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  بسم اهللا الرحمن الرحيم             
  

 إِن الْآخرة النشأَة ينشئ اللَّه ثُم الْخَلْق بدأَ كَيف فَانظُروا الْأَرضِ في سريوا قُلْ{
لَى اللَّهكُلِّ ع ءيش ير20العنكبوت }قَد  

  



 
  

  داءــــــــــاإلھ
    ..... والدي العزيزين حفظهم ا ورعاهم إىل -

    ...يح، ضءسراإآية، : بناتي الغاليات إىل -

     ...... أخواني حفظهم ا مجيعاًإىل  -

  ...... أخيت الغالية حفظها ا ورعاها إىل -

 قـوالً وعمــال  باإلســالمفالتزمـت  ... مـن رضـيت بــا ربـاً وباالســالم دينـاً ومبحمــد نبيـاً ورســوالً      إىل -
  .....فكنت خري قدوه نقتدي هبا

   ... واملعراجاإلسراء أرض..فلسطني احلبيبة.. من سكنت روحناإىل  -

  

  

  



 
  

د 

  شكر وتقد یر

 لـه وصـحبه   آ حبيبه ومصطفاه وعلي     ى والصاله والسالم عل   ،   والحمد هللا  ،  نستفتح بالذي هو خير   
   وبعد، لي يوم الدينإ  ومن اتبع هداه ،وأنصاره وأل بيته الطيبين الطاهرين

 يـوحى  مـثْلُكُم  بـشر  أَنَـا  إِنَّمـا  قُـلْ { - وسلم اهللا عليه ى صل-يه الكريم نب- عز وجل - وكفي بخطاب المولي   
ا إِلَيأَنَّم كُمإِلَه إِلَه داحن وفَم و كَانجرقَاء يل هبلْ رمعفَلْي المحاً عاللَا صرِكْ وشي ةادببِع هبداً ر110الكهف }أَح  
 ثـم بمـساعدة     ،  أوالًى   اهللا سـبحانه وتعـال     ليه األ بفضل  إلي ما وصلت    إن هذه الرسالة لم تصل      إ

 بالمشورة أو المـساعدة أو      ى ولم يبخلوا عل   ،  الذين وقفوا بجانبي طوال فترة البحث     و،  أصحاب العلم 
   . لي النور إأخرج هذه الرسالة مماُ ، النصيحة

تقدم لـه بجزيـل الـشكر وعظـيم       أعتراف بالجميل  لكل من مد يد العون والمساعدة          ومن باب اإل  
   .متناناال

 -الجامعـة األسـالمية    -لي الصرح العلمي الصامد إكما يشرفني أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير  
، ملتقي  أللتحاق ببرنامج الدراسات العليا    ا  فرصة ى، التي أتاحت ل   بغزة، ممثلة بعمادة الدراسات العليا    

    .العلم والعلماء
محمد شـحادة   / ي أستاذي المشرف الدكتور   لإن  متناكما يسعدني أن أتقدم بخالص الشكر وعظيم اال       

 والـذي   ،  ة ولم يتوان لحظة واحدة في تقديم كل جهد للباحث         ،   هذه الرسالة  ى، الذي أشرف عل   زقوت
  . له مني خالص الشكر والتقديرو ، ةثري الدراسإ هبدور

 ولـدورهم   وأتقدم بالشكر الجزيل للجنة المناقشة األفاضل الذين شرفوني بقبول مناقـشة الدراسـة،            
  . ثراء الدراسة من خبراتهم وعلمهم الوفيرإالعظيم في 

بالـذكر   اً طيباً في تحكيم أدوات الدراسة، وأخص      التقدير للسادة المحكمين الذين بذلوا جهد     و والشكر
ـ  ،وجامعة األقصي،  لجامعة األسالمية عضاء الهيئة التدريسية با   أ ومركـز  ، ةوجامعة القدس المفتوح

 ، ، ومعلمي مدرسة عيلبون األساسية الدنيا     رية التربية والتعليم  يعربية في مد  لغة ال ، ومشرفي ال  القطان
  .  ول في مدرسة مصطفي حافظ المشتركةومعلمة الصف األ



 
  

ه 

معـن األساسـية   مدرسة  :غوث الدولية بغزة، ومديري مدارسوكالة اللي إكما أتقدم بالشكر الجزيل   
 يـسر  ةالت للباحثيهيال المشتركة  لما قدموة من تسه     بني س ومدرسة   ،القرارة المشتركة ومدرسة   )أ(

  . جراء التطبيق الميداني للدراسةإعليها 

 مـريم البحيـصى   /واألستاذة الفاضلة    عطية العمري  /لي األستاذ الفاضل  إشكر والتقدير   كما أتقدم بال  
  .  ونحوية  بمراجعة الرسالة من ناحية لغويةاالذي قام

وال فترة الدراسـة، وخاصـة   سرتي الكريمة لدعمها المتواصل طنان ألوال أنسي تقديم الوالء واالمت 
  . من يد العون والمساعدة، فجزاهم اهللا عني خير الجزاء ليلغالية علي ما قدمتألمي ا

، فما كان صـواباً فمـن    به ثم مما وسعه جهدي ووقتي-عال  جل و-وهذا مما تفضل علي الخالق      
، وأسأل اهللا العلي العظـيم      يه خطأ أو نقص  فمن نفسي وضعفي        ف ، ومما كان  ةحمد والمن وله ال ،  اهللا

  .أن ينفع به
  
  

  واهللا ولي التوفیق
  
  
  
  

  الباحثة            
  جيهان احمد العماوي    

  

  



 
  

و 

  احملتوياتقائمة 
  رقم الصفحة  الموضوع

  د  الشكر والتقدير
  و  قائمة المحتويات
  ي  قائمة  الجداول
  ك  قائمة المالحق

  ل  العربية  باللغةملخص الدراسة
  1  الدراسة خلفية :األول الفصل

  2   الدراسةمقدمة* 
  6  الدراسة مشكلة * 
  6  الدراسة فروض* 
  7  الدراسة أهداف* 
  7  الدراسة أهمية* 
  7  الدراسة حدود* 
  8   الدراسة مصطلحات* 
  9  الدراسة خطوات* 
  11  النظري اإلطار: لفصل الثاني ا

  12  الدراما:أوالً
  13 النظريات المفسرة للعب * 
  19  اللعبوظائف * 
  22 األدوار لعب )ثانيا
  23  األدوار لعب طريقة تعريفات* 
  26  األدوار لعب أهداف* 
  27  األدوار لعب أهمية* 
  27   الدور لعب افتراضات* 
  31  التعليم في األدوار لعب اتاستخدام* 
  31  األدوار لعب طريقة استخدام شروط* 
  32 األدوار لعب خصائص* 



 
  

ز 

  33  األدوار لعب استخدام مجاالت*
  34  التفكير وتنمية األدوار لعب طريقة مكونات* 
  34  األدوار لعب أدوات* 
  35  األدوار لعب مزايا* 
  36  األدوار لعب طريقة عيوب* 
  37  األدوار طريقة استخدام إلى أدت التي األسباب* 
  37  األدوار تمثيل أنواع* 
  49  األدوار لعب أشكال* 
  40  األدوار لعب خطوات* 
  43  الدور لعب طريقة نماطأ* 
  44  القراءة تدريس)ثالثاً

  45  القراءةتعريف 
  47  القراءة أهمية

  49  القراءة أهداف* 
  50  األساسية بالمرحلة القراءة تعليم أهداف* 
  50  القراءة أقسام *
  51  للقارئ الذهني التهيؤ حسب القراءةأقسام * 
  51  األداء طريقة أو، الشكل حيث من القراءةأقسام * 
  51  الصامتة القراءة مفهوم * 
  52  الصامتة القراءة مزايا* 
  52  الجهرية القراءة  مفهوم*
  53  الجهرية القراءة شروط* 
  53 الجهرية القراءة مزايا* 
  53  الجهرية القراءة عيوب* 
  54  االستماع قراءة مفهوم *  

  54  االستماع قراءة أهداف* 
  54  االستماع قراءة مزايا* 
  55  االستماع قراءة عيوب* 
  55  االستماع قراءة تدريس طرق* 



 
  

ح 

  55 أقسام القراءة حسب الغرض* 
  57  مظاهر الضعف في مجال القراءة * 
  57  القراءة  مجال فيعالج الضعف * 
  58   القراءة مبادئ عامة في* 
  58  العوامل المؤثرة في تنمية القراءة * 
  58  أسباب الخطأ في القراءة * 
  59  النماذج المفسرة لوظيفة القراءة * 

  61  التفكير) رابعاً
  61  التفكير مفهوم* 
  61  التفكير تعريف* 
  62  التفكير أهمية* 
  63  التفكير خصائص* 
  64  ومهاراته التفكير مستويات* 
  64  التفكير تعليم برراتم* 
  65  المختلفة التفكير أنماط* 
  66  التفكير في األخطاء* 

  67  التأملي التفكير) خامساً
  67  التأملي التفكير تعريف* 
  69  التأملي التفكير أهمية* 
  70  التأملي التفكير في المتضمنة العقلية العمليات* 
  71  الكريم القران في التأملي التفكير* 
  72  والمنهاج التأملي تفكيرال* 
  73  التأملي التفكير مراحل* 
  74  التأملي التفكير خطوات* 
  76  التأملي التفكير كيفية* 

      
  74  الناقد والتفكير التأملي التفكير* 
  75  واالستقصاء التأملي التفكير* 
  75  المشكالت وحل التأملي التفكير* 



 
  

ط 

  76  السابقة الدراسات :  الثالث الفصل
  77  ألدوارا لعبدراسات تناولت : أوال

  82  :القراءة تدريس تناولت  دراسات:ثانيا 
  88   التأمليالتفكيرتناولت  دراسات:ثالثا

  97  علي الدراسات  السابقة تعقيب:رابعا
  99  .جراءاتالطريقة واإل: الدراسة الميدانية :عالفصل الراب

  100  منهج الدراسة* 
  100  مجتمع الدراسة* 
  101  الدراسة عينة *
  101      أدوات الدراسة* 
  118  خطوات الدراسة * 
  119   اإلحصائية المعالجات* 

  120    نتائج الدراسة الميدانية وتفسيرها: الفصل الخامس
  121  النتائج المتعلقة بالفرضية األولي  * 
  124  النتائج المتعلقة بالفرضية الثانية* 
  126  الثالثة النتائج المتعلقة بالفرضية * 
  129  توصيات الدراسة * 
  130  مقترحات الدراسة * 

  131   املراجع العربية*

  139   املراجع األجنبية*

  140  املالحق*

            170ملخص باللغة اإلنجلیزیة                                         *

  

  

  

  



 
  

ي 

  

    

                              
  

  قائمة الجداول                                
  الصفحة  عنوان الجدول  الرقم
  101    عينة الدراسة موزعين حسب الشعبة تالميذ عددجدول توزيع   .1

  103  جدول المواصفات الختبار التفكير التأملي  .2
  106/107  معامل االرتباط بين درجات كل سؤال والدرجة الكلية الختبار   3
  108  كل مهارة من مهارات االختبار  مصفوفة معامالت ارتباط   4
  109  21معامل كودر ريتشار دسون   5
  110  معامالت الصعوبة لكل فقرة من فقرات االختبار   6
   111  معامالت التمييز لكل فقرة من فقرات االختبار   7

8  
ومستوى الداللـة للتعـرف إلـي       " ت" المعيارية وقيمة    واالنحرافاتالمتوسطات  

  موعتين التي تعزى لمتغير العمر الفروق بين المج
112  

9  
ومستوى الداللـة للتعـرف إلـي       " ت" المعيارية وقيمة    واالنحرافاتالمتوسطات  

  الفروق بين المجموعتين التي لمتغير التحصيل العام 
113  

10  
ومستوى الداللـة للتعـرف إلـي       " ت" المعيارية وقيمة    واالنحرافاتالمتوسطات  

  تحصيل اللغة العربية تعزي لمتغير ي الفروق بين المجموعتين الت
114  

11  
ومستوى الداللـة للتعـرف إلـي       " ت" المعيارية وقيمة    واالنحرافاتالمتوسطات  

الفروق بين المجموعتين  مرتفعي التحصيل مـن كـال المجمـوعتين الـضابطة              
    التفكير التأملي والتجريبية التي تعزى لمتغير االختبار

115  

12  
ومستوى الداللـة للتعـرف إلـي       " ت" المعيارية وقيمة    فاتواالنحراالمتوسطات  

الفروق بين المجموعتين  متدني التحـصيل مـن كـال المجمـوعتين الـضابطة             
  التي تعزى لمتغير االختبار والتجريبية 

  
116  

13  
ومستوى الداللـة للتعـرف إلـي       " ت" المعيارية وقيمة    واالنحرافاتالمتوسطات  

 المجموعتين الضابطة والتجريبية بعد اسـتخدام        الفروق بين مرتفعي التحصيل في    
  لعب األدوار 

117  

  



 
  

ك 

  

  قائمة املالحق

  الصفحة  المالحقعنوان   الرقم

1.   
  التعلـيم   موجه لمدير  اإلسالميةتسهيل مهمة من الدراسات العليا بالجامعة       

  بغزة الغوث وكالة 
140  

  141  قائمة بأسماء األساتذة المحكمين ألداة وطريقة التدريس    .2

  142   التفكير التأملي الختبارغطاء تعريف    .3

  143  اختبار التفكير التأملي   .4

  148   علي اختبار مهارات التفكير التأملي في القراءة  اإلجابةمفتاح    .5

  149  دليل المعلم في تنفيذ طريقة التدريس  لعب األدوار في القراءة    .6

  
    

  

  

  



 
  

ل 

  ملخص الدراسة

ـ           أثر   التعرف علي  ىلإ هدفت هذه الدراسة    ى استخدام طريقة لعب األدوار في تدريس القـراءة عل
 وهي مدرسـة معـن ،       سخان يون   بمدارس تنمية التفكير التأملي لدى طلبة الصف الثالث األساسي       

  .ومدرسة القرارة ، ومدرسة بني سهيال 
  :وحددت مشكلة الدراسة في األجابة علي السؤال الرئيس التالي 

 تنمية التفكير التأملي لدى طلبة الـصف    ىألدوار في تدريس القراءة عل    ثر استخدام طريقة لعب ا    أما  
  .الثالث األساسي بخانيونس

    : وينبثق عن السؤال الرئيس االسئلة التالية   
 بين متوسط درجـات طلبـة   )α≤0.05( إحصائية عند مستوي دالله ةهل يوجد فروق ذات دالل  -1

 الـذين  دوار ومتوسط درجات المجموعة الضابطة     لعب األ  درسوا بطريقة المجموعة التجريبية الذين    
  . في اختبار التقكير التأملي ةدرسوا بالطريقة التقليدي

في متوسط درجات الطلبـة      )(α≤0.05هل توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوي الداللة         -2
ـ         يمرتفعي التحصيل في المجموعة التجر     ي بية ومتوسط درجات أقرانهم في المجموعة الـضابطة ف

  .اختبار التفكير التأملي
 في متوسط درجات الطلبة     )α≤0.05( اللة  ي الد فروق ذات داللة احصائية عند مستو      هل توجد    -3

بية ومتوسط درجات أقرانهم في المجموعـة الـضابطة فـي           يمتدني التحصيل في المجموعة التجر    
  .اختبار التفكير التأملي

لعب األدوار في تدريس القراءة علي تنميـة التفكيـر       جابة علي أسئلة الدراسة تم تطبيق طريقة        ولإل
ثلة في اختبار التفكيـر التـأملي والـذي         م وبناء أداة الدراسة المت    ،   النظري والتطبيقي  هالتأملي بشقي 
 ووضـع حلـول     -المالحظة والتأمـل    (: فقرة موزعة علي خمس مهارات وهي        )34(تكون من   
 وتم التأكد من ثبات األختبـار عـن         ،  )المغالطات  الكشف عن    –ستنتاج   واإل – التفسير   -مقترحة  

 وطبقت أداة الدراسة علي العينة المكونـة       )0.740(طريق التجزئة النصفية حيث بلغ معامل الثبات        
 االختبار البعدي أظهـرت  إجراءوبعد ، )100(والمجموعة الضابطة ) 103( المجموعة التجربية    من

توجـد فـروق ذات داللـة       ،  تجريبيـة لالح المجموعة ا  النتائج وجود فروق ذات داللة احصائية لص      
إحصائية في جميع أبعاد اختبار  التفكير التأملي والدرجة الكليـة بـين مرتفعـي التحـصيل فـي                   
المجموعتين التجربية والضابطة ولقد كانت الفروق لصالح مرتفعـي التحـصيل فـي المجموعـة               

عاد اختبار التفكير التأملي والدرجة الكليـة       التجريبية ، توجد فروق ذات داللة إحصائية في جميع أب         
بين مرتفعي التحصيل في المجموعة التجريبية والضابطة ولقـد كانـت الفـروق لـصالح متـدني               



 
  

م 

طار النظري ونتائج الدراسـات      وتم تفسير النتائج في ضوء اإل      التحصيل في المجموعة التجريبية ،    
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  الفصل األول                                    

                           خلفية الدراسة            
 :مقدمة

 ومـن عالماتهـا اسـتمرار    ،اللغة العربية التي كرمها اهللا بقرآنه أثبتت على أنها حية وباقية    
 وتحظـى   ، وغيرهـا  ،ونانية والي ، والهندية ، للكثير من األلفاظ الفارسية    ت فقد اتسع  ،نموها وتطورها 

 فهي مجـال    ، وذلك لدورها الكبير في حياة الفرد والمجتمع       ،اللغة العربية باهتمام الكثير من الباحثين     
 الفرد عن فكره وأحاسيـسه      به  وأعظم ما يعبر   . وأداة لالتصال عن طريق المحادثة والكتابة      ،للتفكير

 وعباراتهـا   ، الوسيلة األولى لكسب المعرفة    هي اللغة    و ،هو الكالم بمجموع ألفاظه ومفرداته وجمله     
ـ      وما زالت    وكانت.يريدعما  المنطوقة أقوى على التعبير       ةاللغة العربية أداة للتفكيـر ونـشر للثقاف

لغة التعلـيم فـي جميـع المـدارس         تعتبر   أيضا   ،ساعد على تطوير اللغة ومفهومها    مما   ،  والتعليم
  . ومراحلهابمختلف مستوياتها

عملية تفاعل متكاملة فيها يـدرك القـارئ         وهى   ،اللغة العربية فرعاً من فروع    وتعد القراءة   
 ويخـرج منهـا بأفكـار    ،  الـسابقة ها حسب خلفيته وتجاربـه ؤ ويقر، ثم يفكر فيها،الكلمات بالعين 

نقل المعلومـات مـن المرسـل إلـى     ل وأيضا هي عملية اتصال     ،وتعميمات جديدة وتطبيقات عملية   
 ولقـد   . إلى الوقوف على المعنى من خالل األحرف والكلمـات المطبوعـة            وبذلك تهدف  ،المستقبل

تطور مفهوم القراءة من كونها عملية ديناميكية بسيطة إلى مفهوم معقد يستلزم تدخل اإلنسان بكـل                
 ففي مستهل القرن العشرين بدأت بمفهوم ال يتعدى التعـرف علـى الحـروف والكلمـات              ،جوانبها

 ، مثل حركات العـين وأعـضاء النطـق        ،ث تتناول النواحي الفسيولوجية    وكانت األبحا  ،والنطق بها 
  تشتمل على تعرف الحروف والكلمات والنطق بهـا        ،أصبحت القراءة بمفهومها الحديث نشاطاً فكرياً     

: وآخـرون  ،الـدليمي (صحيحاً والفهم والتحليل والنقد والتفاعل مع المقروء وحل المـشكالت           نطقا  
2005 :4،5.(  

،  من مفاتيح المعرفـة    اًومفتاح،  األساس في عمليتي التعلم والتعليم     أيضا    القراءة   وتعد عملية 
من هنـا   ،   المهارات التي يتعلمها الطفل في المدرسة      ىوهي من أول   ومهارة أساسية للنمو المعرفي،   

 تعـد كمـا  ، اللغة العربية  والتقليل من أسباب اإلخفاق في تعلم      ،  تبرز أهميتها في توفير سبل النجاح     
    .بها تعلمها للطلبة الذين يلتحقون ى المدرسة إلىاألساسية التي تسعالقراءة من المهارات 

والنظريـة  ،  النظرية البنيوية : مثل   ،  وهناك عدد من النظريات التي تناولت بالبحث والدراسة       
ارستها  مم تعتبر و ،  عملية معقدة ومتشابكة  بأنها   ،   تصف األداء والمهارات في القراءة     ىالوصفية الت 
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هـا عـدد مـن الحـواس        ئحيث يتعاون فـي أدا    ،   مركبة  وكثيرة الجوانب والتعقيد     ةها عملي ؤوأدا
باإلضافة إلي توفير عنصر الذكاء حتى تتم عملية        ،  قديمةالمعارف  ال والخبرات السابقة و   ،  والقدرات

  .)84،85 :2006 ،وريالترت، القضاة(وواضحة القراءة بصورة صحيحة 

الـذي    في هذه الدراسة   رادولعب األ  طريقةالباحثة  قراءة سوف توظف    ومن خالل تدريس ال   
وهـو   ،شتمل على العالقـات اإلنـسانية     تمصطلح عام يرمز إلى التمثيل التلقائي للمواقف التي          هو

ر بقدرتـه علـى     ادوأل ويتميز لعـب ا    ،يهدف إلى إضفاء المزيد من الواقعية على المواقف التعليمية        
 فالتلميذ مـن خـالل   ،وك والعالقات االجتماعية بعيداً عن الكلمات المكتوبة  إبراز صورة حقيقية للسل   

 ويتبنى سلوك وأحاسيس الشخصية التي يقـوم        ، ويتفاعل معها  ،ر يعيش األحداث بواقعية   ادولعب األ 
 وإنمـا يجعلـه يتعـايش مـع     ، ال يكسب المتعلم خبرة منهجية فقـط األدوار لذلك فان لعب    ،بأدائها

 مما يجعله يتعرف ويكتسب الكثيـر مـن المفـاهيم والقـيم             ، اإلنسانية المختلفة  العواطف والمشاعر 
  .واالتجاهات بطريقة مباشرة وفعالة ومجدية

أن اللعب الذي يمارسه الطفل في مختلف مراحل نمائه ينطوي على أشـكال مختلفـة مـن                 
.   ، واأللعـاب اإلبداعيـة    األنشطة، فاأللعاب الحركية والتعليمية، والتمثيلية التركيبية، ولعب األدوار       

ويمثل هذا النمط من اللعب النشاط المسيطر فـي         ) 12-7(لها مكانة هامة في نمو األطفال من سن         
واللعب باألدوار ينـشأ ويتوحـد مـع        . طفولة ما قبل المدرسة خاصة وفي المرحلة األساسية عامة        

تماع إلى القصص والحكايات    األنواع األخرى من ممارسات الطفل كالمشاهدات لعناصر البيئة واالس        
  .واألحاديث

واللعب في الطفولة وسيط تربوي يعمل بدرجة هائلة على تشكيل الطفل في هـذه المرحلـة                
التكوينية الحساسة من النمو اإلنساني، ويبدأ إشباع نزعة الطفل إلى الحياة المشتركة مع الكبار فـي                

تحسن لديه اتجاهات معينـة نحـو الـذات    تا سياق اللعب، حيث ال يمارس الطفل الحياة العملية وإنم       
 من نـشاط الطفـل      اً الكبار ويعد لعب األدوار شكالً متميز      ،دوارأوعالقتها باآلخرين، متخذاً لنفسه     
بعاد العالقات االجتماعية القائمـة     أ تتفتح أمام الطفل      لعب األدوار    الذي يدخل إلى عالم الكبار، ففي     

 للجماعة  اًاللعب الجمعي الضبط الذاتي، والتنظيم الذاتي، خضوع      ويتعلم الطفل من    ،بالفعل بين الناس  
  )84،85 : 2002، الحيلة(.وتنسيقاً لألدوار المتبادلة فيها

 حيث يقوم الطالب بتمثيـل دور الطبيـب         ، اللعب التمثيلي  ،راألدواوأحيانا يطلق على لعب     
الفرصة للتعبيـر   ئهم  هدف إعطا  ب ، والطيار ويتم ذلك بمالبسهم المدرسية وبصورة تلقائية       ،والمحامي

 ويعبرون عن وجهة نظرهم الخاصة بذلك       ، وعندما يتقمصون شخصياتهم   ،عن آرائهم تجاه اآلخرين   
 ألنه يساعد   ،نسب األنشطة التمثيلية التي يستفيد منها داخل غرفة الصف         من أ  وهو،يكون لعب الدور  



 
  

4

سبب عمليـة الـتقمص التـي        وأيضا يؤثر في وجدانهم ب     ،على الكشف عن مشاعر ودوافع الطالب     
ر يؤثر بصورة ايجابية في مفهوم الطالب عـن     ادوالنجاح في لعب األ    أن    باإلضافة إلى    ،يمرون بها 

  ).80: 2001 ،القرشي(ذاته 

 ازدهار طريقة التدريس عن طريـق لعـب          و تطوير ىعلوسائل التقنية العصرية    قامت  لقد  
 استخدام طريقة لعب األدوار في التدريس أنهـا          ومن المبررات التي أدت إلى      المدارس، ياألدوار ف 

 ممـا   ،تكون مصحوبة بدوافع قوية تنجم عن إحساس المشتركين في التمثيل بمتعة المشاركة الفعالة            
 عـالوة علـى     ، منه أمام الفصل   ةر المطلوب ادو للنجاح في أداء األ    ،يحث الطفل على الدراسة الجادة    

 واللعب في حد ذاته يـشكل       ، نوعاً من اللعب الهادف    عتبر   ي ذلك أن هذا النشاط الذي يقوم به الطفل       
  ).32،33: 1997 ،الدراويش(دافعاً قوياً لتقليد األعمال وإتقان أدائها 

 يقوم على تمثيل الطالب لدور غيره وهـو دور  اً هادفاً تربوياً تعليمياًلعب األدوار نشاط يعد  و
تلفة تنتهي معظم األحيان بمشكلة تحتاج إلـى        مواقف مخ  بالقيام بلعب األدوار في    ويتم بذلك    ،حقيقي

 ، مثل العلـوم   ، ولعب األدوار من أكثر النشاطات فاعلية إذا استخدم كأداة لتعليم المواد التعليمية            ،حل
، والحـروب ،   والقـصص القـصيرة    ، والحكايـات  ،والمـسرحيات ،   والشخصيات الدينية  ،والتاريخ

ات الطلبة ويحركها نحو البحث واالستقصاء وحـل         وهذا النوع من النشاطات يستثير قدر      .والمعارك
  ).82: 2000 ،الحيلة( .المشكالت ومالحظة السلوك والقدرة على القياس والتقويم

رف التـي   بحث عن المعلومات والحقائق والمعـا     ييحاول الطفل أن    األدوار،ومن خالل لعب    
 ومعـان وأفكـار     ةأن يتعرف علي عالقـات جديـد      أيضاً  يحاول  و  ،  تتصل بالشخصيات في الدور   

ويكـون  ،   ابتكار أنماط جديدة من خالل التعبيرات والكلمات       ىعنده القدرة عل   وبذلك يكون ،  واضحة
 للقراءة مـن  أوبذلك يتعلم الطفل اللغة ويتهي،  الطفلىله الدور األساسي في غرس الميول القرائية لد  

ـ  ،من خالل النشاط المرغوب فيه    ،  له يقوم  بتمثي   يخالل الدور الذ   ذلك تزيـد خبرتـه بـالقراءة       وب
الترتوري القـضاة، ( العقلـي    ه وعمـر  هواهتماماتواستيعاب المعلومات والحقائق التي تناسب ميوله       

2006:(.  

تنميـة  فـي    لعب األدوار  ه علي طريقة  وأثر عن التفكير التأملي    وتقوم الدراسة علي البحث     
ستخدم الرمز مثل الـصور الذهنيـة   التفكير تجربة ذهنية تشمل كل نشاط عقلي ي     بحيث أن   ، القراءة

 ، والتعامل مـع األشـياء     ،والمعاني واأللفاظ واألرقام والذكريات واإلشارات والتعبيرات واإليماءات      
 ، والتفكير التأملي تفكير موجه    .والمواقف واألحداث التي يبحث عنها الشخص بهدف فهم الموضوع        

هو مجموعة معينة من الظروف التي نسميها        وأيضا   ،حيث يوجه العمليات العقلية إلى أهداف محددة      
التفكيـر  فأن   بهذا   ، يتطلب منا مجموعة معينة من استجابات هدفها الوصول إلى حل معين           ،المشكلة
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أمامـه  التـي    تأمل الفرد للمواقف      أيضاً    يقصد به  ،التأملي هو نشاط عقلي يهدف إلى حل مشكالت       
 ويهتم التفكير التـأملي  ، حتى يصل إلى النتائج اه الخطط الالزمة لفهم   م، ورس اعناصره إلى   اوتحليله

 بذلك يصبح العقل نشطا إذا      ، إلى البراهين واألدلة   بفحص أسس األفكار والبحث في مقوماتها استناداً      
ما واجه الفرد مشكلة وتكون لديه رغبة في تحقيق هدف محدد، فالفرد يبدأ في تنظيم أفكـاره فـي                   

 مواجهـة   دعنوللمـشكلة، ير التأملي نحو حل كلي أو جزئي        فكالت ويوجه   ،أقسام تعود تفكيره المضاد   
 ،الفرد للمواقف والمشكلة ال بد أن تتوافر عمليات عقلية معينة تعتمد على القدرة والميـل والخبـرة                

 ،عبيـد (م الموقف الذي يواجهـه    ئ المعارف التي تال   ،على الفرد أن يختار من بين خبراته وعاداته       و
  ).50،52: 2003 ،عفانة

ويقـيم أسـلوبه فـي    ، ويجعل الفرد يخطـط دائمـاً  ، حد أنماط التفكيرأيعد التفكير التأملي   و
 مواجهـة   كيفيةى  ويعتمد التفكير التأملي عل   .والخطوات التي يتبعها التخاذ القرار المناسب     ،  العمليات

راك داوالشخص الذي يفكر تفكيراً تأملياً لديـة القـدرة علـي            .األحداثوالمشكالت وتغير الظواهر    
،  نظره وتحليل المقـدمات    ة واالستفادة من المعلومات في تدعيم وجه      ،  وعمل الملخصات ،  العالقات

  .)160: 2005عبد الوهاب،(ومراجعة البدائل والبحث عنها 

 أو التفكير المـنظم وهـو       ،ويستخدم التفكير التأملي أحيانا تحت اسم التفكير لحل المشكالت        
 وبذلك يعتمـد علـى      ،وجيه العمليات التفكيرية إلى أهداف محددة     بذلك تفكير منظم وموجه يتم فيه ت      

  ).2001:28 ،الجمل( عمليتين أساسيتين هما االستنباط واالستقراء لكي يصل الفرد إلى حل مشكلته

ولعل المتتبع لعناوين الرسائل العلمية والبحوث والدراسات الـسابقة والتـي أتـيح للباحثـة               
ال دراسة واحدة وهي    اتناول طريقة لعب األدوار في تدريس القراءة        ت لم  ها  بأنيدرك   عليها   االطالع

 عن لعب األدوار في كل المواد والمراحل المختلفة       تحدثت  الدراسات األخرى   و )1997(دراسة راشد 
 هناك دور فعال للنـشاط التمثيلـي فـي تنميـة             )2000(ودراسة فهمي  ()2001(مثل دراسة سعد  

ميذ الصف األول اإلعدادي فير تمثيل لعب األدوار ممـا لـه أثـر              مهارات التعبير الشفوي لدى تال    
ودراسـة  ) 2005(ودراسـة حمـاد    )2001(ودراسـة فرمـاوي   ) ( واضح في ارتفاع مـستواهم    

 توجد فروق ذات داللـه إحـصائية بـين متوسـط      )2000( وآخرون   ودراسة يونس ) 2003(حلس
لصالح المجموعة التجريبيـة  لمعرفي  والمجموعة الضابطة في الجانب ا ةدرجات المجموعة التجريبي  

دراسـة جـاب اهللا     )2001(مـوريس (ودراسة) 2000(ودراسة جون هيوز  ) 2001( ودراسة اللوح  )
علي فاعلية طريقة لعب األدوار والتمثيل في التدريس وتذليل         وقد أجمعت الدراسات السابقة     )2001(

   . عليمية الكثير من الصعوبات التي تواجه المعلمين في تحقيق األهداف الت



 
  

6

ر في تدريس   ادويتضح مما سبق اهتمام البحوث والدراسات السابقة باستخدام طريقة لعب األ          
 علـي   في تدريس القـراءة األدوارطريقة لعب استخدام  دراسة آثر  ورأت الباحثة  ،  المواد المختلفة 

أهميـة   منألدوارطريقة لعب ا  ل لما   ملي لدى طلبة الصف الثالث األساسي،     تنمية مهارات التفكير التأ   
 ،فنون اإللقاء والتمثيـل   ل وتستخدم بأسلوب مالئم     ،مة وجاذبية وتشويقا للطلبة   كبيرة تجعلها أكثر مالء   

  البحوث العربية التي تناولت تدريس القراءة باسـتخدام        و. تمنح الحيوية في تدريس المواد المختلفة     و
 علـم  ودحدفي   قليلة سية الدنياحلة األسا المر تنمية مهارات التفكير التأملي       لعب األدوار في   طريقة
     : طرح مشكلة الدراسة التالية  من خاللهمما أدى ذلك إلي التطرق إلي.الباحثة

  :مشكلة الدراسة
  :يتتحدد مشكلة الدراسة بالسؤال الرئيس التال

ثر استخدام طريقة لعب األدوار في تدريس القراءة على تنمية مهارات التفكيـر التـأملي     أما  
  ؟األساسي دى طلبة الصف الثالث ل

  :الدراسةأسئلة 
 ما مهارات التفكير التأملي الواجب تنميتها لدى طلبة الصف الثالث األساسي ؟  . 1

 بين متوسـط درجـات      )α ≥  0.05(هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة           . 2
قـة لعـب األدوار    المجموعة التجريبية الـذين درسـوا بطري   الصف الثالث األساسي في طلبة

 ؟ملي ة الضابطة فى اختبار التفكير التْأومتوسط درجات المجموع

 التحـصيل فـي    مرتفعـي  الطلبـة    متوسط درجات إحصائية بين    هل يوجد فروق ذات داللة     . 3
 اختبـار التفكيـر     فـي المجموعة التجريبية ومتوسط درجات أقرانهم في المجموعة الضابطة         

    ؟التأملي
 بين متوسط درجـات الطلبـة   )α  ≥ 0.05( مستوى إحصائية عند ة  د فروق ذات دالل   هل يوج  . 4

 في المجموعة الضابطة    في أقرانهم التحصيل في المجموعة التجريبية ومتوسط درجات        متدني
 ؟تأملياختبار التفكير ال

  :فروض الدراسة
  :تسعى هذه الدراسة في إطار اإلجابة عن األسئلة السابقة إلى اختبار صحة الفروض التالية

درجـات طلبـة   متوسـط  بين  )α ≥ 0.05(مستوىتوجد فروق ذات داللة إحصائية عند ال   . 1
 اختبـار التفكيـر     في المجموعة الضابطة    في قرانهمأالمجموعة التجريبية ومتوسط درجات     

 .راألدوا تعزى الستخدام طريقة لعب التأملي
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الطلبـة  ات  بين متوسط درج    )α ≥ 0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى      ال   . 2
الضابطة في اختبار    في إقرانهم المجموعة التجريبية ومتوسط درجات      في التحصيل   مرتفعي

 .التفكير التأملي تعزى الستخدام طريقة لعب األدوار

 الطلبـة   متوسط درجات  نبي) α ≥ 0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي        ال   . 3
درجات أقرانهم المجموعة الضابطة فـي      التجريبية ومتوسط   متدني التحصيل في المجموعة     

      . اختبار التفكير التاملي تعزى الستخدام طريقة لعب األدوار

  :الدراسةأهداف 
  :تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق األهداف التالية

 تدريس القراءة في تنميـة مهـارات التفكيـر          ياألدوار ف ثر استخدام طريقة لعب     أمعرفة   . 1
 .الث األساسي  لدى طلبة الصف الثالتأملي

 الذين درسـوا    مرتفعي ومتدني التحصيل     درجات الطلبة الكشف عن الفروق بين متوسط       . 2
 . اختبار التفكير التأملييالتقليدية فطريقة لعب األدوار مقارنة بالطريقة 

  :أهمية الدراسة

 اهالتربية، وتطبيق الطريقة في فتح آفاق جديدة للباحثين في مجال          هتساعد هذ من المأمول أن     -1
 .أخرىفي مجاالت 

تساعد القائمين علـى   ل  عن طريقة لعب األدوار      كن أن توفر هذه الدراسة معلومات     ممن الم  -2
 .أخرىفي مجاالت  يللتفكير التأملاختبار تصميم 

 .في الدراسات العليا ونتوفر هذه الدراسة اختبارا للتفكير التأملي يستفيد منه الباحث -3

إث ارة   طرائ ق وأس الیب جدی دة م ن ش أنھا      والمعلم ات لتوظی ف  ت دریب المعلم ین   في ویة  على العملیة الترب  تفید القائمین  -4
  . في مجاالت أخرىوتنمیتھ يالتفكیر التأمل

  :حدود الدراسة
بخـان   من طلبة الصف الثالث األساسـي      بسيطة  هذه الدراسة على عينة عشوائية     تقتصرا -

 .سيون

فـي  .)2009-2008(م الدراسـي    من العـا  األول   هذه الدراسة في الفصل الدراسي       تطبق -
 .مدارس وكالة الغوث الدولية

لكشف عن تدريس القراءة التـي سـوف        ل ،التأملي هذه الدراسة على مهارات التفكير       تطبق -
 .الدراسة عليها ىجرتٌ
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 هذه الدراسة علي استخدام لعب األدوار في بعض دروس القراءة للصف الثالـث              تقتصرا -
هي تحضير الدروس ، حب الوطن  ، قصص ونـوادر    و األساسي حسب المنهاج الفلسطيني   
   .، رحلة من مطار غزة ،ذكاء قائد

  :مصطلحات الدراسة
حقيقي في موقف غير حقيقي، ويستخدم  تمثيل سلوك  طريقة تدريس من خالل:لعـب األدوار طريقة  

كـون دور   وي،  أثناء التمثيل بعض الخامات المساعدة في إتقان الدور الذي يؤديه الممثل أثناء الدرس            
  .   علي هذه الطريقةاً ومشرفاً وميسراًالمعلم موجه

 تشتمل علي تفسير الرمـوز المكتوبـة      ،  مهارة شفوية   تعرف الباحثة القراءة إجرائيا بأنها       :القراءة
 وكلما أتقن ممارسـتها بـذلك يـتم        ،   مثيرات القارئ   وفق   ثم تفسير تلك المعاني   ،  وربطها بالمعاني 

   .ه القرائيئتطوير أدا

هم مجموعة تالميذ الصف الثالث األساسي الـذين يدرسـون فـي             :األساسيالصف الثالث   تالميذ  
  .والتاسعة وتتراوح أعمارهم ما بين الثامنة فلسطين،مدارس قطاع غزة والضفة الغربية في 

بأنه نشاط عقلي يقوم به الـدماغ عنـدما يتعـرض لمثيـر     :إجرائيا التفكيروتعرف الباحثة    :فكيرلتا
ي ويتم استقباله عن طريق الحواس الخمس لإلنسان وعن طريقها يكتسب الخبره  التى تـؤدي         خارج

   .إلي تحقيق الهدف المنشود 

 فيـه  يـستخدم    عقلـي نـشاط   بأنه   ،يالتفكير التأمل في هذه الدراسة تعرف الباحثة       :التأمليالتفكير  
ــوز  ــداثواالالرم ــضعفح ــوة وال ــاط الق ــد نق ــة ، وتحدي ــشف عــن وال،البصرية والرؤي ك
 ووضع حلول مقترحة حتى يـصل       ،   تفسيرات مقنعة  وإعطاء،  تاستنتاجا إليوالوصول  ،المغالطات

   . نتائج في ضوء خطط مرسومةإلي

يقصد بذلك النسبة المئوية لمتوسط الدرجة التي يحصل عليها الطالب فـي             :مهارات التفكير التأملي  
  :مهارات أساسية للتفكير التأملي وهياختبار مهارات التفكير التأملي الذي يشتمل على خمس 

القدرة على عرض جوانب المشكلة والتعرف على مكوناتها سـواء كـان            : الرؤية البصرية  . 1
ذلك من خالل المشكلة أو إعطاء رسم أو شكل يبين مكوناتها بحيث يمكن اكتشاف العالقات               

 .الموجودة بصرياً
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لمشكلة وذلك مـن خـالل تحديـد        القدرة على تحديد الفجوات في ا     : الكشف عن المغالطات   . 2
العالقات غير الصحيحة أو غير المنطقية أو تحديد بعض الخطوات الخاطئـة فـي انجـاز           

 .المهام التربوية

القدرة على التوصل إلى عالقة منطقية معينة من خـالل رؤيـة            : الوصول إلى استنتاجات   . 3
 .مضمون المشكلة والتوصل إلى نتائج مناسبة

 وقـد  ،لقدرة على إعطاء معنى منطقي للنتائج أو العالقات الرابطة       ا: إعطاء تفسيرات مقنعة   . 4
 .يكون هذا المعنى معتمداً على معلومات سابقة أو على طبيعة المشكلة وخصائصها

القدرة على وضع خطوات منطقية لحل المشكلة المطروحة وتقوم تلك          : وضع حلول مقترحة   . 5
  ).4،5 2002: عفانة،اللولو( ةالخطوات على تطورات ذهنية متوقعة للمشكلة المطروح

 :خطوات الدراسة

التربوي المتعلق بموضوع الدراسة في بعض الكتب والدراسات السابقة          االطالع علي األدب   -
  .واألبحاث التربوية ومناقشة كل ما له عالقة بالموضوع

 في هذه الدراسة لتـدريس القـراءة فـي          -  لعب األدوار  -بناء وإعداد الطريقة المقترحة      -
  . الثالث األساسي وبيان خطواتهاالصف

 وتقـسم   س الثالث األساسي بمحافظة خان يون     فاختيار عينة عشوائية ممثلة من تالميذ الص       -
 -كل عينة إلي مجموعتين متكافئتين المجموعة األولى تدرس القراءة بالطريقة المقترحـة             

كل أثر استخدام    رختبا، ال  والمجموعة الثانية تدرس القراءة بالطريقة التقليدية      -لعب األدوار 
  .   الثالث األساسيفمن الطريقتين في تعليم القراءة لتالميذ الص

ـ   األول  الجزء  "القراءة لغتنا الجميلة    " بناء وإعداد دليل للمعلم لكتاب     -  تالميـذ   يالمقـرر عل
 داخل الفـصل    سالصف الثالث األساسي في القراءة لكي يستخدمه المعلم عند القيام بالتدري          

   .من خالل توظيف لعب األدواريذمع التالم
 الثالث األساسي علـي     فلتالميذ الص  )األول الجزء   -الكتاب المقرر  (ةتدريس مقرر القراء   -

ـ   نـصف ن يراعي المدة الزمنية بين المجموعات في التدريس وهى مـدة   أ  ي فـصل دراس
  .م2008-2009

  .حةطريقة التدريس المقتر بتصميم اختبار لمهارات التفكير التأملي الخاص -
 مجموعة من ذوى االختصاص بحيـث       ىتحكيم االختبار بعد االنتهاء من إعداده عرضه عل        -

  .توصياتهمبناء علي  يتم التعديل والحذف واإلضافة شكال ومحتوى
  .االختبار والتأكد من صدقه وثباتهتجريب  -
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يبية  التجر وة  طابضالتين  المجموعى   عل  بشكل قبلي     التفكير التأملي  تتطبيق االختبار مهارا   -
  . لمعرفة تكافؤ المجموعتين

ستخدام األسلوب التقليـدي    اتطبيق طريقة لعب األدوار علي أفراد المجموعة التجريبية مع           -
 . ضابطةللمجموعة ال

، ضابطة المجموعتين التجريبية والمجموعة ال    ى بعدي عل  لتطبيق اختبار التفكير التأملي بشك     -
 .لمعرفة الفرق بين المجموعتين

 .ةطابضوتحليل نتائج األختبار لكل من المجموعة التجريبية والجمع البيانات  -

   .وتفسيرهاتحليل النتائج إحصائيا  -
  .ت والمقترحات في ضوء نتائج البحثوضع التوصيا -
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  الفصل الثاني

  اإلطار النظري
  

  

  

  .الدراما :أوالً* 

  .لعب األدوار:ثانياً* 

  .تدريس القراءة:ثالثاً* 

  .التفكير   :رابعاً            * 

  .التفكير التأملي : خامساً             * 
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  الفصل الثاني
  اإلطار النظري

أهدافه،وأشـكاله  و ته،أهميدوارولعب األ  ،،والنظريات المفسرة للعب  إلطار النظري    يتضمن ا 
 والمبـادئ واألسـس     ،  التي تساعد في تحـسين القـراءة      ل  ومهاراتها والعوام ،  القراءة،  وخطواتها

 وأنماطه وأهميتـه    ،  ،مفهومه التفكير التأملي  ،  اب والعالج وأشهر الطرق في تدريس القراءة      واألسب
      .وخطواته ومراحله

 :الدراماً    :أوال

  مفهوم الدراما 
 عنهمـا فـي     تهي شكل فني من أشكال األدب ، ارتبطت من حيث اللغة بالرواية والقصة ، واختلف              

   .لعقدة ، وقد تأخذ الدراما شكل الشعرتصوير الصراع وتجسيد الحدث ، وتكثيف ا
وهي لفظة مشتقة من اليونانية ، وتعني الحركة أو العمل وكانت كلمة الدراما تكتب للمسرح أو علي                 

التي تتشابه في األسلوب والمـضمون ، وتحتـاج الـدراما إلـي فكـرة               مجموعة من المسرحيات    
: 2005سـليمان،   (. في زمن محـدد    وموضوع ، ثم إلي سلسلة من الوقائع والشخصيات واألحداث        

212(   
  

  تمثيل األدوار والتمثيل الدرامي اإلبداعي 
تعتمد طريقة تمثيل الدور في أساسها علب المشاركين والمراقبين في موقف ينطوي علـي مـشكلة                
واقعية ، والرغبة في التوصل إلي حل سريع وتوفر طريقة تمثيل الدور عينة حيـة مـن الـسلوك                   

ن بمثابة وسيلة للطلبة من أجل اكتساب بصيرة في اتجاهاتهم وقيمهم وتـصوراتهم ،   وتكواإلنساني ،   
  )278: 2002الحيلة،(وتطوير مهارة حل المشكالت ، واستكشاف المادة الدراسية بطرق مختلفة 

يمكن استعمال الكثير من أنواع تمثيل الدور أو التمثيل المسرحي اإلبداعي في تعليم             وترى الباحثة   
 يمكن أن ينظم كل نشاط أو ينفذ في صفوف المرحلة األساسية حيـث مـن                إذلتشارك ،   مهارات ا 
  .تقديم خبرات افتراضية لهم  الضروري

  
  : دور الدراما التربوي 

 ألنها تجعل الطفل أكثر قابلية للتعلم وتنمى لدية إحساس بجمال الفن والـذوق  ةوظيفة ترويحيالدراما  
 مما قد يؤدي إلي اإلبداع وتقوية الثقة بالنفس ، وإثراء معلومـات      الفني وبذلك تزيد من خيال الطفل،     

الطفل ،وتوسيع مداركه وتخليص الطفل من الكبت واالنفعاالت الزائدة ، ومـساعدة الطفـل علـي                
التخلص من عيوب النطق لديه ، زيادة المعرفة لديه ، وتنمية قدرة الطفل علي التعبيـر والطالقـة                  
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 سلوك اآلخرين عن طريق اإلقناع، وتعديل سلوك الطفل لما تتـضمنه مـن              التعبيرية ، والتأثير في   
      ) 213: 2005،سليمان .(توجيهات عامة 

وترى الباحثة من خالل الدراما يمكن أن نعزز قدرة الطفل علي إعداد مواطن صـالح مـن خـالل      
   . يدتمثيل أدور مهمة في حياتنا، وبذلك يكون له دور إيجابي وفعال في بناء جيل جد

  
 :النظريات المفسرة للعب

 ، وأنواع النشاط المرتبطة به عند األطفـال       ،  تعددت النظريات التي سعت إلى تفسير اللعب      
وعنـد  ، ا لألهمية العظيمة التي يتمتع بها اللعب عند األطفال في مراحله المختلفة بشكل خاص            ونظر

ند األطفال ونذكر أهمهـا فيـا       ب ع سرت اللع نظريات ف اإلنسان بشكل عام فقد وضع الباحثون عدة        
  :يلي

  :نظرية اللعب في اإلسالم
اإلسالم دين الواقع والحياة، ويعامل الناس على أنهم بشر لهم أشواقهم وطبيعتهم األنانيـة، إذ        
اهتم بكل ما تتطلبه الفطرة اإلنسانية من سرور ومرح وبهجة ومزاح، بشرط أن تكون فـي حـدود                 

هناك وسائل شرعها اهللا تعالى في اإلسالم هي اإلعداد الجسمي وتبني           الشريعة، وفي نطاق األدب، و    
اإلسالم دين واقعي يقر للمسلم اللعب البريء واللهو المباح ما دام فـي مـصلحة    ان  .كل ذي بصيرة  

وإذا كان اللعب من األمور المهمة في حياة المسلم فان لزومها للطفل وهو صغير من باب                . اإلسالم
ن حاجـة الطفـل      وأيضا أل  ،لطفل إلى التعلم وهو صغير أكثر من قابليه وهو كبير         ن قابلية ا  أولى أل 

وية التـي توضـح   إلى اللعب وهو صغير أكثر بكثير من حاجته إليه وهو كبير، ومن األحاديث، النب     
) صلى اهللا عليه وسلم   (اهللا   قدم رسول : عن عائشة رضي اهللا عنها أنها قالت      " ،نظرة اإلسالم للعب  

فقـال  ) أي عرائس   (في سهوتي ستر، فهبت ريح، فكشف ناحية الستر عن بنات لي            من غزوة، و  
...  ماذا أرى وسطهن؟ قلـت فـرس    :فقالقلت بناتي ورأى بينهن فرس له جناحان،        ..... ما هذا؟ 

أما سـمعت أن لـسليمان   : فرس له جناحان؟ قلت  : قال... جناحان: وما هذا الذي عليه؟ قلت    : قال
  "حديث حسن "سنن أبو داود.("ضحك حتى بانت نواجذهف!... خيال لها أجنحة؟

) صلى اهللا عليه وسـلم  (دخلت على رسول اهللا:  عن سعد بن أبي وقاص قال   روروى البزا "
لي ال أحبهمـا، وهمـا      والحسن والحسين يلعبان على بطنه، فقلت يا رسول اهللا أتحبهما؟ فقال ما           

 مـع الـصبيان     تاه جبريل وهو يلعب   أولته، و هذا وقد لعب النبي في طف      اخرجه البخاري   ".يتريحان
 فقـد  ،باللعب، وكذلك المسلمون في شتى أقطارهمون  اهتم الخلفاء الراشدوأيضاً. فأخذه وشق صدره  

  ما يدل على أنهم في بغداد أيام العباسيين اتخذوا سـوقاً  )األحكام السلطانية (جاء في كتاب الماوردي     
لألطفال اهـتم علمـاء     ) صلى اهللا عليه وسلم    ( النبي ة مالعب  من وانطالقاً.  لبيع لعب األطفال   خاصاً
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التربية اإلسالمية بحاجة الطفل إلى اللعب والتـرويح عـن الـنفس بعـد االنتهـاء مـن دروسـه             
  ).84،85: 2001العناني،(

 فهـي   ،كما يعد اللعب والترويح من النظم التربوية واالجتماعية المكونة لبنـاء المجتمعـات            
 فقد كان اإلسـالم يـدعو إلـى        ،  سهام في بناء وتطوير شخصية الفرد المسلم      ضرورة اجتماعية لإل  

يهتم  )صلى اهللا عليه وسلم   (  التجديد الدائم والتطوير في سلوك المجتمع المسلم، ولقد كان رسول اهللا          
بتربية األطفال ويرعاهم ويرى أن للطفل حقوقا على والديه في تربيته وفي معاملته، وكان رسـول                

صـلى  ( ومن أقوالـه رقيقا في معاملته مع األطفال، ويدعوهم للعب معه        ) ى اهللا عليه وسلم   صل( اهللا
 ولقد  وردت كلمة لعب في القران الكريم في عدة           "العب ابنك سبعا وصاحبه سبعا    "،)اهللا عليه وسلم  

 ويلْعـب  يرتَـع  غَـداً  معنـا  أَرسـلْه } 11{لَناصـحون  لَه نَّاوإِ يوسف علَى تَأْمنا الَ لَك ما أَبانَا يا قَالُواْآيات منها في سورة يوسف      
  ).28،29: 2005عبد الحميد،(  ]12-11يوسف، " [}12{لَحافظُون لَه وإِنَّا

واللهـو هـو    ،  ولإلنسان أن يلهو ويلعب ليروح عن نفسه      . واعترف اإلسالم بفطرة اإلنسان   
ال يأخـذ  أال يتخذ الكذب وسيلة، وأ و، ون هزاء في موضع اكبررط فيه أن يكتاللهو البريء الذي يش  

المسلم إال الوقت المناسب المعتدل، بذلك يكون اللعب في اإلسالم ال يقتصر على الكالم فهناك ألوان                
ـ أخرى للعب مثل مسابقة العدو، وقد كان الصحابة رضوان اهللا عليهم يتسابقون على اإلقدام والل      ب ع

اهتم اإلسالم بالفروسية من باب اللهـو واإلعـداد ومـن بـاب القـوة أيـضا           و ،  بالسهام والحرب 
  ).128: 1982ملص،(

صـلى اهللا   (، فقد كان الرسـول       معاً ة لألطفال والكبار  يي ضرور هأما المشاركة في اللعب ف    
البـراء  ، فورد عن    يداعب الحسن والحسين، ويشجع الكبار على مشاركة الصغار لعبهم        ) عليه وسلم 

