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اثر طريقة تمثيل االدوار في تحصيل تمميذات الصف الخامس االبتدائي
ودافعيتين لتعمم العموم

عب الستار عبد الكريم
أ.م.د.ماجد د
م.م.ىديل ساجد ابراىيم
البحث
(مستؿ مف رسالة الماجستير )
ممخص البحث
ييدؼ البحث الى التعرؼ عمى فاعمية أسموب تمثيؿ األدوار في تحصيؿ
ودافعية تمميذات الصؼ الخامس االبتدائي لتعمـ العموـ  ،وذلؾ مف خالؿ التحقؽ مف
الفرضيتيف اآلتيتيف -:
- 1ال يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة (  )0,05بيف متوسط درجات
تحصيؿ التمميذات المواتي يدرسف بأسموب تمثيؿ األدوار ومتوسط درجات التمميذات
المواتي يدرسف بالطريقة االعتيادية في مادة العموـ .
- 2ال يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0,05بيف دافعية التمميذات
المواتي يدرسف بأسموب تمثيؿ

األدوار ودافعية التمميذات المواتي يدرسف بالطريقة

االعتيادية في مادة العموـ .
تـ اختيار تصميـ المج ـ وعة الضابطة ذات الختبارالبعدي  ،بمغت عينة البحث
( ) 61تمميذة  ،ثالثيف تمميذة بالمجموعة التجريبية وواحدا وثالثيف في المجموعة
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الضابطة وتـ تكافؤ مجموعتيف البحث في المعمومات السابقة في مادة العموـ ،
وبالعمر الزمني والذكاء .
تـ تحديد االىداؼ السموكية واعدت ( )24خطة تدريسية يومية لكال المجموعتيف
وتـ بناء اختبار تحصيمي يمتاز بالصدؽ والثبات والقوة التميزية لمفقرات  ،واعتمد
كمقياس الدافعية في التعمـ العموـ  ،وتأكد مف صدؽ وثبات في المقياس ،
واستخدمت وسائؿ احصائية كااالختبارالتائي ومعادلة معامؿ الصعوبة ومعامؿ تمييز
الفقرات ومعامؿ ارتباط بيرسوف ومعادلة فيشر .
ومف النتائج التي توصؿ الييا البحث  ،تفوؽ تمميذات المجموعة التجريبية المواتي
يدرسف بأسموب تمثيؿ االدوار عمى تمميذات المجموعة الضابطة المواتي يدرسف
بالطريقة االعتيادية  ،كذلؾ ارتفاع دافعية تمميذات المجموعة التجريبية عمى دافعية
تمميذات المجموعة الضابطة  ،وفي ضوء النتائج المذكورة طرحت عدد مف
االستنتاجات منيا -:
اف أسموب تمثيؿ االدوار يعد أسموبا" فعاال في زيادة دافعية التمميذات نحو
تعمـ العموـ وارتفاع المستوى التحصيمي لدييف  ،ويمكف السموب تمثيؿ االدوار اف
يسيـ في اقامة العالقات بيف المعممة وتمميذاتيا مف جية وما بيف التمميذات انفسيف
مف جية اخرى  ،ومف التوصيات اعتماد اسموب تمثيؿ االدوار في مادة العموـ
المرحمة االبتدائية وادخمو ضمف مناىج طرائؽ التدريس في معاىد اعداد المعمميف
والمعممات والكميات التربوية .
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الفصؿ االوؿ
مشكمة البحث

التعريؼ بالبحثى
مف خالؿ اؿزيارات لعدد مف المدارس االبتدائية وجمع المعمومات التي تخص

اؿبحث ومعرفة األساليب والطرائؽ التدريسية المتبعة في تعميـ العموـ وبيانات نسب
النجاح التي تـ الحصوؿ عمييا مف شعبة اإلحصاء لكال الجنسيف

فاشارت الى أف

ىناؾ انخفاضاً في المستوى التحصيمي والعممي لمتمميذات في مادة العموـ والسيما في
السنوات الخمس األخيرة  ،وقد يكوف مف بيف أسباب ىذا االنخفاض االتي :

 – 1استخدام الطرائق واألساليب التقميدية المتبعة في تدريس العموم التي تيمل
التمميذ وتوجو تركيزىا نحو المعمم  ،وتيمل بذلك استخدام التجارب المختبرية

وبيذا تكون مشاركة التمميذ ودوره سمبياً في العممية التعميمية .

