ارات األربعةإ وبالتالي تساعد عمى تنميت ا لد المتعمميف.

 .2تنمية القيـ المرغوب بيا :تعتمد الدراما التعميمية في تنمية واكسال المتعمميف الهػيـ المرغػول
في ػػا التػػي يزخػػر ب ػػا المن ػػاج الد ارسػػي عمػػي المواقػػؼإ واألحػػداث الدراميػػة إ التػػي في ػا تجسػػيد
ل ػػبعض ال خص ػػيات التاريخي ػػةإ والت ػػي تم ػػؿ النم ػػوذج الم ػػالي واله ػػدوة الحس ػػنة عم ػػاـ التبلمي ػػذإ
فالنصػػوص الدراميػػة ومػػا تت ػػمنل مػػف قػػيـ ايجابيػػة فػػي عبلقػػات اجتماعيػػة طبيعيػػة تسػػاهـ فػػي

اكسال المتعممػيف الهػيـ بطريهػة غيػر مبا ػرةإ وكممػا كانػت النصػوص الدراميػة مصػاغة بطريهػة
جي ػػدة متناس ػػهة ف ػػي عناص ػػرها المختم ػػة م ػػه األدا الجي ػػد عد

ذل ػػؾ ال ػػي ت ػػب ر الم ػػتعمـ ب ػػالهيـ

الموجودة في اإ ومزاولت ا في حياتل بدوف ترددإ وانما عف اقتناع (ع انة والموحإ .)076 :2116

 .3تنميػػة االتجاىػػات اإليجابيػػة  :تسػػعى الػػدراما التعميميػػة نحػػو عمميػػة ت ييػػر االتجػػا إ عي تكػػويف
اتجا جديد ب كؿ مهصود ومتعمد إلحبللل محؿ اتجػا قػديـإ حيػث تهػدـ لممػتعمـ عحػدا اً ومواقػؼ
ومعموم ػػاتإ وحه ػػائؽ تته ػػارل وم ػػاعر ومهاص ػػد إ وت ػػعل ف ػػي مواق ػػؼ تتواف ػػؽ م ػػه معتهدات ػػل
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ورغباتػ ػػلإ وتتميػ ػػز الػ ػػدراما بهػ ػػدرت ا عمػ ػػي اسػ ػػتمالة المتعممػ ػػيف والتػ ػػب ير فػ ػػي ـإ وذلػ ػػؾ مػ ػػف خػ ػػبلؿ

الخصائص التي تتميز ب ا وتتم ؿ في مصداقيت اإ وجاذبيت اإ وقوت ا.

 .4تنميػة الدافعيػػة لػدى المتعممػػيف :تنمػي الػػدراما التعميميػة الدافعيػػة لمػتعمـ مػف خػػبلؿ ا ػارة اهتمػػاـ
التبلميذ بمو وع الدرس وحصر انتباه ـ فيلإ وذلؾ مف تهػديـ نصػوص دراميػة تعميميػة جيػدة إ

واحػػداث ت يي ػ ارت فػػي الظػػروؼ الماديػػة ب رفػػة الصػػؼ التػػي تس ػ ـ فػػي زيػػادة فعاليػػة الن ػػاطات

التعميمي ػػةإ وا ػػتراؾ التبلمي ػػذ ف ػػي ن ػػاطات ال ػػدرسإ ويتم ػػؿ ذل ػػؾ بذتاح ػػة ال ػػرص عم ػػاـ التبلمي ػػذ
ليهوموا بتم يؿ بعض المواقؼ المناسبة ل ـإ والعمؿ في جماعات ص يرة.

 .5تحقيؽ التوافؽ الذاتي واالجتمػاعي :فالػدراما التعميميػة تسػاعد المتعممػيف عمػى تحهيػؽ ا ػباع ـ
الن سيإ والر ا الذاتي نتيجة عورهـ بالنجاح والتميزس ألف نظرتل الى ن سل والى قد ارتػل سػوؼ
تتميػػز الػػى األف ػػؿس ألف الػػد ارما التعميميػػة قػػد ك ػ ت المواهػػل الكامنػػة لديػػلإ ممػػا يكسػػبل ال هػػة
بن سل وفي قدراتلإ وفي قدرتل عمى مواج ة ا خػريف ومخػاطبت ـإ وهػذا فػي مجممػل يسػاعد عمػى
تحهيؽ وحدوث التوافؽ الذاتي ( م دادإ ) 61 :0771إ ويترتل عمى هذا التوافؽ تحهيؽ التوافؽ

االجتماعيإ فم اركت ـ في العمؿ الدرامي يساعد عمى كسر حاجز الخوؼ والرهبة والتػردد لػد
بعض التبلميذإ حيث يحؿ مكانل التنافس في الم اركة واظ ار ذاتل.

صفات معمـ الدراما التعميمية :

يتسػػـ المعمػػـ الػػذي يختػػار الػػدراما التعميميػػة فػػي العمميػػة التعميميػػة بػػبعض المواصػ ات التػػي

تعينل عمي النجاح إ واف كانت هذ السمات والمميزات الزمل لكؿ معمـ اال عن ػا

ػرورية فػي مجػاؿ

الػػدراما بالػػذات ومن ػػا عف يك ػػوف المعمػػـ ( الزنػػاريإ )52-51 :0770إ ( موسػػى ووخ ػػروفإ :0772
)13-12إ ( اسكندرإ )035-034 :0770إ ( الع ػريإ ) 71 :0771إ( عبػد النبػيإ 42 :0771
:)43 -

 -0محبا لعممػل ومادتػل وتبلميػذ س ممػا يجعمػل يتحمػؿ كػؿ الم ػهات بسػرور إ وحبػل لتبلميػذ معنػا
حبل لؤلن طة المتنوعة وخاصة الن اط المسرحي.

 -2عف يكػػوف متمكنػػا مػػف المحتػػو الػػذي سػػيهوـ بتدريسػػلإ و هػػذا يسػ ؿ عميػػل التنػػوع فػػي اسػػتخداـ
-1

المداخؿ و الطرؽ وفؽ نوعية الدرس.

المرونػػةإ وذلػػؾ بالتػػبقمـ مػػه المسػػتجدات التػػي قػػد يطرح ػػا الطػػبللإ فيعػػدؿ مػػف الخطػػة بمػػا

يتناسل مه هذ المستجدات.

-2

عف تكػػوف األهػػداؼ وا ػػحة فػػي ذهنػػل كػػؿ الو ػػوح إ حتػػى يسػػتطيه عف يعمػػؿ عم ػى تحهيه ػػا

-3

قدرتل عمى معرفة عفكار وميوؿ التبلميػذإ األمػر الػذي يجعمػل يهػدـ ل ػـ المػادة باألسػمول الػذي

بتنويه الطرؽ والمداخؿ.

يت ؽ وميول ـإ مراعياً كذلؾ امكانات ـ وقدرات ـ.
41

-4

عف يؤمف بالطريهػة التػي سػيهوـ باسػتخدام ا إ وهػى الػدراما إ بحيػث يظ ػر ذلػؾ فػي اهتمامػل

-5

عف يس ػػت ؿ اإلمكان ػػات المتاح ػػة داخ ػػؿ حجػ ػرة الد ارس ػػةإ ف ػػبل يره ػػؽ ن س ػػل ف ػػي اع ػػداد المبلب ػػس

-6

لديػػل قػػدرة عمػػى المبلحظػػة الدقيهػػة لسػػموكيات التبلميػػذ وحػػركت ـ داخػػؿ ال صػػؿ وفػػى ال سػػحة إ

بالطريهة وعدـ السخرية من ا.

والمكياج إ وغير ذلؾ مف األ يا المكم ة.

كما يبلحظ السمات المميزة لكؿ تمميذ وامكاناتلس ألف ذلؾ سوؼ يكوف م يداً لل عنػد البػد فػي
توزيه عدوار ال خصيات.

-7

لديل حاسة قوية الكت اؼ احتياجات التبلميذ ويعمؿ مف خبلؿ العروض عمػى ا ػباع ا ومػف

هذ الحاجات الحاجػة الى الحريةإ والحنافإ واألمػافإ وحل التممؾإ وحل التهميد.

 -01لديػػل االسػػتعداد إلدارة ح ػوار ومناق ػػة التبلميػػذ بػػروح ديمهراطيػػة وا ػػاعة جػػو مػػف االرتيػػاح بػػيف
التبلميذ مبتعداً عف الروح التسمطية.

 -00يتصػؼ بال طنػػة وال ػدو والرقػػة وقػوة المبلحظػػة إ ويعػػرؼ كيػؼ يسػػت ير األط ػاؿ كممػػا دعػػت
ال رورةإ وعميل عف يعػرؼ عف حالتل الن سية يمكف عف تساعد ك ي اًر عمى هدو التمميذ واتزانل.

 -02يست ؿ التبلميذ ذو المواهل الهيمة إ وكذلؾ ذو الهدرات المتوسطة وبطيئي التعمـ فػي جمػه
صػػور مػػف المجػػبلت والج ارئػػد ورسػػـ الصػػور المختم ػػة وعمػػؿ بطاقػػات ووسػػائؿ تعميميػػة إ وهػػذا

يساعد عمى تحهيؽ عهداؼ الدرس الذي يهوـ بتدريسل.

 -01يهػػوـ بتهسػػيـ التبلميػػذ الػػى مجموعػػات يتحػػدد عػػددها فػػي

ػػو العػػدد المطمػػول بتبديػة األدوار

في النص المراد تم يمل.

 -02يبدع بمجموعة مف الطبلل المت ػوقيف إ ػـ يعطػى فرصػة لمتبلميػذ المتوسػطيفإ وبطيػ الػتعمـ
في تم يؿ الدرس إ حتى لو تطمل هذا اعادة الدرس عك ر مف مرة.

 -03ي ارؾ تبلميذ في تم يؿ األدوار حتى يتسـ الدرس بالجدية.

 -04ين ر روح التعاوف بيف التبلميذإ وتوخي مبدع العدالة بين ـ والعمػؿ عمػى جػذل الطػبلل دائمػاً
بوسائؿ متنوعة.

 -05تهويـ الن اط الدرامي مه الطبللإ وذلػؾ بذ ػارة األسػئمة التػي تك ػؼ مػد ت اعػؿ الطػبلل مػه
التجربة الدراميةإ ومد اس ام ا فػي التعػرؼ عمػى خبػرات جديػدةإ ومػد قػدرت ا عمػى الك ػؼ
عف مكنونات ن وس الطبلل وعحاسيس ـ.

 -06يتجنػػل ػػعور التبلميػػذ بالممػػؿإ حيػػث عميػػل عف ي ارعػػى اختيػػار م ػػاهد دراميػػة بسػػيطة تتسػػـ
بحركػػة دائبػػة إ وال يسػػت رؽ عر ػ ا عك ػػر مػػف ع ػريف دقيهػػةإ وعميػػل عف يسػػرد قصػػة النػػص

الػػدرامي عوالً قبػػؿ عر ػ ا إ ليهػػرل عحػػدا ا لؤلط ػػاؿ إ وكػػذلؾ ال يحػػاوؿ السػػخرية مػػف ل جػػات
التبلميػػذ عو طريهػػة نطه ػػـ لػػبعض الكممػػاتإ بسػػبل تعػػدد البيئػػات عحيان ػاًإ ووجػػود عيػػول فػػي
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ج از النطؽ عحياناً عخر إ ويراعى التزاـ األط اؿ بالنظاـ وال دو فػي الصػوت والحركػةإ منعػاً
لحدوث عي مظ ر مف مظاهر ال و ى.

 -07عمى المعمـ عف يتيي لتبلميػذ فرصػة المناق ػةإ وعف يكػوف الػدرس قػاببلً لمنمػو والتطػور الػذاتي
ويجػػل عف ي ػػه نص ػػل عينيػػل عف نج ػػاح دروس الػػدراما تعتم ػػد عمػػى تع ػػاوف جميػػه األطػػراؼ

الم تركة في العمؿإ وكذلؾ عمى المعمـ عف يطمػؽ الحريػة لمتبلميػذ لمتعبيػر دوف خػوؼ ليصػموا
الػى مرحمػة الخمػؽ واإلبػداعإ وعميػل عف يعطػي ـ ال هػة وعف يسػاعدهـ عمػى التركيػز عمػى جوانػل
المو وع لموصوؿ لم ػـإ كمػا عميػل عف يحػدد كيػؼ ين ػى درسػلإ وينػاقش مػه تبلميػذ التجربػة
عو المو وع الذي يدرسوف إ ألف هذا سوؼ يحدد معنى ما يتعممونل.

أدوار المعمـ في الدراما التعميمية :

وتتميػػز عدوار المعمػػـ عنػػد اسػػتخدامل لمػػدراما التعميميػػة فػػي التػػدريس ببنػػل مخطػػط ومن ػػذ ومهػػوـ

لمدراما التعميمية إ وتتم ػؿ عدوار المعمػـ فػي الػدراما فيمػا يمػي ( :م ػدادإ ( ) 64 :0771عبػد النبػيإ
 ( )77-71 : 0771المػ ػ ػ ػ ػػوح  ( )017-014 :2110الهر ػ ػ ػ ػ ػػيإ  ( )077-075 :2110ع ان ػ ػ ػ ػ ػػة
والموحإ :)023-022 :2116

 -0يهوـ المعمػـ بتحديػد الػدروس والمو ػوعات عو الوحػدة الد ارسػية والتػي سػيهوـ بمسػرحت ا دراميػاًإ
ويمك ػػف لممعم ػػـ اختي ػػار ال ػػدروس والمو ػػوعات الت ػػي ي ػػر عف الم ػػتعمـ ي ػػعر في ػػا بالص ػػعوبة

وج اؼ األسمول عو الدروس التي يمكف مسرحت ا بس ولة ويسر.

 -2يػ ػػتـ تػ ػػبليؼ الػ ػػنص الػ ػػدرامي وف ػ ػؽ طبيعػ ػػة األهػ ػػداؼ التربويػ ػػةإ وخصػ ػػائص المػ ػػتعمـإ والوقػ ػػت
المخصص لتمؾ الدروس في الخطة الدراسية العامةإ واإلمكانات المتاحة التي يمكف عف تكػوف
متوفرة لممتعمـ بدوف صعوبة.

 -1ق ار ة ما يراد مسرحتل ق ار ة متبنية فاهمػة ودقيهػة لتحديػد األهػداؼ التعميميػة المػراد تحهيه ػا مػف
خبلؿ الدراما التعميمية .

 -2صػػياغة األهػػداؼ التعميميػػة لػػدرس الػػدراما التعميميػػة م ػػتممة عمػػى جميػػه الجوانػػل ( المعرفيػػة
والم ارية والوجدانيػة) قػدر اإلمكػاف والتنظػيـ المنطهػي لتمػؾ األهػداؼ إ بمػا يمكػف تحهيهػل وفػؽ

طبيعة وقدرات وحاجات واستعدادات التمميذإ وعف تكػوف األهػداؼ وا ػحة وم ػتممة عمػى نػاتج
تعميمي واحد وتعبر عف األدا المتوقه مف المتعمميف عند انت ا الدرس.

 -3تحميؿ المحتو التعميمي المراد مسرحتلإ والتركيز عمى العناصر الم مػة فيػل واألفكػار الرئيسػة
وتحديد الم اهيـ والحهائؽ والتعميمات والمبادي والنظريات المراد اف ام ا واكساب ا لممتعمميف.

 -4تحديػػد ق ػوائـ بػػالطرائؽ المتنوعػػة التػػي يمكػػف اسػػتخدام ا فػػي الػػدرس الػػدرامي واختي ػار عك ػػر مػػف

طريهة تكوف مناسبة للإ وعي اً قوائـ لموسائؿ التعميمية التي تصاحل الدراماإ وال ننسى تهنيات

العمػػؿ الػدراميإ والمصػػاحبة لمعػػرض الػدرامي مػػف مبلبػػس وديكػػور وموسػػيهى ومنػػاظر وغيرهػػا
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...إ عمػػى عف تكػػوف مبلئمػػة ألهػػداؼ وطبيعػػة المحتػػو التعميمػػيإ ويمكػػف الحصػػوؿ عمي ػػا مػػف
البيئة المحمية عو البيئة المدرسية ببقؿ ج د وتكاليؼ.

 -5اختي ػػار األن ػػطة التعميمي ػػة المص ػػاحبة لم ػػدراما م ػػف عن ػػطة ت ارع ػػي ال ػػروؽ ال ردي ػػةإ وحاج ػػات
وميػػوؿ واهتمامػػات التبلميػػذإ وعف تخػػدـ األهػػداؼ التعميميػػة وتسػػاهـ فػػي تحهيه ػػاإ وتبعػػث روح

التعاوف بيف المتعمميف.

 -6تحديػػد نػػوع النصػػوص الدراميػػةإ التػػي تناسػػل الػػدرس الػػذي سػػتتـ مسػػرحتل هػػؿ هػػي مسػػرحية
تاريخيػػة عـ تم يػػؿ األدوار عـ مسػػرحية الع ػرائس عـ مسػػرحية الم ػػكبلت االجتماعيػػة و الن سػػية

وغيرها مف عنواع المسرحيات والمستخدمة في الدراما إ حتػى ي ػه المعمػـ فػي اعتبػار عف لكػؿ

نوع مف تمؾ المسرحيات طريهة في األدا مف خبلؿ عدوار وخطوات واج ار ات تهوـ عمي ا.

 -7عف تكوف خصيات النص الدرامي وا حة فػي ذهػف المعمػـ لتتحػوؿ بعػد ذلػؾ الػى خصػيات
تتحرؾ وتتحدث وتتطور وتت اعؿ مه األحداث بما يتبل ـ وطبيعة الدرس الدرامي.

 -01اقتصار النص الدرامي عمى خصيات محدودة العػدد س حتػى ال يت ػتت انتبػا وتركيػز التمميػذ
الم ػػاهد و-عي ػ ػاً -التمميػػذ الم ػػؤدي لمعػػرض الػ ػدراميس حتػػى يسػ ػ ؿ عمػػى المعم ػػـ ادارة وتن ي ػػذ

العمؿ الدرامي في س ولة ويسر إ وال يجد عمامل بعض المعوقات التي تحد مف نجػاح العػرض

الدرامي المهدـ لممتعمميف.

 -00االهتماـ بتنظيـ زمف الحصة الدراسية التي تت مف عن طة متنوعة وعر اً درامياً وعوراؽ عمؿ
وعن طة متنوعة ومتعددة.

 -02اختيار جماعة التم يؿ والتػي سػتهوـ بتحويػؿ الكممػات فػي الػنص المسػرحي الػى ععمػاؿ حركيػة
منطوقػػة ممموسػػةإ ويػػتـ االختيػػار وفػػؽ خصػػيات الػػنص الػدرامي إ عي اختيػػار الطالػػل الػػذي

لديل الهدرة عمى عدا ال خصية المحددة باقتدار.

 -01ا راؾ بعض التبلميذ في اإلعداد لمعرض الدرامي مف مجموعات مف األفراد إالتي تهوـ بم ػاـ

موكمة ل ا بالتحديد م ؿ مجموعة تعػد الػديكور وعخػر تج ػز وتبحػث عػف المبلبػس المناسػبة إ
ومجموعة تعاوف هنا وهنػاؾ فػي و ػه األقنعػة وتنظػيـ مكػاف العػرض ونظافتػل ومنػاظر وغيػر

ذلػػؾ مػػف األعم ػػاؿ ...إ وعف ػراد احتي ػػاط ليػػؤدوا األدوار لػػو ت ي ػػل طالػػل عساس ػػي عػػف الع ػػرض

الدراميإ وال تكوف هناؾ م اج ت غير سارة تربؾ العمؿ والعرض المسرحي وت مل.

 -02تحديػد الم ػػاـ المطموبػػة مػػف الطػػرؼ المػػؤدي لمعمػؿ الػد ارميإ والطػػرؼ المتمهػػي لمعمػػؿ الػدراميإ
فكؿ من ـ عميل واجبات دقيهة عميل عف يهوـ ب ػاإ وعمػى المعمػـ هنػا تحديػد مػا هػو مطمػول مػف

كؿ طالل عمى وجل التحديد ومتابعة ما يهومػوف بػلإ فمػ بلً الطالػل المػؤدي عميػل عف يعػرؼ

دور بال ػػبط والطال ػػل المتمه ػػي عمي ػػل عف ي ػػارؾ ف ػػي األن ػػطة المهدم ػػة و-عي ػػا ًً -توجي ػػل
انتهاداتل وتسجيؿ مبلحظاتل وانطباعاتل.
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 -03تحديد عساليل التهويـ التي تتناسل مه عهداؼ الدرس الدراميإ ومه طبيعة المحتو التعميميإ
مػػه م ارعػاة ال ػػروؽ ال رديػػة بػػيف المتعممػػيفإ باإل ػػافة الػػى التنػػوع فػػي عسػػاليل التهػػويـ إ لتعتمػػد
عمى األدا التم يمي الذي يهوـ بل التبلميذ.

 -04ينب ي عمى المعمـ عف يت مل عمى م اعر الخوؼ مف ال ؿ التي يمكف عف تنتابػل عنػد ادارتػل

لمتػػدريس باسػػتخداـ الػػدراما إ فعميػػل عف يػػنظـ خطواتػػل واج ار اتػػل وفػػؽ نظػػاـ متسمسػػؿ كػػؿ خطػػوة
تبنى عمى الخطوة التي تسبه ا إ حتى ي مف المعمـ النجاح في ن اية العمؿ الدرامي.

 -05االهتماـ بحرفية الطالل المم ؿ وتنميت ػا إ حتػى يػؤدي العػرض المسػرحي بت ػوؽ واتهػافس ألنػل
ينهػػؿ لمم ػػاهديف فكػرة المؤلػػؼ والمحتػػو التعميمػػي المػراد اف امػػل ل ػػـإ باإل ػػافة الػػى الك ػػؼ
عػػف الهػػدرات الكامنػػة لػػد الطػػبلل وتنميت ػػا وتوظي ػػا التوظيػػؼ الصػػحيي إ وتت ػػمف حرفيػػة

الطالػل المم ػػؿ طريهػػة وقػػوف ـ ع نػا العػػرض المسػػرحيإ والتحػػدث بصػوت مسػػموع والتنػػوع فيػػل
حسل طبيعة الحوارإ والتبكػد مف معرفة التبلميذ المم ميف متى يتكمموف ومتى ينصتوف .
 -06تنظيـ البروفات قبؿ العػرض الػدرامي بوقػت ك ِ
ػاؼإ ألف البروفػات تػربط كافػة عناصػر اإلخػراج
ال ػدرامي لتكػػوف وحػػدة متكاممػػةإ ف ػػي البروفػػات تنػػدمج كػػؿ مػػف المسػػرحية وفك ػرة المخػػرج عن ػػا
وف ـ كؿ مم ؿ لدور المطمول منل.

 -07ال بػػد لممعمػػـ عف يحظػػى ب هػػة الجميػػهإ ويبػػث فػػي ـ ال هػػة واالطمئنػػاف وت دئػػة روع ػػـإ ويمكػػف
الحصػػوؿ عمػػى هػػة الجميػػه مػػف خػػبلؿ قػػدرة المعمػػـ عمػػى معرفػػة مػػا ي عمػػل بال ػػبطإ ومعرفتػػل

بالمسػػرحية مػػف كػػؿ نواحي ػػاإ و-عي ػاً -خصػػيات اإ و معرفتػػل الدقيهػػة بالمػػادة التػػي يريػػد عف

يتناول ا في كؿ بروفة يهوـ ب ا.

 -21عم ػػى المعم ػػـ عف يتمي ػػز باله ػػدرة عم ػػى المرون ػػة ف ػػي ادارة المواق ػػؼ الت ػػي تواج ػػلإ لمت م ػػل عم ػػى
الصػػعوبات والعهبػػات التػػي يمكػػف عف تعت ػػرض طريهػػل ع نػػا تخطيطػػل وتن يػػذ وتطبيهػػل لمعمػػؿ

المسرحي.

 -20عمى المعمـ عال يسيطر عمى جميه خطوات تن يػذ العمػؿ الػدرامي س ألف ذلػؾ يحػد مػف انطػبلؽ
وحرية التبلميذإ وال يساعد عمى توفير بيئة تعميمية مناسبة لنمو اإلبداع لد المتعممػيفإ لػذلؾ

عم ػ ػػى المعم ػ ػػـ اتاح ػ ػػة نوعػ ػ ػاً م ػ ػػف الحري ػ ػػة لتبلمي ػ ػػذ الختي ػ ػػار األدوار الت ػ ػػي تتناس ػ ػػل وق ػ ػػدرات ـ
واستعدادات ـ وميول ـإ واعطائ ـ ال رصة إلبػدا ورائ ػـ حػوؿ العمػؿ الػدرامي منػذ بدايتػل وحتػى

ن ايتل.

 -22الهياـ بعممية التهػويـ بصػورة مسػتمرة عهػل كػؿ خطػوة مػف خطػوات تن يػذ العمػؿ الػدراميس حتػى
يتبكد مف نجاحل في تحهيؽ األهداؼ التعميمية المن ودةإ ويتـ ذلؾ مف خػبلؿ المناق ػة وعوراؽ

العمػػؿإ وتوجيػػل األسػػئمة بصػػورة متنوعػػة لكافػػة التبلميػػذ لمعرفػػة مػػد وعػػي ـ بطبيعػػة األحػػداث
والمواقؼ والمحتو التعميمي.
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 -21يجػل عمػى المعمػـ عف يكػوف محبػاً لعممػل مخمصػاً لػل متحميػاً بال طنػة وقػوة المبلحظػةإ وال ػػدو إ
بحي ػػث يه ػػوـ بتوجي ػػل التبلمي ػػذ ب ػػدوف ان ع ػػاؿ عو غ ػػلإ ق ػػاد اًر عم ػػى ن ػػر روح التع ػػاوف ب ػػيف

تبلميػذ إ ومطبهاً لمبدع العدالة ع نا تعاممل مه تبلميذ في ادارتل لممواقؼ التعميمية المختم ة.

ومف خبلؿ ما سبؽ يت ي لنا تنوع وتعدد األدوار والمسئوليات التػي ينب ػي عمػى المعمػـ الهيػاـ

ب ػػا عنػػد تخطيطػػل وتن يػػذ لمعمػػؿ ال ػدراميإ األمػػر الػػذي يتطمػػل مػػف المعمػػـ الهيػػاـ بم مػػة مزدوجػػة
( معمػػـ ومخػػرج )إ معمػػـ لمم ػواد الد ارسػػيةإ ومخػػرج لممسػػرحيات التعميميػػةإ وعميػػل م ارعػػاة تمػػؾ األدوار

ون ة الذكر وو ع ا نصل عينيل حتى ينجي في العمؿ المراد الهياـ بل وتذليؿ كافة الصعوبات التي

يمكف عف تواج ل.
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المبحث الثاني :الميارات الحياتية
مفيوـ الميارات الحياتية:

هناؾ العديد مف التعري ات والت سيرات لمم ارات الحياتية إ وهذا التعدد يرجه الى عدـ وجود

قائمة محددة ل ذ الم ػاراتس ولمرونػة التعريػؼ وت ػعل اسػتخداماتل النظريػة والعمميػةإ وهنػاؾ العديػد
مػػف المسػػميات لمم ػػارات الحياتيػػة م ػػؿ التعمػػيـ لمحيػػاةإ التعمػػيـ السػػموكيإ م ػػارات مػػف عجػػؿ الحيػػاةإ
م ارات التعميـ لمحياةإ التعميـ مف عجؿ المواطنةإ تعميـ الم ارات الحياتية إ وفيما يمي عرض لبعض
تعري ات الم ارات الحياتية:

-هػػي مجموعػػة مػػف االحتياجػػات العهميػػة عو الوجدانيػػة عو األدائيػػة البلزمػػة لم ػػرد لمتعػػايش فػػي الحيػػاة

اليوميػػةإ حتػػى يحهػػؽ عهدافػػل س ػوا عمػػى المسػػتو ال خصػػي عـ الجمػػاعي و الػػوطني و الهػػومي و
العالمي (حسفإ .) 210 : 2101

 -مجموعػػة مػػف الم ػػارات المرتبطػػة بالبيئػػة التػػي يعػػيش في ػػا المػػتعمـ إ ومػػا يتصػػؿ ب ػػا مػػف معػػارؼ

واتجاهات وقيـإ يتعمم ا المتعمـ بصػورة مهصػودة ومنظمػة عػف طريػؽ األن ػطة والتطبيهػات العمميػةإ
عو بصورة غير مهصودةس ب دؼ بنا ال خصية المتكاممة بالصورة التي تمكنل مػف تحمػؿ المسػؤولية
إ والت اعؿ مه مهت يات الحياة اليومية ( عبد المعطي ومصط ىإ .) 06 : 2116

 -مجموع ػػة م ػػف األدا ات الت ػػي تس ػػاعد التبلمي ػػذ عم ػػى الت اعػ ػؿ بنج ػػاح م ػػه مواق ػػؼ الحي ػػاة اليومي ػػةإ

وتػػزودهـ بالهػػدر الػػبلزـ مػػف المعرفػػة العمميػػة فػػي المجػػاالت المرتبطػػة بالم ػػارات الحياتيػػةإ والسػػيطرة

عمػػى الم ػػكبلت التػػي ت ػواج ـ فػػي حيػػات ـ ومجػػتمع ـ وبيئػػت ـإ وت ػػمؿ هػػذ الم ػػارات ( الم ػػارات
العممية والتكنولوجيةإ والم ارات البيئية إ وم ارات الح اظ عمى الحياة ) ( صبحيإ .) 1 : 2114

 -وتع ػػرؼ ببن ػػا األدوات الت ػػي تس ػػاعد الط ػػبلل عم ػػى تعم ػػـ كي ي ػػة التعام ػػؿ والت اع ػػؿ م ػػه المجتم ػػه

المح ػػيطإ وتُحس ػػف م ػػف عبلق ػػت ـ م ػػه ا خػ ػريفإ والتعام ػػؿ م ػػه ال ػ ػ وطإ وال ػػروابط األسػ ػريةإ وال ه ػػة
بػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػالن سإ واحت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػراـ الػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػذات وا خ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػريفإ والتواصػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ مع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػـإ وتهبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ المسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؤولية

( منصور وال ربينيإ .)222 : 2113

 -و هػػي قػػدرة الطالػػل عمػػى التعامػػؿ بذيجابيػػة مػػه م ػػكبلتل الحياتيػػةإ خصػػية عو اجتماعيػػةإ وهػػذ

الم ػػارات ت ػػـ :الم ػػارات البيئي ػػةإ والم ػػارات الص ػػحيةإ والم ػػارات ال ذائي ػػةإ والم ػػارات الوقائي ػػةإ
والم ارات اليدوية ( ق طة إ .) 6 : 2116

 -اله ػدرات العهميػػة والوجدانيػػة والحسػػيةإ التػػي تمكػػف ال ػػرد مػػف حػػؿ م ػػكبلتإ عو مواج ػػة تحػػديات

تواجػػل حياتػػل اليوميػػةإ عو اج ػ ار تعػػديبلت عمػػى عسػػمول حيػػاة ال ػػرد عو المجتمػػهإ وت ػػـ :الم ػػارات
ال ذائي ػ ػ ػػةإ والم ػ ػ ػػارات الص ػ ػ ػػحيةإ والم ػ ػ ػػارات الوقائي ػ ػ ػػةإ والم ػ ػ ػػارات اليدوي ػ ػ ػػةإ والم ػ ػ ػػارات البيئي ػ ػ ػػة

( المولوإ .) 44 :2113
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 -الهػػدر الػػبلزـ لممتعممػػيف مػػف الم ػػارات البلزمػػة ل ػػـ لمممارسػػة حيػػات ـ اليوميػػةإ ون ػػاطات ـ الحياتيػػة

م ؿ :م ػارات اتخػاذ الهػ ارراتإ وادارة الوقػت والج ػد والمػاؿإ وادارة مواقػؼ الصػراع إ واجػ ار عمميػات
الت اوضإ وم ارات االتصاؿإ والت اعؿ الناجي مه ا خريفإ واختيار واعداد وتناوؿ ال ذا الصحيإ
والعناية بػالمبلبسإ واالهتمػاـ بتنسػيؽ ورعايػة المسػكفإ وعدواتػل وعج زتػل وم ػارات التعامػؿ مػه البيئػة

بمعطياتل المختم ة ( مازفإ .) 122 : 2112

 -الم ػػارات التػػي تسػػاعد ال ػػرد عمػػى ادارة حياتػػلإ والتعػػايش مػػه متطمبات ػػاإ والتعامػػؿ بذيجابيػػة مػػه

م ػ ػ ػ ػػكبلت اإ ومواج ػ ػ ػ ػػة التحػ ػ ػ ػػديات التػ ػ ػ ػػي ي ر ػ ػ ػ ػ ا العصػ ػ ػ ػػر واالتصػ ػ ػ ػػاؿ ال اعػ ػ ػ ػػؿ مػ ػ ػ ػػه ا خ ػ ػ ػ ػريف
(مسعودإ .) 31 : 2110

 -مجموعة مف الم ارات البلزمة لم رد في الحياة اليوميةإ وذلؾ لمت اعؿ الناجي مه بيئتلإ ومواج ة

م ػػكبلت الحي ػػاةإ وتحس ػػيف عس ػػمول ونوعي ػػة حيات ػػل ك ػػردإ وكعنص ػػر م ػػارؾ وفع ػػاؿ ف ػػي مجتمع ػػل
( محمدإ .)222 :2115

 -عدوات وممارسات الطالل تجا مػا يتعػرض لػل مػف مواقػؼ ع نػا ممارسػتل لحياتػل اليوميػة إ والتػي

تسػػاعد عمػػى االتصػػاؿ الم ػػوي ال عػػاؿ بػػا خريفإ والهػػدرة عمػػى عػػرض عفكػػار وو ارئػػلإ وعدا األعمػػاؿ

المطموب ػػة من ػػل بك ػػا ة عالي ػػةإ والتكي ػػؼ االجتم ػػاعيإ واله ػػدرة عم ػػى مواج ػػة الم ػػكبلتإ وم ػػف ه ػػذ

الم ػ ػػارات :م ػ ػػارات التمخػ ػػيصإ وم ػ ػػارات اعػ ػػداد التهػ ػػاريرإ وم ػ ػػارات الح ػ ػوارإ وم ػ ػػارات الت ػ ػػاوض
(عبد الر يدإ ) 015 :2111

مما سبؽ يتضح لمباحثة مف التعريفات السابقة ما يمي:

 .0عف الم ارات الحياتية هي الزمة لحياة كؿ فرد في المجتمه.
 .2عف الم ارات الحياتية هي األدا ات والممارسات التي يهوـ ب ا ال رد لتحهيؽ عهداؼ معينة.

 .1تػدخؿ الم ػارات الحياتيػة فػػي عي عمػؿ يهػوـ بػػل ال ػرد م ػؿ :التحػدث والحػوار مػه ا خػريفإ وحػػؿ
الم كبلتإ والت كير الناقدإ واتخاذ الهرارإ والت اوضإ والتعامؿ مه ا خريف.

 .2اف ت اعؿ ال رد وتكي ل مػه المجتمػهإ وبخاصػة فػي حياتػل يتطمػل منػل قػد اًر مناسػباً فػي الم ػارات
الحياتية .

 .3اف نجاح ال رد في مواج ة الم كبلت التي يتعرض ل ا فػي حياتػل اليوميػة يتوقػؼ الػى حػد كبيػر
عمى ما لديل مف م ارات حياتية متنوعة.

 .4اف الم ارات الحياتية التي يحتاج ا ال رد في ممارستل اليومية ك يرة.
 .5اف الم ارات الحياتية يستخدم ا ال رد عند ت اعمل مه األ يا والمعدات واأل خاص.
 .6اف الم ارات الحياتية تساعد ال رد عمى عدا األعماؿ المطموبة منل بك ا ة عالية.

ومف خبلؿ التعري ات -عي اً -يمكف تصنيؼ تعري ات الم ارات الحياتية الى ما يمي:
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التصػػنيؼ األوؿ :ويعػػرؼ الم ػػارات الحياتيػػة ببن ػػا مجموعػػة مػػف األدا ات واالختبػػارات ال خصػػية
التي تسبل عو تزيد مف سعادة وفائدة وراحة ال رد .

التصػػنيؼ ال ػػاني :ويعػػرؼ الم ػػارات الحياتيػػة ببن ػػا الهػػدرات العهميػػة والحسػػية المسػػتخدمة فػػي تحهيػػؽ
عهداؼ مرغوبة لد ال رد.

التعريػػؼ ال الػػث :ويعػػرؼ الم ػػارات الحياتيػػة ببن ػػا مجموعػػة العمميػػات واإلج ػ ار ات التػػي مػػف خبلل ػػا
يستطيه ال رد حؿ م كمةإ عو مواج ة تحدإ عو ادخاؿ تعديبلت في مجاالت حياتل.

وبنا عمى ما سبؽ تـ التوصؿ الى التعريؼ اإلج ارئػي التػالي لمم ػارات الحياتيػة :هػي الهػدرة

عمػى التكيػؼ والسػموؾ اإليجػابي لممواقػؼ المختم ػةإ التػػي تسػاعد المػتعمـ عمػى التعامػؿ مػه متطمبػػات
وتحػػديات الحيػػاة اليوميػػةإ ومػػف عبػػرز الم ػػا ارت الحياتيػػة التػػي يحتاج ػػا المػػتعمـ :الم ػػارات الم ويػػةإ

والم ارات الصحيةإ وم ارة حؿ الم كبلت إ وم ارة اتخاذ الهرارإ وم ارة التعامؿ مه الذات.

أىمية اكتساب الميارات الحياتية:

بػػدعت النظ ػرة التهميدي ػة لمتعمػػيـ فػػي العصػػر الحػػالي تت يػػرإ فبػػدالً مػػف االهتمػػاـ بالمعمومػػات

والح ػظإ ظ ػر االتجػا الػذي ينػادي بػال ـ والتحميػػؿ واكتسػال الم ػارات التػي تؤهػؿ ال ػرد لمنجػاح فػػي
حياتلإ فبالم ارات يستطيه عف يتعايشإ يذهل لسوؽ العمؿإ يجد لن سل فرصة عمؿ تناسػل قد ارتػلإ
تجعؿ عممل يتميز بك ػا ة انتاجيػة عاليػةإ وعهػـ هػذ الم ػارات هػي الم ػارات الحياتيػة إ والتػي تظ ػر
عهميت ػػا فػػي هػػذا العصػػر الػػذي يتسػػـ بػػالت ير المسػػتمرإ الػػذي يتطمػػل وجػػود نوعيػػة مػػف األف ػراد مػػف
يتص ػ وف ب ػال كر المبػػدعإ واإلنتػػاج المبتكػػرإ والتػػبقمـ مػػه المسػػتجدات واالخت ارعػػات إ والتعامػػؿ مع ػػا
بكؿ هة وس ولة ويسرإ والتطمه الى المسػتهبؿ إ والهػدرة عمػى عدا األدوار االجتماعيػة التػي يتطمب ػا

المجتمه منل إ وهذا يكوف مػف خػبلؿ امػتبلؾ األفػراد لمم ػارات الحياتيػةإ والتػي تبػدو عهميػة اكتسػاب ا

فيمػ ػ ػػا يمػ ػ ػػي ( عطيػ ػ ػػةإ ) 40 : 2115إ ( سػ ػ ػػعد الػ ػ ػػديفإ ) 03 :2115إ ( ق ػ ػ ػػطةإ ) 25 :2116إ

(محمدإ ) 21 :2101إ ( الص يرإ ) 22 : 2101إ ( صايمةإ ) 16 : 2101إ ( حسػفإ :2101
)210إ ( وافي إ ) 12 : 2101إ ( األغاإ :)55 : 2102

 .0اف الم ارات الحياتية هي التي تجعؿ ال رد قاد اًر عمى ادراؾ الت اعؿ الصحي بينل وبيف ا خريف

إ وبينل وبيف البيئة والمجتمهإ وم ؿ ذلػؾ عف ال ػرد ال بػد عف تكػوف لديػل م ػارة االتصػاؿ الم ػويإ
وهذا األمر يساعد عمى عرض عفكار وورائل بذيجاز وو وح دوف حاجة الى االستطرادإ وتهػديـ

ت اصيؿ هو في غنى عن ا.