وكـان  . ، فـدعينا إلـى طعـام      )صلى اهللا عليه وسلم      (دخلت على النبي  : نه قال أنه  رضي اهللا ع  
ـ (فأسرع النبي   ... الحسين رضي اهللا عنه يلعب في الطريق مع الصبيان          الـصالة والـسالم    هعلي

) صلى اهللا عليـه وسـلم  (فيتاضحكه رسول اهللا ...  هناكأوأمام القوم ثم بسط يده فجعل يفر هنا        )
 الحـسين   :حدى يديه في ذقنه واألخرى بين رأسه وأذنيه ثم عانقه وقبله ثم قال            حتى أخذه فجعل إ   

    ) الـسبط هـو ولـد الولـد       (الحسن والحسين من األسـباط      .. أحب اهللا من أحبه   . .نا منه أمني و 
  ).60: 2003التركيت،() أخرجه الطبراني(

يز في تربية الطفـل،    وبذلك نرى أن اللعب في التربية اإلسالمية قد خص بعناية واهتمام متم           
ن الكـريم عـن   آفلم يكن مقصورا على فالسفة وعلماء الغرب، بل كان واضحا وجليا بما ذكره القر    

 كمـا أن  .، وأصـحابه رضـي اهللا عـنهم   )صلى اهللا عليه وسلم  (اللعب، فضال عن اهتمام الرسول      
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مباشـرة أو غيـر    وغيرهم  قد أشـاروا بطريقـة        .فالسفة الفكر اإلسالمي أمثال الغزالي وابن سينا      
عب مما لـه مـن      لمباشرة إلى اللعب الجميل الهادف، وأخيراً يخص الطفل في اللعب واالستماع بال           

ن الفكر التربوي قد سـبق فالسـفة        ا وبهذا ف  ،   في تربية جوانب شخصية الطفل المختلفة      جمةفوائد  
لمختلفـة   ا  أهمية وضرورة واضحة في تربية الطفـل فـي جميـع مراحلـه              له للعبا ألن،  الغرب

  .)44: 2005، حجازي(

يتضح مما سبق أن اللعب له أهمية كبيرة في حياة األطفال من خالل تنمية التفكير لـديهم وتطـوير               
معارفهم ومفاهيمهم، و تري الباحثة أن اللعب في اإلسالم قد خَُص بعناية واهتمام كبير فـي تربيـة              

قة مباشرة وغير مباشرة، وكـان للعلمـاء      الطفل،  وأشار علي أن اللعب الهادف الجميل يكون بطري         
،واللعـب مـن   المسلمين دور كبير في االهتمام باللعب في حياه الطفل مما ينمي لديهم الثقـة بالنفس       

    .األنشطة المحببة لألطفال في هذه المرحلة التي تناولتها الباحثة 

  :النظريات الكالسيكية في تفسير اللعب
  :نظرية الطاقة الزائدة •

ه النظرية في أواخر القرن الماضي على يد الـشاعر األلمـاني شـيلر ووضـع          ظهرت هذ  
الذي صاغ نظريته المعروفة باسم فـائض الطاقـة     ) هربرت سبنسر (أساسها، ثم بعد ذلك الفيلسوف      

 إذا توافرت له طاقة عما يحتاجـه للعمـل          ،أن اللعب مهمته التخلص من الطاقة الزائدة      : وخالصتها
 لكنه  ،فتتولد لديهم طاقة زائدة في اللعب، أن هذا معقول إلى حد ما           .  في اللعب   هذه الطاقة  فرغفانه ي 

ال يفسر حقائق اللعب كلها فالقول به تسليم بان اللعب مقتصر على الطفولة وهذا ال ينطبـق علـى                   
نحو اللعب، فإذا كان اللعب مرتبطا بوجود فضل الطاقة الزائدة، فكيف            ن عند الكبير ميل   االواقع، إذ   

نسب الحيوان الصغير أو الطفل إلى درجة تنهك فيها قواه كما تشاهد ذلك غالبـا               تكن شرح كيفية    يم
في الحياة العادية، مما ال شك فيه، نجد اتجاها يحرم اللعب من دورة النشط المؤثر في عملية النمو،                  

ه الطاقـة  كما يحذف دور الظروف االجتماعية واالقتصادية وتأثير المحيط اإلنساني في إثـارة هـذ       
  ).34،35: 2005حجازي،(ها لصالح اإلنسان يوتوج

ومحور هذه النظرية يقوم على أسس أن اللعب يستثار عند الفرد من خالل خاصية التخلص                
ن معدل النمو عند األطفال عاٍل ولكنه ال يستنفذ ما يتولد لديهم من             ألمن الطاقة الزائدة لديه، وبذلك      
نمـو  وى اللعب، وفقا لهذه النظرية فان المـشاعر الجماليـة العليـا             الطاقة فيدفعهم فائض الطاقة إل    

: 2002شـعث، (الملكات الفنية ينشأ نتيجة لممارسة اللعب وهذا اكتشاف هام من الناحيـة التربويـة    
79.(  
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وهذا يستند إلى أن الطفل يمتلك طاقة زائدة بداخله ناتجة عن حاجاته وتراكم هـذه الطاقـة                  
ائدة مما ييسر عليه إخراجها عـن طريـق         زقة للتخلص من هذه الطاقة ال     يدفعه في البحث عن طري    

أن اللعب أصـل الفـن وانـه تعبيـر          ب)هربرت سبنسر (الفيلسوف االنجليزي   ويقول  اللعب المختلفة   
وقد اعتمد الكثير من العلماء والفالسفة والمربيين أيضا هـذه النظريـة       ،  عشوائي عن الطاقة الزائدة   

جـدت  وقدومن ساحات اللعب المختلفة في المدارس واألماكن العامة في النهاية           نشئوا العديد   أولذلك  
هذه النظرية اعتراضا وهو أن الطفل يلعب ويصر على اللعب رغم تعبه ومرضـه أي أن اللعـب                  

116: 2003خليفة، (ا على من لديه الطاقة الزائدة ليس محصور.(  

  :نظرية اإلعداد للحياة المستقبلية •
 أن اللعب الحي عبارة عن وظيفـة  )Karl gross كارول جروس (النظريةواضع هذه  يرى 

بيولوجية هامة، فاللعب يمرن األعضاء، وبذلك يستطيع الطفل أن يسيطر عليهـا، ولـن يـستعملها                
ن اللعب يأخذ أشكاال خاصة عند كل نوع من أنواع الحيوانات، وترى            أ و ،استعماال حرا في المستقبل   

ن تركيبة جسمه أكثر تعقيدا وأعمالـه أكثـر أهميـة           من غيره إلى اللعب أل    أن اإلنسان يحتاج أكثر     
  .واتساعا في المستقبل ومن هنا كانت فترة طفولته أطول ليزداد لعبا وتتمرن أعضاؤه

 علـى  تطبيقهـا  يـصح  كمـا  اإلنسان، على تطبيقها يصح هذه)  جروس (نظرية أن ونرى
 وتفاعالتها بعناصرها غنية اإلنسان فحياة والحيوان، اإلنسان حياتي بين بالفارق احتفاظ مع الحيوان

  ).36: 2005حجازي،( المحدودة البسيطة الحيوانات بحياة قورنت ما إذا ،المختلفة وحاجاتها

فاللعب هدفه ممارسة وتطوير المهارات الالزمة لحياة البالغين، فاألطفال الـصغار الـذين               
الدرامي فإنهم يتدربون على مهارة األبـوة واألمومـة         االجتماعييلعبون دور األم واألب في لعبهم       

المطلوب منهم القيام بها في حياتهم، كراشدين أي أن اللعب نشاط غريزي يلجأ إليه اإلنسان ليتدرب                
وأهم ما قدمته هذه النظريـة هـو أن         . جل البقاء أاستعدادا للصراع من    على مهارات الحياة و يتقنه      

  .)81: 2002شعث،( ير ذلكن بدت غإللعب ممارسات هادفة و
هذه النظرية يعتبر اللعب وسيلة للتدرب على ظروف الحياة المستقبلية، وتـستند هـذه               وفي

النظرية على األساس البيولوجي للطفل أكثر من اعتمادها على مظاهر اللعب ذاتـه، فعلـى سـبيل                 
 وإنمـا ألن    . ولهـو  نه طفل أو ألن مراحل الطفولة هي مرحلة لعب        لمجرد  أ  المثال الطفل ال يلعب     

  .الطبيعة جعلت من هذه المرحلة إعدادا لنشاط الكبار

وتنطبق هذه النظرية على لعب األطفال باألسلحة، كالسيوف والمدافع على انه استعداد للقيام             
ـ  كما يعتبر لعب البنـات بالـدمى وأدوات المطـبخ والخياطـة           . بالقتال لمواجهة األعداء    اًانعكاس



 
  

17

 واللعب هنا أسلوب للتدريب على عمل جدي مهم فـي  ،في المستقبل   هام البيتالستعدادهن للقيام بم 
  ).117 :2003خليفة،(حياتهم المستقبلية 

  :النظرية التحليلية •
وهو يقول أن اللعب هو تلخـيص   )ستانلي هول( صاحب هذه النظرية العالم النفسي التربوي     

ر القرون واألجيـال، ولـيس إعـدادا        لضروب النشاطات المختلفة التي مر بها الجنس البشري عب        
للتدريب على نشاط فعلي ومواجهة صعاب الحياة، فالطفل حينما يجمع حول جماعات الرفاق ليلعب              

 وهذه تمثل مرحلة من مراحـل       ،  معهم، إنما يمثل في عمله نشأة الجماعات األولى في حياة اإلنسان          
لمدنية التي مرت عليه، كما يلخص الممثـل        دوار ا ألص في لعبه    لخاإلنسان ي فذن  إالتقدم في الحياة،    

  )36،37 :2005حجازي،(على المسرح تماما تاريخ امة من األمم في ساعات قليلة

نظريـة دارويـن    اه بنظريةهمأ وتمتد هذه النظرية إلى النظريات الخاصة بتطور اإلنسان و        
 خبرته مـع األطفـال   وتأثر بها ستانكي هول وأضاف إليها من" أصل األنواع" كما جاءت في كتابه  

 رى هذه النظرية أن الطفل    ت النظرية التلخيصية، و   باسم عرفت  فيما بعد      ب بنظرية ليقوم بتفسير اللع  
 فالطفل يمثل اإلنسانية    ، يلخص تاريخ اإلنسانية من الحياة البدائية حتى عصره الحالي         ،   يلعب عندما

كما ترى هذه النظريـة انـه مـن         . هويحتفظ بتراث  األحقاب التي مر بها أسالف       ،  في تاريخها هذا  
ها اإلنـسان بهـذه األدوار المختلفـة،    في التي يمر  فيبرز المراحل الضروري نمو علم النفس السليم    

  ).80،81: 2002شعث،(ويخرج بها حتى يكتمل نموه 

  :نظرية التحليل النفسي •
 أن بإمكـان  Sigmund Freud "يـد و سـيجموند فر "نظرية التحليل النفـسي  يرى صاحب

طريق اللعب، ففي اللعـب    عن  ألطفال التخلص من المشاعر المرتبطة باألحداث والخبرات المؤلمة         ا
ـ   اًخر مثال يفيد من سلوكه إذا كان خاطئ       آيستطيع أن يبدل الدور بدور       يتعـرض  أن   مثـل    يئاً أو س

داخـل   أو ،يقوم بضربهافيقوم الطفل بتفريغ ما بداخله على دميته  فحد الوالدين   أ  الطفل للضرب من    
. سقاطية يتعامل مع مشاعره ويسيطر عليها      في اللعب، وبهذه العملية اإل     هالمدرسة يقوم بضرب زميل   

وبذلك يكون للعب وظيفة نفسية في حياة الطفل في تخفيف ما يعانيه من صراعات وقلق نفسي عـن          
  ).81،81: 2002شعث،(طريق اللعب ويحاول التغلب على مخاوفه والتخفيف منها 

فاق أرحب ظهر دور اللعـب بـشكل واضـح          آ أتباع فرويد التحليل النفسي إلى       وعندما مد 
" ويميالنـي كاليـن   " انـا فوريـد   " من   ٌ واهتمت به النظريات التحليلية بدرجة اكبر فقد ركزت كل        

 لألطفال، وطورت كالين أساليب استخدمت فيها اللعب كفنية عالجيـة  يجهودهما على التحليل النفس  
  ).313: 2007كفافي وآخرون،(
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  :النظرية المعرفية لتفسير اللعب •
 غيـرهم   ونرون ومنهم بياجيه و بر    ياحتل اللعب أهمية كبيرة في حياة علماء النفس المعروفي        
  :نر في تفسير اللعبوراء بياجيه وبرآمن علماء النفس المعاصرين، وسوف تتناول الباحثة فيما يلي 

  :نظرية بياجيه في تفسير اللعب )أ
لنمو المعرفي هي محور النظرية المعرفية والتي ينتمي إليهـا عـالم الـنفس              تعتبر دراسة ا  

المشهور جان بياجيه، في تفسيرها لنمو وتعلم الكائن اإلنساني وبذلك سنتكلم عن تفسيراته الخاصـة               
  :باللعب ونذكر منها

يـة  اللعب متطلب أساسي ضروري لحدوث النمو بجميع جوانبه العقليـة واالجتماعيـة واالنفعال             -
 .والجسمية والوجدانية

 :يمر الفرد في مرحلة نموه بعدة مراحل وهي -

 .وهي مرحلة تمتد حتى سن الثانية من عمر الطفل: مرحلة التفكير الحسي الحركي §

 . هي مرحلة تمتد حتى سن السابعة ومنها يطور الطفل مفاهيمه:مرحلة التفكير الحسي §

ة تمتد حتى سن الثانية عـشر وتعتبـر هـذه           هذه المرحل : مرحلة العمليات العقلية المادية    §
 .المرحلة الفئة المستهدفة للبحث

 اً في هذه المرحلة تنمو قدرات الفرد العقلية ليصبح قـادر          :مرحلة العمليات العقلية المجردة    §
على اإلدراك العقلي المجرد والتفكير المعقد وتمتد هذه المرحلة بين سن الثانيـة عـشر حتـى                 

 ).39،40: 2005حجازي، (الخامسة عشر 

 .يشكل اللعب ونشاطاته مؤشراً يدل على نمو الطفل ونضجه -

ن التطور المعرفي والعقلي والتفكيري لدى األطفال هو نتيجة طبيعية للتفاعل بين الطفل وبيئتـه               إ -
 ).83: 2002شعث،(

وبذلك يتكلم بياجيه عن اللعب الرمزي واللعب اإليهامي الـذي يـسمح بتمثـل  التطـورات       
موز وممارستها، ويساعد هذا اللعب الطفل على التعبير عن مشاعره التي تـصاحب خبراتـه،               والر

ويحدث لعب التقليد، كإعداد للعب األدوار وإعادة لتمثيل األحداث المألوفة التي تعبر عن جهد الطفل               
في تذكر الماضي، وتحظى نظرية بياجيه للعب وظيفة بيولوجية واضحة باعتباره تكرارا وتجربـة              

  ).313: 2007 كفافي، وآخرون،(بالمواقف والخبرات الجديدة  نشطة تهتم عقلياً

  نظرية برونر) ب
 إلى أن اللعب يمثل العمل الجاد والذي يقوم به الكائن اإلنساني لتحقيـق              جيروم برونر أشار  

ـ               ب نموه المتكامل والمتوازن، وهو العمل األهم للطفل لتطوير معارفه ومفاهيمه، وبذلك يكـون اللع
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أداة للنمو المعرفي وبناء للشخصية االجتماعية المتكاملة للطفل بشكل خاص، والكائن اإلنساني فـي              
  .مختلف مراحل النمو بشكل عام

  . تحقق له النتائج أن عملية اللعب تهم الطفل بشكل أساسي أكثر منأنبرونرويفيد 
لهم تساعدهم فـي اكتـشاف       األطفال بمحاوالت متنوعة لمعالجة المشكالت من وضع خيا         يقوم بذلك

  ).85: 2002شعث، (مشكالت حقيقة في حياتهم المستقبلية 

ويشير علماء الغرب علي أهمية اللعب في حياة الطفل من خالل تفريغ الطاقة في اللعب دون تدخل                  
  .كما أنه طريق مرن ألي التعلم ويتضمن عناصر الحيوية والنشاط لديه من الخارج 

  :وظائف اللعب
  : ما يليفية وظائف اللعب حدد خوالد

أن اللعب وسيلة مرنة يمكن أن توفر فرصا أو مداخل إلحداث النمو والتوازن عند األطفال                -
 .نه يشبع ميولهم ورغباتهمأباإلضافة إلى 

اللعب وسيلة اجتماعية لتعليم األطفال قواعد السلوك وأساليب التواصل والتكيف وتمثل القيم             -
 .االجتماعية

للعب أداة ترويض لتطوير جسم الطفل وإنمائـه وتـشكيل أعـضائه وإنـضاجها              كما أن ا   -
 .وإكسابها المهارات الحركية المختلفة التي تنطوي على أهداف تربوية

كما أن اللعب وسيلة فعالة في اكتشاف شخصية األطفـال وإمكانـاتهم النفـسية والعقليـة                 -
 .والثقافية

 لمساعدتهم على حل بعض المشكالت التي يعـاني     إليها المربون  اللعب طريق عالجية يلجأ    -
 .االضرابات الشخصية والنفسية والعقلية والحركيةمثل  ،منها األطفال

اللعب يمثل أداة فعالة في تنشئة األطفال وبناء شخصياتهم وتوازنهم االنفعـالي والعـاطفي               -
علـى البيئـة    وإكسابهم بعض االتجاهات والمفاهيم االجتماعية التي تساعد على التكيـف           

 .والمهارات الحياتية

كما أن اللعب يمثل من الناحية التربوية أداة فعالة في تكوين النظام القيمي واألخالقي مـن                 -
 . نشاطاته والتواصل مع اآلخرينلخال

أن اللعب وسيلة عالجية فعالة في تخليص األطفال من المؤثرات االنفعالية واالضـطرابات        -
 . إليهمالنفسية إلعادة التوازن

ويشكل اللعب أيضا أداة تعبير وتواصل بين األطفال بغض النظر عن االختالفات اللغويـة               -
       .والثقافية فيما بينهم
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أن اللعب أداة تربوية وسيطة تساعد على إحداث تفاعل الفرد مع عناصر البيئـة لغـرض                 -
 ).94: 2003الخوالدة،(تعلم الفرد وإنماء شخصيته وسلوكه 

احثة أن اللعب يمثل أداة فعالة في تنشئة الطفـل وبنـاء شخـصيته وإكـسابه بعـض                    تري الب 
  . و يعتبر وسيلة مهمة للتواصل بين بعضهم البعض،االتجاهات والمفاهيم االجتماعية 

  

  

  : للعب وهي كالتالي آخرىيذكر بدير عدة وظائف
 .األشياءيمثل اللعب وسيلة تعليمية تقرب المفاهيم وتساعد على ادارك معاني  -

عتبر أداة فعالة في تعزيز التعلم وتنظيمه لمواجهة الفروق الفرديـة وتعلـيم األطفـال وفقـا                 ي -
 .إلمكانياتهم وقدراتهم

 إليها المربـون لمـساعدتهم فـي حـل بعـض المـشكالت              أيفيد اللعب طريقة عالجية يلج     -
 .واالضطرابات التي يعاني منها األطفال

 .صل بين األطفاليشكل اللعب أداة تعبير وتوا -

 .يعمل اللعب على تنشيط القدرات العقلية وتحسن الموهبة واإلبداعية لدى األطفال -

 . في نطاق الجماعةاً ذاته من خالل التفوق على اآلخرين فردي الطفلويؤكد -

 .يتعلم التعاون واحترام حقوق اآلخرين -

 .يعزز انتمائه للجماعة -

 . والتخيل والتفكيريساعد في نمو الذاكرة واإلدراك -
  ).102،103 :2007،بدیر(یكتسب الثقة بالنفس واالعتماد علیھا لیسھل اكتشاف قدراتھ  -

يعتبر اللعب أداة تساعد علي أدراك معاني األشياء وتقرب المفـاهيم لـديهم ،و وتـزود المـتعلم            
  .م حقوق الغير التعاون والثقة بالنفس والمثابرة ،و تحقيق الذات واالعتماد علي النفس واحترا

  :فوائد اللعب
  :لعب يمكن تلخيصها كما يلي من الفوائد لَاًيبين عبد الحميد عدد

 . وسيلة تعليمية أخرىأيةتزويد المتعلم بخبرات أقرب إلى الواقع من  -

أن اللعب له دور في عمليات التشخيص حيث يختلف سلوك الطفل المضطرب نفـسيا وهـو                 -
 . ومما بذلك يعبر الطفل عن مشكالته وصراعاته واحباطاته.يلعب عن سلوك الطفل العادي
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-       نه وسيلة لفهـم دور الطفـل       أنظر إلى اللعب على     في إطار الصحة النفسية والعالج النفسي ي
 .وسلوكه ودراسة مشكالته وعالجها

ر يوفر اللعب السالح واألمن للمتعلم كما يزيد من واقعية الطبيعة للمتعلم ألنهم يقومون بـأدوا               -
 .حقيقية لمعالجة مشكالت حقيقية

 االنفعالي   و والمهاري) الحقائق والمفاهيم والمبادئ  ( اللعب كافة أنواع التعلم المعرفي      في يتحقق -
 .االتجاه نحو األنظمة والموضوعات التي يدرسونها مثل تغيير

 .حقق اللعب المشاركة االيجابية من المتعلم والمعلمي -

 إسهامه في المواقف الحياتيـة التـي يجـب أن            مثل بعض الجوانب اللعب يكشف للمتعلم عن      -
 ).46،47: 2000عبد الحميد، (المستقبل يكرس فيها اكبر وقت وجهد يتخصص فيها في 

  :أشكال اللعب
  :تتعدد أشكال اللعب وقد صنفها الحيلة فيما يلي

د والمبـادئ المنتظمـة    تغيب القواع  ا تتمثل في األشكال األولية للعب، وفيه      :األلعاب التلقائية  -
 ومعظم هذه األلعـاب     ا حينما ال يهتم به    ا كما يرغب، ويتوقف عنه    اللعب، ويلعب الطفل فيه   
 .استقصائية واستكشافية

 يشمل هذا النوع من األلعاب جميع األنشطة التي يقـوم بهـا             :األلعاب الترويحية والرياضية   -
 .الشعبيةخر ومنها األلعاب آاألطفال والتي تنتقل من جيل إلى 

 وهي من أكثر األلعاب شيوعا في عالم الطفولة المبكرة، وهي من األلعاب             :األلعاب اإليهامية  -
 ممـا    الشعبية، فيها يتعامل الطفل مع المواد والمواقف كما لو أنها تحمل خـصائص أكثـر                

 .تتصف به في الواقع

األنشطة الفنية التعبيرية التـي  وتعد من  ، ةالتركيبياأللعاب   وهي إحدى أنواع :يةناأللعاب الف  -
 .تنبع من الوجدان والتذوق الجمالي ومنها الرسم بالمواد المختلفة

 يشمل هذا النوع من األلعاب كل عملية يقوم بهـا الطفـل    :األلعاب االستطالعية االستكشافية   -
 .ة لشيء ما وكيف يعمل هذا الشيءيلمعرفة المكونات التركيب

حكمه قواعد موضوعة وله بدايـة      تهذه األلعاب نشاطًا مميزا لألطفال       تمثل   :األلعاب اللغوية  -
غوي بين األطفـال وتـدريبهم      له االتصال ال  ءمحددة وكذلك نهاية محددة من خاللها تبين كفا       

 .على االستخدام الصحيح

 من خالل هذه األلعاب يكتسب الطفل معلومات ومعارف وخبرات متنوعة، :األلعاب الثقافيـة   -
 .نها األنشطة القصصية المختلفةويدخل ضم
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جـه لألطفـال الـذين يعـانون مـن       وهي أوجه التشابه المختلفة التي  تو    :األلعاب العالجية  -
 .اضطرابات نفسية مختلفة لتخليصهم مما يعانون

 .لعاب البناء والتشييد بالطرق والمواد المختلفةأ يمثل هذا النوع :األلعاب التركيبية البنائية -

 ويعتمد هذا النوع من األلعاب على خيال األطفال الواسـع ومقـدرتهم             :مثيل األدوار لعاب ت أ -
 وهنا يعكس األطفـال     ،لشخصيات الكبار مقلدين سلوكهم   األطفال  وفيها يتم تقمص    ،  اإلبداعية

نماذج الحياة اإلنسانية والمادية المحيطة بهم، وينشا هـذا النمـوذج مـن اللعـب اسـتجابة               
قوية يتأثر فيها الطفل بنموذج عن الحيـاة فـي الوسـط المحـيط بـه                النطباعات انفعالية   

 ).20،21: 2004الحيلة،(

أهـداف  وتعريف  الفي هذا الفصل عن لعب األدوار من خالل المفهوم، و          تتكلم الباحثة سوف  
أنـواع تمثيـل األدوار، والمبـادئ    ، ة، افتراضات، مجاالت، طـرق التمثيـل    ت أهمي ولعب األدوار، 

ـ  ه، مزايا هب األدوار، أشكال لعب األدوار، شروط لعب األدوار، خصائص        األساسية في لع   ، ه، عيوب
  .هخطوات

  :لعب األدوار: ثانيا
  :مفهوم لعب األدوار

ر مصطلح عام يرمز إلى التمثيل التلقائي للمواقف التي تشتمل علـى العالقـات              ادوأللعب ا 
واقعيـة علـى المواقـف     وتهدف طريقة لعـب األدوار إلـى إضـفاء المزيـد مـن ال              ،  اإلنسانية
، حيث يقوم التالميذ بتمثيل دور الطبيب أو        يويطلق أحيانا على لعب األدوار باللعب التمثيل      ،التعليمية
 ويعد لعب األدوار من انسب أنواع األنشطة التمثيلية التي يمكن االسـتفادة منهـا               ،  الملكأوالقاضي،

دم عليه السالم وعلمـه األسـماء       آخلق اهللا   أ تمثيل الدور قديما عندما      شوقد ن . داخل حجرة الدراسة  
 بِأَسـمآئهِم  أَنبـأَهم  فَلَمـا  بِأَسـمآئهِم  أَنبِـئْهم  آدم يـا  الَقـَ :" ىقال تعال ، كلها ثم أمره أن يقوم بدور المعلم، ويعلم المالئكة       

 ومن بعـده جـاء      ]33ية  آ.البقرة" [ تَكْتُمـون  كُنـتُم  ومـا  تُبدون ما وأَعلَم واألَرضِ السماوات غَيب أَعلَم إِنِّي لَّكُم أَقُل أَلَم قَالَ
طريـق القـدوة وتمثيـل األدوار    عـن   فكان يعلم النـاس  ،)صلى اهللا عليه وسلم( رسول اهللا محمد 

  ).140،141: 2003حلس،(

ا  تـسورو  ن الكريم في قصة الملكـين الـذين       آعلى وجود لعب األدوار في القر     ومن األدلة   
إلبراز الجوانب السلبية الحتباسه عن لقاء الناس يومـا فـي            (- عليه السالم    -المحراب على داود    

  :األسبوع، ولو كان هذا االحتباس بقصد العبادة قال اهللا تعالى

  . بدور تمثيلي أمام الصحابة- عليه السالم -قام جبريل 
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 صـلى   - جلوس عند رسول اهللا      بينما نحن :  قال   )رضي اهللا عنه     (عن عمر بن الخطاب   ف
 إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثوب شديد سواد الشعر ال يـرى عليـه أثـار                -اهللا عليه وسلم    

. .اخبرني عن اإلسالم  " ه وقال   يه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذ      يالسفر وال نعرفه، فاسند ركبت    
ثم انطلق فلبيت ثالث، ثـم    : عمرقال  .. .خبرني عن اإلحسان  أو: قال  . .خبرني عن اإليمان  أف: قال  
نه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم     إف: علم، قال أاهللا ورسوله   :  يا عمر، هل تدري من السائل؟ قلت         :قال

  ).360،361: 2003الخوالدة، عيد، (أخرجه مسلم وابن حبان 

 وهي لفافة الورق التي يكتب عليهـا       "Rolt"مفهوم لعب الدور من الغرب مأخوذ من كلمة         و
الممثل، وهكذا فإنها مأخوذة من االستخدام المسرحي للكلمة والذي يعني الدور الخاص بالممثل             دور  

بشكل تقني إلى العلوم االجتماعية ألول مرة فـي         " Role"وقد دخل مصطلح الدور     . في مسرحية ما  
 Mead يـد -، ومLintonالثالثينات من القرن العشرين على أيدي بعض البـاحثين مثـل لينتـون    

  ).210: 2005القضاه، الترتوري،( Morenoنو وموري

من عناية وحدد له ثالثة أنـواع  "مرينو "فيما أوله ، وقد أوضح أهمية الدور بالنسبة للسيكو دراما     
  :وهى كالتالي

 مثل الرياضي الشره، المحب للنوم، وهنا يتحدد الدور مـن  Somatic Role: الدور الجسماني  -
  خالل صفات فيزيقية 

 نجـم الـسينما،   ، وهي األدوار ذات الصفات النفسية المرضية مثل البطل   : سيكودراميالدور ال  -
 .والتي تنمو داخل الخيال

خر ما يمكن أن ينصرف عليها      آأفراد األسرة،و األصدقاء، وفي      ،  مثل مهن : الدور االجتماعي  -
 ).189،190: 2004حسين، ( من أدوار 

  
حيث طبقها للمرة األولي فـي مـدارس        ) مورينو(وتنسب هذه الطريقة إلي العالم النمساوي       

لعب األدوار، تمثيـل  األدوار،  ( ثم انتشرت بعد ذلك في العالم بأسماء متعددة هي    1911النمسا عام   
عقلياً ووجدانياً لـدى    الً  وتمثيل األدوار تقنية يمكن تدريسها في المدارس كونها تحقق تفاع          )المحاكاة

  )2000،143:الحصري، العنيزي( الطالب تجاه مشكلة تطرح أمامهم

  :راألدواتعريفات طريقة لعب 
بأنه نشاط يستخدم لتنفيذ المسرحيات التعليمية يقوم التالميذ من خالله          :"  اللوح و عفانة، هيعرف -

بتمثيل المواقف واألنشطة من خالل أنماط التمثيل الملتزم بحفظ النص مسبقا من قبل المتعلمـين          
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عداد وتهيئة التالميذ وتوزيع األدوار عليهم ومناقشة التالميـذ وبـذلك           ويكون دور المعلم هو اإل    
 ).61،62: 2007:عفانة، اللوح("يكون داخل أسوار المدرسة بإمكانيات متاحة وبسيطة

تدريب يقوم الفرد أثناءه باقتراض دور، ويشخصه داخل موقـف دون           "  بأنه :ويعرفه سليمان  -
ي يكون عليه في المـسرح، ويتطلـب ذلـك الـوعي            الدخول في مشاكل الشخصية بالشكل الذ     

: 2005،  سليمان"(بخصائص ومطالب الدور في الحياة الواقعية، وأسلوب معايشة لهذه المطالب           
292.( 

بأنه طريقة تعليمية تقوم على تمثيل موقف يمثل مشكلة محـددة مـن قبـل                :" ويعرفه الجالد  -
ص الطلبة الممثلـون الشخـصيات الموقـف        بعض الطلبة وبتوجيه المعلم، وخالل التمثيل يتقم      

وأحداثه ويدون أدوارهم بفاعلية في حين يشاهد الطلبة اآلخرون ويالحظون المواقـف الممثلـة              
" وينقدوها، بعد االنتهاء من التمثيل ينظم المعلم مناقشة موجهة يـشارك فيهـا الطلبـة جميعـا                

 ).151: 2008الجالد،(

حد األنشطة التعليمية التي تعتمد علـى األداء        أ :" بأنه  لعب األدوار  ويعرف جاب اهللا وآخرون    -
اللغوي التمثيلي لبعض القصص والنصوص الشعرية، التي حققت بأسلوب حواري بين مجموعة            

جـاب اهللا  (" من الشخصيات التي يقوم الطالب بلعب أدوارها فـي ضـوء ميـولهم وقـدراتهم       
 ).20: 2005وآخرون، 

مجموع اإلجراءات التفصيلية الخاصة التـي      "ب األدوار بأنه  بتعريف لع ويقوم الخوالدة وعيد     -
دوار شخصيات  أتتيحها في إكساب المتعلمين المعارف والمهارات والخبرات، من خالل قيامهم ب          

قصد إبرازها وتسليط الضوء عليها     بتمارس تلك السلوكيات أو المهارات أو تتبع تلك المعارف،          
 ).360: 2003الخوالدة، عيد، "(محددة هي الحصة ومعرفة القصور فيها وعالجها في فترة 

قيام المتعلم أو مجموعة من المتعلمين بتمثيل بعـض األدوار          " بأنه   كما يعرفه عليان والريس    -
تمثيال تلقائيا دون إعداد مسبق، أي تشكيل ارتجالي أمام الطلبة في الـصف أو مجموعـة مـن                  

 مدير المدرسة والمعلمين، ويتوقف نتـائج       المشاهدين لتمثيل رجال األمن واللصوص، أو تمثيل      
عليـان،  ( التـي تليهـا      تمثيل األدوار علـى المناقـشات التـي تعقـب التمثيـل واألنـشطة             

 ).1999:521الريس،

بأنه تقمص الطالب الشخصية غيـر شخـصية        "  لعب األدوار    ويعرف أبو الهيجاء وعاشور    -
 ).521: 2004، اء، عاشورأبو الهيج(" سواء كانت هذه الشخصية تاريخية أو واقعية

 في أساسـها علـى المـشاركين        تقومطريقة تمثيل األدوار  "  لعب األدوار بأن   ويعرف الحيلة  -
ـ والمراقبين في موقف ينطوي على مشكلة حقيقة والرغبة في التوصل إلى الحل والفهـم ال         ذين ل

 تكـون وسـيلة   يولدهما هذا االشتراك وتوفر طريقة تمثيل الدور عينة حية من السلوك األساسي  
 ).278: 2002الحيلة،(" للطلبة الستكشاف مشاعرهم وتطوير مهارة حل المشكالت
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دوار الشخصيات تاريخية، أو واقعية اجتماعيـة أو        أتمثيل  "  تمثيل األدوار بأنه   ويعرف سالمة  -
أو ثقافية، وقد يكون التمثيل تلقائيا في الفصل بأن يمثل  التلميذ دور  المدرس أو مدير المدرسة                  

زميال له، وقد يكون مخططا له بعد اطالعه على مسرحية وحفظ دور فيها أو كـل آليـة مـن                    
المدرس المشرف على المـسرح أو قـد يكـون التمثيـل الحـر، تمثـيال لأللعـاب الحـرة                    

 )363،2001:سالمة"(

تمثيل تلقائي في حجرة الدراسة يقـوم بهـا الطالـب أو            "يعرف فرماوي لعب األدوار بأنه        و -
عة من الطالب بتمثيل شخصية أو شخصيات من الواقع بـالمالبس المختلفـة ويـستخدم               مجمو

 ويستخدمون في أثناء ذلك     ،األطفال الحركات التي تبرز طبيعة الشخصيات التي يقومون بتمثيلها        
  )12 :2004  ،فرماوي(" بعض الخامات واألدوات

حقيقيـاً فـي     ى يمثل سلوكاً  ذيب ال  أحد أساليب التعليم والتدر    "لعب األدوار بأنه   فرجيعرف    و -
 ، التي تـستند إلـيهم بـصورة تلقائيـة          حيث يقوم المشتركون بتمثيل األدوار     ،  موقف مصطنع 

 )195 :2005فرج، ("وينغمسون في أداء أدوارهم حتى يظهروا الموقف كأنه حقيقة

ليميـة   تعد طريقة تمثيل األدوار إحدى الطـرق التع        ": بقوله لعب األدوار كما يعرف جرجس     -
التي تستخدم الستقصاء المشكالت التي تتصل بالمتعلمين سواء أكانـت اجتماعيـة أو وطنيـة،               
وذلك من خالل تمثيل المواقف التي تستدعيها المشكلة، وهي أيضا طريقة تساعد المتعلمين على              
حل مشكالتهم الشخصية واالجتماعية، وتحثهم على استقصاء القـيم الشخـصية واالجتماعيـة             

من خالل تحليل المشكلة بطريقة ممثلة وفيها يقـوم بعـض التالميـذ بالتمثيـل               . ق منها والتحق
 ).239،240: 1999جرجس، ("خر بالمشاهدةوالبعض اآل

 التلميذ بدور شخصية أخـرى      فيه    يقوم " طريقة تمثيل األدوار بأنه    ويعرف الشافعي وآخرون   -
راء هـذه الشخـصية     آ وبعيـد عـن       ،سواء أكانت هذه الشخصية تاريخية أو خيالية أو واقعية        

 ).357: 2002الشافعي وآخرون،("وأفكارها في الموضوع أو القضية المطروحة 

ية يتعامل بها الطالب مع المشكلة عن طريـق         لطريقة عم "ويعرف الربيعي لعب األدوار بأنه     -
كيـف  وبنـاء لت  ،  عن طريق تحليلهـا    االجتماعيةالتمثيل ولعب األدوار وذلك لمعالجة المواقف       

وذلك من خالل تنشيط الطلبة وتحديد المشكلة وتحـضير المـشاهدين           ،  السليم مع هذه المواقف   
  )114:2006الربيعي،(."والمسرح أيضاً،ثم القيام بالتمثيل والمناقشة والتقويم

تتضمن التمثيل التلقائي لموقف بواسطة فـردين       "  بأنها ويعرف زيتون طريقة تمثيل األدوار     -
مون بالتمثيل، ويقوم كـل  ها التالميذ الذين يقوقف الذي رتبالحوار من واقع الموابع أو أكثر، وين  

شخص من الممثلين  بأداء الدور طبقاً لما يشعر به، أما التالميذ الذين ال يقومون بالتمثيل فأنهم                 
ــدين،  ــين والناق ــدور المالحظ ــون ب ــوم    يقوم ــة تق ــأن المجموع ــة ف ــد التمثيلي وبع

  .)226:2003زيتون،"(بالمنافسة
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في لعـب األدوار أو تمثيلـه بتبنـي سـلوك أو              نشاط يقوم به التلميذ   "ويعرفه حمدان بأنه     -
فلعب الدور ال يعلم فقط معرفة أو خبرة منهجية محددة          ،  أحاسيس الفرد الذي يجسد الدور نفسه     

ـ    إبل يعايش التلميذ العواطف أو المشاعر اإلنسانية سواء كانت هذه بالطبع             ي يجابية أو سلبية ف
  .)192:2001، حمدان" (طبيعتها

يقوم به الطالب في حجرة الدراسة ،وتعتبر أحدى الطرق المهمة فـي             لعب األدوار هو تمثيل تلقائي    
  تجسيد شخصيات من الواقع مما يدخل السرور والمتعة لدي الطالب 

  :أهداف لعب األدوار
           االجتماعية واإلدارية تنمية اتجاهات الطالب في معالجة المشكالتيهدف لعب األدوار إلى 

نه ال بد أن يرتكز إا كان لعب األدوار يستند إلى قدرة الطالب على االرتجال فاليومية لم  
  :على أهداف تعليمية ويقوم الحيلة بتحديده كما يأتي

 .تنمية روح التعاون والعمل في فريقـ  

 النظرية إلى واقع الحياة االجتماعية التي       الربط بين النظرية والتطبيق، بتقريب المفاهيم المنهجية      ـ  
 .يعيشها الطالب

دوار حياتية كثيرة وذلك من خالل التعـرف        أ الطالب على إكسابه فرصة للتدريب على        ةساعدمـ  
األب والمعلمة كل في وظيفتـه      وعلى سلوكيات إنسانية ذات أنماط متعددة مثل الطبيب في العيادة           

 .في المجتمع

 .للغوية والحركية والفكريةتوظيف المهارات اـ 

 .ساعدة المعلم على اكتشاف ميول الطلبة ورغباتهم ومن ثم تعديلهامـ 

 .عب األدوار على فهم ذاته وفهم اآلخرينلمساعدة المشترك بـ 

 .إثراء االستخدام اللغوي حول موضوع معين أو قضية معينةـ 

ـ             اـ   ول الموضـوع نفـسه     لتعرف إلى جوانب متعددة للموضوع من وجهـة نظـر الطالـب ح
  ).283: 2002،الحيلة(

               ويحدد جرجس األهداف التي يمكن أن نحققها من خالل استخدام طريقة تمثيل األدوار 
  :ومنها ما يلي

 .نمية الثروة اللغوية لدى الطالب من خالل التفاعل والتخاطب أثناء التمثيلتـ 

الشخـصية   لتعبير عنها بما يتأقلم مـع خصائـصه   كتساب الطالب القدرة على تنظيم األفكار وا      إـ  
 .بهدف صقلها وإنمائها

 .تنمية روح االعتزاز واالنتماء للوطنـ 

 .نمية االتجاه عند الطالب نحو حب القيادة والبطولةتـ 
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 .تشجيع التالميذ وزيادة دافعتيهم نحو التعلمـ 

ب فيه كتـاجر بخيـل أو       مرغوالإلسهام في كشف سمات السلوك المرغوب فيه والسلوك غير          اـ  
 .طفل عدواني أو معلم متسامح، أو طفل محب لآلخرين

 .)240:1999، جرجس(ساعد الطلبة على اكتساب الثقة بالنفس فيعززها مـ 

  :أهمية لعب األدوار
 بطريق تمثيل األدوار ما هو إال استمرار لما اعتاد الطلبة أن يعملوه فـي حيـاتهم                 يسالتدر -

 .لمعرفةالعادية للحصول على ا

 وبخاصة ما يتعلق منها بأنشطة المحاكاة تشجع على التفكير والتحليل لـدى             ةن هذه الطريق  إ -
 .ريقها الحقائق والعمليات واالستراتيجياتطالطالب، حيث يتعلم عن 

الجيدة لتعليم الطلبة القيم االجتماعية كما أنها أداة فاعلـة          ق  طريقة تمثيل األدوار من الطرائ     -
 .نظام القيمي عند الطلبةفي تكوين ال

تشجيع الطلبة على االتصال والتواصل فيما بينهما والتعلم من بعضهم البعض بغض النظـر             -
 .عن االختالفات الثقافية واالجتماعية فيما بينهم

-   ا هذه الطريقة أن يتعامل مع مختلف فئات الطلبة بغض النظر عـن             يستطيع المعلم، مستخدم
: 2008عفانة، اللـوح،  ( دة للتعامل بفاعلية في المواقف التعليمية        فهي طريقة جي   ،  قدراتهم

63.( 

تساعد هذه الطريقة على ترسيخ وتثبيت موضوع التمثيل، وأيضا يمكن استخدامها في جميع              -
 .المراحل الدراسية

تساعد الطالب الذي يمثل دور شخصية معينة، من تفهم أبعاد هذه الشخصية وأحوال العصر               -
 .فيهالذي عاشت 

التعبير عن نفسه وبذلك يـتخلص مـن قيـود    على يساعد الطالب المشترك في لعب األدوار      -
 ويواجه زمالءه، ويجعله متعاونا عن بقية الفريق المشترك ويعـوده علـى تحمـل     ،  الخجل

 .المسؤولية

تصال، وكل مـا    لنطق، واأل يتعلم الطالب المهارات الالزمة في عملية التمثيل مثل مهارات ا          -
 .ق يؤدي إلى زيادة في التعلمسب

يستطيع الطالب تكوين صداقات جديـدة، مـن خـالل العالقـات االجتماعيـة التعاونيـة                 -
 ).363،364: 2001سالمة،(

 حيـث   ،  العدوانيـة ويقوم لعب الدور بمعالجة االضطرابات النفسية، مثل االنطواء والخجل،         -
 .مثيلينطلق الممثل ليقضي عليها وليتخلص منها عن طريق الت
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ن التمثيـل عـالج للمـصابين       إكما يفيد في معالجة عاهات النطق أو اضطراباته، حيـث            -
 ).106: 2007صوالحة،(باضطرابات التأتأة والتلعثم وشرود الفكر وأخطاء النطق 

كي روح المنافسة الشريفة بين الطالب وبهذا يشجع الجميع على العمل ومن ثـم اختيـار                ذت -
 .األفضل

ل الجماعي وبذلك يشعر بقيمة العمل الجماعي وبأنه ال يستطيع تقـديم عمـل              بث روح العم   -
 .متكامل وحده

 . لدى الدارسين عامةي والمكانيمعالجة مشكلة التصور الزمان -

 .إبراز النقاط الرئيسية للموضوع وبذلك يكون  عبارة عن  تركيز وتلخيص للدرس -

 ).88،89: 1999السيد، (يساعد علي  الكشف عن الموهبين لدى الدارسين  -

  :راألدوا أساسية في تفسير لعب مناحٍ
 يـد روف "، ومن هـذه المنـاحي منحـى       راألدواهناك عدد من المناحي حاولت تفسير لعب        

"Freud            ن الفرد يميـل    أ الذي يبين أن السلوك اإلنساني يقرره مقدار السرور واأللم الذي يرافقه، و
لسرور والمتعة وتكرارها، أما الخبـرات المؤلمـة فتحـاول    إلى السعي وراء الخبرات الباقية على ا      

تجنبها واالبتعاد عنها، واللعب في األحالم واإليهام ببصره عن الواقع المؤلم، وبذلك يستطيع الطفـل        
 لتهذيب هـذه    تطوير خبراته وممارستها تماما كما يرغب فيها، وفي لعب الدور يقوم الفرد بالتدريب            

التخلص منها وهذا يتطلب من الطفل التدريب على ضبط النفس للتخلص           جل  الخبرات المحزنة من أ   
 فـي  اً الذي كـان عـضو  Levinويبين ليفين من المشاعر المؤلمة والحزينة تجاه نفسه واآلخرين،       

مدرسة الجشطالت ثم طور نظرية المجال، أن سلوك الفرد يتوقف على الموقف الكلي الـذي يجـد                 
ومن خـالل   ،  لعب الدور باختالف شخصيته وعمره وحالته الراهنة      نفسه فيه، وتختلف استجابته في      

  .لعب الدور يمكن الكشف عن أثار العقبات التي تعترض طريقه
خـر حـسب    آمن حين إلـى      هو متغير  بل   اًثابت خاص باألطفال ليس  ال راألدواكما أن لعب    

  .طبيعة المشكلة أو الموقف

من خالل عمليـة    ف ،  يتي التمثيل والمواءمة   من خالل عمل   راألدوالعب   إلي   شيريفبياجيه  أما  
 ويقـوم   ،   بعد أن يقوم المتعلم بالنظر إلى العناصر المحيطـة بـه           ىالتمثيل يرى أن لعب الدور ينم     

عن ذلك   قة، ويعبر ببإدراكها، بعدها يقوم المعلم بتنظيم هذه العناصر المدركة من خالل مثيراته السا           
القـضاة،  (.بذلك يصل المتعلم إلى حالة التكيف والتوازن      من خالل الرموز أو مشاهدات الكلمات، و      

2006 :213(  
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 ظروف اجتماعية تمكن المتعلم مـن       فق و ى فيرى أن لعب الدور يؤد     Shafftelشافتيل  أما  
 وعرض ما يدور في مخيلته، وذهنه، حتى يـصل إلـى            ،  ممارسة دوره الذي يتضمن مشكلة ذاتية     

أن لعب الدور يمكن أن يكون نموذجا يعتمد عليـه  شافتيل  األفكار والمشاعر، ويرى   ل من تعدي  ةحال
 يتم   التى في تدريس خبرات التعليمية المختلفة، ويتم ذلك من خالل قيام المتعلم بتبني األدوار المحددة             

  .حسب حاجتهم ومشكالتهم تحديدها بالتعاون مع المعلم

 بانـدورا، برز روادها   أ منو ،  على النظرية األجتماعية  وتتبع طريقة لعب الدور في أساسها       
بين أن فهم السلوك اإلنساني يتم من خالل تحليل التفاعل المستمر بين الـسلوك مـن جهـة،    توالتي  

  . خرىآومحددات هذا السلوك من جهة 
ويمكن تفسير لعب الدور وفق هذا النظرية من خالل قيام الطفـل بمالحظـة النمـوذج، أو                 

طبيـب،  والرجال الشرطة،   وطين به من الوالدين،   يين المح مشاهدته، فالطفل مثال يتعلم سلوك اآلخر     
عن طريق مالحظته لذلك السلوك، وبهذا يحدث التعلم الذي يمر تطورا وتغيرا أو اكتـساب جديـدا                 

  .)215، :2006القضاة، الترتوري،(للسلوك 

  :افتراضات لعب الدور
  :تستند طريقة لعب األدوار على مجموعة من االفتراضات أهمها

 .بني أساسا على الخبرة على المواقف التعليمية والتي تُيعتمد -

 .يعطي فرصة للتعبير عن مشاعرهم -

 .يعمل على إعادة بناء وإظهار مشاعرهم بصورة جيدة -

 .يعطي الفرد فرصه لمواجهة المواقف الحياتية المختلفة -

 .يعمل على إبداع أفكار جديدة تعمل على النمو والتطور المستمر -

 .ي مساعدة الطلبة على فهم المشاكل الحياتية الجديدة ووضع حلول لهايسهم ف -

يساعد الطلبة على إظهار القيم والعادات والمعتقدات واالتجاهات والمشاعر المختلفة بـصورة              -
 .تلقائية غير مخطط لها من قبل

 .يشجع المشاهدين على االستماع وإعطاء أهمية للرأي األخر -

: 2005،الترتوري،القـضاة (يـة ومهـارات التحـدث عنـد األطفـال          ينمي المهـارات اللغو    -
212،213.( 

  .الطالبالتجسيم والتمثيل يستثير استجابات انفعالية حقيقية ويستصدر سلوكاً من قبل  -
ن يستخرج مشاعر الطالب التي يستطيعون مالحظتها ويحتمـل إطالقهـا           أ لعب الدور يمكن      -

  .والتنفيس عنها
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ها إلـي دائـرة الـشعور وبـذلك تتحـسن بواسـطة             ؤكار يمكـن اسـتدعا    االنفعاالت واألف  -
  .)239:2006، شاهين.(الجماعة

ويوصف النـاس   ،  ن الحياة االجتماعية ما هي إال عبارة عن لعب الدور         إن الحياة لها مسرح و    إ -
  .بالنجاح إذا لعبوا أدوارا بطريقة جيدة

ننا فـي   إ و ،ينا، وإذا أصبحت حقيقية   يجب علينا أن نفهم المشاكل بطريقة أفضل إذا عرضت عل          -
  . )105 :2003،أبو غالي.(نشاهدها  التىالحياة نتعلم من النماذج

حيث يصبح القـرب المكـاني       أساس الخبرة    ى موقف تعليمي مبني عل    ىيقوم لعب األدوار عل   .-
  .والحاضر الزماني هو محور مادة التعليم

) 2001(،  ملحـم (ون العاطفي الوجـداني       المضمون العقلي كما تؤكد علي المضم       ى يؤكد عل   -
:343(.  

  :التعليمةالمبادئ واألسس التي يقوم عليها أسلوب لعب األدوار في العملية التعليمية 
 .أسلوب المبادرة واالرتجال واتخاذ القرارات الفورية -

 .التعرف المباشر إلى األشخاص واألحداث والمواقف -

 . األنماط الحياتيةإتاحة الفرصة لتعديل السلوك وتثبيت -

 .يقوي مهارات اإلصغاء والمالحظة واالنتباه والتفكير -

- ا عن االنتقاد والسخريةيوفر أمنا للتعليم والتدريب بعيد. 

 .يؤكد على دور المعلم اإلبداعي في تنظيم التعلم -

ينسجم هذا األسلوب ومبـدأ الـتعلم عـن طريـق العمـل والنـشاط و الخبـرة المباشـرة           -
 ).283،284: 2000ة،الحيل(
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  : استخدامات لعب األدوار في التعليم
يعد تقمص الشخصيات ولعب األدوار من الوسائل التعليمية التي تستخدم لتحقيق األهـداف              -

التعليمية واالنفعالية والمعرفية والنفس حركية،و تتيح الفرصة للمتعلم أن يعايش المـشاعر            
ها وعلى المعلم الذي يدير اسـتخدام تمثيـل         والعواطف واألحاسيس للشخصية التي يتقمص    

 .األدوار أن يختار المنهجية المناسبة لتمثيل األدوار

فـراد  األيحدد أساليب التمثيل مثل الحديث المسموع لما يجول في خاطره، أو الحوار بـين      -
 .والمقابلة الشخصية

دوار وفي هـذه  يوجد بعض الحاالت التي تستوجب مشاركة كافة أفراد الصف في تمثيل األ   -
الحالة يقوم الطلبة بتمثيل دور المشاهدين الذي يوجهون األسئلة لمن يقوم بتمثيـل الـدور               

 ).522،523: 1999عليان، الدبس، (الرسمي 

توضيح وعرض اتجاهات وقيم وسـلوكيات معينـة مثـل آداب الزيـارة، آداب اسـتقبال           -
 .الضيوف، آداب الطعام، آداب الكالم، االستماع

 .ق فهم المواقف االجتماعية المثيرة للنقاش والجدلتعمي -

 .تخطيط وتنفيذ استراتيجيات اقتحام حل المشكالت -

 .السير والتراجم، التي تتناول سيرة الحياة الشخصية من شخصيات التاريخية -

 المـستهلك، وغيرهـا مـن       البـائع، توضيح طبيعة العالقة بين كل من المديرين، العمال،          -
 .جتماعية التي تنشا بين األفرادالعالقات اال

 .التدريب على مهارة صنع القرار، وممارسة القيادة -

راجع التدريب أثناء الخدمة، حيث يعتمد لعب األدوار هنا على إيجـاد موقـف واقعـي                يت -
قرب إلـى  آويطلب من المتدربين لعب األدوار المختلفة المتضمنة في هذا الموقف بصورة           

 ).80،81 :2001القرشي،(الواقع 

  :شروط استخدام طريقة لعب األدوار
  :من أهم الشروط التي ينبغي على المعلم مراعاتها في هذا النوع ما يلي

دوار محددة لهـم    أ بتمثيل   ونأن يعلم أن أسلوب تمثيل األدوار هو أسلوب يقوم فيه المشارك           -
 .في شكل حالة وذلك كمحاكاة الواقع

 .لتي سيتم تمثيلهايكتب السيناريو ويحدد األدوار ا -

 . بكتابة السيناريوينيمكن االستعانة بالمشارك -

يمكن االستغناء عن كتابة السيناريو واالكتفاء بإتاحة الفرصة للمشاركين كي يجتهـدوا فـي              -
 .التمثيل بدون التزام دقيق بالنص المكتوب
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اد المـشاركين    يكون هـؤالء مـن األفـر        ما يختار األفراد الذين سيقومون بالتمثيل، وعادة      -
 .أنفسهم

 .تكليف مجموعة أو بعض المجموعات بالقيام بهذه األدوار -

 .يحدد دور كل ما هو مطلوب منه -

 .يشرح بإيجاز للمشاركين موضوع المشهد واألدوار التي سيقوم بها -

 .يذكر للمشاركين ماذا يريد منهم عند االنتهاء من رؤية المشهد التمثيلي -

 .التمثيلي وكذلك زمن اإلجابة عن األسئلة التي تتبع المشهديحدد زمن المشهد  -

 يحرص أن يجسد المشهد التمثيلي واقعا حقيقيا ال خياليا، ويحسن استخدام أسماء مـستعارة               -
 . من أسمائهم الحقيقيةبدالً

ن يضع نفسه فـي  أ و،يطلب من كل ممثل أن يتقمص الدور المكلف به بصدق وأمانة وإتقان    -
 .ة التي يمثلها ويتخيلها بعمق ويتصرف بنفس الطريقة التي تتصرف بهامكان الشخصي

- من المزاح والفكاهة واإلثارة على المشهدئاًدخل شيي . 