إذ تعد المشاركة اإليجابية لمتمميذ في الموقؼ التعميمي أحد المؤشرات الدالة

عمى وجود دافعية لمتعمـ عند التالميذ ( الخوالدة  : 1997 ،ص . ) 214
 – 2ضعف اإلمكانيات العممية والمينية لبعض معممي ومعممات مادة العموم .
وقد أشار ( نشواف ،

 ) 1984إلى ضعؼ المستوى العممي لبعض المعمميف

إذ يشعروف باتجاىات سمبية نحو تدريس العموـ ألنيـ بدءاً قد درسوا مادة العموـ في
كميات المعمميف ومعاىد أعداد المعمميف والمعممات دوف رغبة حقيقية .

وأف ىذه االتجاىات لـ تتبمور عمى ٍ
نحو متكامؿ قبؿ أعداده األكاديمي  ،وبعضيـ

يشعر أف تدريس العموـ ال يختمؼ كثي اًر عف تدريس المواد األخرى والبعض األخر
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يشعر بأف اليدؼ مف تدريس العموـ ىو تزويد التمميذ بالمعرفة العممية فقط ( نشواف ،
 : 1984ص . ) 191
ومف تمؾ المعطيات تتجمى مشكمة البحث الحالي :
أىميػػة البحث والحاجػػة إليو
يميؿ األطفاؿ في سف المرحمة االبتدائية إلى التمثيمية التي تعرض ليـ جوانب
غريبة عف الطبيعة والحيوانات والنباتات  ،وىو عادة مف األساليب التي تصمح في
زيادة معمومات التالميذ في الموضوعات العممية وحياة بعض العمماء واختراعاتيـ
وكشوفيـ  ،أو قد يقوـ التمميذ بتقميد بعض الحيوانات وأصواتيا ( القيسي : 1962 ،
ص  ، ) 69 – 64حيث تنمو لدى التمميذ في ىذه المرحمة سمة االبتكار ( زىراف ،
ب ت  :ص . ) 243
وقد أشارت بعض الدراسات إلى نتائج ميمة لمتعمـ مف خالؿ أسموب تمثيؿ
األدوار فثمة ارتباط بيف التمثيؿ واالبتكار ( الخميمي  : 1996 ،ص  ، ) 226لذلؾ
يمكف لممعمـ الواعي الحريص عمى تربية تالمذتو وتنمية قدراتيـ ومياراتيـ أف يستفيد
مف أسموب تمثيؿ األدوار بقدرة وفعالية  ،فضالً عف االستفادة مف وسائؿ تعميمية
مختمفة أخرى في تدريس مادة العموـ ( ممص  : 1986 ،ص . ) 192

يعد أكثر حظاً مف غيره مف معممي المواد
ويشير العاني إلى أف معمـ العموـ ّ
األخرى في التدريس  ،لغنى موضوعات العموـ وتعددىا وتوفير الوسائؿ التعميمية مف
نماذج حية كالطيور والمبائف واألسماؾ والنباتات ( الربيعي  : 1999 ،ص . ) 166
إذ أف تدريس العموـ عمى حالتو الحاضرة جاؼ يترؾ قمب التمميذ ظمآناً

وروحو حائرة  ،وتدريس الفف يثير العاطفة ويؤدي إلى حالة نفسية ىائمة بالتمذذ عمى
مستوى الحواس  ،أما التربية الصحيحة والتعميـ الصحيح فيجبراف العمـ والفف بحيث
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يصبحاف وجيتيف متتامتيف متكاممتيف أساسيما واحد وغايتيما واحدة في تربية التمميذ
( ضومط  ،ب ت  :ص . ) 241
يعد التمثيؿ فناً وممارسة في آف واحد  ،فالتمميذ يتقمص بجسده الدور
لذلؾ ّ
الذي يمثمو وينشد بصوتو محاكياً صوت الدور الذي يؤديو  ،فضالً عف العمميات