 .2اف تمكف ال رد مف الم ارات الحياتيػةإ وممارسػت ا فػي مختمػؼ المواقػؼ ت ػعر بػال خر واالعتػزاز
بػالن سإ دوف مػا يطمػل منػل عف يػؤدي عمػبلً مػف األعمػاؿ وتػيهف مػا طمػل منػلإ فػذف هػذا ي ػعر

ا خريف بال هة فيلإ ويعطيل المزيد مف ال هة بالن س.
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 .1اف تمكػػف ال ػػرد مػػف م ػػارة مػػا عمػػى عي مسػػتو ي ػػجعل دائمػاً عمػػى االرتهػػا بمسػػتو الم ػارة مػػف
عجؿ فتي وفاؽ جديدة لمعمؿإ وبالتالي تحهيؽ مكاسل وموارد عك ػرإ بػؿ اكتسػال ال ػرد لم ػارة مػا

في مستويات متتالية إ حتى يصؿ الى التمكف مف الم ارة الكمية يساعد عمى االنتهاؿ مف م نة

الى األخر .

 .2تمكػػف الم ػػارات الحياتيػػة ال ػػرد مػػف الهػػدرة عمػػى مواج ػػة مواقػػؼ الحيػػاة المختم ػػةإ والهػػدرة عمػػى
الت مل عمى الم كبلت الحياتيةإ والتعامؿ مع ا بحكمة وطريهة الئهة.

 .3اف تمكػػف ال ػػرد مػػف الم ػػارات الحياتيػػة تسػػاعد عمػػى اسػػتيعال التكنولوجيػػا الحدي ػػةإ فال ػػركات
والبن ػػوؾ والمص ػػانه دائمػ ػاً تح ػػرص عم ػػى ام ػػتبلؾ التكنولوجي ػػاإ كم ػػا تح ػػرص عم ػػى عف يس ػػتوعل

العامموف ب ػا كػؿ مػا تهدمػل التكنولوجيػا عمػى المسػتو العػالميس ولػذلؾ ي ػعر الػذيف يعممػوف فػي

ظ ػؿ م ػػارة معينػػة بػػالعجز والهصػػور فػػي تمػػؾ التكنولوجيػػا الحدي ػػةإ ومػػف ػػـ مسػػتو تمكنػػل مػػف
م ارات معينة تؤهمل دائماً لتعمـ م ارات عخر جديدة ت ر

ا التكنولوجيا الحدي ة.

 .4ال تهتصػػر عهميػػة الم ػػارات الحياتيػػة عمػػى عمػػور الحيػػاة المادي ػةإ بػػؿ ان ػػا ذات عهميػػة كبػػر فػػي
األمور العاط يػةإ اذ تمكػف هػذ الم ػارات ال ػرد مػف التعامػؿ مػه ا خػريفإ واقامػة عبلقػات طيبػة

قائمة عمى الحل والمودة مع ـ.

 .5اف الم ػػارات الحياتيػػة ك ي ػرة ومتعػػددة يحتػػاج الي ػػا ال ػػرد فػػي جميػػه مجػػاالت حياتػػلإ س ػوا فػػي
العم ػػؿإ عو األسػ ػرةإ عو ف ػػي العبلق ػػات م ػػه ا خػ ػريفإ وم ػػف ػػـ يمك ػػف اله ػػوؿ عف ال ػػرد ف ػػي حاج ػػة
الم ػػتبلؾ م ػػارات يس ػػتطيه عف يمارسػ ػ ا ف ػػي كاف ػػة مج ػػاالت حيات ػػلإ وبالت ػػالي ف ػػي الس ػػبيؿ ال ػػى

سعادتلإ وتهبمل لآلخريف والحياة مع ـإ وكذلؾ حل ا خريف وتهديرهـ لل.

 .6اف تسػػمي جميػػه عف ػراد المجتمػػه بالم ػػارات الحياتيػػة يسػػاعدهـ عمػػى التواصػػؿ اإلنسػػاني والتكامػػؿ
االجتماعي.

 .7اف الم ػػارات الحياتيػػة م ػػارات عساسػػية ال غنػػى عن ػػا لم ػػردإ والمجتمػػه معػػاإ لػػيس فهػػط إل ػػباع

حاجاتل األساسية مف عجؿ مواصمة بها النوع والجنسإ ولكف –عي ػا -مػف عجػؿ تحهيػؽ تهدمػلإ

وتطوير عساليل معي تل في الحياة والمجتمه .

.01

فرض التهدـ العممػي والتكنولػوجي المعاصػر عمػى المجتمعػات الحدي ػة

ػرورة اكتسػال هػذ

الم ارات إ لتنمية المواطف الم هػؼ عمميػاًإ والمتنػور تكنولوجيػاًإ والهػادر عمػى التعامػؿ النػاجي ال
سيما مه ظ ور ظروؼ معي ية حدي ة في المجتمعات.

.00

تكم ػػف عهمي ػػة الم ػػارات الحياتي ػػة ف ػػي تنمي ػػة اله ػػو العامم ػػة ف ػػي المجتم ػػه لمواج ػػة الت يػػرات

السريعة في العصر في ميداف العمؿ.

.02

تنمي لد ال رد الهدرة عمى اتخاذ الهرارإ فحسـ المواقؼ واتخاذ اله اررات المناسبة في الوقػت

المناسل م ارة حياتية عمى درجة كبيرة مف األهمية ال بد مف اكتساب ا وممارست ا.
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.01

تكسػػل ال ػػرد الهػػدرة عم ػػى عدا األعم ػػاؿ فػػي سػ ػ ولة ويسػػرإ وم ػػيبلً ال ػػى العمػػـ والتعم ػػؽ ف ػػي

دراستلإ وو ه خطط لحياتلإ وت سير ك ير مف الظواهر الطبيعية.
وممػػا سػػبؽ نػػر

ػػرورة عف يكتس ػػل كػػؿ مػػتعمـ الم ػػارات الحياتي ػػةإ التػػي تك ػػؿ لػػل الحي ػػاة

السػ ػػعيدةإ كمػ ػػا تمكنػ ػػل مػ ػػف مواج ػ ػػة الحيػ ػػاة بكػ ػػؿ مواق ػ ػػا إ ومت يرات ػ ػػاإ والتعامػ ػػؿ بك ػ ػػا ة مػ ػػه كػ ػػؿ
مس ػػتحد ات اإ كم ػػا عف ام ػػتبلؾ ال ػػرد ل ػػذ الم ػػارات تحه ػػؽ ل ػػل التع ػػايش الن ػػاجي والتكي ػػؼ والمرون ػػة
والنجاح في حياتل العممية وال خصية.
عوامؿ اكتساب الميارات الحياتية:

توج ػػد ك ي ػػر م ػػف العوام ػػؿ والم ػػؤ رات الت ػػي تس ػػاعد ف ػػي زي ػػادة ام ػػتبلؾ الم ػػارات الحياتي ػػةإ وم ػػف تم ػػؾ
العوامؿ ما حددها (خميؿ والبازإ )67 :0777إ ( ق طةإ ) 27 : 2116إ (صايمةإ )21 :2101إ
( وافيإ :) 16 :2101

 .0العبلقات المدعمة :عي وجود ما يدعـ اكتسال الم ارات إ وغيال هذ العبلقػات الداعمػة تجعػؿ
ال رد يميؿ الى اهماؿ الم ارةإ ووجود المدعـ يؤ ر ايجابياً في تعمـ الم ارة .

 .2النماذج :يتب ر قوة عو

عؼ الم ارة بمبلحظة ال رد لنماذج تهوـ ببدا تمؾ الم ارة.

 .1تتابه اإل ابة :يم ؿ الحصوؿ عمى التعزيزإ والت جيهإ وال نا إ والحناف ا ابة عساسػية تسػاعد فػي
ت كيؿ الم ارة الحياتية.

 .2التعميمػػات :معظػػـ تعميمػػات الم ػػارات الحياتيػػة مكتسػػبة مػػف البيػػتإ عو مػػف عسػػئمة الط ػػؿ لػػؤلل
واألـإ وهنػػاؾ تعميمػػات لمد ارسػػةإ والح ػػاظ عمػػى الصػػحة والعمػػؿإ ينب ػػي تعمم ػػا بطريهػػة صػػحيحة

في المدرسة.

 .3اتاحػػة ال رصػػة :االعتمػػاد عمػػى ا خ ػريف بسػػبل صػػعوبة فػػي اإللمػػاـ بالم ػػارةإ لػػذا يجػػل اتاحػػة
ال رصة لمتبلميذ لممارسة الم ارة.

 .4الت اعؿ مه ا خريف :قد يكػوف تعمػـ الم ػارات مػف األفػراد م يػداً و ػا اًر حسػل طبيعػة الم ػاراتإ
وعولئؾ األفراد.

 .5م ارات الت كير :وهي تس ـ بذيجابية في اكتسال الم ارات األساسية.
 .6نوع الجنس :يؤ ر نوع الجنس عمى اكتسال نوعية معينة مف الم ارات الحياتية .
 .7ال هافة إ والمستو االجتماعيإ ووجود تحديات تواجل ال رد.

.01

الهػػدوة :مػػف ال ػػروري عف يكػػوف المعمػػـ قػػدوة لتبلميػػذ إ ويمػػارس الم ػػارات الحياتيػػة بطريهػػة

سميمةإ ويتسـ بالهيـ واألخبلؽ التي تزيد مف ارتباط التبلميذ بل وتهميدهـ ل خصيتل.

.00

اإلقنػ ػػاع :بعػ ػػرض ال ػ ػدالئؿ والب ػ ػراهيف المنطهيػ ػػةإ ومناق ػ ػػت ا ببسػ ػػمول عممػ ػػي دقيػ ػػؽ لجميػ ػػه

الم ارات البلزمة لحياة عف ؿ.
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.02

اسػػتخداـ عسػػاليل حدي ػػة فػػي التػػدريس إ م ػػؿ :حػػؿ الم ػػكبلتإ ولعػػل األدوارإ والمناق ػػةإ

واأللعػال التعميميػػةإ والد ارسػات الميدانيػػة والعمميػػة إ بحيػث يمػػارس التمميػػذ العمػؿ بن سػػلإ ويعتمػػد
عمى ذاتل في كافة المواقؼ.

خصائص الميارات الحياتية:

تختمؼ طبيعة الم ارات الحياتية البلزمة لم رد والمجتمه مػف مجتمػه خػر بػاختبلؼ طبيعػة

ه ػػذا المجتم ػػه عو ذاؾإ كم ػػا عن ػػا تخ ػػه لطبيع ػػة العبلق ػػة التب يري ػػة التبادلي ػػة ب ػػيف ال ػػرد والمجتم ػػه
المعيفإ واذا كانت هناؾ بعض الم ارات الحياتية التي تت ابل في طبيعت ا في المجتمعػات المتنوعػة

اال عف هنػػاؾ قػػد اًر كبيػ اًر من ػػا يختمػػؼ بػػاختبلؼ طبيعػػة المجتمػػهإ وكم ػػاؿ عمػػى ذلػػؾ نجػػد عف م ػػارات
التعامػ ػػؿ مػ ػػه األدوات الك ربائيػ ػػة واألج ػ ػزة التكنولوجيػ ػػة المعهػ ػػدة مػ ػػف الم ػ ػػارات األساسػ ػػية البلزمػ ػػة

لممجتمع ػػات المح ػ ػزة والمتهدم ػػة عمميػ ػاً وتكنولوجيػ ػاًإ " ف ػػي ح ػػيف عف م ػػارات التعام ػػؿ م ػػه المط ػػبةإ
وال ػارعإ والحػػيإ والجماعػػة المحيطػة بػػال ردإ ومواج ػػة م ػػكبلت الحيػاة فػي المجتمعػػات المتهدمػػة عو

الناميةإ هذا ف بلً عف الم ارات الحياتية البلزمة لم رد في مجتمه ما تختمؼ مف فتػرة زمنيػة ألخػر

نتيجة الختبلؼ معطيات كؿ فترة مف ال ترات في حياة المجتمعات وخبلؿ مراحؿ تطورها " ( مازفإ

)22 :2112إ وفي هذا السياؽ يمكف تحديد خصائص الم ارات الحياتية عمى النحو التالي:

 .0تتنوع وت مؿ كبلً مف الجوانل المادية وغير المادية المرتبطة ببساليل ا ػباع ال ػرد الحتياجاتػلإ
ولمتطمبات ت اعمل مه الحياة وتطوير ل ا (عمرافإ .)02 :2110

 .2تختمؼ مف مجتمه خر تبعاً لطبيعة كؿ مجتمه ودرجة تهدملإ وتختمؼ مف فترة زمنية ألخر إ
فاحتياجػات اإلنسػاف البػدائي لمهػ ار ة والكتابػة لػـ تظ ػر اال عنػدما است ػعر عهميػة تسػجيؿ تاريخػػل

اإلنسػ ػ ػ ػػانيإ والم ػ ػ ػ ػػارات الحياتيػ ػ ػ ػػة عمػ ػ ػ ػػى هػ ػ ػ ػػذا النحػ ػ ػ ػػو تتػ ػ ػ ػػب ر بكػ ػ ػ ػػؿ مػ ػ ػ ػػف المكػ ػ ػ ػػاف والزمػ ػ ػ ػػاف

( الص يرإ .) 24 :2101

 .1تعتمد عمى طبيعة العبلقات التبادلية التكاممية بيف ال رد والمجتمهإ وبيف المجتمػه وال ػردإ وعمػى
درجة تب ير وتب ر كؿ من ما با خر.

 .2تست دؼ مساعدة ال ػرد عمػى الت اعػؿ النػاجي مػه الحيػاةإ وتطػوير عسػاليل معاي ػة الحيػاةإ وهػذا
يعني

رورة الت اعؿ مه مواقؼ الحياة التهميدية ببساليل جديدة ومتطورة.

 .3الم ػػارات الحياتيػػة إ هػػي الم ػػارات األساسػػية التػػي ال غنػػى لم ػػرد عن ػػا فػػي ت اعمػػل مػػه مواقػػؼ
حياتل اليومية.

 .4الم ارات بعد اكتساب ا تكوف عر ػة لمنسػياف مػا لػـ يػتـ تعزيزهػا بالتػدريلإ واالسػتخداـ المسػتمر
( ناجيإ .)11 : 2101
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 .5تعتبػػر الم ػػارات الحياتيػػة فػػي مجمم ػػا م ػػارات م نيػػة تؤهػػؿ التبلميػػذ ل ػ ؿ ععمػػاؿ تحتػػاج الػػى
مستو متوسط مف الم اراتإ كما عن ا نوعية تختمؼ مػف فػرد عو وخػر حسػل مجػاؿ التخصػص

عو العمؿ.

 .6تتسـ هذ الم ارات ببن ا م ارات متجددة عمى الدواـ.

 .7الم ا ارت الحياتية تحاكي الواقػه الحيػاتيإ وذلػؾ مػف خػبلؿ م ػاركة التبلميػذ فػي مواقػؼ تعميميػة
تحاكي الواقه الحياتي (عطيةإ .)42 :2115

.01

الم ػػارات الحياتيػػة تراكميػػة كمػػا عن ػػا متصػػمةإ ومترابطػػةإ ومعرفيػػة تتم ػػؿ فػػي كي يػػة الهيػػاـ

بالعمؿإ وتن يذ ال عؿ تن يذاً حرفياًإ وتساير التطور التكنولوجي.

باإل ػػافة الػػى مػػا سػػبؽ تػػر الباح ػػة عف مػػف خصػػائص الم ػػارات الحياتيػػة –عي ػػا ًً -عن ػػا
ليسػػت ابتػػةإ فػػبل يمكػػف عف تتصػػور عف الم ػػارات التػػي اكتسػػب ا اإلنسػػاف عبػػر التػػاريةإ وحتػػى ا ف
ابتػػةإ وال بػػد عف تظػػؿ كػػذلؾإ وهػػذا األمػػر يرجػػه لطبيعػػة الحػػاؿ ال ػى عوامػػؿ طبيعيػػة خاصػػة ي ػػكؿ

البيئةإ وما تتطمبل مػف م ػارات جديػدة تمكػف اإلنسػاف مػف اسػت بلؿ مواردهػاإ وهػذ المسػبلة ال تػرتبط
بالعوامؿ الطبيعية فهطإ ولكف هناؾ –عي ا ًً -اإلنساف ن سػلإ وانتهالػل مػف مكػاف الػى وخػرإ واتسػاع
نطاؽ تنهملإ واتصالل با خريف في عماكف عخر إ وكذلؾ انتهالل مف م نػة الػى عخػر إ ومػا قػد يػرتبط
بذلؾ مػف حػراؾ اجتمػاعي يػؤدي الػى ت ييػر فػي الخريطػة السػكانية لممكػافإ والم ػف السػائدةإ والم ػف

الهديمة التي ال تزاؿ باقية حتى اليوـ.
أساليب تعميـ الميارات الحياتية:

مه تزايد االهتماـ بالم ارات الحياتية خاصة في مطمه الهرف الحادي والع ػريف تبنػت العديػد
م ػػف ال ػػدوؿ ه ػػذا االتج ػػا إ وق ػػدمت مه ػػررات د ارس ػػية مس ػػتهمةس لتنمي ػػة الم ػػارات الحياتيػ ػة ف ػػي الم ارح ػػؿ

التعميمي ػػة المختم ػػةإ وهن ػػاؾ م ػػف ال ػػدوؿ اعتم ػػدت عم ػػى ت ػػميف ه ػػذ الم ػػارات ب ػػالمهررات الد ارس ػػية

المختم ة.

ويتـ تعميـ الم ارات الحياتية باستخداـ عساليل التعمـ بالم اركةإ حيث يبنى هذا التعمـ عمى

عممية التعمـ االجتماعي الذي ي مؿ سماع ت سير عو رح لمم ارة المهصودةإ ومبلحظة الم ػارةإ ػـ
( نمذجػػة ) عو ممارسػػة الم ػػارة فػػي مواقػػؼ مختم ػػة فػػي بيئػػة تعمػػـ داعمػػةإ والت ذيػػة الراجعػػة عػػف عدا

ال ػػرد لمم ػػاراتإ ويػػتـ تسػ يؿ ممارسػػة الم ػػارات بواسػػطة لعػػل دور فػػي سػػيناريوهات نمطيػػة بػػالتركيز
عمى تطبيؽ الم اراتإ وتب يرها عمى مرور الموقؼ ال ر يإ ويتـ تعمػـ الم ػارات باسػتخداـ " عدوات

تعمـ الم اراتإ عي العمؿ مػف خػبلؿ خطػوات فػي عمميػة اتخػاذ الهػرارإ وينب ػي عف يػتـ تصػميـ تعمػيـ

الم ػػارات الحياتيػػةس ليػػتمكف التبلميػذ مػػف ممارسػػة الم ػػارات ب ػػكؿ متهػػدـإ وفػػي مواقػػؼ تنطػػوي عمػػى
متطمبات عك ر (.)Haggerty & Smith,2005:155
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وت ػ ػػتمؿ األسػ ػػاليل األخػ ػػر لػ ػػتعمـ الم ػ ػػارات الحياتيػ ػػة عمػ ػػى العمػ ػػؿ الجمػ ػػاعي والمناق ػ ػػةإ

والجػػداوؿإ وسػػرد الهصػػصإ والػػتعمـ الػػذي يدعمػػل ال ريػػؽإ وم ػروعات التنميػػة المجتمعيػػة العمميػػةإ
باإل افة الى قدرة ال رد عمى جعؿ الم ارة ذات صمة بال ي الذي نعر ل.

وال يمكػػف تعمػػـ الم ػػارات الحياتيػػة عمػػى عسػػاس المعمومػػات عو المناق ػػة وحػػدهاإ ف ػػي ليسػػت

عمميػػة تعمػػـ ن ػػطةإ اال عن ػػا يجػػل عف ت ػػمؿ تعممػاً خبراتيػاً إ ودعػػـ الم ػػا ارت لػػد كػػؿ فػػرد فػػي بيئػػة

تعمػػـ داعمػػةإ ودعمػػت هيئػػة اليونسػػيؼ مػػدخؿ ف ػػـ الم ػػارات الحياتيػػةإ وذلػػؾ باتبػػاع مػػا يمػػي ( عبػػد

المعطي ومصط ىإ ) 004 : 2116إ( ر واف والنجديإ :) 223 :2117

 .0تحدي ػػد الم ػػارات الحياتي ػػة :وت ػػمؿ مجموع ػػة م ػػف الم ػػارات الن س ػػية واالجتماعي ػػةإ والتبادليػػػة
ال خصية ب كؿ يجعم ا تتصؿ مه بع
التهديري واإلبداعي وتحميؿ الهيـ.

اإ فم بلإ قد ت تمؿ عمى صنه الهرار كمكػوف الت كيػر

 .2تحديد المحتػو المعرفػي لمم ػارات الحياتيػةإ وذلػؾ مػف خػبلؿ اختبػار محتػو لػل عبلقػة بالم ػارة
مه مراعاة التوازف بيػف بل ة عناصػرإ هي (المعرفةإ واالتجاهاتإ والم ارات).

 .1تحديد األساليل التدريسيةإ حيػث ال يحػدث الػتعمـ المبنػي عمػى الم ػارات دوف وجػود ت اعػؿ بػيف
الم تركيف في العممية التعميمية.

وت ػر سػػمر صػػايمة (  ) 44-43 :2101مػػف خػػبلؿ اطبلع ػػا عمػػى العديػػد مػػف التجػػارل

العالميػػة والعربيػػةإ ورجوع ػػا الػػى األدل التربػػوي فػػي تعمػػيـ الم ػػارات الحياتيػػةإ وجػػدت عػػدة اتجاهػػات
لتعميـ الم ارات الحياتية وذلؾ عمى النحو التالي:
 .0االتجاه المباشر:

تعمػػيـ الم ػػارات الحياتيػػة كمػػادة مسػػتهمة ب ػذات ا ك يرهػػا مػػف الم ػواد الد ارسػػيةإ ويػػدعـ ذلػػؾ بػػبف تعمػػيـ

الم ػػارات الحياتيػػة لػػل ولياتػػل وطرقػػل وعن ػػطتل الخاصػػة بػػلإ وتعميمػػل كمػػادة مسػػتهمة يعطػػي االهتمػػاـ
الكافي ب ذ الم ارات.
 .3اتجاه التجسير:

وهو يت ؽ مه االتجا السابؽ بتعميـ الم ارات الحياتية في مهرر مسػتهؿ بذاتػلإ ولكػف ي ػرؽ عنػل بمػد

جسور تربط بيف هذا المهررإ وبيف المهررات الدراسية األخر إ يعني بتطبيؽ الم ارات الحياتية التي
تعمم ا في المهرر المستهؿ في محتو المهررات األخر .

 .2اتجاه الصير:

وهػػي تجمػػه بػػيف االتجػػا المبا ػػرإ واتجػػا التجسػػيرإ حيػػث تُعمػػـ الم ػػارات الحياتيػػة بصػػورة ص ػريحة
ع نػػا تعمػػيـ عي محتػػو د ارسػػيإ ويتطمػػل هػػذا االتجػػا اعػػادة بنػػا محتػػو الػػدرس بمػػا يحهػػؽ تعمػػيـ
الم ارات الحياتيةإ ويتطمل كذلؾ وجود المعمـ المدرل جيداً عمى استعماؿ األساليل واالستراتيجيات

التي تساعد عمى تنمية الم ارات الحياتية.
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 .3االتجاه اإلثرائي:
وهو يعني بتعميـ الم ارات الحياتية مػف خػبلؿ عن ػطة ا رائيػة متعػددة داخػؿ عو خػارج المدرسػة

ػر ة
بذ ػ ػراف ا وم ػػف غي ػػر ا ػ ػراف ا م ػػؿ :عه ػػد البػ ػرامج التدريبي ػػة المهنن ػػة ف ػػي الم ػػارات الحياتي ػػةإ واله ػ ا
الموج ةإ واألن طة البلص يةإ والمواقه اإللكترونية الت اعمية وغير ذلؾ.

وه ػػذا يتطم ػػل دق ػػة وم ػػارة ف ػػي تحدي ػػد متطمب ػػات ال ػ ػريحة المس ػػت دفة م ػػف الم ػػاراتإ والح ػػد

المطمول في كؿ م ارةإ وكذلؾ البنا الممتد والتراكمي ل ذ الم ارات ونحو ذلؾإ ويمكف الجمه بيف
اتجػاهيف عو عك ػػر مػػه
.) 25 : 2101

ػػرورة م ارعػػاة ظػػروؼ بيئػػة الػػتعمـ عنػػد اختيػػار االتجػػا األنسػػل ( السػػوطريإ

وعسػػاليل اكتسػػال الم ػػارات الحياتيػػة ي ػػترؾ في ػػا الػػتعمـ التعػػاونيإ ودعػػـ األق ػراف ونمذجػػة

الم ارات بواسطة األقراف والبال يفإ كما تت مف األساليل الممكنة الكتسال الم ارات الحياتية لعػل
الدورإ وتحميؿ الموقؼ الحياتيإ والعمؿ في مجموعات ص يرة والمناظرات وممارسة األلعال.

كما يمكف تنمية الم ارات الحياتية لد المتعمميف مػف خػبلؿ اسػتخداـ اسػتراتيجيات تدريسػية

تعمػػـ عمػػى فاعميػػة دور المػػتعمـ فػػي العمميػػة التعميميػػةإ وك ػذلؾ مػػف خػػبلؿ مبلحظػػة سػػموؾ ا خ ػريفإ
والخبرات العديدة التي يجل عف توفرها المؤسسات التعميمية.

أىداؼ تعميـ وتعمـ الميارات الحياتية:

لهد برزت الدعوة لت ميف الم ارات الحياتيػة فػي المنػاهج الد ارسػية فػي بعػض الػدوؿ العربيػة

عمػػى سػػبيؿ الم ػػاؿ ال الحصػػرإ فهػػد تػػـ ت ػػميف هػػذ الم ػػارات فػػي المنػػاهج الد ارس ػية فػػي المممكػػة
األردنية ال ا ميةإ وسمطنة عماف كمادة دراسية ل ا خطػة د ارسػيةإ وذلػؾ نتيجػة لمحاجػة الممحػة ل ػذ

الم ػػاراتس ولتحهيػػؽ األهػػداؼ المرجػػوة من ػػاإ ومػػف األهػػداؼ األساسػػية لمم ػػارات الحياتيػػة ( عطيػػةإ
:) 40 :2115

 .0تزويػػد المػػتعمـ بالمعػػارؼ والم ػػارات واالتجاهػػات التػػي تمكنػػل مػػف الت اع ػؿ اإليجػػابي مػػه البيئػػة
المحيطة بل.

 .2اكتسال م ارات وقيـ العبلقات اإلنسانية.

 .1اكتسال م ارات ادارة الوقت واحتراملإ واست بلؿ وقت ال راغ في األعماؿ الم مرة.
 .2تنمية م ارة اتخاذ الهرار لد التمميذإ وتعميؽ م وـ الم اركة اإليجابية.

 .3اعتبػػار المدرسػػة مركػػز عمػػـ وتعمػػـ عػػف طريػػؽ تنظػػيـ عن ػػطة متنوع ػة ب ػػدؼ اكتسػػال الم ػػارات
الحياتية.

 .4ت دؼ الى اكتسال التمميذ م ارات الت كير العممي وحؿ الم كبلت.
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تصنيؼ الميارات الحياتية:
الم ػػارات الحياتي ػػة متنوع ػػة بتن ػػوع مواق ػػؼ الحي ػػاةإ واحتياج ػػات ال ػػرد لمتعام ػػؿ م ػػه ا خػػريفإ

ومتنوعة تبعاً لطبيعة الموقؼ التي تتعمؽ بمواق ل ك رد في عسػرةإ وفػي جماعػةإ وفػي مجتمػهإ وك ػرد

يمارس م نة تتطمل م ارات وقدرات معينةإ ولهد تعددت تصني ات الم ارات الحياتيةإ وذلؾ لتنوع ا
و ػػموليت اإ وتنػػوع مواق ػػاإ ل ػػذا قامػػت الباح ػػة مػػف خػػبلؿ اطبلع ػػا عمػػى البحػػوث السػػابهةإ وعدبيػػات

الد ارسػػة بتصػػنيؼ الد ارسػػات السػػابهة عمػػى النحػػو التػػالي( مػػازفإ )21-17 :2112إ (عبػػد الوهػػالإ
)023 :2111إ (عطيػػةإ ) 42 : 2115إ ( سػػعد الػػديفإ )05 :2115إ ( ق ػػطةإ ) 26 :2116إ

(الص ػ يرإ )25 : 2101إ ( صػػايمةإ )20 : 2101إ ( حسػػفإ )211 :2101إ ( وافػػي إ :2101
:)21

أوالً :الميارات الحياتية المصنفة حسب النوع:

وتنهسػػـ الػػى م ػػارات عهميػػة وهػػي :الم ػػارات المتعمهػػة بػػالت كير واإلبػػداع والج ػػد الػػذي يبذلػػل

ال ػػرد فػػي التعامػػؿ مػػه الموقػػؼ التعميمػػيإ وم ػػارات يدويػػة وهػػي الم ػػارات التػػي يسػػتخدـ في ػػا ال ػػرد
ع بلتل م ؿ :قيادة السػيارة إ وادارة ماكينػةإ عو الكتابػة عمػى الحاسػبات ا ليػةإ عو ا لػة الكاتبػةإ عو
عم ػػؿ قطع ػػة نس ػػيج عو غ ػػزؿ خي ػػوط معين ػػة عو ص ػػناعة قطع ػػة م ػػف الس ػػجاد وغي ػػر ذل ػػؾإ وم ػػارات

اجتماعيػة وهػػي :الم ػػارات البلزمػػة لمتعامػػؿ مػػه الواقػػه الػػذي يعي ػػل ال ػػرد م ػػؿ :التعامػػؿ مػػه ا خػريف
واتخ ػػاذ الهػ ػرارإ والمناق ػ ػة والتع ػػاوفإ والحي ػػاد والمو ػػوعيةإ وغي ػػر ذل ػػؾ م ػػف الم ػػارات الت ػػي تك ػػوف
وظي ت ا التعامؿ االجتماعي.

ويبلحظ عمى هذا التصنيؼ عنل قد ارتػبط بنظريػات النمػو العهمػي والوجػدانيإ والبحػوث التػي

عجريت حوؿ تكامؿ ال خصيةإ والهدرة عمى التكيؼ وغيرها.

أ – الميارات الحياتية العامة:

وت ػػمؿ :م ػػارات الص ػػحة لمحي ػػاةإ وم ػػارات الص ػػحة واألسػ ػرةإ وم ػػارات اعان ػػة المع ػػاقيفإ

والعمؿ ب كؿ مستهؿإ وم ارات االتصاؿإ وم ارات اإلر اد لممراههيفإ وم ارات اإلسعافات األوليػةإ

وم ػارات لمتػػدريل والتعمػػيـإ وم ػػارات األمػػاف فػػي الحيػػاةإ وم ػػارات اإلنهػػاذإ والم ػػارات االجتماعيػػة

البلزمة لمعمؿ االجتماعيإ وم ارات منه تعاطي المخدراتإ وم ارات الهيادة في العمػؿ االجتمػاعيإ

وم ػػارات التطػػوع فػػي العمػػؿ االجتمػػاعيإ والم ػػارات البلزمػػة لمنمػػو الم نػػيإ وم ػػارات منػػه اإلرهػػال
والتحرش والعنؼ في المدارسإ وم ارات التوجيل الناجي في الحياة.
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ب – ميارات التعامؿ مع مواقؼ الحياة اليومية:
وتنهسـ الى نوعيف رئيسييف وهما:

 – 0ميارات ذىنية:

وت ػ ػػمؿ :الهػػ ػ ار ةإ والكتاب ػ ػػةإ والحس ػ ػػالإ واالتص ػ ػػاؿإ وص ػ ػػناعة اله ػ ػرارإ وح ػ ػػؿ الم ػ ػػكبلتإ
والتخطػػيط ألدا األعمػػاؿإ وادارة الوقػػت والج ػػدإ و ػػبط الػػن س والسػػيطرة عمػػى االن عػػاالتإ وادارة

مواق ػػؼ الصػ ػراعإ واجػ ػ ار عممي ػػات الت ػػاوضإ وادارة مواق ػػؼ األزم ػػات والكػ ػوارثإ وممارس ػػة الت كي ػػر

الناقدإ وممارسة الت كير المبدع.

 – 3الميارات الحياتية العممية:
وت ػػمؿ :العنايػػة ال خصػػية ببع ػػا الجسػػـإ والعنايػػة بػػالممبسإ واعػػداد المبلبػػسإ واعػػداد

األطعمةإ وتناوؿ األطعمةإ وح ظ األطعمةإ واستخداـ األدوات واألج ػزة المنزليػةإ والعنايػة بػاألدوات
ال خصيةإ والعناية باألدوات واألج زة المنزليةإ واسػتخداـ األ ػاث المنزلػيإ واختيػار السػكفإ وترتيػل
وتنسيؽ المسػكفإ وعدا بعػض عمميػات الصػيانة المنزليػةإ واجػ ار بعػض اإلسػعافات األوليػةإ وحسػف

استخداـ موارد البيئةإ وتر يد االست بلؾإ واعادة استخداـ الن ايات.

ويت ي مف هذا التصنيؼ عف الم ارات الحياتية م ارات عساسية ال غنى ألي فرد عن ػا فػي

ت اعمل مه مواقؼ وم كبلت الحياة اليومية.

ج – ميارات التعامؿ مع مجاالت الحياة االجتماعية:
وت ػػمؿ :م ػػارات تحم ػػؿ المس ػػؤوليةإ وم ػػارات االتص ػػاؿإ وم ػػارات التعام ػػؿ الم ػػاليإ وادارة

العبلقات ال خصيةإ وم ارات اتخاذ الهرارإ وم ارات حؿ الم كبلت وادارة الصراع والت اوض وادارة
الوقػػتإ وم ػػارات اختي ػػار التخصػػص واختيػػار العم ػػؿإ وم ػػارات اسػػتخداـ الكمبي ػػوترإ والتعامػػؿ م ػػه
بكات المعمومات.

د – الميارات الحياتية الالزمة لمطفؿ في عمر أربع سنوات:
ما يمي:

هناؾ بعض عنواع الم ارات الحياتيػة البلزمػة لمط ػؿ فػي هػذ المرحمػة العمريػةإ ومػف عم مت ػا

 .0م ارات التعامؿ مه األلعال.
 .2م ارات الت ذية لمط ؿ.
 .1م ارات صحة الط ؿ.

 .2م ارات م اهدة التم زيوف.

 .3م ارات اكسال الط ؿ المعرفة.
 .4م ارات تهديـ الهصص لؤلط اؿ.

 .5م ارات تنمية الخياؿ لد الط ؿ.
54

 .6م ارات تعميـ الط ؿ النوـ.

 .7م ارات تنمية م ارات التربية ال نية لد الط ؿ.
 .01م ارات تنمية الم ارات الم وية لد الط ؿ.
 .00م ارات التربية الصحية.

 .02م ارات التربية االست بلكية.
 .01م ارات التعبير.

 .02الم ارات اإلبداعية.
وي ير هذا التصنيؼ الى عف كؿ مجاؿ مف مجاالت الت اعؿ االجتمػاعي يحتػاج الػى تمكػف ال ػرد

مف م ارات معينة.

تتعد مجاالت الم ارات الحياتيةإ وذلؾ عمى النحو التالي:

أوالً  :مجاالت الميارات الحياتية:

مف عم مة مجاالت الم ارات الحياتية التي يجل ت مين ا في المن ج الدراسي ما يمي :
 .0مجاؿ منه العنؼ والجريمة.

 .2مجاؿ التعامؿ مه البيئة المحيطة.
 .1مجاؿ التعامؿ االجتماعي.
 .2مجاؿ االتصاؿ با خريف.

 .3مجاؿ النما المعرفي مد الحياة.
 .4مجاؿ الح اظ عمى الصحة.
 .5مجاؿ الت ذية الصحية.

 .6مجاؿ الت كير االقتصادي.

 .7مجاؿ ال ار واالست بلؾ الذكي.
 .01مجاؿ عف عالـ الماؿ والحياة اليومية.
 .00مجاؿ التربية الجنسية.
 .02مجاؿ األمومة.
 .01مجاؿ ال بال.

 .02مجاؿ المراههيف.
 .03مجاؿ األط اؿ العادييف.

 .04مجاؿ التعامؿ مه المعاقيف.
 .05مجاؿ االقتصاد المنزلي.

 .06مجاؿ النجاح في الحياة اليومية.
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 .07مجاؿ الوقاية مف المخدرات.
 .21مجاؿ البها والتطوير.
 .20مجاؿ التعميـ الخاص.

 .22مجاؿ المعرفة مد الحياة.
 .21مجاؿ ادارة الوقت.

 .22مجاؿ الريا ة المنزلية.

 .23مجاؿ التعامؿ مه الحاسول.
 .24مجاؿ الوقاية مف الحرائؽ.
 .25مجاؿ الن اط البيتي.

 .26مجاؿ الن اطات التجارية.
 .27مجاؿ ال وص في ععماؽ الميا .

 .11مجاؿ منه التحرش والعنؼ في المدارس.
 .10مجاؿ انهاذ ال رقى والمصابيف.

وتػػر الباح ػػة مػػف خػػبلؿ العػػرض السػػابؽ لمم ػػارات الحياتيػػة عن ػػا تعػػد مػػف الم ػػارات العامػػة

التي تهدـ مف خبلؿ قنػوات اعبلميػة و هافيػة متنوعػةإ عي عن ػا ال تهػدـ فػي اطػار مػا يعػرؼ بالتربيػة
الرسمية عو التعميـ النظامي.

ثانياً  :مجاالت الميارات الحياتية التي تقدميا المدارس:

توجػػد مػػادة تحػػت مسػػمى مػػادة الم ػػارات الحياتيػػةإ فػػي و ازرة التربيػػة والتعمػػيـإ ويػػدرس الطالػػل

هػػذ المػػادةإ ومػػف عم مػػة المجػػاالت التػػي تت ػػمن ا تمػػؾ المػػادة الد ارسػػية التػػي يتعمم ػػا الطالػػل ف ػي

مراحؿ د ارسية مختم ة:

 .0الحرؼ التهميدية والتراث الوطني.
 .2مهدمة في الدراسات الحياتية البيئية.
 .1اإلنساف والبيئة.

 .2الممارسات التجارية.

 .3الحياة النباتية والحيوانية.

 .4م روعات في الحرؼ التهميدية.
 .5الموارد الطبيعية الوطنية.

 .6م ارات الت ذية السميمة والصحية.
 .7م ارات التواصؿ وادارة الوقت
 .01م روعات التراث ال هافي.
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 .00م ا ارت الصحة األسرية والسبلمة العامة.
 .02م ارات الصناعات المختم ة.