: 2008عفانـة، اللـوح،   (يطلب من المشاهدين االلتزام بالهدوء وعدم التعليق على األداء            -
65،66.( 

أن يشرح له بإيجاز عملية لعـب األدوار         ،أن يلعب الدور  على المعلم الذي يريد ألحد الطلبة      -
 .من خالل ممارسة لبعض األفكار المفيدة

 لعب الدور بشكل متقن وفعال لنقل المعلومات وبذلك يساعد المعلم ويجعله يـشعر              استعمال -
 .بالثقة وإقناع الطلبة بالعمل الذي يقومون به من خالل لعب الدور

 جادا ومهتما بسير اهتماماتهم ويجعلهـم يعملـون        يجب على المعلم عند لعبه لدور أن يكون        -
 .بشكل جاد

لعب األدوار يجب أن يكون في الظروف المناسبة ومن خالل إيضاح القواعد التي سـيلعب                -
 .بها الدور

 اختيار لعب الدور هي عملية مهمة وجادة وكبيرة، ولكن يجب على المعلم أن يقـرر                عملية -
 .ماذا يريد من خالل هذا الدور

 ).284،285: 2002الحيلة،(على المعلم أن يختار اللغة المستخدمة في عملية لعب الدور   -

  :خصائص لعب األدوار
التلقائية واالرتجالية، حيث يتم تمثيل األدوار دون اإلعداد المسبق ويترك المجال لمـن يقـوم          -

 .ويحسهبتقمص األدوار بالتعبير الحر دون قيد عما يشعر به 
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وم بلعب األدوار تقمص شخصيات واقعية تعيش في البيئة وتتنـاول مـشكالت             يتناول من يق   -
 وغيرهـا   ،  ، مثل مشكالت المهور والنظافة، مـشكالت الميـاه        صرة تثير اهتمام المشاهدين   معا

 ).116: 2005، سليمان،عريفج(

ـ             - ادل تعتمد نتائج لعب األدوار على مناقشات المعلم، التي تعقب التمثيل، وما يتلو ذلك مـن تب
 .األفكار واآلراء

يجب أن يكون لدى المشاهدين والممثلين معلومات كافية عن الموضوع الذي اختير لـتقمص               -
 ).522: 1999الدبس،، عليان(األدوار 

  مجاالت استخدام لعب األدوار
  :يستخدم لعب األدوار في مجاالت واسعة منها

 المزارع، الـسائق، التـاجر،      ،الطبيب المعلم،في التشخيص والتقويم مثل دور المعلمة،        -
 .الخ....البقال،

 .في معالجة مشكالت الطلبة السلوكية -

في دروس التربية الصحية والتربية اإلسالمية واللغة العربيـة وفـي كافـة المباحـث                -
 .األخرى

 .في مجاالت المنافسة وذلك في تقديم المنافع لآلخرين -

، الحيلـة (و احترام بين اآلبـاء واألبنـاء        في مجاالت األسرة وما يسودها من خالفات أ        -
2002 :283.( 

  :أشكال تمثيل األدوار
والمقصود وضع الموضوع أو الفكرة ضمن إطار والعمل ضمن هذه الفكرة وغالبـا        : التأطير -

 للشخص الذي يريد لعـب الـدور مـن       ىما يستعمل هذا الشكل في الصور الفوتوغرافية وتعط       
 .رة النقاش والحوار مع المجموعة حول هذه الصورةخالل الصورة يتم التفاعل وإثا

ن يطلب مـن  أهو أن يلعب الشخص دور الخبير في الموضوعات التي تطرح ك     : دور الخبير  -
حد الطلبة لعب دور خبير في التجميل أو في طب األسنان ويقوم هذا الخبير بإعطاء معلومـات         أ

 .معه حولهاضمن عملية لعب األدوار عن هذه المهنة ويدور النقاش 

وغالبا ما يتم ذلك من خالل إجراء مقابلة مع شخص يكـون  : المقابالت التلفازية أو اإلذاعية    -
ن يعمل شخص مقابلة مع وزير تربية والتعليم حول المناهج الجديدة والهـدف منهـا               أ ك مسئوالً

 ).285: 2000الحيلة،(
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 أو الفكـرة ضـمن إطـار        والمقصود وضع الموضوع  : استخدم في هذه الدراسة شكل التأطير     
والعمل ضمن هذه الفكرة وغالبا ما يستعمل هذا الشكل فـي الـصور الفوتوغرافيـة وتعطـى                 
للشخص الذي يريد لعب الدور من خالل الصورة يتم التفاعل وإثـارة النقـاش والحـوار مـع                  

 .المجموعة حول هذه الصورة

   
  
  

  :مكونات طريقة لعب األدوار وتنمية التفكير
ن ذلك يساعدهم علـى     مشاعر القلق لديهم أل    تمثل في مساعدة الطالب على تقليل      وت :التوعية -

 . ومن تقديم الطالب إلى الموقف تدريجياالذهنية،إطالق طاقاتهم 

 .المكان الذي سيتم فيه تنفيذ األدوار ومدى ألفة الطالب بالمكان: البيئة -

ـ  لداًأن يكون الموقف المستخدم فيه لعب الدور مثيـر     : الواقعية - ن يقـدم  أ و،  الطـالب ةافعي
 .للطالب في صورة إجراءات مرتبطة بأهداف موضوع التفكير

دوار اآلخرين، باإلضـافة إلـى      أمن خالل إثارة الطالب وتوجيه اهتمامه لدوره و       : االتصال -
 .أسلوب تنظيم مقاعد الطالب بما يسمح لهم بالتواصل فكريا ووجدانيا

 2006،  محمـود ( ومصادرها وكيفية الحصول عليها      المعلومات التي يتطلبها الدور وأهميتها     -
:402،403.(  

  :أدوات لعب األدوار
  :يمكن تحديد أدوات لعب األدوار فيما يلي

تستخدم اليدين في الكتاب وتناول األطعمة وعدد كثير من األعمال التي تقـوم فيهـا               : اليدان -
والخطيب يستخدم يديه لتعزيز    يوميا، فمثال المدرس يقوم باستخدام يديه للتعبير أثناء الشرح،          

 .ما يقول

 في التمثيـل  اً كبيراًقل من اليدين إال أن لهما دورأومع أنها تستخدمان في مجاالت     : الرجالن -
 في كرة القدم وكامل قوتها وحركاتها ولكن تالحـظ أن مـؤثرات موسـيقية               اًويكون واضح 

 . يمكن أن تعزز نشاط الرجلين في التمثيل، محددة

طلق عليه الخداع أو التمويه، وتالحظ ذلك حتـى فـي           نخدم بشكل واضح فيما     ويست: الجسم -
ن تتحول من اتجاه إلى     أحركات بعض القطط عندما تخدع الشخص الذي يهم باإلمساك بها ب          

  .أخر
  . الرقص المختلفةأنواع من هيتميز بين الرقص الهادف والبناء وغير: الرقص بجميع أنواعه -
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بتسام والتقطيب والحزن والفـرح وحركـة       األكتعلقان بالتعبير   هما ي : حركات الرأس والوجه   -
العينين وتجاعيد الوجه واإليماءات والطرق العديدة لتحريك الرأس في الموافقة أو الرفض أو             

 .التعجب ونحوهما، تعتبر جزءا من التمثيل واالتصال

أغـاني  قريـري   التالغناء ويدخل ضمن األناشيد الحماسية والموسيقى العسكرية ومن الغناء           -
تنشيطهم ومضاعفة جهودهم وخاصـة     تعمل على   غاني التي يردها البحارة، وهي      األالبناء، و 

 .أنها تصاحب حركات إيقاعية في األداء

ن األداة األولى هي اللغة والتخاطـب والكـالم،        إت أدوات التعبير والتمثيل ف    بلغمهما  : الكالم -
اللغـة  غـزارة    اقترن بالتعبير المناسب وبقدر      ولكن الكالم بمفرده ال يجدي كثيرا إال إذا ما        

 2001فالتـة، (بالمفردات وبقدر ما يكون من الـسهولة بلـوغ مـستوى التعبيـر الـالزم                
:253،254.( 

   .   األدوار المناسبة للدروس المقترحة األدوات في تحديدمعظماستخدم في هذه الدراسة 

  :مزايا لعب األدوار
فيـه  لعـب   ي و الجماعـة، تعليم  ل أو التدريب التي تستخدم      حد أساليب التدريس  ألعب الدور    -

 .األبطال لتوضيح موقف معين أو التوصل إلى حل مشكلة من خاللهأدوار التالميذ 

 الـسبيل الوحيـد     ، وهـو  نه أسلوب واسع االستخدام في التعليم الكتساب مهارات معرفية        إ -
 . ةت حقيق لكي تظهرمحاكاةلل

ويساهم في اكتساب المفـاهيم وصـقل       العمرية  جميع المراحل   له قيمة تعليمية عظيمة في       -
 .مهارات التفكير وزيادة الفهم

الذكاء ويساعد على غرس بعض الفضائل االجتماعيـة مثـل التعـاون             ينمي راألدوالعب   -
 .وتحمل المسؤولية

 كمـا يجعل التالميذ أكثر قدرة على تقديم ما تعلموه لآلخرين، ويساعد على تنمية الميـول                -
 .كذاكرة مساعدةتعمل 

 .يساعد على تغيير االتجاهات وتوجيهها  الوجهة المرغوبة -

فرصة لالندماج مع اآلخرين فيكون بذلك      المنعزل  يقوي الثقة بالنفس ويهيئ للتلميذ الخجول        -
 .)111:2002فهمي،(أسلوب عالجيا للشخصية االنطوائية 

  :منها من مزايا لعب األدواراًعددفالته ويحدد 
 .يساعد على إبقاء المعلومات واألحداث مدة أطول في ذهن الطلبة -

 .عرض المشكالت التعليمية بأسلوب مبسط ومن ثم وضع العالج الالزم لها -
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 .يشد االنتباه ويعمل على تعزيز عنصر اإلثارة الذي هو مطلب تربوي تعليمي -

 .يع المواقف التعليميةال يتقيد بسن معينة أو بمرحلة معينة بل يمكن استخدامه في جم -

بصدق تام  ه  يساعد على التعبير الصادق إذ يتطلب من كل شخص مشترك أن يتفاعل مع دور              -
 ).257،258: 2001فالته،(

 .تشويق التالميذ بموضوع التفكير -

 .إكساب الطالب مهارات في المناقشة واالتصال وتبادل المعلومات -

 ).401،402: 2006، محمود(ل أداء األدوار تنمي التعاون الخالق بين الطالب من خال -

 .طريقة فعالة في تعليم االتجاهات والمبادئ واألخالق والمعايير االجتماعية المتنوعة -

 .تعرض الطالب لمواقف حياتية مختلفة وتكسبه خبرات اجتماعية متنوعة -

 .فعالة مع األهداف النفس حركية -

 . للتعلميةمشوقه تثير الدافع -

 .الطالب خبرة تعليمية مباشرةتكسب  -

 ).202: 2000دروزة،(تتيح فرص الممارسة والتدريب والتغذية الراجعة .-

 .يقوم المتعلم بالمشاركة االيجابية في الحصول على الخبرة -

 .يصاحب التعلم عملية استمتاع باكتساب الخبرة -

ال تجدي معهـم الطـرق      تساعد في كثير من األحيان إلتاحة الفرصة لتعلم األشخاص الذين            -
التقليدية في التدريس ويحتاجون إلى مزيد من اإلشارات والمـشاركات لكـي يـتم الـتعلم                

  .)102: 2003الزعانين،نشوان،(
  

  :عيوب طريقة لعب األدوار
ن هذه الطريقة تكـون     إ ف افي حالة عدم توفر مشرف كفء فاهم لهذه الطريقة وكيفية تطبيقه           -

 .مضيعة للوقت

متدربين من ذوي الشخصيات المتطرفة أو الخجولة صعوبة في القيـام بهـذه             جد بعض ال  ي -
  ).106: 2008، بدير(الطريقة من ثم ممارسته 

يتطلب طريقة لعب الدور في تنمية التفكير وقتا كافيا من حيث تهيئة الطالب المشاركين في                -
طيط والتحكم فـي أداء     تخالتنظيم و الاللعب، كما يتطلب تمكنا من المعلم بالنسبة لكفايته في          

 .الطالب

وبذلك فهي بحاجـة    . تحتاج إلى عملية تحليلية دقيقة لإلجراء الذي يتوقع من المعلم القيام به            -
 .إلى متخصصين في علم تحليل التعليم وتصميمه
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تقتصر في معظم األحيان على تعليم المفاهيم واإلجراءات أكثر مـن القـوانين والحقـائق                 -
 . مع الدراسات االجتماعية واألدبية أكثر من الدراسات العلميةوبالتالي فهي فعالة

 .قد تسبب حرجا وقلقا لبعض الطالب الذين ال يتقنون التمثيل -

  ).202: 2000دروزة،(تحتاج إلى إشراف المعلم وردود فعله بشكل مستمر  -

  :األدوارالتي أدت إلى استخدام طريقة األسباب 
يد بواسطة المحاكاة وتقليد الفعل من خـالل عمليـة التحليـل            يقوم التمثيل على مبدأ التجس     -

 . وإعداد مواقف جذابة ومسلية،والتفسير وفهم الموقف االجتماعي بعمق

ن التمثيـل ال يقـوم      يستلزم القيام بتمثيل الدور التعامل مع المشكالت من خالل الحركة أل           -
 .بدون تحديد الحدث والموضوع واإلشكالية

عمليات التفكير والمناقشة بين ما هو معروض ومـا هـو مفهـوم بهـدف     يتضمن التمثيل   -
 .اإلدراك والتوصل إلى النتائج الن هناك من يمثل ومن يشاهد

يقوم التمثيل على تحقيق عملية التحرر من خالل اإلسقاط واالندماج، حيث يتحرر الطالـب         -
 .اعره الداخلية، مما يؤدي إلى الكشف عن مشبتوالمشاهد من كل أشكال الخوف والك

  يعد التمثيل أداء عمل فحسب، بل متعة فالطالب يستمتع أكثر حينما يؤدي عمالً ال -
  ).149: 1995الكرومي،، القاعود( بتلقائية للتعبير عن نفسه بالصورة التي يعشقها ويتمناها 

  :أنواع تمثيل األدوار
ها، والتي توفر أساليب مختلفة     تتعدد أنواع تمثيل األدوار، حيث لكل نوع ميزاته التي ينفرد ب          

  :  وفيما يأتي أنواع لعب األدوار، بخبرات افتراضية تؤكد المهارات التشاركية

 :تمثيل الدور التلقائي* 

دوار دون إعـداد مـسبق، وإذا       أفي تمثيـل    الطلبة  كمة  المحغير   النشاطات الحرة أو     تشغُلُ
ست سنوات يطلب مساعدة سواء بوجود أشـياء  ولد عمره   أن يعاقب   مثل  ا لتمثيله   بة دور أعطى الطل ُ

  .مساعدة أو بدونها، فمن المتوقع أن يؤثر التمثيل التلقائي بخيالهم وشخصياتهم ومشاعرهم

 ):الصامت(المثيل اإليمائي  * 

يـل الموسـيقى فـي      عمكن تف ييكون التمثيل هنا دون كالم أو محاورة كالمية أو أصوات، و          
 القـصة بكاملهـا، وهـذه        حول غي تشجيع الطلبة على أن يدور تمثيلهم      التمثيلية اإليمائية، ولكن ينب   

  .النشاطات تثير مهارات التفكير والمالحظة واإلبداع
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 :تمثيل الدور المحكم *

يمكن للطلبة والمعلم تخطيط تمثيليات قصيرة وتأديتها في بعض األحيان قد يتـوافر حـوار               
 وهـذه   ، بالتمثيل حسب النص وسياق القصة     حقيقي من مصدر أخر، ويمكن تأليف النص، ويقومون       

  .يد الطلبة بخبرات مخططة بعناية شديدة جداوالنشاطات تكون فعالة ومناسبة في تز

 :اإلبداعيادف التمثيل اله* 

والمزاج، والحبكة لذلك   المحيط  و الشخصيات،   و المكان، وتعرف كلمة الدراما بمعنى الزمن،    
كـن  ن المم وم. شكل نشط في محاولة تأليف التمثيليات     بطلبة   اإلبداعي ال  الدرامييشترك في التمثيل    

هم ومهاراتهم المعيارية، والنشاطات المحاكية     ت وشعورهم وإبداع  قيمالأن يستخدم هذا النوع في تنمية       
  .للواقع

جـل  أأسلوب تمثيل األدوار أو التمثيل اإلبداعي مـن         من استعمال   والبد للمعلمين المهتمين    
  ).279،280: 2000الحيلة، (مهارات معينة طلبة محتوى والتعليم 

وهو الذي يقوم فيه فرد واحد بتقليد عدة شخصيات في المسرحية، وهـو              :التمثيل الفردي  *
ال يحتاج إلى إمكانيات كثيرة، ألن الممثل يبقى بمالبسه العادية نفسها، كما ال يحتـاج إلـى منـاظر     

  . التي توضح شخصيتهومسرح، ويستعين الممثل أثناء تقليده ببعض األشياء

 :التمثيل مع القراءة *

وهو أن يحصل كل ممثل على ورقة مكتوبة فيها دوره، وهذه الطريقة لتـسهيل التمثيـل وال    
  .حاجة للممثل أن يحفظ دوره

 :التمثيل العادي *

 مكياج، وديكور وموسيقى وإخـراج، وتعتمـد        و مالبس، ووهو بحاجة إلى مسرح وإضاءة،    
  . بين الحركة والصوتءمة ما يقتضيه الدور وعلى المالعلى حركة الممثل حسب

ويتم إدخال هذا النوع في حجرة الدراسة بتحويل المواقف التعليمية إلى أعمال تمثيلية تترسخ              
  ).60،61 : 2007 اللوح، ،عفانة(في أذهانهم كممثلين ومتفرجين 

  
يه فرد واحد بتقليد عـدة  وهو الذي يقوم ف واستخدم في هذه الدراسة نوع وهو التمثيل الفردي     

شخصيات في المسرحية، وهو ال يحتاج إلى إمكانيات كثيرة، ألن الممثل يبقـى بمالبـسه العاديـة                 
نفسها، كما ال يحتاج إلى مناظر ومسرح، ويستعين الممثل أثناء تقليده ببعض األشياء التـي توضـح     

  .شخصيته
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  :أشكال لعب األدوار
  :ال وهي كالتاليوهذا يعني أن لعب األدوار له أشك

 ويحفظ الكالم الذي يقتـضي أن       ،  طارق بن زياد  ،  تمثيل شخصية تاريخية مثل صالح الدين      -
 أي أن تكون األدوار محفوظـة  ،خر بدور شخصية أخرى   آتقوله هذه الشخصية، ويقوم تلميذ      

 .ومعروفة

إنمـا ال   و في قضية واقعية عقليـة،       اًشخاص يكونون أطراف  ألدوار  أأن يقوم التالميذ بتمثيل      -
 وإنما تطـرح القـضية أمـام هـذه     ، مسبقاًاً وال ما يقال فيها معروف ،تكون األدوار محفوظة  

 . هذا الطالب وأمثالهبشأنه يتبقى أن يتخذ ماا عن رأيه فيكل منهبر الشخصيات ويع

دوار أشخاص حقيقيين في قضية خيالية قد ال تكون لها وجود بالفعل            أأن يقوم الطالب بتمثيل      -
 ، شخصية ال وجود لهـا    لننا لو أردنا أن نعلم التالميذ الكيفية الصحيحة التخاذ القرار           إ: مثال

 يتعلم عن طريقهـا الطـالب الكثيـر مـن           ،ون طريقة تمثيل األدوار طريقة تربوية جيدة      إف
المعلومات ويكتسبون الكثير من المهارات بهذه الطريقة التي تفـوق طريقـة إلقـاء المعلـم             

 ).58: 2005حلس،(

  :وات المستخدمة في لعب األدوارداأل
البوتاجاز و والممـسحة،  ،  أي أدوات خاصـة بالبيـت مثـل المكنـسة         : تدبير شئون البيت   -

 .األحذية والقفازاتوأغطية الرأس، و دوالب المالبس للبنات والبنين، ووالثالجة،

مجفـف  وفرشاة الـشعر،    ومواد حقيقية إذا أمكن مثل األمشاط،     : محل الحالق ومحل التجميل    -
 ، أمـواس لعـب،   والشعر، ومرآة، ومقص األظافر، وروائح وأدوات تجميل، وكريم حالقة،          

 .وماء وصابون

 ، صله، أحذيـة طويلـة، حبـل      بوحقائب تحمل على الظهر و    ،  خيمةحقائب النوم،   : لمعسكرا -
 .مصدر ضوء، طعام، بعض الصخور، الخشب

طعة قماش لتوضع فـوق المنـضدة،   منضدة، سلة، زجاجات، ماء سندوتشات، ق:نزهه خلوية  -
 .موقد للطهي

طوال واألقطار واألشكال، مفـاتيح، منـشار وصـندوق         األمواسير من كل    : أعمال السباكة  -
 .لألدوات
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 منـضدة   و مـسامير وسـنفرة،    وخرى،دوات النجارة اآل   مطارق، مناشير، وأ   :أعمال نجارة  -
 .كبيرة

 .قماش، قائمة باألصناف، موضوع فوقها قطع من الالطاوالتعدد من : مطعم -

 . منضدة، أرفف، الصفيحاألطعمة، العلب الفارغة، علب : محل البقال -

 . بيضاء، ضمادات الصقة، قطن طبي، سماعةمالبس،:مشفيال -

 . صناديق  البريد، مظاريف جيدة االستعمال، طوابع، طوابع مستعملة حقيقية: مكتب البريد -

 أو صلصال، أدوات لتقطيع العجـين، قبعـة، ومريلـة         للطحين، عجين للصب    أوانٍ :المخبز -
 .الخباز

 : 2006،شـاش (، محطة هواء، صناديق، حبال، مفتاح، مفكات، علبة زيـت           محطة بنزين  -
199،200.(  

  :خطوات لعب األدوار
 تسع خطوات للعب األدوار كما حـددها        )153:2007الجالد ،   ( الوارد في    سافتيل وشامتيل وضع  

  :الجالد وهي كالتالي
  :تهيئة المجموعة من خالل :الخطوة األولى

 .تقديم المشكلة وتحديدها وتعريف الطالب بها -

 .تفسير قضية المشكلة واستقصاء القضايا المتعلقة بها -

  .توضيح عملية تمثيل األدوار -
  :اختيار المشاركين من خالل :الخطوة الثانية

 .وضعها وتحديد صفات ممثلي األدواروتحليل األدوار -

  .اختيار ممثلي األدوار وتحديد دور كل منهم -
  :تهيئة المسرح من خالل :الخطوة الثالثة

 .تحديد خط سير العمل -

 .إعادة توضيح األدوار -

  .الدخول في الموقف المشكل -
 إعداد المشاهدين من خالل :الخطوة الرابعة

 .تقرير األمور التي ينبغي مالحظتها -

  .تعيين مهام المالحظة -
  : من خاللي وينمالتمثيل  :طوة الخامسةالخ

 .بدء تمثيل األدوار -
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 .الستمرار في تمثيل األدوارا -

  .قطع تمثيل األدوار أو إعادة التمثيل -
  :المناقشة والتقويم وتتم من خالل :الخطوة السادسة

  .الواقعيةو المواقع، ومراجعة عملية تنفيذ األدوار من حيث األحداث، -
 . الرئيسية في الدورمناقشة القضية -

  .تطوير التمثيل الالحق -
  :إعادة التمثيل من خالل :الخطوة السابعة

 .تمثيل األدوار المنقحة عدة مرات -

   سلوكيةإبدالاقتراح خطوات الحقة أو  -
  :المناقشة والتقويم :الخطوة الثامنة

ب يظنـون أن    يدفع المعلم النقاش إلى حل واقعي عن طريق السؤال فيما إذا كان الطـال              -
  .النهاية واقعية

  :المشاركة في الخبرات :الخطوة التاسعة
 .ربط الموقف المشكل بالخبرات الواقعية والمشكالت الجارية والتوصل إلى التعميمات -

الوصول إلى مبادئ وتعميمات عامة للسلوك، فكلما كان تشكيل النقاش أكثر مناسـبة زاد               -
ــل إ    ــتم التوصـ ــي يـ ــات التـ ــساع التعميمـ ــا اتـ ــالد(ليهـ 2007، الجـ
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   :يحدد كل من اوذيل وشيفير خطوات لعب الدور

 .أو تغييره هالمراد تعليمتقرير ما هو السلوك أو المهارة أو االتجاه  -

 .كتابة المواقف -

 .هذه األدوارعلى الطالب دوار الشخصيات، ثم توزيع كتابة أ -

 .إعطاء المشاركين والمراقبين مهمات محددة -

 .سريعماء إحإجراء  -

 . إدارة الجزء التمثيلي في األدوار،وإدارة السيناريو -

القـضاه،  ( ممارستها   تمالتي ت  والتفاعالت، والسلوكيات    ،  إجراء تلخيص نهائي لمناقشة    -
 ).218،219: 2006الترتوري،

  :دور المعلم في طريقة لعب األدوار وتنمية التفكير
 .تها ومناسبتها للموقف التعليميمءتوجيه أسئلة مفتوحة أو مغلقة لمعرفة مال -

  .مستويات الطالبحسب التجريد فع مستوى التجريد وأخرى تخفض مستوى رتوجيه أسئلة ت -
 .توجيه أسئلة تربط بين المفاهيم المتضمنة في الموقف التعليمي الذي يتم تمثيله -

 .راء الطالب ومالحظاتهم حول النموذج الذي يتم تمثيلهآتلخيص  -

 :خدام البنائي لألفكار لدى الطالب من خاللالقدرة على االست -

 .صياغة األفكار*

 .عقد المقارنات*

 .الموازنة بين مصادر المعلومات*

 .االستماع الجيد إلى أفكار الطالب وتنظيمها*

: 2006محمـود، (التوجه الفعال مع المناقشة المستمرة للطالب عقب كـل مـشهد تمثيلـي              *
405،406.( 

  .هذه الطريقةإرشاد الطالب وتوجههمإلى  -
 .شرح الطريقة التي سيقدم بها النشاط الذي تضمنه لعب الدور -

 .عمل على توفير جو يسوده المساواة والحب والثقةال -

 .عمل على مساعدة الطالب على إصدار عدد كبير من البدائل كحلول للمشكلةال -

 .استمرار النشاط بكل حيوية وتلقائيةضمان  -

 .ى ما يريدون في نهاية العرضالمشاهدين الثقة بالتوصل إلمنح  -

 ).219: 2006القضاة، الترتوري،(على التعبير الحر من األفكار والمشاعر واألدوار التشجيع  -
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  :أما دور الطالب يشتمل على ما يلي
 .فاعلية في النقاش و بكل نشاطةشاركالم -

 . بلعب دور الممثل الذي يقوم بالدورالقيام -

 .اآلخرينعلى وضع نفسه مكان التدريب  -

 .ف مشاعرها كتشا -

 .تخلص من السلبيةال -

 .قترح حلول للمشكالت المعروضةا -

 ).220: 2006القضاة، الترتوري، (دوار اجتماعية مختلفة أ ةمارسم -

  :ييجب على المعلم أن يراعي عدة أمور عند استخدام طريقة لعب األدوار وهي كما حددها القرش
ن اإلسراف فـي ممارسـة لعـب األدوار،    م لعب األدوار، ألتحديد الوقت المناسب الستخدا    -

يؤدي إلى نتائج عكسية، إذا ما استخدم في غيـر موضـعه وإذا أراد المعلـم يجـب أن                   
 .يستخدمها في الوقت المناسب مع المحتوى المناسب

ضرورة توخي الدقة والصدق عند قيام الطالب بتجسيد األحداث والشخصيات مـن خـالل               -
قيامه أيضا بتكليـف بعـض   والشخصية بدقة، مع توضيح خط سير األحداث،    تحديد معالم   

 .زمالئهم الذين يقومون بالتمثيل ومالحظة مدى نجاحهممضايقة الطالب 

 األداء التمثيلي لبعض الطالب أمام بعـض زمالئهـم،          قلتجنب استخدام األسلوب العلني، لت     -
 .وتقلبه على المشكلة بحذر وحكمة

  ).82: 2001، القرشي(تدخل في الوقت المناسب لوقف لعب األدوار على المعلم أن ي -

  :أنماط طريقة لعب الدور
 لعب الدور المقيد الذي يقوم على أساس الحوار والمحادثة  -

 ).تمثيل قصة(لعب الدور المبني على نص غير حواري  -

ون فيـه بـالتعبير   ، وفيه يمثل الطالب موقفا يقوم )غير المقيد بحوار ونص     (لعب الدور الحر     -
 ).402: 2005محمود، (بأسلوبهم الخاص عن دور كل منهم في حدود الدور المخطط له 

  
 من الطرق المهمة في العملية التعليمية، هو أحد أساليب التدريس           رتعتبر طريقة  لعب األدوا    

 وتحمـل   التي تستخدم لتعليم الفرد الجماعة مما يساعد علي غرس بعض القيم واالتجاهات والتعاون            
وتساعد هـذه   والثقة بالنفس ، وتساعد علي إبقاء المعلومات مدة طويلة في ذهن الطالب ،           ةالمسؤولي

  .امها في جميع المراحل التعلميةالطريقة علي ترسيخ وتثبيت المعلومات واستخد
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  :القراءة تدريس:اًلثثا
  : القراءة تدريسمفهوم

 "ن الكـريم  آ في القر  ) اهللا علية وسلم   ىصل(  خطاب أنزله اهللا سبحانه وتعالي للرسول      إن أول 
وهذا تنويه من اهللا عز وجل بأهمية القراءة والكتابة في حياة الفرد  ] 1: العلـق " [ خلَق الَّذي ربك بِاسمِ اقْرأْ

وما زالت القراءة وستبقى عماد العلم والمعرفة والوسيلة األساسية للمعرفة والمعلومـات          ،  والمجتمع
وبالرغم من تعدد مصادر المعلومات في وسائل االتصال الحديثة والوسائل التكنولوجيـة إال            ،والبقاء

 بـل ازداد دورهـا   ،أن القراءة لم تفقد مكانتها ولم يتراجع دورهـا فـي عمليـة التعلـيم والـتعلم        
  ).61: 2003عاشور، الحوامدة، (وأهميتها

ما يرجع أصلها سواء كانت مكتوبـة       بما ال شك فيه أن عملية القراءة ليست حديثة العهد، وإن          
باليد، أو مطبوعة، إلى الماضي البعيد عندما بدا اإلنسان استخدام الصور، والرموز كوسيلة إلبـالغ              
الرسائل، أو تاريخ الحوارات واستمر الحال كذلك حتى مطلع القرن العشرين الذي شـهد إضـافات                

  :مهمة على مفهومها يمكن رصده على النحو األتي

  ع القرن العشرينفي مطل
كان مفهوم القراءة حتى ذلك الوقت مقتصرا على عنصر واحد، وهي التعرف إلى الحـروف   

قن األطفال عمليتي التعرف ومـن ثـم   يتن هدف المدرسين آنذاك أن إ والتلفظ بها، ولذا ف،  والكلمات
 منـصبة علـى     ن األبحاث والدراسات السابقة التي دارت حول القراءة كانت        إالنطق، ونتيجة لهذا ف   

  .و أي الفسيولوجية التي ترتبط بالفرد كحركات العين، وجهاز النطقمالن

  أما في العقد الثاني من القرن العشرين
توسعت في هذا الدراسات واألبحاث المتعلقة بالقراءة فتناولت أخطـاء التالميـذ وبخاصـة              

 وخرج  ،   أبحاثا في هذا الجانب    )انديكورث(العالم  الكبار منهم في قراءة الجمل والفقرات، فقد أجرى         
 كالعمليات الرياضية تتطلب الفهم،     ،  بنتيجة أن القراءة ليست عملية آلية خالصة، ولكنها عملية معقدة         

 وكان لهذه النتيجة تأثير كبير في مفهوم القراءة مما أدى إلى إضافة عنـصر               ،  والربط، واالستنتاج 
همية القراءة الصامتة، وأيضا أضيف عنصر ثالـث         هو الفهم، وأدى ذلك إلى بروز أ       اجديد بمفهومه 

قد وبذلك أثبتت التجارب واألبحاث المتعددة أن القراءة تختلف بحسب الغرض منها، واختالف             نهو ال 
  .موادها
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  في بداية العقد الثالث من القرن العشرين
ـ               ـ  ،اًفي هذا العقد شهد مفهوم القراءة نقلة نوعية جديدة، فبعد أن كانت القراءة نطق ، اً وتعرف

، انضم إلى هذه العناصر الثالثة عنصر رابع وهو أنها نشاط فكري يؤدي إلـى حـل                 اً ونقد ،  اًوفهم
 فغدا مفهومهـا    ،  المشكالت، ومن هذه العناصر مجتمعة بدا مفهوم القراءة يتغلغل في عمليات التعلم           

ـ    ،   النطق، الفهم والنقد   ،  التعرف: يقوم على أبعاد أربعة    : 2005البجـة، (شكالت   الموازنة وحل الم
64-65.(  

إذن مفهوم القراءة من المفاهيم التي تطورت بتطور العصور، حيث كانـت تعنـي تعـرف                
الرموز والحروف، والنطق بها ثم تطور هذا المفهوم فقد أثبتت الدراسـات والبحـوث أن القـراءة                 

 عمليـة معقـدة      بل أنهـا   ،  ليست عملية ميكانيكية تقوم على مجرد التعرف على الرموز والحروف         
  ).145: 2002: السيد، فرغلي(تستلزم الفهم، الربط، االستنتاج 

بذلك تقاس فاعلية القراءة بمدى الفهم واالستيعاب وقدرة الفرد علـى اسـتبقاء مـا جـرى                 
واستدعائه عند الحاجة بصورة سليمة وسريعة والقراءة يتم تعليمها في بدايـة المـستوى الدراسـي              

في تعلم القراءة كقدرة وال تعلم كمهارة يتم من خاللها تخزين المعلومات أو             األول والثاني وتنحصر    
   ).18: 2005مصطفى،(كيفية استدعائها وتوظيفها بفاعلية 

  :المفهوم اللغوي
جمعتـه، وضـممت    : ناقرأت الشيء قرآ  " :ما يأتي   ) قرأ (ورد في معجم لسان العرب مادة     

جموعا، أي ألقيته وكل شيء جمعته فقـد قرأتـه       ن لفظت به م   آبعضه إلى بعض، ومعنى قرأت القر     
ن ألنه جمع القصص، واألمر والنهي، والوعد، والوعيد، واآليـات والـسور بعـضها              آوسمي القر 

كأنه حين يبلغه سـالمه     . يقال  أقرئ فالنا السالم، واقرأ عليه السالم       " التبليغ" ، ومن معانيها    "بعض
  . السالم ويردهأيحمله على أن يقر
: وإذا همز هذا البـاب يقولـون  " جاء قوله ) قرى(ن فارس مادة    ب مقاييس اللغة ال   وفي معجم 

  ).62: 2005البجة،(قرأت هذه الناقة سلي، كأنه يراد أنها ما حملت قط 

  :االصطالحيالتعريف 
عملية عقلية مركبة وذات شكل هرمـي يـرتبط بـالتفكير           "  بأنها يعرفها عاشور والحوامدة   -

حيث أن كل درجة تفكير تعتمد على ما تحتها وال تتم بدونها، فأما عملية              بدرجاته المختلفة ب  
عمليات التي يقوم بها األستاذ في التعليم فهي تـستلزم الفهـم والـربط       الالقراءة تماثل جميع    

 ).64: 2002عاشور والحوامدة، (" واالستنتاج
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 والرسـوم التـي   ، ر الرموز دافعة تشمل تفسي،  انفعالية، عملية عقلية "يعرفها البجة، بأنها  -
 والربط بين الخبرة السابقة وهذه المعـاني        ،  يتلقاها القارئ عن طريق عينيه، وفهم المعاني      

 ).221: 2002البجة،" ( وحل المشكالت، واالستنتاج، والنقد، والحكم، والتذوق

تجابة عملية تعرف الرموز ونطقها نطقا صحيحا، أي االس        "بأنهاوآخرون  ويعرفها الدليمي،    -
البصرية لما هو مكتوب، ثم النطق أي تحويل الرموز المطبوعة إلى أصوات ذات معنى ثم               
فهم أي ترجمة الرموز ومنحها المعاني المناسبة، وهذه المعاني في الواقع تكون فـي ذهـن       

 ).103: 2003وآخرون الدليمي "(القارئ وليست في الرمز ذاته 

ير أي أن الفرد هو الذي يحدد أهدافه القرائية وعلى          كعملية تف  "وأيضا يعرفها مصطفى بأنها    -
 2005مـصطفى، " (لى االستفادة منها  هذه األهداف تتحد فاعلية القراءة وسرعتها والقدرة ع       

:20.( 

عملية فك الرموز وتحويل الرموز المطبوعة إلى أصوات تمثلها لتـشكل        "تعرفها بدير بأنها   -
 ).106 :2006بدير، (" اللغة المنطوقة المسموعة

عملية معقدة تشمل تقييم القارئ للكلمات وعالقتها مـع بعـضها فـي     " يعرفها البيطار بأنها   -
خر، وتتداخل فيها قدرات عقلية مختلفـة وتتـأثر بمعطيـات           آالجملة وقبول معنى ورفض     

" داخلية تتصل بالقارئ وعوامل خارجية تتصل بالنص المقروء والظـروف المحيطـة بـه             
 .)24:2006، البيطار(

، طـق عملية تحويل الرموز المكتوبة من معان وأفكار عن طريق الن    "يعرفها إسماعيل بأنها   -
، إسـماعيل "(وليس بالضرورة أن يكون النطق مـسموعا، بـل ربمـا يكـون مهموسـا                

2000:108.( 

عملية عقلية تشمل تفسير الرموز التي يتلقاها القـارئ عـن طريـق              "يعرفها إبراهيم بأنها   -
 الشخـصية ة فهم المعاني، كما أنها تتطلب الربط بـين الخبـرة            يب هذه العمل  عينيه، وتتطل 

، إبـراهيم "(مما يجعل العمليات النفسية المرتبطة بالقراءة معقدة إلى درجة كبيـرة          عاني،والم
1367:2005(. 

قدرة الفرد على ترجمة الرموز المكتوبة إلى معان، وتوظيفها توظيفـا            "ويعرفها الفي بأنها   -
 ).163: 2000الفي، ("  الجوانب الحياتية المختلفةفعاال في

بأنها إحدى مخرجات اللغة، ويراد بها إبراز العالقة بين لغة الكالم            "ويعرفها السيد وفرغلي   -
 وتقوم على رؤية الكلمات المكتوبـة، وإدراك معناهـا للوقـوف علـى              ،  والرموز الكتابية 

  ).146: 2002 فرغلي، ، السيد"(مضمونها لكي يعمل بمقتضاها 
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وبـين القـارئ فكريـاً      ،  عملية تفاعل بين الرموز ذات الدالالت      " بأنها ديعرفها عبد الحمي   -
مما يؤدى ألي فهمه وتذوقه  لما يقرأ ثم تحديد موقف عقلي نفسي عاطفي نحو ما                ،  وبصرياً

  .)18: 2006،دعبد الحمي"( ومن ثم توظيف تلك المواقف في الحياة ، يقرأ
 عملية عقلية مركبة وذات شكل هرمي يرتبط بـالتفكير          " والحوا مدة بأنها   ويعرفها عاشور  -

بدرجاته المختلفة بحيث أن كل درجة تفكير تعتمد علي ما تمتها وال تتم بدونها وبذلك عملية                
القراءة تماثل جميع العمليات التي يقوم بها المعلم في التعليم فهي تـستلزم الفهـم والـربط                 

  .)62 : 2007، حوامدةعاشور،ال" (واالستنتاج
بأنها فن يعتمد علي االنتباه والمعرفة والفهم والتحليل والتفسير للمـادة            "ويعرفها أيضاً نزال   -

المقروءة وتهدف إلي إكساب المتعلم القدرة علـي تعلـيم نفـسه بنفـسه وحـل مـشكالته            
  .)75:1998نزال،"(

بذلك تكـون عمليـة   ، ط الفكريأسلوب من أساليب النشا"  بأنهاآخرون  الدليمي و ويعرفها -
  )105:2005، وآخرون الدليمي،"(يراد بها إيجاد الصلة بين لغة الكالم والرموز الكتابية 

، والتفاعـل ،  ونقـده ،  وتحليل ما هو مكتـوب    ،  نطق الرموز وفهمها   "وعرفها الحسن بأنها   -
 النفـسية   في المواقـف الحيويـة، والمتعـة       في حل المشكالت، واالنتفاع له    ،  واإلفادة منه 

  .)13:2000الحسن،"(بالمقروء
إذ أنها تتصل بالقارئ من حيـث       ،  عملية تفاعلية بين القارئ والنص    " ويعرفها القضاة بأنها   -

واألنشطة  اإلدراكية المستخدمة وتوقعاته من النص، وجميع هـذه   ،  ةتمعرفته السابقة ودافعي  
  .)، القضاة84:2005 "(األدوار تتفاعل فيما سبقتها  لتوليد المعني الجديد

ها حواس متعددة كما تشمل     ئعملية فكرية معقدة تشترك في أدا     بأنها  "يعرف الفيليت القراءة     -
وهي تتجاوز حدود اإلدراك البصري للرموز المكتوبـة        ،  خطوات وقدرات ومهارات مركبة   

، الفليـت (إلي فهم وترجمة ما يمكن في هذه الرموز من مـدلوالت وأفكـار              ،  والنطق بها 
47:2002(.  

 علي تفسير الرموز المكتوبـة وربطهـا        ل، تشتم شفوية  عملية  :تعرف الباحثة القراءة بأنها    -
 أتقن ممارستها بذلك يتم تطوير      ا تفسير تلك المعاني وفق مثيرات القارئ، وكلم       مبالمعاني، ث 

   .  القرائيئهأدا

  :أهمية القراءة
ة األولى التي تنزل بهـا جبريـل عليـه      القراءة غذاء العقل والروح، ويكفيها شرفا أنها الكلم        -

السالم على نبينا محمد صلى اهللا عليه وسلم حينما أمره بالقراءة بقوله اقرأ وهذا دليل عظـيم     
 .على أهمية القراءة
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 .وتعد القراءة وسيلة من وسائل االتصال الفكري بين األفراد وبين المجتمعات -

الوسيلة األخرى وهي ضرورية أيضا للتعبير عما       تعتبر القراءة إحدى وسيلتي استقبال اللغة و       -
 ).99،100: 1999زقوت، (يعيش في النفس من أحاسيس حين يظن اللسان معبرا عن ذلك

تعتبر القراءة هي النافذة إلى الفكر اإلنساني الموصلة إلى كل أنواع المعرفة المختلفة ولـذلك                -
 .ته الحضارية التي يعيشها اآلناعتبر اختراع اإلنسان للقراءة والكتابة هي أولى فقرا

القراءة أداة معرفية ونشاط ذهني لكشف المكتوب واستنطاقه وتحليله وتفكيك رموزه والبحث             -
لتزويد بالثقافة والعلوم وهي الحاجة الضرورية لتقدم الشعوب        لوالتأويل، وبذلك تعتبر وسيلة     

 .ومقياس تطورها

 . أعضاء الجسم ويقويهااء الغذالقراءة تنمي العقل وتغذيه كما ينمي -

تنمي عندهم حب المطالعة وغرس حب المعرفة في النفوس مما ينتج قاعدة ثقافية عريـضة                -
 ).148،149: 2002السيد، فرغلي، (في المجتمع تنمي القدرات البشرية 

  :أهمية القراءة بالنسبة للفرد
اليومية من أخبـار تهمـه   القراءة ضرورية للفرد ألنها تمكنه من الوقوف على ما في الصحف      -

 .وتعنيه و تجعله يتسلى بالمجالت والقصص

من خالل القراءة يمكن للفرد االطالع على تراث األمة مما يساعده على اتساع الفكر، والنمـو،           -
 ).164،165: 2000الفي، (اإلبداع 

  التعليمية المختلفة ، وبدون القراءة ال يتم فهم المواد ةتساعد التلميذ على النجاح في مواد الدراسي -
القراءة غذاء الروح فهي تساعد على تنمية التفكير، وتكوين االتجاهات والميول نحـو األشـياء               -

 .والموضوعات وتساعد على بناء الشخصية

، إسـماعيل (القراءة وسيلة الفرد الكتـساب المعلومـات والمهـارات والخبـرات المختلفـة               -
2000:112.( 

  :مجتمعأهمية القراءة بالنسبة لل
فع من المستوى الثقافي لألفراد الذين يشكلون المجتمع الواحد، وهي الوسيلة التي تربط أفكار              رت -

 .بعضهم ببعض

تعمل القراءة على تنظيم أفكار المجتمع كما تعمل على تقارب هذه األفكار بحيث تجد المجتمـع                 -
 . حتى لو اختلفت اآلراء واالتجاهات-الواحد 

 ).113: 2000إسماعيل،(امة من وسائل اتصال المجتمعات بعضها مع بعض القراءة وسيلة ه -

 . فيفيد ويستفيدم وفكرهممن خالل القراءة يعرف كل مجتمع حضارة غيره وثقافته -
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قامت القراءة بتوصيل التراث إلى األجيال المتالحقة من األجيـال الـسابقة وال قيمـة للتـراث       -
 .هالمكتوب إذا لم يجد قراء يفيدون من

تدفع القراءة المجتمع إلى النهوض بالتعليم والصناعة والزراعة وشتى مناحي الحياة من خـالل               -
 ).186،187: 2003 أبو حشيش، ، عبد الهادي(الوقوف على قراءة ما اخترعه العلماء 

اء ، واآلر أفكاره ويتبادل   أوترى الباحثة أن القراءة ضرورية للفرد والمجتمع معا، فالمجتمع الذي يقر          
خبـرات مـشتركة بيـنهم    العن طريق القراءة، إنما هو مجتمع قوي قادر على الحياة والنمو، تكون     

تساعد القراءة على السير بنجاح في حياة الفرد والمجتمع و تساعد على بنـاء              وبادلة،  تومصالحهم م 
  .شخصياتهم وتدعمها

فة، فبدون القـراءة ال يـتم فهـم         نجاح في المواد الدراسية المختل    الإذن القراءة تساعد الطالب على      
  .ية المختلفةمالمواد العل

  :أهداف القراءة
 التركيـز عليهـا     بغينظرا ألهمية القراءة في حياتنا، اعتبرت القراءة من أهم مهارات اللغة التي ين            

  : فيما يلياشتقاق األهداف العامة التالية للقراءة ويمكن .وتدريب طالبنا عليها
على الرجوع إلى الكتب بحثا عن المعرفة في معانيهـا المختلفـة، ممـا          إكساب الفرد القدرة     -

 .يؤهله التعرف على ثقافته وتراثه ودينه

استمتاع بقراءة عيون األدب من شعر، وقصة ومسرحية ما يفيـد     االإكساب الفرد القدرة على      -
 .في شغل وقت فراغه بالمفيد المسلي

تـه  اية في مجاالت األدب المختلفة مـن خـالل قراء     إكساب الفرد القدرة على الكتابة اإلبداع      -
 .المتنوعة

إكساب الفرد ثروة لغوية في التراكيب والمفردات والصور الفنية التـي تعمـر العديـد مـن         -
 .الكتب

 مما يؤهله إلى عمق التفكير والقدرة على اإلبداع فـي   ،  االرتقاء بفهم القارئ وتوسيع مداركه     -
 .مجاالت الحياة المختلفة

: 2005مـصطفي،   ( يعصم لسانه من األخطـاء      فتدريب الفرد على النطق السليم لأللفاظ، و       -
149،150.( 

تهيئ الطفل اجتماعيا لتقبل حياة الجماعة، والتعامل معها عن طريق تبادل األلعـاب اللغويـة          -
 .والسؤال والجواب

 .ن كتب مصورة شائعةتشويق األطفال للقراءة، وزيادة الرغبة فيها، نتيجة ما يقدم إليهم م -
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شياء المطبوعة عن طريق وضع العديد مـن    األتهيئ للطفل االنسجام واأللفة مع الكتاب ومع         -
 ).80: 2000الحسن،  (.الكتب والصور أمامه

  :األبتدائيةأهداف تعليم القراءة بالمرحلة 
بتـدائي فيمـا   يمكن استخالص أهم أهداف تدريس القراءة في الصفوف األولى من مرحلة التعليم اال         

  :يلي
اكتساب عادات التعرف البصري على الكلمات، كالتعرف على الكلمة من شـكلها، والتعـرف         -

 .على الكلمة من تحليل نيتها

 .النصوص البسيطةو ، الجملوفهم الكلمات،  -

 .بناء رصيد مناسب من المفردات التي تساعد على فهم القطع التي تمتد إلى عدة فقرات -

 .بة والشوق إلى القراءة واالطالع، والبحث عن المواد القرائية الجيدةتنمية الرغ -

 . القراءةهنطقوصحة سالمة النطق القراءة الجهرية ومعرفة الحروف وأصواتها  -

 .التدرب على عالمات الترقيم ووظيفتها في القراءة -

 .ختلفةها عن طريق القراءة في المجاالت الواسعة المؤثراإتوسيع خبرات الطالب و -

 .تكوين عادات القراءة لالستمتاع أو للدراسة أو لحل المشكالت -

االستمرار في تنمية قدرات ومهارات مثل السرعة في النظـر واالستبـصار فـي القـراءة                 -
 )73 - 72 :2002رضوان، (.الصامتة والجهرية

  : أقسام القراءة

  :من حيث أغراض القراءة أقسام القراءة 
 .لعاجلةالقراءة السريعة ا -

 .قراءة التعرف، وتكوين فكرة عامة عن موضوع واسع -

 .القراءة التحصيلية -

 .القراءة التجميعية -

 . والرياضة الفكرية، قراءة المتعة األدبية -

 .القراءة التحليلية النقدية -

 .قراءة التذوق، والتفاعل مع الموضوع -

 .القراءة االجتماعية -

 ).72،73: 2005البجة،(القراءة التصحيحية  -
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  :القراءة حسب التهيؤ الذهني للقارئأقسام 
 :القراءة للدرس -

وهي قراءة تتصل بالمهنة، والواجبات المرتبة، وتهدف إلى تحصيل المعلومـات وحفظهـا،             
 الجد، واالهتمام، فهي تستغرق وقتا طويال، وتتطلـب         ووبذلك فهي تمتاز باليقظة، والتأمل والتفرغ،     

 .عا إلى المادة عدة مراتوقفات متكررة ورجو

 :قراءة االستمتاع مفهوم  -

 في أوقات الفراغ دون أن يكون من ورائها أي غرض علمي، أو وظيفـي               ىالتي تؤد  وهي
  : إال المتعة والسرور والمرح والغرض منها 

 . و يغلب عليها مواصفات الواقعية، حب االستطالع -

لفرار من وطأة الحياة اليومية ويغلب على هذا النـوع          الرغبة في االبتعاد عن الواقع األليم، أو ا        -
 ).74: 2005البجة، ( الخيال، والموضوعات الخرافية 

  :، أو طريقة األداءالقراءة من حيث الشكلأقسام 
  :يقسم العلماء القراءة حسب المزاولة واألداء إلى ثالثة أقسام وهي

 .القراءة الصامتة -

 .القراءة الجهرية -

  .ماعقراءة االست -
  

  :القراءة الصامتة مفهوم  •
 هي القراءة التي تكون بالعين فقط، وهي قراءة سرية ليس فيها صوت وال همـس           :مفهومها

 فيها على عينيه وعقله فقـط، ويحـرص علـى التأمـل              القارئ يعتمدو  . وال تحريك لسان أو شفة    
 ،الـدليمي (الخارجيـة  وحصر الذهن، واالنتباه إلى ترتيب األفكار، وتجاوز االنـشغال بـالمثيرات          

  ).105: 2003 ، وآخرون

  :أهداف القراءة الصامتة
  : أهداف القراءة الصامتةةمدوالحوايحدد كل من عاشور 

 .كسب الطالب المعرفة اللغوية -

 .تنشيط خياله وتغذيته -

 . ويستفيد من في الوقت نفسهأتعويد الطالب أن يستمتع بما يقر -

 . حواسه وتعويده على تركيز االنتباه مدة طويلةتقوية دقة المالحظة لدى الطالب وتنمية -

 ).64،65 : 2003،ةوالحوا مدعاشور (تعويده على السرعة في القراءة والفهم  -
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  :مزايا القراءة الصامتة
أنها أسرع من القراءة الجهرية ألنها محررة من أعباء النطق وقائمة على االلتقـاط البـصري                 -