التي تعتمد الذىف كالتخيؿ والتصور والتذكر والتفسير وغيرىا مما يمارسيا الممثؿ (

يعد عممية مركبة تعتمد وسائؿ
التمميذ ) بيدؼ تمثيؿ الدور  ،إضافة إلى أف التمثيؿ ّ
عديدة  :جسدية وصوتية وذىنية ( القاعود  : 1996 ،ص . ) 148
فالتمميذ عندما يمثؿ الدور يتخيؿ ويتحسس ويبتكر ويحاكي في تمثيمو لمدور
ويؤمف بأدواتو وشخصيتو ويقتنع بما يقدمو ويدفع ذلؾ بأقرانو إلى اإليماف بحقيقة ما
يمثؿ  ،وبيذا تبرز أىمية التمثيؿ في مجاؿ التربية والتعميـ مف خالؿ تعمـ التمميذ
السموؾ المستقيـ والنظـ والقوانيف التي تيـ حياتو وتحافظ عمييا مف مخاطر الجيؿ ،
لذلؾ يجب عمى المعمـ أف يغير أدوار التالمذة ليكوف كؿ منيـ قاد اًر عمى االستفادة

يستفز منيـ الشعور باألنانية والغيرة و بحسب الظيور
مف أداء دور األخر  ،وحتى ال
ُ
( عبد الرزاؽ  : 1980 ،ص . ) 43 – 34
0
ويؤكد الباحثوف أنو ال توجد طريقة أفضؿ مف طريقة تدريسية معتمدة عمى
عناصر التشويؽ والجدة والطرافة وتغيير الوسائؿ وااللتجاء إلى األشياء العممية
واألمور النظرية الحسية ) . ) Morgan) , 1966 : p . 13 – 17
ويعد أسموب تمثيؿ األدوار مف األساليب التفاعمية المعتمدة عمى النظرية
ّ
االجتماعية  ،إذ ينصب التركيز فيو عمى كيفية أداء المشاركيف ألدوارىـ  ،حيث
يمكف التالميذ في الموقؼ الذي يشتركوف فيو بوصفيـ قادة وأنصا اًر مف أف يروا
أنفسيـ كما يراىـ غيرىـ ( رّياف  : 1984 ،ص . ) 317
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ويعد أسموب تمثيؿ األدوار مف األساليب التربوية المسمية التي يصعب
ّ
نسيانيا والتي يمكف استثمارىا في نقؿ المعرفة العممية واالتجاىات المرغوبة( الخميمي
 : 1996 ،ص  ، ) 230إذ أف ممارسة السموؾ قبؿ الدخوؿ في العالقات
االجتماعية مف خالؿ أسموب تمثيؿ األدوار المالئمة واإلكثار مف ممارسة التنويع
فييا تمد المتعمـ برصيد ىائؿ مف الخبرات التي تكسبو ثقة بالنفس وعقمية أكثر قدرة
عمى مواجية المواقؼ الجديدة ( الجبوري  : 2000 ،ص . ) 8
ومف فوائد أسموب تمثيؿ األدوار بث روح النشاط لدى الخامميف مف التالميذ
ومناقشتيـ حوؿ األدوار في نياية التمثيؿ ( سمؾ  : 1975 ،ص ، ) 188 – 187
كذلؾ يثير اىتماـ التالميذ  ،ويحببيـ في المادة الدراسية  ،ويشجعيـ في التعبير عف
أنفسيـ بطالقة وحرية  ،كما أف توظيفو في التدريس يؤدي إلى التكامؿ بيف الجوانب
العقمية والنفسية واألدائية الحركية التي تتصؿ بموقؼ تعميمي معيف  ،ويشجع
اتجاىات إيجابية كاإلصغاء واالنتباه والمالحظة والمناقشة والتفكير ( أبو سرحاف ،
 : 2000ص . ) 145
ويرى ( ستانسال فسكي ) أنو يجب أف يختفي الجمود مف قسمات وجو التمميذ
ويختفي الصوت الخالي مف الحياة والكالـ الرتيب والجسـ المتصمب المتقمص
بالعمود الفقري والرقبة الجامديف واالذرع وااليدي  ،واالصابع واالرجؿ  ،أي المتشنجة
الخالية مف الحركة ( يوسؼ  : 1988 ،ص . ) 81
وأف التمثميات التي يعد ليا التالميذ بالتخطيط والتدريب ليا قيمة تربوية
عظيمة ( رّياف  : 1984 ،ص. ) 317
وتعد المربية اإلنكميزية ( ىاريت فينمي جونسوف
) Johnson
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مبتكرة طريقة التمثيؿ  ، The Dramatic Method Of Teachingوكاف
تعود التالميذ عمى التعبير المغوي واإللقاء الجيد  ،واالعتماد عمى أنفسيـ
غرضيا أف ّ
في اكتساب العموـ والمعارؼ ( . ) Morgan , 1966 : p .18
إضافة إلى ذلؾ فأف ىذا األسموب يساعد التمميذ عمى القضاء عمى الممؿ
الذي ينتابو  ،وييدؼ أيضاً إلى تييئة الفرص في مجاؿ التعاوف االجتماعي ،
وتساعده عمى فيـ العالـ