ثالثاً :الميارات الحياتية التي تقدميا بعض الجامعات:

تهدـ بعض الجامعات برنامجاً كامبلً تحػت مسػمى الم ػارات الحياتيػة البيئيػة لطػبلل الجامعػة

لبرنامج تخصص لمطالل الػذي يػدرس فػي هػذ الجامعػةإ وتػورد الباح ػة عم مػة لممهػررات التػي تػدرس

تحت مسمى الم ارات الحياتية البيئية:
 .0م ارات ادارة الوقت.

 .2م ارات تنظيـ المعمومات.
 .1م ارات تكنولوجيا المعمومات

 .2م ارات تطبيؽ التكنولوجيا في مواقؼ مختم ة.
 .3م ارات تهديـ المعمومات والمصادر.

 .4م ارات التنميةإ والتكيؼ وتطبيؽ االستراتيجيات.
 .5م ارات تهويـ استخداـ التكنولوجيا.

 .6م ارات التكيؼ مه البيئة المتعددة المصادر.

ممػػا سػػبؽ يت ػػي مػػف التصػػنيؼ ألنػ ػواع ومجػػاالت الم ػػارات الحياتيػػة عف بع ػ ا قػػد عخ ػػذ

ػى عام ػاً ي ػرتبط بالم ػػارات الحياتيػػة البلزمػػة لمتعػػايش فػػي الحيػػاة بص ػ ة عامػػةإ وبع ػ ا قػػد عخػػذ
منحػ ً
ػى انس ػػانياً يػ ػرتبط باإلنس ػػافإ ومعاي ػػة لمحي ػػاة بص ػػرؼ النظ ػػر ع ػػف المجتم ػػه ال ػػذي يع ػػيش في ػػلإ
منح ػ ً
وبع

ا قد عخػذ منحػى اجتماعيػاً يػرتبط بمجػاالت التعامػؿ االجتمػاعي فػي الحيػاةإ وبع ػ ا قػد عخػذ

منحػى لمتبكػػد مػػف بعػض مجػػاالت وعنػواع الم ػػارات الحياتيػة التػػي ينب ػي تهػديم ا ألفػراد المجتمػػه مػػف
خبلؿ وسائؿ التربية غير الرسميةإ عي خارج التعميـ الرسميإ وبع ػ ا قػد عخػذ منحػى التبكيػد عمػى
بعض مجاالت وعنواع الم ارات الحياتية التي تهدـ ألط اؿ الرو ةإ ولطبلل التعميـ الجامعي عامة

وطػػبلل كميػػات التربيػػة خاصػػةإ وكػػؿ هػػذ التصػػني ات لمم ػػا ارت الحياتيػػة تػػدؿ عمػػى تنوع ػػاإ وعمػػى

عهميػة تهػديم ا مػف خػبلؿ وسػائؿ التربيػة الرسػمية وغيػر الرسػميةإ وكػذلؾ عمػى عهميػة اكسػاب ا ألفػراد
المجتمهس لمواج ة كافة معطيات العصر الحالي.

وفيما يمي عرض لمحاور الم ارات الحياتية التي اعتمدت ا الدراسة الحالية إ والتي ا تممت

عمى عربعة محاور لمم ارات الحياتية وهي:

أوالً :الميارات الصحية:

ويندرج تحت ا الم ارات الصحية التالية:
 .0الوقاية مف األمراض.
 .2العناية بالت ذية.
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 .1المحافظة عمى البيئة مف التموث.
 .2المحافظة عمى نظافة الجسـ.
 .3تجنل سموكيات

ثانياً  :الميارات المغوية:

ارة.

وتتم ؿ الم ارات الم وية في بلث م ارات وهي كالتالي:
 .0األل اظ والتراكيل:
 .2األساليل الم وية:

 .1الهيـ واالتجاهات:

ثالثاً  :ميارات حؿ المشكالت:
 .0تحديد الم كمة.

 .2جمه المعمومات.

 .1اختيار الحؿ المناسل.
 .2تهويـ الحؿ.

 .3تطوير الحؿ.

رابعاً  :ميارات تقدير الذات:

 .0الهدرة عمى ابدا الرعي.
 .2التصرؼ باستهبللية.
 .1تحمؿ المسؤولية.

 .2التعمـ مف عخطا ا خريف.

 .3ال هة بالن س والبعد عف االتكالية.
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الفصؿ الرابع

إجراءات الدراسة

مقدمػػة :

ي ػػدؼ هػػذا ال صػػؿ الػػى بيػػاف الخطػوات واإلجػ ار ات التػػي تمػػت فػػي المجػػاؿ الميػػداني مػػف الد ارسػػةإ

وتت ػػمف تحديػػد من ج ػػاإ والمجتمػػه األصػػمي والعينػػةإ وعدوات الد ارسػػة والتبكػػد مػػف صػػبلحيت ا مػػف
حيػث الصػػدؽ وال بػػاتإ واجػ ار ات تطبيػػؽ الد ارسػة الميدانيػػةإ وتحديػػد األسػػمول اإلحصػػائي المسػػتخدـ
في تحميؿ البيانات لموصوؿ الى النتائجإ وفيما يمي وصؼ ل ذ اإلج ار ات:

منيج الدراسة:

استخدمت الباح ة في

و طبيعة الدراسة من جيف إ وذلؾ عمى النحو التالي:

 .0المنيج الوصفي :ويستخدـ في اإلطبلع عمى الدراسات والبحػوث السػابهة ذات الصػمة بمو ػوع
الد ارسػػة إ وكػػذلؾ فػػي األدبيػػات التػػي تتنػػاوؿ الػػدراما التعميميػػة والم ػػارات الحياتيػػة إ واسػػتخداـ

الدراما التعميمية في التعميـ .

 .2المػػػػنيج التجريبػػػػي :ويتم ػػؿ فػ ػػي تص ػػميـ مجم ػػوعتيف إ اح ػػداهما تم ػػؿ المجموع ػػة التجريبيػػػة
ويسػتخدـ فػي تطبيػؽ عدوات الد ارسػةإ الػدراما التعميميػة عمػى
واألخر تم ؿ المجموعة ال ابطةس ُ
عف ػراد العينػػة المختػػارة س لمعرفػػة ع ػػر الػػدراما التعميميػػة فػػي تنميػػة الم ػػارات الحياتيػػة لػػد طالبػػات

الصؼ الرابه األساسي.

مجتمع الدراسة:

يتك ػػوف مجتم ػػه الد ارس ػػة م ػػف جمي ػػه طالب ػػات الص ػػؼ ال ارب ػػه األساس ػػيإ المػ ػواتي يدرس ػػف ف ػػي

مػ ػػدارس و ازرة التربيػ ػػة والتعمػ ػػيـ بمحافظػ ػػات غ ػ ػزة فػ ػػي ال صػ ػػؿ الد ارسػ ػػي ال ػ ػػاني مػ ػػف العػ ػػاـ الد ارسػ ػػي

 2101 -2102ـ.

عينة الدراسة:

تـ اختيار عينة الدراسة مف طالبات الصؼ الرابه األساسي بمدرسة ال يما األساسية الػدنيا

لمبنات ببيت الهيا التابعة لو ازرة التربية والتعميـإ وقد بمو عددهف (  ) 84طالبػةإ تػـ تهسػيم ف الػى
مجموعتيف متكافئتيفإ مجموعة

(  ) 42طالبة.

ابطة تكونت مف (  ) 42طالبػة إ ومجموعػة تجريبيػة تكونػت مػف

أدوات الدراسة:

لهد اعتمدت الدراسة عمى األدوات التالية:
 .0عداة تحميؿ المحتو .

 .2مسرحيات درامية تعميمية.
 .1اختبار الم ارات الهرائية .
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وفيمػػا يمػػي عػػرض لمخط ػوات التػػي قامػػت بيػػا الباحثػػة لموصػػوؿ إلػػى تصػػميـ أدوات الدراسػػة فػػي

صورتيا النيائية.

بعد اإلطبلع عمى الد ارسػات والبحػوث السػابهةإ واألدبيػات المتعمهػة بمو ػوع الد ارسػةإ قامػت الباح ػة

بذعداد عدوات الدراسة عمى النحو التالي:

أوالً :خطوات بناء أداة تحميؿ المحتوى:
 – 0بناء قائمة الميارات الحياتية:

تـ بنا قائمة الم ارات الحياتية مف خبلؿ اإلطبلع عمى المراجه والدراسات والبحػوث التػي

صن ت الم ارات الحياتية التي من ا دراسة عمي عطيػة ( ) 2115إ وهػد سػعد الػديف ( ) 2115إ

وعحم ػػد ق ػػطة ( ) 2116إ وب ػػدوي الطي ػػل ( ) 2117إ وعب ػػد ال ػػرحمف واف ػػي ( ) 2101إ وريح ػػال
نصػ ػ ػػر ( ) 2100إ وسػ ػ ػػمر صػ ػ ػػايمة ( ) 2101إ وصػ ػ ػػادؽ الحايػ ػ ػػؾ ( ) 2101إ وحسػ ػ ػػف عم ػ ػ ػراف

()2101إ وها ػػـ المحاميػػد ( ) 2101إ وبمهػػيس داغسػػتاني ( ) 2100إ وسػػونيا ق ازمػػؿ ( ) 2115إ
وميرفت عمي ( ) 2100إ وحمداف األغا ( .) 2102

 – 3اليدؼ مف قائمة الميارات الحياتية:

تحديػػد الم ػػارات الحياتيػػة األساسػػية التػػي يجػػل ت ػػمين ا فػػي من ػػاج الم ػػة العربيػػة لمصػػؼ

ال اربػػه األساسػػي إ والم ػػارات ال رعيػػة المرتبطػػة ب ػػاإ ومػػف ػػـ اسػػتخداـ هػػذ الهائمػػة فػػي الحكػػـ عمػػى
مد توفر عو غيال هذ الم ارات في من اج الم ة العربيػة لمصػؼ ال اربػه األساسػيإ ومػف ػـ يمكننػا

في

وفػػي

وئ ا التعرؼ عمى مد اكتسال الطالبات ل ا مف خبلؿ استخداـ الدراما التعميمية.

ػػو مػػا سػػبؽ تػػـ التوصػػؿ الػػى قائمػػة الم ػػارات األساسػػيةإ والم ػػارات ال رعيػػة فػػي صػػورت ا

األوليةإ التي تػـ عر ػ ا عمػى مجموعػة مػف السػادة المحكمػيف ( ممحػؽ رقػـ )0إ وذلػؾ إلبػدا الػرعي

في ا مف حيث:

 ال مولية لمم ارات الحياتية.

 ارتباط الم ارات ال رعية بالمجاالت.
 الصحة العممية والسبلمة الم وية.

 امكانية الحذؼ والتعديؿ واإل افة.

وبعد اج ار

التعديبلت كافة بنا عمى توصيات السادة المحكميفإ تـ التوصؿ الػى الهائمػة الن ائيػة

لمم ارات الحياتية ( ممحؽ رقـ ) 2إ التي عصبحت جاهزة بدورها لمتطبيػؽ عمػى من ػاج الم ػة العربيػة

لمصؼ الرابه األساسي.

 - 2تحديد اليدؼ مف التحميؿ:
ي دؼ التحميؿ الك ؼ عف مد توافر الم ارات الحياتيػة المت ػمنة فػي من ػاج الم ػة العربيػة
لمصؼ الرابه األساسي ( ال صؿ الدراسي ال اني ).
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 – 3تحديد عينة التحميؿ:
ػػممت عينػػة التحميػػؿ سػػتة دروس مػػف كتػػال ل تنػػا الجميمػػة لمصػػؼ ال اربػػه األساسػػي ( ال صػػؿ

الدراسي ال اني )إ واحتوت عينة التحميؿ عمى الدروس ا تية:
جدوؿ رقـ ( ) 0
اسـ الدرس

رقـ الصفحة

الدرس
الدرس األوؿ

ال ذا والصحة

36

الدرس ال اني

الصديؽ الجاهؿ

44

الدرس ال الث

حذار مف ال رور

52

الدرس الرابه

باقة ورد

61

الدرس الخامس

األمومة عند الطيور

71

الدرس السادس

نادرة وطرفة

76

 – 4تحديد فئات التحميؿ:
تم مػػت فئػػات التحميػػؿ فػػي هػػذ الد ارسػػة فػػي الم ػػارات الحياتيػػة الػواردة فػػي بنػػود قائمػػة الصػػورة
الن ائية لمم ارات الحياتية ( انظر ممحؽ رقـ .) 2

 – 5تحديد وحدة التسجيؿ:

هو عص ر جز يختار الباحث لمعد والهيػاسإ ويعتبػر ظ ػور عو غيابػل عو تكػرار داللػة معينػة

فػػي رسػػـ نتػػائج التحميػػؿإ م ػػؿ :الكممػػةإ عو الجممػػةإ عو ال ه ػرةإ وفػػي هػػذ الد ارسػػة تػػـ اعتمػػاد الجممػػة
كوحدة تسجيؿ .

 – 6تحديد ضوابط عممية التحميؿ:

 جا التحميؿ بنا عمى التعريؼ اإلجرائي لمم ارات الحياتية.

 ت ػ ػػـ االقتص ػ ػػار عم ػ ػػى الم ػ ػػارات الحياتي ػ ػػة المت ػ ػػمنة ف ػ ػػي من ػ ػػاج الم ػ ػػة العربي ػ ػػة لمع ػ ػػاـ الد ارس ػ ػػي
 2101 – 2102ـ الصادر عف و ازرة التربية والتعميـ العاليإ وهو بعنواف ( ل تنا الجميمة) .

 يهتصر التحميؿ عمى الدروس السػتة المو ػحة فػي الجػدوؿ رقػـ (  ) 0مػف كتػال( ل تنػا الجميمػة)
لمصؼ الرابه األساسي.

 ي ػػتمؿ التحمي ػػؿ محتػ ػو ال ػػدروس الس ػػتةإ األن ػػطةإ وعس ػػئمة الته ػػويـإ والص ػػورإ اإلم ػػبل إ الن ػػيدإ
الخط.
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 – 7قوائـ الرصد:
تػػـ اعػػداد جػػدوؿ خػػاص إلج ػ ار عمميػػة التحميػػؿ ويت ػػمف :عن ػواف الم ػػارةإ ورقػػـ الص ػ حةإ

وعنواف الدرسإ ال هرةإ ومجاؿ الم ارةإ كما في ممحؽ رقـ (.) 1

 - 8خطوات عممية التحميؿ:

اعتمػػدت الباح ػػة فػػي هػػذ الد ارسػػة عمػػى عسػػمول تحميػػؿ المحتػػو إ الػػذي يسػػتند اليػػل المػػن ج

الوص ي التحميمي إ كبساس لمك ػؼ عػف الم ػارات الحياتيػة فػي من ػاج الم ػة العربيػة لمصػؼ ال اربػه
األساسػػي إ وعسػػمول تحميػػؿ المحتػػو هػػو عسػػمول مػػف عسػػاليل البحػػث التربػػوي إ يتبعػػل الباحػػث فػػي
دراسة م موف المادة المراد تحميم اإ بذتباع خطػوات عمميػة منظمػةس ب ػدؼ تحميػؿ م ػموف المػادةإ

ووص ل كماً وكي اً في

و معيار محدد مسبهاً.

وجا ت خطوات تحميؿ المن اج كما يمي:

 ق ار ة المن اج المراد تحميمل – الم ة العربية لمصؼ الرابه األساسي – ق ار ة واعية متبنية.
 تهسيـ المن اج الى فهرات.

 تحديػد الم ػػارات الحياتيػة المت ػػمنة فػػي المن ػاجإ ورصػػدها فػي قػوائـ خاصػػة ععػدت ا الباح ػػة ل ػػذا
ال رض إ ( انظػر ممحػؽ رقػـ  )1إ وهػذ الم ػارات قػد تكػوف صػريحة ظػاهرة عو

ػمنية ت ػـ مػف

خبلؿ معنى الجممة إ وقد اعتمدت الباح ة الم ارات الصريحة وال منية .

 – 01صدؽ التحميؿ :

صدؽ األداة هو عف تهػيس األداة مػا و ػعت لهياسػل إ بحيػث ُيعطػى صػورة كاممػة ووا ػحة
لمهػدرة األداة عمػى قيػاس الخاصػػية المػراد قياسػ اإ وقػػد تػـ تهػدير صػػدؽ األداة باالعتمػاد عمػى صػػدؽ
المختصيف ( ممحؽ رقـ )0س
المحكميفإ حيث ُعر ت األداة في صورت ا األولية عمى مجموعة مف ُ
وذلػػؾ لمتبكػػد مػػف الصػػدؽ الظػػاهري لػػؤلداةإ ومراجعػػة فئػػات التحميػػؿإ وفػػي ػػو ذلػػؾإ قامػػت الباح ػػة
بتعػػديؿ مػػا طُمػػل تعديمػػل بحسػػل ات ػػاؽ المحكمػػيفإ وتػػـ التوصػػؿ بعػػد ذلػػؾ لمصػػورة الن ائيػػة لهائمػػة

الم ارات الحياتيةإ كما في ممحؽ رقـ ( .)2

 – 00ثبات التحميؿ:

لمتبكػػد مػػف بػػات عمميػػة التحميػػؿ قامػػت الباح ػػة بتحميػػؿ من ػػاج الم ػػة العربيػػة لمصػػؼ ال اربػػه
األساسيإ وقاـ بل ة مف زمبلئ ا بتحميؿ لمػدروس المػراد تحميم ػا مػرة عخػر إ دوف النظػر الػى تحميػؿ

الزمبل ع نا عممية التحميػؿإ كمػا عف كػؿ زميػؿ تنػاوؿ درسػيف مػف الػدروس السػتةإ ػـ قامػت الباح ػة
باحتسال نسبة االت اؽ بػيف نتيجػة التحميػؿ فػي المػرتيف باسػتخداـ معادلػة ( هولسػتي ) إ والتػي تبخػذ

الصورة التالية:
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معامؿ ال بات= نهاط االت اؽ  /نهاط االختبلؼ  +نهاط االت اؽ × 011

والتي تنص عمى:
)R=2(C1.2
C1+C2
حيث :
معامؿ ال باتR

 عدد مرات االت اؽ بيف التحميؿ األوؿ والتحميؿ ال اني)2(C1.2
 مجموع التك اررات في التحميؿ ال انيC1
 مجموع التك اررات في التحميؿ ال انيC2

مبلحظة :تـ احتسػال عػدد مػرات االت ػاؽ بػيف التحميػؿ األوؿ والتحميػؿ ال ػاني ببقػؿ قيمػة لمتكػرار فػي

التحميميفإ وذلؾ لهرب ا مف الصوالإ كما ير الك ير مف الباح يف ( العرجاإ .)5182110
جدوؿ رقـ () 3

معامؿ الثبات بيف التحميؿ األوؿ والتحميؿ الثاني لمميارات الرئيسة والفرعية
الميارات

ميارة صنع القرار
وحؿ المشكمة

الميارات الصحية

7

0.94
5930

الرقـ

الميارة الفرعية

1

اختيار الحؿ األنسل

8

2

تحديد الم كمة

19

71

3

تطوير الحؿ

3

4

5920

4

تهويـ الحؿ

6

5

5930

5

جمه المعمومات مف مصادرها

7

8

5930

6

و ه عدة حموؿ ممكنة

11

12

5930

المجموع

54

53

9900

1

الح اظ عمي البيئة مف التموث

21

00

5930

2

الح اظ عمي نظافة الجسـ

3

4

5920

3

العناية بالت ذية

22

24

5930

19

18

0.97

وقاية مف األمراض

27

28

5932

المجموع

92

97

0.97

1

اساليل

93

95

5933

2

قيـ واتجاهات

45

40

5934

3

م ردات وتراكيل

67

62

0.96

المجموع

205

197

9900

4
5

الميارات المغوية

التحميؿ

التحميؿ

تجنل سموكيات

64

االوؿ

ارة

الثاني

الثبات

ميارة التعامؿ مع
الذات

التصرؼ باستهبللية في مختمؼ

35

33

5931

10

0.83
5930

1

األمور

2

التعمـ مف عخطا ا خريف

15

3

ال هة بالن س والبعد عف االتكالية

40

43

31

25

0.90

30

5930
9900
0.98

الهدرة عمي ابدا الرعي والتعبير عمي

4

األفكار

5

تحمؿ المسؤولية عف عخطائل

35

المجموع

156

141

507

488

المجموع لممحاور األربعة

عظ ػػرت النت ػػائج المو ػػحة ف ػػي الج ػػدوؿ الس ػػابؽ ب ػػبف معام ػػؿ ال ب ػػات لمم ػػارات الكمي ػػة بم ػػو

( )1076إ وهذا يدؿ عمى عف عداة الدراسة تتمتػه بمعػامبلت بػات مرت عػةس ممػا يطمػئف الباح ػة عمػى
صػػبلحية األداة السػػتخدام ا إ لكػػي تخػػدـ عهػػداؼ الد ارس ػةإ عمػػا بخصػػوص الم ػػارات الرئيسػػيةإ فهػػد
بمػػو معامػػؿ ال بػػات لم ػػارات صػػنه الهػرار وحػػؿ الم ػػكمة ( ) 1075إ حيػػث تراوحػػت معػػامبلت ال بػػات

لمم ػػارات ال رعيػػة (  )1076- 1064وهػػذا يػػدؿ عمػػى عف الم ػػارات ال رعيػػة لم ػػارة صػػنه اله ػرار وحػػؿ

الم ػػكمة لػػدي ا درجػػات بػػات مرت عػػةإ بينمػػا الم ػػارات الصػػحيةإ فهػػد بمػػو معامػػؿ ال بػػات ( )1075إ
حيػث تراوحػػت معػامبلت ال بػػات لمم ػارات ال رعيػػة بػيف ( )1076 – 1064إ عمػػا بخصػوص الم ػػارات

الم ويةإ فهد معامؿ ال بات ل ا ( ) 1076إ وتراوحت معامبلت ال بات لمم ارات ال رعية بػيف ( 1072
–  )1077إ وعخي ػ اًر م ػػارات التعامػػؿ مػػه الػػذات بمػػو معامػػؿ ال بػػات ( ) 1073إ وتراوحػػت معػػامبلت

ال بات لمم ارات ال رعية بػيف ( )1075- 1061إ وممػا سػبؽ يت ػي لنػا بػبف األداة تتمتػه بمعػامبلت
بات مرت عةإ وينصي باستخدام ا في الدراسة.

ثانياً  :بناء اختبار الميارات الحياتية:

قام ػػت الباح ػػة بذع ػػداد اختب ػػار مو ػػوعي ف ػػي الم ػػارات الحياتي ػػة إ م ػػف ن ػػوع االختي ػػار م ػػف

متعػػددإ تكونػػت صػػورتل الن ائيػػة مػػف (  ) 21س ػؤاالًإ ُخصصػػت لكػػؿ م ػػردة درجػػة واحػػدة س لتصػػبي

الدرجة الكمية لبلختبار مف (  ) 21درجةإ واستخدمتل الباح ة س لهياس تكافؤ المجمػوعتيف ال ػابطة
والتجريبية قبؿ تطبيؽ التجربةس ولمعرفة مد وجود فروؽ بيف المجموعتيف ال ابطة والتجريبيػة بعػد

انت ا التجربةإ ويسير االختبار في بنائل في الخطوات التالية:
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 -0اليدؼ مف االختبار:
حػػدد ال ػػدؼ مػػف االختبػػار فػػي عنػػل يهػػيس مػػد اكتسػػال طالبػػات الصػػؼ ال اربػػه األساسػػي

الم ػػارات الحياتيػػة البلزمػػة ل ػػف إ األمػػر الػػذي يك ػػؿ التعػػرؼ عمػػى ع ػػر الػػدراما التعميميػػة فػػي تنميػػة
الم ارات الحياتية ب كؿ مو وعي ال دخؿ لمذاتية فيل.

 – 3محتوى االختبار:

تػػـ اختيػػار محتػػو االختبػػار مػػف المن ػػاج المدرسػػي لمصػػؼ ال اربػػه األساسػػيإ الػػذي تعممنػػل

الطالبات اما بالطريهة العاديةإ عو عف طريؽ الدراما التعميميةإ وروعي في االختبار ما يمي:
 ما عس رت عنل الدراسات والبحوث السابهةإ وما عوصت بل .

 يتناسل ومستو طالبات الصؼ الرابه األساسي مف حيث :الم موفإ الم ةإ األسمول.
 عف ي تمؿ عمى خبرات سبؽ لمطالبات عف تعر ف ل ا مف قبؿ في دراست ـ.
 يمبي حاجات واهتمامات وميوؿ الطالبات.

 يراعي االختبار ال روؽ ال ردية لد الطالبات.
 يك ػػوف االختب ػػار ص ػػالحاً لهي ػػاس الم ػػارات الحياتي ػػة مو ػػه الهي ػػاسإ بمعن ػػى عف تت ػػمف األس ػػئمة
الم ارات مو ه الهياس.

 – 2مفردات االختبار وصياغة أسئمتو:
عخذت الدراسة الحالية في االعتبار عند صياغة م ردات االختبار األسس التالية:

 .0الو وح في عبارة السؤاؿ إ بحيث ال يحتمؿ التبويؿإ وتكوف اجابتل محددة.
 .2عدـ اتاحة ال رص لمتخميف في اإلجابة.

 .1التوازف والتكامؿ بيف البدائؿ التي تختار من ا الطالبات مف حيث الطوؿإ والتركيل الم وي.
 .2توزيه اإلجابة الصحيحة بطريهة منتظمة إ لتهميؿ فرص التخميف.
 .3تناوؿ كؿ سؤاؿ فكرة واحدة رئيسة عو مو وعاً واحداً.

 .4م ارعػػاة تبػػايف درجػػة الصػػعوبة والس ػ ولة فػػي الم ػػردات التػػي يتكػػوف من ػػا االختبػػار تبع ػاً لتػػدرج إ
وتنوع الم ارات المهاسة.

وقد جػا ت عسػئمة االختبػار متنوعػةإ ومت اوتػة بػيف فهػرات ذات اإلجابػة المنتهػاةإ وتتم ػؿ فػي

فهرات االختيار مف متعددإ وقد بم ت عسئمة االختبار (  ) 21سؤاالًإ تناولت الم ارات الحياتيػة التػي
عظ رها تحميؿ المحتو إ وقد اتسمت عسئمة االختبار با تي:
 .0مرتبطة بمو وع دروس الم ة العربية.

 .2الصياغة بم ة س مة ووا حة تحدد المطمول بدقة.
 .1تهيس الم ارات المحددة لمم ارات الحياتية.
 .2التدرج الكي ي مف الس ؿ الى األصعل.
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 .3التوافؽ والتجانس مه المستو التعميمي والم وي عند الطالبات.
 .4االتساؽ مه عهداؼ الدراسة.

 – 3صياغة تعميمات االختبار:

لكػػؿ اختبػػار تعميماتػػل التػػي تسػػاعد الم حوصػػيف عمػػى اإلجابػػة الدقيهػػةإ وتم ػػد ل ػػـ الظػػروؼ

ليكونوا مستعديف لمحالة العهميػة المناسػبة لمموقػؼ االختبػاري الهػائـإ وهػذ التعميمػات ينب ػي عف تكػوف
وا حة وكافية ومحػددة بهدر اإلمكافإ بحيث تبيف لمم حوص ما هو المطمول منػلإ وكي يػة تسػجيؿ

اجابتل عمى فهرات االختبارإ وعيف عميػل عف يسجؿ هػػذ اإلجابػات ؟إ والػزمف المتػاح لبلخػػتبار ككػؿإ

كما يجل عف تت مف هذ التعميمات معمومػات عف ال رض مف االختبار.

 – 4زمف االختبار ومعيار التصحيح لو:

قامت الباح ػة – مػف خػبلؿ التجربػة االسػتطبلعية – بحسػال الػزمف المناسػل لبلختبػار عػف

طريؽ حسال المتوسط بيف زمف اجابػة عوؿ طالبػة إ وزمػف اجابػة وخػر طالبػة إ بحيػث بػدع االختبػار

الساعة التاسعة صباحاًإ وانت ت عوؿ طالبة مف اجابت ا في الساعة التاسعة وخمس و بل ػيف دقيهػةإ
بينمػػا انت ػػت وخػػر طالبػػة مػػف االختبػػار فػػي السػػاعة العا ػرة وخمسػػة دقػػائؽإ وبػػذلؾ يكػػوف ال ػػزمف

المناسل لبلختبار هو (  ) 31دقيهة عي ساعة اال ع رة دقائؽ.

عمػػا معيػػار التصػػحيي لبلختبػػار فهػػد حػػددت درجػػة لكػػؿ س ػؤاؿ م ػف عسػػئمة االختبػػارإ وبالتػػالي

يصبي مجموع درجات األسئمة (  ) 21درجة.
وفي

و ما سبؽ يتـ عرض عسئمة االختبار عمى مجاالت الم ارات الحياتية فيما يمي:
جدوؿ رقـ ( ) 2

جدوؿ مواصفات اختبار الميارات الحياتية
توزيع األسئمة

عدد األسئمة

الوزف النسبي

الرقـ

المجاؿ

0

الم ارات الصحية

 0حتى 01

01

% 23

2

الم ارات الم وية

 00حتى 21

01

% 23

1

م ارات حؿ الم كبلت

 20حتى 11

01

% 23

2

م ارات تهدير الذات

 11حتى 21

01

% 23

31

% 011

المجموع
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 – 5التأكد مف صدؽ اختبار الميارات القرائية :
اتخذت الدراسة الحالية بلث طرؽ لمتبكد مف صدؽ اختبار الم ارات الحياتيةإ وهي:

 .0عرض االختبار عمى مجموعة مف المحكميف المتخصصيف.
 .2تطبيؽ االختبار استطبلعياً.
 .1صدؽ االتساؽ الداخمي.

تناوؿ ذلؾ عمى هذا النحو التالي :

 -0صدؽ المحتوى:

تـ عرض اختبار الم ػارات الحياتيػة عمػى مجموعػة مػف المحكمػيف المتخصصػيف األكػاديمييف

والتربػػوييف فػػي الم ػػة العربيػػة وطػػرؽ تدريس ػ اإ وم ػرفي الم ػػة العربيػػةإ ومعممػػي الم ػػة العربيػػةإ وبمػػو
عددهـ (  ) 02محكماً ( انظر ممحؽ رقـ ) 6س ب دؼ التبكد مف صدؽ االختبارإ وصػبلحيتل كػبداة
لهي ػػاس م ػػد اكتس ػػال طالب ػػات الص ػػؼ ال ارب ػػه األساس ػػي لمم ػػارات الحياتي ػػةإ وق ػػد ج ػػا ت عه ػػـ و ار

المحكميف عمى النحو التالي:

 بعض التعديبلت في الصياغة الم ويةإ وعي اً تعديبلت في طرح بعض األسئمة.
 التعميمات سميمة ووا حة إ وتتبل ـ مه طالبات الصؼ الرابه األساسي.
 عسئمة االختبار صالحة لهياس الم ارات الحياتية المحددة.

 المستو الم وي في االختبار مبلئـ لمسػتو طالبػات الصػؼ ال اربػه األساسػيإ ويتناسػل وقػدرات ف
الم ويةإ وقاموس ف الم وي.

وبن ػ ػػا عم ػ ػػى توص ػ ػػيات وتوجي ػ ػػات الس ػ ػػادة المحكم ػ ػػيف إ قام ػ ػػت الباح ػ ػػة ب ػ ػػذج ار التع ػ ػػديبلت

المطموبةس ليصبي االختبار في صورتل الن ائية مكوناً مف (  ) 21سؤاالً.
 – 3التجربة االستطالعية:

تعد التجربة االستطبلعية الطريؽ ال اني الذي سمكتل الباح ػة لمتبكػد مػف صػدؽ االختبػار بعػد

التحكيـإ ف ي ت دؼ الػى الوصػؿ باالختبػار الػى عف ػؿ صػورة يمكػف يكػوف عمي ػا لصػبلحية تطبيهػل

عمى عينة الدراسةإ وهذا يتـ عف طريؽ:

 .0التبكد مف صحة األسس التي روعيت في بنا اختبار الم ارات الحياتية.

 .2التبكد مف مد مناسبة عسئمة االختبػار لطالبػات الصػؼ ال اربػه األساسػي ( عينػة الد ارسػة )إ مػف
حيث م رداتل إ ومعانيل إ وتدرجل الكمي والكي ي إ وعسمول عر ل.

 .1التبكد مف مد مناسبة عسئمة االختبار لهياس الم ارات الحياتية مو ه الهياس.
 .2التبكد مف صبلحية تعميمات االختبار.

 .3التوصؿ الى الزمف المناسل إلج ار االختبار.
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وقد عجريت التجربة االستطبلعية في بداية

ر مارسإ عمى عينة قوام ا (  ) 16طالبػة مػف

طالبات الصؼ الرابه األساسيإ وقد عس رت نتائج التجربة االستطبلعية عف النتائج التالية:

 .0اف و ار المحكميف حوؿ مكونات االختبار مف حيث التعػديؿ لػبعض األل ػاظ والصػيوإ واإل ػافة
لبعض الصيوإ كاف ل ا عكبر األ ر عمى ف ـ الطالبات ألسئمة االختبار.

ػرورة التػدرج الكمػي والكي ػي فػي عػرض األسػئمةإ

 .2اف ما ذهل اليل المحكموف ونصحوا بل فػي
قد استجابت لل الطالباتإ وتجاوبف معل.

 .1تبػػيف و ػػوح التعميمػػات عمػػى االختبػػار لمعظػػـ الطالبػػاتإ ولػػـ تكػػف هنػػاؾ است سػػارات مػػف قبػػؿ
الطالباتإ األمر الذي عد الى عدـ وجود حاجة إلج ار عية تعديبلت في ا.

 .2التعرؼ عمى الزمف المست رؽ في تطبيػؽ االختبػارإ الػذي يتم ػؿ فػي الػزمف المسػت رؽ فػي قػ ار ة

تعميمات االختبارإ ومكونات عسئمة االختبار وعددها إ واعطا فرصة زمنيػة لمت كيػر فػي بػدائؿ

اإلجابةإ واختيار اإلجابة الصحيحةإ نظ اًر لجدة الموقؼ وت ابل البدائؿ.

 – 2صدؽ االتساؽ الداخمي:

وإليجاد صدؽ االختبار احصائياً باستخداـ طريهة االتساؽ الداخمي إ تـ حسال معامؿ ارتباط

بيرسػػوف بػػيف درجػػات كػػؿ س ػؤاؿ مػػف عسػػئمة االختبػػار والدرجػػة الكميػػة لبلختبػػارإ وجػػدوؿ رقػػـ ( ) 2

يو ي ذلؾ:
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جدوؿ ()4

معامالت االرتباط بيف أسئمة االختبار والدرجة الكمية لالختبار
رقـ

معامؿ االرتباط

مستوى الداللة

رقـ السؤاؿ

معامؿ االرتباط

مستوى الداللة

1

1.90

**10110

21

0.35

*0.050

2

1.75

**10110

22

0.29

*0.015

3

1.87

**10110

23

0.46

*0.014

4

0. 41

*0.045

24

0.40

*0.028

5

0.50

*0.002

25

0. 23

*0.049

6

1.32

1.046

26

0. 41

*0.045

7

1.84

**10110

27

0.50

*0.002

8

1.85

**10110

28

0.41

*0.026

9

1.57

**10110

29

0.26

*0.016

10

.841

**10110

30

0.23

*0.029

11

0.46

*0.014

31

0.42

*0.022

12

0.40

*0.028

32

0.56

**0.001

13

0. 23

*0.049

33

0.48

**0.007

14

0. 41

*0.045

34

0.44

**0.015

15

0.50

*0.002

35

0.57

*0.022

16

1.32

1.046

36

1.88

**10110

17

1.42

*1.020

37

1.85

**10110

18

1.47

**1.009

38

1.84

**10110

19

1.29

*1.024

39

1.85

**10110

20

1.26

*1.019

40

1.42

*1.020

السؤاؿ

** دالة عند 1010

* دالة عند 1013

 //غير دالة

يت ػػي مػػف الجػػدوؿ السػػابؽ عف جميػػه فه ػرات اختبػػار الم ػػارات الهرائيػػة دالػػة احصػػائياً عنػػد

مستو داللة ( )0.01إ حيث تراوحت معامبلت االرتباط ما بيف (0.23إ )0.90إ وهػذا يػدؿ عمػى

عف اختبار الم ارات الحياتية يتمته بدرجة عالية مف الصدؽ إ تجعؿ الباح ة مطمئنة الى صبلحية
تطبيؽ االختبار عمى عينة الدراسة.

 – 6التأكد مف ثبات اختبار الميارات الحياتية:
يهصد ب بات المهياس عف يعطي هذا المهياس ن س النتيجة لو تـ اعػادة توزيػه االختبػار عك ػر

مف مرة تحت ن س الظروؼ وال روطإ عو بعبارة عخر عف بات المهياس يعني االستهرار في النتائج
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وعدـ ت ييرها ب كؿ كبير فيمػا لػو تػـ اعػادة توزيعػل عمػى عفػراد العينػة عػدة مػرات خػبلؿ فتػرات زمنيػة

معينةإ وقد تحههت الباح ة مف بات اختبار الم ارات الحياتية مف خبلؿ طريهة معامؿ عل ا كرونباخ
والتجزئة النص يةإ والنتائج مو حة مف خبلؿ التالي:

أ  -معامالت الثبات بطريقة ألفا – كرونباخ:

تػػـ حسػػال معامػػؿ عل ػػا كرونبػػاخ لهيػػاس ال بػػاتإ فهػػد وجػػد عف قيمػػة عل ػػا كرونبػػاخ الختبػػار
الم ارات الهرائية بم ت ()0.87إ وهذا دليؿ ٍ
كاؼ عمى عف المهياس يتمته بمعامؿ بات ٍ
عاؿإ وبذلؾ
ينصي باستخدامل لئلجابة عمى فر يات الدراسةإ كما هو مو ي في الجدوؿ التالي:
جدوؿ ()5

معامالت ألفا كرونباخ الختبار الميارات الحياتية
المهياس

عدد األسئمة

معامؿ عل ا كرونباخ

اختبار الم ارات الحياتية

21

1.71

ب  -معامالت الثبات بطريقة التجزئة النصفية :Spilt –half Methods
تـ حسال معامبلت ال بات باستخداـ طريهة التجزئة النص يةإ حيث تـ قسمة بنػود االختبػار
الى نص يفإ وتـ حسال معامؿ االرتباط بيف مجموع فهػرات النصػؼ األوؿ ومجمػوع فهػرات النصػؼ

ال ػػاني لبلختبػػارإ فهػػد بمػػو معامػػؿ االرتبػػاط بيرسػػوف لمدرجػػة الكميػػة الختبػػار الم ػػارات الحياتيػػة ب ػػذ

الطريهة ( )0.87إوباستخداـ معادلة سبيرماف– براوف المعدلػة عصػبي معامػؿ ال بػات ()0.90إ وهػذا
دليؿ ٍ
كاؼ عمى عف االختبار يتمته بدرجة بات عاليةإ وتت ي النتائج مف خبلؿ الجدوؿ التالي:
جدوؿ ()6

معامالت التجزئة النصفية الختبار الميارات الحياتية
المقياس

معامؿ االرتباط

سبيرماف براوف المعدؿ

اختبار الميارات الحياتية

1065

1071

 -8حساب معامالت الصعوبة والتمييز لفقرات اختبار الميارات الحياتية:
نكي تحصم انباحثة عهة معامةم انصةعبة ومعامةم انتمییةس نكةم فهػرة مػف فهػرات االختبػار
قامػت بتهسػيـ الطالبػات الػى مجمػوعتيف مجموعػة عميػا

ػمت  %27مػف مجمػوع الطالبػاتإ وهػف

الطالبػات المػواتي حصػمف عمػى ععمػى الػدرجات فػي االختبػارإ ومجموعػة دنيػا

ػمت  %27مػف

مجمػوع الطالبػات المػواتي حصػمف عمػى عدنػى الػدرجات فػي االختبػارإ وقػد بمػو عػدد طالبػات كػؿ

مجموعة ) (8طالبات.
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معامؿ الصعوبة الختبار الميارات الحياتية:
وتعرف ا الباح ػة "نسػبة الطالبػات المػواتي عجػبف اجابػة خاطئػة عػف ال هػرة عو النسػبة المئويػة

لم ارسػبات فػي االختبػار "وقػد قامػت الباح ػة بحسػال درجػة صػعوبة كػؿ فهػرة مػف فهػرات االختبػار
باستخداـ المعادلة التالية:
معامؿ الصعوبة =

عدد المواتي اجبف إجابة خاطئة
عدد المواتي حاولف اإلجابة

وبذلؾ فذف معامؿ الصعوبة ي سر عمى كؿ فهرة إ ببنل كمما زادت النسبة تكوف ال هرة عصعلإ

والعكس صحيي وتت ي إ النتائج مف خبلؿ الجدوؿ التالي:
جدوؿ ()7

معامالت الصعوبة الختبار الميارات القرائية
سقٌ اىضؤاه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ٍؼاٍو اىصؼىتة
0.56
0.75
0.25
0.56
0.75
0.44
0.38
0.56
0.75
0.63
0.56
0.50
0.44
0.44
0.69
0.31
0.63
0.44
0.69
0.75
ٍؼاٍو اىصؼىتة اىنيٍ

سقٌ اىضؤاه
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

ٍؼاٍو اىصؼىتة
0.69
0.38
0.63
0.75
0.75
0.56
0.75
0.25
0.56
0.38
0.31
0.50
0.38
0.63
0.44
0.38
0.56
0.75
0.63
0.56
0.55

وبتطبيؽ المعادلة السابهة وايجاد معامؿ الصعوبة لكؿ فهرة مف فهرات االختبار وجدت
الباح ة عف معامبلت الصعوبة تراوحت ما بيف ) 0.25إ)0.75إ وكاف متوسط معامؿ الصعوبة

الكمي ( 0.55إ وب ذ النتائج تُبهي الباح ة عمى جميه عسئمة االختبارس وذلؾ لمناسبة مستو درجة
س ولة األسئمة.