 ).108: 1997الدراويش،(السريع للجمل 

 .توفر للطلبة جو الطمأنينة -

 .تدفع الطالب إلى التأمل في المقروء -

 .توفر الجهد والهدوء التام فهي ال يبذل فيها القارئ جهدا في النطق -

 .تساعده على الفهم والحفظ -

 .وتنمي لديه االعتماد على النفس -

 ).115: 2005 ، وآخرونالدليمي،(إكساب الطلبة القدرة على تحصيل معارفهم بأنفسهم  -

  :عيوب القراءة الصامتة
 .صعوبة تصحيح األخطاء -

 .صعوبة التأكد من حدوث القراءة -

 ).18:2000الحسن،(غير مناسبة للطالب الضعاف  -

 .ال تتيح للمعلم متابعة طالبه -

 .قراءةب على األداء السليم  للال تهيئ للطالب التدر -

 ).116: 2005، وآخرونالدليمي، (ال تشجع الطلبة على مواجهة الجماهير  -

  :وسائل التدريب على القراءة الصامتة
 الدرس قراءة صامتة قبل     أفي حصص القراءة في الكتب المقررة يقوم المعلم بجعل الطالب يقر           -

 .قراءته جهرا

 .عقد مسابقات بين التالميذ في سرعة االلتقاط والفهم -

قشة داخل  قراءة الكتب ذات الموضوع الواحد، والقصص قراءة حرة خارج الصف ثم تتم المنا             -
 .الصف

 ).28،29: 2005مصطفى،(القراءة في المكتبة  -
 

  :القراءة الجهريةمفهوم  •
هي نطق الكلمات بصوت مسموع بحسب قواعد اللغة، مع مراعاة صحة النطـق             : مفهومها

: 2003، وآخـرون ، الـدليمي (وسالمة الكلمات وإخراج الحروف من مخارجها وتمثيـل المعنـى           
106.(  
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  :يةأهداف القراءة الجهر
 .تدريب الطالب على جودة النطق بضبط مخارج الحروف -

 .تعويد الطالب على صحة األداء بمراعاة عالمات الترقيم -

 .تعويد الطالب على السرعة المناسبة في القراءة -

: 2000،  الحـسن (إكساب الطالب الجرأة األدبية وتنمية قدراتهم علـى مواجهـة الجمهـور              -
18،19.( 

 :شروط القراءة الجهرية

  .دة النطق وحسن األداء وإخراج األصوات من مخارجها الصحيحةجو -
 .تمثيل المعني -

 .الوقوف المناسب عند عالمات الترقيم -

 .السرعة المالئمة للفهم واإلفهام -

 ).30: 2005مصطفى،(ضبط حركات اإلعراب  -

  :مزايا القراءة الجهرية
 .يل المضيتعد القراءة الجهرية من أفضل الوسائل إلجادة النطق السليم وتمث -

 .القراءة الجهرية مدعاة إلشباع كثير من أوجه النشاط عند الطالب -

 .تحقق القراءة الجهرية للطالب فرصة التدريب على مواجهة اآلخرين -

 .القراءة الجهرية تنمي إذن الطفل يمتاز بصوت جذاب -

هي أسلوب من أساليب إدخال المتعة والسرور، وغرس روح الجماعة في الطـالب الـصغار               -
 ).84،85: 2005البجة،(

  :عيوب القراءة الجهرية
 .تستغرق وقتا طويال -

 .تشغل الطالب بالحرص على إتقان النطق السليم فينصرفون عن تدبر المعني وإدراكه -

 وآخرون،الـوائلي، (تحد من حرية القارئ، وقد ال تنهي قابلية الطالب في السرعة على القراءة               -
2005 :117.( 

 .األمر الذي ال يسمح باشتراك جميع الطالب في القراءةضيق وقت الحصة الدراسية  -

 .همئلجوء بعض الطالب إلى اللعب واالنشغال أثناء القراءة مع زمال -

 .إجهاد المدرس بمتابعة المقروء والطالب في أثناء القراءة -

 ).104،105: 1999زقوت،(ازدحام الصف باألعداد الكبيرة من الطالب  -
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  :قراءة االستماع •
 تتم باألذن فقط، ويمكن االعتماد على االستماع كوسـيلة للتلقـي            اءة االستماع قر: مفهومها

والفهم في جميع مراحل الدراسة ماعدا المرحلة االبتدائية الدنيا حيث يكون الطفـل ميـاال بفطرتـه           
  .للعب فال يستطيع أن يحصر انتباهه مدة طويلة إال إذا كان يستمع إلى قصة مسلية

  :أهمية قراءة االستماع
 .لقراءة، والكتابة، والمحادثةللهو النشاط اللغوي  -

 .ونها الوسيلة األساسية للتعليم في حياة اإلنسانكأهميتها في تبرر -

 هي الوسيلة األولى التي يتصل بها بالبيئة البشرية والطبيعية  -

يتمحور االستماع في كونه وسيلة هامة في حياة األطفال األسـوياء لـتعلم القـراءة والكتابـة                  -
 .لحديث الصحيحوا

 .االستماع سبيل الفرد إلى فهم ما يدور حوله ويتابع كل ما يصله من القنوات السمعية المختلفة -

أثبتت الدراسات أن اإلنسان العادي يستغرق في االستماع ثالثة أمثال ما يستغرقه في القـراءة                -
 ).67: 2002عاشور،الحوامدة، (

  :أهداف قراءة االستماع
 .ة على متابعة المسموحإكساب الطالب القدر -

 .إكساب الطالب آداب االستماع والبعد عن التشويش -

 .إكساب الطالب آداب مناقشة المسموع وبيان الرأي فيه -

 .اءغإكساب الطالب القدرة على االص -

 )62:2006:عبد الحميد(التركيز إكساب الطالب القدرة على  -

  :مزايا قراءة االستماع
لمفيـد الهـادف المـسلي الممتـع وإشـباع الهويـة            تساعد على قـضاء أوقـات الفـراغ با         -

 )94:2000بدير،صادق،(

 .تلبي حاجات الناس في بعض المواقف كالخطب واالستماع إلى اإلذاعة -

تناسب بعض األعمال خاصة في مجال التعليم والقـضاء، فالطالـب ال يـستطيع أن يقـاطع                   -
 .المحاضر

سـتماع وسـرعة الفهـم واسـتيعاب        أنها وسيلة لتنمية بعض المهارات عند الطلبة كحسن اال         -
 .المسموع بسرعة

 .فونيحتاج إليها المكفو -
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 ).86-85: 2001أبو الهيجاء،(توفر وقت المستمع ألنه ال يحتاج سوى اإلنصات واالستماع  -

  :عيوب قراءة االستماع
 .ال تعطي الفرصة الكافية لتعلم صحة النطق وحسن اإللقاء -

 .عجزون عن متابعة المتحدثبعض التالميذ يتصفون ببطء الفهم وقد ي -

ـ                   -   اعاة دال يستطع المحدث أن يلزم المستمعين من الطـالب لـسماع حديثـه وفـي ذلـك م
 ).86: 2001أبو الهيجاء،(نصراف عن سماعه لأل

  : طرق تدريس قراءة االستماع
 لطالبه وتكـون هـذه      قدمها ويتم فيها اختبار المعلم المادة التي سي       :مرحلة التحضير ـ  

ة لهم، تحمل قيما أخالقية وحقائق علمية أو طرفا أدبية بـذلك يكـون دور               المادة مناسب 
المعلم ملما بكل ما في المادة بمعنى أن يهيئ نفسه لإلجابـة عـن أي سـؤال يطرحـه        

  .الطالب
تهيئة أذهان الطالب لدرس االستماع والكشف عن       ب تبدأ هذه المرحلة     :مرحلة التنفيذ ـ  

بـرز أهـدافها، والقـدرة علـى اسـتظهار          أحديد  يتم ت . طبيعة المادة موضوع الدرس   
 من المادة، من خالل قراءة      المشتقةبر  عاستنباط الدروس وال  وعادة حكايته،   إالمضمون و 

ية وبعد االنتهاء من القراءة بـدون الكلمـات الـصعبة علـى          نالمعلم للمادة بصورة متأ   
  .السبورة

الـدرس، يبـدأ بمتابعـة     بعد أن ينتهي المعلم من قراءة موضـوع   :مرحلة المتابعة ـ  
 ويكلف بعض الطالب بتلخيصه أو      ،  طالبه، ويقومهم من خالل طرح أسئلة حول المادة       

التـي  حكايته بأسلوبهم الخاص، ويطلب المعلم من الطالب تلخيص أهم العبر والدروس            
  ).115: 2005، وآخرونالدليمي، (يمكن أن يستشفوها من هذا الموضوع 

  :ضالقراءة من حيث الغرأقسام 
.  وهي القراءة التي يقصد منها القارئ البحث عن شيء بشكل عاجـل            :القراءة السريعة العاجلة  -1

  .وهي تكون هامة للباحثين والمتعجلين في القراءة
        :استعماالتها

 .البحث عن المصطلحات، استعراض المادة -

 .ادةالممراجعة  -

 .قراءة فهارس الكتب، وقوائم األسماء والعناوين -

 .الكشف عن معاني المفردات اللغوية من المعاجم -
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 بالوقوف في أمكان خاصـة السـتيعاب        تمتاز: متسعراءة تكوين الفكرة العامة عن موضوع       ق -2
  . وبالسرعة مع الفهم، الحقائق

من خالل تكليف المعلم بكتابة خالصة ما يقرءونه في مكتبة المدرسـة أو مكتبـة               : لتدريب عليها او
  .الفصل

  :تهااستعماال
 .قراءة التقارير والموضوعات والكتب الجديدة لتكوين فكرة عنها -

 .استيعاب الحقائق -

 ويقصد بها الفهم واإللمام، ويشترط في هذه القراءة التريـث والتـأني لفهـم      :القراءة التحصيلية -3
  .الموضوع إجماال وتفصيال

  :استعماالتها
 .ي أذهان الطالباستذكار الدروس لتثبيت المعلومات والحقائق ف -

 .استخالص األفكار من المقروء -

 .كتابة المالحظات -

 .عقد الموازنة بين المعلومات المتشابهة والمختلفة -

وفيها يرجع المعلم إلى عدة عناصر حتى يجمع منها ما يحتاج إليه مـن     : قراءة لجمع المعلومات  -4
  .معلومات خاصة

طريق التناوب بين الطالب مـن خـالل تزويـدهم          من خالل جمع المعلومات عن       لتدريب عليها او
  .بالكتب والمراجع التي يستعينون بها في اإلعداد

  :استعماالتها
 .، التصفح السريع، والقدرة على التلخيص والتحليلةالرجوع إلى المصادر المتعدد -

 متقطعـة  قراءة للمتعة في أوقات الفراغ بذلك تكون هذه القراءة خالية من التعمق والفهم وتكون      -
 .المجالت والصحفأ تتخللها فترات، كقراءة األدب، الطرائف، الفكاهات ومن خاللها يقر

ممارستها نظرة نقديـة     عند   وهي قراءة متأنية ومن خاللها يتولد للمرء      : لقراءة النقدية التحليلية  -5
الحـسن،  (نافذة يستطيع من خاللها الحكم على األشياء من خالل الموازنـة والـربط واالسـتنتاج                

2000 :20،21.(  
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  :مالحظات مهمة في تدريس القراءة
 . في ذهن المعلماًيجب أن يكون الهدف واضح -

 .يجب أن يستعمل وسائل اإليضاح الالزمة عند تحليل الكلمات -

ن بعض المعلمين يتيحون للطالب قـراءة الموضـوع لفتـرة           عملية مراعاة زمن كل خطوة، أل      -
 .طويلة

 .ن يتحدث بالفصحى، ويلزم طالبه اإلجابة عن األسئلة بالفصحىعلى المعلم أيجب  -

 .أن يراعي الفروق الفردية بين الطالبال بد  -

 .في القراءة الصامتة يلزم الطالب بعدم رفع الصوت -

 المكتبة لزيـادة المعرفـة      الطالب إلى يصحب  ا بين موضوعه والمكتبة عليه أن       إذا رأى ارتباطً   -
 ).83،84: 2001 أبو الهيجاء،( لديهم 

  :مظاهر الضعف في مجال القراءة
 .ها في هذه المرحلةأعدم قدرة بعض الطالب على قراءة المادة المتنوعة من الكتب التي قر -

عجز الطالب عن أداء المعنى، وقد يكون راجعا إلى عدم معرفة الطالب من أيـن تبـدأ وأيـن                 -
 .تنتهي

 . المدرسيةالصعوبة في قراءة مادة لم ترد في كتبهم -

 .الصعوبة في المادة الجديدة المقروءة -

 ).79: 2002عاشور، الحوامدة، (الصعوبة في ترجمة المادة المقروءة بلغة الطالب الخاصة  -

  :عالج الضعف في مجال القراءة
- ا وأكاديمياًإعداد المعلم إعدادا تربويا من حيث التعرف على مفهوم القراءة وعناصرها مميز. 

 .مشكالت القراءة لدى طلبة المرحلة األساسية الدنيا بحوث إجرائية مدرسية للتعرف على ءإجرا -

 .توظيف وسائل التعليم المناسبة والتخلص من العسر القرائي -

 .ا نقطة االنطالق نحو القراءةمضرورة االهتمام في مهارتي االستماع والتحدث باعتباره -

 . ن خالل إظهار أهميتها التي تخلق الدافعية لديهمتعويد الطالب على مهارات القراءة م -

 .تفعيل دور المكتبة المدرسية في معالجة الضعف القرائي -

 .تفعيل دور اإلدارة المدرسية وتكثيف جهود الهيئة التدريسية لمعالجة الضعف القرائي -

 .االنطالق نحو دوافع تربوية لمعالجة الضعف القرائي -

 .مور في معالجة الضعف القرائيتفعيل دور أولياء األ -

  )11،12: 2006حماد، فورة، (
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  :مبادئ عامة في القراءة
يتصرف القراء المهرة على الكلمات بسرعة ويسر بدون بذل         : وظيفة القراءة تتصف بالطالقة    -

 .جهد

حيث تقوم على محاوالت الفرد الستخالص معنى النص من خالل خبراته           : أنها بنائية تراكمية   -
 .قةالساب

 .تتطلب مرونة من القارئ في استخدام إستراتيجية معينة: عملية إستراتيجية -

 .تتطلب انتباها متواصال، ويصعب المحافظة عليه: عملية تقوم على الدافعية -

حـدث  تتتحسن مع ازدياد الممارسة، وتتعمق كذلك بالممارسـة و        :  مدى الحياة  ةعملية مستمر  -
 .بالتدريج

 ورؤيـة التـشابهات     استدالالت، إلى   ول والوص الواقع،نتباه الشديد لحقائق    تتضمن القراءة اال   -
 ).18: 2008عبد الغفار، (

  :العوامل المؤثرة في تنمية القراءة
 .الكتاب المدرسي -

 .طريقة الحوار والمناقشة - -

 .الطريقة التركيبية -

 )203، 201 :2006العاني،(المعلم  -

  :أسباب الخطأ في القراءة
 .الجهل -

 .السرعة في القراءة -

 .أعدم فهم القارئ ما يقر -

 .ةبمراعاة السجع في الخط -

 .التقليد -

 .سوء الكتابة -

 .الضعف العام في وسائل اإلعالم -

  ).53،55: 2006عبد الحميد، (قلة الصياغة اللغوية  -
 : مظاهر صعوبات القراءة 

هو متوقع بالنـسبة لعمـرهم العقلـي    قل بصورة دالة عما  أفي القراءة    الطالب    يكون تحصيل  -
 .وسنوات تواجدهم في المدرسة

  . ال يظهرون أي دليل علي وجود أي عجز في الحواس أو تلف في المخ-
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 .يواجهون صعوبة كبيرة في تذكر نماذج الكلمة الكاملة -

 . واضحة في تذكر الحروفت ويظهرون اضطرابا، يكون لديهم خطئاً أساسياً في التهجئة -

  )159:2006بدير، .(المتوسط أو أعلي من ةد تكون نسبة الذكاء متوسطوق -
  

 : النماذج المفسرة لوظيفة القراءة 

 :النماذج الصاعدة •

المعلومات في النص هي أساس معارف الشخص، وتمر المعلومـات بعـدة مراحـل مـن                
  .المعالجة حتى يصل القارئ في النهاية إلى معلومات عامة ودائمة

  : مكونات وظيفة القراءة في ما يليوحدد الباحثون
 . والفهم،الشفرةمكونين هما فك لقراءة لحيث أن : االنتباه -

 وتحلـل الكلمـات إلـى    ،المرئيـة منها حيث تستخلص الخصائص البصرية   : الذاكرة البصرية  -
 .تحول إلى نمط هجائيت ثم ،حروف

لمكونـة للمـدخالت     واألشـكال ا   ،  هي تتضمن تحليل األصوات والمقاطع    و: الذاكرة الصوتية  -
 . استخالص المعنى ى علاللفظية، وبذلك تساعد

 .إحاطة العين بالسطر المكتوب من اليمين إلى اليسار والعكس في الثقافة الغربية -

 . العين على الكلمة المطلوبة قراءتهات تثبي -

  :النماذج المتفاعلة •
  .للمعلوماتمصادر ها قدرة القارئ على انتقاء المعنى من عدة  لتصنف هذه النماذج بأن

  :النماذج البنائية •
  .تقوم النماذج البنائية على فكرة أن معنى النص يتوصل له القارئ من تفاعل المادة المكتوية

  :ائية االجتماعيةلبنالنماذج ا •
متغيـرات  يؤكد النموذج السابق على أن العوامل االجتماعية تنعكس في المادة المقـروءة وكـذلك               

  . وبذلك تؤثر بدورها على القراءة،ل الفصل الدراسيالسياق االجتماعي، داخ
  :النماذج التعاملية •

 المحيطة بـه إلـى       وتأثيرات البيئة االجتماعية الثقافية    ،الشخصيةلك خبراته   ترى أن القارئ يجلب     
  .هاالمادة التي يقرأ

  :النماذج التكوينية المعرفية •
ـ أفي المخ وقد تختلف     مقترحة  أنشطة   الكلمات ومعالجتها في     بكيفية إدراك هتمت هذه النماذج    ا ط انم

  .القراءة في الهجاء من خالل اإلدخال واإلخراج
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  :النموذج الترابطي •
 ويقوم على التصورات األولية، حـول  )1989(وضع هذا النموذج سبدنبرج وماكليالند عام      

  .وجود طريق واحد للقراءة
  :النماذج الترابطية االرتقائية •

يبني المـسلك البـصري الـصوتي،        و   امه عند التشفير الصوتي   يرى أن النموذج يتم استخد    
  .وترتبط وحدات الهجاء مع وحدات النطق التي يحصل عليها القارئ

  :النموذج المعاصر •
 وافترض أن هناك نظامين أساسين فـي ارتقـاء مهـارة            )1997(عام   لوجان نجور دا  قدمه

  ).19،28: 2008عبد الغفار،(القراءة والمعالجة التلقائية 
  

  :مراحل تعليم القراءة
  :ينقسم سلوك األطفال نحو الكتاب في مرحلة ما قبل القراءة إلى مراحل متعددة نذكر منها ما يلي

 يمكن أن يضعه في فمه    .  وفيها ينظر الطفل إلى الكتاب كأي شيء حوله        :مرحلة التناول باليد   -
ين يديه مجـالت قديمـة    يجب أن نضع ب   وأمام هذه الخبرة       يمزقه،أو يسقطه علي األرض أو      

 .لكي يعبث فيها

في بداية الشهر الخامس عشر من عمر الطفل حيث ينشا لديـه            : مرحلة اإلشارة إلى الصورة    -
 .صور الكتاب ويتدرب على تقليب صفحاته بنفسهباهتمام شديد 

 من بداية الشهر الثامن عشر، وفيها يبدأ الطفل باستعمال كـل سـمات    :مرحلة تسمية الكتاب   -
 .بعة من نفسه مع الصور بذلك تزيد حصيلته اللغويةنا

 ويبدأ هذه المرحلة بعد تمام عامين من العمروتمتد إلى ثـالث   :مرحلة حب القصص القصيرة    -
   )125 : 2006مهنا ، (.عملية النظر إلى الكتاب قراءةالطفل سنوات فيها يسمى 

بدو الصورة وكأنها   تأعوام، فيها    يبدأ من عامين ونصف أو ثالثة        :مرحلة البحث عن المعاني    -
 .شكل الحروف الجذابة، فيمر عليها دون تركيزوتجذبه بي، حشيء حقيقي و

 وتمتد من بعد العام الثالث إلـى منتـصف العـام            :مرحلة سرد القصص ومالحظة الحروف     -
 على االشتراك مع غيره من األطفال فـي االسـتمتاع           اًالرابع من عمر الطفل حيث يصبح قادر      

 .كتاببال

 ويكون بين الرابعة والخامسة من العمـر، حيـث        :مرحلة المتعة القرائية في مصاحبة الغير      -
 .أثناء القراءة بذلك تزداد مهارته االجتماعيةغيرة د الطفل متعة في مصاحبة جي
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ة من العمر،   ع تمتد هذه المرحلة بين السادسة والساب      :مرحلة اكتساب العادات الرئيسة للقراءة     -
ل السنتين األولى والثانية من التعليم االبتدائي، وبذلك يتعرف الطفـل علـى الحـروف               أي خال 

 .والكلمات

وتمتد هذه المرحلة مـن سـن       : مرحلة النمو السريع في إتقان المهارات األساسية للقراءة        -
ن  أي خالل السنوات الوسطى للتعليم االبتدائي، حيث ينتقل األطفال فيها م           ،  الثامنة حتى العاشرة  

تعلم القراءة إلى قراءة التعلم مستخدمين العادات والمهارات القرائية التي اكتسبوها سابقا في فهم              
 .وحب القراءة

 المهمة في الدراسة الحالية لديها مـن خـالل      هي المرحلة  وترى الباحثة أن هذه المرحلة    
 .توضيح المرحلة التي ركزت عليها في البحث

متد من سن العاشرة حتى سن الرابعة عشر وهو مـا يقابـل              وت :مرحلة التوسع في القراءة    -
  .األطفال كل ما يصل إلى أيديهمأمن التعليم األساسي وفيها يقر ) 8 ، 7 ، 6 ، 5( السنوات 

 وتمتد من سن الخامسة عشر إلى سن السابعة عشر، وفيها تركز            :مرحلة النضج في القراءة    -
 .)192: 2006مهنا، (، والقراءة في التخصص القراءة وموضوعاتها على االهتمامات العامة

   :التفكير:رابعا
  :مفهوم التفكير

ليس هناك خالف على الغموض الذي يكتنف التفكير رغم ممارسة في كل األوقات، وكثيـر               
ما نجد صعوبة في وصف التفكير بطريقة موجودة ومركزة وواضحة، وفي عبارات محـددة غيـر               

التفكير لإلنسان بمثابة التنفس، الن التنفس مهـم للحيـاة،   ) Maclure(غامضة، ويعد الباحث ماكلر    
فان التفكير أشبه ما يكون نشاط طبيعي ال غنى عنه في حياة اإلنسان العادية، وقد دعا القران الكريم                

 اإلنسان مسؤوليته في قولـه  للنظر العقلي دعوة صريحة ومباشرة ال تأويل فيها كواجب ديني يتحمل      
ـ  ،  ]46:سبأ" [ تَتَفَكَّـروا  ثُـم  وفُـرادى  مثْنـى  للَّه تَقُوموا أَن بِواحدة أَعظُكُم إِنَّما:" تعالى  خلْـقِ  فـي  ِن" :ه تعـالى  وفـي قول

اتاومضِ الساألَرو ف التاخلِ وارِ اللَّيهالنو اتي آليلابِ لِّأُو190{األلْب {ينالَّذ ونذْكُري  ـه  ويتَفَكَّـرون  جنـوبِهِم  وعلَـى  وقُعـوداً  يامـاً ق اللّ
  ).18: 2006السليتي،( ]191-190: آل عمران" [ واألَرضِ السماوات خلْقِ في

  :تعريف التفكير
التفكير عملية عقلية تعتمد في األساس علـى اكتـساب المعـارف            "  بأنه   يعرفه السليتي ـ  

د عليها للوصول إلى التفكير العلمـي والتحليـل اإلبـداعي والناقـد             والمعلومات، وفهمها، واالعتما  
  ).18: 2006السليتي،(
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الكشف عن العالقات بين عناصر الموضوع، وهو ال يتكـون لـدى       " ويعرفه الديب بأنه  ـ  
عـضها فـي نـسق متماسـك        بمـع   الطفل إال عندما تتوفر لديه ذخيرة من المفاهيم التـي تـنظم             

  ).2002:54الديب،(
عملية عقلية معرفية وجدانية عليا تبنى وتؤسـس علـى محـصلة        " رفه البريثن بأنه  ويعـ  

العمليات النفسية األخرى كاإلدراك واإلحساس والتخيل، وكذلك العمليات العقلية كالتذكر، والتجريـد            
 والتعميم، والتمييز، والمقارنة، واالستدالل كلما اتجهنا من المحسوس إلى المجرد كلما كان التفكيـر             

  ).242: 2003، البيرثن(أكثر تعقيدا 
نشاط ذهني مفترض اليمكن مالحظته ولكن يستدل عليه من نتائجـه  "يعرفه السميري بأنه ـ  

عليهـا  خبراته بطريقة جديدة لحل مـشكلة مـا أو أدراك األمـور المحكـم      وينظم العقل من خالل 
  )      8 :2006، السميرى"(

والوقـائع  ،  يع اإلنسان إن يتعامل بها مـع األشـياء        وسيلة عقلية يستط  " يعرفه ملحم بأنه  ـ  
الرمـوز والمفـاهيم    من خـالل العمليـات المعرفيـة التـي تتمثـل فـي اسـتخدام                ،  واإلحداث
  .)212: 2001،ملحم"(والكلمات

 بأنه سلسلة من النشاطات الغير مرتبة التي يقوم بها الدماغ عندما يتعـرض              ويعرفه جروان 
معنـي فـي     أكثر من الحواس الخمس، بحثاً عـن          أو ن طريق واحد  لمثير خارجي ويتم استقباله ع    

  .)242:1999،جروان"(الموقف أو الخبرة 
نظام معرفي يقوم علي اسـتخدام الرمـوز التـي تعكـس            "يعرفه الهويدي والجمل بأنه     ـ  

سـية  األساومادة التفكيـر    ،  أو بالتعبير الرمزي  ،  العمليات العقلية الداخلية إما بالتعبير المناسب عنها      
  .)167،2003:الهويدي، جمل(". هي المعاني والمفردات والمدركات 

 ويـتم   ، بأنه نشاط عقلي يقوم به الدماغ عندما يتعرض لمثيـر خـارجي            وتعرفه الباحثة ـ  
استقباله عن طريق الحواس الخمس لإلنسان وعن طريقها يكتسب الخبرة التي تؤدي إلى بناء الهدف               

  .المنشود

  :أهمية التفكير
المدرسة بتنمية تفكير الطالب ليتمكن من الوصول إلى النتائج السليمة والـصحيحة فـي     تهتم  

  :المواقف والمشكالت التي تواجهه داخل المدرسة وخارجها، من خالل
يسهم التفكير في مساعدة الطالب على فهم المحتوى الدراسي، وبذلك يؤدي إلى رفع مـستوى                -

 .التحصيل لديهم

تهم على رفع مستوى الكفاءة الغير تقليدية في عصر أرتبط النجـاح            ويعمل التفكير على مساعد    -
 .بالقدرة على التوثيق
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يسهم التفكير في تكوين شخصية التلميذ وبناءها بطريقة صحيحة ليكون مـساهما فـي تنميـة                 -
 .مستقبله

 .ينمي لديه القدرة على االستقالل في الوصول إلى النتائج السليمة -

 .ا بالسيطرة على أفكارهيعطي التفكير الطالب إحساس -

  ).42: 2005إبراهيم،(ينمي التفكير مهارات الجانب الوجداني عند الطالب  -

  :خصائص التفكير
  :ن أهميتها فيما يليمويتميز التفكير بخصائص تك

 .التفكير سلوك هادف ال يحدث بدون هدف مخطط له مسبقا -

من خالل األسـاليب  . الممكن توافرهاالتفكير الفعال هو التفكير الذي يستند إلى أفضل المعلومات   -
 .واالستراتجيات السليمة

يتشكل التفكير من تداخل العناصر المحيطة التي تضم الزمان والموقف أو المناسبة والموضـوع             -
" لفظية، رمزية، كمية، مكانيـة، شـكلية      "ويحدث بأشكال مختلفة مثل     . الذي يجري حول التفكير   

 ).31: 2002الحيلة، (

فكير أمر غير ممكن في الواقع، التفكير الفعال غايـة يمكـن بلوغهـا بالتـدريب                الكمال في الت   -
  ).26: 2004رجب،(والمران 

  :التفكير من منظور إسالمي
وقـد  . نآلقد حث ديننا الحنيف على التدبر والتأمل والتفكير واعتبره فريضة إسالمية في القر     

  .موضعان الكريم في ثمانية عشر آورد ذكر كلمة التفكير في القر
 .يةآ )49 (قد وردت آيات فيها مشتقات الفعل بالصيغة العقلية وعددها -

 .يةآ )129(وآيات تدعو إلى النظر وعددها  -

 .يةآ) 148(وآيات تدعو إلى التبصر وعددها  -

 .آيات)  4(وآيات تدعو إلى التدبر وعددها  -

 . آيات) 7(وآيات تدعو إلى االعتبار وعددها  -

 .يةآ)20( ددهاوآيات تدعو إلى التفقه وع -

 .يةآ) 269(وآيات تدعو إلى التذكر وعددها -

  ).242: 2003البرثين،(ية آ) 16 (وآيات تدعو للتفكر وعددها -
نعم علينا بهـا اهللا لكـي       أ وهي نعمة    ، وترى الباحثة أن التفكير شيء عظيم في حياة البشر        

 وقـد خـص اهللا   ،حولناوهو أعظم شيء وهبنا به اهللا لكي نتفكر في كل شيء من       ،  نتفكر في خلقه    
  .سبحانه وتعالى البشر بنعمة التفكر عن غيره من سائر المخلوقات
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  :التفكير من منظور علماء الغير مسلمين
 وعلم النفس فقـد اهتمـوا الفالسـفة         ،  لقد اشتق التفكير من تخصصين أساسين هما الفلسفة       

أما علماء الـنفس فلقـد    . م بها الفرد  بدراسة العقل باعتباره الركيزة األساسية لعمليات العقل التي يقو        
مثلت العمليات التي يقوم بها الفرد محور اهتمامهم من حيث ما تنطوي عليه هـذه العمليـات مـن                   

وكيفية توالد األفكار والجذور التاريخية كانت في النظريات الفلسفية قبل انفصال علم            ،مهارات عقلية 
ى القرن الثامن عشر والتاسع عـشر، فقـد جعـل           النفس عنها فلقد عني أفالطون بالعقل والفكر حت       

  .ويرى أن الدماغ هو مركز الفكر والتفكير. أفالطون في فلسفته وجودا خارجيا للفكر

أما أرسطو فقد اعتبر أن القلب هو مركز الفكر والتفكير، أما جان لوك هاجم العقالنية ودعا                
 االعتمـاد   ئوبز وميلز معتمدين على مباد    إلى االعتماد على الحواس وأقام الفلسفة التجريبية وتبعه         

على الحواس وبان التفكير مجموعة من الصور العقليـة المترابطـة والمستخلـصة مـن الخبـرة                 
امـانيول  (ويتولى الفالسفة والمذاهب الفلسفية في أوروبا مذهبا يناقض مذهبا إلى أن جاء             . اإلدراكية

: 2003البـرثين، (مذهب الفلسفة المتعاليـة  فكرس التصورات، وحاول الجمع بينهما وسمى ال   ) كانت
245 ،246.(  

  :مستويات التفكير ومهاراته
  :قد ميز الباحثون بين عدة مستويات من التفكير وحددها في المستويات التالية

 وتخص مهـارات التفكيـر األساسـية المعرفيـة واالسـتدعاء            :المهارات المنفصلة للتفكير   -
 .تطبيق، المقارنة، التصنيف، التخليص، تنظيم المعلوماتواالستيعاب والتفسير، المالحظة، ال

 إستراتيجية التفكير -

 . التحليل، التركيب، التقويم:حل المشكالت -

 تحديد الهدف، توليد حلول ممكنة، دراسـة الحلـول، ترتيـب الحلـول حـسب                :اتخاذ القرار  -
 .األفضلية، تقويم أقوى حلين أو أكثر، اختيار أفضل الحلول

 .التخيل، األصالة، المرونة، الطالقة: عيالتفكير اإلبدا -

 . استنباط، استقراء، تقويم:التفكير الناقد -

 ).27: 2004رجب،( تخطيط، مراقبة، تقييم :يات فوق معرفيةلعم -

 

  :مبررات تعليم التفكير
  تعقد المجتمعات الحديثة -
 تعتبر أهداف التربية الحديثة -
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 .وجهعلم التفكير يعود بالفائدة على الطالب من عدة أت -

 .التفكير ضرورة حيوية لإليمان واكتشاف لقواميس الحياة -

 .أن التفكير الحاذق ال ينمو تلقائيا -

 .دور التفكير في النجاح الدراسي والحياتي -

يتعاظم الرجوع إلى األساسيات والتي ال تتعلق بالقراءة والكتابة والحساب وإنما تشتمل مهـارات              -
 .، التطبيقع إلى المصادر، التركيبيل والرجواالتصال وحل المشكالت، التحل

 .البد من تعليم الطلبة أسلوب التعلم بأنفسهم -

أن يتفاعل منهـا    . التدريب على التفكير يعتبر محورا أساسيا الستيعاب وفهم كل المواد المعرفية           -
 ).28،31: 2005الخليلي،(الطالب في المدرسة 

 .يمه كيف تعليمه كيف يتعلمتوفير ديمومة التعليم مدى الحياة للمتعلم من خالل تعل -

 .أن التعلم كيفية الحصول على المعلومة أهم من تعلم المعلومة نفسها -

 .التركيز على وظيفة التفكير أهم من التركيز على النتائج -

 .أن الشعور بالنجاح واالعتماد على ما ينتجه العقل يتفوق على انجاز وحفظ المعلومات وإنتاجها -

 .يم الطالب كيف يفكرون بدل من تعليمهم كيف يتذكرونللمناهج دور كبير نحو تعل -

   ).33: 2002الحيلة،(أن التفكير المنتج هو الذي يشكل هدفا للتخطيط والتعلم  -

  :أنماط التفكير المختلفة
  : كما يلي للتفكيريمكن التمييز بين األنماط المختلفة

بها، لذلك فان هذا الـنمط      ويدور حول أشياء ملموسة يراها أو يسمعها أو نشعر          : تفكير ملموس  -
يدور حول المحسوسات، وبالتالي فان الفرد يتعامل مع األشياء في طبيعتها الخاصة كما تظهـر               

 .في مجال إدراكه

هو تجريد واستخالص عالقات، من األشياء الموجـودة فـي البيئـة الخارجيـة،              : تفكير مجرد  -
 .واستخدام هذه العالقات للوصول إلى تنظيمات أخرى

 ويدور حول الحقائق الموجودة في عالمنـا والمـشكالت ذات الوجـود         :وضوعي علمي م تفكير -
 ).الفهم، التنبؤ، التحكم(الفعلي الموضوعي، ويقوم هذا على ثالث أركان أساسية هي 

يشتمل على إخضاع المعلومات، التي لدى الفرد لعملية تحلل وفـرز وتمحـيص             : التفكير الناقد  -
: 2004إبـراهيم،  (ه من معلومات أخرى ثبت صـدقها أو ثباتهـا    لمعرفة مدى مالءمتها لما لدي    

694،695.( 

 .ويطلق عليه التفكير السطحي الذي يشكل األساس العام للتفكير: التفكير الخارجي -
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 ويتطلب منا استدعاء الخبرات السابقة لتشكيل منظومة فكرية استنادا للخبـرات            :التفكير الداخلي  -
 .الماضية

نعني به التوحد بالتفكير مع ظاهرة معينة كالتركيز حول موضوع معين من             :التفكير االستنباطي  -
 .قبل الفرد أو المجموعة

 نوع من أنواع التفكير المتقدمة، حيث من خالل ممارسته يـستطيع الفـرد أن              :التفكير اإلبداعي  -
 .يصل إلى حلول فريدة ومميزة لم يصل إليها احد

عامل مع مشكلة محددة حيث يتبع في خطوات البحـث          يتم الت : التفكير المنظم في حل المشكالت     -
 .العلمي، ويعد أرقى أنواع التفكير

 هو تفكير ذاتي عميق يكون حول قضية أو ظاهرة يكون فيها نوع من الصراع               :التفكير التأملي  -
  ).60،61: 2003عبد الهادي، أبو حشيش،(

عنوان البحث هـو أن     وسوف تتطرق الباحثة في هذا البحث حول التفكير التأملي من خالل            
استخدام لعب األدوار في تدريس القراءة على تنمية التفكير التأملي في الـصف الثالـث األساسـي                 

  .من خالل التعريفات وخطوات التفكير التأملي. بخانيونس

  :أسباب تدفع إلى االهتمام بتعليم التالميذ مهارات التفكير
الدراسي وبذلك يؤدي إلى رفع مستوى التحـصيل      يهم التفكير في مساعدة التالميذ لفهم المحتوى         -

 .الدراسي

ينمي قدرة التلميذ على االستقالل في الوصول إلى النتائج الصحيحة في المواقـف والمـشكالت                -
 .التي يواجهها في حياته الدراسية

 .ها بطريقة صحيحةئيعمل التفكير على تكوين شخصية التلميذ وبنا -

 تقليدية في عصر ارتبط فيه النجاح والتفوق بالقدرة علـى           يعمل على رفع مستوى الكفاءة الغير      -
 .التفكير

  ).42: 2005إبراهيم،(ينمي التفكير مهارات الجانب الوجداني عند الطالب  -

  :األخطاء في التفكير
لقد استعرض إبراهيم عدة أخطاء في التفكير، وتهدف من استعراضها هو تحـصين الطفـل               

 قبول درجة من التسامح مع تفكير األطفال حينمـا يقعـون فـي              تجاه هذه القضايا قدر اإلمكان، مع     
  :بعض األخطاء، ويمكن تحديد هذه األخطاء كما يلي

 .التحيز أو النظرة الجزئيةـ 

 .السلم الزمنيـ 

 .التمركز حول الذاتـ 
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 .التكبر والغرورـ 

 .النظرة األولى والحكم االبتدائيـ 

 .التفكير المضادـ 

 .ينهااندماج الذات أو تضمـ 

 ).43،46: 2005إبراهيم،(الحدية أو الطرفية ـ 

 .نقص التركيز عند التفكيرـ 

 .التفكير اإلنساني ضيق جداـ 

  ).33،34: 2006الطيب،(التسرع الشديد ـ 
  :التفكير التأملي:خامساً

  :التأملي مفهوم التفكير
أ العلية والسببية في    أنماط التفكير التي تعتمد على الموضوعية ومبد      التأملي من     يعتبر التفكير 

ولقـد اهـتم بـه      . مواجهة المشكالت التي تفسر الظواهر واألحداث والتفكير التأملي مصطلح قديم         
 في كتاباتهم في علم النفس التربوي، واهتم الباحثون بالتفكير التأملي في األبحاث التربويـة،     ونالمرب

  ).39: 2005كشكو،(مة في التدريسوخاصة المتصلة بالتعليم الصفي وإعداد المعلمين أثناء الخد

فالتفكير التأملي تفكير موجه، حيث يوجه العمليات العقلية إلى أهـداف محـددة، فمجموعـة          
لوصول إلـى   امعينة من الظروف التي نسميها بالمشكلة تتطلب مجموعة معينة من استجابات هدفها             

عبيـد،  (دف لحـل المـشكالت      حل معين، وبهذا يعني أن التفكير التأملي، هو النشاط العقلي الهـا           
  ).50: 2002وعفانة،

وحيث أن التفكير التأملي يتطلب تحليل الموقف إلى عناصره المختلفة والبحث عن العالقـات   
لة يـود حلهـا     أالداخلية، فان الفرد يستخدم التفكير التأملي عندما يشعر باالرتباك إزاء مشكلة أو مس            

 الفرد إلـى تحليـل المـشكلة إلـى          ألة، عندئذ يلج  أنتيجة لعدم وضوح طريقة حل المشكلة أو المس       
  ).446: 2005إبراهيم،(ار هذه الفروض ب ويحاول اخت، وعناصرها، ويفرض الفروض للحل

  -:تعريف التفكير التأملي
أن يتأمل التلميذ الموقف الذي أمامه، ويحلله إلى عناصره و           " يعرف إبراهيم التفكير التأملي   

زمة لفهمه، حتى يصل إلى النتائج المطلوبة في هذا الموقف، ثم يقوم بتصميم هـذه      يرسم الخطط الال  
  ).446: 2005إبراهيم،(جله أالنتائج في ضوء الخطط التي وضعت من 

تأمل الفرد للموقف الذي أمامه ويحلله إلى عناصـره ويرسـم            " ويعرفه عفانة، وعبيد بأنه   
م تقويم هذه النتائج في ضـوء الخطـط المرسـومة،    فهمه حتى يصل إلى النتائج، ثلالخطط الالزمة   
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ويهتم التفكير التأملي بفحص أسس األفكار والبحث في مقوماتها اسـتنادا إلـى البـراهين واألدلـة                 
  ).50: 2002عبيد،عفانة، (

ستبـصار أي   ذلك النوع من التفكير الذي يـساعد الفـرد علـى اال            "ويعرفه أبو ملوح بأنه   
أبــو ( كانــت أم داخليــة عناصــر الموقــف المــشكل خارجيــةاإلدراك الــسريع والمفــاجئ ل

  ). 2002:30ملوح،
 ويرسـم   وليـة األ جـزاءه أيتأمل الفرد الموقف الذي أمامه ويحلله إلى         "ويعرفه الديب بأنه  

الخطط الالزمة لفهمه وتنفيذه حتى يصل إلى النتائج المطلوبة منه، ثم يقوم هذه النتائج فـي ضـوء                  
  ).56: 2002يب،الد(الخطط المعدة مسبقا 

هو القدرة على تبصر وإدراك العالقات واالستفادة من المعطيات فـي            " تعريف عبد الوهاب  
تحديد وتدعيم وجهة نظر المتعلم ومراجعة البدائل واتخاذ اإلجراءات المناسـبة للموقـف التعليمـي       

  ).166: 2005عبد الوهاب،(
 المواقف  التعليميـة التـي أمامـه         نشاط عقلي للفرد في   " يعرف كشكو التفكير التأملي بأنه    

وتحديد نقاط القوة والضعف وكشف المغالطات المنطقية واتخاذ القرارات واألجـراءت  المناسـبة                
  .)8 :2005، كشكو" (بناء علي دراسة  واقعية  منطقية للموقف التعليمي

الخطـط  التفكير الذي يتأمل فيه الفرد الموقف الذي أمامه يحلله إلى عناصـره ويرسـم       "هو  
الالزمة لفهمه حتى يصل إلى النتائج التي يتطلبها الموقف ثم يقـوم التتـابع فـي ضـوء الخطـط                    

  .)306: 2003 ، أبو الهيجاء–عاشور ( "الموضوعة
بأنه نشاط عقلي يتأمل به الفرد الموقف المشكل ويحلله ويقترح الحلـول     "يعرف أبو السكران  

  .)22:2006أبو السكران، (في ضوء أدله براهين تؤكد صحة الحل المقترح

  :ويتضح من التعريفات السابقة للتفكير التأملي أنها اتفقت فيما يلي
 .يتضمن التفكير التأملي قدرة الفرد في تبصر األعمال واستقصاء الظواهر المختلفة -

 .ضرورة تحليل الظواهر والمواقف إلى عناصرها المختلفة -

 . وكشف المغالطاتأهمية التخطيط العقلي الواعي لحل التناقضات -

ضرورة اقتراح حلول معينة للموقف المشكل وتقييم مدى فاعلية هذه الحلول دور الفـرد النـشط       -
 .في تنمية التفكير التأملي لديه

 .تأمل المواقف والمشكالت التي يواجهها الفرد وتحديدها -

 .تحليل الموقف والمشكالت إلى عناصرها المختلفة والتعامل معها بشكل متكامل -

تخطيط الواعي في ضوء المعطيات التي تخدم الموقف مع استيعاب المعطيات التـي ال تخـدم              ال -
 .ذلك الموقف
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 الرموز واألحداث وتحديد نقاط القـوة  فيهعرف الباحثة التفكير التأملي بأنه نشاط عقلي يستخدم         ت
ـ  ، تاستنتاجالي  إ البصرية ، والكشف عن المغالطات ، والوصول         ةوالرؤيوالضعف ،     اءوإعط

  . نتائج في ضوء خطط مرسومة إلي يصل حتى مقترحةتفسيرات مقنعة ،ووضع حلول 
  

 أهمية التفكير التأملي 
 .يتضمن التفكير التأملي التحليل واتخاذ القرار، وقد يسبق عملية التعلم ويحدث أثناءها وبعدها -

 . والحالية والمتنبأ بهابط األفكار بالخبرات السابقة ر علىاًوعندما يفكر تفكيرا تأمليا يصبح قادر -

والمتأمل هو الذي يخطط ويراقب دائما، ويقيم أسلوبه في العلميات والخطـوات التـي يتخـذها                 -
 .إلصدار الحكم

التفكير التأملي ضروري للمتعلم، حيث يتطلب اندماج العقل فيما يتم تعلمه ومع تنقل التالميذ من                -
 . مجاالت المحتوى العديدةمعلم إلى أخر يتعزز التفكير إذا تكررت أنماطه في

 .ويعد التفكير من المهارات المهمة في التعلم القائم على حل المشكالت -

يساعد المتعلم على التفكير الجيد يعمق في العمليات الالزمة لحل المشكالت والخطوات المتبعـة               -
 .بها

 .قخاللويساهم في تنمية اإلحساس بالمسؤولية والعقل المتفتح وا -

 .متأمل أكثر قدرة على توجيه حياته، واقل انسياقاً لآلخرينويكون الفرد ال -

 ويعطى الطالب إحساسا بالسيطرة على تفكيره واستخدامه بنجاح -

: 2005عبـد الوهـاب،   ( .وينمي شعور الثقة بالنفس في مواجهة المهمات المدرسية والحياتيـة          -
177-178(.  

  : مهارات التفكير التأملي:التفكير التأملي
سبة المئوية لمتوسط الدرجة التي يحصل عليها الطالب في اختبـار مهـارات             يقصد بذلك الن  

  :التفكير التأملي الذي يشتمل على خمس مهارات أساسية للتفكير التأملي وهي
القدرة على عرض جوانب المشكلة والتعرف على مكوناتها سـواء كـان       : التأمل والمالحظة   -

بين مكوناتها بحيث يمكن اكتـشاف العالقـات        ذلك من خالل المشكلة أو إعطاء رسم أو شكل ي         
 .الموجودة بصرياً

القدرة على تحديد الفجوات في المشكلة وذلك مـن خـالل تحديـد             :  الكشف عن المغالطات   -
العالقات غير الصحيحة أو غير المنطقية أو تحديد بعض الخطوات الخاطئة في انجـاز المهـام      

 .التربوية
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على التوصل إلى عالقة منطقية معينة مـن خـالل رؤيـة            القدرة  :  الوصول إلى استنتاجات   -
 .مضمون المشكلة والتوصل إلى نتائج مناسبة

القدرة على إعطاء معنى منطقي للنتائج أو العالقات الرابطة، وقـد           :  إعطاء تفسيرات مقنعة   -
 .يكون هذا المعنى معتمداً على معلومات سابقة أو على طبيعة المشكلة وخصائصها

القدرة على وضع خطوات منطقية لحل المشكلة المطروحـة وتقـوم تلـك     : قترحة وضع حلول م   -
  ) 4،5 2002:اللولو، عفانة.( الخطوات على تطورات ذهنية متوقعة للمشكلة المطروحة

  :العمليات العقلية المتضمنة في التفكير التأملي
د مواجهـة الفـرد     البد أن تتوافر عمليات عقلية معينة تعتمد على القدرة والميل والخبرة عن           

م الموقـف   ئوعلى الفرد أن يختار ما بين خبراته والعادات والمعارف التي تال          . للموقف المشكل لديه  
المشكل الذي يواجهه، بذلك عليه أن يعيد تجميع هذه الخبرات في نمط جديد من االسـتجابات التـي       

  .تنطبق على الظروف المشكلة لديه
  :لمتضمنة في التفكير التأملي بما يليويمكن أن تتميز العمليات العقلية ا

  اتجاه>------الميل واالنتباه الموجهان نحو الهدف  -

  تفسير>------    إدراك العالقات  -

  اختبار>------اختبار وتذكر الخبرات المالئمة  -

  استبصار>------تمييز العالقات بين مكونات الخبرات  -

  ابتكار>------  تكوين أنماط عقلية جديدة  -

  ).52: 2003 عفانة،، عبيد( نقد >------   الحل كتطبيق عمليتقويم -

مجموعة أخرى من القدرات العقلية التي يتـضمنها التفكيـر          ) 446: 2005إبراهيم،(ويحدد  
  :التأملي وتتمثل في

 .القدرة على تحديد المشكلة -

 .ةالمشكلفي القدرة على تحليل عناصر الموقف  -

مكن تطبيقها وكذلك األفكار والمعلومات التـي تـرتبط   يتي القدرة على استدعاء القواعد العامة ال     -
 .بالمشكلة

القدرة على تكوين فروض محددة لحل الموقف المشكل واختيار كل فرض في ضـوء المعـايير           -
 .المقبولة

القدرة على تنظيم النتائج التي يمكن الوصول إليها بطريقة يمكن االستفادة منهـا للتوصـل إلـى       -
  . حلول مناسبة للمشكلة
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عملية عقلية تقوم على تحليـل الموقـف        : في ضوء ما سبق ترى الباحثة أن التفكير التأملي        
وتحديده إلى عناصر، ودراسة جميع الحلول الممكنة وتقويمها والتحقق من صحتها قبـل االختبـار،           

  .وبذلك يتم الوصول إلى الهدف المنشود

  

  :التفكير التأملي في القران الكريم
تدبر، النظر إلـى    التفكير، وال "  متعددة منها    تأملي في القران الكريم بمعانٍ    لقد ذكر التفكير ال   

ن الكريم جاءت واضـحة وصـريحة   آومنها نالحظ أن الدعوة إلى التفكير والتأمل في القر   " خلق اهللا 
  :وتدعو اإلنسان إلى التفكير والتدبر والتأمل لقوله تعالى

}ينالَّذ ونذْكُري ه ت ما ربنا واألَرضِ السماوات خلْقِ في ويتَفَكَّرون جنوبِهِم وعلَى عوداًوقُ قياماً اللّ  سـبحانَك  بـاطال  هذا خلَقْ
  191عمران آل }النارِ عذَاب فَقنا

}لَماْ أَووري أَنَّا ينَأْت ضا األَرهنَنقُص نا مهافأَْطر ه   .41الرعد }الْحسابِ سرِيع وهو لحكْمه معقِّب الَ يحكُم واللّ
)}اْ أَلَموررِ إِلَى يالطَّي اتخَّرسي مف واء جما السم نكُهسمإِالَّ ي ه   .79النحل }يؤمنون لِّقَومٍ لَآيات ذَلك في إِن اللّ

}وا أَفَلَمريسي يضِ ففَ الْأَرتَكُون ملَه قُلُوب لُونقعا يبِه أَو آذَان ونعمسا يا بِهإِنَّه  فـي  الَّتـي  الْقُلُـوب  تَعمـى  ولَكـن  الْأَبـصار  تَعمـى  لَـا  فَ
دورِ 46احلج }الص.  