( عبد الرزاؽ  : 1980 ،ص. ) 38

ويعد أسموب تمثيؿ األدوار مف طرؽ االتصاؿ والتعامؿ مع ىذا الكوف الذي
يجد الفرد فيو نفسو  ،كما أنو أسموب في تكييؼ الدوافع الداخمية  ،وكمما أستطاع
التمميذ تمثيؿ أو محاكاة الظاىرة أو الشخصية أزداد قناعة وثقة بنجاحو في الحياة
وقدرتو عمى الديمومة والتطور  .ويكمف في التمثيؿ واقع التطور ألنو يوسع
إمكانيات فعؿ التمميذ ألف الفعؿ يساعد عمى االكتشاؼ ويقدـ القدرات ويثري الذوؽ
ألف لدى اإلنساف رغبة أزلية في أف يصبح مبدعاً وخالقاً  ،وبما أف التمثيؿ عممية

خمؽ وابداع فأنيا المجاؿ المناسب ليا( عبد الرزاؽ  : 1980 ،ص . ) 36 – 30
يعد مف أبرز النشاطات
أما في مجاؿ التربية فأف أسموب تمثيؿ األدوار ّ
التربوية التي يمكف االفادة منيا في مجاؿ تنمية قدرات التمميذ وتطورىا  ،ويضع(
ريتشارد كورتني ) ثالثة أىداؼ ليذا النشاط في التربية وىي :
 .1تعزيز تعميـ التالميذ .
 .2تعزيز حياة التالميذ .
 .3تعزيز قدرات التالميذ في شكؿ النشاط التمثيمي المسرحي .
ولذلؾ يتعرؼ التمميذ بذاتو عف طريؽ أسموب تمثيؿ األدوار عمى حركات
جسمو وتطور مياراتو في استغالؿ مختمؼ الحركات التي تكوف بدورىا ميمة في
نموه  ،ويساعد عمى استخداـ الحواس بشكؿ جيد لذلؾ يقوـ بالعمميات اآلتية :
457

مجل ددالل /

العدد الثالث والخمسون
2011

تحسس ما ىو معموـ إلى ما ىو مجيوؿ  ،وتكثيؼ ما ىو محسوس وصوالً إلى
المعقوؿ وأبتداءاً مف األشياء البسيطة إلى األشياء المركبة .