 معامؿ التمييز:

اف م مة معامؿ التمييز تتم ؿ في تحديد مد فاعمية سؤاؿ ما في التمييز بيف الطالبة ذات

الهدرة العاليةإ والطالبة ال عي ة بالهدر ن سل الذي ي رؽ االختبار بين ما في الدرجة الن ائية
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بصورة عامة إ وعميل تـ حسال معامؿ التمييز لكؿ سؤاؿ مف عسئمة االختبار وفؽ المعادلة التالية

وتت ي النتائج مف خبلؿ الجدوؿ التالي:

عدد المجيبات ب كؿ صحيي
معامؿ التمييز =

_

مف ال ئة العميا

عدد ال ئة العميا

عدد المجيبات ب كؿ صحيي
مف ال ئة الدنيا

عدد ال ئة الدنيا
جدوؿ ()8

معامالت التمييز لفقرات اختبار الميارات الحياتية
سقٌ اىضؤاه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ٍؼاٍو اىصؼىتة
0.38
0.50
0.25
0.38
0.25
0.38
0.25
0.38
0.50
0.25
0.38
0.50
0.38
0.38
0.38
0.63
0.25
0.63
0.38
0.25
ٍؼاٍو اىحَُُز اىنيٍ

سقٌ اىضؤاه
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

ٍؼاٍو اىصؼىتة
0.38
0.25
0.25
0.25
0.25
0.38
0.25
0.25
0.38
0.25
0.38
0.50
0.25
0.25
0.34
0.38
0.38
0.63
0.25
0.25
0.38

تراوحت جميه معامبلت التمييز ل هرات االختبار بعد استخداـ المعادلة السابهة بيف

( )0.63-0.25لمتمييز بيف اجابات ال ئتيف العميا والدنياإ وقد بمو متوسط معامؿ التمييز الكمي
( )0.35ويهبؿ عمـ الهياس معامؿ التمييز اذا كاف يتراوح بيف ()0.75 – 0.25إ وعميل يتـ قبوؿ
جميه عسئمة اختبار الم ارات الحياتية.

ثالثاً  :إجراءات تطبيؽ الدراسة الميدانية:

يس ػػتدعي الحػػػديث عػػػف تطبي ػػؽ الد ارسػػػة الميدانيػػػة ذكػ ػػر العين ػػة ووص ػ ػ اإ وتطبيػػػؽ اختبػ ػػار

الم ارات الهرائية إ وبيف التطبيهيف تمر عينة الدراسة بخبػرات المسػرحيات الدراميػة وفهػاً لخطػة زمنيػة

محددةإ وفيما يمي تو يي لتمؾ الخطوات:
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 – 1وصؼ العينة:
تـ اختيار عينة الدراسة مف طالبات الصؼ الرابه األساسي بمدرسة ال يما األساسية الػدنيا

لمبنات إ وقد بمو عددهف (  ) 84طالبةإ تـ تهسيم ف الى مجموعتيف متكافئتيف:



مجموعة

ابطةإ وعددها (  )42طالبة.

مجموعة تجريبيةإ وعددها (  ) 42طالبة.

وقػػد تػػـ اختيػػار تمػػؾ العينػػة بطريهػػة ع ػوائيةإ وقػػد تػػـ

ػػبط المت ي ػرات بػػيف المجمػػوعتيف ال ػػابطة

والتجريبية عمى النحو التالي:

أ – التكافؤ بيف المجموعتيف في العمر الزمني:
تػػـ الػػتحكـ فػػي عام ػػؿ السػػف بػػيف الطالب ػػات عينػػة الد ارسػػةإ وذل ػػؾ بػػبف ععمػػارهف متكافئ ػػة
ك ػػون ف ف ػػي الص ػػؼ ال ارب ػػه األساس ػػيإ ويوج ػػد ب ػػيف ك ػػؿ مجموع ػػة طالبت ػػاف ارس ػػبتاف إ فم ػػذا ف ػػذف
المجموعتيف ال ابطة والتجريبية متكافئتاف في العمر.

ب – التكافؤ بيف المجموعتيف في المستوى االجتماعي واالقتصادي:
افتر ت الباح ة تكافؤ عفراد العينة في هذا المت يرإ حيث اف الطالبات ينتمػيف الػى منطهػة
سكانية واحدةإ والى بيئة اجتماعية اقتصادية هافية واحدة ومتهاربة.
ج – التكافؤ بيف المجموعتيف في الميارات الحياتية:

لحسػػال التكػػافؤ بػػيف المجمػػوعتيف ال ػػابطة والتجريبيػػة فػػي الم ػػارات الحياتيػػة التػػي تسػػعى
الدراسة الى تنميت اإ قامت الباح ة بحسال ال روؽ بيف متوسطي درجات الطالبات في المجموعتيف

ال ػػابطة والتجريبيػػة فػػي التطبيػػؽ الهبمػػي فػػي اختبػػار الم ػػارات الحياتيػػةإ وذلػػؾ عػػف طريػػؽ حسػػال

قيمة ( ت ) فكانت النتائج كما يمي:

جدوؿ ()9
اختبار "ت" لدراسة الفروؽ بيف متوسطي المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية
في مستوى الميارات الحياتية قبؿ استخداـ الدراما التعميمية
االنحراؼ

المقياس

المجموعة

العدد

المتوسط

اختبار الميارات

التجريبية

22

22.9

5.0

الضابطة

42

21.6

5.1

الحياتية

المعياري

قيمة "ت"

مستوى الداللة

-0.55

//0.590

**دان احصائیاعند*0.01دان احصائیاعند\\0.05غیردان احصائیا 

يت ي مف خبلؿ النتائج عنل ال توجد فروؽ ذات داللة احصائية عند مستو داللة ()1013

بيف متوسطي درجات الم ارات الحياتية لد

طالبات الصؼ الرابه األساسي في المجموعتيف
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التجريبية وال ابطة قبؿ استخداـ الدراما التعميمية إ عي عف طالبات الصؼ الرابه األساسي في
المجموعتيف (التجريبية وال ابطة) في االختبار الهبمي لدي ف ن س المستو مف الم ارات الحياتيةإ

مما يدؿ عمى وجود تجانس بيف المجموعتيف في مستو الم ارات الحياتية قبؿ تطبيؽ الدراما

التعميمية عمي ف .

 – 2تطبيؽ اختبار الميارات الحياتية قبمياً:

تـ تطبيؽ اختبار الم ارات الحياتية قبؿ استخداـ الدراما التعميمية كما يمي:

 تطبيؽ اختبار الميارات الحياتية:

تـ تطبيؽ اختبار الم ارات الحياتية عمى المجموعتيف ال ابطة والتجريبيػة فػي يػوـ األربعػا

المواف ػػؽ  25م ػػف م ػػارس  2101ـإ وت ػػـ التص ػػحيي بع ػػد ذل ػػؾإ واالحت ػػاظ بال ػػدرجات حت ػػى اس ػػتخداـ
األساليل اإلحصائية بعد االنت ا مف استخداـ الدراما التعميمية والتطبيؽ البعدي .

 – 2تطبيؽ الدراما التعميمية:

بعد االنت ا مف التطبيؽ الهبمي الختبار الم ارات الحياتيةإ والتبكػد مػف تكػافؤ المجمػوعتيفإ

ت ػػـ الب ػػد ف ػػي تطبي ػػؽ التجرب ػػة لممجموع ػػة التجريبي ػػة ي ػػوـ الس ػػبت المواف ػػؽ  11م ػػف م ػػارس  2101ـإ
وانت ػػي يػػوـ األربعػػا الموافػػؽ  6مػػف مػػايو  2101ـإ عي عف تطبيػػؽ تجربػػة الد ارسػػة اسػػت رؽ ح ػوالي

ستة عسابيه بواقه (  ) 02حصة دراسية.

 – 3تطبيؽ اختبار الميارات الحياتية بعدياً:

تـ تطبيؽ اختبار الم ارات الحياتية بعد تدريس دروس الم ة العربية لمصؼ ال اربػه األساسػي

عػػف طريػػؽ اسػػتخداـ الػػدراماإ وتػػـ تطبيهػػل عمػػى المجمػػوعتيف ال ػػابطة والتجريبيػػة فػػي يػػوـ الخمػػيس

الموافػػؽ  7مػػف مػػايو  2101ـإ وتػػـ التصػػحيي بعػػد ذلػػؾإ وتوزيػػه الػػدرجات كمػػا سػػبؽ فػػي التطبيػػؽ
الهبمي.

األساليب اإلحصائية المستخدمة في معالجة النتائج:
قامت الباح ة بت ريو وتحميؿ االختبار مف خبلؿ برنامج التحميؿ اإلحصائي Statistical

 (SPSS 17.0 Package for the Social Sciencesإ وقد تـ استخداـ األساليل
اإلحصائية التالية:

 -1معامؿ ارتباط بيرسوف ( :)Person Correlation Coefficientلمتحهؽ مف صدؽ
االتساؽ الداخمي بيف فهرات االختبار والدرجة الكمية لبلختبارإ و لهياس درجة االرتباط إ ويستخدـ
هذا االختبار لدراسة العبلقة بيف المت يرات.

 -2معامؿ ألفا كرونباخ ( :)Cronbach's Alphaلمعرفة بات فهرات االختبارإ واالنحراؼ
المعياري إ يستخدـ هذا األمر ب كؿ عساسي ب دؼ معرفة تكرار فئات مت ير ماإ وي يد الباح ة في
وصؼ مت يرات الدراسة .
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 -3معامؿ الثبات بطريقة التجزئة النصفية ) :(Split half methodsويستعمؿ لمتبكد مف
عف المهياس لديل درجات بات مرت عةإ ومعادلة سبيرماف براوف لتعديؿ بات االختبار.

 -2اختبار ت ( :)T- Testلبياف داللة ال روؽ ببف متوسطات عينتيف مستهمتيف :وذلؾ لمتعرؼ
عمى مد وجود فروؽ ذات داللة احصائية تعز لمت ير نوع المجموعة (تجريبيةإ

ابطة) .

 -3قيمة ويتا ) (Etaي دؼ إليجاد نسبة تبايف المت ير التابه ( اختبار الم ارات الحياتية ) التي

ترجه لممت ير المستهؿ( الدراما التعميمية )إ ومف خبلؿ ذلؾ يستدؿ عمى مصداقية النتائج كون ا

تعز لتطبيؽ الدراما في التدريسإ عو تعز لمت يرات دخيمة لـ يتـ

بط ا في الدراسة.

 -4اختبار "ويمككسوف" لمعينات المرتبطة :وذلؾ ب دؼ معرفة مستو الداللة اإلحصائية لم روؽ
بيف الهياس الهبمي والهياس البعدي لمت يرات الدراسة.

 -5معادلة الكسب بالؾ :ي دؼ استخدام ا إليجاد ع ر تطبيؽ الدراما التعميمية في التدريس في
تنمية الم ارات الحياتية مف خبلؿ متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية في الهياسيف
الهبمي والبعدي إ بحيث يحهؽ (نسبة الكسل المعدؿ لببلؾ≥ . ) 002
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الفصؿ الخامس
نتائج الدراسة ( تحميميا – تفسيرىا ومناقشتيا )
 أوالً  :اإلجابة عف أسئمة الدراسة والتحقؽ مف صحة فروضيا .
 ثانياً  :توصيات الدراسة .

 ثالثا  :مقترحات الدراسة .
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الفصؿ الخامس

نتائج الدراسة ( تحميميا – تفسيرىا ومناقشتيا )
يعرض هذا ال صؿ النتائج التي تـ التوصؿ الي اإ والتػي ت ػكؿ اإلجابػة عػف عسػئمة الد ارسػةإ

والتحهػػؽ مػػف صػػحة فرو ػ اإ فيو ػػي كيػػؼ استخمصػػت هػػذ النتػػائجإ ويناق ػ اإ وي سػػرهاإ ػػـ يهػػدـ
عدداً مف التوصياتإ ومهترحات بح يةإ استكماالً لممجاؿ الذي دارت فيل الدراسة الحالية:

أوالً  :اإلجابة عف أسئمة الدراسة والتحقؽ مف صحة فروضيا:
حاوؿ البحث اإلجابة عف األسئمة التالية:

 .5ما عهـ الم ارات الحياتية المناسبة لطالبات لمصؼ الرابه األساسي؟
 .6ما مد توافر الم ارات الحياتية في من اج الم ة العربية لمصؼ الرابه األساسي؟

 .7م ػػا ع ػػر توظي ػػؼ ال ػػدراما التعميمي ػػة ف ػػي تنمي ػػة الم ػػارات الحياتي ػػة ل ػػد طالب ػػات الص ػػؼ ال ارب ػػه
األساسي بمحافظة ماؿ غزة ؟

وفيما يمي ت صيؿ لما قامت بل الباح ة ب دؼ اإلجابة عف عسئمة الدراسة:

ولإلجابة عف السؤاؿ األوؿ ونصو:

ما أىـ الميارات الحياتية المناسبة لطالبات الصؼ الرابع األساسي؟
ولئلجاب ػػة ع ػػف ه ػػذا السػ ػؤاؿ ت ػػـ تحدي ػػد الم ػػارات الحياتي ػػة المناس ػػبة لطالب ػػات الص ػػؼ ال ارب ػػه
األساسػػي مػػف خػػبلؿ اإلطػػار النظػػري لمد ارسػػةإ والد ارسػػات والبحػػوث السػػابهةإ والكتابػػات األكاديميػػة
والتربويةإ حيث عفاد مف عر

مف الدراسة الحالية.

ا فػي تحديػد الم ػارات الحياتيػة عمػى نحػو مػا جػا فػي ال صػؿ ال اربػه

وت ػػـ و ػػه ه ػػذ الم ػػارات ف ػػي اس ػػتبانةإ ػػـ عر ػ ػ ا عم ػػى المحكم ػػيف لمتبك ػػد م ػػف صػػػحة

االستبانةإ وقد عخذت الباح ة بالم ارات التي عقرها السادة المحكمػوفإ التػي تناسػل طالبػات الصػؼ
الرابه األساسي وتحتاج ا إ وبذلؾ تمت اإلجابة عف السؤاؿ األوؿ مف عسئمة الدراسة.

ولإلجابة عف السؤاؿ الثاني ونصو:

ما مدى توافر الميارات الحياتية في منياج المغة العربية لمصؼ الرابع األساسي؟
بع ػػد تحدي ػػد قائم ػػة الم ػػارات الحياتي ػػة المناس ػػبة لطالب ػػات الص ػػؼ ال ارب ػػه األساس ػػيإ قام ػػت

الباح ػػة بتحميػػؿ سػػتة دروس مػػف دروس كتػػال الم ػػة العربيػػة لمصػػؼ ال اربػػه األساسػػيس لمك ػػؼ عػػف
مد توافر الم ارات الحياتية في ذلؾ الكتػال مػف ال صػؿ الد ارسػي ال ػانيإ وتػـ اعػداد جػدوؿ خػاص

إلج ػ ار عمميػػة التحميػػؿ ويت ػػمف :عن ػواف الم ػػارةإ ورقػػـ الص ػ حةإ وعن ػواف الػػدرسإ ال ه ػرةإ ومجػػاؿ

الم ارة ,وجا ت خطوات تحميؿ المن اج كما يمي:

 ق ار ة المن اج المراد تحميمل – الم ة العربية لمصؼ الرابه األساسي – ق ار ة واعية متبنية.
 تهسيـ المن اج الى فهرات.
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 تحديػد الم ػػارات الحياتيػة المت ػػمنة فػػي المن ػاجإ ورصػػدها فػي قػوائـ خاصػػة ععػدت ا الباح ػػة ل ػػذا
ال ػرضإ وهػذ الم ػارات قػد تكػوف صػريحة ظػاهرة عو

ػمنية ت ػـ مػف خػبلؿ معنػى الجممػةإ وقػد

اعتمدت الباح ة الم ارات الصريحة وال منية.

ولمتبكػػد مػػف بػػات عمميػػة التحميػػؿ قامػػت الباح ػػة بتحميػػؿ من ػػاج الم ػػة العربيػػة لمصػػؼ ال اربػػه

األساسيإ وقاـ بل ة مف زمبلئ ا بتحميؿ لمػدروس المػراد تحميم ػا مػرة عخػر إ دوف النظػر الػى تحميػؿ
الزمبل ع نا عممية التحميؿ إ كما عف كؿ زميؿ تناوؿ درسػيف مػف الػدروس السػتةإ ػـ قامػت الباح ػة
باحتسال نسبة االت اؽ بيف نتيجة التحميؿ في المرتيف باستخداـ معادلة ( هولستي).

وفيمػػا يمػػي عػػرض لمػػد ت ػوافر الم ػػارات الحياتيػػة فػػي دروس الم ػػة العربيػػة لمصػػؼ ال اربػػه األساسػػي

ال صؿ ال اني مف خبلؿ الجدوؿ التالي:

جدوؿ رقـ () 01

مدى توافر الميارات الحياتية في منياج المغة العربية لمصؼ الرابع األساسي
الميارات

ميارة صنع القرار وحؿ
المشكمة

الميارات الصحية

الرقـ

الميارة الفرعية

1

اختيار الحؿ األنسل

8

7

2

تحديد الم كمة

19

71

3

تطوير الحؿ

3

4

4

تهويـ الحؿ

6

5

5

جمه المعمومات مف مصادرها

7

8

6

و ه عدة حموؿ ممكنة

11

12

المجموع

54

53

1

الح اظ عمي البيئة مف التموث

21

00

2

الح اظ عمي نظافة الجسـ

3

4

3

العناية بالت ذية

22

24

19

18

وقاية مف األمراض

27

28

المجموع

92

97

1

عساليل

93

95

2

قيـ واتجاهات

45

40

3

م ردات وتراكيل

67

62

المجموع

205

197

1

التصرؼ باستهبللية في مختمؼ األمور

35

33

2

التعمـ مف عخطا ا خريف

15

10

4
5

الميارات المغوية

ميارة التعامؿ مع الذات

التحميؿ األوؿ التحميؿ الثاني

تجنل سموكيات

010

ارة

3

ال هة بالن س والبعد عف االتكالية
الهدرة عمي ابدا الرعي والتعبير عمي

40

43

31

25
30

4

األفكار

5

تحمؿ المسؤولية عف عخطائل

35

المجموع

156

141

507

488

المجموع لممحاور األربعة

يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف الميارات الحياتية انقسمت إلى أربعة مجاالت وىي :
المجاؿ األوؿ :م ارات حؿ الم ػكبلت :وينػدرج تحت ػا خمػس م ػارات حياتيػة فرعيػةإ قػد تػوافرت فػي
كتال الم ة العربية لمصؼ الرابه األساسي ما بيف (  ) 32-31م ارة.

المجاؿ ال اني :الم ارات الصحية :ويندرج تحت ا خمس م ارات حياتية فرعيةإ قد تػوافرت فػي كتػال
الم ة العربية لمصؼ الرابه األساسي ما بيف (  ) 75-72م ارة.

المجاؿ ال الث :الم ارات الم ويػة :وينػدرج تحت ػا ػبلث م ػارات حياتيػة فرعيػةإ قػد تػوافرت فػي كتػال
الم ة العربية لمصؼ الرابه األساسي ما بيف (  )213 -075م ارة.

المجػػاؿ ال اربػػه :م ػػارات تهػػدير الػػذات :وينػػدرج تحت ػػا خمػػس م ػػارات حياتيػػة فرعيػػة إ قػػد تػوافرت فػػي
كتال الم ة العربية لمصؼ الرابه األساسي ما بيف (  ) 034 -020م ارة .

عما المجموع الكمي لممجاالت األربعػة فات ػي عن ػا قػد تػوافرت فػي كتػال الم ػة العربيػة لمصػؼ ال اربػه

األساسػػي مػػا بػػيف (  ) 315 – 266حسػػل التحميمػػيف األوؿ وال ػػانيإ وب ػػذا يتبػػيف ت ػوافر الم ػػارات
الحياتية في من اج الم ة العربية لمصؼ الرابه األساسي بنسبة كبيرة.

ولإلجابة عف السؤاؿ الثالث ونصو:

ما أثر توظيؼ الدراما التعميمية في تنمية الميارات الحياتية لدى طالبات الصؼ الرابػع األساسػي

بمحافظة شماؿ غزة؟

تػػـ التوصػػؿ الػػى اجابػػة هػػذا الس ػؤاؿ مػػف خػػبلؿ التجربػػة الميدانيػػة لمد ارسػػة إ وتطبيػػؽ عدات ػػا

( اختبار الم ارات الحياتية ) تطبيهاً قبمياً وبعدياً إ ـ معالجة البيانػات احصػائياً باسػتخداـ البرنػامج

اإلحصائي (

) Spssإ وذل ػػؾ لحس ػػال ال ػػروؽ ب ػػيف متوس ػػطات درج ػػات المجم ػػوعتيف ال ػػابطة

والتجريبيػػة فػػي التطبيػػؽ البعػػدي الختبػػار الم ػػارات الحياتيػػةإ وكػػذلؾ حسػػال ال ػػروؽ بػػيف متوسػػطات

درجػػات الهيػػاس الهبمػػي والبعػػدي الختبػػار الم ػػارات الحياتيػػة لممجموعػػة التجريبيػػةإ وفيمػػا يمػػي ت صػػيؿ
ذلػػؾ مػػف خػػبلؿ ت سػػير النتػػائج ومناق ػػت ا فػػي

ال روض الموج ة الختبارها.

ػػو فػػروض الد ارسػػةس ل ػػذا قامػػت الباح ػػة بو ػػه
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اختبار الفرض األوؿ:
وينص هذا ال رض عمى ما يبتي:

توجد فروؽ ذات داللة إحصػائية عنػد مسػتوى الداللػة ( )1014 ≥ αفػي متوسػط درجػات طالبػات

المجموعة التجريبية المواتي يتعممف باستخداـ الدراما التعميمية في اختبار الميارات الحياتيػة فػي

التطبيقيف القبمي والبعدي لصالح التطبيؽ البعدي.

ولممهارنػػة بػػيف متوسػػطي درجػػات طالبػػات المجموعػػة التجريبيػػة فػػي التطبيهػػيف الهبمػػي والبعػػدي
في اختبار الم ارات الحياتيةإ يو ي الجدوؿ رقـ (  ) 00قيمة () Zإ وداللت ا اإلحصػائية لػدرجات

المجموعة التجريبية في التطبيهيف الهبمي والبعدي في اختبار الم ارات الحياتية.
جدوؿ ( ) 00

قيمة " " Zومستوى داللتيا لدرجات المجموعة التجريبية في التطبيقيف
القبمي والبعدي الختبار الميارات الحياتية

المجموعة
التجريبية

االختبار

اىشجة

ٍحىصظ
اىشجة

ٍجَىع
اىشجة

سالل

3

6.50

19.50

موجل

12

8.38

100.50

Z

ٍضحىي اىذالىة

-2.30

*0.021

يتبيف مػف خػبلؿ الجػدوؿ السػابؽ عنػل جػا متوسػط درجػات طالبػات المجموعػة التجريبيػة فػي

التطبيؽ الهبمي الختبػار الم ػارات الحياتيػة بنسػبة ( )22.9إ فػي حػيف جػا متوسػط درجػات طالبػات
المجموعة التجريبية في التطبيػؽ البعػدي الختبػار الم ػارات الحياتيػة بنسػبة ()36.7إ حيػث اف قيمػة

"  " zبم ت ( )2.30-إ وهي دالة عند مستو ( ) 0.05إ مما يؤكد وجود فػرؽ داؿ احصػائياً بػيف
متوس ػػط درج ػػات طالب ػػات المجموع ػػة التجريبي ػػة المػ ػواتي ي ػػتعممف باس ػػتخداـ ال ػػدراما التعميمي ػػة ف ػػي

اختبار الم ارات الحياتية في التطبيهيف الهبمي والبعدي لصالي التطبيؽ البعدي.
 ،وتزىل َُقثو اىفشض اىراىد ٍِ فشوض اىذساصة ،والخحثاس صحة هزا اىفشض جٌ اصحخذاً ّضثة
اىنضة اىَؼذه (ىثالك) تاصحخذاً ٍحىصظ دسجات طاىثات اىَجَىػة اىحجشَثُة فٍ اىحطثُقُِ
اىقثيٍ واىثؼذٌ ػيً اخحثاس اىَهاسات اىحُاجُة  ،وجحضح اىْحائج فَُا َيٍ وفقا ً ىيَؼادىة اىحاىُة 9
معادلة الكسب
المعدؿ لبالؾ

=

ص -س
د

حيث اف:

 ص :متوسط درجات الطالبات في الهياس البعدي.
 س :متوسط درجات الطالبات في الهياس الهبمي.
 د  :الدرجة الن ائية في األداة المستخدمة.
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+

ص -س
د -س

جدوؿ ( ) 12

نسبة الكسب المعدؿ لبالؾ في اختبار الميارات القرائية لممجموعة التجريبية
األداة المستخدمة
اختبار الميارات
الحياتية

متوسط

متوسط

الدرجات في

المجموعة

الدرجات في

القياس القبمي

القياس البعدي

التجريبية

22.9

36.7

الدرجة النيائية
عمى المقياس

نسبة الكسب

المعدؿ لبالؾ

21

1.2

 َحضح ٍِ خاله اىجذوه اىضاتق أُ ّضثة اىنضة اىَؼذه ىثالك الخحثاس اىَهاسات اىحُاجُة
جضاوٌ ()003؛ ٍَا َؼٍْ أُ جىظُف اىذساٍا اىحؼيَُُة فٍ جذسَش اىيغة اىؼشتُة حقق فاػيُة
ػاىُة فٍ سفغ ٍضحىي اىَهاسات اىحُاجُة فٍ اىيغة اىؼشتُة ىذي طاىثات اىصف اىشاتغ األصاصٍ فٍ
اىَجَىػة اىحجشَثُة فٍ ٍحافظة اىشَاه ،إر َشي تالك ( )Blackأُ اىْضثة َجة أال جقو ػِ

( )1.2ححً جؼذ فاػيُة اىطشَقة ٍقثىىة0
وجحفق ّحُجة اىفشض األوه اىحٍ جؤمذ ػيً أذش اىذساٍا اىحؼيَُُة فٍ جَُْة اىَهاسات
اىحُاجُة ٍغ ّحائج اىذساصات واىثحىخ فٍ ٍجاه جَُْة اىَهاسات اىحُاجُة ٍْها 9دساصة ػيٍ ػطُة
(  ،) 3116وأحَذ قشطة (  ،) 3117وتذوٌ اىطُة (  ،) 3118وػثذ اىشحَِ وافٍ ( ،) 3101
وحضِ ػَشاُ (  ،) 3101وٍُشفث ػيٍ (  ،) 3100وأٍاٍّ اىحصاُ (  ،) 3100وتيقُش
داغضحاٍّ (  ،) 3100وسَحاب ّصش (  ،) 3100وحَذاُ األغا (  ،) 3103ودػاء اىشحات (
 ،) 3103وقذ أمذت جيل اىثحىخ ػيً أُ إمضاب اىطاىثات اىَهاسات اىحُاجُة ََنِ جحضُْها
وجَُْحها ،إرا أُػذت تشاٍج جؼيَُُة ٍخططة وهادفة ؛ جضؼً ىححقُق هزا اىهذف0
النتيجػػة فػػي ال ػػرض األوؿ التػػي ت ػػير الػػى ع ػػر الػػدراما التعميميػػة فػػي تنميػػة الم ػػارات الحياتيػػة لػػد
طالبػػات المجموعػػة التجريبيػػة فػػي التطبيهػػيف الهبمػي والبعػػديإ وكانػػت النتيجػػة ت ػػوؽ التطبيػػؽ البعػػدي
عمى التطبيؽ الهبمي في اختبار الم ارات الحياتيةإ وهذا الت وؽ ناتج عف األسبال ا تية:

 .0استخداـ طريهة الدراما التعميمية فػي تػدريس مو ػوعات الم ػة العربيػة يحسػف مػف ال ػـ اله ارئػي
لد طالبات الصؼ الرابه األساسي في تمؾ المو وعات.

 .2مرونػػػة الػػػدراما التعميميػػػة إ التػ ػػي تسػػػتوعل مجموعػ ػػة فعالػ ػػة م ػػف الوس ػػائؿ واألدوات واألن ػ ػطة
التعميميػػة فػػي سػػياؽ ممتػػه وم ػػوؽإ وهػػذ العناصػػر كم ػػا تت ػػافر لتحهيػػؽ األهػػداؼ التدريسػػية

المرغوبة.

 .1اعتمػػاد الػػدراما التعميميػػة عمػػى ن ػػاط الطالبػػة وتعتبػػر محػػور العمميػػة التعميميػػةإ واله ػػا عمػػى
ممؿ الطالبات ع نا الموقؼ التعميمي.

 .2تت ػػؽ الػػدراما التعميميػػة مػػه مػػا تميػػؿ اليػػل الطالبػػاتإ ويسػػتطعف اد اركػػل س ألنػػل يجسػػد األحػػداث
ب ػػكؿ ح ػ ٍػي ممم ػػوسإ باإل ػػافة ال ػػى تػ ػوافر عنص ػػر الحرك ػػة ال ػػذي يس ػػاعد عم ػػى ج ػػذل انتب ػػا

الطالباتإ وا ارة اهتمام فإ فيتابعف ما يدور عمام ف مف عحداثإ ويجػدف االسػتماع واإلنصػات
فػػي منػػاخ يتػػيي ل ػف المعػػل واالنطػػبلؽ والحركػػةإ فتصػػبي الطالبػػة م ػػاركة ايجابيػة بػػدالً مػػف عف
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تكػ ػػوف متمهيػ ػػة سػ ػػمبيةإ وهػ ػػذا كمػ ػػل ييسػ ػػر ال ػ ػػـ ويعمهػ ػػلإ ومػ ػػف ػ ػػـ تسػ ػػتطيه اسػ ػػتيعال الحهػ ػػائؽ

والمعمومات والخبرات واستدعا ها متى لزـ.

 .3تس ػػاعد طريه ػػة ال ػػدراما التعميمي ػػة عم ػػى زي ػػادة االنتب ػػا البص ػػري ل ػػد الطالب ػػات س وذل ػػؾ ألن ػػا
تزودهف بدافعية مستمرة إ نظ اًر لمتعة الم اركة في عممية التم يؿ.

 .4ا باع رغبة كامنة في طالبات هذ المرحمةإ وهي الميؿ الى المعل عو تم يػؿ األدوارإ فالطالبػة
في هذا المرحمة مم ؿ بطبيعتل.

 .5ت ػ ي الػدراما التعميميػػة جػواً مػػف الب جػػة فػػي ال صػػؿإ وتكسػػل الطالبػػات خبػرات سػػارة جديػػدة
مف خبلؿ الم اركة في الن اط الدرامي.

 .6اخت ػػا عنصػػر العهػػال البػػدنيإ وت ػػجيه الطالبػػات عمػػى الم ػػاركة كػػؿ حسػػل قػػدرات ا س ممػػا
طمبف الطالباتإ وجعم ف يرغبف في الم اركة في هذا الن اط واالستمرار فيل.

 .7استخداـ الدراما التعميمية تحوؿ النص الدرامي التعميمي الى ميداف عممي هافي ترفي ي محبػل
الى الن وس تُنهؿ عف طريهة المادة العممية في صورة يهة وجذابةس مما ييسر عممية االستيعال
وال ـ س وذلؾ ألف الدرس الػدرامي التعميمػي لػل و ػار ايجابيػة عديػدة عمػى الطالبػاتإ ف ػي الوقػت

الػػذي ت ػػاهد فيػػل الطالبػػات بعيني ػا وتسػػمه ببذني ػاس فذن ػا تت اعػػؿ معػػل بحواسػػل ووجدانػػلس ممػػا
يجعؿ المادة المهدمة راسخة مؤكدة لديل.

.01

احتػ ػوا ال ػػدراما التعميمي ػػة عم ػػى العدي ػػد م ػػف الم يػ ػراتإ وص ػػور الن ػػاط م ػػف خ ػػبلؿ المواق ػػؼ

المختم ػػةإ والحػ ػوار ال ػػائؽإ وته ػػديـ ال ك ػػر بطريه ػػة جذاب ػػةإ ومس ػػميةإ وقي ػػادة المعممػ ػة لمطالب ػػات

حبػا واقبػاالً عمػى المػادة العمميػةإ ورغبػة فػي تكػرار
بطريهة واعيةإ كؿ ذلؾ خمؽ لد المتعممػيف ً
ممارسة هذا الن اط الدرامي التعميمي إ واستمرار إ وهي بذلؾ تعمؿ عمى جذل الطالبات لممادة

العمميةإ وتساعد عمى اكساب ف االتجاهات اإليجابية.
.00

اف م ػػرور الطالب ػػات بخبػ ػرات تعميمي ػػة مربي ػػة وم ػػوقة ح ػػوؿ الم ػػارات الحياتي ػػة م ػػف خ ػػبلؿ

التم يؿإ عد الى انتهاؿ ع رهاإ وتوظي ا في مواقؼ حياتيل جديدةإ مما كػوف لػدي ف الهػدرة عمػى

التعامؿ مه المواقؼ الحياتية المختم ة.
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اختبار الفرض الثاني:
وينص هذا ال رض عمى ما يبتي:

توجد فروؽ ذات داللة إحصػائية عنػد مسػتوى الداللػة ( )1014 ≥ αفػي متوسػط درجػات طالبػات

المجموعػػة التجريبيػػة الم ػواتي يػػتعممف بالػػدراما التعميميػػة  ,ومتوسػػط درجػػات طالبػػات المجموعػػة
الضػػابطة الم ػواتي يػػتعممف بالطريقػػة العاديػػة فػػي اختبػػار الميػػارات الحياتيػػة فػػي التطبيػػؽ البعػػدي

لصالح المجموعة التجريبية.

ولممهارنػػة بػػيف متوسػػطي درجػػات المجمػػوعتيف ال ػػابطة والتجريبيػػة فػػي التطبيػػؽ ا لبعػػدي الختبػػار

الم ػ ػػارات الحياتي ػ ػػةإ يو ػ ػػي الج ػ ػػدوؿ رق ػ ػػـ (  ) 01قيم ػ ػػة ( ت )إ وداللت ػ ػػا اإلحص ػ ػػائية ل ػ ػػدرجات
المجموعتيف في التطبيؽ البعدي الختبار الم ارات الحياتية.
جدوؿ ( ) 02

قيمة "ت" ومستوى داللتيا لدرجات المجموعتيف الضابطة والتجريبية
في التطبيؽ البعدي الختبار الميارات الحياتية
عدد

المقياس

المجموعة

اختبار الم ارات

التجريبية

22

الحياتية

ال ابطة

22

المتوسط

االنحراؼ

الطالبات

الحسابي

المعياري

1405

9.2

24.2

7.5

قيمة

مستوى

"ت"

الداللة

3.08

**0.006

**دان احصائیاعند*0.01دان احصائیاعند\\0.05غیردان احصائیا 

يتبيف مف خبلؿ الجدوؿ السابؽ عنل جا متوسط درجات طالبات المجموعة ال ابطة

بنسبة ( ) 24.2إ في حيف جا متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية بنسبة ( ) 36.7إ

حيث اف قيمة " ت " بم ت ( ) 3.08إ وهي دالة عند مستو ( ) 0.01إ مما يؤكد وجود فرؽ داؿ
احصائياً بيف متوسطي درجات المجموعتيف في اختبار الم ارات الحياتية لصالي المجموعة

التجريبيةإ وبذلؾ ُيهبؿ ال رض ال اني مف فروض الدراسة الذي يجيل عف السؤاؿ ال الث مف عسئمة
الدراسةإ ويؤكد عمى ع ر استخداـ الدراما التعميمية في تنمية الم ارات الحياتيةإ ولهد قامت الباح ة

باستخداـ اختبار حجـ التب يرس لمعرفة حجـ تب ير استخداـ الدراما التعميمية إ وال رؽ في التب ير بيف

المجموعتيف التجريبية وال ابطةإ حيث تـ حسال مربه ايتا ( )ή2باستخداـ المعادلة التالية

( ع انةإ :) 42 : 2000
حيث عف:

 مرةعايتا(ّ8)ή2ضثة جثاَِ اىَحغُش اىحاتغ اىحٍ جؼزي ىيَحغُش اىَضحقو 0
 تٍ 82شتغ قَُة "ت" اىْاججة ػِ ٍقاسّة ٍحىصظ دسجات طيثة اىَجَىػحُِ فٍ اىقُاس
اىثؼذٌ0
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 د0ح8دسجة اىحشَة (ُ0)2-2ُ +1
وجحضح اىَضحىَات اىَؼُاسَة ىَشتغ اَحا ( )ή2فٍ اىجذوه اىحاىٍ9
جدوؿ ( ) 03

المستويات المعيارية لمربع ايتا ()ή2
المستويات المعيارية

نوع المقياس
مربع ايتا ()ή2

كبير

متوسط

ص ير

0.14

0.06

0.01

جدوؿ ( ) 04

حجـ تأثير استخداـ الدراما التعميمية
باستخداـ مربع ايتا ( )ή2مف خالؿ

القياس البعدي الختبار الميارات الحياتية
المقياس
اختبار

الميارات
الحياتية

المجموعة العدد المتوسط

االنحراؼ
المعياري

التجريبية

22

30.0

9.2

الضابطة

42

24.2

7.5

اختبار
ت

درجات
الحرية

**3.08

16

مربع
ايتا

0.253

حجـ

التأثير
كبیر
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يت ي مف خبلؿ الجدوؿ السابؽ عف قيمة مربه( ايتا) الختبار الم ارات الحياتية تساوي

( )10231إ وهي عكبر مف الهيمة المعيارية التي تساوي ()1002إ وبالتالي يستدؿ عمى عف مهدار

حجـ تب ير استخداـ الدراما التعميمية في تنمية الم ارات الحياتية كبيرإ ويت ي –عي اً -عف

( )%25.3مف تبايف مستو الم ارات الحياتية في الم ة العربية لد

طالبات الصؼ الرابه

األساسي تعز الى توظيؼ الدراما التعميمية في التدريسإ وعف ( )%74.7تعز لمت يرات دخيمة لـ
يتـ

بط ا في هذ الدراسةإ وبالتالي يمكف الهوؿ  :اف استخداـ الدراما التعميمية في التدريس

يحهؽ ع اًر مرت عاً (قوة تب ير مربه ايتا =  )0.253في رفه مستو الم ارات الحياتية المكتسبة مف

الم ة العربية لد طالبات الصؼ الرابه األساسي في محافظة ال ماؿ.
وجحفق ّحُجة اىفشض اىراٍّ اىحٍ جؤمذ ػيً أذش اىذساٍا اىحؼيَُُة فٍ جَُْة اىَهاسات
اىحُاجُة ٍغ ّحائج اىذساصات واىثحىخ فٍ ٍجاه جَُْة اىَهاسات اىحُاجُة ٍْها 9أحَذ قشطة
(  ،) 3117وتذوٌ اىطُة ( ،)3118وحضِ ػَشاُ (  ،) 3101وٍُشفث ػيٍ (  ،) 3100وأٍاٍّ
اىحصاُ (  ،) 3100وتيقُش داغضحاٍّ (  ،) 3100وسَحاب ّصش (  ،) 3100وحَذاُ األغا (
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 ،) 3103وقذ أمذت جيل اىثحىخ ػيً جَُْة اىَهاسات اىحُاجُة ىذي اىحيَُز ٍِ خاله أّشطة
وتشاٍج وطشائق جذسَش ٍحْىػة0
وتعز النتيجة في ال رض ال اني التػي ت ػير الػى ع ػر الػدراما التعميميػة فػي تنميػة الم ػارات
الحياتيػة لػػد طالبػػات المجموعػػة التجريبيػػة بالمهارنػػة مػػه طالبػػات المجموعػػة ال ػػابطة فػػي التطبيػػؽ
البعػػديإ التػػي ت وقػػت في ػػا المجموعػػة التجريبيػػة عمػػى المجموعػػة ال ػػابطةإ وهػػذا الت ػػوؽ نػػاتج عػػف

األسبال ا تية:

 .0اعتماد الدراما التعميمية عمى ايجابية ون اط المتعمـإ عمى اعتبار عنل محػور العمميػة التعميميػةإ
وتحولػػت مػػف خبللػػل العمميػػة التعميميػػة مػػف كون ػػا معمومػػات تمػػؤل عهػػوؿ الطالبػػاتإ الػػى خب ػرات
وم ارات يكتسب ا المتعمـإ مف خبلؿ التب ير المبا ر لمدراما التعميمية في تحهيػؽ الخبػرة المبا ػرة

لمطالبة.