}لَمواْ أَوتَفَكَّرا يبِهِم ماحن بِصم  ـةجِن إِن  ـوإِالَّ ه  يرنَـذ  ـبِني م * لَـمواْ  أَونظُـرـي  يف  لَكُـوتم  اتاومضِ الـساألَرـا  ومو  لَـقخ  ـه  مـن  اللّ
ءيش أَنى وسأَن ع كُوني قَد باقْتَر ملُهأَج فَبِأَي يثدح ه دعب وننمؤ184/185سورة األعراف (  }ي (  

}وهي ولَ الَّذعلَ جاللَّي ارهالنلْ وةًخ   62الفرقان }شكُوراً أَراد أَو يذَّكَّر أَن أَراد لِّمن فَ
  .20العنكبوت }قَدير شيء كُلِّ علَى اللَّه إِن الْآخرة النشأَة ينشئ اللَّه ثُم الْخَلْق بدأَ كَيف فَانظُروا الْأَرضِ في سريوا قُلْ{
}لَما أَووري فكَي ئ دبي اللَّه الْخَلْق ثُم ه يدعي إِن كلَى َذلع اللَّه ريس19العنكبوت }ي.  
}ا أَفَلَمورا إِلَى يم نيب يهِمدا أَيمم ولْفَهخ نم اءمضِ السالْأَرأْ إِن ونَّش فنَخْس بِهِم ضالْأَر طْ أَو قنُس  هِملَـيفاً  عـسـ  كمن  اءمالـس إِن 

ةً َذلك في لِّكُلِّ لَآي دبيبٍ عن 9سبأ }م.   
}لَما أَووررِ إِلَى يالطَّي مقَهفَو افَّاتص قْبِضْنيا وم نكُهسمإِلَّا ي نمحالر بِكُلِّ إِنَّه ءيش ريص19امللك }ب .  
إِبِلِ إِلَى ينظُرون أَفَلَا{ ت كَيف الْ ت كَيف السماء وإِلَى)17( خلقَ عفإِلَى )18( رالِ وجِب ت كَيف الْ بإِلَى )19(  نُصضِ  والْـأَر 

فكَي ت حط20-17: الغاشية [ }س[    
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ن الكريم عملية عقلية تمكن الفرد من عبور العالم المحسوس إلى خـالق             آوتعد عملية التأمل في القر    
فيؤمن بان ال اله إال اهللا وال رب سواه ويتميز أولو األلباب بالقدرة على التفكير التـأملي                 هذا العالم،   

دراكاتهم الحـسية فـي   أفي خلق السماوات واألرض، إذا أنهم يستطيعون أن يستفيدوا من خبراتهم و   
 مـن  نه يحـدث ذلـك النـوع   أن الكريم آالتفكير بخلق اهللا، ومن أهم ميزات التفكير التأملي في القر    

التفكير عند اإلنسان المؤمن الذي يتأمل في خلق السماوات واألرض بعنق وخشية ولذا فان عمليـة                
  ).46: 2005كشكو،( .التفكير التأملي صيغة شاملة، ومتكاملة

ن التفكير يتركز على كل ما يدركه المؤمن من خلق اهللا،          إفلم يتم التفكير في جزئية معينة  بذاتها بل          
 الظواهر الكونية والجوانب الحسية مثل الليل والنهار، والشمس والقمـر، الجبـال             فيكون تفكيره في  

  . واألنهار، النخيل واألعناب، وغيرها

ولذا فان اإلنسان الذي يخشى اهللا سبحانه وتعالى في كل عمل يقوم به يتضرع إلى اهللا في أن يكون                   
قيامة، وبالتالي فان التفكير التأملي فـي       ا من عقاب يوم ال     هللا سبحانه وتعالى، خوفً    اًهذا العمل خالص  

ذاتية اهللا أمر غير مرغوب فيه حيث أن التعلم ال يحدث من خالل النظر فقط لألشياء، وإنما تفحص                  
تلك األشياء والتأمل فيها عن طريق استخدام أداتي المالحظة واالكتشاف، حيث أن التفكير التـأملي               

ن عندما يقع في مشكلة معينة يتضرع إلى اهللا سبحانه وتعـالى   إليها اإلنساأيعد عملية عقلية عليا يلج    
  .متأمال في خلقه وقدرته على أن يحقق عنه وطأة هذه المشكلة

ن التربية ال تستطيع تجاهله ويصبح لزاما على المربين         إوطالما التأمل ذروة سنام العمليات العقلية، ف      
مل وهذا يتم من خالل التأكيـد علـى الجانـب           بذل أقصى الجهود التربوية المالئمة لنمو عملية التأ       

  )46: 2005،كشكو (.يناإليما
ن هو اإليمان القائم على حسن التأمل في خلق اهللا سبحانه وتعالى، وهـذه              آفاإليمان الذي يمنحه القر   

الثمرة ال يمكن الحصول عليها، إال إذا اعتنيت التربية بسائر العمليات العقلية السابقة لهذا النوع مـن    
 االستقراء، االسـتنباط، التـذكر،      ،  تفكير وفي اإلدراك الحسي لألشياء، اإلدراك المعنوي، القياس       ال

التقويم، حيث أن عملية التأمل تشمل سائر المجاالت الموضحة أعاله، ما عدا التأمـل فـي ذات اهللا                  
يفه في  ن التأمل حكر على محتوى دراسي معين، ويمكن توظ        أحد يزعم ب  أبحيث ال   . سبحانه وتعالى 

جميع المقررات الدراسية جميعها وان تسخر هذه المناهج كلها لتنمية عملية التأمـل عنـد الطلبـة                 
  ).77: 2002اللولو، عفانة، (

  التفكير التأملي والمنهاج
مشكالت في مواقـف الـتعلم إلثـارة    توجد عدة طرق يستخدم فيها التفكير التأملي في حل ال       

  :ومساندة التالميذ، لذلك على المعلم القيام بما يلي
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 .جعل التالميذ يحددون المشكالت موضوع البحث واستيعابها بوضوح في عقولهمـ 

حث التالميذ على استدعاء األفكار المتعلقة بالمشكلة، وذلك من خالل تشجيعهم على تحليل             ـ  
ددة واستدعاء القواعد العامة أو األسس التـي يمكـن أن تطبـق             الموقف، تكوين فروض مح   

 ).52،53: 2002عبيد، عفانة، (

 :حث التالميذ على تقويم كل اقتراح بعناية بتشجيعهم علىـ 

 .تكوين اتجاه غير متحيز، تعليق الحكم أو النتيجة  -أ 

 .نقد كل اقتراح  -ب  

 .اختيار أو رفض االقتراحات بنظام -ج 

 :المادة حتى تساعد في عملية التفكير بتشجيعهم علىحث التالميذ على تنظيم ـ 

 .إحصاء النتائج من حين إلى أخر  -د 

 .استخدام طرق الجدولة و التعبير البياني  -ه 

  ).41: 2005كشكو،( التعبير عن النتائج المؤقتة باختصار من جزء ألخر خالل البحث  -و 

  :مراحل التفكير التأملي
أن عمليات التفكير ال تسير في اتجـاه ثابـت          تختلف مراحل التفكير من نمط إلى أخر، كما         

ومحدد مسبقا، فقد يبدأ الفرد بأي من العمليات التي ترتبط بالتفكير، وتنتقل إلى األمام والى الخلـف                 
حسب احتياجاتها للموقف المستخدم في تلك االستراتيجيات المختلفة، ولقد اجتهد الباحثون في تحديـد   

اط التفكير التي تساعد في اكتساب المتعلمـين هـذه األنمـاط،          خطوات إستراتيجية لكل نمط من أنم     
 التفكير التأملي باهتمام الباحثين فلقد افترض سيمونز وآخرون أن التفكير التأملي يـتم مـن                يوحظ

  :خالل الخطوات اآلتية
 .وصف األحداث بلغة واقعية مناسبة -

 .إيجاد العالقات والنتائج المتصلة باألحداث -

 .الجتماعية واألخالقية لتفسير األحداث التي تم تنفيذهااستخدام األبعاد ا -

  ).41: 2005كشكو،(وضع األحداث في السياسات المناسبة  -

  -:وقد حدد جوردن هلفن وفيليب سميث أربع مراحل للتفكير التأملي 
  . وجود موقف مشكل-
  . استيضاح المشكلة-
  . تكوين الفروض-
  .)22:2006،السكران(. اختيار أفضل الحلول-
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  :وهي كالتالي) اللولو و عفانة(خطوات التفكير التأملي عند 
 .دراسة المشكلة بطريقة منطقية ووصفها بشكل مناسب -

 .البحث عن عالقات بين األسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة والنتائج التي ترتب عليها -

عيـة التـي تحـيط    تفسير الجوانب المختلفة من خالل االستفادة من الجوانب المهنيـة واالجتما   -
 .بالمشكلة

-   2005اللولـو، عفانـة،   ( على توقعات منطقية للمشكلة موضوع الدراسة        اقتراح الحلول بناء :
10.(  

  كيفية التفكير التأملي
يحدث التفكير التأملي عندما يتأمل المتعلمون في تفاعالتهم، وعندما يتوافر لهم الوقت الكافي             

  .فكار القديمة بخبراتهم الجديدةللتفاعل والتأمل بما يتيح لهم ربط األ
  :ويمكن تنمية التفكير التأملي من خالل مرور المتعلم بالخطوات التالية

 Actionالفعل ـ 

 Looking backed the aspects actionمرجعية الفعل ـ 

  Awareness of Essentialالوعي باألوجه األولية ـ 

 Creating Alternative Methods of actionإيجاد طرق بديلة ـ 

  ).178: 2005عبد الوهاب، (Trialتجربة الفعل ـ 

  :التفكير التأملي والتفكير الناقد
 الدقة في مالحظة الوقائع التي تتـصل بالموضـوعات          ييقوم التفكير الناقد على عملية تقص     

ة التي تناقش، والدقة في تفسيرها واستخالص النتائج بطريقة منطقية ومراعاة الموضوعية في العملي            
  ).45: 2005كشكو،(كلها 

ن التفكير الناقد يشتمل على عدة مهـارات ينبغـي أن تتـوفر لـدى             أب) عفانة اللولو (ويؤكد  
حتى يستطيع أن يحل مشكلة معينة، كما انه يتضمن العديد من المهـارات التفكيريـة مثـل       . المتعلم

  ).11،12: 2002،عفانة،اللولو (، والتفكير التأملييالتفكير االستنتاجي، والتفكير االستدالل
ومما سبق يتضح أن التفكير التأملي يتضمن في معظـم أسـاليب التفكيـر، فأسـلوب حـل         

       ا تأمليا ال يمكن االستغناء عنه لرسم       المشكالت واالستقصاء والتفكير الناقد تتضمن في مجملها تفكير
   والخـروج    ، وكشف جوانب الخطأ والضعف ومحاولة عالجهـا       ،  اجوانب الموقف المشكل بصري 

  باستنتاجات علمية تساعد في وضع حلول منطقية للموقف المشكل 
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  :التفكير التأملي واالستقصاء
 وهذه العمليات تسمى عمليات االكتشاف      العمليات،يقوم االستقصاء العلمي على مجموعة من       

ن في التأمل   وهذه العمليات يستخدمها اإلنسا   . وهي المالحظة والقياس والتصنيف والتنبؤ واالستدالل     
واكتشاف المفاهيم والمبادئ العلمية، كما يقوم االستقصاء العلمي على عمليات إجرائية في التجريـب    

  . واختبار صحة الفروض التي تم وضعها

بينما يقوم التفكير التأملي على إستراتيجية محددة توصل المتأمل إلى صورة متكاملـة مـن               
لية إجرائية مباشرة لتحويل صورة الموقف المشكل إلـى   الموقف المشكل وال تلزم اتخاذ خطوات عم      

  ).44: 2005كشكو،(صورة أخرى 

  :التفكير التأملي وحل المشكالت
يتداخل التفكير التأملي مع األسلوب العلمي في حل المشكالت، فكل خطوة من خطوات حـل             

شكالت، إال انه يـصعب  المشكلة تتضمن تفكيرا تأمليا، ولكنه ال يفيد مرادفا لهذه الطريقة في حل الم          
وضع المشكالت التي يختارها المعلم وتالميذه للدراسة في الفصل وقت التفكيـر التـأملي، نظـرا                 
لتعقدها وصيغتها العاطفية وقصر الزمن وقلة المصادر المتاحة، وأقصى ما يستطع الدارس عملـه               

ضع حلول لها، علـى أن  إزاء هذه المشكالت المختارة للدراسة في طريقة حل المشكالت ال يتعذر و         
  .مراحل المشكالت ومهاراتها غالبا ما ينظمها التفكير التأملي

حل المشكالت والتفكير التأملي طريقة أو عملية أكثـر منهـا نتـاج             ن  وعلى هذا فان كل م    
نهائي، قضى التفكير التأملي ال قيمة للحقائق سوى أنها تفيد كمادة لتحليـل، بينمـا تفيـد المفـاهيم                   

  ).11: 2002اللولو، عفانة، (ت في توضيح وإثراء التأمل وتدعيمه والتعميما
  

 ألنـه يـساعد     . أو الحياتية ،وترى الباحثة أهمية التفكير التأملي في حياة الطالب المدرسية          
 ويكون أكثر اعتمـادا علـى       ، بما يعطه الثقة بالنفس    ،  على ربط الخبرات السابقة بالخبرات الجديدة     

 وبذلك يكون تفكيره تأمليا مما يساعده في النجـاح  ،  والقرارات التي تخصهنفسه في إصدار األحكام  
  . مما يساعد على تنمية اإلحساس بالمسؤولية والسيطرة عليها، وفي أداء المهام
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  الفصل الثالث

  الدراسات السابقة
  

  .لت لعب األدوارالدراسات التي تناو: أوالً

   .قراءة تناولت الالدراسات التي:ثانياً 

   .الدراسات التي تناولت التفكير التأملي: ثالثاً

  .التعقيب علي الدراسات السابقة: رابعا
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  الفصل الثالث
  الدراسات السابقة

يـتم    وسوف ،   والتي تتعلق بموضوع الدراسة الحالية     ،  يتناول هذا الفصل الدراسات السابقة    
  :هذه الدراسات علي النحو التاليتناول 

  .ات التي تناولت لعب األدوارلدراسا: أوالً
  . الدراسات التي تناولت القراءة: ثانياً
  . الدراسات التي تناولت التفكير التأملي :ثالثاً
  .التعقيب علي الدراسات السابقة: رابعاً

، واألدوات المستخدمة، والعينـة، وأهـم       الهدف، والمنهج : يتم عرض الدراسة من خالل    وس
ثم التعقيب عليها من قبل الباحث لالسـتفادة        ،  ، والمرحلة التعليمية   الدراسة هاليإالنتائج التي توصلت    

  :واألبحاثلي عرض هذه الدراسات  وفيما ي.منها
     . لعب األدوار في تدريس القراءة:األول  المحور: أوالً

  اردراسات سابقة تختص بلعب األدو
  ): 1997( دراسة راشد-1

تطوير كتاب القراءة ذي الموضوع الواحد في المرحلة        هدفت هذه الدراسة إلي معرفة مدى        
وذلك باستخدام أسلوب لعب الدور وقد أجري هذا البحث في مـدارس محافظـة القـاهرة،         الثانوية،

تم اختيار عينة الدراسة عشوائية وتم تقسيمها إلي        . واستخدم المنهج الوصفي والمنهج شبه التجريبي     
 المجموعة التجريبيـة باسـتخدام أسـلوب لعـب الـدور           مجموعتين تجريبية وضابطة،وتم تدريس   

وقد أوضحت النتائج فعالية أسلوب لعـب       ،  والتدريس للمجموعة الضابطة بالطريقة التقليدية المتبعة     
 ككل في القراءة ذات الموضوع الواحد وكـذلك     ألتحصيليالدور في تحقيق كفاءة عالية في االختبار        

  . ايجابية داخل الفصلمشاركةعل الطالبات أكثر في تنمية االتجاه نحو القراءة وفي ج
-   
  :) 2000(دراسة المغاري  -2

هدفت هذه الدراسة إلي معرفة التعرف علي صعوبات ممارسـة المـسرح المدرسـي فـي               
 وكانـت   ،  واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلـي     .مدارس وزارة التربية والتعليم بمحافظة غزة     

 واختيرت العينة من مجتمع الدراسة الذي يمثل معلمات وزارة          ،  ستبانهأداة الدراسة هي مكونة من ا     
 معلمة تم اختيارها من عـشرين       ةالتربية والتعليم بمحافظات غزة وهي عينة عشوائية قدرها ثالثمائ        

لعينة وقد أسفرت النتـائج عمـا        توزيعها علي ا   مستبانة وثباتها ت   وبعد التأكد من صدق اإل     ،  مدرسة
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اصة بالمسرح المدرسي ونسبتهم    د العينة من المعلمات لم يلتحقن بدورات تدريبية خ        معظم أفرا : يلي
والحاصالت علي دورات تدريبية من العينة حديثة جداً وهي ليست بدورات بـل ورشـات               . 90%

   .عمل حول المسرح المدرسي

  :)2000(دراسة يونس وآخرون -3
هج في تحقيق أهـداف تـدريس       ثر مدخل مسرحة المنا   أهدفت هذه الدراسة عن الكشف عن       

 ةوتم اختيار عين   .النحو وأستخدم الباحثين في هذه الدراسة  المنهج  الوصفي والمنهج شبة التجريبي            
ألخـرى  اعشوائية من تالميذ الصف األول اإلعدادي  وتم تقسيمها إلي مجموعتين احدهما تجريبية و 

: وتوصل إلي النتائج التاليـة     إلعدادي،ضابطة وتم اختيار مجتمع الدراسة من تالميذ الصف األول ا         
ـ      يتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة ف

  .الجانب المعرفي لصالح المجموعة التجريبية

  :)  2000Hughes john(دراسة جون هيوز -4
 لمساعدة تالميـذ المرحلـة      هدفت الدراسة إلي معرفة أثر استخدام المسرح كطريقة تعليمية        

االبتدائية األولى في استيعاب النص الشعري الصعب وقد استخدم المنهج شبة التجريبـي  وتكونـت     
تلميذاً، قسموا إلي ثالث مجموعات كل مجموعة       27العينة من تالميذ المرحلة االبتدائية وكان عددهم        

تمثيـل الـدور يـساعد    :ليها كما يلـي   إةمكونة من تسعة تالميذ وكانت النتائج التي توصلت الباحث      
المتعلمين الصغار في استيعاب العناصر الروائية عند مقارنتهم بأولئك الذين لم يعطوا مهمـة قبـل                

  .  وتمثيل الدور يعمل علي تعزيز وتقوية المهارات الشفوية عند التالميذ، القراءة

  ):2001( جاب اهللا  دراسة -5
استخدام النشاط التمثيلي في تنمية بعض مهارات التعبيـر       هدفت هذه الدارسة إلى معرفة أثر       

 المجموعة التجريبية للبحث من بين تالميـذ        رتم اختيا : . تالميذ الصف األول اإلعدادي    ىالشفوي لد 
 سلطنة عمان، والمجموعـة     يبمدرسة على بن أبي طالب بصحار     ) ا ع ب   (يالصف األول اإلعداد  

  .لربيع بن حبيب سلطنة عمانمن مدرسة اإلمام ا) ا ع ب(الضابطة   

فوي، استطالع رأي   قائمة بمهارات التعبير الش   : قام الباحث بإعداد أدوات البحث كما يلي هي       
بعض مواقف التحدث المناسبة الختيار التالميذ في مهارات التعبير الشفوي، اختيار مهارات التعبير             ل

تالميذ من خالل أدائهم في بعـض       اللدى  الشفوي، وقام بإعداد بطاقة تقويم مهارات التعبير الشفوي         
  .مواقف البحوث، وقام الباحث بإعداد دليل المعلم لتنمية بعض مهارات التعبير الشفوي

  
  ):2001( دراسة فهمي -6



 
  

79

تهدف هذه الدراسة إلى فاعلية استخدام لعب األدوار على تحصيل تالميـذ الـصف الثالـث               
 الباحث المنهج الوصفي لمراجعة الدراسـات       مواستخد،اإلعدادي للقواعد النحوية واتجاهاتهم نحوها    

  .السابقة
واألدبيات المرتبطة بالدراسة واستخدم المنهج التجريبي عنـد تجريـب الوحـدة وتطبيقهـا              

  :واستخدم الباحث في هذا البحث األدوات التالية
 .اختبار تحصيل تالميذ الصف الثالث اإلعدادي للقواعد النحوية -

 .لصف الثالث اإلعدادي نحو مادة القواعد النحويةمقياس اتجاه تالميذ ا -

تم اختيار عينة عشوائية من تالميذ الصف الثالث اإلعدادي بمدرستي مصر الجديدة العامـة              
م قسمت العينة عشوائياً إلـى مجمـوعتين إحـداهما تجريبيـة            ث ، والنزهة اإلعدادية للبنات   ،للبنات
  . واستخدمت المعالجة اإلحصائية،تلميذة) 40(  عددها ة تلميذة واألخرى ضابط)40(عددها

 القبلي والبعدي لكل من االختبار التحصيلي ومقياس        قتمت المعالجة اإلحصائية لنتائج التطبي    
  ).ت(االتجاه وذلك باستخدام اختبار 

 هناك دوراً فعاالً للنشاط التمثيلي في تنمية مهارات التعبير الشفوي           :وفيما يلي عرض النتائج   
الصف األول اإلعدادي حيث كان اشتراك التالميذ في تمثيل األدوار ونشاط المنـاظرات          لدى تالميذ   

  .له أثره الواضح في ارتفاع مستواهم في مهارات التعبير الشفوي
 للقواعد النحوية وبين اتجاهاتهن نحوهـا       التلميذاتتوجد عالقة ارتباطيه موجبة بين تحصيل       

ب األدوار في تدرس القواعـد النحويـة فـي مختلـف            وتوصي الباحثة في التوسع في استخدام لع      
 في اسـتخدام تمثيـل      يالمراحل الدراسية حيث اثبت البحث فعالية في التحصيل نحو االتجاه التوسع          

  .الدور في تدريس فنون اللغة العربية في مختلف مراحل الدراسة
-   

  ) :2001( دراسة فرماوي -7
دام وحدة تعليمية تقـوم علـى إسـتراتيجيتين    هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على اثر استخ       

  ،  واستخدم المنهج التجريبـي فـي هـذه الدراسـة          ،  القصة ولعب الدور في تنمية التفكير اإلبداعي      
 وداللتهـا   ، االنحراف المعياري وقيمـة ت     ،المتوسط الحسابي :واستخدام األساليب اإلحصائية التالية   

راسات السابقة التي استخدمت القصة ولعب الـدور فـي     والتتابع تنقضي فيها مع نتائج كثيرة من الد       
 ويؤكد ما توصلت إليه أن األطفال لـم يـشاركوا فـي             .تنمية التفكير اإلبداعي لدى أطفال الروضة     

  . ويرجع لعدم تدربهم على مثل هذا النوع من اللعب، بعض األلعاب الدرامية
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  :)2001( دراسة اللوح -8
 استخدام النشاط التمثيلي في تدريس قواعد النحـو علـي           هدفت هذه الدراسة إلي معرفة أثر     

التحصيل واالتجاه لدى تالميذ الصف الخامس األساسي في المدارس التابعة لوزارة التربية والتعلـيم      
 البحث من تالميذ الصف الخامس  وقـد اسـتخدم           ةفي قطاع غزة بمدينة دير البلح،وتم اختيار عين       

وتم بناء أدوات الدراسة من خالل تمثيليـات تعليميـة          .ه الدراسة الباحث المنهج شبه تجريبي في هذ     
قد ساعد في زيادة التحصيل الدراسـي  : واختبار تحصيلي ومقياس لالتجاه،وتوصل إلي النتائج التالية 

  لدى تالميذ الصف الخامس األساسي
-   

  :)2003( دراسة حلس -9
امية في تحسين مستوى الكتابة     هدفت هذه الدراسة الكشف عن مدى تأثير أسلوب الخبرة الدر         

واستخدم في هذه الدراسة المنهج الوصـفي       .اإلمالئية واالتجاه نحوها لدى الصف السادس األساسي      
التحليلي من خالل اإلطار النظري كما استخدمت المنهج التجريبي وذلك عند استخدام أسلوب الخبرة              

طالب مـن الـصف   )72(ة وهي مكونة منوتم اختيار عينة الدراس ،  الدرامية لتحسين مستوي الكتابة   
واستخدمت الباحثة  .المشتركة)أ(السادس األساسي في مدرسة عبد الرحمن بن عوف األساسية الدنيا           

ً ومشاهد درامية،واستخدمت األساليب اإلحصائية     ياختبار تشخيصي واختبار كتابي   -:األدوات التالية   
  .للكشف عن حجم التأثيرلعينتين مرتبطتين ومربع آيتا )ت( اختبار -:اآلتية 

  )2003( دراسة زغلول -10
إلي مدي فاعلية المحاكاة باستخدام الكمبيوتر في تنمية المفاهيم العلميـة           هدفت هذه الدراسة    

استخدم الباحث المنهج التجريبي، وتضمنت عينـة الدراسـة         .لدى األطفال الفائقين بمرحلة الرياض    
 .من مرحلة األطفال في روضة األيمان بـدمياط       )  سنوات   6(ثالثون طفال فائقاً في المستوي الثاني       

  .  واعدي أدوات الدراسة وهي إعداد اختبار تحصيلي وبرنامج المحاكاة باستخدام الكمبيوتر

ومربع آيتا، نـسبة الكـسب المعـدل لـبالك          ) ت (اختبار: واستخدمت األساليب اإلحصائية  
المحاكاة مع األطفال الن المحاكـاة تعطـي لهـم          حيث أثبتت فاعلية برنامج     : أظهرت النتائج التالية  

فرصة للتجريب والتفاعل مع الواقع االفتراضي كأنه خبرة حية وأكثر ارتباطاً بالعالم الحقيقي ممـا               
   .يؤدي  إلي نمو المفاهيم العلمية لديهم ويجعلهم أكثر فهماً لها

  

  



 
  

81

  :)2005(سة حماد درا -11
فروق بين متوسط تحصيل طالبات الـصف الثـامن     هدفت الدراسة إلي التعرف علي داللة ال      

ومتوسـط   )المجموعة التجريبية (األساسي اللواتي تعلمن اللغة االنجليزية  بإستراتيجية لعب األدوار          
أجريت الدراسة   ،وقد)المجموعة الضابطة (تحصيل اللواتي تعلمن اللغة االنجليزية بالطريقة التقليدية        

العاص العليـا    بن  بمدرسة عمرو  األساسي البات الصف الثامن  ط طالبة من  )78( علي عينة قوامها  
: اآلتيـة واستخدمت الباحثـة األدوات   وقد استخدمت الباحثة المنهج التجريبي في هذه الدراسة،      ) ب(

  حـصائية اإلاألسـاليب    مستخدمة،  مستويات بلوم المعرفية   اختبار التحصيلي قبلي وبعدي في ضوء     
وقـد  ،  ن وتيلي للتعرف علي الفروق بـين المجمـوعتين المـستقلتين           م واختبار)ت(اختبار   :اآلتية

وجود فـروق ذات داللـة إحـصائية لـصالح           :من النتائج منها مايلي    العديد   إليتوصلت الدراسة   
  مما يدل علي فاعلية إستراتيجية لعب األدوار مقارنة بالطريقة التقليدية، المجموعة التجريبية

  ):2005(دراسة أبو صالحةـ 12 
فاعلية استخدام استراتيجيين حل المشكالت وتمثيل األدوار فـي تنميـة           هدفت الدراسة إلي     

 فـي قـصور     ة وتتمثل مشكلة الدراس   ة مهارات التسويق لدى طالب المدرسة الثانوية التجاري       ضبع
 طـالب الـصف     ى المقرر عل  قهداف التدريس في مادة التسوي    أطرق وأساليب التدريس في تحقيق      

 أسفرت عن النتائج التالية التي تتمثل فـي إكـساب الطـالب المعـارف          و،   التجاري يلثانواالثاني  
 والخدمات المختلفة ودراسة حالة األسـواق  وفـتح          بتسويق السلع  التي ترتبط    توالقدرات والمهارا 

  . وتتبع خطط إنتاج جديدةتأسواق جديدة لتوزيع تلك السلع والخدما

  ) 2008( دراسة أبو موسي -13
 بعض المهـارات القرائيـة     علي تحسين مستوى    معرفة أثر استخدام الدراما    إلي  الدراسة هدفت هذه 

 المنهج  التجريبي  مستخدماً      دراسةوأتبع الباحث في    .،سخان يون لدى طلبة الصف السابع بمحافظة      
وس المحـددة،   ،ومـسرحة الـدر   تين الـصامتة والجهرية   ءبمهـارات القـرا    األدوات التالية قائمة  

) 120( وتكونت العينة من     قصديهوتم اختيار العينة بطريقة      .وبطاقة مالحظة ) ي وبعدي قبل(واختبار
 والنـسب  اإلحـصائي   SPSSبرنـامج  : التاليةاإلحصائية   المعالجات دامستخا وتم ، طالب وطالبة

 إلـي  وتوصل الباحـث     ،   بيرسون االرتباط ومعامل   ،   واختبار ألفا كروبناخ   ،   والتكرارات ،  يةئوالم
 في مستوي طلبة الصف الـسابع األساسـي فـي           إحصائية توجد فروق ذات داللة   -:ئج التالية   النتا

 حيـث   اإلنـاث لصالح  ،  يعزي للجنس ) والبعدى القبلي   االختبار (مهارات القراءة الصامتة والجهرية   
  )0,05(، وهي أقل من )0,006(قيمة مستوي الداللةبلغت   

.  
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  : في هذا المحور ما يليدراسات السابقة  علي الااطالعه من خالل ةالحظ الباحثت
  الـسابقة   قدمت الباحثة فيما سبق عرضاً موجزاً لما أمكن االطالع عليـة مـن الدراسـات              

 كذلك إبراز أهمية البحث الحالي ومدى أمكانية أسهامه فـي           ،  للتعريف علي بعض الجهود المبذولة    
 وعلي ضوء مـا أكدتـه      ،  تفكير التأملي  لعب األدوار في تدريس القراءة علي تنمية ال        طريقةتطوير  

 أمكن الخروج بمؤشرات تدلل علي أهمية موضوع الدراسة إلي جانب اسـتفادة             ،  الدراسات السابقة 
  : راسات  ويمكن توضيح ذلك في األتيالدراسة من تلك الد

  . ندرة الدراسات السابقة في مجال لعب األدوار في تنمية مهارات التفكير التأملي-
لدراسات معرفة اثر طريقة لعب األدوار في مختلف المجاالت الدراسية وفـي مراحـل               شملت ا  -

 البيانات عـن طريـق   التجريبي وجمعتالتعليم المختلفة واتبعت معظم الدراسات السابقة المنهج       
  .ألبعدياالختبار القبلي 

 ا لمـواد   تؤكد معظم الدراسات السابقة علي ضرورة استخدام طريقة لعب األدوار  في تـدريس        -
  المختلفة 

 ،  للعـب األدوار مثـل المحاكـاة        عديدة    من خالل االطالع علي الدراسات السابقة يوجد أسماء        -
  . الخبرة الدرامية،  الدراما. النشاط التمثيلي، التمثيل

  : المحور الثاني :ثانياً
  : القراءةتدريس تناولت دراسات 

  :)1997(دراسة التل وآخرون -14
 من القراءة الصامتة والقراءة الجهرية  واالستماع في         سة إلي معرفة أثر كلٍ    هدفت هذه الدرا  

لنصوص مختـارة لـدى الـصف       ،  والتقويمي،  الستنتاجياو،  الحرفي:االستيعاب بمستوياته الثالثة    
 مجتمع الدراسة من طالب الصف التاسع األساسي بالمـدارس الحكوميـة            ن يتكو ،  التاسع األساسي 
 )21( شـعبة فـي        )30(طالباً موزعين علـي      )714(،والبالغ عدهم )1990/1991 (للعام الدراسي 

تـم  ،  طالباً) 66(وبلغ عددها   ،   شعب من شعب مجتمع الدراسة     3وتكونت عينة الدراسة من     .مدرسة
لقبلـي و التحليـل     االختبار ا :اختيارها بطريقة عشوائية عنقودية  واستخدم الباحثان األدوات اآلتية          

عن عدة نتائج توجد فروق ذات داللة إحصائية تعـزى إلـي            ته  قد أسفرت دراس  و. التباين األحادي 
ن استيعاب المادة التعليمية يكون أفضل في حالة استماع المتعلم إلي           إ،  طريقة عرض المادة التعليمية   

  .ثم في حالة القراءة الجهرية، الستيعاب في حالة القراءة الصامتةايليها ، المادة التعليمية
 .  
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  :)2000( اسة خليلدر -15
هدفت هذه الدراسة إلي معرفة فاعلية التعلم باللعب في مادة القراءة لدى تالميذ الصف األول               

 وقد استخدمت الباحثـة المـنهج   ، االبتدائي باستخدام البرنامج التعليمي اللعبى المصمم لهذا الغرض       
ي بمدارس دمشق الرسمية وقد     شبة التجريبي وتكونت عينة الدراسة من تالميذ الصف األول االبتدائ         

ـ            )60(بلغ عددها     ة تلميذاً وتلميذة وكانت العينة مقصودة  من خالل تطبيق علي المجموعة التجريبي
تلميذاً وتلميذة وهي المجموعة التي تطبق عليها برنامج اللعب لمدة خمسة أسابيع فـي               ) 34(وتضم  

 تلميذاً تلميـذة  اسـتمرت       )34(اًأيض  بينما المجموعة الضابطة التي تضم     صكل أسبوع ثماني حص   
ـ            مـصمماً للـتعلم     اًبتعليمها خمسة أسابيع وفق الطريقة التقليدية واستخدمت األدوات التالية برنامج

التحـصيل   مـستوي    اختبار قبلي وبعدي لقياس   .آلة تصوير فيديو  .بطاقة مالحظة  لكل تلميذ    . باللعب
فـي  % 5وق ذات داللة إحصائية عنـد مـستوي       يوجد فر : وتوصلت إلي النتائج التالية      ،  المعرفي  

مستوي التحصيل المعرفي لمادة القراءة بين تالميذ المجموعة الضابطة الـذين تعلمـوا بالطريقـة               
  .ين تعلموا باستخدام اللعب المنظم وتالميذ المجموعة شبة التجريبية الذ، التقليدية

  :)2001( وآخرون حدراسة عبد الفتا -16
ي معرفة اثر استخدام وحدة مقترحة في القراءة في تنمية الثقافة العلمية            تهدف هذه الدراسة إل   

استخدم في هذا البحث المـنهج الوصـفي مـن    ،  في ضوء احتياجات الدارسين ببرنامج تعليم الكبار      
 ، الوحدة المقترحة فـي القـراءة  ي  كما استخدم المنهج التجريبي حيث تمثل ف       ،  حيث تحليل المحتوي  

حـصائية التاليـة   اإل واستخدم المعادلة ، مقياس االتجاه، اختبار تحصيلي: ت التالية وتم إعداد األدوا 
 يوجد فـروق ذات داللـة إحـصائية أن الوحـدة            هواختبار ت وأظهرت النتائج أن    ،  النسب المئوية 

لكبـار فـي ضـوء    المقترحة في القراءة لها تأثير فعال في تنمية الثقافة العلمية لدي دارسي تعلـم ا    
  .  تهم العصريةاحتياجا

  ):2002( دراسة رضوان -17
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة اثر استخدام الطريقة الجزئية في تعليم القراءة علـى تنميـة                

 تتكون عينة الدراسة من أربع فـصول        ،فلسطين،مهاراتها في الصف األول األساسي بمحافظة غزة      
) 100(ألساسية بمحافظـة غـزة منهـا    تلميذ وتلميذة في الصف األول األساسي بالمدارس ا     ) 200(

األساسية الدنيا للبنـات    " ب" تلميذة بمدرسة     )100 ( وفصلين ،األساسية الدنيا للبنين  ) أ(تلميذ بمدرسة 
بوكالة الغوث الدولية وقد تم اختيار العينة اختيارا عشوائياً واستخدمت في هـذه الدراسـة المـنهج                 

 يقرر عالقة بـين     ،م التجربة في اختبار الفرضية معينة     ذلك النوع من المنهج الذي يستخد     : التجريبي
  .عاملين أو متغيرين



 
  

84

 التحليلي وذلك من خالل تحليلها محتوى        الوصفي   استخدمت الباحثة في هذه الدراسة المنهج     
 الجزء األول للصف األول األساسي واستخدمت في هذه الدراسـة األدوات التاليـة              –كتاب القراءة   

 . دليل المعلم،بار اخت–تحليل المحتوى 

 تشير نتائج استخدام اختبار النسبة التائية إلى انه توجد فروق ذات داللـة إحـصائية بـين                  :النتائج
 لـصالح المجموعـة     ، والمجموعـة الـضابطة    ، المجموعة التجريبية  ،متوسط درجات المجموعتين  

 الذين تعلمـوا   ،نين وبنات  وهذا يعني تفوق الذين تعلموا بالطريقة الجزئية المقترحة على ب          ،التجريبية
  .القراءة بالطريقة الحالية في اختبار مهارات القراءة

  : )2002( دراسة العسوي -18
هدفت هذه الدراسة إلي معرفة أثر استخدام إستراتيجية القراءة الجهرية الزوجية المتزامنـة             

، جمعـت  في عالج ضعف القراءة وتحسين الفهم القرائي لدى الطالب الـصف الثالـث األساسـي              
الدراسة بين المنهج الوصفي والمنهج التجريبي واستخدم الباحث األدوات اآلتية اختبار ذكـاء غيـر          

دليل المعلم، وتم اختيار العينة من        واختبار لقياس مستوي الفهم القرائي،     ،  اختبار تشخيصي ،  اللغوي
واسـتخدم  .بيئـة واحـدة  الصف الثالث األساسي بطريقة عشوائية متماثلتين في العدد تقريبياً ومـن          

 المئوية، حـساب نـسب االتفـاق بـين          بالتكرارات، المتوسط، النس  : الباحث األساليب اإلحصائية  
توجد عالقـة ارتباطيـه   : وتوصل إلي النتائج التالية: معامالت االرتباط، - ت   -المالحظين، اختبار 

   . والفهم القرائي، موجهه داله بين كل من القدرة علي القراءة الجهرية
-                 

  :)2003(دراسة طه وآخرون -19
هدفت هذه الدراسة إلي معرفة فعالية برنامج قائم علي الوسائط التعليمية المتعددة في تنميـة               

أتبع الباحث في هذه الدراسة المنهج التجريبي من        .مهارات القراءة اإلبداعية للتالميذ وميولهم نحوها     
احث األدوات التالية  اختبار للتفكير اإلبـداعي واختبـار القـراءة    حيث تصميم البرنامج واستلزم الب    

 اإلبداعية و برنامج القراءة اإلبداعية و اختبار الميول نحو المواد الدراسية وتتكون عينة الدراسة من              
توصلت إلي النتائج   تلميذ وتلميذة بالصف الخامس من التعليم األساسي بمدارس فضل الحديثة            )30(

 وقد جاءت الفروق لصالح     ن توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتين التجريبيتي        ال: التالية  
  .،بعد الصعوبة وقد كانت الفروق لصالح العينة المصريةتيةااإلمارالعينة 

  :)2003(دراسة خطايبة -20
 قياس مهارة القراءة لدى طلبة معلم مجال اللغة اإلنجليزية مـستوي            ى إل هدفت هذه الدراسة  

طالبـا    47تكونت عينة الدراسـة مـن      )2001-200(نة الرابعة في جامعة مؤتة للعام الجامعي      الس
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جامعة مؤتـه الـسنة     ،   المتعدد االختيار سؤال من نوع     28  صمم الباحث أداة اشتملت علي    ،  ًوطالبة
ي وتكون مجتمع الدراسة من جميع طلبة معلم مجال اللغة االنجليزية مستوي السنة الرابعة ف             .الرابعة

 الدراسة علـي شـعبة   إجراءطالباً وطالبة تم 67 وعددهم 2001-200 0جامعة مؤتة للعلم الدراسي   
 34الدراسة حصول    أظهرت النتائج   47وبلغ عددهم    واحدة من مساقات معلم مجال اللغة االنجليزية      

جـداً فـي     علي تقدير جيد  % 10طالب  5وحصل،  علي تقدير ممتاز في مستوي التذكر     % 72طالبا  
علـي  % 2و4البـان  طفقد حصل ، باالستيعافي مستوي   أما% 2،1 بنسبة   3كانت أقل درجة    حين  

 طالـب علـي     أيالتطبيق فلم يحصل     علي مستوي  أما. 2في حين كانت أدني درجة      ،  درجة ممتاز 
   .%8،5 4 وكان عدد الطلبة 7أعلي درجةفي حين كانت ً تقدير ممتاز أو جيد جدا

  )2003( دراسة عطا اهللا-21
 إلي معرفة اثر استخدام البرنامج المقترح في األلعاب اللغوية لعالج الضعف القرائـي              تهدف

المنهج الوصفي والمنهج التجريبـي       في هذه الدراسة   ت استخدم .لدى تالميذ الصف الثالث االبتدائي    
النهج التجريبي فقد تمثـل فـي اختيـار         أما   ،  حيث استعانت بالمنهج الوصفي في الدراسة النظرية      

  والتطبيق البعدى والقبلـي لبطاقـة      ،   الدراسة عند تجريب البرنامج المقترح      من األدوات    وعةمجم
 يـذ مجموعـة   مامج المقترح في عـالج الـضعف القرائـي لـدى تال           رنالمالحظة،لبيان فاعلية الب  

وتم اختيار عينة الدراسة من تالميذ الصف الثالث االبتدائي الذين يعانون الضعف القرائـي              .الدراسة
وتــم تطبيــق الدراســة فــي الفــصل الثــاني مــن العــام ،  مهــارات القــراءة الجهريــةفــي

 تلميذ وتلميذة نصفهم من البنين والنـصف        60 العينة المستخدمة    دوكان عد ) 2002/2003(الدراسي
لحـساب داللـة الفـروق بـين     ت اختبار : واستخدم األساليب اإلحصائية التالية     ،  األخر من البنات  

توجـد فـروق بـين      :وتوصلت إلي النتائج التاليـة       ،   العامة لمعامل االرتباط   المعادلة،  متوسطات
المتوسط درجات التالميذ ومتوسط درجات التلميذات في التطبيق البعدي  لبطاقة اللحظـة، إال أنهـا       

  .ومرد ذلك انه ال أثر للجنس في التجربة، غير دالة إحصائيا

  ):2003(دراسة فورة  -22
 معرفة فعالية برنامج مقترح لعالج بعض صعوبات تعلم القراءة لدى           هدفت هذه الدراسة إلي   
واستخدم الباحث المنهج التجريبي   في هذه الدراسة، واقتصرت هذه           .تالميذ المرحلة االبتدائية بغزة   

ـ                  قالدراسة علي مجموعة من تالميذ الصف السادس ممن لديهن صـعوبات تعلـم القـراءة، لتطبي
  ) 2003-2002 لعام(البرنامج العالجي عليهم 

  تلميذاً وتلميذة من ثالث مدارس، وهن مدرسة صفد األساسـية، 30وتم اختيار عينة الدراسة  
: مدرسة المجدل األساسية،وتم اسـتخدام األسـلوب اإلحـصائي التـالي       ومدرسة الحرية األساسية،  
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ت إلي النتـائج    لحساب دالله الفروق بين المتوسطات في درجات التالميذ لعينتين مرتبطتين، وتوصل          
  :التالية 

 توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات أداء التالميذ في القـراءة قبلـي وبعـدي                  -
  .لتطبيق البرنامج لصالح القياس البعدي

 توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات أداء التالميذ في نمو القراءة لـدى تالميـذ         -
   .دي والقبليعينة الدراسة في القياس البع

  )2004(دراسة محمد -23
هدفت الدراسة إلي التعرف فعالية استراتيجيات تدريسية مقترحة في تنمية بعـض مهـارات              

، استراتيجيه طرح األسـئلة   : القراءة لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية وقد تضمنت تلك االستراتيجيات        
 ، تخدام المنهج التجريبي في هـذه الدراسـة       وتم اس .واستراتيجيه التحويل ،  واستراتيجيه التنبؤ القرائي  

 بمحافظـة  ط سـما لـو   تي   الدراسة من تالميذ الصف الثاني أألعدادي بإحدى مدين        ةوتم اختيار عين  
 بعـض مهـارات     المنيا، وأسفرت النتائج عن فعالية اإلستراتيجيات التدريسية المقترحة في تنميـة          

  القراءة  األبتكاريه

  ):2005(دراسة يوسف،والهنيدي  -24
هدفت هذه الدراسة إلي مدي فاعلية برنامج مقترح قائم علي التكامل بـين أنـشطة التربيـة               

ويعتمد البحث علـي    .الحركية والتربية الفنية في تنمية االستعداد للقراءة الكتابة لدى أطفال الروضة          
ـ            ا مدخل التكامل الذي يقوم علي الوصف والتشخيص والتجريب والتطوير من خـالل منهجـين هم

الوصفي والتجريبي وتم اختيار العينة بطريقة عشوائية من أربع مناطق مختلفة بواقع مدرسو واحدة              
 سنوات وتـم    6-4  طفل وطفلة وتتراوح أعمارهم ما بين      240ممثلة لكل منطقة وتكونت العينة من       

د اختبـار االسـتعدا   :تقسيم الفصول إلي مجموعتين تجريبية وضابطة واستخدمت األدوات اآلتيـة           
 تاختبـارا  ،تحليل التباين الثالثـي : التالية  للقراءة والكتابة والبرنامج واستخدم األساليب اإلحصائية       

بأن النتائج مرتبطة باإلجابة من أسـئلة البحـث         : توصلت النتائج التالية     ،  للمقارنة بين المتوسطات  
  .  صحة الفرض ورفضه من خالل الجداولوالفروق والنتائج تؤكد علي 

  :)2006(اسة أبو جحجوح وآخروندر -25
هدفت هذه الدراسة إلي معرفة مهارات القراءة في منهاج   لغتنا الجميلـة للـصف الثالـث                  

وأتبع الباحثان المنهج الوصفي التحليلي الذي ركز علي بحث المـشكلة المتعلقـة             .األساسي بفلسطين 
حديد مهارات القراءة المناسبة لتالميـذ      بالواقع الراهن بوصفها وتحليلها،وقام الباحثان ببناء استبانه لت       

مهارة توزعت علي ثالث مجـاالت،وتم اختيـار         )37( الصف الثالث األساسي، وتكونت العينة من     
تلميذ وتلميذة واستخدم األساليب اإلحـصائية  ) 200( عينة الدراسة بطريقة عشوائية عنقودية وشملت    
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 النتائج التالية المهارات تناسب تالميذ الـصف        هالتكرارات والنسب المئوية ومما توصلت إلي     :التالية  
           ا لكتابي  الثالث األساسي،باإلضافة إلي توافرها في كتاب اللغة العربية للصف الثالث األساسي وامتداد

  .األول والثاني األساسين،واهتمام مدرسي الصف الثالث بتدريب التالميذ عليها
أما البحث الحـالي اسـتخدم اختبـار التفكيـر     .راءة قام الباحث ببناء استبانه لتحديد مهارات الق    -

  . التأملي

  ): 2006(دراسة مهنا  -26
لمعالم في ضـوء تعلـم القـراءة        اهدفت هذه الدراسة إلي أهمية تبني فلسفة تربوية واضحة          

 هذه الدراسة بصورة جادة وموضحة      لوتتناوومهاراتها لألطفال وكيفية إكسابها لهم في سن مبكرة،         
  :التاليةمالمح الفلسفة التربوية التي يمكن إتباعها لتحقيق األهداف في مقدمتها 

  ؟مبكرة ما مالمح الفلسفة التربوية التي يمكن من خاللها تعليم مهارات القراءة لألطفال في سن -1
  ؟القراءة أهميةما  -2
  ؟القراءة ما مفهوم -3
  ؟القراء ما مراحل -4
  ؟ما أنواع القراءة -5
   ؟األطفال تواجه اءة التي القرما صعوبات -6

    ):2006( دراسة سالم -37.ثم خلصت الدراسة إلي مجموعة من التوصيات ألولياء األمور
 الدراسة فاعلية الحاسوب في تعليم القراءة والكتابـة لتالميـذ الـصف األول               إلي هدفت هذه 

،  العوامل الـسياقية تلط نوعي وكمي نوعي ذلك الستكشاف     واستخدم الباحث المنهج المخ   . االبتدائي أ 
ن ليوتكونت عينـة الدراسـة مـن اختيـار فـص     ، التي تؤثر علي نمو القراءة والكتابة عند التالميذ     

تلميذاً من فصول الصف األول االبتدائي فـي          )47 ( تلميذاً وأخرى ضابطة      )45( بواقع   نتجريبيي
بحث هـو تـصميم اختبـار    وكانت أداة المدارس االبتدائية الالمدارس  وتم اختيار ست مدارس من        

، وكان معلمو القراءة والكتابة للصف األول في المدارس الستة هم موضع            ،  وأداة تقويم جيدة للقراءة   
أن البرنامج أشار إلي أهمية     : ظهر البرنامج عدة نتائج ونذكر منها       أوالدراسة وعددهم ستة معلمين     

 استخدمت في هذه الدراسة لصالح المجموعة       إحصائية لتعلم القراءة والكتابة بناء علي القياسات التي       
   .التي استخدمت برنامج الحاسوب ولكن بفارق طفيف

  :  السابقة يمكن استخالص ما يليالباحثة الدراسات من خالل استعراض
 استندت معظم الدراسات علي مجموعة من االستراتيجيات المختلفة في التدريس لتحسين القـدرة           -

    .علي القراءة
  .  التجريبي كان هو القاسم المشترك بين معظم الدراسات السابقة وأيضا الدراسة الحالية المنهج-



 
  

88

 لم يتم العثور علي دراسة هدفت إلي اثر         ،   في حدود الدراسات السابقة التي توصلت إليها الباحثة        -
ـ               صف استخدام طريقة لعب األدوار في تدريس القراءة علي تنمية مهارات التفكير التأملي لدى ال

   .الثالث األساسي
  . أثبتت معظم الدراسات السابقة تفوق المجموعات التجريبية علي المجموعة الضابطة-

  :المحور الثالث: ثالثاً
  : التأملي  التفكيرتناولت دراسات 

  :                  westbrook and rogers)  1991( دراسة ويستبروك وروجرز -27
دوافـع التفكيـر التـأملي        تعلـم  إليثارة الطلبة   إر دورة التعلم في     اث  تحديد إلي الدراسة   هذههدفت  

) وتطوير قدراتهم علي الفهم وتسهيل عمليات التحقق العلمي، ولتحقيق ذلك تم اختيار عينة دراسـية              
 بينما  ،   البسيطة لثالثة أنواع لدورة التعلم     اآلالتعات  ومجموعتين في تعلم موض   لحيث شارك أفراد ا   

 الفيزيائية بالطريقة التقليدية، كما تم تطبيـق  تالموضوعاالمجموعة الضابطة بدراسة تم االكتفاء في   
 لوحظ أن هناك تحـسن لـدى   إذاالختبار قبلي وبعدي علي أفراد المجموعات التجريبية والضابطة،        

أفراد المجموعة التجريبية  مقابل الضابطة في كل من التفكير التأملي والقدرة علي القيـام بعمليـات     
  .لك لصالح المجموعتين التجريبيتينلتحقق العلمي، وذا

  ) م1992(دراسة مصطفي ـ 28
هدفت هذه الدراسة الي بناء برنامج مقترح لتنمية التفكير التأملي لـدى معلمـي العلـوم بالمرحلـة             

حيث حدد فاعلية التـدريس بأربعـة مؤشـرات وهـي        ،  األساسية ومعرفة أثرة في فاعلية التدريس     
نشطة والتغذية الراجعة والعملية التفاعلية واستثمار      دارة الصف وتنظيم األ   أالدروس  التخطيط وسير   

 مجمـوعتين   إلـي معلما ومعلمة وتـم تقـسيمهم       ) 34( وتكونت عينة الدراسة من      ،  البيئة التعليمية 
، وأظهـرت النتـائج فاعليـة       معلمات)9(معلمين  ) 8( مجموعة من    تجريبية وضابطة وتكونت كل   

  . ك المادةلم وفاعليتهم في تدريس تمية التفكير التأملي لدى معلمي العلوالبرنامج في تن
  :)2002( اللولو،عفانة دراسة ـ 29

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة مستوى مهارات التفكير التـأملي فـي مـشكالت التـدريس                
لوصفي التحليلي   واستخدم الباحثان المنهج ا    ،الميداني لدى طلبة كلية التربية بالجامعة اإلسالمية بغزة       

 وشكل مجتمع البحث جميع طلبة المستوى الرابع بكلية التربيـة الجامعـة             ،المالئم لموضوع البحث  
تم اختيار في عينة البحث بطريقة عشوائية من كافة         ) 2002-2001(الدراسي  اإلسالمية بغزة العام    

ـ     ، طالب وطالبة  400التخصصات من مجتمع عدد أفراده       % 54.8ة نـسبة     وقد تخللت عينة الدراس
  ت "  واستخدم األساليب اإلحـصائية التاليـة فـي اسـتخدام اختبـار              ،من مجتمع الدراسة األصلي   

   للتعـرف  scheffee اختبـار شـيفيه   one- way لعينتين مستقلتين والتحليل التبـاين األحـادي   "
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ـ : وأظهرت الدراسة النتائج التاليـة   .على داللة الفروق بين المجموعات الثنائية  د فـروق ذات  توج
في التفكير التأملي بين مجموعتي طلبة العلوم تربوي وأقرانهم المتخصصين في اللغة            إحصائيا  لة  الد

  .االنجليزية تربوي لصالح طلبة العلوم تربوي
  :)2003( دراسة راشد -30

ـ           ةتهدف هذه الدراسة إلي معرفة اثر فاعلية التدريس التأملي في تنمية بعض الكفايات الالزم
واستخدم في هذه الدراسة المنهج التجريبـي  لتجريـب البرنـامج            .ي اللغة العربية ثنائي اللغة    لمعلم

 وتم تطبيق البرنامج علي مجموعتين من المعلمين مـن مـدارس مختلفـة فـي مدينـة                  ،  المقترح
 21بينما بلغ عدد أفراد العينة الـضابطة        ،   أفراد 9 وقد بلغ عدد أفراد العينة التجريبية          ،  كربنهاجن

 مربـع آيتـا   ، اختبار ت للمجمـوعتين المـستقلتين  : وتم استخدام األساليب اإلحصائية التالية     .فرداً
 ظهور فروق ذات داللة إحـصائية       -وتم التوصل إلي النتائج التالية      ،  لحساب قوة التأثير المعالجات   
  .لصالح المجموعة التجريبية

  :)2005(دراسة كشكو  -31
وتجريب البرنامج التقني المقترح في ضوء اإلعجـاز العلمـي          هدفت هذه الدراسة إلى بناء      

واسـتخدم الباحـث   ،بنسبة للتفكير التأملي في العلوم لدى طلبة الصف التاسع األساسي بمدينـة غزة           
تكون مجتمع الدراسة من جميع طلبة الصف التاسع األساسـي    ي. المنهج الوصفي والتجريبي والبنائي   

 وتتكـون   ،)2005-2004(يم العالي بمحافظة غزة العام الدراسـي      في مدارس وزارة التربية والتعل    
عينة الدراسة من طلبة الصف التاسع األساسي طبقت أداة الدراسة على العينة المكونة من أحـداها                

واسـتخدام  .طالبات و الطالب وتم تفسير النتـائج      ال كل من    ،)35( واألخرى ضابطة    ،)35(تجريبية
ق من صحة الفروض قام الباحـث فـي اسـتخدام           ياإلحصائية لتحق األساليب اإلحصائية والمعالجة    

 لحساب داللة الفرق بين مجمـوعتين مـستقلتين      t-testبرامج الحاسوب اإلحصائي واستخدم اختبار    
 وجود  . وذلك لحساب فاعلية البرنامج التقني المقترح      ،غير مترابطتين واستخدام معادلة الكسب لبالك     

الح المجموعة التجريبية وجود فروق ذات داللة إحـصائية تعـزى    الفروق ذات  داللة إحصائية لص     
  .لصالح الطالبات

  :)2005 (ب دراسة عبد الوها-32
تهدف هذه الدراسة إلي معرفة فاعلية استخدام استراتيجيات ما وراء المعرفة فـي تحـصيل               

الثـانوي  الفيزياء وتنمية التفكير التأملي واالتجاه نحو اسـتخدامها لـدى طـالب الـصف الثـاني                 
واستخدمت الباحثة المنهج التجريبي في هذه الدراسة وتكونت عينة الدراسة مـن طـالب              .األزهري

 ويقتصر التجريب علي الفصل الدراسـي الثـاني         ،  الصف الثاني الثانوي األزهري بمعهد بنها بنين      
ب نحـو  كامالً حتى تتضح فعالية هذه االستراتيجيات في تنمية التفكيـر التـأملي اتجاهـات الطـال      



 
  

90

أعداد اختيـار التفكيـر      إعداد االختبار التحصيلي،  :  واستخدمت الباحثة األدوات التالية      ،  استخدامها
وقـد تـم توزيـع      ،   مـا وراء  المعرفـة      تالتأملي وأعداد مقياس االتجاه نحو استخدام استراتيجيا      

ـ ) 38(عات  الوحدتين وفقاً للزمن الذي حدده قطاع المعاهد األزهرية وهـو            وموض صة بمعـدل  ح
 حـصص وتـم     )6(ثالث حصص أسبوعياً وقد استغرق تطبيق أدوات الدراسة قبلياً وبعدياً فتـرة             

ـ     .  حصة  )32 (تدريس الوحدتين في     ، المتوسـط : ةواستخدمت الباحثة المعادالت اإلحصائية التالي
، وحـساب   ير التـأملي  وقيمة ت لنتائج التطبيق القبلي والبعدي الختبار التفك        ،واالنحراف المعياري 

خـواص  (رست وحـدتي    توصلت نتائج الدراسة إلي تفوق المجموعة التجريبية التي د        . حجم التأثير 
 ما وراء المعرفة في الفيزيـاء       تباستخدام استراتيجيا )  خواص السوائل المتحركة   -السوائل الساكنة 

 ومـن   ،  بعدياًوقد اتضح ذلك من خالل تطبيق االختبار التحصيلي علي المجموعة التجريبية قبلياً و            
خالل تطبيق االختبار التحصيلي علي المجموعتين التجريبية والضابطة بعدي أي أن هنـاك فـروق     

  .ئية لصالح المجموعة التجريبيةداله إحصا

  :من خالل استعراض الباحثة الدراسات السابقة توصلت إلي ما يلي
ة لـدي الطـالب بمراحـل       تأكدت الدراسات السابقة علي أهمية التفكير التأملي وضرورة تنمي        ـ  

  . التعليم المختلفة و المواد الدراسية المختلفة
استهدفت الدراسات السابقة تحديد فعالية بعض استراتيجيات التعلم والتعليم في تنميـة التفكيـر              ـ  

   .التأملي لدى الطالب وقد أثبتت فعاليتها
الحاليـة اسـتهدفت فعاليـة     مختلفة في أن الدراسـة       تاستخدمت الدراسات السابقة استراتيجيا   ـ  

  .استخدام طريقة لعب األدوار في تنمية التفكير التأملي لدى طلبة الصف الثالث
لي استخدام طريقة لعـب     إ - الباحثة   هفي حدود ما أطلعت علي     -لم تتطرق أية دراسة من قبل       ـ  

لـث   لـدى طلبـة الـصف الثا       األدوار في تدريس القراءة علي تنمية مهارات التفكير التـأملي         
  .األساسي

 )2002(حددت بعض الدراسات السابقة مهارات التفكر التأملي مثـل دراسـة اللولو،عفانـة                ـ  
وأجمعت علي أهمية تدريسها فـي مختلـف    ) 1992( دراسة مصطفي )2005(ودراسة كشكو  

  .المجاالت

  

  

  



 
  

91

  
   :السابقةتعقيب علي الدراسات 

  :  دراسات في المحور األول
  : هدف الدراسات
 مختلفة لمعرفة أثر اسـتخدام طريقـة لعـب         تعن أثر استخدام طرائق واستراتيجيا    الكشف  

  .وار في مجاالت مختلفة في التدريساألد
  :منهج الدراسات

اعتمدت معظم الدراسات السابقة علي المنهج التجريبي أو منهجين التجريبي والوصفي معـاً             
  . الدراسة من هذا النوعتلموضوعالمناسبتهما 

  :ةعينة الدراس
  .ن المراحل التعليمية والجامعاتوقد استخدمت تلك الدراسات عينات مختلفة م

اهللا   مثل دراسة جـاب     علي عينة عشوائية     األدواروطبقت معظم الدراسات السابقة في لعب       
ودراسـة  ) 2005(ودراسـة حمـاد     ) 2002(ودراسة صاصـيال    ) 2001(ودراسة فهمي ) 2001(

) 1997(ودراسـة راشـد   ) 2001(ودراسة اللـوح    ) 2000 (وآخرونودراسة يونس   ) 2003(حلس
  .)2000(ودراسة المغاري 

  :أدوات الدراسة
استخدم مقياس بريد للكشف عن المـوهيين واختبـار التفكيـر    ) 2005( وفي دراسة بلهان   

  .استخدم اختبار  التفكير اإلبداعي)2000(اإلبداعي وفي دراسة سرج 

اسـتخدم أداة  ) 2001( لعب األدوار مثل دراسة  جـاب اهللا        وتم اختيار أدوات الدراسات السابقة في     
، اقة تقـويم مهـارات التعبيـر الـشفوي    البحث وهي قائمة بمهارات التعبير الشفوي وقام بأعداد بط   

) 2002(ودراسـة صاصـيال   ، ومقياس االتجـاه  اً تحصيلي اًمت اختبار استخد) 2001(ودراسة فهمي   
اختبار الخبـرات   و ، وأنشطة الخبرات العلمية المقترحة    ،ظة، وبطاقة مالح  اً مقترح اًرنامجاستخدمت ب 

 قبلي  اً تحصيلي اًستخدمت اختبار ا) 2005(، ودراسة حماد    واستبيان برأي المعلمات   ،العلنية المقترحة 
،  ومـشاهد دراميـة    ،اختبار تشخيصي، واختبار كتابيـاً    استخدمت  ) 2003(، ودراسة حلس    وبعدي

،ودراسـة   ومقيـاس اتجاه   ،اً تحـصيلي  اً واختبـار  ة تعليمي تيااستخدمت تمثيل ) 2001(دراسة ملوح   
 ،اً تحـصيلي  اًاسـتخدمت اختبـار   ) 2003(ول  ودراسة زغل  ،اً تحصيلي اًاستخدم اختبار ) 1997(راشد

  .استخدمت استبانه) 2000( المغاري ودارسة ،وبرنامج المحاكاة باستخدام الكمبيوتر
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   :اإلحصائيةالمعالجات 
، تبـاط بيرسـون والمتوسـطات الحـسابية       معامـل االر  ) 2005(هان  نبدراسة  استخدمت  

  . المعياري، والنسب المئويةفواالنحرا

فهمـي  وطبقت معظم الدراسات السابقة علي لعب األدوار المعالجات اإلحصائية مثل دراسة            
بي، واالنحـراف المعيـاري     استخدمت المتوسط الحسا  ) 2001( ودراسة فرماوي    tاختبار   )2001(

) 2003(استخدمت اختبار ت واختبار مان وتلي، ودراسة حلـس          ) 2005(راسة حماد   ود ،وقيمة ت 
اختبـار  ) 2003(لـول    ودراسـة زغ   مربع آيتا للكشف عن حجم التـأثير،      ، و  ت استخدمت اختبار 

 ونسب الكسب المعدل لبالك  ،ت،ومربع آيتا

  : التصميم التجريبي
ائم علي مجمـوعتين هـم تجريبيـة    استخدمت معظم الدراسات السابقة التصميم التجريبي الق  

ودراسـة ملـوح   )2002) (2005 (وآخرون دراسة حبايب     في اللعب    وضابطة ومن هذه الدراسات   
  ) 2005(ودراسة بلهان ) 2003(

واستخدمت معظم الدراسات السابقة التصميم التجريبـي فـي لعـب األدوار مثـل دراسـة             
 ) 2005(ودراسـة حمـاد   ) 2002(ودراسـة صاصـيال   ) 2001(ودراسة جاب اهللا    ) 2001(فهمي

ودراسـة  ) 2001(ودراسـة اللـوح   ) 200(ودراسـة يـونس وآخـرون       ) 2003(ودراسة حلـس  
) 2008(و دراسة أبـو موسـي        )2001(ودراسة فرماوي    )2003(ودراسة زغلول   ) 1997(راشد

   .،المنهج الوصفي التحليلي) 2000(ي واستخدمت دراسة المغار) 2005(ودراسة أبو صالحة 

  :لعب األدوارناولت تدراسات  •
حيث أثبتـت فاعليـة برنـامج       : الباحث إلي النتائج التالية   ) 2003(وتوصلت دراسة زغلول    

المحاكاة مع األطفال الن المحاكاة تعطي لهم فرصة للتجريب والتفاعل مع الواقع االفتراضي كأنـه               
ية لديهم ويجعلهم أكثر فهما     مخبرة حية وأكثر ارتباطاً بالعالم الحقيقي مما يؤدي إلي نمو المفاهيم العل           

  . ًلها
هناك دوراً فعاالً للنشاط التمثيلي في تنميـة        إلي النتائج التالية    )2001(توصلت دراسة فهمي    

مهارات التعبير الشفوي لدى تالميذ الصف األول اإلعدادي حيث كان اشتراك التالميذ فـي تمثيـل                
  .مستواهم في مهارات التعبير الشفوياألدوار ونشاط المناظرات له أثره الواضح في ارتفاع 

 أن األطفال لم يشاركوا في بعض األلعـاب         )2001(  دراسة فرماوي  ويؤكد ما توصلت إليه   
  . ويرجع لعدم تدربهم على مثل هذا النوع من اللعب، الدرامية
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وجود فروق ذات داللـة إحـصائية لـصالح          :ما يلي ) 2005( دراسة حماد     النتائج ظهرت  
  .مما يدل علي فاعلية إستراتيجية لعب األدوار مقارنة بالطريقة التقليدية، يبيةالمجموعة التجر
توجد فروق ذات داللة إحصائية بـين  : التالية) 2000( دراسة يونس وآخرونالنتائج  ظهرت  

لمعرفي لصالح المجموعـة     الجانب ا  يمتوسط درجات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة ف      
  .التجريبية

قد ساعد في زيادة التحـصيل الدراسـي لـدى          : التالية) 2001( دراسة اللوح    ئجنتاأظهرت  
  .األساسيتالميذ الصف الخامس 

تمثيل الـدور يـساعد المتعلمـين    :إليها كما يلي )  2000(ت نتائج دراسة  جون هيوز  توصل
ـ                  ، راءةالصغار في استيعاب العناصر الروائية عند مقارنتهم بأولئك الذين لم يعطوا مهمـة قبـل الق

  . وتمثيل الدور يعمل علي تعزيز وتقوية المهارات الشفوية عند التالميذ
حيث أثبتت فاعلية برنامج المحاكاة مع      :  إلي النتائج التالية   ) 2001(ت دراسة موريس  وتوصل

األطفال الن المحاكاة تعطي لهم فرصة للتجريب والتفاعل مع الواقع االفتراضي كأنه خبـرة حيـة                
  . ية لديهم ويجعلهم أكثر فهماً لهاً بالعالم الحقيقي مما يؤدي  إلي نمو المفاهيم العلموأكثر ارتباطا

حيث أثبتت فاعلية برنـامج المحاكـاة مـع         : التالية) 2003(أظهرت النتائج دراسة زغلول     
األطفال الن المحاكاة تعطي لهم فرصة للتجريب والتفاعل مع الواقع االفتراضي كأنه خبـرة حيـة                

  . ية لديهم ويجعلهم أكثر فهماً لهاتباطاً بالعالم الحقيقي مما يؤدي  إلي نمو المفاهيم العلموأكثر ار
معظم أفراد العينة من المعلمات لـم       : عما يلي ) 2000(ئج دراسة المغاري    وقد أسفرت النتا  

 والحاصـالت علـي دورات   .%90يلتحقن بدورات تدريبية خاصة بالمسرح المدرسـي ونـسبتهم          
  .بل ورشات عمل حول المسرح المدرسي العينة حديثة جداً وهي ليست بدورات تدريبية من

، لعب األدوار والتمثيـل فـي التـدريس        طريقة   ة  وقد أجمعت الدراسات السابقة علي فاعلي     
، والقضاء  قيق األهداف التعليمية والسلوكية   وتذليل الكثير من الصعوبات التي تواجه المعلمين في تح        

 وتكسيهم العديد من المهـارات وزيـادة تحـصيلهم          ،  الت التي تواجه الطلبة   علي الحواجز والمشك  
  .  وقت وجهد اقلالدراسي في 

  القراءة  : في المحور الثاني السابقة دراساتتعقيب علي ال
  :هدف الدراسات

بين التركيز علي   ،  ا تعددت الدراسات التي تناولت القراءة في التدريس من حيث موضوعاته         
    .وتنمية مهارات القراءة واستخدام الطريقة الجزئية.لضعف في القراءةتشخيص حاالت ا
  : منهج الدراسات

  . تحليلي بين المنهج التجريبي والمنهج الوصفي الات وتنوعت المناهج المستخدمة في هذه الدراس
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  : عينة الدراسات
    وقد استخدمت تلك الدراسات عينات مختلفة من المراحل التعليمية والجامعية -
 طبقت معظم الدراسات السابقة في تدريس القراءة علي عينة عشوائية مثل دراسـة رضـوان                -

) 2003(ودراسـة طـه وآخـرون     ) 2003(ودراسة خطايبة   ) 2004(ودراسة محمد ) 2002(
ودراسـة  ) 2003(ودراسـة فـورة  ) 2005(ودراسة يوسف والهندي  ) 2003(عطا هللا ودراسة  
  ) 2002(العسوي

ات السابقة في تدريس القراءة علي عينة عشوائية عنقودية مثل دراسة أبـو     طبقت معظم الدراس   -
  ). 1997(ودراسة التل وآخرون )2006(الجحجوح وآخرون 

 )2000( طبقت معظم الدراسات السابقة في تدريس القراءة عينة مقصودة مثل دراسـة خليـل              -
  ). 2006(ودراسة سالم

  : أدوات الدراسة
   .عينات مختلفة من المراحل التعليمية والجامعيةوقد استخدمت تلك الدراسات 

ودراسـة فـورة   ) 2002(االختبار مثـل دراسـة رضـوان    من خالل  تم اختيار عينة الدراسة      -
ودراسة  )2006(ودراسة سالم ) 2003(ودراسة طه وآخرون  ) 2002(ودراسة العسوي ) 2003(

  .)2001(ودراسة عبد الفتاح )2003(ةودراسة خطايب) 1997(التل وآخرون 
ودراسـة  ) 2003(بطاقة المالحظة مثـل دراسـة عطـااهللا         من خالل    تم اختيار عينة الدراسة      -

  .)1998(ودراسة نزال  )2000(خليل
  .)2006( الجحجوح أبومثل دراسة .  عينة الدراسة من خالل االستبانة وتم اختيار-

  : المعالجات اإلحصائية
) 2003(ودراسـة المـومني  ) 2002( رضوان  مثل دراسةspssطبقت معظم الدراسات برنامج      -

) 2005(ودراسـة يوسـف والهنـدي       ) 1997(ودراسة التل وآخرون    ) 2003(ودراسة خطايبة 
ودراسة سالم  ) 2002(ودراسة العسوي     ) 2003(ودراسة طه وآخرون      ) 2003(ودراسة فورة 

  . )2000(ودراسة خليل) 2006(
آخـرون  ية مثـل دراسـة أبـو الجحجـوح و    وطبقت معظم الدراسات التكرارات والنسب المئو  -

  . )2004(ودراسة محمد ) 2006(
ودراسة ) 2003(استخدمت معظم الدراسات معامل كروبناخ ألفا   واختبار تمثل دراسة عطااهللا              -

  ).1998(نزال 

استخدمت معظم الدراسات تطبيق المجموعة التجريبية والضابطة ماعدا دراسة : التصميم التجريبـي  
  .)2006(مت المنهج الوصفي التحليلي وهي دراسة أبو الجحجوح واحدة استخد
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النتائج استخدام اختبار النسبة التائية إلى انه توجـد         ) 2002(دراسة رضوان    تشير: نتائج الدراسات 
 والمجموعـة  ، المجموعـة التجريبيـة   ،فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات المجموعتين       

 وهذا يعني تفوق الذين تعلموا بالطريقة الجزئيـة المقترحـة           ،ريبية لصالح المجموعة التج   ،الضابطة
  . الذين تعلموا القراءة بالطريقة الحالية في اختبار مهارات القراءة،على بنين وبنات

  

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية      : إلي النتائج التالية  )  2003(وآخرونتوصلت دراسة طه    
اءت الفروق لصالح العينة االمارتية،بعد الصعوبة وقـد كانـت           نوقد ج  نبين المجموعتين التجريبيتي  

  .الفروق لصالح العينة المصرية
إلي النتائج التالية المهـارات تناسـب تالميـذ         )  2006( الجحجوح أبوومما توصلت دراسة    

باإلضافة إلي توافرها في كتاب اللغة العربية للـصف الثالـث األساسـي              الصف الثالث األساسي،  
  .كتابي األول والثاني األساسين،واهتمام مدرسي الصف الثالث بتدريب التالميذ عليهاوامتدادا ل

عن فعالية اإلستراتيجيات التدريسية المقترحة في تنمية       )2004(وأسفرت النتائج دراسة محمد   
  .بعض المهارات القراءة  األبتكاريه

داللـة إحـصائية   عن عدة نتائج توجد فروق ذات      ) 1997(وآخرونالتل   وقد أسفرت دراسة  
أن استيعاب المادة التعليمية يكون أفضل في حالة اسـتماع  ، تعزى إلي طريقة عرض المادة التعليمية 

ثـم حـافي حالـة القـراءة        ،  يليها الستيعاب في حالة القراءة الصامتة     ،  المتعلم إلي المادة التعليمية   
  .الجهرية

جد فروق بين المتوسـط درجـات       تو:ا إلي النتائج التالية     )2003(اهللا وتوصلت دراسة عطا  
، التالميذ ومتوسط درجات التلميذات في التطبيق البعدي  لبطاقة اللحظة، إال أنها غير دالة إحـصائيا     

أن )2001 (وآخـرون  وأظهرت النتائج دراسة عبد الفتاح       .ومرد ذلك انه ال أثر للجنس في التجربة       
لقراءة لها تأثير فعال فـي تنميـة الثقافـة    يوجد فروق ذات داللة إحصائية أن الوحدة المقترحة في ا     

  .  لكبار في ضوء احتياجاتهم العصريةالعلمية لدي دارسي تعلم ا

يوجد فروق ذات داللة إحـصائية عنـد        :دراسة  التالية     )2000(وتوصلت إلي النتائج خليل     
ن تعلموا  في مستوي التحصيل المعرفي لمادة القراءة بين تالميذ المجموعة الضابطة الذي          % 5مستوي

  .ين تعلموا باستخدام اللعب المنظم وتالميذ المجموعة شبة التجريبية الذ، بالطريقة التقليدية
توجد عالقة ارتباطيه موجهـه دالـه       : إلي النتائج التالية  ) 2002 (يعيسوالوتوصلت دراسة   

  . ل من القدرة علي القراءة الجهرية، والفهم القرائيبين ك
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أن البرنامج أشار إلي    : لبرنامج له عدة نتائج ونذكر منها     إن ا  )2006(دراسة سالم   وأظهرت  
أهمية إحصائية لتعلم القراءة والكتابة بناء علي القياسات التي استخدمت في هذه الدراسـة لـصالح                

  . لبرنامج الحاسوب ولكن بفارق طفيفالمجموعة التي استخدمت ا
بأن النتائج مرتبطة باإلجابـة     :ية  إلي النتائج التال  )  2005(توصلت دراسة يوسف والهنيدي     

    .من أسئلة البحث والفروق والنتائج تؤكد علي صحة الفرض ورفضه من خالل الجداول
  :إلي النتائج التالية)  2003(ورة وتوصلت دراسة ف

 توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات أداء التالميذ في القراءة قبلي وبعدي لتطبيق                -
  .لح القياس البعديالبرنامج لصا

توجد عالقة ارتباطيه موجهه داله بين      :  إلي النتائج التالية   )2002(وتوصلت دراسة العسوي    
   .، والفهم القرائيل من القدرة علي القراءة الجهريةك

 أهمية القراءة والمتابعة في تدريـسها بطـرق جديـدة           ىأجمعت معظم الدراسات السابقة عل    
  .  ن دافعية الطالب نحو القراءةنشود مما يزيد مومختلفة لكي تحقق الهدف الم

  : التفكير التأملي: المحور الثالث تعقيب علي الدراسات السابقة في 
  : هدف الدراسات

  . مجاالت مختلفة لتحقيق الغرض منههدفت معظم الدراسات علي تنمية مهارات التفكير التأملي في

  :منهج الدراسات
  . والمنهج الوصفي التحليليت هو المنهج التجريبي المنهج المتبع في معظم الدراسا

  : عينة الدراسة
  .وقد استخدمت تلك الدراسات عينات مختلفة من المراحل التعليمية والجامعية

  طبقت معظم الدراسات السابقة علي عينة عشوائية  -

  : أدوات الدراسة
  ) 2003(راشد استخدمت معظم الدراسات اختبار التفكير التأ ملي ما عدا دراسة  -

  :المعالجات اإلحصائية
ملي والمتوسـط واالنحـراف     استخدم في الدراسات األدوات مثل اختبـار التفكيـر التـأ           -

ـ   والتحليل التباين األحادي  ،  لبالك، معادلة الكسب    المعياري، اختبار ت، النسب المئوية      ا، مربع غايت
   .لحساب قوة التأثير
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  : ميم التجريبيالتص
نتـائج  تخدمت المجموعة التجريبية والضابطة ما عدا دراسة اللولـو وعفانـة            معظم الدراسات اس  

  :الدراسات 
يوجد فروق ذات دالله إحصائية بين متوسـطي درجـات   أنه ) 2003(أظهرت دراسة راشد   

وين متوسط درجات المجموعة الضابطة فـي التطبيـق البعـدي فـي      ،  تالميذ المجموعة التجريبية  
  .لصالح المجموعة التجريبية، تفكيركما يقاس باختبار المهارات التفكير األساسية 

 توجد فروق ذات دالـة احـصائيا  : النتائج التالية )  2002( وعفانه   اللولو وأظهرت دراسة  -
في التفكير التأملي بين مجموعتي طلبة العلوم تربوي وأقرانهم المتخصصين في اللغـة االنجليزيـة               

  تربوي لصالح طلبة العلوم تربوي 
 فروق ذات داللـة إحـصائية لـصالح المجموعـة           )2003( راشد    نتائج دراسة  هرتأظ -
  .التجريبية
وجـود الفـروق ذات  داللـة إحـصائية لـصالح            )2005( أظهرت النتائج دراسة كشكو    -

  المجموعة التجريبية وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لصالح الطالبات
 خالل تطبيق االختبار التحصيلي علـي       من) 2005(أظهرت النتائج دراسة عبد الوهاب      و -

المجموعتين التجريبية والضابطة بعدي أي أن هناك فروق دالـه إحـصائية لـصالح المجموعـة                
     .التجريبية

  :تعقيب عام علي الدراسات السابقة
 كشفت معظم الدراسات السابقة عن فاعلية بعض الطرائق التدريسية في تنمية قدرات التفكير              -

  .ختلف المواد الدراسيةكل عام في مبش
 وأجمعت الكثير من الدراسات علي أن استخدام وسائل وأنشطة تعليميـة وطرائـق تـدريس              -

ودراسـة  ) 2002(عفانة  تؤثر ايجابيا علي التفكير التأملي ومن هذه الدراسات دراسة اللولو و          
  . )2005(كشكو 

  )2007(وأخرها ) 2000(كان أولها أجريت معظم هذه الدراسات في فترة زمنية متباعدة ف-
 اعتمدت معظم الدراسات علي المنهج التجريبي، والتصميم التجريبي القائم علي المجموعتين            -

  .لضابطةهما التجريبية وا
) 2005( دراسة كـشكو   )1992( ودراسة مصطفي    و) 2002( دراسة اللولو وعفانة   تستخدما -

  . اختبار التفكير التأملي
ودراسة  )20002( التفكير التأملي مثل دراسة اللولو وعفانة         حددت معظم الدراسات مهارات    -

  )2005(كشك
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أجمعت معظم الدراسات السابقة علي أهمية التفكير التأملي وتحديد مهارات التفكير التـأملي مـن        
  .الت مختلفة في المدارس والجامعاتخالل تنمية علي مجا

   :التاليالسابقة علي النحو وقد إفادة الباحثة في دراستها من نتائج تلك الدراسات 
  . أثراء اإلطار النظري بالمزيد من المعلومات والحقائق-
  .القراءة ضرورة توظيف طريقة تدريس معينة في تدريس -
   تطبيق مهارات التفكير التأملي علي مختلف المواد الدراسية -
  ذا ما يدعو إلي ولكن بنسب متفاوتة وه، كل طريقة يمكن إن تنمي مهارات التفكير التأملي -

  . الطريقة المثلي في تدريس القراءةاستخدام    
   . تصميم اختبار التفكير التأملي-
  . تحديد مهارات التفكير التأملي-
  .ة اختيار أدوات الدراس-
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 الفصل الرابع

 جراءاتالطريقة واإل

  

 نهج الدراسة  م*

 مجتمع الدراسة * 

 عينة الدراسة * 

  أدوات الدراسة * 

  ل المعلم دلي *

  خطوات الدراسة * 

  اإلحصائيةالمعالجات  *
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  الفصل الرابع

  إجراءات البحث

 الباحثة الختبار فروض الدراسة  ثم الحديث        اتبعتهايتناول هذا الفصل إجراءات البحث التي       
عن منهج البحث المتبع في الدراسة، ووصف لمجتمع وعينة الدراسة وأسلوب اختيارها، وبيان بناء              
أداة الدراسة، واستخراج صدقها وثباتها، واتساقها الداخلي والتصميم التجريبي، وضبط المتغيـرات،            
كما يحتوي الفصل على كيفية تنفيذ الدراسة وإجرائها، والمعالجة اإلحصائية التي اسـتخدمت فـي               

  .تحليل البيانات

  : الدراسة منهج * 
ة أدخلت فيها الباحثة متغيـراً أو متغيـرات         استخدمت الباحثة المنهج التجريبي الذي يدرس ظاهر      

جديدة أو أحدث تغيرات في أحد العوامل أو أكثر من عامل وهـو مـنهج قـائم علـى تـصميم                     
 وذلـك لدراسـة أثـر       ،   ولقد اتبعت الباحثة المنهج التجريبـي      . والضابطة   المجموعة التجريبية 

كير التأملي لـدى طلبـة الـصف        استخدام طريقة لعب األدوار في تدريس القراءة على تنمية التف         
 ،  الباحثـة اي أعـدته تالللطريقة لعب األدوار  حيث تتعرض المجموعة التجريبية     . الثالث األساسي 

طبقت طريقة التدريس لعب األدوار علي المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في المدارس            
م واسـتمر   11/2008/ 1 تم حتى يوم السب   9/2008/ 24من يوم األربعاء    وكالة الغوث الدولية    

 .التطبيق لمدة خمس أسابيع علي مدار حصتين أسبوعياً

 والمجموعة الضابطة  في المدارس من       ةطبقت االختبار البعدي علي المجموعة التجريبي     ـ  
ينما تتلقى المجموعة الضابطة تدريـساً للوحـدة الدراسـية بالطريقـة       ).م  3/11/2008- 2( تاريخ

 التجريبيـة   على كل من المجموعتين   التفكير التأملي   مهارات  اختبار  البحث  ت أدوات   طبقو،  التقليدية
  .والضابطة 

  :لدراسةاالمجتمع * 
لوكالـة  التابعـة    سارمدال ب الثالث األساسي  الصف   طلبة جميع   يتكون مجتمع الدراسة من   

  م، 2009-2008، وذلك للعام الدراسيالغوث الدولية
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  )1(          جدول رقم :عينة الدراسة

      عدد التالميذ في عينة الدراسة موزعين حسب الشعبة 
   المجموعة الضابطة شعبة ب  المجموعة التجريبية شعبة أ  المدارس

  30  33  مدرسة القرارة 
  35  35  مدرسة معن

  35  35  مدرسة بني سهيال
  100  1003  المجموع

  
  أدوات الدراسة 

   :اختبار التفكير التأملي* 
 اختبار التفكير التأملي لقياس مهارات التفكير التأملي لدى الطلبـة والـذي تـم                ببناء   الباحثةقامت  

  : علي الذي تم بناءه بناء  مهارات التفكير التأملي تطبيق طريقة لعب األدوار من خالل اختبار
 التربوي والدراسات السابقة التي لها عالقة بموضوع الدراسة وخاصـة دراسـة             األدب مراجعة   -

ودراسـة عبـدالوهاب    ) 2005 (ودراسة كـشكو  ) 1992(ودراسة مصطفي ) 2002(ه  اللولو وعفان 
)2005.(  

بخـان  ساسي في مدارس وكالة الغوث الدولية       األتم اختيار عينة الدراسة من طلبة الصف الثالث          -
ة الدراسـة وفقـاً    وتم اختيار عين، بطريقة عشوائية بسيطة)  م2009/ 2008( للعام الدراسي   سيون

  : تاليةللخطوات ال
ذن خطي من عمادة الدراسات العليا بالجامعة اإلسالمية بغزة موجه إلـي            إ الحصول علي    -

  .وزارة وكالة الغوث الدولية بغزة انظر ملحق
لكي يـتم تطبيـق أداة الدراسـة        لي مدارس الوكالة الختيار المدارس المناسبة         إ توجهت الباحثة    -

  .عليها
ال المشتركة ومدرسـة  سة القرارة المشتركة ومدرسة بني سهيمدر : هي تم اختيار ثالثة مدارس و -

  . معن المشتركة
طالـب  ) 103(المجموعة التجريبية عدد   مجموعتين تجريبية وضابطة وبلغ      إلي وتم تقسيم الطلبة     -

  .طالب وطالبة ) 100( وبلغ عدد المجموعة الضابطة وطالبة
لـي  لوطن و قصص ونوادر و رحلـة ا تحضير الدروس وحب ا:الدروس المقترحة وهي اعتماد  تم  

  .ذكاء قائد ومن ثم عمل جدول مواصفات، مطار غزة
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الكـشف   ،الرؤية البصرية (التأملي الخمس  فقرات االختبار بما يتناسب مع مهارات التفكير  إعداد -
فـي  ) ،وضع حلـول مقترحـة     ،إعطاء تفسيرات مقنعة ،      تالوصول إلي استنتاجا   ،عن المغالطات   
  . ب األدوارضوء طريقة لع

ومعامـل التميـز    ،  الـسهولة وحساب معامل الـصعوبة و    ،   بناء اختبار حسب جدول المواصفات     -
  .ختبارلال
 التفكير التأملي لدى أفراد عينة الدراسـة   لقياس مستوىالتفكير التأملي  الباحثة ببناء اختبار    تقام -

فقـرة مـن نمـط     )34(ية من   أعد خصيصاً لهذا الغرض وقد تكون االختبار في صورته النهائ         ولقد  
، وقد تم اختيار هذا النمط من األسئلة ألنها تمكن الباحثة من قياس مدى تحقـق       )االختيار من متعدد  (

جميع األهداف التربوية المرتبطة بنواتج التعلم، كما أن درجة الصدق والثبات فيها مرتفعة وسـهولة         
 كما يمكن تحليـل  لها عبر برامج اإلدخال ويسهل إدخا.تصحيحها إذ يمكن تصحيحها بالمفتاح المثقب 

. نتائجها إحصائياً، عالوة على أنها تقلل من تخمين الجواب الصحيح أو حزره إلى أدنى حد ممكـن                
   المعد لهذه الدراساختبار التفكير التأمليوال سيما أنه تم صياغة أربعة بدائل لكل فقرة من فقرات 

  )انظر ملحق رقم (كمين وهو بالصورة األولية عرض فقرات االختبار علي مجموعة من المحـ 
   معرفة ثبات االختبار من خالل طريقة  التجزئة النصفية -
  م معرفة صدق االتساق الداخلي ث -
  :جدول المواصفات* 
  . تحديد مهارات التفكير التأملي- -
  .  مهارات التفكير التأملي  حسباألخرىعات ود وزن كل موضوع بالنسبة للموضي تحد-
  .مهارة من مهارات التفكير التأملي  تحديد وزن وأهمية كل مجال أو-
النـسبة المئويـة     تحديد وزن وأهمية كل موضوع وذلك بضرب النسبة المئوية للموضوع فـي              -

  . للمستوي
  .فقرة) 34( تحديد طول االختبار -
  . شكل فقرات االختبار هو اختيار من متعدد-
  مهارات التفكير التأملي في ضوء طريقة لعب االدوار  علي اختبار اإلجابة عمل صحيفة -
  .لتأملي في ضوء طريقة لعب األدوارا يركالتف ختبار عمل غطاء تعريف ال-
 *  
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  .التفكير التأملي مواصفات اختبار
  مواصفات اختبار التفكير التأملي) 2 (جدول

النسبة المؤية           المجموع  مفردات االختبار  المهارات

  %26  9      ،9، 8، 7، 6، 5، 4، 3،  2، 1  ية البصرية الرؤ-1

ــي  2 ــول إل الوص
  تاستنتاجا

10  ،11 ،12 ،13  ،14 ،15 ،16      7  21%  

ــول وضــع  -3 حل
  مقترحة

17 ،18 ،20 ‘21 ،22       5  14%  

ــن  -4 ــشف ع الك
  المغالطات 

23 ،24 ،25،26 ،27 ،28 ،29       7  21%  

إعطاء تفسيرات   -5
  مقنعة 

30 ،31 ،32 ،33 ،34 ،19       6  18 %  

  %100    34    المجموع

 *  

  :دليل المعلم * 
عداد دليل لمعلم الصف الثالث األساسي لتدريس الوحدة الدراسية باسـتخدام طريقـة    إقامت الباحثة ب  

، وقد تضمن الدليل تحضير كامـل       )6 (رات التفكير التأملي ملحق رقم    لعب األدوار بهدف تنمية مها    
من خـالل توظيـف طريقـة لعـب      وكيفية تدريسها ،  الموجودة في كتاب القراءة   للدروس الخمسة 

  . األدوار

  :اختبار التفكير التأمليإعداد * 
الخطوات الكفيلـة بـإخراج االختبـار فـي          اختبار التفكير التأملي      الباحثة في إعداد   تاتبع

  : وهذه الخطوات هي. ةصورته النهائية، بحيث يمكن االطمئنان إلى صدق نتائجه وصالحيته للدراس
  :تحديد وظيفة االختبار* 

 ومـن ثـم فقـد       ،  طلبة الصف الثالث األساسي     التفكير التأملي لدى    يهدف االختبار قياس مهارات     
باسـتخدام  درسـوا   الصف الثالث األساسي الذين      طلبةصيغت فقرات االختبار بحيث تالئم مستوى       

  .طريقة لعب األدوار
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  :رصياغة فقرات االختبا *

 الباحثة بصياغة فقرات االختبار من نوع اختيار من متعدد، تتكون كل فقرة من جـذع    تقام
يتضمن سؤاالً، وأربعة بدائل تتضمن إجابة صحيحة واحدة فقط والباقي خطأ إال أنها مقنعة ظاهريـاً        

   .وتسمى المموهات أو المشتتات
  : الباحثة عند صياغة الفقرات أن تكون توقد راع

  .هداف المراد قياسهاشاملة لأل -
  .واضحة وبعيدة عن الغموض واللبس -
  .لبةسليمة لغوياً وسهلة ومالئمة لمستوى الط -
  .مصاغة بصورة إجرائية -

فقرة عرضت على المتخصـصين     ) 40(هذا، وقد اشتمل االختبار في صورته األولى على         
معـات الفلـسطينية،   في هذا الشأن، إذ تم عرضة على المحكمين من أساتذة كليات التربية فـي الجا       

في وزارة التربية والتعليم الفلسطينية وبعض معلمي المـادة         اللغة العربية   وكذلك على مشرفي مادة     
 تماماً واسـتبدال  فقرات المتميزين، وتم تبعاً لذلك تغيير بعض األسئلة لعدم وضوحها، إذا تم حذف ال    

ألسئلة، واسـتبدال بعـض البـدائل،       ه المحكمون، وقد تم تعديل بعض ا      آرتابعضها بأخرى وفقاً لما     
  الباحثة بتعديل األسئلة وعرضها مرة أخـرى       توتجنب تكرارات بعض األلفاظ في البدائل، وقد قام       

  .على المحكمين

  :  صياغة تعليمات االختبار* 
 وقـد تـم     تم صياغة تعليمات االختبار وإعدادها على ورقة منفصلة في كراس االختبـار،           

 وقـد   ،   وذلك بتوضيح مثال بكيفية اإلجابة     ،  ، وكيفية اإلجابة عن فقراته    رتوضيح الهدف من االختبا   
وأخيراً طبق االختبار في صورته األوليـة       .  السهولة والوضوح عند صياغة هذه التعليمات      تروعي

  .  وذلك لحساب صدقه وثباته، لبة الصف الثالث األساسي لتجريبه على عينة استطالعية من الط

  :تجريب االختبار* 
 وطالبـة مـن طلبـة       اًلبطا) 40(       تم تجريب االختبار على عينة استطالعية عشوائية قوامها         

 وذلـك   ،  ولهم نفس خصائص المجتمـع األصـلي      الصف الثالث األساسي من خارج عينة الدراسة        
 والستيضاح بعض البنود أو البدائل المبهمة أو الغامضة،         ،لتحليل النتائج واستخراج الصدق والثبات    

 ومعرفة الزمن الالزم لإلجابة عليه، وتسجيل الوقت الذي         ،  لتي يختلف األفراد في تفسيرها وفهمها     ا
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، إذ تراوح   أخر خمس طالبات في اإلجابة عليه     استغرقه أول خمس طالبات في اإلجابة عليه، وكذلك         
  .       دقيقة  ) 50(الوقت بين 

  : تصحيح االختبار* 
درجـة   )34(قرات االختبار لتصبح الدرجة النهائية لالختبار     حددت درجة واحدة لكل فقرة من ف       -

  .)صفر(والدرجة الدنيا لالختبار 
  .محكمينالأن تم عرضه على بعد  الباحثة مفتاحاً مثقباً لتصحيح األوراق تأعد -
 وأعيدت عملية التصحيح مرة ثانية للتأكد من        ،   الباحثة بتصحيح األوراق بالمفتاح المثقب     ت قام -

  . تحليلهاالدرجات قبل
  .للطلبة رتبت أوراق اإلجابة ترتيباً تنازلياً، وتم رصد الدرجات الخام  -

  :تحليل فقرات االختبار* 
  : الباحثة بتحليل نتائج اإلجابة عن فقرات االختبار بغرض ت قام

  .تبيين صدق االختبارـ 
  .تبيين ثبات االختبارـ 
  .تحديد معامل الصعوبة لكل فقرةـ 
  .مييز لكل فقرةتحديد معامل التـ 

  :االختباروفيما يلي عرض للخطوات التي اتبعت في تحليل مفردات 
  :صدق االختبار* 

، وحيث أن بنود االختبار قـد اختيـرت         يس االختبار ما وضع لقياسه فعالً     ويقصد به أن يق   
ـ                ا على أساس قوتها التمييزية فإن االختبار صادق إلى حد ما وهناك الكثير من الطرق التي يقاس به

  :  الباحثة على نوعين من الصدق حيث أنهما يفيان بالغرض وهما تالصدق واقتصر

  :  صدق المحكمينـ 
لتربيـة  سبقت اإلشارة إلى أن االختبار قد عرض على مجموعة من المختصين من كليات ا             

ـ    –مفتوحة   جامعة القدس ال   ––الجامعة اإلسالمية   :في الجامعات الفلسطينية      ة كلية التربيـة الحكومي
ومشرفي مبحث اللغة العربية في وزارة التربية والتعليم وبعض مدرسي المبحث الذين لهم خبرة في               

  .م حذف وتبديل وتعديل بعض الفقراتتدريس المبحث سنوات طويلة إذ ت

  : صدق االتساق الداخليـ 
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 ويكره ذلك باحثون آخرون ويبقونه بـدون        ،  ويضعه بعض الباحثين مع الصدق أو الثبات      " 
 وهو يشير إلى درجة الفقرة أو البنـد وارتباطهـا بالدرجـة       ،  نيف ال في الثبات وال في الصدق      تص

الكلية، فإذا طُبِق على مجموعة من عينة الدراسة يحسب ارتباط الدرجة لكل بند من البنود بالدرجـة      
ـ                 ار الكلية لالختبار ولكن من المألوف أن تحسب درجات كل مهارة من المهارات مع درجـة االختب

  . ككل
وقد تم حساب صدق االتساق الداخلي لكل مستوى من مستويات األهداف في االختبار عـن               

  :طريق إيجاد معامل ارتباطه بالدرجة الكلية لالختبار وفق معامل االرتباط بمعادلة بيرسون
  

  
  )3(الجدول 
   مع الدرجة الكليةاألولالبعد معامل ارتباط كل فقرة من فقرات 

  
        رقم السؤال    

  مستوي الداللة   معامل االرتباط

A1 0.617   0.01دالة عند  
A2 0.370   0.01دالة عند  
A3 0.448   0.01دالة عند  
A4 0.395   0.01دالة عند   
A5 0.650   0.01دالة عند  
A6 0.493   0.01دالة عند  
A7 0.577   0.01دالة عند  
A8 0.493   0.01دالة عند  
A9 0.635   0.01دالة عند  

A10 0.357   0.01دالة عند  
A11 0.453   0.01دالة عند  
A12 0.319   0.01دالة عند  
A13 0.598   0.01دالة عند  
A14 0.333   0.01دالة عند  
A15 0.550   0.01دالة عند  
A16 0.550   0.01دالة عند  
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A17 0.371   0.01دالة عند  
A18 0.661   0.01دالة عند  
A19 0.383   0.01دالة عند  
A20 0.559   0.01دالة عند  
A21 0.476   0.01دالة عند  
A22 0.393   0.01دالة عند  

  A 23                         0.599   0.01دالة عند  
A24 0.592   0.01دالة عند  
A25 0.731   0.01دالة عند  
A26 0.620   0.01دالة عند  
A27 0.733   0.01دالة عند  
A28 0.730   0.01دالة عند  
A29 0.406   0.01دالة عند  
A30 0.587   0.01دالة عند  
A31 0.546   0.01دالة عند  
A32 0.355   0.01دالة عند  
A33 0.505  0.01 دالة عند  
A34 0.664   0.01دالة عند  

  

   0.393) = 0.01(وعند مستوى داللة ) 38( عند درجة حرية ةالجد ولير 
  0.304) = 0.05(وعند مستوى داللة ) 38(ر الجدولية عند درجة حرية 

 ، 0.01(يتضح من الجداول السابق أن جميع الفقرات دالة إحصائياً عنـد مـستوى داللـة                
  . وهذا يؤكد أن االختبار تتمتع بدرجة عالية من االتساق الداخلي) 0.05
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  )4(جدول 

  االختبارمصفوفة معامالت ارتباط كل مهارة من مهارات 

 المجموع 
مهارة التأمل 
  والمالحظة

هارة م
 االستنتاج

مهارة 
الحلول 
  المقترحة

مهارة العبارة 
  الغير صحيحة

مهارة 
  التفسير

      1 المجموع

     1 0.779  مهارة التأمل والمالحظة

    1 0.427 0.620 مهارة االستنتاج

   1 0.388 0.461 0.708  مهارة الحلول المقترحة

الكشف عن مهارة 
  1 0.590 0.405 0.525 0.777  تالمغالطا

 1 0.197 0.208 0.149 0.268 0.550  مهارة التفسير

   0.393) = 0.01(وعند مستوى داللة ) 38(ر الجدولية عند درجة حرية 
  0.304) = 0.05(وعند مستوى داللة ) 38(ر الجدولية عند درجة حرية 

 إلى أن معامالت ارتباط المستويات الخمس األولى باالختبـار ككـل          )  (ويشير جدول رقم    
 يعنى أن درجة االتساق الداخلي مرتفعة مما يؤكـد صـالحية            ذاوه)0.01(دالة إحصائياً عند داللة     

  .االختبار للدراسة

  :ثبات االختبار* 
ويقصد به الحصول على نفس النتائج عند تكرار القياس باستخدام نفـس األداة فـي نفـس                 

  .ويحسب معامل الثبات بطرق عديدة الظروف
 النـصفية علـى     زئةتج  وال  21كودر ريتشارد سون  جاد معامل الثبات بطريقتي      الباحثة بإي  توقد قام 

  :النحو التالي
   حيث :21 كودر ريتشارد سون طريقة حساب ثبات المقياس باستخدام معامل ثبات  - أ
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 لكـل مـستوي   21وذلك إليجاد معامل االختبار حيث حصلت علي فئة معامل كودر ريتشارد سون       
  يوضح ذلك  )5(لجدول من مستويات االختبار ككل وا

    

  )5(                         جدول رقم  

  0.536مهارة التأمل والمالحظة                                 

  0.542  مهارة االستنتاج

  0.527  مهارة الحلول المقترحة 

  0.739  مهارة الكشف عن المغالطات 

  0.430   التفسير ةمهار

  0.739  المجموع

 

 يتمتع بدرجة عالية من الثبات حيث كانت قيمة معامل كودر ريتـشارد               ذلك أن االختبار   تبين من 
 ما يجعل الباحثة تطمئن إلي استخدام االختبار للتحقـق مـن فرضـيات              0.739 تساوي   21سون  

 .الدراسة وبالتالي أصبح االختبار يتمتع بدرجة عالية من الثبات 

 

  :فيةطريقة التجزئة النص* 
 إذ تم تقسيم االختبار إلى نـصفين فرديـة وزوجيـة            ،  امل الثبات بهذه الطريقة   تم إيجاد مع  

 وتم حساب معامل االرتباط بـين النـصفين بمعادلـة بيرسـون             ،  بحيث أصبح كل قسم قائماً بذاته     
Pearson  ،  بـراون  /  ثم طبقت معادلة سـبيرمان  ، )0.587( فكانspearman  - Brown 

  ).0.740 (تبين أن معامل الثبات يساوي.
  