 .2اسػػتناد الػػدرس الهػػائـ عمػػى الػػدراما التعميميػػة الػػى

ػػرورة جع ػؿ الػػتعمـ م ػػوقاً وفعػػاالًإ وتحويػػؿ

ال ػػدرس التعميم ػػي م ػػف التمه ػػيف والجم ػػود ال ػػى الت اع ػػؿ والحيوي ػػةإ حي ػػث م ػػف خبلل ػػل يمك ػػف تنمي ػػة

الم ػػارات المختم ػػةإ التػػي اختصػػت الد ارسػػة الحاليػػة بتنميػػة الم ػػارات الحياتيػػةس لمػػا لػػل مػػف تػػب ير
فعاؿ في تنمية الم ارات.

 .1ارتباط المو وعات واألن طة المهدمة لمطالبػات بحاجػات ف وميػول فس ممػا كػاف ل ػا ع ػر ايجػابي
في مساعدة الطالبات عمى اكتسال الم ارات الحياتيةإ وسرعة امتبلك ا.

 .2التجديد باستخداـ طريهة جديدة لتعمـ الم ة العربيةإ والخػروج بػذلؾ عػف الطريهػة التهميديػة السػائدة
في المدارسإ والبعد عف الروتيف والتهميدإ والذي يتيي لمطالبة فرصة الت اعؿ مع اإ بحيث تكوف

فاعمػػة ن ػػطة وتسػػت ؿ حواس ػ اإ وتػػوفر ل ػػا ج ػواً لمم ػػاركة والت اعػػؿ وا ػػارة الح ػواسس ممػػا يجعػػؿ
المػادة التعميميػة المهدمػة لمطالبػػات عك ػر جاذبيػةإ وبالتػالي الحصػػوؿ عمػى النتػائج اإليجابيػة التػػي

عظ رت ا الدراسة.

 .3المعمومات التي تكسب ا الطالبة وهي في حالة ن سية سػويةإ حيػث يخمػو جػو ال صػؿ مػف التػوتر
وت يه روح الب جة والحركة والت جيه عك ر باتاً مف المعمومات التي تكسب اإ وهي م طربة عو

خائ ػػة مػػف العهػػال عو االمتحػػاف عو الطػػرد إ نتيجػػة اإلهمػػاؿ فػػي الح ػػظ والتسػػميهإ وعنػػل يصػػبي

لد الطالبات الم اركات في الدرس الهائـ عمى الدراما الهدرة عمى استنتاج المعمومات إ وكبن ػا
نابعة مف داخم ف ويمتمكن ا.

 .4اسػػتخداـ الػػدراما التعميميػػة لػػل فعاليػػة فػػي رفػػه مسػػتو الم ػػارات الحياتيػػة لػػد الطالبػػاتإ لمػػا لػػل
م ػػف دور ايج ػػابي ته ػػوـ ب ػػا الطالب ػػة ف ػػي العممي ػػة التعميمي ػػةس ف ػػي ال تتمه ػػى المعرف ػػة م ػػف المعم ػػـ

ػتعدادا لمم ػاركة فػي المواقػؼ التعميميػةإ وتعمػؿ عمػى تزويػد المػتعمـ
فحسلإ بؿ تجعم ػا عك ػر اس ً
بخبرات عخر عقػرل الى الواقه العممي وتزيػد دافعية المتعمـ لمتعمـ.
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 .5تبخػػذ طريهػػة الػػدراما التعميميػػة فػػي التػػدريس فػػي االعتبػػار ال ػػروؽ ال رديػػة بػػيف طالبػػات ال صػػؿ
الواحدإ فالطالبات يت اوتف في الهدرات واألمزجة والذكا إ والدراما التعميمية تواجل ال روؽ ال رديػة
حيث تعطي ال رصة لمطالبة المت وقة عف تبدع في العممية التعميميةإ كما تعطي ال رصة لمطالبػة

المتوسػػطة عف ت ػػارؾ فػػي الػدرس بصػػورة عمميػػة محببػػة الػػى الػػن سإ عمػػا الطالبػػة ذات التحصػػيؿ

المػػنخ ض بطيئػػة الػػتعمـ فطريهػػة الػػدراما تجسػػد ل ػا المعمومػػة وكبن ػػا حهيهػػة تسػػتطيه عف تممس ػ ا
بيدها.

 .6ت ػ ػ ي اس ػػتخداـ ال ػػدراما التعميمي ػػة ف ػػي الت ػػدريس ل ػػد الطالب ػػات ج ػ ًػواً م ػػف الم ػػرحإ والس ػػرورإ
واالنتبا إ والت جيهس مما يجعؿ التعمـ لدي ف عبهى ع ًار.
 .7مكنػػػت طريهػػػة الػ ػػدراما التعميميػ ػػة الطالبػ ػػات مػ ػػف اسػ ػػتخداـ حواس ػ ػ ف ب ػ ػػكؿ فاعػ ػػؿ كاإلص ػ ػ ا إ
والتركي ػػزإ ودق ػػة المبلحظ ػػةإ واس ػػتخداـ الحرك ػػاتإ واإليه ػػاع م ػػف عج ػػؿ اكتس ػػال م ػػا ه ػػو موج ػػود
واعادتل في مخيمت فإ وقد يؤدي هذا ب ف الى استيعال المعموماتإ وت بيت ا عك ر مػف غيرهف.

.01

الدراما التعميمية طريهة تدريس تتميز بهػدرة فاعمػة فػي تو ػيي الم ػاهيـ والمعمومػات وتنميػة

الم ارات واالتجاهات إ وهذا ما ع بتتل الدراسات والبحوث السابهة.

ثانياً  :توصيات الدراسة :
في

و النتائج التي توصمت الي ا الدراسةإ يمكف تهديـ التوصيات التالية:

 .0اسػػتخداـ الػػدراما التعميميػػة فػػي تػػدريس الم ػػة العربيػػةس وذلػػؾ عػػف طريهػػة توعيػػة المعممػػيف ببهميػػة
الدراما في التدريسإ ودورها ال عاؿ في تنمية التحصيؿ الدراسيإ والم ارات المختم ة.

 .2عه ػػد ور ػػات عمػػػؿ لمعمم ػػي الم ػػة العربيػ ػػةإ ودورات تدريبي ػػةس لت ػػدريب ـ عمػ ػػى اس ػػتخداـ الػػػدراما
التعميمية في التعميـ األساسي.

 .1م ارع ػػاة مخططػ ػػي المنػ ػػاهج قابمي ػػة المحت ػ ػو الد ارسػ ػػي لممسػ ػػرحةإ وذل ػػؾ كخط ػػوة لجعػػػؿ الحج ػ ػرة
الدراسية م وقة محببة لد المتعمميفس مما يحد مػف الم ػكبلت التػي تػؤدي الػى ال ػدر التربػويإ

وال اقد التعميمي في العممية التعميمية.

 .2ت ميف مناهج الم ة العربية لنصوص درامية متنوعة وهادفةس مف خبلل ا يمكف تنمية التحصيؿ
الدراسي لممتعمميفإ والم ارات المختم ة.

 .3ت ميف برامج اعداد المعمـ خبرات تمكن ـ مف استخداـ الدراما التعميمية في تخطيط التدريسإ
وتن يذ إ وتهويمل.

 .4تعويد الطبلل عمى م اهدة النصوص الدرامية التعميميةإ ونهدها والتعمـ من ا.

 .5استعانة المؤسساتإ والمراكز التربويػة والمن جيػة بخبػ ار فػي المسػرح والػدراماس ب ػدؼ الم ػاركة
في تخطيط المناهج وتطويرها.
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 .6ػػرورة تػػوفير المسػػرح المدرسػػيإ فػػذف لػػـ ُيػػتي ذلػػؾ فعمػػى مصػػممي األبنيػػة التعميميػػة وع ا ات ػػا
مراعاة تطويع ا بحيث يمكف استخداـ مدخؿ الدراما التعميمية داخؿ الحجرات الدراسية.
 .7تدريل معمـ الم ة العربية عمى استخداـ الدراما التعميميػة فػي عػرض بعػض مو ػوعات المهػرر
فػػي حػػدود اإلمكانػػات المتاحػػة بالمدرسػػةإ وذلػػؾ خػػبلؿ الػػدورات التدريبيػػة التػػي تعهػػد ل ػػـ ع ن ػػا

الخدمةإ وذلؾ بعرض دروس مسجمة عمى ع رطة اُستخدمي في ا الدراما التعميمية فػي التػدريس
تخدـ المهرر الدراسي.

.01

ت ميف المناهج الدراسة ألن طة تنمي الم ارات الحياتية لد الطبلل.

.00

ت جيه المعمميف عمى استخداـ عن طة تنمي الم ارات الحياتية.

.02

العمػؿ عمػى تصػنيؼ وتحديػػد الم ػارات الحياتيػة المناسػبة لكػػؿ مرحمػة مػف الم ارحػؿ التعميميػػة

المختم ةإ والعمؿ عمى تنمية تمؾ الم ارات.

.01

االهتم ػػاـ بت ػػميف الم ػػا ارت الحياتي ػػة المرتبط ػػة ب ػػالواقه الحي ػػاتي ف ػػي من ػػاهج الم ػػة العربي ػػة

خاصةإ والمناهج الدراسية عامة في مرحمة التعميـ األساسي.

ثالثاً :مقترحات الدراسة:

و نتائج الدراسة وتوصيات ا يمكف تهديـ بعض المهترحات لبحوث عخر إ من ا:

في

 .0د ارسػػة ع ػػر اسػػتخداـ الػػدراما التعميميػػة فػػي مػػادة الم ػػة العربيػػة عمػػى التحصػػيؿ الد ارسػػي لم ارحػػؿ
تعميمية مختم ة.

 .2دراسة ع ر استخداـ الدراما التعميمية في تنمية م ارات مختم ة إ ونتاجات تعميمية متنوعة.

 .1دراسة ع ر استخداـ الػدراما التعميميػة فػي مػواد د ارسػية عخػر إ كالريا ػياتإ والمػواد االجتماعيػةإ
والتربية اإلسبلميةإ والعموـ.

 .2اجػ ار د ارسػػة لمتعػػرؼ عمػػى مػػد تمكػػف معممػػي ومعممػػات المرحمػػة األساسػػية فػػي توظيػػؼ الػػدراما
التعميمية في التدريس.

 .3اج ار دراسة لمك ؼ عف النواحي اإليجابية الستخداـ الدراما التعميمية في العممية التعميمية.
 .4فاعمية برامج مهترحة في تنمية الم ارات الحياتية لد طمبة المرحمة اإلعدادية.

 .5د ارسػػة العبلقػػة بػػيف اكتسػػال معممػػي الم ػػة العربيػػة لمم ػػارات الحياتيػػة واكتسػػال طبلب ػػـ لػػن س
الم ارات.

 .6اج ار دراسة ت دؼ الى تهويـ كتل الم ة العربية ال مسطينية في
اكتسال طمبة المرحمة األساسية ل ا.

 .7الك ايات البلزمة لمعممي الم ة العربية في
.01

و الم ػارات الحياتيػةإ ومػد

و مدخؿ الدراما التعميمية في التدريس .

فاعمية برنامج مهترح قائـ عمى المػدخؿ الهصصػي فػي تنميػة الم ػارات الحياتيػة لػد طػبلل

المرحمة األساسية.
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مراجع الدراسة :
أوالً :المراجع العربية:

 .0وؿ عطية إ عبد ال ( )2101إ " تطوير المناهج الدراسية في

و متطمبات مجتمه المعرفة "

إ الجمعية السعودية لمعموـ التربوية والن سيةإ المها السنوي الخامس ع ر .

 .2عبو الخير إ محمد (  .)0766مسرح الط ؿ .الهاهرة  :ال يئة العامة لمكتال .
 .1عبو جبللة إ صبحي (  ) 2116إ " معايير تخطيط وبنا المناهج الد ارسػية وتطويرهػا " إ مجمػة
التربية إ قطر العدد . 043

 .2عب ػػو حجم ػػة إ عميػ ػرة (  . ) 0763ف ػػي مس ػػرح الكب ػػار والصػ ػ ار .عم ػػاف  :ال ػػدار العربي ػػة لمن ػػر
والتوزيه .

 .3عبػػو خوصػػة إ وليػػد (  ) 2117إ " برنػػامج مهتػػرح يعتمػػد عمػػى الػػدراما لتنميػػة م ػػاهيـ التربيػػة البيئيػػة
واالتجا نحوها لد طبلل الصؼ السػادس األساسػي ب ػزة " إ رسػالة ماجسػتير غيػر من ػورة إ كميػة

التربية إ جامعة األزهر ب زة .

 .4عبو معاؿ إ عبد ال تاح (  . ) 0762في مسرح األط اؿإ عماف  :دار ال روؽ لمن ر والتوزيه .
 .5عبػػو موسػػى إ لط ػػي (  ) 2116إ " ع ػػر اسػػتخداـ الػػدراما عمػػى تحسػػيف مسػػتو بعػػض الم ػػارات
الهرائيػػة لػػد طمبػػة الصػػؼ السػػابه األساسػػي " إ رسػػالة ماجسػػتير غيػػر من ػػورة إ كميػػة التربيػػة إ

الجامعة اإلسبلمية – غزة

 .6اسكندر إ مبلؾ (  ) 0770إ " مد فعالية استخداـ الن اط التم يمي في تحهيؽ عهػداؼ تػدريس
العمػػوـ بالص ػػؼ ال ارب ػػه م ػػف التعمػػيـ األساس ػػي " إ رس ػػالة دكت ػػو ار غيػػر من ػػورة إ كمي ػػة التربي ػػة إ

جامعة المنيا .

 .7اسػػماعيؿ إ محمػػود ومحمػػود إ مزيػػد (  . ) 0777مسػػرح الط ػػؿ فنونػػل وتطبيهاتػػل  .الهػػاهرة :
ركة الجامعي لمطباعة والتجارة .

 .01األحمدي إ مريـ (  ) 2115إ " ع ر استخداـ مػدخؿ الهصػة المصػورة ود ارمػا الهصػة فػي تػدريس
قواعد النحو لتمميذات المرحمة االبتدائية عمى التحصيؿ واالتجاهات وبهػا ع ػر التعمػيـ " إ مجمػة

كميات البنات إ العموـ اإلنسانية إ السعودية إ المجمد األوؿ .

 .00األغػػا إ حمػػداف (  ) 2102إ " فاعميػػة توظيػػؼ اسػػتراتيجية  Seven E,sالبنائيػػة فػػي تنميػػة
الم ارات الحياتية في مبحث العموـ العامة ال مسطيني لد طبلل الصؼ الخامس األساسي " إ

رسالة ماجستير غير من ورة إ كمية التربية إ جامعة األزهر إ فمسطيف .

 .02البموي إ سمو (  ) 2101إ " ع ر برنامج قائـ عمى الدراما في تحسيف م ػوـ الػذات لػد طمبػة
الصؼ السادس األساسي " إ رسالة المعمـ إ األردف إ المجمد  26إ العدد ال الث .
000

 .01الحايػ ػػؾ إ ص ػ ػػادؽ (  ) 2101إ " الم ػ ػػا ارت الحياتي ػ ػػة المعاص ػ ػرة المواكب ػ ػػة لمتط ػ ػػورات التربوي ػ ػػة
المدمجػػة فػػي منػػاهج كميػػات التربيػػة الريا ػػية فػػي الجامعػػات األردنيػػة الرسػػمية " إ مؤتػػة لمبحػػوث
والدراسات إ سمسمة العموـ اإلنسانية واالجتماعية إ المجمد الخامس والع روف إ العدد الرابه .

 .02الحص ػػاف إ عم ػػاني (  ) 2100إ " فعالي ػػة برن ػػامج مهت ػػرح ف ػػي العم ػػوـ ق ػػائـ عم ػػى م ػػدخؿ ال ػػتعمـ
بالم روع ونظريػة الػذكا ات المتعػددة فػي تنميػة بعػض قػدرات الػذكا العممػي والم ػارات الحياتيػة
ألط اؿ الرو ة بمدينة الرياض" إ مجمة كمية التربية إ جامعػة األزهػر إ مصػر إ العػدد  023إ

الجز األوؿ .

 .03الدسػ ػػوقي إ عمػ ػػر (  . ) 0751المسػ ػػرحية ن ػ ػػبت ا وتاريخ ػ ػػا وعصػ ػػول ا  .ط  3إ الهػ ػػاهرة  :دار
ال كر العربي .

 .04الزناري إ حكمػت (  ) 0770إ " اسػتخداـ الن ػاط التم يمػي فػي تػدريس فػروع الم ػة العربيػة وع ػر
عمى التحصيؿ وتنمية الم ارات الم وية " إ رسالة دكتو ار قدمت الػى مع ػد الد ارسػات والبحػوث

التربوية بالهاهػرة .

 .05ال حات إ دعا (  ) 2102إ فعالية استراتيجية التعمـ المتمركز حوؿ الم كمة فػي تنميػة بعػض
الم ارات الحياتية في مػادة العمػوـ لػد تبلميػذ الصػؼ الخػامس االبتػدائي " إ مجمػة كميػة التربيػة

ببورسعيد إ مصر إ العدد . 02

 .06الص ير إ عحمد (  ) 2101إ " تصور مهتػرح لػبعض الم ػارات الحياتيػة البلزمػة لطػبلل كميػات
التربيػة فػػي

ػػو بعػض المت يػرات المجتمعيػػة " إ مجمػة كميػػة التربيػػة ببسػيوط إ مصػػر إ المجمػػد

 24إ العدد ال اني .

 .07الطػػورة إ هػػاروف (  ) 2116إ " ع ػػر التػػدريس بالػػدراما فػػي تطػػوير م ػػارات التعبيػػر ال ػ وي لػػد

طمبة الصؼ ال اني األساسي في األردف " إ مجمة كمية التربية إ جامعة عػيف ػمس إ مصػر إ

العدد  12إ الجز األوؿ .

 .21الطويػػؿ إ رهػػاـ (  ) 2100إ " ع ػػر توظيػػؼ عسػػمول الػػدراما فػػي تنميػػة الم ػػاهيـ وبعػػض عمميػػات
العمـ بمادة العموـ لد طالبات الصؼ الرابه األساسي " إ رسػالة ماجسػتير غيػر من ػورة إ كميػة

التربية إ الجامعة اإلسبلمية إ غزة.

 .20الطيػػل إ بػػدوي (  ) 2117إ " فاعميػػة اسػػتراتيجيات الػػتعمـ الن ػػط عمػػى التحصػػيؿ الد ارسػػي فػػي
مهػػرر الم ػػة العربيػػة والم ػػارات الحياتيػػة لػػد تبلميػػذ الصػػؼ الخػػامس االبتػػدائي " إ مجمػػة رابطػػة

التربية الحدي ة إ مصر إ المجمد ال اني إ العدد الخامس .

 .22الع ري إ عحمد (  ) 0771إ " المعل والن اط التم يمػي لمط ػؿ " إ مجمػة المسػرح إ العػدد  30إ
الهاهرة  :مصر.

002

 .21العن ػػاني إ حن ػػاف (  . ) 0771ال ػػدراما والمس ػػرح ف ػػي تعم ػػيـ الط ػػؿ  .عم ػػاف  :دار ال ك ػػر لمن ػػر
والتوزيه .

 .22ال تبلوي إ س يمة (  . ) 2111ك ػايات التدريس  .عماف  :دار ال روؽ لمن ر والتوزيه .
 .23الهر ي إ عمير ( ) 2110إ " المناهج والمدخؿ الدرامي " إ الهاهرة إ عالـ الكتل .

 .24الكخف إ عميف وهنيػة إ لينػا (  ) 2117إ " ع ػر اسػتخداـ الػدراما فػي تػدريس قواعػد الم ػة العربيػة
في تحصيؿ طالبات الصػؼ العا ػر األساسػي " إ المجػػمة األردنيػة فػي العمػوـ التربويػة إ المجمػد

الخامس إ العدد ال الث .

 .25المهاني إ عحمد وعمي إ الجمػؿ (  . ) 2111معجػـ المصػطمحات التربويػة المعرفيػة فػي المنػاهج
وطرؽ التدريس إ الهاهرة  :عالـ الكتل .

 .26المول ػػو إ فتحي ػػة (  ) 2113إ " الم ػػارات الحياتي ػػة المت ػػمنة ف ػػي محت ػػو المن ػػاهج ال مس ػػطينية
لمصػ يف األوؿ وال ػاني األساسػػييف " إ المػؤتمر التربػػوي ال ػاني إ الط ػؿ ال مسػػطيني بػيف تحػػديات
الواقه وطموحات المستهبؿ إ كمية التربية إ الجامعة اإلسبلمية إ غزة .

 .27المحاميد إ ها ـ وسػمريف إ حمػزة (  ) 2101إ " معيهػات تػدريس الم ػارات الحياتيػة مػف وج ػة
نظػػر معممػػي التربيػػة الم نيػػة والريا ػػية فػػي مديريػػة تربيػػة الباديػػة الوسػػطى فػػي األردف " إ مجمػػة

كمية التربية إ عيف مس إ مصر إ العدد  12إ الجز الرابه .

 .11المرس ػػي إ عم ػػؿ (  ) 2102إ " فاعمي ػػة اس ػػتخداـ برن ػػامج د ارم ػػا ابداعي ػػة بالم ػػة اإلنجميزي ػػة ف ػػي

اكسال طبلل المرحمة اإلعدادية بعض الهيـ ال هافية " إ دراسات الط ولة إ مصر إ المجمد 03

إ العدد . 32

 .10الناقػػة إ محمػػود (  ) 2100إ " عسػػس تطػػوير المنػػاهج الد ارسػػية ومعػػايير فػػي
المعاصرة " إ دراسات في المناهج وطرؽ التدريس إ العدد . 052

ػػو التحػػديات

 .12النبػػاهيف إ ميسػػوف (  ) 2100إ " ع ػػر توظيػػؼ المسػػرح والػػدراما بال يػػديو فػػي اكتسػػال م ػػاهيـ
ال كر اإلسبلمي لد طالبات الصؼ العا ر األساسي ب ػزة " إ رسػالة ماجسػتير غيػر من ػورة إ
كمية التربية إ الجامعة اإلسبلمية إ غزة.

 .11ال بػ ػػاش إ عبيػ ػػر (  ) 2101إ " ع ػ ػػر اسػ ػػتخداـ مػ ػػدخؿ الػ ػػدراما فػ ػػي اكتسػ ػػال بعػ ػػض الم ػ ػػاهيـ
الج رافية لد طالبات الصؼ السابه األساسي بمحافظػة غػزة " رسػالة ماجسػتير غيػر من ػورة إ

كمية التربية إ جامعة األزهر ب زة .

 .12حسف إ عمراف حسف (  ) 2101إ " ع ر برنامج قائـ عمى معايير تعميـ الم ة العربيػة فػي تنميػة
الم ػارات الحياتيػة البلزمػة لطػبلل المرحمػة ال انويػة " إ كميػة التربيػة إ المجمػة العمميػة إ جامعػػة

عسيوط إ المجمد السادس والع روف إ العدد األوؿ .
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 .13حجػػازي إ ر ػػا (  ) 2114إ " فعاليػػة التنظػػيـ الحمزونػػي لمحتػػو وحػػدات المػػادة فػػي التحصػػيؿ
وتنميػػة الم ػػارات الحياتيػػة لػػد تبلميػػذ ال صػػؿ متعػػدد الص ػ وؼ " إ المػػؤتمر العممػػي العا ػػر إ

التربية العممية وتحديات الحا ر ورؤ المستهبؿ إ مصر إ المجمد األوؿ .

 .14حسيف إ كماؿ الديف (  ) 2113إ " المسػرح التعميمي " إ الهػاهرة إ الدار المصرية المبنانية.

 .15حمػػس إ م ػػا (  ) 2111إ " تػػب ير عسػػمول الخبػرة الدراميػػة فػػي تحسػػيف مسػػتو الكتابػػة اإلمبلئيػػة
واالتجا نحوها لد تبلميػذ الصػؼ السػادس األساسػي " إ كميػة البنػات إ البرنػامج الم ػترؾ بػيف

جامعة عيف مس وجامعة األقصى ب زة .

 .16حمػػادة إ اب ػراهيـ (  ) 0772إ " معجػػـ المصػػطمحات الدراميػػة والمسػػرحية " إ ط  1إ الهػػاهرة إ
مكتبة األنجمو المصرية .

 .17خمي ػػؿ إ محم ػػد والب ػػاز إ خال ػػد (  ) 0777إ " دور من ػػاهج العم ػػوـ ف ػػي تنمي ػػة بع ػػض الم ػػارات
الحياتيػة لػد تبلميػػذ المرحمػة االبتدائيػػة " إ المػؤتمر العممػي ال الػػث منػاهج العمػػوـ لمهػرف الحػػادي
والع ريف إ الجمعية المصرية لمتربية العممية إ المجمد ال اني .

 .21داغسػػتاني إ بمهػػيس (  ) 2100إ " اسػػتخداـ جػػداوؿ األن ػػطة المصػػورة مػػدخبلً إلكسػػال بعػػض
الم ػػارات الحياتيػػة لػػد عط ػػاؿ الرو ػػة الػػذاتوييف " إ مجمػػة جامعػػة الهػػدس الم توحػػة لؤلبح ػاث
والدراسات إ فمسطيف إ العدد ال اني والع ريف .

 .20درويػػش إ عطػػا وعبػػو حجػػر إ فػػايز (  ) 2100إ " درجػػة ت ػوافر الم ػػارات الحياتيػػة فػػي محتػػو
كتل العموـ بمرحمة رياض األط اؿ ب زة " إ مجمة الط ولة إ العدد ال امف .

 .22دوم ػػي إ حس ػػف والص ػػهرات إ خم ػػؼ (  ) 2102إ " فاعمي ػػة طريه ػػة ال ػػدراما ف ػػي تحص ػػيؿ عط ػػاؿ
الرو ة لمم اهيـ العممية والريا ية " إ مؤتة لمبحوث والدراسات إ العموـ اإلنسانية واالجتماعيػة

إ األردف إ المجمد  25إ العدد الخامس .

 .21ر واف إ عحمد والنجدي إ عادؿ (  ) 2117إ " فاعمية برنامج مهترح قائـ عمى التعمـ الن ط في
تنمي ػػة بع ػػض الم ػػارات الحياتي ػػة ل ػػد الدارس ػػات بم ػػدارس ال ص ػػؿ الواح ػػد " إ الم ػػؤتمر العمم ػػي

العربي الرابه  -الدولي األوؿ

( التعميـ وتحديات المستهبؿ ) إ مصر إ المجمد األوؿ .

 .22زغمػ ػػوؿ إ ه ػ ػػاـ (  ) 2101إ " االسػ ػػت ادة مػ ػػف بعػ ػػض التجػ ػػارل الدوليػ ػػة فػ ػػي اسػ ػػتخداـ الػ ػػدراما
والمس ػػرح داخ ػػؿ المؤسس ػػات التعميمي ػػة " إ كمي ػػة التربي ػػة النوعي ػػة بالمنص ػػورة إ الم ػػؤتمر الس ػػنوي
العربػػي الخػػامس إ بعن ػواف ( االتجاهػػات الحدي ػػة فػػي تطػػوير األدا المؤسسػػي واألكػػاديمي فػػي

مؤسسات التعميـ العالي النوعي في مصر والعالـ العربي .

 .23زلطػة إ عبػد ال وعبػد العظػيـ إ م ػا (  ) 2102إ " دور د ارمػػا السػير الذاتيػة لمزعمػا فػي امػػداد

الم ػراههيف بالمعمومػػات حػػوؿ األحػػداث التاريخيػػة " إ د ارسػػات الط ولػػة إ مصػػر إ المجمػػد  03إ

العدد . 35
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 .24سػػعد الػػديف إ هػػد (  ) 2115إ " الم ػػارات الحياتيػػة المت ػػمنة فػػي مهػػرر التكنولوجيػػا لمصػػؼ
العا ػػر ومػػد اكتسػػال الطمبػػة ل ػػا " إ رسػػالة ماجسػػتير غيػػر من ػػورة إ كميػػة التربيػػة إ الجامعػػة

اإلسبلمية إ غزة .

 .25سميماف إ عحمد (  ) 2113إ " تعمـ األط اؿ الدراما إ المسػرح إ ال نػوف الت ػكيمية إ الموسػيهى "
إ دار الص ا إ عماف إ األردف .

.26
.27

حاتل إ حسف (  . ) 2111الن اط المدرسي  .ط  4إ الهاهرة  :الدار المصرية المبنانية

ػ ػػكري إ عبػػػد المجيػػػد (  ) 2112إ " المسػ ػػرح التعميمػ ػػي " إ ط  0إ الهػ ػػاهرة إ العربػػػي لمن ػ ػػر
والتوزيه .

 .31صػػايمة إ سػػمر (  ) 2101إ " الم ػػارات الحياتيػػة المت ػػمنة فػػي من ػػاج الم ػػة العربيػػة لمصػػؼ
ال الث األساسي إ ومد ممارست ا لد تبلميذ مدارس وكالة ال وث الدولية " إ رسالة ماجستير

غير من ورة إ كمية التربية إ جامعة األزهر إ فمسطيف \.

 .30صبحي إ يما (  ) 2114إ " تنمية بعػض الم ػارات الحياتيػة واالتجػا نحػو مػادة العمػوـ لػد
تبلميػػذ المرحمػػة اإلعداديػػة باستػػخداـ مصػػادر الػػتعمـ المجتمعيػػة " إ د ارسػػات فػػي المنػػاهج وطػػرؽ

التدريس إ العدد . 025

 .32عبػ ػػد السػ ػػبلـ إ عبػ ػػد السػ ػػبلـ (  ) 2116إ " المنػ ػػاهج الد ارسػ ػػية واعػ ػػداد اإلنسػ ػػاف العربػ ػػي لتمبيػ ػػة
متطمبػػات مجتمػػه المعرفػػة ومواج ػػة تحػػديات عصػػر العولمػػة " إ المػػؤتمر السػػنوي ال الػػث لكميػػة
التربية النوعية بالمنصورة إ تطوير التعميـ النوعي في مصر والوطف العربي .

 .31عبػػػد ال تػ ػػاح إ كاميميػ ػػا وزيػ ػػداف إ السػ ػػيد (  ) 2102إ" برن ػ ػامج مهتػ ػػرح لتنميػ ػػة بعػ ػػض الم ػ ػػارات

الحياتية لد ط ػؿ الرو ػة مػف  3الػى  4سػنوات " إ د ارسػات الط ولػة إ مصػر إ المجمػد  03إ

العدد . 33

 .32عب ػػد المعط ػػي إ عحم ػػد ومصػ ػػط ى (  ) 2116إ " الم ػػارات الحػ ػػياتية " إ دار الس ػػحال لمن ػ ػػر
والتوزيه إ الهاهرة .

 .33عبد النبي إ رزؽ (  ) 0763إ " الطريهة الك ية والدراميػة فػي تػدريس العمػوـ لممرحػة االبتدائيػة
" إ رسالة دكتو ار غير من ورة إ كمية التربية ببسواف .

 .34عبد النبي إ رزؽ (  . ) 0771المسرح التعميمي لؤلط اؿ  .الهاهرة  :ال يئة العامة لمكتال .
 .35عبد الوهال إ وحيػد (  ) 2111إ " فعاليػة األن ػطة الم ويػة فػي تنميػة بعػض الم ػارات الحياتيػة
لػػد طػػبلل التعمػػيـ ال ػػانوي الز ارعػػي " إ رسػػالة دكتػػو ار غيػػر من ػػورة إ كميػػة التربيػػة إ جامعػػة

عسيوط .
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 .36ع ػػزت إ الس ػػيد (  ) 2114إ " فعالي ػػة ال ػػدراما المبتكػ ػرة ف ػػي ت ػػدريس الريا ػػيات لط ػػبلل الص ػػؼ
السػػادس االبتػػدائي وع ػػر ذلػػؾ التحصػػيؿ " إ مجمػػة بحػػوث التربيػػة النوعي ػة إ جامعػػة المنصػػورة إ

العدد ال امف .

 .37عطية إ عمي (  ) 2115إ " فاعمية وحدة دراسية قائمػة عمػى الن ػاط فػي الد ارسػات االجتماعيػة
لتنميػػة الم ػػارات الحياتيػػة لػػد تبلميػػذ المرحمػػة االبتدائيػػة " إ مجمػػة الجمعيػػة التربويػػة لمد ارسػػات

االجتماعية إ مصر إ العدد . 01

 .41ع انة إ عزو والموح إ عحمد (  ) 2116إ " التدريس الممسرح " إ دار المسيرة لمن ػر والتوزيػه
إ عماف .

 .40عمػواف إ صػ يل (  ) 2102إ " ع ػػر توظيػػؼ الػػدراما عمػػى التحصػػيؿ واالحت ػػاظ بػػل فػػي تػػدريس
النصوص األدبية لد تبلمػذة الصػؼ ال اربػه األساسػي " إ رسػالة ماجسػتير غيػر من ػورة إ كميػة

التربية إ الجامعة اإلسبلمية إ غزة.

 .42عمي إ ص ا (  ) 2112إ " ع ر استخداـ الدراما في تنمية م ارة التحدث بالم ة اإلنجميزية لد
تبلميذ المرحمة االبتدائية " إ دراسات تربوية واجتماعية إ مصر إ المجمػد العا ػر إ العػدد ال اربػه

.

 .41عمػػي إ ميرفػػت (  ) 2100إ " تطػػوير مػػن ج الريا ػػيات فػػي

ػػو الم ػدخؿ البصػػري المكػػاني

لتنمية الم ارات الحياتية لد التبلميذ الصـ و ػعاؼ السػمه بالمرحمػة االبتدائيػة " إ مجمػة كميػة

التربية باإلسماعيمية إ مصر إ العدد . 20

 .42عمراف إ ت ريد ووخروف (  ) 2110إ " الم ارات الحياتية " إ الهاهرة  :زه ار ال رؽ .

 .43غػػازي إ اب ػراهيـ (  ) 2112إ " العصػػؼ الػػذهني فػػي تػػدريس الم ػػارات الحياتيػػة والبيئيػػة لتنميػػة
م ارات طرح األسئمة " إ المؤتمر العممي السادس إ الجمعية المصرية لمتربية العممية إ مصر.

 .44فػػرج ال إ عبػػد الك ػريـ (  ) 2102إ " ع ػػر اسػػتخداـ الػػدراما فػػي تنميػػة الم ػػاهيـ الريا ػػية لػػد

تبلمذة الصؼ األوؿ األساسي بالمحافظة الوسطى بهطاع غزة " إ مجمػة التربيػة إ قطػر إ العػدد

.056

 .45قزامؿ إ سونيا (  ) 2115إ " فاعمية استخداـ مدخؿ مسرحة المناهج في تدريس مادة الد ارسػات
االجتماعيػػة عمػػى تنميػػة بعػػض الم ػػارات الحياتيػػة " إ د ارسػػات فػػي المنػػاهج وطػػرؽ التػػدريس إ

مصر إ العدد . 020

 .46ق ػػطة إ عحم ػػد ( ) 2116إ " ع ػػر توظي ػػؼ اس ػػتراتيجيات م ػػا و ار المعرف ػػة ف ػػي تنمي ػػة الم ػػاهيـ
العممية والم ارات الحياتية بالعموـ لد طمبة الصؼ الخامس األساسي ب زة " إ رسالة ماجستير

غير من ورة إ كمية التربية إ الجامعة اإلسبلمية إ غزة .
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 .47م ػػازف إ حس ػػاـ (  ) 2112إ " نم ػػوذج مهت ػػرح لت ػػميف بع ػػض الم ػػارات الحياتي ػػة ف ػػي منظوم ػػة
المن ج التعميمي في اطار م اهيـ األدا والجودة ال اممة " إ المؤتمر العممي ال اربػه ع ػر إ دار

.51

ال يافة إ الجمعية المصرية لممناهج وطرؽ التدريس إ جامعة عيف مس إ المجمد األوؿ .

محمػ ػػد إ ري ػ ػػاـ (  ) 2115إ " تنميػ ػػة الم ػ ػػارات الحياتيػ ػػة لػ ػػد عط ػ ػػاؿ الرو ػ ػػة – األهميػ ػػة

واألسػػمول " إ ورقػػة عمػػؿ مهدمػػة الػػى المػػؤتمر األوؿ لم ػػبال البػػاح يف المنعهػػد فػػي (  22ابريػػؿ
 ) 2115إ جامعة عسيوط إ كمية التربية .