ويتضح مما سبق أن االختبار يتمتع بدرجة عالية من الثبات تُطمئن إلى صحة النتيجة التـي           
  .ة االختبار واستخدامه في الدراسة وتظهر صالحي.يتم الحصول عليها
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  : تحديد معامل الصعوبة* 
ا فقد تم    السؤال إجابة خاطئة، ولذ    ىويقصد بمستوى الصعوبة النسبة المئوية للذين أجابوا عل       

 والـذين   ،   وفرز الذين أجابوا على السؤال إجابة خاطئـة        ،  تقسيم درجات الطالبات إلى مجموعتين    
  : ثم إيجاد معامل الصعوبة، أجابوا على السؤال إجابة صحيحة

  )6(جدول
  لكل فقرة من فقرات االختبارت الصعوبة معامال

 الصعوبةمعامالت  م الصعوبةمعامالت  م

1 0.27 18 0.45 
2 0.68 19 0.59 
3 0.73 20 0.50 
4 0.68 21 0.50 
5 0.32 22 0.50 
6 0.73 23 0.36 
7 0.68 24 0.36 
8 0.73 25 0.50 
9 0.59 26 0.41 
10 0.68 27 0.41 
11 0.73 28 0.41 
12 0.64 29 0.41 
13 0.45 30 0.45 
14 0.32 31 0.36 
15 0.73 32 0.36 
16 0.64 33 0.41 
17 0.59 34 0.36 

 0.52 الدرجة الكلية

  
     يتضح من الجدول السابق أن جميع الفقرات تقع في المدى المقبول لمعامالت الـصعوبة حيـث     

  .)209ص)1982(عبيدات( وهي قيم مقبولة) 0.73-0.27(تراوحت القيم بين 
  

   : ز معامل التميي*   
   : : عادلةتم حساب معامل التمييز لكل فقرة من فقرات االختبار وفق الم

  100  ×  عدد اإلجابات الصحيحة في المجموعة الدنيا -عدد اإلجابات الصحيحة في المجموعة العليا  = معامل التمييز
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     عدد الطالبات في إحدى الفئتين                                           

  )7(جدول
  التمييز لكل فقرة من فقرات االختبارت معامال

 معامالت التمييز م ييزمعامالت التم م

1 0.36 18 0.36 
2 0.27 19 0.27 
3 0.36 20 0.64 
4 0.27 21 0.45 
5 0.64 22 0.45 
6 0.36 23 0.55 
7 0.64 24 0.55 
8 0.36 25 0.45 
9 0.64 26 0.45 
10 0.27 27 0.27 
11 0.36 28 0.64 
12 0.36 29 0.27 
13 0.55 30 0.36 
14 0.27 31 0.36 
15 0.36 32 0.55 
16 0.36 33 0.45 
17 0.27 34 0.36 

 0.42 الدرجة الكلية

     يتضح من الجدول السابق أن جميع الفقرات تقع في المدى المقبول لمعـامالت التمييـز حيـث         
  .)209ص) 1982(عبيدا ت (وهي قيم مقبولة) 0.64-0.27(تراوحت القيم بين 

  

  :ضبط المتغيرات قبل بدء التجريب* 
 وتجنباً آلثار العوامل الدخيلة التي يتوجـب ضـبطها   ، انطالقاً من الحرص على سالمة النتائج          

ـ               الباحثـة طريقـة      توالحد من آثارها للوصول إلى نتائج صالحة قابلة لالسـتعمال والتعمـيم، تَبن
 وتطابق   ويعتمد على تكافؤ   التطبيق،وبعد       المجموعتان التجريبية والضابطة باختبارين قبل التطبيق     

 ومقارنـة المتوسـطات     ،  ألفـراد العينـة   العشوائي  المجموعتين من خالل االعتماد على االختيار       
، وقد تم ضبط متغيرات العمر والتحصيل العام والتحصيل         الحسابية في بعض المتغيرات أو العوامل     

  .في العلوم للتأكد من تكافؤ تلك المتغيرات قبل البدء بالتجربة
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  :غير العمرضبط متـ 
 قبل بدء التجريب واستخرج متوسطات      ،  السجل المدرسي  من خالل    الطلبةتم رصد أعمار    

 للتعرف علـى الفـروق بـين        (t)تم استخدام اختبار    ، حيث   م2008 األعمار ابتداء من أول يناير      
  :يوضح ذلك) 8(الجدول قبل البدء في التجربة، والمجموعتين الضابطة والتجريبية 

  )8(الجدول                                     
ومستوى الداللة للتعرف إلى الفروق بين " ت"المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة 

  المجموعتين الضابطة والتجريبية التي تعزى لمتغير العمر
  

 المتوسط العدد المجموعة البعد
االنحراف 
 المعياري

 "ت"قيمة 
قيمة 
 الداللة

مستوى 
 الداللة

 0.403 0.837 0.208 8.540 103 ية قبليتجريب

   0.214 8.515 100 ضابطة قبلي

غير دالة 
 إحصائياً

مرتفعي التحصيل 
 تجريبية

28 8.571 0.203 1.291 0.202 

مرتفعي التحصيل 
 ضابطة

27 8.496 0.228   

غير دالة 
 إحصائياً

منخفضي التحصيل 
 تجريبية

28 8.539 0.215 0.476 0.636 

 العمر
 

منخفضي التحصيل 
 ضابطة

27 8.511 0.224   

ة غير دال
 إحصائياً

وهـذا  ) 0.05(غير دالة إحصائياً عند مستوى داللة       " ت"يتضح من الجدول السابق أن قيمة       
يعني عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتين التجريبية والضابطة، وهذا يعني تكافؤ              

  .المجموعتين في متغير العمر

   : التحصيل العامغيرضبط متـ 
 قبـل بـدء التجريـب       ،  السجل المدرسي  من خالل    مجاميع التحصيل العام للطلبة   تم رصد   

 مجامعيهم من السجالت المدرسـية للفـصل الدراسـي األول مـن العـام الدراسـي                 واستخرجت
المجمـوعتين الـضابطة    للتعرف على الفـروق بـين   (t)تم استخدام اختبار   حيث   ،  2008/2009
  ذلك   يوضح ) 9(الجدول قبل البدء في التجربة، وبية والتجري
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  )9(الجدول                                   
ومستوى الداللة للتعرف إلى الفروق بين " ت"المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة 

  المجموعتين الضابطة والتجريبية التي تعزى لمتغير التحصيل العام

 المتوسط العدد المجموعة البعد
االنحراف 
 المعياري

 "ت"قيمة 
قيمة 
 الداللة

مستوى 
 الداللة

84.44 103 تجريبية
7 

21.66
4 

83.58 100 ضابطة
0 

23.43
1 

0.274 0.785 
غير دالة 
 إحصائياً

مرتفعي التحصيل 
 تجريبية

28 109.0
00 6.700 

مرتفعي التحصيل 
 ضابطة

27 107.2
22 5.733 

1.056 0.296 
غير دالة 
 إحصائياً

متدني التحصيل 
 تجريبية

28 55.85
7 

13.15
1 

التحصيل 
 العام

متدني التحصيل 
 ضابطة

27 51.59
3 

16.70
6 

1.054 0.297 
غير دالة 
 إحصائياً

وهـذا  ) 0.05(غير دالة إحصائياً عند مستوى داللة       " ت"يتضح من الجدول السابق أن قيمة       
المجموعتين التجريبية والضابطة، وهذا يعني تكافؤ      يعني عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين         

ــام  ــصيل العـــــــ ــي التحـــــــ ــوعتين فـــــــ .المجمـــــــ
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   : تحصيل اللغة العربية ضبط متغيرـ 
 قبـل بـدء     ،  الـسجل المدرسـي    من خالل    مجاميع تحصيل اللغة العربية للطلبة    تم رصد   

سـي  هم من الـسجالت المدرسـية للفـصل األول مـن العـام الدرا             ع مجامي التجريب واستخرجت 
المجمـوعتين الـضابطة    للتعرف على الفـروق بـين   (t)تم استخدام اختبار  م حيث   2007/2008

  :يوضح ذلك) 10( الجدول قبل البدء في التجربة، ووالتجريبية 

  )10(الجدول 
ومستوى الداللة للتعرف إلى الفروق بين " ت"المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة 

  بية التي تعزى لمتغير التحصيل في اللغة العربيةالمجموعتين الضابطة والتجري

 المتوسط العدد المجموعة البعد
االنحراف 
 المعياري

 "ت"قيمة 
قيمة 
 الداللة

مستوى 
 الداللة

14.09 103 تجريبية
7 4.230 

13.48 100 ضابطة
0 4.842 

0.968 0.334 
غير دالة 
 إحصائياً

مرتفعي التحصيل 
 جريبيةت

28 17.03
6 3.512 

مرتفعي التحصيل 
 ضابطة

27 17.33
3 2.166 

0.377 0.708 
غير دالة 
 إحصائياً

متدني التحصيل 
 تجريبية

28 11.10
7 3.947 

التحصيل 
في اللغة 
 العربية

متدني التحصيل 
 ضابطة

27 9.259 5.119 

1.503 0.139 
غير دالة 
 إحصائياً

وهـذا  ) 0.05( عند مستوى داللة     غير دالة إحصائياً  " ت"يتضح من الجدول السابق أن قيمة       
يعني عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتين التجريبية والضابطة، وهذا يعني تكافؤ              

  .المجموعتين في تحصيل اللغة العربية
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  :التطبيق القبلي لالختبار ضبط ـ  
تـم اسـتخدام    ، و  العينتين التجريبية والضابطة قبل البدء بالتجربـة       ىتطبيق االختبار عل  تم  

قبـل البـدء فـي التجربـة،        المجموعتين الضابطة والتجريبية    الفروق بين   إلي   للتعرف   (t)اختبار  
  :يوضح ذلك) 11( الجدول و
  : لدى العينة الكلية-

  )11(الجدول 
ومستوى الداللة للتعرف إلى الفروق بين " ت"المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة 

  في اختبار التفكير التأملي لتجريبية المجموعتين الضابطة وا

 المتوسط العدد المجموعة البعد
االنحراف 
 المعياري

 "ت"قيمة 
قيمة 
 الداللة

مستوى 
 الداللة

مهارة التأمل  1.732 3.864 103 تجريبية
 1.970 3.580 100 ضابطة  والمالحظة

1.092 0.276 
غير دالة 
 إحصائياً

  مهارة االستنتاج 1.281 2.214 103 تجريبية
 1.311 2.330 100 ضابطة

0.640 0.523 
غير دالة 
 إحصائياً

مهارة الحلول  1.049 1.913 103 تجريبية
 1.012 1.840 100 ضابطة  المقترحة

0.502 0.616 
غير دالة 
 إحصائياً

الكشف مهارة  1.775 3.748 103 تجريبية
 2.223 3.360 100 طةضاب عن المغالطات 

1.375 0.171 
غير دالة 
 إحصائياً

  مهارة التفسير 0.984 1.854 103 تجريبية
 1.358 1.790 100 ضابطة

0.388 0.699 
غير دالة 
 إحصائياً

13.59 103 تجريبية
الدرجة الكلية  4.013 2

12.90 100 ضابطة لالختبار
0 5.277 

1.054 0.293 
غير دالة 
 إحصائياً

وهـذا  ) 0.05(غير دالة إحصائياً عند مستوى داللة       " ت"يتضح من الجدول السابق أن قيمة       
يعني عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتين التجريبية والضابطة، وهذا يعني تكافؤ              

  .المجموعتين في التفكير التأملي
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  : لدى مرتفعي التحصيل-

  )12(الجدول 
داللة للتعرف إلى الفروق بين المجموعتين ومستوى ال" ت"المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة 

  مرتفعي التحصيل من كال المجموعتين الضابطة والتجريبية التي تعزى لمتغير االختبار

 المتوسط العدد المجموعة البعد
االنحراف 
 المعياري

 "ت"قيمة 
قيمة 
 الداللة

مستوى 
 الداللة

مهارة التأمل  2.124 4.071 28 مرتفعي التحصيل تجريبية
 1.987 4.111 27 مرتفعي التحصيل ضابطة  والمالحظة

0.071 0.943 
غير دالة 
 إحصائياً

مهارة  1.372 2.429 28 مرتفعي التحصيل تجريبية
 1.553 2.889 27 مرتفعي التحصيل ضابطة  االستنتاج

1.166 0.249 
غير دالة 
 إحصائياً

مهارة الحلول  1.177 2.143 28 مرتفعي التحصيل تجريبية
 0.854 2.037 27 مرتفعي التحصيل ضابطة  المقترحة

0.380 0.705 
غير دالة 
 إحصائياً

الكشف مهارة  1.925 4.000 28 مرتفعي التحصيل تجريبية
عن 

 المغالطات
 2.486 3.556 27 مرتفعي التحصيل ضابطة

0.743 0.461 
غير دالة 
 إحصائياً

 1.036 2.036 28 مرتفعي التحصيل تجريبية
 1.325 1.704 27 مرتفعي التحصيل ضابطة  مهارة التفسير

1.038 0.304 
غير دالة 
 إحصائياً

الدرجة الكلية  4.489 14.679 28 مرتفعي التحصيل تجريبية
 5.573 14.296 27 مرتفعي التحصيل ضابطة لالختبار

0.281 0.780 
غير دالة 
 إحصائياً

وهـذا  ) 0.05(دالة إحصائياً عند مستوى داللة      غير  " ت"يتضح من الجدول السابق أن قيمة       
يعني عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتين مرتفعي التحصيل من كال المجموعتين              

  .التجريبية والضابطة، وهذا يعني تكافؤ المجموعتين في التفكير التأملي
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  :  لدى متدني التحصيل-
   )13(الجدول 

ومستوى الداللة للتعرف إلى الفروق بين " ت"يارية وقيمة المتوسطات واالنحرافات المع
  المجموعتين متدني التحصيل من كال المجموعتين الضابطة والتجريبية التي تعزى لمتغير االختبار

ــراف   المتوسط العدد المجموعة البعد االنح
 المعياري

 "ت"قيمة 
ــة  قيمـ

 الداللة
مستوى 

 الداللة
ــارة  1.458 3.143 28 تحصيل تجريبيةمتدني ال مهـ

ــل  التأمـ
  والمالحظة

 1.623 2.593 27 متدني التحصيل ضابطة
1.323 0.191 

غير دالة  
 إحصائياً

ــارة  1.524 2.214 28 متدني التحصيل تجريبية مهـ
 1.091 1.963 27 متدني التحصيل ضابطة  االستنتاج

0.701 0.486 
غير دالة  

 إحصائياً
ــارة  0.951 1.357 28 صيل تجريبيةمتدني التح مهـ

ــول  الحلـ
  المقترحة

 1.086 1.778 27 متدني التحصيل ضابطة
1.530 0.132 

غير دالة  
 إحصائياً

ــارة  1.562 3.071 28 متدني التحصيل تجريبية مهـ
الكشف عن  
 المغالطات 

 2.417 3.074 27 متدني التحصيل ضابطة
0.005 0.996 

غير دالة  
 إحصائياً

ــارة  0.957 1.786 28 صيل تجريبيةمتدني التح مهـ
  التفسير

ــصيل   ــدني التح مت
 ضابطة

27 1.963 1.652 
0.489 0.627 

غير دالة  
 إحصائياً

11.57 28 متدني التحصيل تجريبية
الدرجـــة  3.469 1

الكليـــة 
11.37 27 متدني التحصيل ضابطة لالختبار

0 5.562 
0.161 0.872 

غير دالة  
 إحصائياً

وهـذا  ) 0.05(غير دالة إحصائياً عند مستوى داللة       " ت"قيمة  يتضح من الجدول السابق أن      
يعني عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتين متدني التحصيل من كال المجمـوعتين               

  .التجريبية والضابطة، وهذا يعني تكافؤ المجموعتين في التفكير التأملي
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  :   خطوات الدراسة * 
 واألبحاث والدوريات التي    ،   الكتب التي تتحدث عن تعليم األطفال      طالع علي االقامت الباحثة ب  ـ  

 الدراسية المختلفة وخاصة مقـرر اللغـة        المقرراتتتحدث عن توظيف طريقة لعب األدوار في        
 .)2008( مثل دراسة أبو موسي ، ربيةالع

 . بالدراسات السابقة وكتب األطفالعداد طريقة لعب األدوار مستعينةت الباحثة بإبدأـ 

 وقد قامت الباحثـة بحـساب       ،  عداد اختبار التفكير التأملي التي تناولها البحث      إقامت الباحثة ب  ـ  
 أرائهـم وذلك لالستفادة من   وصدق االتساق الداخلي،  ، صدق المحكمين  ختبار بطريقتين صدق اال 

 عطـت أ وقـد  ،  بطريقة التجزئة النصفيةاالختباربات ث، كما تم حساب    االختبار في تعديل فقرات  
ختبارات بذلك فـي صـورتها       وقد أصبحت اال   ،  االختبارات معامالت عالية من الصدق والثبات     

 .النهائية

 فيه كيف يتم تدريس الوحدة الدراسية بطريقة لعب         تعداد دليل المعلم حيث بين    إقامت الباحثة ب  ـ  
 ).6ملحق رقم(األدوار 

 .سخان يونحافظة  الثالث األساسي بمتم اختيار عينة البحث من طلبة الصفـ 

 .)1ملحق رقم (ذن خطي من عمادة الدراسات العلياإحصلت الباحثة علي ـ 

 .لة الغوث الدولية بتطبيق الدراسةذن من دائرة التربية والتعليم بوكاإحصلت الباحثة علي ـ 

 . بغزة-بعة لوكالة الغوث الدولية تاتم تطبيق الدراسة علي عدة مدارس ـ 

 والتحصيل في مبحـث   واالجتماعي،  االقتصاديالعمر، المستوي   : دراسةال تم ضبط المتغيرات  ـ  
 .التجريبية والضابطة: المجموعتيناللغة العربية للفصل الدراسي األول والمعلم الذي يدرس 

ومعـن   ، وبني سـهيال المـشتركة     ،القرارة المشتركة : تم اختيار العينة من عدة مدارس وهي      ـ  
 .موتم تطبيق العينة عليه.لمشتركةا

م في مدرسـة بنـي   2008  20/9 حتي 2008 18/9بدأ تطبيق االختبار القبلي في يوم الخميس  ـ  
   .لمشتركة ومدرسة القرارة المشتركةسهيال المشتركة ومدرسة معن ا

قامت الباحثة بأجراء تجربة استطالعية لطريقة لعب األدوار علي عينة من تالميذ الصف الثالث              ـ  
التابعة لمدارس وكالـة الغـوث   ) أ(تلميذاً وتلميذة بمدرسة معن المشتركة    ) 40(األساسي بلغ عددها    

  :  هذه التجربة االستطالعية ما يلي وكان الهدف من، الدولية بغزة
  .دوار األهداف التي صيغت من أجلهاالتأكد من تحقيق طريقة لعب األـ 
    .يقة لعب األدوار لمستوي التالميذلي مناسبة طرإالتعرف ـ 
  .لي مدى استمتاع التالميذ الي طريقة لعب األدوارإف التعرـ 
  .لتالميذ لطريقة لعب األدوارلي مدى تقبل اإالتعرف ـ 
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  . دورة علي أكمل وجهبأداءل تلميذ التأكد من كـ 
  . تنفيذ الطريقةإجراءاتكد من دقة التأ ـ 

ـ    ،  تساق الداخلي  وصدق اال  ،  في ضوء صدق المحكمين والمختصين    ـ   ار عـن    وثبـات االختب
 وتعتمد طريقة   ،  ختبار في صورته النهائية وأصبح معداً للتطبيق       جاء اال  .طريق التجزئة النصفية  

 جابة الخاطئة وتكون الدرجـة    إلل وصفر   ،  جابة الصحيحة إلتصحيحه علي إعطاء درجة واحدة ل     
  )3 (لحق رقمفي م واالختبارات في صورتها النهائية ، )34(ختبارات هي الالكلية ل

وقد تم مراجعة    .نفيذ الطريقة، والعمل علي تفاديها    ف علي المشكالت التي قد تطرأ أثناء ت       التعر ـ
 ،  عنها أجراء التجربـة االسـتطالعية        ترفوتعديل طريقة لعب األدوار في ضوء النتائج التي أس        

بحيـث أصـبحت مناسـبة      ) 6( رقم قاألدوار ملح ئية لطريقة لعب     الصورة النها  ىلإوتم التوصل   
 .للتطبيقومالئمة 

طبقت طريقة التدريس لعب األدوار علي المجموعة التجريبيـة والمجموعـة الـضابطة فـي         ـ  
م 11/2008/  1 يـوم الـسبت    حتـى م  9/2008/ 24المدارس المذكورة أعاله من يوم األربعاء       

 .واستمر التطبيق لمدة خمس أسابيع علي مدار حصتين أسبوعياً

 والمجموعة الضابطة  في المدارس المذكورة       ةلتجريبياطبقت االختبار البعدي علي المجموعة      ـ  
 ).م 3/11/2008- 2( أعاله من تاريخ

 . حصائية ؛ للحصول علي النتائج اإلجراء المعالجاتإ و، تم جمع البياناتـ 

  . ديم التوصيات، والبحوث المقترحة؛ لتقنات واستخالص النتائج، وتفسيرهاتحليل البياـ 
  
  :اإلحصائية المعالجات * 

  : الباحثةاستخدمتللتحقق من صحة فروض الدراسة 

  :األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة
  : في هذا البحثاإلحصائية التاليةاستخدام األساليب تم 

 .T.test independent sampleاختبار ـ 

 

 . إليجاد حجم التأثيرdمعامل إيتا، وـ 
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  الفصل اخلامس

  ريهانتائج الدراسة امليدانية وتفس
  

  : يلي يتضمن الفصل ما

  .عرض النتائج وتفسيرها* 

  . الدراسة توصيات* 

  .ات الدراسة مقترح* 
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  الفصل الخامس

   نتائج الدراسة تحليلها وتفسيرها*                                
   : وهي علي النحو التاليإحصائياا يتناول هذا الفصل مناقشة نتائج الدراسة  بعد تحليله

  :صحة الفرض األول من فروض الدراسةلتحقق من ئج انتا
 توجد فروق ذات داللة إحـصائية عنـد مـستوى           ال:الدراسة على فروض  من  األول   فرضينص ال 
في متوسط درجات طلبة المجموعة التجريبية ومتوسط درجات أقـرانهم فـي            ) 0.05 ∝≤(الداللة  

  . خدام طريقة لعب األدوارالمجموعة الضابطة في اختبار التفكير التأملي تعزى الست
" T. test independent sample "اختبار  باستخدام ة الباحثتقامتحقق من صحة هذه الفرض ولل

  :  والجدول التالي يوضح ذلك
  )14(جدول 

 وقيمة الداللة ومستوى الداللة للتعرف إلى الفروق "ت"المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة 
  بية والضابطة بعد استخدام طريقة لعب األدواربين المجموعتين التجري

 المتوسط العدد المجموعة البعد
االنحراف 
 المعياري

 "ت"قيمة 
قيمة 
 الداللة

مستوى 
 الداللة

ــل  1.803 6.699 103 تجريبية ــارة التأم مه
 2.472 5.350 100 ضابطة  والمالحظة

دالة عند  0.000 4.452
0.01 

  مهارة االستنتاج 1.530 4.971 103 تجريبية
 1.701 3.660 100 ضابطة

دالة عند  0.000 5.776
0.01 

مهــارة الحلــول  1.057 3.689 103 تجريبية
 1.275 3.100 100 ضابطة  المقترحة

دالة عند  0.000 3.588
0.01 

الكـشف  مهارة   1.683 4.670 103 تجريبية
 2.132 3.610 100 ضابطة عن المغالطات

دالة عند  0.000 3.939
0.01 

  مهارة التفسير 1.252 3.019 103 تجريبية
 1.174 2.420 100 ضابطة

دالة عند  0.001 3.517
0.01 

23.04 103 تجريبية
الدرجــة الكليــة  5.059 9

18.14 100 ضابطة لالختبار
0 6.736 

دالة عند  0.000 5.882
0.01 

  1.96) = 0.05( داللة وعند مستوى) 201(الجدولية عند درجة حرية " ت"قيمة 
  2.58) = 0.01(وعند مستوى داللة ) 201(الجدولية عند درجة حرية " ت"قيمة 
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الجدولية عند مـستوى داللـة   " ت" المحسوبة أكبر من قيمة   " ت"يتضح من الجدول السابق أن قيمة       
لـة   توجد فروق ذات دال     نرفض الفرض الصفري ونقبل الفرض البديل،  أي أنه            أي انه  ،  )0.01(

 في جميع أبعاد اختبار التفكير التأملي والدرجة الكلية لالختبار بين المجموعتين التجريبيـة              إحصائية
  .والضابطة ولقد كانت الفروق لصالح طلبة المجموعة التجريبية

  :باستخدام المعادلة التالية"   η 2" بحساب مربع إيتا ة الباحثتوفيما يتعلق بحجم التأثير قام
t2  

t2 + df  =  η 2  

  )15 (جدول
  الجدول المرجعي المقترح لتحديد مستويات حجم التأثير بالنسبة لكل مقياس من مقاييس حجم التأثير

 

  األداة المستخدمة  حجم التأثير
  كبير  متوسط  صغير

η 2 0.01  0.06  0.14  

 .)75-57، ص 1997 : منصور(حجم التأثير الوجه المكمل للداللة اإلحصائية،: المرجع

ختبـار   الكليـة ال في كل بعد من أبعاد االختبار والدرجة    يوضح حجم التأثير     ) 16(دول  الج
  .التفكير التأملي بين المجموعتين التجريبية والضابطة بعد تطبيق طريقة لعب األدوار

  )16(الجدول 
بين  إليجاد حجم التأثير لالختبارلكل بعد من أبعاد االختبار والدرجة الكلية   " η 2"و " ت"قيمة 

  المجموعتين الضابطة والتجرييبية
 

 حجم التأثير إيتا تربيع "ت"قيمة  البعد

 متوسط 0.090 4.452  مهارة التأمل والمالحظة

  كبير 0.142 5.776  مهارة االستنتاج
  متوسط 0.060 3.588  مهارة الحلول المقترحة

الكشف عن مهارة العبارة 
 المغالطات 

  متوسط 0.072 3.939

  صغير 0.058 3.517  سيرمهارة التف
  كبير 0.147 5.882 الدرجة الكلية لالختبار
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كـان   أن حجم تأثير األسلوب على تحصيل المجموعة التجريبيـة  السابقيتضح من الجدول   
 في البعد الثاني والدرجة الكلية الختبار التفكير التأملي، وكان متوسطاً في كٍل من البعـد األول     كبيراً

  .أبعاد االختبار، وكان صغيراً في البعد الخامس من أبعاد اختبار التفكير التأمليوالثالث والرابع من 
 علـي  كبيرثرأ كان له كما،ار بشكل مناسب من قبل المعلمين   دوتطبيق طريقة تدريس لعب األ    قد تم   

، تبعة مع تالميذ المجموعـة الـضابطة      يدل علي عدم فاعلية الطريقة الم      المجموعة التجريبية ،مما  
 ، يبهم علي مهارات التفكير التأمليلية  في أثناء تدريكانت بعيدة كل البعد عن أية أنشطة تمثوالتي 

كالتركيز واألصـغاء،و  (مكنت طريقة لعب األدوار التالميذ من استخدام حواسهم بشكل فاعل        مما  
لـي  إعادتـة  إ و،من أجل اكتساب ما هـو موجـود     )يقاعواستخدام الحركات واإل  ،  حظةدقة المال 

  . لي استيعاب المعلومات وتثبيتهاإ  وقد يؤدي هذا، لتهممخي
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  :لتحقق من صحة الفرض الثاني من فروض الدراسة نتائج ا
توجد فروق ذات داللة إحصائية عنـد مـستوى         ال  : الدراسة على فروض  من  الثاني   فرضينص ال 
لمجموعـة التجريبيـة    في متوسط درجات الطلبة مرتفعي التحـصيل فـي ا          ) 0.05 ∝≤(الداللة  

ومتوسط درجات أقرانهم في المجموعة الضابطة في اختبار التفكير التأملي تعزى الستخدام طريقة             
  . لعب األدوار

 T. test independent "اختبـار   باستخدام ة الباحثتقام يةتحقق من صحة هذه الفرضولل

sample "والجدول التالي يوضح ذلك  :  

  )17(جدول 
 وقيمة الداللة ومستوى الداللة للتعرف إلى الفروق "ت"نحرافات المعيارية وقيمة المتوسطات واال

  بين مرتفعي التحصيل في المجموعتين التجريبية والضابطة بعد استخدام طريقة لعب األدوار

 المتوسط العدد المجموعة البعد
االنحراف 
 المعياري

 "ت"قيمة 
قيمة 
 الداللة

مستوى 
 الداللة

ــارة  1.335 7.679 28 مرتفعي التحصيل تجريبية مهــ
ــل  التأمــ

 1.803 6.407 27 مرتفعي التحصيل ضابطة  لمالحظةوا
دالة عند  0.004 2.979

0.01 

ــارة  1.041 5.750 28 مرتفعي التحصيل تجريبية مهــ
 1.509 4.259 27 مرتفعي التحصيل ضابطة  االستنتاج

دالة عند  0.000 4.279
0.01 

ــارة  0.833 3.786 28 مرتفعي التحصيل تجريبية مهــ
الحلـــول  

  ةالمقترح
 1.322 3.148 27 مرتفعي التحصيل ضابطة

دالة عند  0.036 2.149
0.05 

ــارة  1.524 5.214 28 مرتفعي التحصيل تجريبية مهــ
الكشف عن  

 المغالطات
 2.377 3.963 27 مرتفعي التحصيل ضابطة

دالة عند  0.024 2.332
0.05 

ــارة  1.261 3.536 28 فعي التحصيل تجريبيةمرت مهــ
 1.279 2.593 27 مرتفعي التحصيل ضابطة  التفسير

دالة عند  0.008 2.753
0.01 

25.96 28 مرتفعي التحصيل تجريبية
الدرجـــة  3.574 4

ــة  الكليــ
20.37 27 مرتفعي التحصيل ضابطة لالختبار

0 5.871 
دالة عند  0.000 4.286

0.01 
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  2.00) = 0.05(وعند مستوى داللة ) 53( درجة حرية  عندةالجد ولي" ت"قيمة 
  2.66) = 0.01(وعند مستوى داللة ) 53( عند درجة حرية ةالجد ولي" ت"قيمة 
  

 عند مستوى داللـة     ةالجد ولي " ت" المحسوبة أكبر من قيمة     " ت"يتضح من الجدول السابق أن قيمة       
 الكلية لالختبار، وعنـد مـستوى داللـة      في كٍل من البعد األول والثاني والخامس والدرجة       ) 0.01(
 نرفض الفرض الصفري ونقبل الفرض البـديل أي أنـه         ، أي انه  في البعدين الثالث والرابع   ) 0.05(

اختبار التفكير التأملي والدرجة الكلية لالختبار بـين   في جميع أبعاد     توجد فروق ذات داللة إحصائية    
ابطة، ولقد كانـت الفـروق لـصالح مرتفعـي          مرتفعي التحصيل في المجموعتين التجريبية والض     

  .التحصيل في المجموعة التجريبية

η2" بحساب مربع إيتا ة الباحث توفيما يتعلق بحجم التأثير قام    
  يوضح حجم التـأثير )17(والجدول "   

  : لكل بعد من أبعاد اختبار التفكير التأملي والدرجة الكلية لالختبار

ختبـار التفكيـر    الكليـة ال كل بعد من أبعاد االختبار والدرجةفي يوضح حجم التأثير   ) 18(الجدول  
  .التأملي بين المجموعتين التجريبية والضابطة بعد تطبيق طريقة لعب األدوار

  )18(الجدول 
η2"و  " ت"قيمة  

بـين  إليجـاد حجـم التـأثير     لالختبارلكل بعد من أبعاد االختبار والدرجة الكلية      
  ةوالتجريبيالمجموعتين الضابطة 

 

 حجم التأثير إيتا تربيع "ت"قيمة  البعد

 كبير 0.143 2.979  مهارة التأمل والمالحظة

  كبير 0.257 4.279  مهارة االستنتاج
  متوسط 0.080 2.149  مهارة الحلول المقترحة

الكشف عن مهارة 
 المغالطات

  متوسط 0.093 2.332

  متوسط 0.125 2.753  مهارة التفسير
  كبير 0.257 4.286 رالدرجة الكلية لالختبا



 
  

126

كـان   أن حجم تأثير األسلوب على تحصيل المجموعة التجريبيـة   السابقيتضح من الجدول  
 في البعدين األول والثاني والدرجة الكلية الختبار التفكير التأملي، وكان متوسطاً في كٍل مـن                كبيراً

  .البعد الثالث والرابع والخامس من أبعاد اختبار التفكير التأملي
ر الباحثة هذه النتيجة بأن استخدام لعب األدوار في تدريس القراءة قد جعل التالميذ يحـصلون    تفس

فـي   والتركيـز    االنتباهعمل علي زيادة    وقد  ،  في التعليم  يجابيإ مما له دور     علي أعلي الدرجات  
 . للمعلومات وتثبيتهاكتسابهناولي زيادة تحصيلهم إدراسة القراءة مما أدي 

لـي التحـسين    إلعب األدوار في التدريس له دور فعال وجـذاب ممـا أدي    يكون  ومن المحتمل أن  
يجابي فـي  إساهمت بشكل طريقة لعب األدوار  ،وهكذا تكون  التالميذ نحو القراءة تجاهايجابي في   اإل

  . يماءاتثر استخداماً للحركات واإل؛ ألنها تراعي الفروق الفردية بين الطالب وتجعلهم أكفهم الطلبة

  :حة الفرض الثالث من فروض الدراسةلتحقق من صج انتائ
توجد فروق ذات داللة إحصائية عنـد مـستوى          ال:الدراسة على فروض  من  الثالث   فرضينص ال 
في متوسط درجات الطلبة متدني التحصيل في المجموعة التجريبية ومتوسط           ) 0.05 ∝≤(الداللة  

كير التأملي تعزى الستخدام طريقـة لعـب        درجات أقرانهم في المجموعة الضابطة في اختبار التف       
  . األدوار

 T. test independent"اختبـار   باستخدام ة الباحثتقام يةتحقق من صحة هذه الفرضولل

sample "والجدول التالي يوضح ذلك:  

    )19(جدول   
  وقيمة الداللة ومستوى الداللة للتعرف إلى الفروق"ت"المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة 

  بين متدني التحصيل في المجموعتين التجريبية والضابطة بعد استخدام طريقة لعب األدوار

 المتوسط العدد المجموعة البعد
االنحراف 
 المعياري

قيمة 
 "ت"

قيمة 
 الداللة

مستوى 
 الداللة

منخفضي التحصيل 
 تجريبية

مهارة التأمـل    2.129 5.643 28
  والمالحظة

 2.527 3.667 27 نخفضي التحصيل ضابطةم
دالة عند  0.003 3.141

0.01 

منخفضي التحصيل 
 تجريبية

مهــــــارة  1.938 4.143 28
منخفضي التحصيل   االستنتاج

 ضابطة
27 3.111 1.761 

دالة عند  0.044 2.064
0.05 
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منخفضي التحصيل 
 تجريبية

مهارة الحلـول    1.283 3.357 28
التحصيل منخفضي   المقترحة

 ضابطة
27 2.556 1.121 

دالة عند  0.017 2.464
0.05 

منخفضي التحصيل 
 تجريبية

الكـشف  مهارة   1.682 4.643 28
منخفضي التحصيل  عن المغالطات

 ضابطة
27 2.852 1.916 

دالة عند  0.001 3.688
0.01 

منخفضي التحصيل 
 تجريبية

28 2.643 1.162 
يل منخفضي التحص  مهارة التفسير

 ضابطة
27 1.963 1.018 

دالة عند  0.025 2.305
0.05 

منخفضي التحصيل 
 تجريبية

28 20.42
الدرجة الكليـة    6.076 9

منخفضي التحصيل  لالختبار
 ضابطة

27 14.14
8 6.520 

دالة عند  0.001 3.697
0.01 

  2.00) = 0.05(وعند مستوى داللة ) 53( عند درجة حرية ةالجد ولي" ت"قيمة 

  2.66) = 0.01(وعند مستوى داللة ) 53(حرية  عند درجة ةالجد ولي" ت"قيمة 
  

الجدولية عند مـستوى داللـة   " ت" المحسوبة أكبر من قيمة   " ت"يتضح من الجدول السابق أن قيمة       
فـي  ) 0.05(في كٍل من البعد األول والرابع والدرجة الكلية لالختبار، وعند مستوى داللـة    ) 0.01(

توجـد  فض الفرض الصفري ونقبل الفرض البديل أي أنه         نر، أي انه    البعد الثاني والثالث والخامس   
 في جميع أبعاد اختبار التفكير التأملي والدرجـة الكليـة لالختبـار بـين          فروق ذات داللة إحصائية   

مرتفعي التحصيل في المجموعتين التجريبية والضابطة، ولقد كانت الفروق لصالح متدني التحـصيل     
  .في المجموعة التجريبية

η2"بحجم التأثير قام الباحث بحساب مربع إيتا        وفيما يتعلق   
 يوضح حجـم    )20(والجدول  "   

  :  لكل بعد من أبعاد اختبار التفكير التأملي والدرجة الكلية لالختبارالتأثير
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ختبـار   الكليـة ال في كل بعد من أبعاد االختبار والدرجـة    يوضح حجم التأثير    ) 20(الجدول
  .جريبية والضابطة بعد تطبيق طريقة لعب األدوارالتفكير التأملي بين المجموعتين الت

  )20(الجدول 
بين إليجاد حجم التأثير  لالختبارلكل بعد من أبعاد االختبار والدرجة الكلية   " η 2"و " ت"قيمة 

 والتجريبيةالمجموعتين الضابطة 

 حجم التأثير  تربيعآيتا "ت"قيمة  البعد

 ركبي 0.157 3.141  مهارة التأمل والمالحظة

  متوسط 0.074 2.064  مهارة االستنتاج
  متوسط 0.103 2.464  مهارة الحلول المقترحة

ــارة  ــن مه ــشف ع الك
 المغالطات

  كبير 0.204 3.688

  متوسط 0.091 2.305  مهارة التفسير
  كبير 0.205 3.697 الدرجة الكلية لالختبار

كـان  التجريبيـة   أن حجم تأثير األسلوب على تحصيل المجموعة        ) 20(يتضح من الجدول    
 في البعدين األول والرابع والدرجة الكلية الختبار التفكير التأملي، وكان متوسطاً في كٍل مـن                كبيراً

طريقة لعـب األدوار     من المحتمل أن     البعد الثاني والثالث والخامس من أبعاد اختبار التفكير التأملي        
، مما نزع منهم الخوف     لتفكير التأملي  استخدام مهارات ا    الطلبة في المجموعة التجريبية علي     تشجع

  .متالك المهارات وتحسين مستوياتهااوعندهم القدرة علي ، يهتمون بدراستهم والخجل وجعلهم

 مما سـاعد    ،   والتواصل مع بعضهم البعض ومع المعلمين      تصالاالعملية  تيسر    إلي   ويعزى ذلك 
، وبـذلك  سة الشريفة بين الطـالب     روح المناف ، وتنمية   اتهممستوياكتساب المهارات وتحسين    علي  

  . األفضل سواء داخل الفصل أو خارجهلي إتسعي 

  ـ :تعقيب علي النتائج الفرضيات *

مما سبق يتضح أن طريقة لعب األدوار قد أدت دورها علي أكمل وجه في تنمية مهارات التفكيـر                
مثـل دراسـة  فرمـاوي        وتتفق نتائج هذه الدراسة الحالية مع نتائج الدراسات السابقة        .التأملي  

ودراسـة  ) 2001(ودراسـة جـاب اهللا       )2001(ودراسة فهمي   ) 2001(ودراسة اللوح   ) 2001(
  )2000(المغاري 
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أظهرت معظم الدراسات السابقة فاعلية طريقة لعب األدوار في التدريس وأن لهـا دور إيجـابي         ـ  
   .في زيادة تحصيل التالميذ في اللغة العربية في المراحل المختلفة 

ـ وأوصت معظم الدراسات السابقة إلي إدخال طريقة لعب األدوار في العملية التعليمية من خـالل                
  . وضع طريقة لعب األدوار في المناهج الدراسية ، وضع دليل يوضح كيفية استخدامها 

لعـب األدوار فـي      مع الدراسة الحالية علي ثبات فاعلية طريقة          السابقة   اتفقت معظم الدراسات  ـ  
  . دريس الت

 :توصيات الدراسة 

 :الباحثة توصي بما يلين إ البحث فافي ضوء نتائج هذ

التركيز علي وضع مناهج وطرق تدريس حديثة ومبتكرة تعمل علي تنمية التفكير التأملي لدي              ـ  
 . أنماط التفكير ضعيفة في مدارسنانإ، و التلقين والحفظىة تعتمد علي المناهج الدراسنأل، الطلبة

عربيـة فـي مختلـف المراحـل      دوار في تدريس فنون اللغـة ال      يع في استخدام لعب األ    التوسـ  
  .الدراسية

 .لي تنمية جميع أنماط التفكيرإ ، والذي يؤدى بدورهامختلفةطرق تدريس خدام ستاالتنويع في ـ 

 ألن ذلـك ،  والتمثيل والمسرح،والدراما اللعباستخدام من خالل مهارات التفكير التأملي    تنمية  ـ  
والقـضاء علـي     ،خاصة في المرحلة األساسية الدنيا    ، و حاجات التالميذ وميولهم ورغباتهم   يلبي  

 .الملل والرتابة في أخذ المعلومات
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   :ات الدراسة مقترح* 
ي التالميذ فـي فنـون اللغـة        ثر استخدام لعب األدوار في تحسين مستو      أاول  ن بحث يت  إجراءـ  

 . قراءة والكتابةستماع والحديث والاال: األربع

 . التأملي بمراحل تعليمية مختلفةثر استخدام طريقة لعب األدوار في تنمية مهارات التفكيرأدراسة ـ 

لمختلفة في ضـوء   تنمية التفكير التأملي في كل مراحل التعلم اىلإعمل دراسات ميدانية تهدف ـ  
 .طرق تدريس مختلفة

مة علي استخدام لعب األدوار في التـدريس وأثـره          برنامج مقترح لتدريب المعلمين أثناء الخد     ـ  
  .التدريس وتحصيل طالبهم في علي أدائهم 
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  المراجعقائمة 

  .القرآن الكريم: أوال
 :المراجع العربية: ثانيا

 - مهارتـه  - طبيعتـه  - تعريفه تربوي منظور من التفكير): 2005(عزيز مجدي إبراهيم، .1
  .مصر ،م الكتب، القاهرةأنماطه، عال - تنميته

 تنميـة  علـي  الجبـر  في مقترح برنامج تدريس أثر): 2006 (مطاوع حنان،  السكران أبو .2
 كليـة  منشورة، غير ماجستير، رسالة،  السادس الصف طلبة لدى االستداللي التفكير قدرات
 :بفلـسطين  األقصى وجامعة شمس عين جامعة بين المشترك العليا الدراسات برنامج البنات،

  . غزة
 اليوميـة  دروسـها  وإعداد العربية اللغة تدريس وطرق أساليب): 2001(فؤاد الهيجاء، أبو .3

  .عمان األردن،  دار المناهج، السلوكية باألهداف
 مـن  عينة لدى المشكالت بعض لخفض ارشادى برنامج فاعلية): 2003 (عطاف ،غالي أبو .4

  غز منشورة، غير دكتوراه رسالة، يةالترب كلية، غزة محافظات في عقليا المتفوقات الطالبات
 نحوهـا  القلق واختزال الهندسة في التفكير تنمية) :2002 (صالح سليمان محمد،  ملوح أبو .5

 ومخططـات  هايـل  فـان  مدخلي ضوء قي غزة بمحافظة األساسي الثامن الصف طلبة لدى
   فلسطين، غزة، التربية كلية، منشورة غير ماجستير ،رسالةالمفاهيم

أثر استخدام الدراما علـي تحـسين مـستوي بعـض           ) 2008(لطفي موسي    ،أبو موسي   .6
 الجامعـة   ،  رسالة ماجـستير غيـر منـشورة      ،  المهارات القرائية لدي طلبة الصف السابع     

    . غزة-األسالمية 
 والنـشر  الفكـر  دار،  والكتابية القرائية المهارات األطفال تعليم): 2002 (الفتاح عبد،  البجة  .7

  .ردناأل،عمان، والتوزيع
، معاصـرة  تربويـة  نفسية رؤية التعلم وصعوبات االيجابي التعلم): 2006 (كريمان ،بدير .8

  .الكتب عالم القاهرة، مصر
  .األردن عمان، والتوزيع، للنشر المسيرة دار ،النشط التعلم): 2007 (محمد كريمان بدير،  .9

الم الكتب، القـاهرة    ع،  للطفل اللغوية المهارات تنمية): 2000(اميلي صادق، كريمان، بدير، .10
  . مصر-

  . ، رام اهللا فلسطينالشروق دار ، ،والعملية الدراسية المهارات):2004(ليلي البيطار،  .11
  .، لبنان،بيروتالفالح مكتبة، واللعب األطفال): 2003 (سوسن، يترالتك  .12
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 دار اسـتخداماتها،  رهـا، يمعاي أنواعها، اللغوية األنشطة) :2005(وآخرون اهللا جاب  .13
   .العين الجامعي، الكتاب

 التعبير مهارات بعض تنمية في التمثيلي النشاط استخدام اثر ):2001 (سعد علي اهللا، جاب .14
  . القاهرة، التربية كلية، المناهج في دراسات ،اإلعدادي األول الصف تالميذ لدى الشفوي

 وتنظـيم  منظومـة  المتكاملة والمشروعات االنترنت) :1999 (عزيز كمال نادي،  جرجس .15
  .الكويت والتوزيع، للنشر الفالح مكتبة ،وتطويره المنهج كامللت

 الجامعي، الكتاب دار ،وتطبيقات مفاهيم التفكير تعليم): 1999 (الرحمن عبد فتحي،  جروان .16
  .العين

 لطرائـق  وتطبيقـي  نظـري  تـصور  وتعليمهـا  القـيم  تعلم): 2005 (زكي ماجد،  الجالد  .17
  .األردن عمان، يرة،المس دار ،2ط، القيم تدريس واستراتيجيات

 الـتعلم  عمليتـي  خالل من التفكير ومهارات الذهنية العمليات): 2001 (محمد مها،  الجمل .18
  .العين ،الجامعي الكتاب دار، والتعليم

 مهارات بعض تنمية في التربوية األلعاب توظيف اثر): 2005(،  طه يوسف أيمن،  حجازي .19
، التربية كلية،  منشورة غير ماجستير رسالة،  األساسي األول الصف تالميذ ىلد العربية اللغة
  . فلسطين-غزة 

 ، دار المـسيرة ، عمـان ،      والكتابـة  القـراءة  األطفال تعليم طرق): 2000 (هشام الحسن، .20
  .األردن

 التربيـة  تـدريس  وأسـاليب  طرائـق  فـي  محاضرات   ):2008 (  درويش داود ،حلس .21
  . فلسطين- غزة والنشر، للطباعة أفاق.2ط، اإلسالمية

 الكتابة مستوى تحسين في الدرامية الخبرة أسلوب تأثير :)2003 (سليم صادق مها حلس،  .22
 غيـر  ماجـستير  رسـالة  ،األساسـي  السادس الصف تالميذ لدى نحوها واالتجاه اإلمالئية
   . فلسطين- غزة التربية، كلية منشورة،

 طالبـات  تحصيل ليع األدوار لعب إستراتجية استخدام أثر): 2005 (اهللا عبد إيناس،   حماد .23
 كليـة  منـشورة،  غيـر  ماجـستير  رسالة ،اإلنجليزية اللغة مادة في األساسي الثامن الصف
  .  فلسطين- غزة األزهر، جامعة التربية،

، وطرائقـه  وعناصره أصولة المعاصرة التربية في يسالتدر ):2001(زياد محمد حمدان،  .24
  .  األردن-، عمان دار التربية الحديثة
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 "سـيكولوجيا  إنتاجهـا  وتقنيـات  التربويـة  األلعـاب  ):2002 (محمـود  مـد مح الحيلة،  .25
  . ، األردندار المسرة،عمانوعلميا،"وتعليميا

 القـول  بـين  التفكيـر  تنميـة  جـل أ من التعليم تكنولوجيا): 2002 (محمد محمود،  الحيلة .26
  .األردن ، دار المسرة، عمان،والممارسة

 والتطبيق واالستيعاب التذكر مستويات ضمن القراءة مهارة قياس): 2003 (ماجد خطابية، .27
 ،18م،  والدراسـات  للبحـوث  مؤتة ،مؤتة جامعة في اإلنجليزية اللغة مجال معلم طلبة لدى
  .األردن عمان،، مؤتة جامعة ،1ع

 رسـالة " االبتدائي األول الصف تالميذ لدى باللعب التعلم فاعلية):" 2000(احمد قمر خليل،  .28
  .  دمشق،دمشق جامعة التربية، كلية منشورة، غير ماجستير

  .عمان،األردن، والتوزيع للنشر صفاء ،دارالتفكير ومهارات الطفل):2005 (الخليلي،أمل  .29
 وتطبيقاتهـا  وأساليبها اإلسالمية التربية تدريس طرق ):2003 (يحيي عبيد ناصر، الخوالدة  .30

   .2الكويت،ط، الفالح مكتبة العملية،
  .القاهرة والنشر، للطباعة، ايتراك ،للطفل النفسية التربية ):2006 (لبارى عبدا محمد داود، .31
 المرحلـة  فـي  العربيـة  اللغة مهارات تدريس فن):1997(كتة أبو أحمد الدراويش،محمود .32

  .ألردن-، عمان 2ط، األساسية
 الـشروق،عمان،  ،دارعملياً وترجمتها التدريس في النظرية): 2000 (نظير أفنان دروزة،  .33

  .األردن
 اللغة تدريس في حديثة تجاهات ا )2005(سعادعبد الكريم ،  الوائلي،  طه علي سينح،  الدليمي .34

  .          األردن- أربد، عالم الكتب الحديث ،العربية
 فـي  العمليـة  الطرائق):2003 (عباس الكريم عبد سعاد،  الوائلي،  حسين علي طه،  الدليمي .35

  . األردن-عمان  ،الشروقدار  ‘العربية اللغة تدريس
 منهاجها العربية اللغة): 2005 (عباس الكريم عبد سعاد الوائلي،،  حسين علي طه ي،الدليم  .36

  .األردن -دار الشروق عمان ،تدريسها وطرائق
 المرحلـة  طلبة لدى الهندسي التفكير تنمية في مقترح برنامج فعالية):2002 (ماجد الديب، .37

  .فلسطين غزة ية،الترب كلية، منشورة غير دكتوراه رسالة، غزة بمحافظة الثانوية
 الالزمـة  الكفايـات  بعض تنمية في التأملي التدريس فاعلية): 2003(محمود حازم ،راشد  .38

  .25ع التربية، كلية والمعرفة، القراءة مجلة ،اللغة ثنائي للتالميذ العربية اللغة لمعلمي
 فـي  الواحـد  الموضـوع  ذي القراءة كتاب تدريس تطوير :)1997 (مصطفي راشد،حنان .39

 والتربيـة،  والعلـوم  لـآلداب  البنات كلية ،  منشورة غير دكتوراه رسالة " الثانوية المرحلة
  . شمس عين جامعة
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ـ  ،  الكتـب  عـالم ،  المعاصرة التدريس وأساليب طرائق): 2006(محمود،  الربيعي  .40  - دأرب
  .األردن

 القـراءة  تعليم في الجزئية الطريقة استخدام اثر): 2002 (رضوان محمد منير ،  رضوان  .41
 جامعـة ،  منـشورة  غيـر  ماجستير رسالة،  األساسي األول الصف في مهاراتها تنمية علي

  .غزة، األقصي
  . لبنان-بيروت ،  دار الفكر10ط، العربية اللغة تدريس طرق): 2005 (جودت الركابي، .42
 المفـاهيم  تنميـة  في الكمبيوتر باستخدام المحاكاه فاعلية):"2003 (حامد عاطف،  زغلول .43

 المـؤتمر ،  العلمية للتربية المصرية ،الجمعية "الرياض بمرحلة القائمين الاألطف لدى العلمية
   القاهرة، شمس عين جامعة، التربية ،كلية1م، السابع

  .أفاق،غزة مكتبة ،2ط، العربية اللغة تدريس في المرشد):1999 (شحاذة محمد زقوت، .44
 لتالميـذ  الكتابـة و القراءة تعلم في الحاسوب استخدام فاعلية): 2006(محمد سالم،محمد  .45

  .السادس العلمي المؤتمر، والمعرفة للقراءة المصرية الجمعية، الثاني ،المجلداألول الصف
 التفكيـر  تنمية علي األطفال لعب في الحديثة التكنولوجيا أثر) :2000(محمد سرج،أشرف  .46

، بيـة التر كليـة ،  التربيـة  عالم ،2ع،  دكتوراه رسالة ،المدرسة قبل ما أطفال لدي االبتكاري
  .بنها فرع الزقازيق جامعة

 الشروق دار،  التطبيقية األمثلة مئات مع التفكير مهارات تدريس): 2003 (جودت ،  سعادة .47
  .فلسطين، نابلس والتوزيع للنشر

 دار ،والتربـوي  النفسي والتوجيه اإلرشاد في أساسيات): 2003 (إبراهيم محمد السفاسفة، .48
  .الفالح مكتبة حنيين،

 التعاوني التعلم استرتيجية اإلبداعي الناقد التفكير):2006 (مصطفي حمودم فراس السليتي، .49
  .أربد الحديث، الكتب عالم ،األدبية والنصوص المطالعة تدريس في

 ، التـشكيلية  الفنـون  ،   المـسرح  ،  الـدراما  األطفـال  تعلم ):2005 (احمد نايف ،  سليمان .50
  .عمان، والتوزيع صفاء دار ، الموسيقى

 القراءة مهارات بعض تنمية في القصة علي قائم برنامج أثر):2002(حصال سمير،يونس .51
، التـدريس  وطـرق  المنـاهج  فـي  دراسات،  التربية كلية،  االبتدائية المرحلة لدى اإلبداعية

  .القاهرة، شمس عين ،جامعة81ع
 التعبيـر  لتـدريس  الذهني العصف طريقة استخدام أثر ):2006 (هاشم ربه عبد السميري،  .52

 غيـر  ماجستير رسالة ،بغزة األساسي الثامن الصف طالبات لدى اإلبداعي التفكير تنمية في
  . فلسطين- غزة ،اإلسالمية الجامعة، التربية كلية منشورة،

  .مصر، الشرق،القاهرة زهراء مكتبة، اللغة نفس علم): 2006 (سالمه محمد سهير، شاش .53
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 بعـض  تنميـة  فـي  للعبا دور"):2000 (حسن صالح،  وخضر الحميد عبد الشافعي،احمد  .54
 للبحـوث  محكمة علمية مجلة التربية مجلة، "االبتدائية المدرسة قبل ما طفل شخصية جوانب
  .جامعة األزهر، كلية التربية،90ع، االجتماعية والتقنية التربوية

 ،  دار القـاهرة   ،المنـاهج  علم في وتطبيقات أساسيات :)2006(الرحيم، عبد نجوى شاهين، .55
  .مصر-القاهرة 

  . األردن- عمان، المناهج دار، التدريس أساسيات ): 2005 (وآخرون شبر .56
 ألطفـال  اجتماعيـة  خبرات إكساب في األدوار لعب طريقة فاعلية):1998 (صاصيال،رانيا .57

  .4،ع41م، والتروية اإلنسانية لآلداب دمشق جامعة مجلة، التربية كلية، الروضة
 صفاء دار  ’ المدرسة قبل ما ألطفال يةالتعليم  البرامج تصميم):2005 (نونا سهي،  صليوة .58

  .عمان ، والتوزيع للنشر
عـالم  ،  معاصرة وبحوث ودراسات نظريات التفكير أساليب):  2006 (علي عصام،الطيب  .59

  . مصر-القاهرة ، الكتب
 بـين  العربيـة  اللغـة  تدريس أساليب): 2007(فؤاد محمد،  مدة الحوا،  قاسم راتب،  عاشور .60

  .األردن- عمان ، ر المسيرة دا2ط، والتطبيق النظرية
 النظرية بين العربية اللغة تدريس أساليب): 2003(فؤاد قاسم،الحوامدة،محمد راتب،  عاشور .61

   . األردن- عمان ، دار المسرة، والتطبيق
 ، عمـان ،  والتطبيـق  النظرية بين لمنهجا): 2003 (الرحيم عبد،  الهجاء أبو،  راتب،  عاشور .62

  .المسيرة دار
، 2ط،  اإلسالمية والتربية العربية باللغة الخاصة تدريسال طرق): 2000( الدين فخر عامر  .63

   . مصر-القاهرة ، عالم الكتب
 المفـاهيم  مـن  كـل  علـي  األلعاب استخدام اثر):2000 (حسنين الدين حسام الحميد، عبد  .64

 فـي  دراسـيا  المتأخرين االبتدائي الخامس الصف تالميذ لدى الدراسية المادة نحو واالتجاه
   . القاهرة، كلية التربيةالمناهج، في دراسات ،االجتماعية الدراسات مادة

 و واإليهاميـة  والثقافيـة  الحركية،  الغنائية األطفال العاب): 2006 (محمد هبه،  الحميد عبد  .65
  .والنشر،عمان للتوزيع الصفاء دار والتمثيلية، والتربوية الشعبية

 الـنفس  علـم  منظـور  من رتقائىاال ةالقراء اضطراب) :2008( محمد غادة،  الغفار عبد  .66
                .مصر- القاهرة ، ايتراك،كلينيكيالال المعرفي العصبي

 الثقافـة  تنمية في القراءة في مقترحة وحدة اثر): 2001 (محمد،  خلف،  الفتاح،هدي عبد  .67
 بيةالتر،  الخامس العلمي المؤتمر،  الكبار تعليم ببرنامج الدارسين احتياجات ضوء في العلمية
  .شمس،القاهرة عين جامعة، التربية الثاني،كلية م، للمواظبة العلمية
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 عمـان  ،ةلمـسر ادار  ،والتفكيـر  اللغة في مهارات): 2003 (وآخرون نبيل، الهادى، عبد  .68
  .األردن

 المعرفـة  وراء ما استراتيجيات بعض استخدام فعالية): 2005(محمد فاطمة،  الوهاب عبد  .69
 الثـاني  طـالب  لدى  استخدامها نحو واالتجاه التأملي لتفكيرا وتنمية الفيزياء تحصيل في

  التربية، العلمية،كلية التربية  مجلة ،8م، 4ع، األزهري الثانوي
  . مصر-القاهرة  غريب، دار ،اللغة علوم :)2006 (يحيى العبر،شرين .70
  . الفالح،الكويت ،مكتبةالمدرسي والمنهاج التفكير):2002(عزو عفانة، وليم عبيد .71
  .   العين،  مكتبة الفالح، المدرسي والمنهاج التفكير):2003(، زوع عفانة، وليم عبيد  .72
، ديبونـو  ،2ط ،والتفكيـر  والـتعلم  الـدماغ ): 2005(سـهلية  سميد، أبو ذوقان، عبيدات، .73

                             .األردنعمان،
 . الجامعة األردنية القياس التقويم التربوي ، كلية التربية ،) 1982(عبيدات ،سليمان أحمد  .74

-عمـان   ،   دار الفكـر   ،والبيـت  المدرسة بين القراءة تعليم): 1998 (لرحيم عبدا عدس، .75
  . األردن

 القرائـي  ضعفال لعالج اللغوية األلعاب في مقترح برنامج: )2003 (الحميد اهللا،عبد عطا  .76
  .25ع، والمعرفة القراءة ،مجلة "االبتدائي الثالث الصف تالميذ لدى

 لدى الميداني التدريب مشكالت في التأملي التفكير مهارات مستوى): 2002 (للولوا،  عفانة .77
  .فلسطين – غزة ، التربية كلية - اإلسالمية بالجامعة التربية كلية طلبة

 التعلم في حديثة رؤية (الممسرح التدريس):2008 (حسن احمد اللوح،  إسماعيل عفانة،عزو .78
  .األردن، عمان، والتوزيع للنشر المسيرة دار) الصفي

 الزوجيـة  الجهريـة  القراءة استراتيجيه استخدام أثر): 2002 (مصطفي جمال العيسوي، .79
 الـصف  تالميـذ  لـدى  القرائي الفهم وتحسين الجهرية القراءة ضعف عالج في المتزامنة

   .شمس عين جامعة التربية، كلية، 15 العدد والمعرفة، القراءة مجلة ،األساسي الثالث

 الـشروق  دار ،  الفاعل والتدريس التعليمي المنهاج :)2006 (كاظم محسن ليةسه الفتالوي، .80
  . األردن- عمان والنشر، للتوزيع

 دار، والعــشرين الواحــد القــرن فــي تــدريسال طــرق): 2005( اللطيــف فرج،عبــد .81
  .المسيرة،عمان

 القـصة  تينياسـترج  علـي  تعليمية وحدة استخدام اثر ):2001 (فرماوي محمد،  فرماوى .82
، التربيـة  كليـة  القاهرة) 4ع(،  الروضة أطفال لدى االبداعى التفكير تنمية في األدوار ولعب
   .حلوان جامعة
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 مهـارات  بعـض  لتنمية اإلضافية القراءات في مقترح برنامج):2006 (كامل جمال،  الفليت .83
 كلية منشورة غير ماجستير، رسالة،  غزة بمحافظات التاسع الصف ةبطل لدى الكتابي التعبير

  .فلسطين - غزة األزهر، جامعة، بيةالتر
 ،وثمارهـا  وآثارهـا  أطوارها اإلسالم في الطفل تربية ):2003 (عطوة السالم عبد،  الفندي .84

  . األردن- عمان الرازي، دار
 تالميـذ  تحـصيل  على األدوار لعب استخدام فاعلية) :2001 (لرحيم ا عبد،  إحسان،  فهمي .85

 العـدد ،  والمعرفة القراءة مجلة" نحوها  تجاهاتهموا النحوية للقواعد اإلعدادي الثالث الصف
  .  والمعرفة للقراءة المصرية الجمعية:القاهرة، شمس عين جامعة، التربية كلية، التاسع

 تعلـم  صـعوبات  بعض لعالج مقترح برنامج فعالية): 2003 (سعيد صبحي ناهض،  فورة  .86
، التربيـة  كليـة ،  منشورة غير ماجستير رسالة،  بغزة االبتدائية المرحلة تالميذ لدى القراءة

  .فلسطين، غزة
  .مصر القاهرة، الكتب عالم، الدراسي والمدخل المناهج): 2001(، إبراهيم أمير ،القرشي .87
  الفكر،األردن دار ، وتطبيقاتها االجتماعية المعرفية النظرية) :2004 (يوسف قطامي .88
  . األردن، عمان، كرالف دار، األساسية للمرحلة التفكير تعليم):2001 (نايفة قطامى، .89
 العلمـي  اإلعجـاز  ضوء في مقترح تقني برنامج اثر) :2005 (كمال جميل كشكو،حمدان .90

  التربية كلية، منشورة غير ماجستير رسالة ،التأملي التفكير تنمية علي نآبالقر
 تحصيلال علي النحو قواعد تدريس في التمثيلي النشاط استخدام أثر” ):2001(أحمد اللوح، .91

، كليـة   المـشترك  البرنامج ،ماجستير رسالة " األساسي الخامس الصف تالميذ لدى واالتجاه
  .              غزة -، جامعة األقصي التربية

 للنـشر  صـفاء  دار،  الناقد اإلبداعي التفكير مهارات تنمية): 2008 (شاكر سوسن مجيد،  .92
  .األردن، عمان، والتوزيع

 مهارات بعض تنمية في مقترحة تدريسية استراتيجيات فعالية): 2004 (حسن محمد،خلف  .93
 جامعة،  التربية كلية،  والكتابة القراءة مجلة،  اإلعدادية المرحلة تالميذ لدى االبتكارية القراءة

  ، شمس عين
 تعلـيم  فـي  معاصـرة  تربوية رؤى حدود بال تفكير): 2006 (ةعرف الدين صالح محمود، .94

  .القاهرة الكتب، عالم ،وتعلمه التفكير
  .            األردن-عمان ، دار المسرة، العربية اللغة تدريس طرق):2007 (احمد ليع، مدكور .95
 العـدواني  السلوك حدة خفض في مقترح برنامج فاعلية): 2006(هللا عبدا شرين،  المصري .96

 - غـزة  ،منـشورة  غيـر  ماجستير رسالة التربية، كلية ،غزة بمحافظة الرياض أطفال لدى
  .فلسطين
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  .الفالح مكتبة ،العامة التدريس طرق): 2000(يوسف، العنيزى منير، علي المصري،  .97

أثر تنمية قدرة التفكير التأملي عند معامي العلوم في         ) 1192(، شريف    مصطفي .98
، رسالة دكتوراة غير منشورة ، كليـة         المرحلة األساسية علي فاعليتهم التعليمية    

  .الدراسات العليا بالجامعة األردنية 
 . األردن- عمان ،  دار صفاء ،التعلم صعوبات: )2005(بدوي مصطفي،  .99

 التـشخيص  (المراهقـة  إلي الطفولة من القراءة مشكالت): 2005(بدوى رياض،  مصطفي .100
  .            .األردن-عمان ، دار صفاء)والعالج

 دار،  والتطبيقية النظرية واألسس والتعليم التعلم سيكولوجية): 2001 (محمد سامي،   ملحم .101
  .عمان، والتوزيع للنشر المسيرة

 الدينيـة  التربية تدريس طرائق في الحديثة االتجاهات): 2002(إسماعيل مصطفي موسي،  .102
   .العين،الجامعي الكتاب دار، اإلسالمية

 الذكاوات ببعض وعالقته الرياضي التفكير مستوى): 2007 (فتحي هاني،  الكريم عبد،  نجم .103
 الجامعـة ، التربيـة  كلية، منشورة غير ماجستير رسالة،  بغزة عشر الحادي الصف طلبة لدى

  .غزة، اإلسالمية
، الجـامعي  الطالـب  مكتبة،  والتعلم التعليم تقنيات):2003 (جمال،  الزعانين ،تيسير نشوان .104

  .فلسطين، غزة
 والتوزيـع،  للنـشر   الميـسرة  دار ،والتفكير اللغة في مهارات): 2003 (وآخرون الهادي  .105

  .عمان
 وتنميـة  والمتفوقين المبدعين عن الكشف أساليب): 2003(جهاد محمد جمل،زيد الهويدي  .106

  .العين الجامعي، الكتاب دار ،اإلبداعي التفكير
 دار ،وتنظيماتهـا  المنـاهج  بنـاء  أسس): 2005 (احمد أمين المغني،  احمد حلمي،  الوكيل .107

  . األردن-عمان  ،المسيرة
 المـسيرة  دار ،الخاصة الحاجات ذوى لألفراد التربوية البرامج ):2006 (أحمدةخول يحيى،  .108

  . عمان، والتوزيع للنشر
 علـي  قائم مقترح برنامج فاعلية :)2005( الفتاح عبد منال الهنيدي،،  علي صديقة،  يوسف  .109
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  )2(ملحق رقم 

  قائمة بأسماء المحكمين ألدوات الدراسة

  الطريقة لعب   ختبار اال  مكان العمل   سم اال

  * األدوار   *  سالمية  الجامعة اإل  محمد زقوت /   د -1
  أستاذ مناهج وطرائق التدريس   

  *                 اإلسالمية محاضر في الجامعة    فتحية اللولو          /  د -2
  أستاذة مناهج وطرائق التدريس                                 

    **                 اإلسالمية محاضر في الجامعة    عبد المعطي األغا     / د -3
  مناهج وطرائق التدريس  أستاذ                                 

  *     اإلسالميةمحاضر في الجامعة      داوودحلس             / د -4
  أستاذ مناهج وطرائق التدريس   

       *            *اإلسالميةمحاضر في الجامعة       عزو عفانة          /  د -5
   التدريس أستاذ مناهج وطرائق  

   *  *           محاضر في جامعة القدس المفتوحة      الفرا       إسماعيل/  د -6
   *     *         محاضر في جامعة القدس المفتوحة   ناصر األغا          /  د -7
    *     *              األقصى     محاضر في جامعة يحيي أبو جحجوح   /  د -8

  أستاذ مناهج وطرق التدريس                                  
  *         األقصى أحمد الشيخ عيد   محاضر في جامعة إبراهيم/  د -9

  دكتوراة لغة عربية نحو وصرف                                 
  *          *         تربية                  أمين طه عبد الغفور        ماجستير/  أ -10
  موجه لغة عربية                                    
  *        *         عطية العمري           ماجستير لغة عربية              /  أ -11

  مركز القطان للبحث والتطوير                                
  * أيمن عبد الحليم عيسي     بكالوريوس معلم صف         /  أ -12
  *      *              بكالوريوس معلم صف        نائلة أبو مصطفي      / أ -13
    *   بكالوريوس معلم صف        هيام أبو حليب         / أ  -14
    *       دكتوراه لغة عربیة                    محمد القطاوي           /  د-15
  *              *ية          مريم البحيصي            بكالوريوس لغة عرب/ـ أ16
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  )3(رقمملحق 

  غطاء تعريف اختبار التفكير التأملي

  :عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة
  .قم بتعبئة البيانات قبل البدء في اإلجابة •
  .فقرة 42يتكون االختبار من اختيار من متعدد مكون من  •
   .أجب عن جميع األسئلة واكتبها في مكانها المخصص •
  .ختبار ال ترصد في الشهادة ولكن بغرض البحث العلمي فقطعالمتك في اال •
بينهما إجابة صحيحة فقط مناسـبة عليـك أن         ) أ،ب،ج، د ( لكل بند أربع إجابات مكون من      •

   .تختارها وتضع دائرة حول رمزها

  :بيانات أولية
  .............:المدرسة...................          .............: اسم الطالب

  ...........: الشعبة          ..........:الصف
   2009 /2008:  العام الدراسي          اللغة العربية : المادة

  ................: العالمة الكلية        .......................:مدة االختبار
  
  

  
  

  شاكرين لكم حسن تعاونكم
   

    
  
  
  

  الباحثة   
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  التأمليالتفكيراختبار 

  )4(ملحق رقم 

  :إلجابة لتدوين اإلجابة الصحيحةجابة الصحيحة فيما يلي مستخدما صحيفة ااختر اإل
بممارسـة   وبدأ، ووضع قرص الموسوعة العلمية   ،   جميع واجباته،جلس أمام الحاسوب    ىوبعد أن أنه  

 .هوايته اليومية في دراسة جسم اإلنسان

   .تأمل والحظ ثم ضع عنواناً مناسباً للفقرة .1
   األخوات الثالث    -ب     قصص ونوادر         -أ 

   ذكاء قائد  -د        تحضير الدروس -ج 

 وكانـت صـديقتها      ،  فأخذها الموج وأشرفت علـي الغـرق   ،  ذهبت إلي شاطئ نهر لتشرب    "  .2
تأمل والحظ "وألقتها في الماء  لمساعدتها          فقطفت ورقة من الشجرة    ،  فوق الشجرة بجانب النهر   

  جابة الصحيحة أختر اإل.......هذه الفقرة من قصة
     دراهم جحا       -    ب    حمار أشعب   -أ 
  األخوات الثالث - النملة والحمامة          د - ج  

 تأمل والحظ األداة المناسبة  التي استخدمها الصياد في صيد فريسته ؟ .3

   السكين -د    السيف     - القوس        ج - المنجل           ب -أ 

  .  فكرت سعاد في قدرة الطائرة العظيمة التي تحمل البشر وأمتعتهم، ةعندما هبطت الطائر .4
  تأمل والحظ ثم حدد كيف هبطت الطائرة ؟ 

   هبطت الطائرة بنظام -ب    هبطت الطائرة بقوه شديدة           -أ 
  هبطت الطائرة بصعوبة - د   هبطت الطائرة بأمان                    -ج 

 أن أتحدث   - في هذه الساعة     -يسعدني  .أسعد اهللا صباحكم  ،  ني الطلبة المعلمون األفاضل،إخوا  .5
ثـم حـدد     تأمل والحظ ثالتي ارتبطت بها الديانات السماوية الثال. إليكم عن بالد اآلباء واألجداد

  عن من تتكلم هذه الفقرة 
   األردن -  د    لبنان - فلسطين      ج - مصر           ب -أ 
  ى تولي خالد قيادة الجيش ؟    تأمل والحظ ثم حدد مت .6

   في اليوم السابع من المعركة  - في اليوم الخامس  من المعركة              ب - أ 
   في اليوم الثامن من المعركة - في اليوم السادس من المعركة         د-ج 
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  : الهدف من الموضوع الذي طرحه سميرتأمل والحظ ثم حدد  .7
   احترام الكبير             -ب                      ه حب وطنه والمحافظة علي-أ 

  مساعدة المحتاج -د          العطف علي الصغير          -ج 

 تأمل والحظ  وتوقع أين اتجهت األسرة؟  .8

   اتجهت األسرة إلي األردن - اتجهت األسرة إلي فلسطين         ج -أ 
   إلي لبنان اتجهت األسرة- األسرة إلي مصر          د ت اتجه-ب 

  تأمل والحظ ماذا سأل المعلم تالميذه ؟  .9
    عندما تذهبون إلي البيت ماذا تفعلون ؟ -أ 

   عندما تذهبون إلي السوق ماذا تفعلون ؟  -ب 
   عندما تذهبون إلي النادي ماذا تفعلون ؟-ج 
  عندما تذهبون إلي المدرسة ماذا تفعلون ؟-د 

   .سطين؟ استنتج العبارة الصحيحةحدد الديانة السماوية التي ارتبطت بفل .10
  الديانة اإلسالمية       -  ب   الديانة اليهودية        -أ 

   كل ما ذكر-د   الديانة المسيحية           -ج 

    .استنتج العالمة الصحيحة. تخذه جحا عالمة  في دفن الدراهما .11
  صحراء  ال- النهر        د - السماء        ج - األرض            ب -أ 

  .لو كنت مكان أشعب ماذا تشتري من السوق ؟ استنتج العبارة الصحيحة .12
   اشترى مالبس    - ب    اشترى خضاراً وفاكهة       -أ 

   اشترى حماراً    - د        اشترى حلويات    -ج 

سأل المعلم التالميذ ماذا تفعلون بعد العودة من المدرسة ؟  استنتج معني تفعلون من خـالل                  .13
  .ر اإلجابة الصحيحةاختيا

   تكتبون - تدرسون          د - تعملون       ج - توجهون        ب -أ 

   .استنتج العبارة الصحيحة .األزرق الجميل........استمتعت سعاد بمنظر .14
   النهر  - الغابة           د - البحر        ج -العشب          ب -أ 
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ج االسـم الـصحيح مـن خـالل          استنت ة مؤتة؟ ي حارب المسلمين في موقع    حدد الجيش الذ   .15
  :العبارات

   جيش الروم       -ب       جيش الفرس          -أ
   جيش الحبشة-د        جيش المغول     -ج

  : الصباح ؟ استنتج العبارة الصحيحةتوقع  لماذا صحبت والدها في  .16
   لشراء تذاكر السفر - لشراء مالبس مدرسية              ب -أ 

   لشراء جهاز حاسوب -د    الكتب المدرسية     لشراء-ج 

  . في أي جامعة يدرس عمر حدد الحل المقترح .17
   القاهرة - اإلسكندرية              ب -أ 

   اإلسالمية - األزهر                 د -ج 

  .الحلول المقترحة. حدد الحيوان الذي ذكر في قصة أشعب .18
   الجمل - الحمار      د - البقرة       ج - الحصان          ب -أ 

  ."إيذانا"قرع الجرس إيذانا ببدء الحصة فسر معني  .19
   طلباً -د    بدأ     - إعالنًا         ج - يسد          ب -أ 

  حدد الوطن الذي يقصده الكاتب في درس حب الوطن  ؟حلول مقترحة  .20
  ان   السود-   سوريا       د - فلسطين      ج - مصر             ب - أ 

  حدد السيوف التي كسرت في يد خالد بن الوليد ؟ .21
  حلول مقترحة 

   ثمانية سيوف        - أربعة سيوف     د - تسعة سيوف   ج - خمسة سيوف       ب -أ 

  حلول مقترحة  حدد كيف ذهب أشعب ألي السوق ؟ .22
   ركب أشعب حصاناً وذهب إلي السوق -  ب          مشياً علي األقدام -أ 

    ركب أشعب سيارة وذهب إلي السوق -  د   عب حماراً وذهب إلي السوق   ركب أش-ج 

   :عمال؟  حدد العبارة غير الصحيحةقامت إيناس بعدة أ .23
  . قامت بتجليد الكتب والدفاتر-أ 

  . رتبت البرنامج اليوم التالي-ب 
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  . قامت بممارسة هوايتها المفضلة في دراسة جسم اإلنسان-ج 
  .ع أخيها انتقلت إلي اللعب م-د 

   :مدرسة ؟حدد العبارة غير الصحيحةيفعل أنس بعد العودة من ال .24
  . يخلع الزى المدرسي-أ 

  .ه استعداداً لتناول الطعامهيغسل يديه ووج-ب 
  . يتوجه إلي اللعب مباشرة-ج 
  . يقوم بحل مسائل الرياضيات-د 

 :يحةاألعمال التي تقوم بها المضيفات في الطائرة ؟ حدد العبارة غير الصح .25

  . تساعد المضيفات المسافرين في الوصول إلي مقاعدهم-أ  
  .  تقديم المشروبات والحلوى-ب 
  . تقدم المضيفات وجبة الغداء للمسافرين-ج 
   ال تلبي المضيفات طلبات بعض المسافرين -د 

  :لدنا ؟ حدد العبارة غير الصحيحةنحافظ علي نظافة المرافق العامة في ب .26
    ال نقطف الورود من الحديقة العامة -الطريق العام              ب  نرمي الورق في -أ 

   نضع الورق في سلة المهمالت - المحافظة علي األماكن العامة              د -ج 

  :د بن الوليد ؟  حدد غير الصحيحةلقب القائد خال .27
    الذكي-الشجاع       د - الصديق        ج - سيف اهللا المسلول       ب -أ

  : صحيحةحدد العبارة الغير.فوائد الطائرة هي .28
   قدرة الطائرة العظيمة التي تحمل البشر وأمتعتهم -أ 

  قل عدد كبير من المسافرين ن -ب 
   تقطع مسافات طويلة في وقت قصير -ج 
  منة لألطفال آ غير -د 

  :نجت الحمامة من الصياد ؟ حدد العبارة الغير صحيحة .29
   انتبهت النملة إليه فلسعته في قدمه-ة للصياد        ب  من خالل مساعدة النمل-أ 

   لم يتمكن الصياد من قنص الحمامة - د ال ل مساعدة النملة للحمامة      من خ-ج 
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فعندما جاء إلي الرسول ليعلن     ،   بإسالمهم - صلي اهللا عليه وسلم      -ان خالد ممن فرح النبي       .30
 .إن قريشاً تقدم لكم أفالذ أكبادها:  للمسلمين- وسلم هصلي اهللا علي -قال رسول اهللا ، أسالمة

  :لماذا فرح النبي بإسالم خالد؟ فسر العبارة من خالل اختيار اإلجابة الصحيحة
   ألنه ذكي وشجاع     -ب    ألنه خائن-أ 

   ألنه ال يعرف فنون القتال -د    ألنه هادئ         -ج 

، فـي الـصباح   . األسرة النوم من عينيهـا     فقد سلب خبر سفرها مع    ،  لم تنم سعاد ليلتها جيداً     .31
  .درس أخوها عمر في جامعة القاهرةحيث ي، صحبت والدها لشراء تذاكر السفر إلي مصر

  :"سلب"فسر معني كلمة .  من عينيهاسرة النومفقد سلب خبر سفرها مع األ
   عاد - بقي           د - أخذ          ج - رجع       ب -أ 

  .داً ؟تفسيرات مقترحةلم تنم سعاد ليلتها جي .32
   . ألنها فرحه جداً بمالقاة أخيها-أ 

   . ألنها نجحت في االمتحان-ب 
  . ألنها ستزور أباها  في السجن-ج 
  . ألنها ستسافر بالطائرة-د  

ففطنت النملـة  ، وأخذ يصوب قوسه إلي الحمامة    ،  أقبل الصياد ووقف تحت الشجرة    ،  بعد قليل  .33
فـصارت  ، وطارت الحمامـة ،  يده ليبعدها فسقط القوس من يدهفمد، فلسعته في قدمه ،  إلي قصده 

   .في أمان من كيده
  :ر العالقة بين النملة والحمامةمن خالل االطالع علي الفقرة السابقة نفس

  . عالقة مودة ووفاء-أ 
  . عالقة مكر وخداع-ب 
   عالقة أم بابنتها-ج 
   عالقة افتراس -د 

  ذت النملة الحمامة؟ من خالل الفقرة السابقة فسر كيف أنق .34
   لم تساعدها   - ج  .      أحضرت قارباً  لها-أ

   ألقت لها الورقة في النهر - د   أحضرت لها وعاء     -ب
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  )5 (مرق ملحق

  مفتاح اإلجابة الصحيحة علي تطبيق االختبار مهارات التفكير التأملي

  
رقم 
  السؤال

مفتاح 
  اإلجابة

مفتاح   رقم السؤال  
  اإلجابة

مفتاح   لسؤالرقم ا  
  اإلجابة

  ب  31    ب  16    ج  1
  أ  32    ب  17    ج  2
  أ  33    ج  18    ب  3
  د  34    ب  19    ج  4
  ب  20    ب  5
  ب  21    ب  6
  ج  22    أ  7
  ج  23    ب  8
  ج  24    أ  9

  د  25    د  10
  أ  26    ب  11
  ب  27    أ  12
  د  28    ب  13
  أ  29    ب  14
  ب  30    ب  15
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  )6(ملحق رقم 

  لعب األدوار في ضوء القراءةليل معلم لطريقة تدريس د

      : األدوارترحة في تطبيق طريقة لعب الدروس المق
   تحضير الدروس -1
   حب الوطن -2
   قصص ونوادر -3
   رحلة من مطار غزة -4
   ذكاء قائد-5

 لعب األدوارطريقة  باستخدام للغة العربية درس تطبيقي في مادة ا
   االبتدائيلثالث ا: الصف                 األول: الفصل الدراسي         عربي :المادة 

  الدرس األول       دروس                           تحضير ال : الموضوع

  : األهداف
  :تحقيق األهداف التالية  بة في نهاية الدرسلالط يتوقع من

  . يفسر معاني الكلمات الواردة في الدرس-1
  . يقرأ الدرس قراءة معبرة-2
  .التي قام بها أنسيحدد الواجبات  -3
  .يصف األعمال التي قامت بها إيناس -4
  . التي في الدرستأدوار الشخصيامثل  ي-5
 يحدد دور المعلم في الدرس -6

   :خطوات الدرس
 :التهيئة -1

 تسخين الجماعة* 

  صورة التالميذ في المنزلعرض * 
ـ ا صورة لعرض أنس وإيناس وهميوضح يبدأ المعلم الدرس بعرض سريع * ـ   ف  اي البيـت  وهم

طـالب  3الموقف التعليمي حيث يتم اختيار   وبعدها ينتقل الطالب لتنفيذ. المفضلةان هواياتهمايمارس
  .انس وإيناس والمعلملتمثيل دور 
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دور أنس ويتكلم ماذا يفعل بعد العودة من المدرسة والطالب الثـاني يمثـل   الطالب الذي يمثّل  يقف
يمثّله ويتكلم عن نفسه وفق ما شاهده فـي   ور تقمص دور الذيويتولى كل طالب في الديناس إدور 

  .الفيلم وما سمعه من المعلم في بداية الدرس
استعداداً للمناقـشة   أما بقية طالب الفصل فيكلفون بمتابعة المشهد بدقة ومالحظة خصائص كل دور

  .رادوالتي ستتم بعد انتهاء تمثيل األ

 : لمعلم الطالب بطرح األسئلة التاليةالدور يناقش ا بعد االنتهاء من تمثيل
  ؟ اًهل تحب أن تكون منظم

  تفعل لو كنت مكان المعلم ؟  ذاما
  ؟ إيناسلو كنت  ما شعورك

  هل أنس نشيط برأيك ؟
  يناس نشيطة برأيكإهل 
   المفضلة لديك ؟ ةهوايالما 

  ماذا تفضل اللعب أم حل الواجبات ؟
   . ذأدوار التالمي من خالل محاولة تقمص سنحاول استخالص اإلجابة على هذا التساؤل

   ضبط المؤثرات الخارجية -2
   كيفية أداء الدور تحليل األدوار وتوصيفها وتوضيح* 

  يمثل دور المعلم القدوة : المعلم 
  .الطالب المجتهديمثل : أنس

  .تمثل الطالبة النشيطة:إيناس
   : توفير اإلمكانيات* 

  )الدروسلدرس تحضير خلفية ( .المكانتجهيز 
  ) التي سيدور بينها الحوارالتالميذ لوحات ورقية تحمل صور . (تجهيز المالبس

  : توزيع األدوار -3
  .اختيار ممثلي األدوار* 
 ، التعبير بالحركة واللفظ مالحظة األداء من حيث(وتعيين المهمات .اختيار المالحظين والمشاهدين* 

  ) تصحة المعلومامالحظة 
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  :األدوار تمثيل -4
   تحقيقاً لكفاءة األداء التمثيل االستطالعي ويتم من خالله أداء الطالبات لألدوار -1
   أداء األدوار -2

  :التلخيص واالستخالص -5
   بطاقة مالحظة)  المعلم ،  األقران، ذاتي(تقويم أداء األدوار * 
 
  حضير الدروس  أهمية تاستخالص المعلومات التي تم عرضها من خالل تمثيل األدوار وتوضيح * 

   واستخالص األهداف الوجدانية

  : والتقويم المتابعة -6
   : األسئلة خالل من العلمية المادة مناقشة

   التالميذ؟ المعلم سأل ماذا
  ؟ إيناس بها قامت التي األعمال ما
  ؟ للدراسة عندك األوقات أحب ما
  ؟ تفعل ماذا أنس مكان كنت لو

   : األنشطة
  .رلألدوا استطالعي تمثيل -1
 .لألدوار االستطالعي األداء تقويم -2

    األدوار تمثيل -3

   : المستخدمة الوسائل
  نموذج أو لوحة -
   الكلمات معاني عليها صغيرة لوحات -
  .مناسبة أقالم مع للرسم سبورة أو كبيرة بيضاء ورقة -

  : أساليب هناك فكانت الدرس تقويم في المستخدمة التقويم أساليب وتنوعت تعددت :التقويم أساليب
  .الطالب قبل من الذاتي التقويم في تمثلت فردية •
 .الممثّلين زمالئهم ألدوار المشاهدين الطالب مجموعة مالحظة في وتمثلت جماعية •
  فهـم،   تذّكر، ( المعرفي الجانب مستويات معظم شملت الدرس موضوع حول منّوعة أسئلة •

  .الخ.... تطبيق
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  األدوار لعب طريقة باستخدام  العربية اللغة مادة في تطبيقي درس

   االبتدائي الثالث :الصف                 األول : الدراسي الفصل         عربي :المادة
   الثاني لدرسا                                      الوطن حب :الموضوع

  :األهداف
  : أن الدرس نهاية في  الطلبة من يتوقع

  .معبرة قراءة الدرس يقرأ أن - 1
 .الوطن حب من سمير تعلمها التي القيم يذكر أن - 2

 .بفلسطين ارتبطت التي السماوية الديانات يحدد أن - 3

  .فلسطين عاصمة علي يتعرف أن - 4
 .الدرس في وردت التي الشخصيات أدوار يمثل - 5

6 - المطروح الموضوع في هرأي عن عبري .  

   : الدرس خطوات
  : التهيئة -1

  .الجماعة تسخين •
 .فلسطين علم عونيرف وهم التالميذ صورة عرض •

 ينتقـل  وبعدها. المدرسية اإلذاعة يلقي وهو سمير يوضح سريع بعرض الدرس المعلم يبدأ •
 سـمير  دور لتمثيـل  طالب اختيار يتم حيث التعليمي الموقف لتنفيذ فسيح مكان إلى الطالب
 منهم واحد كل طالب 4 باختيار المعلم يقوم /فلسطين علم تحمل لوحة الطالب يحمل بحيث

  .فلسطين علم عن يعبر لون مليح

 يمثّلـه  الـذي  فلسطين علم دور تقمص الدور في طالب كل ويتولى سمير، يمثّل الذي الطالب يقف
  .الدرس بداية في المعلم من سمعه وما الفيلم في شاهده ما وفق نفسه عن ويتكلم

 للمناقـشة  عداداًاست دور كل خصائص ومالحظة بدقة المشهد بمتابعة فيكلفون الفصل طالب بقية أما
  .الدور تمثيل انتهاء بعد ستتم التي

  : التالية األسئلة بطرح الطالب المعلم يناقش الدور تمثيل من االنتهاء بعد
   ؟ وطنك نحو شعورك ما
   .بفلسطين؟ ارتبطت التي السماوية الديانات ما

    الوطن حب في مثالً أو قوال أو حديثاً تذكر
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   .الوطن حب علي تدل قصة نذكر
  ؟ فلسطين علمإلي  ترمز التي األلوان هي ما

  ؟ العامة المرافق علي تحافظ كيف
  الكائنات تلك أدوار تقمص محاولة خالل من التساؤل هذاعن  اإلجابة استخالص سنحاول

   الخارجية المؤثرات ضبط -2
   الدور أداء كيفية وتوضيح وتوصيفها األدوار تحليل* 

  .األجيال ومعلم مربي :العربية اللغة معلم
  .هوطن نحو واجبة تأدية خالل من هوطن يحمي الذي الطالب يمثل: سمير

   : اإلمكانيات توفير *
  )فلسطين علم للمدرسة، خلفية.(المسرح تجهيز
 سـيدور  التـي   الفلسطيني العلم يرفعون وهم التالميذ صور تحمل ورقية لوحات. (المالبس تجهيز
  )الحوار بينها

  : األدوار توزيع -3
  .األدوار ممثلي اختيار* 
  واللفظ، بالحركة التعبير حيث من األداء مالحظة (المهمات وتعيين.والمشاهدين المالحظين اختيار* 

   )المعلومات صحة مالحظة

  :األدوار تمثيل -4
   األداء لكفاءة تحقيقاً لألدوار الطالبات أداء خالله من ويتم االستطالعي التمثيل) 1
   األدوار أداء) 2

  :واالستخالص التلخيص -5
   مالحظة بطاقة ) المعلم  األقران،  ذاتي، (األدوار أداء تقويم *

 الـوطن  حـب  أهميـة  وتوضيح األدوار تمثيل خالل من عرضها تم التي المعلومات استخالص* 
   الوجدانية األهداف واستخالص

  : والتقويم المتابعة -6
   : األسئلة خالل من العلمية المادة مناقشة

   ؟ العربية اللغة معلم من سمير طلب اذام) 1
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  ؟ الوطن حب من سمير تعلمها التي القيم ما) 2
  ) نتهيا تحدث،بدأ، (شرع كلمة مرادف ما) 3

   : األنشطة
  .لألدوار استطالعي تمثيل -1
  .لألدوار االستطالعي األداء تقويم -2
  .األدوار تمثيل -3

   : المستخدمة الوسائل
   بللطال نموذج أو لوحة -1
  .الشمسية المجموعة مكونات أسماء عليها صغيرة لوحات -2
  .مناسبة أقالم مع للرسم سبورة أو كبيرة بيضاء ورقة -3

   : أساليب هناك فكانت الدرس تقويم في المستخدمة التقويم أساليب وتنوعت تعددت :التقويم أساليب
 .الطالب قبل من الذاتي التقويم في تمثلت فردية •

 .الممثّلين زمالئهم ألدوار المشاهدين الطالب مجموعة مالحظة في توتمثل جماعية •
  فهـم،   تذّكر، ( المعرفي الجانب مستويات معظم شملت الدرس موضوع حول منّوعة أسئلة •

  .( الخ.... تطبيق
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 لعب األدوارطريقة  باستخدام للغة العربية درس تطبيقي في مادة ا

  االبتـدائي لثالـث  ا: الصف                 األول: لدراسي الفصل ا         عربي :المادة 

  الدرس الثالث )                            دراهم جحا ( قصص ونوادر  :الموضوع 

  : األهداف
 : في نهاية الدرس أنلبة الط يتوقع من

  . أن يتعرف الطلبة علي شخصية جحا من خالل التمثيل-1
   . أن يقرأ الدرس قراءة معبرة-2
  .يبدي الطلبة رأيهم في شخصية جحا -3

    . كل من جحا  والسائلمثل أدوار ي-4

   : خطوات الدرس
  :التهيئة -1
  تسخين الجماعة* 

  صورة جحا وهو يحفر في الصحراءعرض * 
الموقف التعليمي حيث  وبعدها ينتقل الطالب لتنفيذ. حاجيوضح  يبدأ المعلم الدرس بعرض سريع* 

يحمل كل طالب لوحـة مـسجل    بحيثجحا  وأخر يمثل دور السائل لتمثيل دور ب  اليتم اختيار ط
  . اسمهعليها

يمثّله ويتكلم عن نفسه وفق ما شاهده وما سمعه مـن   الذي   ويتولى كل طالب في الدور تقمص دور        
  .المعلم في بداية الدرس

استعداداً للمناقـشة   رأما بقية طالب الفصل فيكلفون بمتابعة المشهد بدقة ومالحظة خصائص كل دو
  .التي ستتم بعد انتهاء تمثيل الدور

 : الدور يناقش المعلم الطالب بطرح األسئلة التالية بعد االنتهاء من تمثيل
  . نحو شخصية جحا؟ا شعوركم

  ما ذا كان يفعل جحا ؟
  ما العالمة التي أتخذها جحا؟

  لماذا سأل السائل جحا؟ 
  الشخصيات  تساؤل من خالل محاولة تقمص أدوار تلكسنحاول استخالص اإلجابة على هذا ال
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 ضبط المؤثرات الخارجية -2
 والسائل ، جحا كيفية أداء دور تحليل األدوار وتوصيفها وتوضيح* 

   : توفير اإلمكانيات* 
   )خلفية لجحا هو يحفر في الصحراء( .نتجهيز المكا

  )ة جحا لوحات ورقية تحمل صور. (تجهيز المالبس

  : ألدوارتوزيع ا -3
  .اختيار ممثلي األدوار* 
 ، التعبير بالحركة واللفظ مالحظة األداء من حيث(وتعيين المهمات .اختيار المالحظين والمشاهدين* 

   ) مالحظة صحة المعلومات

  :األدوار تمثيل -4
  تحقيقاً لكفاءة األداء التمثيل االستطالعي ويتم من خالله أداء الطالبات لألدوار -1
  األدوارأداء  -2

  :التلخيص واالستخالص -5
 بطاقة مالحظة)  المعلم ،  األقران، ذاتي(تقويم أداء األدوار * 

أهمية القصص في حياة    استخالص المعلومات التي تم عرضها من خالل تمثيل األدوار وتوضيح           * 
  .واستخالص األهداف الوجدانيةالطالب  

  : المتابعة والتقويم -6
   : ية من خالل األسئلةالمادة العلم مناقشة* 
   ماذا كان جحا يفعل ؟-1
  لماذا كان جحا يحفر في الصحراء ؟ -2
  )أنتهي،  سألتحدث،( ما مضاد كلمة أجاب -3

   :األنشطة
 عمل إلعداد الحوار تقوم الطالبات خاللها في صورة مجموعات تعاونية بقراءة المراجع ورش -1

  .اغة األدوارواالستفادة من المعلومات الواردة بها في صي
  .لألدوار تمثيل استطالعي -
  .تقويم األداء االستطالعي لألدوار -
                                     .تمثيل األدوار -
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   : الوسائل المستخدمة
  . لجحا وهو يحفر في الصحراءلوحة أو نموذج -
 . وأختر الصحيحة من العالماتعليها أسماء لوحات صغيرة -

 .أقالم مناسبة و سبورة للرسم معورقة بيضاء كبيرة أ -

   : في تقويم الدرس فكانت هناك أساليب  تعددت وتنوعت أساليب التقويم المستخدمة:أساليب التقويم
  .الطالب فردية تمثلت في التقويم الذاتي من قبل* 
  .الممثّلين جماعية وتمثلت في مالحظة مجموعة الطالب المشاهدين ألدوار زمالئهم* 
 ،  فهـم ، تـذّكر  ( وعة حول موضوع الدرس شملت معظم مستويات الجانـب المعرفـي  أسئلة منّ* 

  .)الخ... .تطبيق
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 لعب األدوارطريقة  باستخدام للغة العربية درس تطبيقي في مادة ا
 

  االبتـدائي لثالـث  ا:الـصف                   األول:الدراسـي الفـصل      عربـي  :المـادة 

  )حمار أشعب (قصص ونوادر :  ع الموضو

   :األهداف
  :أن الدرس نهاية في  الطلبة من يتوقع

  .معبرة قراءة الدرس يقرأ أن -1
  . التمثيل خالل من أشعب شخصية علي يتعرف أن -2
  .أشعب في رأيك ما -3
  ؟ أشعب ركب ماذا -4

   : الدرس خطوات
   :التهيئة -1

   الجماعة تسخين* 
  .الحمار راكب وهو ألشعب صورة عرض* 
 تنفيذ مكان إلى الطالب ينتقل وبعدها ر أشعب دور يةكيف يوضح سريع بعرض الدرس المعلم يبدأ* 

 مـن  يطلـب  ثم يمثّل الذي الطالب يقف  أشعب دور لتمثيل طالب اختيار يتم حيث التعليمي الموقف
 مـن  سمعه وما وفق نفسه عن ويتكلم يمثّله الذي دور تقمص الدور في طالب كل ويتولى  الطالب،

  .الدرس بداية في المعلم

 للمناقـشة  استعداداً دور كل خصائص ومالحظة بدقة المشهد بمتابعة فيكلفون الفصل طالب بقية أما
  .الدور تمثيل انتهاء بعد ستتم التي

  :التالية األسئلة بطرح الطالب المعلم يناقش الدور تمثيل من االنتهاء بعد
  ؟ أشعب ذهب أين
  ؟ أشعب يأشتر ذا ما
  ؟ يعجبك هل أشعب تصرف في رأيك ما

  ؟ يركب أشعب كان ماذا
   ؟ السوق من تشتري ماذا أشعب مكان كنت لو

  . دواراأل تقمص محاولة خالل من التساؤل هذا على اإلجابة استخالص سنحاول
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   الخارجية المؤثرات ضبط -2
  الناس، من مجموعة  أشعب، دور (مثل الدور أداء كيفية وتوضيح وتوصيفها األدوار تحليل* 

  ) الحمار
   : اإلمكانيات توفير* 

   )أشعب لصورة خلفية.( المسرح تجهيز
  .أشعب يشاهدون وهم الناس صور تحمل ورقية لوحات. (المالبس تجهيز

  :األدوار توزيع -3
  .األدوار ممثلي اختيار* 
  واللفظ، بالحركة التعبير حيث من األداء مالحظة (المهمات وتعيين.والمشاهدين المالحظين اختيار* 

   ) المعلومات صحة مالحظة

  :األدوار تمثيل -4
   األداء لكفاءة تحقيقاً لألدوار الطالبات أداء خالله من ويتم االستطالعي التمثيل -1
   األدوار أداء -2

  :واالستخالص التلخيص -5
   مالحظة بطاقة ) المعلم  األقران،  ذاتي، (األدوار أداء تقويم* 
   الوجدانية األهداف وتوضيح األدوار تمثيل خالل من عرضها تم التي المعلومات استخالص* 

   :والتقويم المتابعة -6
   : األسئلة خالل من العلمية المادة مناقشة* 
  ؟ السوق ليإ أشعب ذهب كيف -1
  ؟ أشعب من الناس عجب لماذا -2
   )البيوت  الشوارع،  أسواق، (السوق كلمة جمع ما -3

  : شطةاألن
 المراجع بقراءة تعاونية مجموعات صورة في خاللها الطالبات تقوم الحوار إلعداد عمل ورش -1

  .األدوار صياغة في بها الواردة المعلومات من واالستفادة
  .لألدوار استطالعي تمثيل -2
  .لألدوار االستطالعي األداء تقويم -3
  .األدوار تمثيل -4
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  : المستخدمة الوسائل
   ألشعب وذجنم أو لوحة

  .الحيوانات أسماء عليها صغيرة لوحات -
  .مناسبة أقالم مع للرسم سبورة أو كبيرة بيضاء ورقة -

  : أساليب هناك فكانت الدرس تقويم في المستخدمة التقويم أساليب وتنوعت تعددت :التقويم أساليب
  .الطالب قبل من الذاتي التقويم في تمثلت فردية •
  .الممثّلين زمالئهم ألدوار المشاهدين الطالب مجموعة مالحظة في وتمثلت جماعية •
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  األدوار لعب طريقة باستخدام  العربية اللغة مادة في تطبيقي سرد

   االبتدائي الثالث:الصف             األول: الدراسي الفصل           عربي:المادة
   )والحمامة النملة (ونوادر قصص:  الموضوع

  :األهداف
   :أن الدرس نهاية في  الطلبة من يتوقع

  .معبرة قراءة الدرس يقرأ أن -1
  . التمثيل خالل من الصياد شخصية علي يتعرف أن -2
  .الصياد في رأيك ما -3
  . والحمامة النملة بين العالقة يصف أن -4
  ؟ الحمامة صيد في المستخدمة األداة ما -5
  ؟ صديقتها النملة أنقذت كيف حدد -6

  : الدرس خطوات
  :التهيئة -1

   الجماعة تسخين* 
  .الحمامة نحو قوسه يصوب وهو لصياد صورة عرض* 
 الطالب ينتقل وبعدها. والصياد والحمامة النملة دور فيه يوضح سريع بعرض الدرس المعلم يبدأ* 
 لوحـة  طالب كل يحمل بحيث دورال لتمثيل طالب ةثالث اختيار يتم حيث التعليمي الموقف تنفيذ إلى

 ويـتكلم  يمثّلـه  الذي دورال تقمص طالب كل ويتولى  يمثّل، الذي الطالب يقف   اسمه يهاعل مسجل
  .الدرس بداية في المعلم من سمعه وما وفق نفسه عن
 للمناقشة استعداداً دور كل خصائص ومالحظة بدقة المشهد بمتابعة فيكلفون الفصل طالب بقية أما

  .الدور تمثيل انتهاء بعد ستتم التي

   :التالية األسئلة بطرح الطالب المعلم يناقش الدور تمثيل من نتهاءاال بعد
  ؟ النملة ذهبت أين
   الصياد؟ فعل ذا ما
  ؟ يعجبك هل الصياد تصرف في رأيك ما
   ؟اًصياد تصبح أن تريد هل
  ؟ الحمامة أنقذ الذي من
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  ؟ الصياد أستخدمها ألتي األداة ما
  الكائنات تلك أدوار تقمص محاولة خالل نم التساؤل هذا على اإلجابة استخالص سنحاول

   الخارجية المؤثرات ضبط -2
   ) الحمامة، النملة،  الصياد، دور (مثل الدور أداء كيفية وتوضيح وتوصيفها األدوار تحليل* 
   : اإلمكانيات توفير* 

   )الحمامة يقنص وهو الصياد لصورة خلفية.( المسرح تجهيز
  ) قوس مل،تح ورقية لوحات. (المالبس تجهيز

  :األدوار توزيع -3
  .األدوار ممثلي اختيار* 
  واللفظ، بالحركة التعبير حيث من األداء مالحظة (المهمات وتعيين.والمشاهدين المالحظين اختيار* 

  ) المعلومات صحة مالحظة

  :األدوار تمثيل -4
   األداء ةلكفاء تحقيقاً لألدوار الطالبات أداء خالله من ويتم االستطالعي التمثيل -1
   األدوار أداء -2

  :واالستخالص التلخيص -5
   مالحظة بطاقة) المعلم  األقران،  ذاتي، (األدوار أداء تقويم* 
   الوجدانية األهداف وتوضيح األدوار تمثيل خالل من عرضها تم التي المعلومات استخالص* 

   :والتقويم المتابعة -6
  :  األسئلة خالل من العلمية المادة مناقشة* 
   الشاطئ؟ إلي النملة ذهبت لماذا -1
  ؟ الحمامة النملة أنقذت لماذا -2
  ؟ والحمامة النملة من كل عمل في رأيك ما -3

  : األنشطة
  .لألدوار استطالعي تمثيل -
  .لألدوار االستطالعي األداء تقويم -
  .األدوار تمثيل -



 
  

163

  : المستخدمة الوسائل
    ةالمستخدم واألداة للصياد نموذج أو لوحة

  .والحشرات الطيور لبعض وصور أسماء عليها صغيرة لوحات
  .مناسبة أقالم مع للرسم سبورة أو كبيرة بيضاء ورقة

   : أساليب هناك فكانت الدرس تقويم في المستخدمة التقويم أساليب وتنوعت تعددت :التقويم أساليب
 .الطالب قبل من الذاتي التقويم في تمثلت فردية -

 .الممثّلين زمالئهم ألدوار المشاهدين الطالب مجموعة مالحظة يف وتمثلت جماعية -

  فهم،  تذّكر، ( المعرفي الجانب مستويات معظم شملت الدرس موضوع حول منّوعة أسئلة -
   ).الخ.... تطبيق
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 لعب األدوارطريقة  باستخدام للغة العربية درس تطبيقي في مادة ا

  االبتـدائي لثالـث  ا:الـصف                  األول:الدراسيصل الف        عربي :المادة

  الرابع: الدرس           رحلة من مطار غزة                    : الموضوع

  : األهداف
  :  في نهاية الدرس أنلبة الط يتوقع من

  .أن يقرأ الدرس قراءة معبرة -1
   .تمثيل أن يتعرف علي الشخصيات التي وردت في الدرس من خالل ال-2
  . أن يصف مطار غزة-3
  .  أن يتعرف علي مفردات الدرس -4

   :خطوات الدرس
  : التهيئة -1
   .تسخين الجماعة* 
   .صورة لمطار غزة الدوليعرض * 
وبعـدها ينتقـل   و أخيها   و أبيها  من سعاديوضح فيه دور كٍل يبدأ المعلم الدرس بعرض سريع* 

 بحيـث المنسوب إليهم طالب لتمثيل دور  ةثالث يتم اختيار الموقف التعليمي حيث الطالب إلى تنفيذ

 .هيحمل كل طالب لوحة مسجل عليها اسم

يمثّله ويتكلم عن نفسه وفق وما سمعه من المعلم فـي   ويتولى كل طالب في الدور تقمص دور الذي
  .بداية الدرس

استعداداً للمناقـشة   أما بقية طالب الفصل فيكلفون بمتابعة المشهد بدقة ومالحظة خصائص كل دور
  .التي ستتم بعد انتهاء تمثيل الدور

  : الدور يناقش المعلم الطالب بطرح األسئلة التالية بعد االنتهاء من تمثيل
  أين ذهبت سعاد مع أبيها ؟

  أين يدرس أخيها ؟ 
  سم الجامعة التي يدرس فيها ؟اما 

  هل تريد أن تصبح مدرس في المستقبل ؟
  دوار األ على هذا التساؤل من خالل محاولة تقمص سنحاول استخالص اإلجابة

   ضبط المؤثرات الخارجية -2
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   كيفية أداء الدور تحليل األدوار وتوصيفها وتوضيح* 
   : توفير اإلمكانيات* 

  ) تذاكر،  طائرة، مطار غزة لصورةخلفية ( .المكان تجهيز
  )   مالبس للمضيفاتلوحات ورقية تحمل صور. (تجهيز المالبس

  : وزيع األدوارت -3
  .اختيار ممثلي األدوار* 
 ، التعبير بالحركة واللفظ مالحظة األداء من حيث(وتعيين المهمات .اختيار المالحظين والمشاهدين* 

   )مالحظة صحة المعلومات

  :األدوار تمثيل -4
   تحقيقاً لكفاءة األداء التمثيل االستطالعي ويتم من خالله أداء الطالبات لألدوار -1
   أداء األدوار -2

  :التلخيص واالستخالص -5
   بطاقة مالحظة)  المعلم ،  األقران، ذاتي(تقويم أداء األدوار * 
   استخالص المعلومات التي تم عرضها من خالل تمثيل األدوار وتوضيح األهداف الوجدانية* 

  : المتابعة والتقويم -6
   : المادة العلمية من خالل األسئلة مناقشة* 
   لم تنم سعاد ليلتها؟  لماذا-1
  نعدد فوائد الطائرة ؟ -2
   ما رأيك في المضيفات -3

   : األنشطة
  .لألدوار تمثيل استطالعي -
  .تقويم األداء االستطالعي لألدوار -
  .تمثيل األدوار -
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   : الوسائل المستخدمة
  . لمطار غزةلوحة أو نموذج -
  .مدن فلسطين.ءعليها أسما لوحات صغيرة -
  .أقالم مناسبة اء كبيرة أو سبورة للرسم معورقة بيض -

  : في تقويم الدرس فكانت هناك أساليب  تعددت وتنوعت أساليب التقويم المستخدمة:أساليب التقويم

 .الطالب فردية تمثلت في التقويم الذاتي من قبل* 

 .الممثّلين جماعية وتمثلت في مالحظة مجموعة الطالب المشاهدين ألدوار زمالئهم* 

 ،  فهـم ، تـذّكر  ( أسئلة منّوعة حول موضوع الدرس شملت معظم مستويات الجانـب المعرفـي  * 
  .) الخ... .تطبيق
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 درس تطبيقي في مادة اللغة العربية  باستخدام طريقة لعب األدوار
 

  الثالـث االبتـدائي  : الصف        األول: الفصل الدراسي          عربي :المادة

 الخامس : الدرس                                     ذكاء قائد  : الموضوع

  : األهداف
  : الطلبة  في نهاية الدرس أن يتوقع من

  .أن يقرأ الدرس قراءة معبرة -1
   . أن يتعرف علي شخصية خالد بن الوليد من خالل التمثيل-2
  ؟ التي استشهد فيها القادة المسلمون  ما أسم المعركة-3
  ي اهللا علية وسلم خالداً؟ماذا سمي الرسول صل -4

   : خطوات الدرس
  :  التهيئة-1
  تسخين الجماعة  * 
 عرض صورة للقائد خالد بن الوليد * 

الموقـف    وبعدها ينتقـل الطـالب لتنفيـذ   . دور القائداًضحموو يبدأ المعلم الدرس بعرض سريع* 
ها اسمه ويتولى كـل     التعليمي حيث يتم اختيار طالب لتمثيل دور يحمل كل طالب لوحة مسجل علي            

يمثّله ويتكلم عن نفسه وفق وما سمعه من المعلـم فـي بدايـة     دور الذيالطالب في الدور تقمص 
  .الدرس

 
استعداداً للمناقـشة   أما بقية طالب الفصل فيكلفون بمتابعة المشهد بدقة ومالحظة خصائص كل دور

  .التي ستتم بعد انتهاء تمثيل الدور

  : دور يناقش المعلم الطالب بطرح األسئلة التاليةال بعد االنتهاء من تمثيل
 كم عدد السيوف التي كسرت في يد خالد بن الوليد ؟

  ما هي خطة خالد بن الوليد؟ 
  ما رأيك في تصرف خالد هل يعجبك ؟

  هل تريد أن تصبح قائداً ؟
  ماذا قال الرسول عن خالد بن الوليد ؟
  في أي يوم تولي خالد قيادة الجيش ؟

  الكائنات ستخالص اإلجابة على هذا التساؤل من خالل محاولة تقمص أدوار تلكسنحاول ا
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    ضبط المؤثرات الخارجية-2
   ) الروم ، دور خالد(كيفية أداء الدور مثل  تحليل األدوار وتوصيفها وتوضيح* 
   : توفير اإلمكانيات* 

  )خلفية لصورة القائد ( .المكان تجهيز
  ) تحمل صور خالد بن الوليد لوحات ورقية . (تجهيز المالبس

  :  توزيع األدوار-3
  .اختيار ممثلي األدوار* 
 ، التعبير بالحركة واللفظ مالحظة األداء من حيث(وتعيين المهمات .اختيار المالحظين والمشاهدين* 

   ) مالحظة صحة المعلومات

  :األدوار  تمثيل-4
   تحقيقاً لكفاءة األداء دوار التمثيل االستطالعي ويتم من خالله أداء الطالبات لأل-1
   أداء األدوار-2

  : التلخيص واالستخالص-5
   بطاقة مالحظة) المعلم، األقران، ذاتي(تقويم أداء األدوار * 
   استخالص المعلومات التي تم عرضها من خالل تمثيل األدوار وتوضيح األهداف الوجدانية* 

  :  المتابعة والتقويم-6
   :  من خالل األسئلةالمادة العلمية مناقشة* 
   )ونالروم أم المسلم(نتصر في المعركة ا من الذي -1
  ستشهد خالد في هذه المعركة ا هل -2
   ما رأيك في تصرف خالد بن الوليد ؟-3

   :األنشطة
  .لألدوار  تمثيل استطالعي-
 . تقويم األداء االستطالعي لألدوار-

    . تمثيل األدوار-
   : الوسائل المستخدمة

  .مدن فلسطين.عليها أسماء  صغيرةلوحات* 

 .أقالم مناسبة ورقة بيضاء كبيرة أو سبورة للرسم مع* 
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   : في تقويم الدرس فكانت هناك أساليب  تعددت وتنوعت أساليب التقويم المستخدمة:أساليب التقويم
  .الطالب فردية تمثلت في التقويم الذاتي من قبل* 
  .الممثّلين لطالب المشاهدين ألدوار زمالئهمجماعية وتمثلت في مالحظة مجموعة ا* 
 ،  فهـم ، تـذّكر  ( أسئلة منّوعة حول موضوع الدرس شملت معظم مستويات الجانـب المعرفـي  * 

 .) الخ... .تطبيق
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Abstract 

This study aimed to use the method of playing roles in teaching 

reading  

 

 developing meditation thinking of the third elementary grade in 

Khanyones. 

The problem of the study was focused on answering the 

following primary question: 

What is the influence of using playing roles method in teaching 

reading on developing the meditation thinking of the third 

elementary grade in Khan yones. 

The primary question branches to the following questions: 

1- Are the statistically indicative differences at the indication 

level     ( 05.0≤α ) between the average of the grades of the 

students of the tentative group who studied by the method 

of role playing and the grades of the reference group in the 

test of meditation thinking. 

2- Are the statistically indicative differences at the indication level     

( 05.0≤α ) between the average of the grades of superior students 

in the tentative group and the average of the grades of their 

peers in the reference group in the test of meditation thinking. 

3- Are the statistically indicative differences at the indication  

level     ( 05.0≤α ) between the average of the grades of  
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bad students in the tentative group and the average of the grades 

of their peers in the reference group in the test of meditation 

thinking. 

 

To answer the questions of the study, the method of role playing has been 
implemented in teaching reading on developing the meditation thinking 
both theoretical and practical. And building the study tool represented in the 
meditation thinking test which consists of 34 items distributed over 5 skills: 
noticing and meditation – putting suggested solutions – explaining – 
inferring – determining the wrong concepts, the soundness of the test has 
been confirmed mid-partitioning where the modulus of soundness has 
reached (0.740) and the study tool has been implemented on the tentative 
group sample (100) and the reference group (100). After implementing the 
post-test, the results showed statistically indicative differences in favor of 
the tentative group. And there found the statistically indicative differences at 
all  Dimensions of the test of meditation thinking and total grade between 
the grades of superior students at the tentative group and reference group 
and the differences were for the grades of superior students at tentative 
group, there was the statistically indicative differences at all  Dimensions of 
the test of meditation thinking and total grade between the grades of 
superior students at the tentative group and reference group and the 
differences were for the grades of bad students in the tentative group. The 
results have been explained in the light of the theoretical frame and the 
previous studies. The study recommended the implementation of role 
playing method in the different branches of Arabic language, and to put new 

innovative teaching approaches wh ich develop the meditation thinking 
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