 .50محم ػػد إ عص ػػاـ ال ػػديف (  ) 2101إ " ت ػػب ير برن ػػامج عن ػػطة حركي ػػة مهت ػػرح باس ػػتخداـ ال ػػدراما
المصورة في تحهيؽ بعض األهداؼ بمرحمة رياض األط اؿ " إ المػؤتمر العممػي ال الػث ع ػر (

التربية البدنية والريا ة – تحديات األل ية ال ال ة ) إ مصر إ المجمد ال الث .

 .52محمػ ػ ػد إ عواطػ ػػؼ وهػ ػػد إ قنػ ػػاوي (  . ) 0772الط ػ ػػؿ العربػ ػػي والمسػ ػػرح  .الهػ ػػاهرة  :مكتبػ ػػة
االنجمو المصرية

 .51مسعود إ ر ا (  ) 2110إ " فعاليػة اسػتخداـ اسػتراتيجية الػتعمـ التعػاوني فػي تػدريس الد ارسػات
االجتماعيػػة عمػػى تنميػػة الم ػػارات الحياتيػػة والتحصػػيؿ واالتجػػا نحػػو المػػادة لػػد تبلميػػذ الصػػؼ

األوؿ اإلعدادي " إ دراسات في المناهج وطرؽ التدريس إ مصر إ العدد . 61

 .52منصور إ عبد المجيد وال ربيني إ زكريا (  ) 2113إ " ال ػبال بػيف صػراع األجيػاؿ المعاصػر
وال دي اإلسبلمي " إ الطبعة األولى إ الهاهرة إ دار ال كر العربي .

 .53م ػداد إ الزبيػر (  ) 0771إ " الط ؿ والتم يؿ " إ مجمة المسرح إ العدد  30إ الهاهرة  :مصر.
 .54موسػى إ عبػد المعطػي ووخػروف (  . ) 0772الػدراما والمسػرح فػي تعمػيـ الط ػؿ  .عمػاف  :دار
األمؿ لمن ر والتوزيه .

 .55مينا إ فػايز (  ) 2112إ " تطػوير تعمػيـ الريا ػيات فػي مجتمػه المعرفػة " إ الجمعيػة المصػرية
لتربويات الريا يات إ المؤتمر العممي الرابه إ  6-5يوليو .

 .56نصػػر إ ريحػػال (  ) 2100إ " ع ػػر تػػدريس العمػػوـ باسػػتراتيجيات وفه ػاً لمػػذكا ات المتعػػددة فػػي
تنمية التحصيؿ وبعض الم ارات الحياتية لد تبلميذ الصػؼ الخػامس االبتػدائي بطيئػي الػتعمـ

" إ مجمة التربية العممية إ مصر إ المجمد  02إ العدد ال اني .

 .57وافػي إ عبػػد الػػرحمف (  ) 2101إ " الم ػػارات الحياتيػػة وعبلقت ػػا بالػػذكا ات المتعػػددة لػػد طمبػػة
المرحم ػػة ال انوي ػػة ف ػػي قط ػػاع غػ ػزة " إ رس ػػالة ماجس ػػتير غي ػػر من ػػورة إ كمي ػػة التربي ػػة إ الجامع ػػة

اإلسبلمية إ غزة .

 .61يونس إ سمير و اكر إ عبد العظيـ (  ) 2111إ " استخداـ مدخؿ مسرحة المناهج في تحهيػؽ
عهداؼ وحدة تدريسية في النحػو لمتبلميػذ لمصػؼ األوؿ اإلعػدادي " مجمػة د ارسػات فػي المنػاهج

وطرؽ التدريس إ الجمعية المصرية لممناهج وطرؽ التدريس إ العدد ال الث والستوف إ ابريؿ .
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ممحؽ رقـ ( ) 0

جامعة األزىر

عمادة الدراسات العميا
كمية التربية

قسـ المناىج وطرؽ التدريس

استبـــانت

لتحديد قائمة الميارات الحياتية
المناسبة لطالبات الصؼ الرابع األساسي

إعداد الباحثة
مراـ محمود البدي

الدكتور  /راشد محمد أبو صواويف

رئيس قسـ المناىج وطرؽ التدريس

إشراؼ

الدكتورة  /صديقة سميـ حمس

أستاذ المناىج وطرؽ تدريس االجتماعيات المساعد

021

بسـ ال الرحمف الرحيـ
السيد الدكتور  ................................................... :حفظو اهلل
السالـ عميكـ ورحمة اهلل وبركاتو :
تهوـ الباح ة بذج ار دراسة بح يػة حػوؿ " ع ػر توظيػؼ الػدراما التعميميػة فػي تنميػة الم ػارات الحياتيػة

في الم ة العربية لد طالبػات الصػؼ ال اربػه األساسػي بمحافظػة ػماؿ غػزة " إ حيػث قامػت الباح ػة
بذعداد قائمة ببعض الم ارات الحياتية التي تبل ـ طالبات األساسي إ فيرجى مف خصػكـ المػوقر

تحكيـ هذ الهائمة مف حيث :الصؼ الرابه

 مد مبلئمة المحاور األساسية لمهائمة ومد مطابهت ا لمو وع الدراسة .
 مد مبلئمة ال ه ارت لممحاور التابعة ل ا .
 الصحة العممية والسبلمة الم وية .
 امكانية الحذؼ واإل افة .

وشك ارً لحسف تعاونكـ
الباحثة

مراـ البدي

020

استبـــانت

لتحديد الميارات الحياتية

المناسبة لطالبات الصؼ الرابع األساسي
ـ

مناسبة

الميارات الحياتية

المحور األوؿ  :الميارات المغوية
 0األل اظ والتراكيل
2

األساليل الم وية

1

األنماط الم وية

2

الهيـ واالتجاهات

3

المواقؼ وال خصيات

4

الم اهيـ والمبادج

المحور الثاني  :الميارات الصحية :
 0المحافظة عمى نظافة الجسـ
2

العناية بنظافة األدوات ال خصية

1

االهتماـ بالوقاية مف األمراض

2

تجنل السموكيات ال ارة بالصحة

3

العناية بممارسة سموكيات صحيحة عند مواج ة الخطر

4

االهتماـ بالت ذية الصحية

المحور الثالث  :ميارة التعامؿ مع الذات
 0م ارة الوعي الذاتي
2

م ارة تهدير الذات

1

م ارة تحديد األهداؼ

2

م ارة تهييـ الذات

3

م ارة ادارة الم اعر

4

م ارة التعامؿ مه ال

وط

022

غير

مناسبة

مالحظات

ـ

مناسبة

الميارات الحياتية

المحور الرابع  :ميارة اتخاذ القرار :
 0الهدرة عمى جمه المعمومات
2

الهدرة عمى و ه البدائؿ

1

الهدرة عمى االستنتاج

2

الهدرة عمى حؿ الم كبلت

3

الهدرة عمى المبادرة والتن يذ

المحور الخامس  :ميارة حؿ المشكالت
 0م ارة تحديد الم كمة
2

م ارة جمه المعمومات

1

م ارة و ه عدة حموؿ ممكنة

2

م ارة اختيار الحؿ األنسل

3

م ارة ايجاد نموذج عولي

4

م ارة تهويـ الحؿ

5

م ارة تطوير الحؿ

المحور السادس  :ميارة االتصاؿ والتواصؿ
 0م ارة السموؾ الح وري
2

م ارة اإلص ا وتركيز االنتبا

1

م ارة التحدث واإلص ا الجيد

2

م ارة السؤاؿ

3

م ارة التعاطؼ

4

م ارة ك ؼ الذات

5

م ارة التعبير عف ال عور

6

م ارة الحزـ

021

غير

مناسبة

مالحظات

ممحؽ رقـ ( ) 3

جامعة األزىر

عمادة الدراسات العميا
كمية التربية

قسـ المناىج وطرؽ التدريس

قائًت

الميارات الحياتية
المناسبة لطالبات الصؼ الرابع األساسي

إعداد الباحثة
مراـ محمود البدي

الدكتور  /راشد محمد أبو صواويف

رئيس قسـ المناىج وطرؽ التدريس

إشراؼ

الدكتورة  /صديقة سميـ حمس

أستاذ المناىج وطرؽ تدريس االجتماعيات المساعد
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قائـــًت

الميارات الحياتية المناسبة لطالبات الصؼ الرابع األساسي
الميارات الحياتية

ـ

المحور األوؿ  :ميارة صنع القرار وحؿ المشكمة
 0اختيار الحؿ األنسل
2

تحديد الم كمة

1

تطوير الحؿ

2

تهويـ الحؿ

3

جمه المعمومات مف مصادرها

المحور الثاني  :الميارات الصحية
 0الح اظ عمي البيئة مف التموث
2

الح اظ عمي نظافة الجسـ

1

العناية بالت ذية

2

تجنل سموكيات

3

وقاية مف األمراض

ارة

المحور الثالث  :الميارات المغوية
 0عساليل
2

قيـ واتجاهات

1

م ردات وتراكيل

المحور الرابع  :ميارة التعامؿ مع الذات
 0التصرؼ باستهبللية في مختمؼ األمور
2

التعمـ مف عخطا ا خريف

1

ال هة بالن س والبعد عف االتكالية

2

الهدرة عمي ابدا الرعي والتعبير عمي األفكار

3

تحمؿ المسؤولية عف عخطائل
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جامعة األزىر

ممحؽ رقـ ( ) 2

عمادة الدراسات العميا
كمية التربية

قسـ المناىج وطرؽ التدريس

استًارة انتحهيم

إعداد الباحثة
مراـ محمود البدي

إشراؼ
الدكتور  /راشد محمد أبو صواويف

رئيس قسـ المناىج وطرؽ التدريس

الدكتورة  /صديقة سميـ حمس

أستاذ المناىج وطرؽ تدريس االجتماعيات المساعد

024

بسـ ال الرحمف الرحيـ
السيد الدكتور  ................................................... :حفظو اهلل
السالـ عميكـ ورحمة اهلل وبركاتو :
تهػػوـ الباح ػػة بػػذج ار د ارسػػة بح يػػة حػػوؿ " ع ػػر توظيػػؼ الػػدراما التعميميػػة فػػي تنميػػة الم ػػارات

الحياتيػػة فػػي الم ػػة العربيػػة لػػد طالبػػات الصػػؼ ال اربػػه األساسػػي فػػي محافظػػة ػػماؿ غػزة " إ حيػػث
قامت الباح ة بذعداد قائمة بػبعض الم ػارات الحياتيػة التػي تػبل ـ طالبػات الصػؼ ال اربػه األساسػي إ

فيرجى مف خصكـ الموقر تحكيـ هذ الهائمة مف حيث :

 مد مبلئمة المحاور األساسية لمهائمة ومد مطابهت ا لمو وع الدراسة .
 مد مبلئمة ال هرات لممحاور التابعة ل ا .
 الصحة العممية والسبلمة الم وية .
 امكانية الحذؼ واإل افة .

وشك ارً لحسف تعاونكـ
الباحثة

مراـ البدي
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 - 0ىدؼ التحميؿ :

استًارة انتحهيم

ي دؼ التحميؿ الك ؼ عف مد توافر الم ارات الحياتيػة المت ػمنة فػي من ػاج الم ػة العربيػة

لمصؼ الرابه األساسي ( ال صؿ الدراسي ال اني ) .

 – 3تحديد عينة التحميؿ :

ممت عينة التحميؿ ستة دروس مف كتال ل تنػا الجميمػة لمصػؼ ال اربػه األساسػي ( ال صػؿ الد ارسػي
ال اني ) إ واحتوت عينة التحميؿ عمى الدروس ا تية :
اسـ الدرس

رقـ الصفحة

الدرس
الدرس األوؿ

ال ذا والصحة

36

الدرس ال اني

الصديؽ الجاهؿ

44

الدرس ال الث

حذار مف ال رور

52

الدرس الرابه

باقة ورد

61

الدرس الخامس

األمومة عند الطيور

71

الدرس السادس

نادرة وطرفة

76

 – 2تحديد فئات التحميؿ :
تم مػت فئػات التحميػؿ فػي هػذ الد ارسػة فػػي الم ػارات الحياتيػة الػواردة فػي بنػود قائمػة الصػػورة

الن ائية لمم ارات الحياتية الموجودة في ممحؽ رقـ(. )2

 – 3تحديد وحدة التسجيؿ :

هي عصػ ر جػز يختػار الباحػث لمعػد والهيػاس إ ويعتبػر ظ ػور إ عو غيابػل إ عو تكػرار داللػة
معينة في رسـ نتائج التحميؿ إ م ؿ  :الكممة إ عو الجممػة إ عو ال هػرة إ وفػي هػذ الد ارسػة تػـ اعتمػاد

الجممة كوحدة تسجيؿ .

 – 4تحديد ضوابط عممية التحميؿ :
 جا التحميؿ بنا عمى التعريؼ اإلجرائي لمم ارات الحياتية .

 تػػػـ االقتصػػػار عمػ ػػى الم ػ ػػارات الحياتيػ ػػة المت ػػػمنة فػػػي من ػ ػػاج الم ػ ػػة العربيػ ػػة لمعػػػاـ الد ارسػ ػػي
 2101 – 2102ـ الصادر عف و ازرة التربية والتعميـ العالي إ وهو بعنواف (ل تنا الجميمة) .

 يهتصر التحميؿ عمى الدروس الستة المو حة فػي الجػدوؿ رقػـ (  ) 0مػف كتػال ل تنػا الجميمػة
لمصؼ الرابه األساسي .

026

 ي ػػتمؿ التحمي ػػؿ محت ػػو ال ػػدروس الس ػػتة إ األن ػػطة إ وعس ػػئمة الته ػػويـ إ والص ػػور إ اإلم ػػبل إ
الن يد إ الخط .

 – 5قوائـ الرصد :

تـ اعداد جدوؿ خػاص إلجػ ار عمميػة التحميػؿ ويت ػمف  :عنػواف الم ػارة إ ورقػـ الصػ حة إ

وعنواف الدرس إ ال هرة إ ومجاؿ الم ارة .

 - 6خطوات عممية التحميؿ :

اعتمػػدت الباح ػػة فػػي هػػذ الد ارسػػة عمػػى عسػػمول تحميػػؿ المحتػػو إ الػػذي يسػػتند اليػػل المػػن ج
الوص ي التحميمي إ كبساس لمك ػؼ عػف الم ػارات الحياتيػة فػي من ػاج الم ػة العربيػة لمصػؼ ال اربػه

األساسػػي إ وعسػػمول تحميػػؿ المحتػػو هػػو عسػػمول مػػف عسػػاليل البحػػث التربػػوي إ يتبعػػل الباحػػث فػػي
دراسة م موف المادة المراد تحميم ا إ بذتباع خطوات عممية منظمة س ب دؼ تحميػؿ م ػموف المػادة

ووص ل كماً وكي اً في

و معيار محدد مسبهاً .

وجا ت خطوات تحميؿ المن اج كما يمي :

 ق ار ة المن اج المراد تحميمل – الم ة العربية لمصؼ الرابه األساسي – ق ار ة واعية متبنية .
 تهسيـ المن اج الى فهرات .

 تحديد الم ارات الحياتية المت منة فػي المن ػاج إ ورصػدها فػي قػوائـ خاصػة ععػدت ا الباح ػة ل ػذا
ال رض إ وهذ الم ارات قد تكوف صريحة ظاهرة عو

اعتمدت الباح ة الم ارات الصريحة وال منية .

027

منية ت ـ مف خبلؿ معنى الجممة إ وقد

وفيما يمي استمارة رصد الم ارات الحياتية الواردة في دروس الم ة العربية لمصؼ الرابه األساسي :
الدرس  _____________________________ :الصفحات ______________
الفصؿ الدراسي الثاني

الدرس

الميارة الرئيسة

الميارة الفرعية
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وحدة التسجيؿ

مالحظات

جامعة األزىر

ممحؽ رقـ ( ) 3

عمادة الدراسات العميا
كمية التربية

قسـ المناىج وطرؽ التدريس

اختبار

الميارات الحياتية

الصؼ الرابع األساسي

إعداد الباحثة

مراـ محمود البدي
الدكتور  /راشد محمد أبو صواويف

رئيس قسـ المناىج وطرؽ التدريس

إشراؼ

الدكتورة  /صديقة سميـ حمس

أستاذ المناىج وطرؽ تدريس االجتماعيات المساعد

010

بسـ ال الرحمف الرحيـ
السيد الدكتور ............................................

حفظو اهلل

السبلـ عميكـ ورحمة ال وبركاتل
املىضىع  :حتكيى اختبار املهاراث احلياتيت نهصف انزابغ األساسي
تهػػوـ الباح ػػة بػػذج ار د ارسػػة بح يػػة حػػوؿ " ع ػػر توظيػػؼ الػػدراما التعميميػػة فػػي تنميػػة الم ػػارات
الحياتية في الم ة العربية لد طالبات الصؼ الرابه األساسي في محافظة ماؿ غزة " .

ومػػف متطمبػػات هػػذ الد ارسػػة اعػػداد اختبػػار لهيػػاس الم ػػارات الحياتيػػة لػػد طالبػػات الصػػؼ

الرابه األساسي .

ونظ اًر رائكـ ال اعمة إ ومهترحاتكـ البنا ة في هػذا المجػاؿ إ ُيرجػى مػف سػيادتكـ التكػرـ وتحكػيـ
االختبار مف حيث :
 مناسبة االختبار لما و ه لل مف حيث تم يمل لمم ارات الحياتية .
 سبلمة الصياغة الم وية ألسئمة االختبار .

 عسئمة االختبار الهرائي تهيس الم ارات الحياتية .
 اج ار ما ترونل لصالي الدراسة مف ا افة عو حذؼ عو تعديؿ .
 صبلحية االختبار لمتطبيؽ .

وشك ارً لحسف تعاونكـ

الباحثة

مراـ البدي
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بسـ اهلل الرحمف الرحيـ
اختبار الميارات الحياتية لمصؼ الرابع األساسي

اسـ الطالبة  ................................ :الشعبة ................................ :

====================================================

عزيزتي الطالبة :

أرجو منؾ قراءة التعميمات التالية قبؿ اإلجابة عف فقرات االختبار :
.0

يت مف االختبار (  ) 21سؤاالً إ ويتكوف مف خمس ص حات .

.1

اقرئي كؿ سؤاؿ بدقة إ وعجيبي عنل بو ه دائرة حوؿ حرؼ اإلجابة الصحيحة .

.2

زمف اإلجابة عف االختبار  21دقيهة .

.2

م اؿ يو ي طريهة اإلجابة :

شاىدت زميمة لؾ يمزؽ الوسائؿ التعميمية في الفصؿ الدراسي  ,فكيؼ تتصرفيف :
ع -عخبر والدي.

ل -عساعدها .

ج -عنصح ا ببهمية الوسائؿ التعميمية في ال صؿ .د -عبتعد عن ا .

011

ضؼي دائزة حىل حزف اإلجابت انصحيحت فيًا يأتي :
.0

وجدت عمبة مبيد حشري فارغة فإنؾ :

ع -تهوميف بحرق ا .

ل -تستخدمين ا ل رل الما .

ج -تمعبيف ب ا .

د -تمهي ا في حاوية الهمامة .

.3

دخمت غرفة المطبخ وشممت رائحة غاز فإنؾ :

ع -ت عمي عود هال .

ل -ت مهي محبس ال از .

ج -ت مهي األبوال

د -تخبري الجيراف .

.2

شاىدت زميمتؾ تمقي الميمالت في الشارع  ,فماذا تفعميف :

ع -عترك ا ألف النظافة مف عمؿ البمدية .

ل -عخبر مدير المدرسة .

ج -عنصح ا بالمحافظة عمى نظافة البيئة .

د -عخبر ال رطي عف ذلؾ .

.3

يمتمؾ والدؾ قطعة أرض غير مزروعة  ,فماذا تفعميف لو كنت مكانو :

ع -تهوميف ببيع ا .

ل -تهوميف بزراعت ا .

ج -تتركين ا كما هي .

د -تهوميف بتبجيرها .

.4

يمقي ابف الجيراف الميمالت أماـ منزلؾ  ,فماذا تفعمف :

ع -ا ربل ب دة .

ل -عخبر مدير المدرسة .

ج -عناقش معل ع رار عممل .

د -عطمل مف عخي الكبير التحدث معل .

.5

طمب منؾ أحد الزمالء المشاركة في تزييف الفصؿ فإنؾ :

ع -عقوؿ لل ببنني م وؿ .

ل -ع ارؾ في تزييف ال صؿ .

ج -ع اور والدي في األمر .

د -عسبلل عف عجري .

.6

طمب منؾ والدؾ التغيب عف االمتحاف لتساعده في قطؼ الثمار  ,فماذا تفعؿ :

ع -اطمل مف المعمـ تبجيؿ االمتحاف .

ل -اسمه كبلـ عبي .

ج -عقنه عبي بتبجيؿ قطؼ ال مار لبعد االمتحاف

د -عت رل مف عبي .

.7

الذي يدؿ عمى فساد الطعاـ ىو :

ع -الرائحة الكري ة .

ل -ت ير لوف الطعاـ .

ج -الطعـ السي .

د -كؿ ما سبؽ .

.8

عندما يتناوؿ أحد األطفاؿ الحموى المكشوفة تتوقعيف إصابتو بػ :

ع -الم ص .

ل -الهي .

ج -اإلس اؿ

د -كؿ ما سبؽ .
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 .01عندما تريديف أكؿ تفاحة فإنؾ تقوميف بػ :
ل -مسح ا باليد .

ع -غسم ا بالما جيداً .

د -عكم ا مبا رة .

ج -مسح ا بهطعة قماش .

 .00أفضؿ عمؿ نقوـ بو قبؿ تناوؿ الطعاـ ىو :
ع -النوـ .

ل -رل اله وة .

ج -غسؿ اليديف .

د -المعل في الترال .

 .03عند القراءة في البيت تختاري أي جمسة عمى الكرسي مما يمي :

.02
.03
 .02االستحماـ ضروري لػ :
ع -نظافة الجسـ .

ل -الوقاية مف األمراض .

ج -المعل بالكرة .

د ( -ع  +ل )

 .03تجمسيف أماـ التمفاز مسافة :
ع -نصؼ متر .

ل -بجانل التم از .

ج -متر واحد .

د -بل ة عمتار .

 .04تنظيؼ األسناف يكوف بػ :
ع -ال ر اة .

ل -المعجوف .

ج -عود ال هال .

د ( -ع  +ل ) .

 .05النظافة الشخصية تعني نظافة :
ع -الجسـ

ل -الحديهة

ج -الحي

د -المنزؿ

 .06يفضؿ التخمص مف الميمالت عف طريؽ :
ع -حرق ا في ال ارع

ل -رمي ا في ال ارع

ج -و ع ا بجانل المنزؿ

د -و ع ا في حاوية الهمامة

 .07جميع ما يمي يؤدي إلى التقميؿ مف استيالؾ المياه :
ع -ترؾ صنبور الما م توحاً

ج -استخداـ الما عند الحاجة

ل -غمؽ صنبور الما بعد االنت ا منل
د -عدـ العبث بالما .
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 .08جميع ما يمي مف فوائد القراءة الجيرية ما عدا :
ع -اله ار ة بصوت وا ي

ل -صعوبة اله ار ة

ج -اله ار ة بس ولة

د -ف ـ المعنى

 .31وجدت زميمتؾ في المدرسة تفتح صنبور الماء وتتركو فإنؾ :
ل -تنصحيف زميمتؾ بعدـ ترؾ صنبور الما

ع -ت مهيف صنبور الما

م توحاً

د ( -ع  +ل )

ج -تعمميف م م ا
 .30يجب عميؾ أف تنامي يومياً :

ل 3 -ساعات

ع 1 -ساعات

د 03 -ساعة

ج 6 -ساعات
 .33جميع ما يمي مف فوائد المذاكرة ما عدا :
ع -الت وؽ

ل -الرسول

ج -النجاج

د -اجابة األسئمة بس ولة

 .32استفيد مف وقتي في :
ع -المذاكرة

ل -المطالعة

ج -الريا ة

د -كؿ ما سبؽ

 .33دخمت حديقة المدينة فإنؾ :
ع -تهط يف الورد في ا

ل -تحافظيف عمي ا

ج -ترميف الم مبلت في ا

د -تهطعيف األغصاف

 .34لمتخمص مف الحشرات في المنزؿ نقوـ بػ :
ع -حرؽ المنزؿ

ل -االتصاؿ بالمطافي

ج -رش المنزؿ بدوا يه ي عمى الح رات

د -نربي قطة في المنزؿ

 .35عند الشعور باأللـ :
ع -ع رل ما

ل -عذهل الى الطبيل

ج -علعل الكرة

د -اخذ الدوا

 .36بعد الرجوع مف المدرسة مباشرة :
ع -علعل بالكرة

ل -عاستريي مف التعل

ج -عقوـ باله ار ة

د -ع اهد التم از

014

 .37أدرس في البيت عمى ضوء :
عيؼ

ع -قوي

ل-

ج -ال مس

د -الهمر

 .38ألعب بالكرة :
ع -داخؿ المنزؿ

ل -عماـ بيت الجيراف

ج -في غرفتي

د -في النادي

 .21ما رأيؾ في التدخيف :
ار لمجسـ

ع -م يد لمجسـ

ل-

ج -يساعد اإلنساف

د -ممته

 .20أقمـ أظافري :
ر

ع -كؿ ساعة

ل -كؿ

ج -كؿ سنة

د -عندما تظ ر

 .23أقوـ بما يمي في غرفتي ما عدا :
ع -عنظؼ ال رفة

ل -عرتل مكتبي

ج-علهي الم مبلت عمى األرض

د -عذاكر دروسي

 .22عندما تخرج أمي إلى السوؽ :
ع -عرعى عخي الص ير

ل -عناـ

ج -علعل في المنزؿ

د -عترؾ بال البيت م توحاً

ع -تطمبي مف عمؾ عف تكتبل

ل -تهوميف بكتابتل بن سؾ

ج -اترؾ المو وع بدوف كتابة

د -اعتذر لممعمـ عف الكتابة

 .23المعمـ طمب منؾ أف تكتبي موضوعاً عف الصداقة فإنؾ :

 .24عندما تنادي أخاؾ الصغير فإنؾ تستخدميف أسموب :
ع -األمر

ل -التعجل

ج -االست اـ

د -الندا

 .25تغيبت زميمتؾ عف المدرسة ثالثة أياـ فإنؾ :
ع -تسبليف عنل

ل -تنتظريف لتبتي الى المدرسة

ج -تخبريف والدؾ

د -ال ت تميف لؤلمر
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 .26عندما تتكمميف مع والدؾ تتكمميف :
ع -بصوت عاؿ

ل -بصوت مسموع

ج -بصوت كمل صراخ

د -عف ؿ الصمت عمى الكبلـ

 .27إذا أعطاؾ أحد شيئاً ال تعرفينو  ,فكيؼ تتصرفيف :

ع -عخذ منل بسرعة

ل -اتصؿ بوالدي

ج -عرفض عف عخذ يئاً ال ععرفل

د -عخبئل في مكاف ال يعرفل عحد

 .28إذا حاوؿ شخص أف يأخذؾ إلى مكاف ال تعرفينو  ,فماذا تفعميف :

ع -عم ي معل

ل -عم ي و ار

ج -عم ي عمامل

د -عرفض الم ي معل

 .31وجدت قممؾ في حقيبة زميمتؾ فماذا تفعميف :
ع -عخذ قممي من ا بالهوة

ل -عبمو مدير المدرسة

ج -عنصح ا بعدـ السرقة ألن ا حراـ

د -عقوـ ببخذ كؿ عقبلم ا
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ممحؽ رقـ ( ) 4

جامعة األزىر

عمادة الدراسات العميا
كمية التربية

قسـ المناىج وطرؽ التدريس

اننصىص انذراييت انتؼهيًيت

إعداد الباحثة

مراـ محمود البدي

الدكتور  /راشد محمد أبو صواويف

رئيس قسـ المناىج وطرؽ التدريس

إشراؼ

الدكتورة  /صديقة سميـ حمس

أستاذ المناىج وطرؽ تدريس االجتماعيات المساعد
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يسزحيت انصذيق

اجلاهم 

املشهذ األول

( غابػػة واسػػعة فػػي الجانػػل األيمػػف من ػػا نػػر دبػاً مربوطػاً فػػي جػػذع ػػجرة

كبيػرة إ فيمػػر عحػػد المسػػافريف إ يحمػػؿ حهيبػػة في ػػا عمتعػػة السػ ر إ وكػػؿ مػػا

يحتاجل ع نا س ر إ ويهتػرل مػف الطػرؼ األيسػر لم ابػة إ ويتوقػؼ قمػيبلً إ

ويحادث ن سل )

المسافر

 :حسناً  ...اذف سبتابه الس ر مف هذ الناحية مف خمؼ ال ابة .

المسافر

 :ماذا عسمه ؟ عسمه صوت حيواف يتبلـ إ عيف هو يا تر ؟

( وما عف ي ـ بالسير حتى يسمه صوت حيواف يتبلـ )

( يمت ػػت المس ػػافر ف ػػي ك ػػؿ األنح ػػا إ فيم ػػا يواص ػػؿ ال ػػدل تبلم ػػل إ فينظ ػػر

المسػػافر باتجػػا مصػػدر الصػػوت إ فيػػر دب ػاً مربوط ػاً فػػي جػػذع ال ػػجرة إ

في روؿ نحو ) .

المسافر

 :ما بؾ عي ا الدل إ مف الذي ربطؾ في جذع هذ ال جرة إ وعحدث فػي سػاقؾ

الػدل

 :ال ربا المجرموف  ...وها عنا كمػا تػر يػا سػيدي جرحػي ينػزؼ إ وععػانى مػف

المسافر

 :حسنا سبخمصؾ مف جذع ال جرة إ وععالج جراحؾ إ وعطعمؾ إ وعسهيؾ .

جروحا ؟؟

دة الجوع والعطش .

( ُيخرج المسافر مف الحهيبة بعض األدوية وال اش األبيض إ ـ ي ؾ قيد الػدل
إ ومػػف ػػـ يخػػرج بعػػض الطعػػاـ وال ػرال ويعطي ػػا لمػػدل إ ويبػػدع الػػدل باألكػػؿ
وال رل .
الػدل

( بعد انت ا الدل مف الطعاـ وال رال)

 :ك اًر لؾ يا سيدي ك اًر لؾ عي ا الرجؿ الطيل .

المسافر

 :وا ف بعد عف عادت اليؾ قوتؾ سبنصرؼ س ألواصؿ الس ر .

الػدل

 :عرجوؾ يا سيدي عف تسمي لي بمرافهتؾ .

المسافر

 :حسف  ...هيا  ...اتبعني .

( يتودد الدل لممسافر )

021

الػدل

الرجؿ األوؿ

 :ك اًر لؾ يا سيدي .

( يتحرؾ كؿ مف الدل والمسافر ليواصبل الس ر إ فيم ار ببناس إ فينتاب ـ ػعور
بالخوؼ والهمؽ لرؤية الدل إ فيبخذوف بتوجيل الموـ لممسافر )

 :كيؼ تصطحل معؾ هذا الدل عي ا الرجؿ ؟!

الرجؿ ال اني

 :عنل يختمؼ عنؾ في كؿ ي .

الرجؿ ال الث

 :ومف غير المناسل عف يصاحل اإلنساف مف يختمؼ عنل في كؿ ي .

الرجؿ األوؿ

 :لكنل فد يؤذيؾ .

المسافر

الرجؿ ال اني

الرجؿ ال الث

 :عنا مرتاح ل ذ الصحبة .
 :اننا نخ ى عميؾ منل .

 :اننا ننصحؾ فاستمه لمنصيحة .

املشهذ انثاني

( في احد البساتيف العامرة باأل جار الم مرة في الوسط توجد جرة كبيرة يجمس
المسافر
الػدل

المسافر في ظم ا ـ يخاطل الدل )

لهد عن كنػي التعػل ال ػديد يػا صػديهي سػبناـ تحػت هػذ ال ػجرة س ألرتػاح قمػيبلً إ
ـ نواصؿ س رنا .

 :نـ ...نـ يا صديهي سبجمس الى جوارؾ س ألحرسؾ .

( المسػػافر ينػػاـ نوم ػاً عميه ػاً وبينمػػا هػػو نػػائـ تحػػط عمػػى وج ػػل ذبابػػة إ فيحػػاوؿ
الػدل

الدل عف يبعدها بيد عف وجل صديهل إ فتطير ـ تعود انية )

:ابتعدي عيت ا الذبابة المعينة عف وجل صاحبي .

( ـ يتناوؿ حج اًر قريباً منل لي وي بالحجر عمى رعس المسافر إ في ل مف نومل

المسافر
الػدل

المسافر
المسافر
المسافر

فزعاً إ وهو يصرخ مف دة األلـ )

 :وخ  ...وخ  ...وخ ماذا فعمت عي ا الدل األحمؽ ؟؟

( انتال الدل الخوؼ ال ديد )

 :حاولت عف عبعد الذبابة عف وج ؾ إ حتى ال تزعجؾ عنا لـ اقصد ..........

 (:يهاطعػػل ) ععمػػـ عف مػػا فعمتػػل كػػاف دوف قصػػد منػػؾ إ وانمػػا كػػاف بسػػبل ج مػػؾ
وسو ت كيرؾ .

( يتن د  : )..............حهاً كما قيؿ ( عدو عاقؿ خير مف صديؽ جاهؿ )
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يسزحيت حذار ين

انغزور 

املشهذ األول

( سػػاحة كبيػرة فػػي احػػد ال ابػػات تجتمػػه في ػػا الطيػػور التػػي دعاهػػا ال دهػػد الػػى

اجتماع طارج )
الحجؿ
البب ا

(الحجؿ يخاطل البب ا )

 :لماذا دعانا ال دهد الى هذا االجتماع الطارج ؟؟

 :يهوؿ عف هناؾ عم اًر خطي اًر إ ويريد عف يطمعنا عميل .

الحجؿ

 :وما هو هذا األمر الخطير ؟

البمبؿ

 :ال ؾ عنل عمر م ـ .

البب ا

الكنار
ال دهد
الطيور
ال دهد

 :ال ادري .

 :بالتبكيد واال لماذا دعانا عمى وجل السرعة .
( يهبؿ ال دهد عمى الطيور ويوجل ل ـ التحية )

 :السبلـ عميكـ ورحمة ال وبركاتل .

 :وعميكـ السبلـ ورحمة ال وبركاتل .

(واق اً عماـ الطيور )

 :اسمعوني جيداً عي ا األع از إ انكـ تعمموف عف هذ ال ابة هػي موطننػا ومػوطف
وبائنا وعجدادناإ وستكوف ألوالدنا وعح ادنا مف بعدنا إ ولكف األمور بدعت تسو .

الحجؿ

 :منذ متى ؟؟

ػر
 :منذ عف اسػتطاعت بندقيػة الصػياد الوصػوؿ الػى هنػا إ فبصػبحت ت ػكؿ خط اً

ال دهد

عمينا .

العص ور

 :لعمكـ الحظتـ كيؼ عخذ عددنا يتناقص وخصوصا الم مة ل ـ .

البب ا

 :م ػػؿ الكنػػار والبمبػػؿ والكػػرواف ذات األص ػوات الرائعػػة والحمػػاـ والػػدجاج والػػبط

 :كيؼ ؟ قؿ لنا عي ا ال دهد الجميؿ ؟؟

ال دهد

 :م ؿ ماذا ؟؟

ال دهد

ذات المحـ الم يد والبيض الم ذي وم مؾ عي ا البب ا .

البب ا

 :نعـ فبنت عف ؿ تسمية ل ـ في البيوت .

ال دهد

 ( :خائ ا ) م مي عنا ؟؟
 :خائؼ جداًإ يا ويمي .
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البب ا

املشهذ انثاني

( يهؼ الطاووس مختاالً فارداً ري ل المموف )
الطاووس

 :البػػد عنػػؾ نسػػيتني عي ػػا ال دهػػد فمػػـ يػػرد اسػػمي عمػػى لسػػانؾ مػػه عننػػي عجمػػؿ
الطيور التي يحل اإلنساف الحصوؿ عمي ا س ليزيف ب ا حدائهل .

 :اني لـ عنساؾ ف كمؾ مف عجمؿ األ كاؿ إ ولكف حذار مف ال رور .

ال دهد

( الحجؿ بمكر ودها )

الحجؿ

( الطاووس غا باً )

الطاووس

 :دعونػ ػػا ا ف مػ ػػف خبلفػ ػػاتكـ فػ ػػبنتـ عخػ ػػوة إ ويجػ ػػل َعال تن ػ ػ موا عػ ػػف الم ػ ػػكمة

 :معؾ حؽ فيما قمتل عي ا ال دهد حذار مف ال رور .
 :اسكت عنت عي ا الحجؿ ( ي ـ ب رل الحجؿ ) .

ال دهد

الخطيرة التي تواج نا جميعاً .

العص ور

ػي
 :ليذهل كؿ منكـ الى ع ل ويػبتيني غػداً فػي م ػؿ هػذا الوقػت إ وقػد حمػؿ ال َ
حبلً نستطيه بل حماية عن سنا مف بنادؽ الصياديف .

ال دهد

 :معؾ حؽ عي ا ال دهد إ لهد المست كبد إ الحهيهة لكف قؿ لنا ماذا ن عؿ ؟؟

( تتحرؾ الطيور خارجة مف الساحة مت رقة )
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يسزحيت األيىيت ػنذ

انطيىر 

املشهذ األول

( يجمػػس االبػػف خمػػؼ مكتبػػل يػػذاكر فػػي كتػػال ( ل تنػػا الجميمػػة) بتركيػػز يػػدخؿ
عميل والد )

الوالد

االبف

الوالد

االبف

الوالد
الوالد

 :هؿ انت يت مف اعداد درس األمومة عند الطيور يا بني ؟؟

 :نعـ يا عبي .

 :وهؿ ف متل ؟؟
 :نعـ ف متل .

 :اذف هيا بنا نذاكر معاً .

( ُيمسؾ األل الكتال ويتص حل إ ـ يخاطل ابنل )
 :تتم ؿ األمومة في عالـ الطيور يا بني عحسف تم يؿ ف ي تهوـ بت رية الص ار
وتبنى ل ا ع اً وتوفر ل ػا ال ػذا والنظافػة والحمايػة والتػدريل إ واذا طػرح عميػؾ

السؤاؿ التالي يا بني :
الوالد
االبف

الوالد

االبف

الوالد

االبف

الوالد

االبف

الوالد

االبف

الوالد

االبف

الوالد

االبف

 :ماذا توفر عـ الطيور لص ارها؟ فبماذا تجيل ؟

 :توفر ل ـ ال ذا والنظافة والحماية والتدريل .

 :اطر ( ـ يتابه حدي ل ) وفػي فصػؿ الربيػه تهػوـ الطيػور ببنػا األع ػاش مػف

األع ال وعوراؽ ال جر والريش بكؿ دقة .

 :هؿ لي عف عساؿ هنا سؤاليف يا عبي ؟
 :وهؿ تهدر عمى تكويف األسئمة ؟

 :نعـ عقدر .

 :اذف عسبؿ .
 :في عي فصؿ تهوـ الطيور ببنا عع ا ا ؟
 :عحسنت  ...عجل عف سؤالؾ .

 :في فصؿ الربيه .

 :ممتاز  ...والسؤاؿ ال اني ؟

 :مـ تبني الطيور عع ا ا ؟

 :مـ ؟؟

 :مف عوراؽ ال جر والريش .
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الوالد

 ( :بسػػعادة غػػامرة ) لهػػد عجػػدت طػػرح الس ػؤاليف إ واإلجابػػة عن مػػا بم ػػارة دعنػػي

عقبمؾ ( يهبؿ األل ابنل ـ يتابه حدي ل ) إ وبعد االنت ا مف بنػا العػش ت ػه
البيض إ ويتناول الوالداف احت انل إ وحراستل مف األعدا حتػى ي هػس البػيض

وتخرج الص ار إ فتهوـ األـ برعايت ا إ ويهوـ األل بالح ارسػة واح ػار ال ػذا إ
والسؤاؿ الذي يمكف عف تطرحل هنا .
( يسارع االبف بطرح السؤاؿ )

االبف

 :مف الذي يحت ف البيض ويحرسل بعد االنت ا مف بنا العش ؟؟

الوالد

 :رائه إ هؿ تستطيه اإلجابة عف سؤالؾ ؟

االبف

 :طبعاً .

االبف

 :يتناول الوالداف احت انل وحراستل .

الوالد

الوالد

الوالد

 :عجل اذف .
 :عحسنت إ جميؿ جداً .

( الوالد يتابه حدي ل )

املشهذ انثاني

 :وتح ػػافظ الطي ػػور عم ػػى نظافػ ػة عع ا ػ ػ ا إ اذ تتع ػػاوف ال ػػراخ م ػػه األب ػػويف ف ػػي
تنظيؼ العش إ وهنا يمكف عف نكوف سؤاال وهو  :مف الذي يهوـ بتنظيؼ العػش

االبف
الوالد

مف ال

بلت وبهايا األطعمة ؟

 :ويمكف عف نجيل بهولنا  :تتعاوف ال راخ مه األبويف في تنظيؼ العش .

 :هذا صحيي وبعد اكتماؿ نمو الص ار تنتهؿ الى مرحمػة االعتمػاد عمػى الػن س
عف طريؽ التعميـ والتدريل إ فتطير األـ عماـ ص يرها وتحرؾ عجنحت ا وتحاوؿ

عف تػػدفه الصػ ير الػػى تحريػػؾ عجنحتػػل إ وهػػو فػػي ع ػػل وتدربػػل عمػػى الطي ػراف إ
االبف

وتتكرر هذ العممية إ حتى يتـ تدريل الص ير عمى الطيراف .

 :كيػػؼ تػػدرل األـ صػ ارها عمػػى الطيػراف إ فنجيػػل  :تطيػػر األـ عمػػاـ صػ يرها
وتحػػرؾ عجنحت ػػا كمػػا ت عػػؿ إ وتتكػػرر هػػذ العمميػػة إ حتػػى يػػتـ تػػدريل الص ػ ير

الوالد

عمى الطيراف

 :عحسػػنت يػػا ولػػدي الحبيػػل لكػػف عميػػؾ عف تتػػذكر عف الطيػػور التػػي تحػػد نا عن ػػا
هي الطيور البرية إ وهناؾ طيػور مائيػة تعمػـ صػ ارها السػباحة وال طػس إ فهػد

تحمؿ األـ الص ار وت طس ب ا إ عو قد تهوـ بذلها السمؾ الصػ ير فػي فم ػا إ
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وهي تسبي ببط

ديد فػي محاولػة من ػا س لتػدريل صػ ارها عمػى التهػاط السػمؾ

والسؤاؿ األخير في درس األمومة عنػد الطيػور وهػو  :مػاذا تعمػـ الطيػور المائيػة

االبف

الوالد

االبف
الوالد

ص ارها ؟؟

 :السباحة وال طس والتهاط األسماؾ الص يرة .

 :ممتاز  ..ممتاز جداً  ..ا ف تبكد لي يا ولػدي انػؾ تمميػذ نجيػل إ وقػد ف مػت
الدرس جيداً فمؾ مني هدية .

 ( :فرحاً ) ما هي يا عبي ؟؟

 :لػػؾ كػػؿ مػػا تطمػػل ب ػػرط عف تبهػػى مواظبػاً عمػػى دروسػػؾ باسػػتمرار إ وفػػي كػػؿ

المواد الدراسيةإ لتكوف دائماً مت وقاً .
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يسزحيت نادرة

جحا
االبف

وطزفت 

املشهذ األول

 :هيا يا بني نذهل الى السوؽ إ عنا سبركل الحمار إ وعنت عمش خم ي .

 :حا ر يا عبتي .

( جحػػا يركػػل حمػػا اًر وابنػػل يم ػػي خمػػؼ الحمػػار إ فمػػروا مػػف عمػػاـ جماعػػة مػػف

الرجؿ األوؿ

الرجؿ ال اني

الناس )

 :انظروا الى هذا الرجؿ الذي ال يوجد في قمبل

 :يركل عمى الحمار ويترؾ ابنل يم ي خم ل .

هل .

( جحا يسمه الكبلـ هػو وابنػل مػف النػاس المػارة إ فنػزؿ جحػا عػف حمػار وعركػل

جحا

ابنل عميل )

 :يا بني اركل الحمار بدالً مني .

االبف

 :حا ر يا عبتي .

الرجؿ األوؿ

الناس)

( اب ػػف جح ػػا يرك ػػل الحم ػػار إ وجح ػػا يم ػػي خم ػػل إ وم ػػروا عم ػػاـ جماع ػػة م ػػف

الرجؿ ال اني

 :انظروا الى هذا ال بلـ غير المؤدل .

جحا

( يسمه جحا الكبلـ إ فركل هو وابنل الحمار وسار إ فم ار بجماعة )

االبف
الرجؿ األوؿ

الرجؿ ال اني

 :نعـ  ..نعـ عنل غبلـ غير مؤدل يركل الحمار ويترؾ عبا يم ي .

 :ركبني معؾ يا بني عمى الحمار .

 :اركل يا عبي .

 :انظروا الى الرجؿ الهاسي يركل هو وابنل .
 :نعـ ليس لدي ما رحمة نحو الحمار .

جحا
االبف
جحا

الرجؿ األوؿ
الرجؿ ال اني

( يسمه جحا الحمار إ فينزؿ هو وابنل مف عمى ظ ر الحمار إ وعخػذا يم ػياف
بجانبل إ فم ار بجماعة )

 :انزؿ يا بني مف عمى ظ ر الحمار .
 :حا ر يا عبتي .

 :هيا بنا نم ي بجانبل إ هيا بنا .

 :انظروا الى هذيف الم ميف إ يتعباف مف الم ي .
 :بال عؿ م ميف مع ما حمار وال يركبانل .
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( يسمه جحا كبلمل إ ويتجاوزهـ إ فطمل مف ابنل عف يحمؿ معل الحمار إ فم ار

جحا

بجماعة مف الناس )

االبف

 :يا بني احمؿ معي الحمار إ وهيا بنا نحممل .

الرجؿ األوؿ

الرجؿ ال اني

 :نعـ يا عبتي .

 :انظروا الى هذيف المجنونيف يحمبلف الحمار .

 :يحمبلنل بدؿ مف عف يحمم ما .

جحا

( سمه جحا الكبلـ إ فبنزؿ الحمار إ وقاؿ )

االبف

 :اسمه يا بني إ انؾ ال تستطيه عف تناؿ ر ا الناس جميعاً .

االبف

 :ألف كؿ واحد من ـ لل رعي مختمؼ عف ا خر .

جحا

 :ولماذا يا عبي ؟

 :نعـ  ...نعـ يا عبتي معؾ في حؽ في كبلمؾ .

املشهذ انثاني

( جماعة مف الهوـ يجمسوف في زاوية البيػت ويتسػامروف إ وعمػام ـ وليمػة سػمؾ
الرجؿ األوؿ

الرجؿ ال اني

الرجؿ ال الث

ينتظروف ع عل )

 :اف مف عادة صديهنا ع عل الجموس الى الطعاـ إ وخاصة الدسـ منل .

 :كبلمػػؾ صػػحيي إ هيػػا بنػػا ن ػػه السػػمؾ الكبيػػر فػػي طبػػؽ ون ػػعل فػػي زاويػػة

البيت .

 :ونترؾ لل السمؾ الص ير إ وندعو الى األكؿ .

( األص ػػدقا ينته ػػوف الس ػػمؾ الكبي ػػر إ وي ػػعونل ف ػػي طب ػػؽ إ ويترك ػػوف الس ػػمؾ

ع عل
الرجاؿ

الرجؿ األوؿ

ع عل

الرجؿ ال اني

الص ير عمام ـ إ وبعد عف عتموا ذلؾ يدخؿ عمي ـ ع عل )

 :السبلـ عميكـ ورحمة ال وبركاتل .
 :عميكـ السبلـ ورحمة ال وبركاتل .

 :عهبلً بؾ يا ع عل إ ننتظرؾ عمى األكؿ فما رعيؾ في السمؾ يا ع عل ؟
( ع عل ينظر الى السمؾ ويجد ص ي اًر )

 :وال اني عكرهل كرهاً ديداً س ألف عبي مات في البحر إ وعكمل السمؾ .
 :هيا الى األكؿ س لتبخذ ب بر عبيؾ .

( ينظػػر ع ػػعل الػػى زاويػػة البيػػت ويػػر السػػمؾ الكبيػػر إ وي ػػز عرسػػل إ ويمػػد يػػد

الػػى سػػمكل صػ ير إ وي ػػع ا عنػػد عذنػػل إ وينظػػر الػػى الطبػػؽ الػػذي فيػػل السػػمؾ

ع عل

الكبير في زاوية البيت )
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الرجؿ ال الث

ع عل

 :عتدروف ما تهوؿ لي هذ السمكة ؟

 :ال ندري .

 :ان ا تهوؿ ان ا لـ تح ر موت عبي س ألن ا ص يرة في السف إ ػـ قالػت لػى :

عميؾ بالسمؾ الكبير الذي في زاوية البيت ف و الذي ح ر موت عبيؾ .

( عخػػذ األصػػدقا ي ػػحكوف س ألن ػـ عرف ػوا مكػػر ع ػػعل إ فبح ػػروا لػػل السػػمؾ
الكبير س ليبكمل )
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يسزحيت باقت ورد



املشهذ األول

المعممة هد
د

المعممة هد
د
المعممة هد

( المعممة هد تجمس مه ابنت ا

 :ما عجمؿ السنوات التي ق يت ا وعنا معممة .
 :عكيد عياـ جميمة يا عمي .

 :نعـ يا ابنتي إ لهد بذلت ج دي إ و بابي إ وعنا ععمـ في المدرسة .

( فجبة تسمعاف طرقاً عمى البال )
 :مف الذي يطرؽ عمينا البال .

 :قومي يا
( تهوـ

السيدات ال بل ة

د)

د افتحي البال .

د ب تي البال إ واذ ب بلث سيدات عمى البال إ ويدخمف ويسممف عمى

المعممة هد )

 :السبلـ عميكـ ورحمة ال وبركاتل .

المعممة هد

 :عميكـ السبلـ ورحمة ال وبركاتل .

السيدة األولى

 :ك اًر لؾ إ وبارؾ ال فيؾ .

السيدة ال ال ة

 :نحف مف تمميذاتؾ الهديمات .

المعممة هد

السيدة ال انية

 :عهبلً وس بل بكف إ ت

مف بالجموس إ ت

مف .

 :عال تذكريننا يا ست هد .

السيدة األولى

 :تذكرناؾ في هذا اليوـ إ يوـ المعمـ ال مسطيني إ فجئنا لزيارتؾ إ لما لؾ عمينا

المعممة هد

 :عه ػػبل وسػ ػ بل إانن ػػي بع ػػد هػ ػذ ال تػ ػرة الطويم ػػة ل ػػـ عع ػػد عت ػػذكر عح ػػد م ػػف ك ػ ػرة

مف ف ؿ كبير .
الطالبات.

املشهذ انثاني

( تبتسـ المعممة هد إ ترحل بالسيدات ال بل ة إ وعيناها تترقرقاف مف الدموع)

المعممة هد
السيدة األولى
المعممة هد

 :عهبل وس بل إ عياـ جميمة إ تمؾ األياـ التي كنت في ا معممة .
 :نعـ يا ست هد إ خاصة وجودؾ في المدرسة .

 :يا ريت تعرفوني ببن سكف .

 :عنا فاطمة إ وععمؿ طبيبة عسناف .
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السيدة ال انية

 :عما عنا فاسمي اس ار إ وععمؿ م ندسة معمارية .

السيدة األولى

( ان رجت عسارير المعممة هد إ وعحست عف الدنيا ت حؾ ل ا س ألف ما قدمتل

السيدة ال ال ة

المعممة هد

السيدة ال انية

 :عنا ب ر إ ععمؿ معممة لم ة العربية .
لـ ي ه سد )

 :الحمد ل إ عخي اًر رعيت ما نتيجة عممي كمعممة في السنوات الما ية .
 :نعـ يا ست هد بنصائحؾ عصبحنا مجت دات ومت وقات .

( تهوـ احد السيدات بتهديـ باقة ورد لمست هد )
:ت

ػ ػػمي يػ ػػا سػ ػػت هػ ػػد هػ ػػذ الباقػ ػػة مػ ػػف الػ ػػورد المكونػ ػػة مػ ػػف ال ػ ػػؿ والهرن ػ ػػؿ

السيدة ال ال ة

والياسميفإ وكؿ عاـ وعنتـ بخير .

السيدة األولى

 :كؿ عاـ وعنت بخير يا مربية األجياؿ .

السيدة ال انية

 :كؿ عاـ وعنت بخير يا مربية األجياؿ .
 :وعنتـ ببلؼ خير وبارؾ ال فيكف .

المعممة هد
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يسزحيت انغذاء

وانصحت 

املشهذ األول

الطالل األوؿ

الطالل ال اني

( بل ة طبلل يتناق وف في مو وع الدرس الهادـ )

 :المعمـ طمل منا عف نستعد عمى درس ال ذا والصحة .
 :عنا قرعت هذا الدرس ووجدت فيل صعوبة .

الطالل ال الث

 :اذاً ماذا ن عؿ .

الطالل ال اني

 :هيا بنا .

الطبلل ال بل ة

 :السبلـ عميكـ ورحمة ال وبركاتل .

الطالل ال الث

 :لهػػد جئنػػا اليػػؾ اليػػوـ لكػػي نسػػت يد منػػؾ ومػػف خبرتػػؾ إ ونػػود عف نطػػرح عميػػؾ

الطالل األوؿ

المعمـ

المعمـ

 :هيا بنا نذهل لمعمـ العموـ لنسبلل بعض األسئمة عف ال ذا والصحة .

( يذهل الطبلل ال بل ة لمعمـ العموـ في المختبر )
 :عميكـ السبلـ ورحمة ال وبركاتل إ عهبل وس بل بكـ .

بعض األسئمة .

:ت

موا عمى الرحل والسعة .

الطالل األوؿ

 :ما السبل في عف ال ذا

الطالل ال اني

 :يعني مف دوف ال ذا يصبي اإلنساف عاج اًز عف الحركة والعمؿ .

الطالل ال الث

 :وما هي تمؾ األن طة واألعماؿ ؟

المعمـ
المعمـ
المعمـ

الطالل األوؿ

المعمـ

روري لحياة اإلنساف ؟

 :يستمد اإلنساف مف ال ذا الن اط .

 :نعـ إ فال ذا يمنحنا الطاقة البلزمة لنهوـ ببعمالنا وعن طتنا المختم ة .

 :م ؿ  :الم ي إ والمعل والسباحة والدراسة .
 :مف عيف يحصؿ اإلنساف عمى غذائل ؟

 :يحصؿ اإلنساف عمى غذائل مف مصدريفإ هما النبات والحيواف .

الطالل ال اني

 :وكيؼ يحصؿ عمى غذائل مف النبات ؟

الطالل ال الث

 :وكيؼ يحصؿ اإلنساف غذائل مف الحيواف ؟

المعمـ
المعمـ

 :يحصؿ اإلنساف مف النبات عمى الحبول والبهوؿ وال واكل والخ روات .
 :يحصؿ اإلنساف مف الحيوانات عمى المحـ والدهف والبيض والحميل .
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الطالل األوؿ

الطالل ال اني
المعمـ

الطالل ال الث

المعمـ

الطالل األوؿ

المعمـ

الطالل ال اني

المعمـ

الطالل ال الث
المعمـ

الطالل األوؿ

المعمـ

الطالل ال اني

المعمـ

الطالل ال الث
المعمـ

الطالل األوؿ

المعمـ

الطالل ال اني

المعمـ

الطالل ال الث
المعمـ

 :اذا ال ذا

املشهذ انثاني

روري جداً لحياة اإلنساف .

 :وماذا يحصؿ اإلنساف مف ال ذا ؟

 :يحصؿ اإلنساف مف ال ذا عمى األمبلح المعدنية .

 :وما فائدت ا ؟

 :األمبلح المعدنية تكسل اإلنساف مناعة

 :وماذا يحصؿ اإلنساف مف ال ذا عي اً ؟

د األمراض .

 :ال ذا يمد اإلنساف بال يتامينات والبروتينات .

 :وما فائدة ال يتامينات والبروتينات ؟

 :فائدت ا تحمي اإلنساف مف األمراض .
 :وماذا -عي ا ًً -؟
 :تمد اإلنساف بالن ا والسكر .
 :وما هي األطعمة التي يوجد في ا الن ا ؟

 :يوجد الن ا في الهمي والبطاطا واألرز والذرة ومعظـ البهوؿ الجافة .

 :وعيف يوجد السكر في األطعمة ؟

 :السكر موجود في عك ر عنواع ال واكل وقصل السكر وال مندر والعسؿ .

 :هؿ هناؾ

رر مف الطعاـ ؟

 :نعـ اذا تناوؿ اإلنساف الطعاـ بكميات كبيرة ؟

 :ما الذي يسببل اإلك ار مف تمؾ األطعمة ؟
 :تسبل البدانة والك ير مف األمراض .

 :وكيؼ نتخمص مف البدانة واألمراض ؟

 :عف نمعل تماريف ريا يةإ ف ي تمنحنا الصحة الجيدة والحياة السعيدة .
 :ك اًر لؾ يا معممناإ لهد تعممنا منؾ ال ي الك ير .
 :ال كر عمى واجل .
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ممحؽ رقـ ( ) 5

جامعة األزىر

عمادة الدراسات العميا
كمية التربية

قسـ المناىج وطرؽ التدريس

دنيــم املؼهـى

يف استخذاو انذرايا انتؼهيًيت
يف تذريس انهغت انؼزبيت

إعداد الباحثة

مراـ محمود البدي

الدكتور  /راشد محمد أبو صواويف

رئيس قسـ المناىج وطرؽ التدريس

إشراؼ

الدكتورة  /صديقة سميـ حمس

أستاذ المناىج وطرؽ تدريس االجتماعيات المساعد
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التاريخ . ------ / ---- / --- :

اليوـ ------------------ :

المػػادة  :القراءة
عدد الحصص  :حصة واحدة

الموضوع  :الصديؽ الجاىؿ
األهــــــــذاف :
.0

ته عر الطالبة الدرس ق ار ة ج رية مراعية روط ا .

.2

تعبر الطالبة عف ف م ا المعنى العاـ لمدرس مف خبلؿ اإلجابة عف عسئمة محددة .

.2

تعبر الطالبة عف ف مل لؤلفكار الرئيسية مف خبلؿ ترتيب ا بحسل ورودها في الدرس .

.4

توظؼ الطالبة التراكيل الم وية التي وردت في الدرس مف خبلؿ تدريل .

.1
.3

تحدد الطالبة ال كرة العامة لمدرس مف خبلؿ االختيار مف متعدد .

توظؼ الطالبة الكممات الجديدة التي وردت في الدرس في تدريبات متنوعة .

.5

ت سر الطالبة بعض الم اهيـ التي مم ا الدرس.

.7

تتعرؼ الطالبة عمى الحهائؽ الواردة في الدرس .

.6

تتبنى الطالبة الهيـ والمبادج التي مم ا الدرس في حياتل العممية .

 .01تحكـ الطالبة المواقؼ الواردة في الدرس مف خبلؿ ابدا الرعي في ا .

 .00تميز الطالبة األساليل الم وية التي وردت في الدرس مف خبلؿ تدريل .
 .02تعبر الطالبة عف ف م ا دالالت وايحا ات عل اظ محددة بال رح والت سير .

 .01تعبر الطالبة عف تذوق ا علواف ومواطف الجماؿ التي وردت في الدرس بال رح والت سير
والنهد .
المتطمب األساسي :

ضعي عالمة ( √) أماـ العبارة الصحيحة وعالمة ( × ) أماـ العبارة الخطأ :
( .0

) عساعد صديهي وقت ال دائد .

( .1

) عقدـ الما لزمبلئي في ال صؿ .

( .2

( .2

) عقوـ ب رل الحيوانات .

) اختار لصداقتي الصديؽ العاقؿ .
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األىداؼ

التقويـ

الخبرات واألنشطة

أدواتو

 ته ػػوـ المعمم ػػة بت يئػ ػة الطالب ػػات إ وذل ػػؾ م ػػف خ ػػبلؿ اإلجاب ػػة ع ػػف االختب ػػار
الهصير الموجود في ورقة العمؿ إ ومناق تل .

اختبار قصير :

ضعي عالمة ( √) أماـ العبارة الصحيحة وعالمة ( × ) أماـ العبارة الخطأ :
( .0

) عساعد صديهي وقت ال دائد .

( .2

) عقوـ ب رل الحيوانات .

مبلحظة
صحة

اإلجابة

( .1

) عقدـ الما لزمبلئي في ال صؿ .

( .2

) اختار لصداقتي الصديؽ العاقؿ .

 ق ار ة المعممة لمدرس إ ـ ق ار ة الطالبات لمدرس .
هػ 0
هػ 2

 مناق ة الطالبات في م موف الدرس

مبلحظة

وياً .

 توجل المعممة الطالبات لم اهدة الم د األوؿ مف مسرحية الصديؽ الجاهؿ استماع

الطبلل

.

 تتهدـ جماعة التم يؿ في ال صؿ لمهياـ ببدوارها .

 تبدع جماعة التم يؿ بتهديـ الم د األوؿ مف المسرحية .
 بانت ا الم د األوؿ إ ُيطمل مف الطالبػات الم ػاهدات اإلجابػة عػف ن ػاط
رقـ (  ) 0في ورقة العمؿ إ ـ مناق تػل بم اركة الطالبات
نشاط ( ) 0

تخيري الصواب مما بيف القوسيف فيما يأتي :
( غابة إ قرية إ حديهة ) .

 .0مر الرجؿ في طريهة بػ ...............

 .2سمه الرجؿ في ال ابة صوت  ( ...........انساف إ حيواف إ عص ور )
( عسداً إ قرداً إ دباً ) .

 .1وجد الرجؿ  ..............جريحاً

 .2كاف الدل يعاني مف ................

( الجوع والعطش إ التعل والحزف إ ال رح والسعادة ).

 .3عصبي الدل والرجؿ ...............

( ععدا إ عقارل إ صديهيف ).
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مبلحظة
صحة

اإلجابة

نتائجو

األىداؼ

التقويـ

الخبرات واألنشطة
.0

أدواتو

بعد مناق ة الن اط األوؿ إ تطمل المعممة مف الطالبات اإلجابة عف

ن اط رقـ  2في ورقة العمؿ :

نشاط رقـ ( )3

ضعي عالمة ( √) أماـ العبارة الصحيحة وعالمة ( × ) أماـ العبارة الخطأ :
( .0

) ترؾ الرجؿ الدل مكانل ولـ يبخذ معل .

( .2

) ن بت بيف الرجؿ والدل صداقة .

( .2

) يتصؼ الرجؿ ببنل انساف رحيـ .

( .3

) عصاحل الحيوانات الم ترسة .

( .1

.2

مبلحظة
صحة

اإلجابة

) وجد الرجؿ في الحديهة دباً جريحاً .

توجي ػػل الطالب ػػات لم ػػاهدة الم ػ ػ د ال ػػاني م ػػف المس ػػرحية م ػػف جان ػػل مبلحظة
صحة

جماعة التم يؿ .

 بانت ػػا الم ػ د ال ػػاني إ تطمػػل المعممػػة مػػف الطالبػػات اإلجػػابة عمػػى ن ػػاط الم اهدة
رقـ (  ) 1مف ورقة العمؿ إ ـ تهوـ بمناق تل .
نشاط ( )2

هػ 1

صمي المجموعة ( أ ) بما يناسبيا مف المجموعة ( ب ) :
(أ)

(ب)

 .0ناـ الرجؿ مف دة

الذبابة

 .2غ ل الدل مف

جاهؿ

 .1عدو عاقؿ خير مف صديؽ

التعل

 .2وذ الدل صاحبل بسبل

حج اًر

.3

ج مل

رل الدل الذبابة بػ
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مبلحظة
صحة

اإلجابة

نتائجو

الخبرات واألنشطة

األىداؼ
.1

التقويـ
أدواتو

بعد مناق ة الن اط ال الث تطمل المعممة مف الطالبات اإلجابة عف

ن اط رقـ (  ) 2في ورقة العمؿ :

نشاط رقـ ( )3

أجيبي عما يمي :

 .0ما العمؿ الذي قاـ بل الدل يدؿ عمى ج مل ؟
 .2بـ نصؼ الدل صديؽ الرجؿ ؟

مبلحظة
صحة

اإلجابة

 .1ما رعيؾ فيما فعمل الدل إلبعاد الذبابة ؟


ولت بيػػت المعمومػػات فػػي عذهػػاف الطالبػػات إ تهػػوـ جماعػػة التم يػػؿ بذعػػادة



تهدـ جماعة التم يؿ المسرحية كم ا .

المسرحية مرة انية .

مبلحظة
صحة

 بعد االنت ا مػف م ػاهدة المسػرحية كم ػا مػف قبػؿ الطالبػات إ ُيطمػل مػن ف االستماع
اإلجابة عف التدريبات التالية :
أجيبي عما يمي :

نشاط رقـ ( ) 4

 .0عيف وجد الرجؿ الدل ؟

مبلحظة

 .2لماذا كاف الدل يتبلـ ؟

 .1ماذا فعؿ الرجؿ لمدل عندما وجد ؟

 .2ماذا فعؿ الدل إلبعاد الذبابة عف وجل صاحبل ؟
 .3بـ نصؼ الدل بعدما

 .4ماذا نتعمـ مف الدرس ؟
هػ 6

ماذا تفعميف لو :

رل صاحبل بالحجر ؟

نشاط رقـ ( ) 5

 .0وجدت حيواناً مربوطاً في جرة .
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صحة

اإلجابة

نتائجو

الخبرات واألنشطة

األىداؼ

التقويـ
أدواتو

 .2وجدت ذبابة عمى وجل عخيؾ النائـ .

مبلحظة

 .1عردت اختيار صديؽ .

صحة

اإلجابة

 .2رعيت هرة محبوسة في ال رفة .
نشاط رقـ ( ) 6

رتبي أفكار الدرس التالية حسب ورودىا :
هػ 2

( .0

) عصبي الرجؿ والدل صديهيف ال ي ترقاف .

( .2

) وجد الرجؿ دباً مربوطاً في جذع ال جرة .

( .1

) الدل وذ صاحبل بسبل ج مة وسو ت كير .

( .2

) يحاوؿ الدل عف يبعد الذبابة عف صديهل .

( .3

) سمه الرجؿ في ال ابة صوت حيواف يتبلـ .

 .2ت ػ ػػكر المعممػ ػ ػػة جماع ػ ػػة التم يػ ػ ػػؿ عم ػ ػػى ُحسػ ػ ػػف الته ػ ػػديـ إ والطالبػ ػ ػػات
الم اهدات عمى ُحسف االستماع واإلجابة .
.3

تطمل المعممة مف الطالبات اإلجابة عف الن اط البيتي التالي :

ص  46األسئمة مف رقـ  0حتى . 3
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مبلحظة
صحة

الترتيل

نتائجو

التاريخ . ------ / ---- / --- :

اليوـ ------------------ :

المػػادة  :القراءة
عدد الحصص  :حصة واحدة

الموضوع  :حذار مف الغرور
األهــــــــذاف :

 .0ته عر الطالبة الدرس ق ار ة ج رية مراعية روط ا .
 .2تعبر الطالبة عف ف م ا المعنى العاـ لمدرس مف خبلؿ اإلجابة عف عسئمة محددة .
 .1تحدد الطالبة ال كرة العامة لمدرس مف خبلؿ االختيار مف متعدد .

 .2تعبر الطالبة عف ف م ا لؤلفكار الرئيسية مف خبلؿ ترتيب ا بحسل ورودها في الدرس .
 .3توظؼ الطالبة الكممات الجديدة التي وردت في الدرس في تدريبات متنوعة .
 .4توظؼ الطالبة التراكيل الم وية التي وردت في الدرس مف خبلؿ تدريل .
 .5ت سر الطالبة بعض الم اهيـ التي مم ا الدرس.

 .6تتبنى الطالبة الهيـ والمبادج التي مم ا الدرس في حياتل العممية .
 .7تتعرؼ الطالبة عمى الحهائؽ الواردة في الدرس .

 .01تحاكـ الطالبة المواقؼ الواردة في الدرس مف خبلؿ ابدا الرعي في ا .

 .00تميز الطالبة األساليل الم وية التي وردت في الدرس مف خبلؿ تدريل .
 .02تعبر الطالبة عف ف م ا دالالت وايحا ات عل اظ محددة بال رح والت سير .

 .01تعبر الطالبة عف تذوق ا علواف ومواطف الجماؿ التي وردت في الدرس بال رح والت سير
والنهد .
المتطمب األساسي :

ضعي عالمة ( √) أماـ العبارة الصحيحة وعالمة ( × ) أماـ العبارة الخطأ :
( .0

) ال رور ص ة طيبة في اإلنساف .

( .2

) يتميز الطاووس بري ل المموف .

( .1

) بالعهؿ والتعاوف نستطيه حؿ م كبلتنا .

( .2

) ص ة التوا ه مف عجمؿ الص ات في اإلنساف .

041

الخبرات واألنشطة

األىداؼ

التقويـ
أدواتو

 ته ػػوـ المعمم ػػة بت يئػ ػة الطالب ػػات إ وذل ػػؾ م ػػف خ ػػبلؿ اإلجاب ػػة ع ػػف االختب ػػار
الهصير الموجود في ورقة العمؿ إ ومناق تل .

اختبار قصير :

ضعي عالمة ( √) أماـ العبارة الصحيحة وعالمة ( × ) أماـ العبارة الخطأ :
( .0

) ال رور ص ة طيبة في اإلنساف .

( .2

) يتميز الطاووس بري ل المموف .

( .1

) بالعهؿ والتعاوف نستطيه حؿ م كبلتنا .

( .2

مبلحظة
صحة

اإلجابة

) ص ة التوا ه مف عجمؿ الص ات في اإلنساف .

 ق ار ة المعممة لمدرس إ ـ ق ار ة الطالبات لمدرس .
هػ 0
هػ 2

 مناق ة الطالبات في م موف الدرس

وياً .

مبلحظة

 توجػػل المعممػػة الطالبػػات لم ػػاهدة الم ػ د األوؿ مػػف مسػػرحية ( حػػذار مػػف استماع

الطبلل

ال رور ).

 تتهدـ جماعة التم يؿ في ال صؿ لمهياـ ببدوارها .

 تبدع جماعة التم يؿ بتهديـ الم د األوؿ مف المسرحية .
 بانت ا الم د األوؿ إ ُيطمل مف الطالبػات الم ػاهدات اإلجابػة عػف ن ػاط
رقـ (  ) 0في ورقة العمؿ إ ـ مناق تػل بم اركة الطالبات
نشاط ( ) 0

تخيري الصواب مما بيف القوسيف فيما يأتي :
 .0دعا ال دهد طيور ال ابة الى
 .2اجتمعت الطيور في

( األكؿ  -ال رول  -اجتماع )

( األع اش  -الساحة الكبيرة – فوؽ األغصاف)

 .1سا ت األمور في ال ابة بسبل بندقية ( ال رطي – الطبيل – الصياد )
 .2عف ؿ تسمية لئلنساف في البيت صوت ( الدجاج  -البب ا – الحماـ )
 .3مف عنواع الطيور صاحبة الصوت الرائه ( الكنار – البط – ال دهد )
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مبلحظة
صحة

اإلجابة

نتائجو

الخبرات واألنشطة

األىداؼ

التقويـ
أدواتو

 بعد مناق ة الن اط األوؿ تطمل المعممة مف الطالبات اإلجابة عف ن اط
رقـ  2في ورقة العمؿ :

نشاط رقـ ( )3

ضعي عالمة ( √) أماـ العبارة الصحيحة وعالمة ( × ) أماـ العبارة الخطأ :
( .0

) دعا ال دهد الطيور الى ال رول مف ال ابة .

( .2

) عصبحت بندقية الصياد خط اًر عمى الطيور .

( .1

) يتميز الكنار والبمبؿ والكرواف بالصوت الجميؿ .

( .3

) الحماـ والدجاج والبط مف الطيور التي يؤكؿ لحم ا .

( .2

مبلحظة
صحة

اإلجابة

) عدد الطيور يزداد كؿ يوـ .

 توجيػػل الطالبػػات لم ػػاهدة الم ػ د ال ػػاني مػػف المسػػرحية مػػف جانػػل جماعػػة مبلحظة
صحة

التم يؿ .

 بانت ػػا الم ػ د ال ػػاني إ تطمػػل المعممػػة مػػف الطالبػػات اإلجػػابة عمػػى ن ػػاط الم اهدة
رقـ (  ) 1مف ورقة العمؿ إ ـ تهوـ بمناق تل .
نشاط ( )2

هػ 1

صمي المجموعة ( أ ) بما يناسبيا مف المجموعة ( ب ) :
(أ)

(ب)

 .0وقؼ الطاووس

الحجؿ

 .2حذر ال دهد الطاووس مف
 .1م كمة الطيو في

مختاالً
المموف

 .2يتميز الطاووس بري ل

الصياد

 .3عراد الطاووس عف ي رل

ال رور
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مبلحظة
صحة

اإلجابة

نتائجو

الخبرات واألنشطة

األىداؼ

التقويـ
أدواتو

 بعد مناق ة الن اط ال الث تطمل المعممة مف الطالبات اإلجابة عف ن اط
رقـ (  ) 2في ورقة العمؿ :

نشاط رقـ ( )3

أكممي الفراغ بالكممة المناسبة :

مبلحظة

 .0يتميز __________ ببنل عجمؿ الطيور كبلً .

 .2دعا ال دهد الطيور الى عدـ االن اؿ بػ _______________.

صحة

اإلجابة

 .1تكمف م كمة الطيور في حماية عن س ـ مف ______________ .
 .2طمل ال دهد مف الطيور عف تبتي لل غداً بػ _____________ .
 .3مف الطيور التي ذكرت في المسرحية :

_____________ إ _____________ إ ______________ .



ولت بيػػت المعمومػػات فػػي عذهػػاف الطالبػػات إ تهػػوـ جماعػػة التم يػػؿ بذعػػادة
المسرحية مرة انية .



تهدـ جماعة التم يؿ المسرحية كم ا .

مبلحظة
صحة

 بعد االنت ا مػف م ػاهدة المسػرحية كم ػا مػف قبػؿ الطالبػات إ ُيطمػل مػن ف االستماع
اإلجابة عف التدريبات التالية :
أجيبي عما يمي :

نشاط رقـ ( ) 4

 .0في عي وقت دعا ال دهد الطيور الى االجتماع ؟
 .2ما الخطر الذي نبل ال دهد الطيور اليل ؟
 .1اذكري عسما الطيور الواردة في الدرس ؟
 .2ماذا طمل ال دهد مف الطيور ؟
 .3اذكري بعض فوائد الطيور ؟
 .4ماذا نتعمـ مف الدرس ؟
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مبلحظة
صحة

اإلجابة

نتائجو

األىداؼ

هػ 6

الخبرات واألنشطة

ماذا يحدث لو :

 .2لـ تبتي الطيور بحؿ يحمي ـ مف بنادؽ الصياديف .
 .1قمت بتربية الدجاج والحماـ والبط في البيت .

هػ 6

مبلحظة
صحة

اإلجابة

نشاط رقـ ( ) 6

مبلحظة

.0

وجدت زميمؾ م رو اًر بن سل .

.1

ال ععطاؾ جماالً وماالً وعمماً .

.2

أدواتو

نشاط رقـ ( ) 5

 .0عخذ الصيادوف في صيد الطيور مف ال ابة بك رة .

ماذا تفعميف لو :

التقويـ

صحة

واج تؾ م كمة ما .

اإلجابة

نشاط رقـ ( ) 7

رتبي أفكار الدرس التالية حسب ورودىا :
.0

(

) تتميز الطيور بالصوت الرائه والمحـ الم يد .

.1

(

) ال دهد يدعو الطيور الى اجتماع طارج .

(

) الطاووس يعترض عمى عدـ ذكر اسمل .

.2
.2
.3

(

(

) ال دهد يطمل مف الطيور حبلً لحماية عن س ـ مف الصياديف

) عدد الطيور يتناقص بسبل بندقية الصياد .

 ت ػػكر المعممػػة جماعػػة التم يػػؿ عمػػى ُحسػػف التهػػديـ إ والطالبػػات الم ػػاهدات
عمى ُحسف االستماع واإلجابة .
 تطمل المعممة مف الطالبات اإلجابة عف الن اط البيتي التالي :
ص  54األسئمة مف رقـ  0حتى . 5
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مبلحظة
صحة

الترتيل

نتائجو

اليوـ ------------------ :

التاريخ . ------ / ---- / --- :

المػػادة  :القراءة
عدد الحصص  :حصة واحدة

الموضوع  :األمومة عند الطيور
األهــــــــذاف :

 .0ته عر الطالبة الدرس ق ار ة ج رية مراعية روط ا .
 .2تعبر الطالبة عف ف م ا المعنى العاـ لمدرس مف خبلؿ اإلجابة عف عسئمة محددة .
 .1تحدد الطالبة ال كرة العامة لمدرس مف خبلؿ االختيار مف متعدد .

 .2تعبر الطالبة عف ف م ا لؤلفكار الرئيسية مف خبلؿ ترتيب ا بحسل ورودها في الدرس .
 .3توظؼ الطالبة الكممات الجديدة التي وردت في الدرس في تدريبات متنوعة .
 .4توظؼ الطالبة التراكيل الم وية التي وردت في الدرس مف خبلؿ تدريل .
 .5ت سر الطالبة بعض الم اهيـ التي مم ا الدرس.

 .6تتبنى الطالبة الهيـ والمبادج التي مم ا الدرس في حياتل العممية .
 .7تتعرؼ الطالبة عمى الحهائؽ الواردة في الدرس .

 .01تحاكـ الطالبة المواقؼ الواردة في الدرس مف خبلؿ ابدا الرعي في ا .

 .00تميز الطالبة األساليل الم وية التي وردت في الدرس مف خبلؿ تدريل .
 .02تعبر الطالبة عف ف م ا دالالت وايحا ات عل اظ محددة بال رح والت سير .

 .01تعبر الطالبة عف تذوق ا علواف ومواطف الجماؿ التي وردت في الدرس بال رح والت سير والنهد.
المتطمب األساسي :

ضعي عالمة ( √) أماـ العبارة الصحيحة وعالمة ( × ) أماـ العبارة الخطأ :
( .0

) الطيور تمد وال تبيض .

( .2

) يسمى بيت الطيور عش .

( .2

) الطيور تعمـ ص ارها عمى الطيراف .

( .1

) تتميز الطيور بالجناحيف التي تساعدها عمى الطيراف .
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الخبرات واألنشطة

األىداؼ

التقويـ
أدواتو

 ته ػػوـ المعمم ػػة بت يئػ ػة الطالب ػػات إ وذل ػػؾ مػ ػف خ ػػبلؿ اإلجاب ػػة عػ ػف االختب ػػار
الهصير الموجود في ورقة العمؿ إ ومناق تل .

اختبار قصير :

ضعي عالمة ( √) أماـ العبارة الصحيحة وعالمة ( × ) أماـ العبارة الخطأ :
( .0

) الطيور تمد وال تبيض .

( .1

) تتميز الطيور بالجناحيف التي تساعدها عمى الطيراف .

( .2

( .2

) يسمى بيت الطيور عش .

مبلحظة
صحة

اإلجابة

) الطيور تعمـ ص ارها عمى الطيراف .

 ق ار ة المعممة لمدرس إ ـ ق ار ة الطالبات لمدرس .
هػ 0
هػ 2

 مناق ة الطالبات في م موف الدرس

وياً .

مبلحظة

 توجػػل المعممػػة الطالبػػات لم ػػاهدة الم ػ د األوؿ مػػف مسػػرحية( األمومػػة عنػد استماع

الطبلل

الطيور) .

 تتهدـ جماعة التم يؿ في ال صؿ لمهياـ ببدوارها .

 تبدع جماعة التم يؿ بتهديـ الم د األوؿ مف المسرحية .
 بانت ا الم د األوؿ إ ُيطمل مف الطالبػات الم ػاهدات اإلجابػة عػف ن ػاط
رقـ (  ) 0في ورقة العمؿ إ ـ مناق تػل بم اركة الطالبات .
نشاط ( ) 0

تخيري الصواب مما بيف القوسيف فيما يأتي :
 .0تبني الطيور لص ارها ( بيت – كوخ – عش )
 .2تبني الطيور عع ا ا في فصؿ ( ال تا – الربيه – الخريؼ ) .

 .1بعد االنت ا مف بنا العش ت ه األـ ( األكؿ – البيض – الص ار )
 .2توفر الطيور لص ارها ( ال ذا – الماؿ – المعل )
 .3يهوـ بحراسة العش ( األل – األـ – ال عحد )
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مبلحظة
صحة

اإلجابة

نتائجو

األىداؼ

التقويـ

الخبرات واألنشطة

أدواتو

 بعد مناق ة الن اط األوؿ تطمل المعممة مف الطالبات اإلجابة عف ن اط
رقـ  2في ورقة العمؿ :

نشاط رقـ ( )3

ضعي عالمة ( √) أماـ العبارة الصحيحة وعالمة ( × ) أماـ العبارة الخطأ :
( .0

) في فصؿ الربيه تهوـ الطيور ببنا األع اش .

( .2

) تبني عع اش الطيور مف الحجارة الص يرة .

( .1

) تهوـ األـ برعاية ص ارها واألل بالحراسة .

( .2

) تتم ؿ األمومة في عالـ الطيور عحسف تم يؿ .

( .3

) يهوـ األل بحراسة العش مف األعدا فهط .

مبلحظة
صحة

اإلجابة

 توجيػػل الطالبػػات لم ػػاهدة الم ػ د ال ػػاني مػػف المسػػرحية مػػف جانػػل جماعػػة مبلحظة
صحة

التم يؿ .

 بانت ػػا الم ػ د ال ػػاني إ تطمػػل المعممػػة مػػف الطالبػػات اإلجػػابة عػػف ن ػػاط الم اهدة
رقـ (  ) 1مف ورقة العمؿ إ ـ تهوـ بمناق تل .
نشاط ( )2

هػ 1

صمي المجموعة ( أ ) بما يناسبيا مف المجموعة ( ب ) :
(ب)

(أ)
.0

تحافظ الطيور عمى نظافة

الطيراف

.2

تتعاوف مه األبويف في تنظيؼ العش

ال طس

.1

األـ تدرل ص ارها عمى

عع ا ا

 .2الطيور المائية تعمـ ص ارها السباحة و

السمؾ

 .3تهوـ األـ بذلها  ......في فـ ص ارها

ال راخ
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مبلحظة
صحة

اإلجابة

نتائجو

الخبرات واألنشطة

األىداؼ

التقويـ
أدواتو

 بعد مناق ة الن اط ال الث تطمل المعممة مف الطالبات اإلجابة عف ن اط
رقـ (  ) 2في ورقة العمؿ :

نشاط رقـ ( )3

أكممي الفراغ بالكممة المناسبة :

مبلحظة

 .0الطيور المائية تعمـ ص ارها عمى __________ و_________ .
 .2تحافظ الطيور عمى _____________ عع ا ا .

صحة

اإلجابة

 .1بعد اكتماؿ نمو الص ار تنتهؿ الى مرحمة االعتماد عمى ________.
 .2تطير األـ عماـ ص يرها لتعممل _________________ .

 .3الطيور المائية تدرل ص ارها عمى التهاط _____________ .
 .4مف الطيور المائية ___________ .


ولت بيػػت المعمومػػات فػػي عذهػػاف الطالبػػات إ تهػػوـ جماعػػة التم يػػؿ بذعػػادة
المسرحية مرة انية .



تهدـ جماعة التم يؿ المسرحية كم ا .

مبلحظة
صحة

 بعد االنت ا مػف م ػاهدة المسػرحية كم ػا مػف قبػؿ الطالبػات إ ُيطمػل مػن ف االستماع
اإلجابة عف التدريبات التالية :
أجيبي عما يمي :

نشاط رقـ ( ) 4

 .0ماذا توفر عـ الطيور لص ارها ؟

مبلحظة

 .2مـ تبني الطيور عع ا ا ؟

 .1مف الذي يهوـ بتنظيؼ العش مف ال

بلت وبهايا األطعمة ؟

 .2كيؼ تدرل األـ ص ارها عمى الطيراف ؟
 .3ماذا تعمـ الطيور المائية ص ارها ؟

 .4في عي فصؿ تهوـ الطيور ببنا عع ا ا ؟
 .5مف الذي يح ف البيض ويحرسل ؟
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صحة

اإلجابة

نتائجو

األىداؼ

هػ 6

الخبرات واألنشطة

ماذا يحدث لو :

مبلحظة

 .2لـ توفر األـ ال ذا لص ارها .

نشاط رقـ ( ) 6

 .0قياـ ال راخ بمساعدة األبويف في تنظيؼ العش .
هػ 6

 .2يتناول األـ واألل عمى احت اف العش وحراستل +.
ماذا تفعميف لو :

أدواتو

نشاط رقـ ( ) 5

 .0لـ تدرل األـ ص ارها عمى الطيراف .

عالـ يدؿ ما يمي :

التقويـ

نشاط رقـ ( ) 7

صحة

اإلجابة

مبلحظة
صحة

اإلجابة

 .0وجدت زميمؾ ال يعرؼ اله ار ة .
 .2عمسكت بعص ور ص ير .

نشاط رقـ ( ) 8

رتبي أفكار الدرس التالية حسب ورودىا :
( .0

( .2

) الطيور تبني عع ا ا في فصؿ الربيه .
) الطيور تعمـ ص ارها عمى الطيراف .

( .1

) الطيور توفر لص ارها ال ذا والنظافة والحماية .

( .2

) الطيور المائية تعمـ ص ارها عمى السباحة وال طس .

( .3

) يتناول الوالداف عمى احت اف وحراسة العش .

 ت ػػكر المعممػػة جماعػػة التم يػػؿ عمػػى ُحسػػف التهػػديـ إ والطالبػػات الم ػػاهدات
عمى ُحسف االستماع واإلجابة .
 تطمل المعممة مف الطالبات اإلجابة عف الن اط البيتي التالي :
ص  71السؤاؿ األوؿ وال اني .
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مبلحظة
صحة

الترتيل

نتائجو

اليوـ ------------------ :

التاريخ . ------ / ---- / --- :

المػػادة  :القراءة
عدد الحصص  :حصة واحدة

الموضوع  :نادرة وطرفة
األهــــــــذاف :
.0

ته عر الطالبة الدرس ق ار ة ج رية مراعية روط ا .

.1

تحدد الطالبة ال كرة العامة لمدرس مف خبلؿ االختيار مف متعدد .

.3

توظؼ الطالبة الكممات الجديدة التي وردت في الدرس في تدريبات متنوعة .

.5

ت سر الطالبة بعض الم اهيـ التي مم ا الدرس.

.2
.2
.4
.6
.7

تعبر الطالبة عف ف م ا المعنى العاـ لمدرس مف خبلؿ اإلجابة عف عسئمة محددة .
تعبر الطالبة عف ف م ا لؤلفكار الرئيسية مف خبلؿ ترتيب ا بحسل ورودها في الدرس .

توظؼ الطالبة التراكيل الم وية التي وردت في الدرس مف خبلؿ تدريل .
تتبنى الطالبة الهيـ والمبادج التي مم ا الدرس في حياتل العممية .

تتعرؼ الطالبة عمى الحهائؽ الواردة في الدرس .

 .01تحاكـ الطالبة المواقؼ الواردة في الدرس مف خبلؿ ابدا الرعي في ا .

 .00تميز الطالبة األساليل الم وية التي وردت في الدرس مف خبلؿ تدريل .

 .02تعبر الطالبة عف ف م ا دالالت وايحا ات عل اظ محددة بال رح والت سير .
 .01تعبر الطالبة عف تذوق ا علواف ومواطف الجماؿ التي وردت في الدرس بال رح والت سير
والنهد .

المتطمب األساسي :

ضعي عالمة ( √) أماـ العبارة الصحيحة وعالمة ( × ) أماـ العبارة الخطأ :
( .0
( .2
( .1
( .2

) ي حؾ الناس عند سماع الطرائؼ .
)

الطرفة هي عبارة عف قصة م حكة .

)

ي ت ر جحا بالطرائؽ الجميمة الم حكة .

)

جحا خصية حهيهية .
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الخبرات واألنشطة

األىداؼ

التقويـ
أدواتو

 تهػػوـ المعممػػة بت يئ ػة الطالبػػات إ وذلػػؾ مػػف خػػبلؿ اإلجابػػة عػػف االختبػػار
الهصير الموجود في ورقة العمؿ إ ومناق تل .

اختبار قصير :

ضعي عالمة ( √) أماـ العبارة الصحيحة وعالمة ( × ) أماـ العبارة الخطأ :
( .0
( .2

) ي حؾ الناس عند سماع الطرائؼ .
)

الطرفة هي عبارة عف قصة م حكة .

( .1

)

جحا خصية حهيهية .

( .2

)

ي ت ر جحا بالطرائؽ الجميمة الم حكة .

مبلحظة
صحة

اإلجابة

 ق ار ة المعممة لمدرس إ ـ ق ار ة الطالبات لمدرس .
هػ 0
هػ 2

 مناق ة الطالبات إفي م موف الدرس

وياً .

 توجل المعممة الطالبات لم اهدة الم د األوؿ مف مسرحية( نادرة وطرفة)
 تتهدـ جماعة التم يؿ في ال صؿ لمهياـ ببدوارها.

مبلحظة
استماع

الطبلل

 تبدع جماعة التم يؿ بتهديـ الم د األوؿ مف المسرحية .

 بانت ا الم د األوؿ إ ُيطمل مف الطالبػات الم ػاهدات اإلجابػة عػف ن ػاط
رقـ (  ) 0في ورقة العمؿ إ ـ مناق تػل بم اركة الطالبات .
نشاط ( ) 0

تخيري الصواب مما بيف القوسيف فيما يأتي :
.0

حؾ الناس مف جحاإ ألنل يركل الحمار وابنل ( خم ل – فوقل – تحتل )

 .2عنػػدما ركػػل ابػػف جحػػا الحمػػار وصػ ل النػػاس بػ ػ ( الطيػػل – غيػػر م ػؤدل – مبلحظة
صحة

محترـ )

 .1عن ػػدما رك ػػل جح ػػا الحم ػػار وابن ػػل وصػ ػ ل الن ػػاس ب ػ ػ ( الطي ػػل – الحن ػػوف – اإلجابة
الهاسي )

 .2وصػػؼ النػػاس جحػػا وابنػػل عنػػدما ركبػػا الحمػػار ( الم مػػيف – المجنػػونيف –
الطيبيف )

 .3اإلنساف ال يستطيه عف يناؿ ( حل الناس – ر ا الناس – ماؿ الناس )
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نتائجو

األىداؼ

التقويـ

الخبرات واألنشطة

أدواتو

 بعد مناق ة الن اط األوؿ تطمل المعممة مف الطالبات اإلجابة عف ن اط
رقـ  2في ورقة العمؿ :

نشاط رقـ ( )3

ضعي عالمة ( √) أماـ العبارة الصحيحة وعالمة ( × ) أماـ العبارة الخطأ :
( .2

حمار وم ى ابنل خم ل .
) ركل جحا
ً
) عندما وصؼ الناس جحا ببنل قاسي لـ يسمه كبلم ـ .

( .0

( .2

) وصؼ الناس جحا بالم ؿ عندما سار هو ابنل بجانل الحمار.

( .3

) جحا انساف بسيط ألنل فعؿ ما سمه مف الناس .

( .1

) ار ا الناس عمر س ؿ ويمكف تحهيهل .

مبلحظة
صحة

اله ار ة

 توجيػػل الطالبػػات لم ػػاهدة الم ػ د ال ػػاني مػػف المسػػرحية مػػف جانػػل جماعػػة مبلحظة
صحة

التم يؿ .

 بانت ػػا الم ػ د ال ػػاني إ تطمػػل المعممػػة مػػف الطالبػػات اإلج ػػابة عػػف ن ػػاط الم اهدة
رقـ (  ) 1مف ورقة العمؿ إ ـ تهوـ بمناق تل .
نشاط ( )2

هػ 1

صمي المجموعة ( أ ) بما يناسبيا مف المجموعة ( ب ) :
(ب)

(أ)
 .0ع عل مف عادتل يحل السمؾ

طبؽ بزاوية البيت

 .2ع عل كاف يكر

ماكر

 .1ع عل رجؿ

الكبير

 .2و ه الرجاؿ السمؾ الكبير في

بر عبيل

 .3دعا الرجاؿ ع عل ليبكؿ ليبخذ بػ

السمؾ الص ير
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مبلحظة
صحة

اإلجابة

نتائجو

الخبرات واألنشطة

األىداؼ

التقويـ
أدواتو

 بعد مناق ة الن اط ال الث تطمل المعممة مف الطالبات اإلجابة عف ن اط
رقـ (  ) 2في ورقة العمؿ :

نشاط رقـ ( )3

أكممي الفراغ بالكممة المناسبة :

مبلحظة

 .0عادة ع عل الجموس الى _____________ الطعاـ .
 .2جعؿ الرجاؿ السمؾ ____________ في طبؽ بزاوية البيت .

صحة

اإلجابة

 .1ع عل عندما عر السمؾ الص ير قاؿ عنل يكر عكؿ __________.
 .2عدعى ع عل عف ___________ عكمل السمؾ .
 ___________ .3لـ تح ر موت عبي ع عل .


ولت بيػػت المعمومػػات فػػي عذهػػاف الطالبػػات إ تهػػوـ جماعػػة التم يػػؿ بذعػػادة



تهدـ جماعة التم يؿ المسرحية كم ا .

المسرحية مرة انية .

مبلحظة
صحة

 بعد االنت ا مػف م ػاهدة المسػرحية كم ػا مػف قبػؿ الطالبػات إ ُيطمػل مػن ف االستماع
اإلجابة عف التدريبات التالية :
أجيبي عما يمي :

نشاط رقـ ( ) 4

 .0ماذا فعؿ جحا عندما سخر الناس مف ركوبل وحد عمى الحمار ؟
 .2لماذا ركل جحا وابنل عمى الحمار معاً ؟

 .1لماذا لـ يرض الناس عف عي تصرؼ مف تصرفات جحا وابنل ؟
 .2بماذا نصي جحا ابنل ؟

 .3ما هي عادة ع عل في الجموس الى الطعاـ ؟
 .4ماذا فعؿ الناس إلبعاد ع عل عف السمؾ الكبير ؟
 .5كيؼ احتاؿ ع عل لموصوؿ الى السمؾ الكبير ؟
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مبلحظة
صحة

اإلجابة

نتائجو

األىداؼ

هػ 6

الخبرات واألنشطة

أدواتو

نشاط رقـ ( ) 5

ماذا يحدث لو :

مبلحظة

 .0لـ يسمه جحا كبلـ الناس .
 .2لـ يحتاؿ ع عل عمى الرجاؿ .
عالـ يدؿ ما يمي :

نشاط رقـ ( ) 6

 .0سماع جحا كبلـ الناس .
هػ 6

التقويـ

اإلجابة

مبلحظة

 .2ع عل وصؿ الى السمؾ الكبير .
ماذا تفعميف لو :

صحة

نشاط رقـ ( ) 7

صحة

اإلجابة

 .0يتكمـ عميؾ بعض الناس عمى تصرفاتؾ .
 .2الوصوؿ الى ما تريد .

نشاط رقـ ( ) 8

رتبي أفكار الدرس التالية حسب ورودىا :
( .0

) انتها السمؾ الكبير وو عل في طبؽ بزاوية البيت .

( .1

) احتاؿ ع عل لموصوؿ الى السمؾ الكبير .

( .2

) جحا يركل حمار وابنل خم ل .

( .2

( .3

)

جحا يسمه كبلـ الناس إ وي عؿ ما يهولونل .

) ار ا الناس عمر ال يمكف تحهيهل .

 ت ػػكر المعممػػة جماعػػة التم يػػؿ عمػػى ُحسػػف التهػػديـ إ والطالبػػات الم ػػاهدات
عمى ُحسف االستماع واإلجابة .
 تطمل المعممة مف الطالبات اإلجابة عف الن اط البيتي التالي :
ص  012السؤاؿ األوؿ

.
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مبلحظة
صحة

الترتيل

نتائجو

اليوـ ------------------ :

التاريخ . ------ / ---- / --- :

المػػادة  :القراءة
عدد الحصص  :حصة واحدة

الموضوع  :باقة ورد
األهــــــــذاف :
.0

ته عر الطالبة الدرس ق ار ة ج رية مراعية روط ا .

.2

تعبر الطالبة عف ف م ا المعنى العاـ لمدرس مف خبلؿ اإلجابة عف عسئمة محددة .

.2

تعبر الطالبة عف ف م ا لؤلفكار الرئيسية مف خبلؿ ترتيب ا بحسل ورودها في الدرس .

.1

تحدد الطالبة ال كرة العامة لمدرس مف خبلؿ االختيار مف متعدد .

.3

توظؼ الطالبة الكممات الجديدة التي وردت في الدرس في تدريبات متنوعة .

.5

ت سر الطالبة بعض الم اهيـ التي مم ا الدرس.

.7

تتعرؼ الطالبة عمى الحهائؽ الواردة في الدرس .

.4
.6

توظؼ الطالبة التراكيل الم وية التي وردت في الدرس مف خبلؿ تدريل .
تتبنى الطالبة الهيـ والمبادج التي مم ا الدرس في حياتل العممية .

 .01تحاكـ الطالبة المواقؼ الواردة في الدرس مف خبلؿ ابدا الرعي في ا .

 .00تميز الطالبة األساليل الم وية التي وردت في الدرس مف خبلؿ تدريل .
 .02تعبر الطالبة عف ف م ا دالالت وايحا ات عل اظ محددة بال رح والت سير .

 .01تعبر الطالبة عف تذوق ا علواف ومواطف الجماؿ التي وردت في الدرس بال رح والت سير
والنهد .

المتطمب األساسي :

ضعي عالمة ( √) أماـ العبارة الصحيحة وعالمة ( × ) أماـ العبارة الخطأ :
( .0
( .2
( .1
( .2

) المعمـ هو مربي األجياؿ .
)

المعمـ ليس مف ركائز تن ئة ال رد .

)

يوـ المعمـ مناسبة لتكريـ المعمـ .

)

المعمـ الم الي يبهى في عذهاف الطمبة دائماً .
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األىداؼ

التقويـ

الخبرات واألنشطة

أدواتو

 ته ػػوـ المعمم ػػة بت يئػ ػة الطالب ػػات إ وذل ػػؾ م ػػف خ ػػبلؿ اإلجاب ػػة ع ػػف االختب ػػار
الهصير الموجود في ورقة العمؿ إ ومناق تل .

اختبار قصير :

ضعي عالمة ( √) أماـ العبارة الصحيحة وعالمة ( × ) أماـ العبارة الخطأ :
( .0

) المعمـ هو مربي األجياؿ .

( .2

)

المعمـ ليس مف ركائز تن ئة ال رد .

( .2

)

المعمـ الم الي يبهى في عذهاف الطمبة دائماً .

( .1

)

هػ 2

صحة

اإلجابة

يوـ المعمـ مناسبة لتكريـ المعمـ .

 ق ار ة المعممة لمدرس إ ـ ق ار ة الطالبات لمدرس .

مبلحظة

 توجل المعممة الطالبات لم اهدة الم د األوؿ مف مسرحية (باقة ورد)

الطبلل

 مناق ة الطالبات في م موف الدرس
هػ 0

مبلحظة

استماع

وياً .

 تتهدـ جماعة التم يؿ في ال صؿ لمهياـ ببدوارها .

 تبدع جماعة التم يؿ بتهديـ الم د األوؿ مف المسرحية .

 بانت ا الم د األوؿ إ ُيطمل مف الطالبػات الم ػاهدات اإلجابػة عػف ن ػاط
رقـ (  ) 0في ورقة العمؿ إ ـ مناق تػل بم اركة الطالبات .
نشاط ( ) 0

تخيري الصواب مما بيف القوسيف فيما يأتي :
( م ندسة – معممة – طبيبة )

 .0كانت الست هد تعمؿ

 .2زار الست هد ( سيدتاف – بلث سيدات – عربه سيدات )
 .1اسـ بنت الست هد

( ياسميف – ورد –

د)

 .2كانت تترقرؽ في عيف الست هد ( الدموع – الدـ – الحزف )
 .3كانت السيدة هد تجمس مه

( ابنت ا – والدها – زوج ا )
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مبلحظة
صحة

اإلجابة

نتائجو

األىداؼ

التقويـ

الخبرات واألنشطة

أدواتو

 بعد مناق ة الن اط األوؿ تطمل المعممة مف الطالبات اإلجابة عف ن اط
رقـ  2في ورقة العمؿ :

نشاط رقـ ( )3

ضعي عالمة ( √) أماـ العبارة الصحيحة وعالمة ( × ) أماـ العبارة الخطأ :
( .0

) كانت هد تعمؿ م ندسة قبؿ عف تتهاعد .

( .2

د.

) السيدة هد كانت تجمس مه ابنت ا

( .1

) جا ت بلث سيدات لزيارة المعممة هد .

( .3

) جا ت السيدات في يوـ المعمـ ال مسطيني لتكريـ الست هد

( .2

مبلحظة
صحة

اإلجابة

) الست هد تذكرت السيدات ال بل ة .

 توجيػػل الطالبػػات لم ػػاهدة الم ػ د ال ػػاني مػػف المسػػرحية مػػف جانػػل جماعػػة مبلحظة
صحة

التم يؿ .

 بانت ػػا الم ػ د ال ػػاني إ تطمػػل المعممػػة مػػف الطالبػػات اإلجػػابة عمػػى ن ػػاط الم اهدة
رقـ (  ) 1مف ورقة العمؿ إ ـ تهوـ بمناق تل .
نشاط ( )2

هػ 1

صمي المجموعة ( أ ) بما يناسبيا مف المجموعة ( ب ) :
(ب)

(أ)
 .0السيدة األولى تعمؿ

مربية األجياؿ

 .2السيدة ال انية تعمؿ

معممة

 .1السيدة ال ال ة تعمؿ

باقة ورد

 .2قدمت السيدات لممعممة هد

طبيبة عسناف

 .3وص ت السيدات المعممة هد بػ

م ندسة معمارية
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مبلحظة
صحة

اإلجابة

نتائجو

الخبرات واألنشطة

األىداؼ

التقويـ
أدواتو

 بعد مناق ة الن اط ال الث تطمل المعممة مف الطالبات اإلجابة عف ن اط
رقـ (  ) 2في ورقة العمؿ :

نشاط رقـ ( )3

أكممي الفراغ بالكممة المناسبة :

مبلحظة

 .0فاطمة تعمؿ _______________ .
 .2السيدة ال انية اسم ا ____________ وتعمؿ ___________ .

صحة

اإلجابة

 .1السيدة ال ال ة اسم ا ___________ وتعمؿ ___________ .
 .2قدمت السيدات ال بل ة لمست هد ______________ .

 .3قالت السيدات ال بل ة لمست هد  :كؿ __________________ .


ولت بيػػت المعمومػػات فػػي عذهػػاف الطالبػػات إ تهػػوـ جماعػػة التم يػػؿ بذعػػادة
المسرحية مرة انية .



تهدـ جماعة التم يؿ المسرحية كم ا .

مبلحظة
صحة

 بعد االنت ا مػف م ػاهدة المسػرحية كم ػا مػف قبػؿ الطالبػات إ ُيطمػل مػن ف االستماع
اإلجابة عف التدريبات التالية :
أجيبي عما يمي :

نشاط رقـ ( ) 4

 .0عـ كانت المعممة هد تتحدث وابنت ا ؟
 .2لماذا لـ تعرؼ المعممة هد السيدات ال بل ة ؟
 .1ما المناسبة التي حد ت في ا الزيارة ؟

 .2ماذا تعمـ كؿ واحدة مف السيدات ال بل ة ؟
 .3ماذا قدمت السيدات ال بل ة لممعممة هد ؟
 .4مما تتكوف باقة الورد ؟

 .5لماذا عحست المعممة هد ببف الدنيا ت حؾ ل ا ؟
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مبلحظة
صحة

اإلجابة

نتائجو

األىداؼ

هػ 6

الخبرات واألنشطة

أدواتو

نشاط رقـ ( ) 5

ماذا يحدث لو :

مبلحظة

 .1لـ نحترـ المعمـ .
 .2سمعنا نصائي معممينا .
عالـ يدؿ ما يمي :

نشاط رقـ ( ) 6

 .1احتراـ الناس لممعمـ .
هػ 6

التقويـ

اإلجابة

مبلحظة

 .2تذكر السيدة هد عياـ المدرسة .
ماذا تفعميف لو :

صحة

نشاط رقـ ( ) 7

صحة

اإلجابة

 .1رعيت معمماً قد درسؾ بعد فترة مف الزمف .
 .2نصحؾ عحد المعمميف .
 .0ما واجبنا تجا معممينا ؟

نشاط رقـ ( ) 8
نشاط رقـ ( ) 01

رتبي أفكار الدرس التالية حسب ورودىا :
( .0

) زيارة السيدات لتكريـ الست هد في يوـ المعمـ .

( .2

)

( .1

)

الست هد تجمس مه ابنت ا وتتذكر عياـ المدرسة الجميمة .

( .3

)

زيارة بلث سيدات لمست هد في بيت ا .

( .2

)

السيدات يعرفف بن س ف .

السيدات يهدمف باقة مف الورد لمست هد .

 ت ػػكر المعممػػة جماعػػة التم يػػؿ عمػػى ُحسػػف التهػػديـ إ والطالبػػات الم ػػاهدات
عمى ُحسف االستماع واإلجابة .
 تطمل المعممة مف الطالبات اإلجابة عف الن اط البيتي التالي :
ص  64السؤاؿ األوؿ وال اني

.
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مبلحظة
صحة

الترتيل

نتائجو

التاريخ . ------ / ---- / --- :

اليوـ ------------------ :

المػػادة  :القراءة
عدد الحصص  :حصة واحدة

الموضوع  :الغذاء والصحة
األهــــــــذاف :

 .0ته عر الطالبة الدرس ق ار ة ج رية مراعية روط ا .
 .2تعبر الطالبة عف ف م ا المعنى العاـ لمدرس مف خبلؿ اإلجابة عف عسئمة محددة .
 .1تحدد الطالبة ال كرة العامة لمدرس مف خبلؿ االختيار مف متعدد .

 .2تعبر الطالبة عف ف م ا لؤلفكار الرئيسية مف خبلؿ ترتيب ا بحسل ورودها في الدرس .
 .3توظؼ الطالبة الكممات الجديدة التي وردت في الدرس في تدريبات متنوعة .
 .4توظؼ الطالبة التراكيل الم وية التي وردت في الدرس مف خبلؿ تدريل .
 .5ت سر الطالبة بعض الم اهيـ التي مم ا الدرس.

 .6تتبنى الطالبة الهيـ والمبادج التي مم ا الدرس في حياتل العممية .
 .7تتعرؼ الطالبة عمى الحهائؽ الواردة في الدرس .

 .01تحاكـ الطالبة المواقؼ الواردة في الدرس مف خبلؿ ابدا الرعي في ا .

 .00تميز الطالبة األساليل الم وية التي وردت في الدرس مف خبلؿ تدريل .
 .02تعبر الطالبة عف ف م ا دالالت وايحا ات عل اظ محددة بال رح والت سير .

 .01تعبر الطالبة عف تذوق ا علواف ومواطف الجماؿ التي وردت في الدرس بال رح والت سير
والنهد .

المتطمب األساسي :

ضعي عالمة ( √) أماـ العبارة الصحيحة وعالمة ( × ) أماـ العبارة الخطأ :
( .0
( .2
( .1
( .2

) ال ذا

روري لئلنساف .

)

الما غير

)

اإلنساف يحتاج لم ذا عك ر مف مرة في اليوـ .

)

روري لئلنساف .

ال ذا يساعد اإلنساف عمى الكسؿ .

061

الخبرات واألنشطة

األىداؼ

التقويـ
أدواتو

 ته ػػوـ المعمم ػػة بت يئػ ػة الطالب ػػات إ وذل ػػؾ م ػػف خ ػػبلؿ اإلجاب ػػة ع ػػف االختب ػػار
الهصير الموجود في ورقة العمؿ إ ومناق تل .

اختبار قصير :

ضعي عالمة ( √) أماـ العبارة الصحيحة وعالمة ( × ) أماـ العبارة الخطأ :
) ال ذا

( .0

)

( .2

روري لئلنساف .

الما غير

روري لئلنساف .

( .1

)

اإلنساف يحتاج لم ذا عك ر مف مرة في اليوـ .

( .2

)

ال ذا يساعد اإلنساف عمى الكسؿ .

 ق ار ة المعممة لمدرس إ ـ ق ار ة الطالبات لمدرس .
 مناق ة الطالبات في م موف الدرس

وياً .

 توج ػ ػػل المعمم ػ ػػة الطالب ػ ػػات لم ػ ػػاهدة الم ػ ػ ػ د األوؿ م ػ ػػف مس ػ ػػرحية (ال ػ ػػذا
هػ 0
هػ 2

والصحة) .

 تتهدـ جماعة التم يؿ في ال صؿ لمهياـ ببدوارها .

مبلحظة
صحة

اإلجابة

مبلحظة
استماع

الطبلل

 تبدع جماعة التم يؿ بتهديـ الم د األوؿ مف المسرحية .

 بانت ا الم د األوؿ إ ُيطمل مف الطالبػات الم ػاهدات اإلجابػة عػف ن ػاط
رقـ (  ) 0في ورقة العمؿ إ ـ مناق تػل بم اركة الطالبات .
نشاط ( ) 0

تخيري الصواب مما بيف القوسيف فيما يأتي :
 .0ال ذا

( اإلنساف – السيارة – المدرسة )

روري لحياة

( الك ربا – الما – الطاقة )

 .2يمني ال ذا اإلنساف

 .1يحصؿ اإلنساف عمى غذائل مف

( مصدر واحد – مصدريف – بل ة مصادر )

 .2الحبول والبهوؿ وال واكل تبتي مف

( الحيواف – النبات – الك ربا )

 .3يحصؿ اإلنساف عمى غذائل مف ( النبات – الحيواف – النبات والحيواف)
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مبلحظة
صحة

اإلجابة

نتائجو

األىداؼ

التقويـ

الخبرات واألنشطة

أدواتو

 بعد مناق ة الن اط األوؿ تطمل المعممة مف الطالبات اإلجابة عف ن اط
رقـ  2في ورقة العمؿ :

نشاط رقـ ( )3

ضعي عالمة ( √) أماـ العبارة الصحيحة وعالمة ( × ) أماـ العبارة الخطأ :
( .0

) يمكف لئلنساف عف يست ني عف ال ذا .

( .2

) مف دوف ال ذا ي هد اإلنساف ن اطل .

( .1

)

( .3

) نحصؿ مف الحيواف عمى المحـ والدهف والبيض والحميل .

( .2

يصبي اإلنساف مف غير طعاـ عاجز عف الحركة .

مبلحظة
صحة

اإلجابة

) يحصؿ اإلنساف عمى غذائل مف الحيواف فهط .

 توجيػػل الطالبػػات لم ػػاهدة الم ػ د ال ػػاني مػػف المسػػرحية مػػف جانػػل جماعػػة مبلحظة
صحة

التم يؿ .

 بانت ػػا الم ػ د ال ػػاني إ تطمػػل المعممػػة مػػف الطالبػػات اإلجػػابة عمػػى ن ػػاط الم اهدة
رقـ (  ) 1مف ورقة العمؿ إ ـ تهوـ بمناق تل .
نشاط ( )2

هػ 1

صمي المجموعة ( أ ) بما يناسبيا مف المجموعة ( ب ) :
(ب)

(أ)
 .0مف ال ذا يحصؿ اإلنساف عمى
 .2األمبلح تكسل اإلنساف مناعة

ال يتامينات والبروتينات
مناسبة

د

 .1ال ذا يمد اإلنساف بػ

األمبلح المعدنية

 .2عمينا عف نتناوؿ الطعاـ بكميات

البدانة

 .3اإلك ار مف الطعاـ يسبل

األمراض
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مبلحظة
صحة

اإلجابة

نتائجو

الخبرات واألنشطة

األىداؼ

التقويـ
أدواتو

 بعد مناق ة الن اط ال الث تطمل المعممة مف الطالبات اإلجابة عف ن اط
رقـ (  ) 2في ورقة العمؿ :

نشاط رقـ ( )3

أكممي الفراغ بالكممة المناسبة :

 .0مف ال ذا يحصؿ اإلنساف عمى ________________ .
 .2يكسل ال ذا اإلنساف مناعة

د _______________ .

 .1يمد ال ذا اإلنساف بػ __________ و __________ التي تحميل
مف األمراض .

مبلحظة
صحة

اإلجابة

 .2يمد ال ذا اإلنساف بالن ا و____________ .

 .3السكر موجود في ___________ و__________ .
 _________ .4ل ا دور كبير في سبلمة عجسامنا .


ولت بيػػت المعمومػػات فػػي عذهػػاف الطالبػػات إ تهػػوـ جماعػػة التم يػػؿ بذعػػادة
المسرحية مرة انية .



تهدـ جماعة التم يؿ المسرحية كم ا .

مبلحظة
صحة

 بعد االنت ا مػف م ػاهدة المسػرحية كم ػا مػف قبػؿ الطالبػات إ ُيطمػل مػن ف االستماع
اإلجابة عف التدريبات التالية :
أجيبي عما يمي :

نشاط رقـ ( ) 4

 .0نذكر بلث فوائد لم ذا .

مبلحظة

 .2ما هما مصد ار غذا اإلنساف ؟
 .1نذكر المواد األساسية البلزمة لت ذية اإلنساف .
 .2ما فائدة األمبلح المعدنية لجسـ اإلنساف ؟
 .3نذكر بلث مواد غذائية يوجد في ا الن ا .
 .4ماذا يسبل اإلك ار مف الطعاـ ؟

 .5ما فائدة الريا ة لجسـ اإلنساف ؟
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صحة

اإلجابة

نتائجو

األىداؼ

هػ 6

الخبرات واألنشطة

أدواتو

نشاط رقـ ( ) 5

ماذا يحدث لو :

مبلحظة

 .0لـ نبكؿ باستمرار .

صحة

 .2عكؿ اإلنساف بك رة وباستمرار .
نشاط رقـ ( ) 6

ماذا تفعميف لو :

 .0وجدت عف عك ر طعامؾ يعتمد عمى النبات .
هػ 6

التقويـ

 .2عصبت ببدانة في الجسـ .

نشاط رقـ ( ) 7

 .0كيؼ تحميف جسمؾ مف األمراض ؟

اإلجابة

مبلحظة
صحة

اإلجابة

 .2ما ال وائد التي اكتسبت ا مف الدرس ؟

نشاط رقـ ( ) 8

رتبي أفكار الدرس التالية حسب ورودىا :
( .0
( .2

( .1

( .2
( .3

) اإلنساف يحصؿ عمى غذائل مف النبات والحيواف .

) ال يتامينات والبروتينات تحمي اإلنساف مف األمراض .
) ال ذا

روري لئلنساف .

) اإلك ار مف الطعاـ يسبل البدانة واألمراض .

) ال ذا يمنحنا الطاقة البلزمة لنهوـ ببعمالنا .

 ت ػػكر المعممػػة جماعػػة التم يػػؿ عمػػى ُحسػػف التهػػديـ إ والطالبػػات الم ػػاهدات
عمى ُحسف االستماع واإلجابة .
 تطمػػل المعممػػة مػػف الطالبػػات اإلجابػػة عػػف الن ػػاط البيتػػي التػػالي  :الس ػؤاؿ
األوؿ وال اني ص . 40
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مبلحظة
صحة

الترتيل

نتائجو

ممحؽ رقـ ( ) 6
كتاب تسييؿ ميمة الباحثة
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ممحؽ رقـ ( ) 7
أسماء السادة أعضاء لجنة التحكيـ
الدرجة العممية

مكاف العمؿ

ـ

االسـ

0

د  .عمر دحبلف

دكتو ار في المناهج وطرؽ التدريس

جامعة األقصى

2

د  .عحمد الموح

دكتو ار في المناهج وطرؽ التدريس

وكالة ال وث الدولية

1

د.عبد الكريـ فرج ال

دكتو ار في المناهج وطرؽ التدريس

جامعة األقصى

3

د  .فايز عبو حجر

دكتو ار في المناهج وطرؽ التدريس

جامعة األزهر

4

د  .عصاـ الموح

دكتو ار في عصوؿ التربية

جامعة األزهر

5

د .عبد الكريـ فرج ال

دكتو ار في المناهج وطرؽ التدريس

جامعة األقصى

6

د .عيمف ال ية عمي

دكتو ار في المناهج وطرؽ التدريس

جامعة األقصى

7

د  .يحيى المحاـ

دكتو ار في المناهج وطرؽ التدريس

جامعة األقصى

01

د  .عدناف دلوؿ

دكتو ار في المناهج وطرؽ التدريس

جامعة األقصى

00

سمماف عبو عمرة

م رؼ مرحمة عساسية

وكالة ال وث الدولية

02

عيمف مسمي

ماجستير ل ة عربية

وكالة ال وث الدولية

01

ماهر الكرد

ليسانس ل ة عربية

وكالة ال وث الدولية

02

سمير عبو سميسؿ

ماجستير مناهج وطرؽ تدريس

وكالة ال وث الدولية

03

عصاـ البنا

ليسانس ل ة عربية

وكالة ال وث الدولية

04

عبد ال عبو ركال

ليسانس ل ة عربية

و ازرة التربية والتعميـ

05

د  .حسيف األسمر

دكتو ار في المسرح

التوجيل السياسي
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ممحؽ رقـ ( ) 8

جامعة األزىر

عمادة الدراسات العميا
كمية التربية

قسـ المناىج وطرؽ التدريس

صور تطبيؽ الباحثة

إعداد الباحثة

مراـ محمود البدي

الدكتور  /راشد محمد أبو صواويف

إشػػراؼ

رئيس قسـ المناىج وطرؽ التدريس

الدكتورة  /صديقة سميـ حمس

أستاذ المناىج وطرؽ التدريس المساعد
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