كما تمنحو فرصة الشعور بقدرتو عمى تقميد االخريف لمتعبير عف حركاتيـ

التي تساعد عمى تنمية وتطوير عمميات االكتشاؼ واالستنتاج والتفكير  ،ويقود نحو
االتزاف العاطفي واليدوء النفسي والتغمب عمى االضطرابات عندما تسقط مشاعره
عمى الدور أو النموذج الذي يقمده أو صراعو مع مف يشاركو الدور( عبد الرزاؽ ،
 : 1980ص . ) 39
وىناؾ دراسات كثيرة بينت أىمية أسموب تمثيؿ األدوار في التدريس  ،حيث
يؤدي إلى معرفة السموؾ الشخصي عند التمميذ ومحاولة حؿ المشكالت التي يتعرض
ليا  ،ويسيـ في تنمية بعض السمات الشخصية كالتفاعؿ اإلنساني وأقامة العالقات
االجتماعية بيف التالميذ  ،ويسيـ في حؿ المشكالت االجتماعية ويزيد مف مستوى
الخبرة عند التمميذ وليذا فالمعمـ يستخدـ ىذا األسموب مف أجؿ تكريس العممية
التعميمية وتطوير التفكير لدييـ ( . ) Novak , 1963 : p . 256 – 257
وعمى ىذا األساس أعتمد البحث الحالي عمى استخداـ أسموب تمثيؿ األدوار
بأسموب مشوؽ لمتمميذات .
وتحكـ تأدية الدور دافعية المتعمـ  ،إذ أف حالة الدافعية تستثير نشاطو وطاقتو
لالندماج في المواقؼ والخبرة التي تواجيو بيدؼ استخداـ طاقاتو وتوظيفيا بيدؼ
تحقيؽ المتعة التربوية  ،ويستخدـ المعمـ ىذه الدافعية لدى تالميذه فيستثير ويقوي
اندماجيـ في المواقؼ التعميمية والتخمي عف مواقؼ السمبية واالنعزاؿ والمشاىدة(
قطامي  : 1989 ،ص . ) 89
والدافعية ىي إحدى العوامؿ التي تؤثر في التعمـ الصفي شأنيا في ذلؾ شأف
االستعداد والتدريب وظروفو وما يسود المناخ الصفي مف تفاعؿ بيف المعمـ وتالميذه
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 ،وىي عوامؿ ذات أثر في زيادة فاعمية التعمـ  .لذلؾ فأف معرفة العوامؿ التي تؤثر
في التعمـ الصفي تساعد المعمـ عمى تحسيف فعالية الفرص وزيادتيا أماـ التمميذ
لزيادة كفايتو التعميمية واستغالؿ أقصى أداء لديو ( توؽ  : 1984 ،ص،. ) 127
وتبقى الدافعية لمتعمـ عامالً ميماً في التعمـ خالؿ الحياة المدرسية لمتمميذ ،

فقد يكوف التمميذ ذكياً ولكف ال يمكف ألحد أف يرغمو عمى التعمـ أف لـ يكف راغباً فيو

يكرس طاقتو واىتمامو لبموغ أىداؼ أقؿ شأناً مف التعمـ ومف جية أخرى فأف
وربما ّ
التمميذ ذا الدافعية العالية غالباً ما ينيض بأعماؿ تفوؽ ما يتنبأ بو اختبار الذكاء ،
وىذا ما يجعمنا ندرؾ مدى التحصيؿ الذي سيحققو آخروف فيما لو بمغت دافعيتيـ

الحد نفسو .فالدافعية ىي قضية داخمية ولكف باستطاعة الضغوط الخارجية أف تزيد
مف رغبة التمميذ في التعمـ ( بكر 47 : 1987 ،
ىػدؼ البحػث
التعرؼ عمى فاعمية أسموب تمثيؿ األدوار في تحصيؿ
ييدؼ البحث إلى ّ
ودافعية تمميذات الصؼ الخامس االبتدائي لتعمـ العموـ  ،وذلؾ مف خالؿ التحقؽ مف
الفرضيتيف اآلتيتيف -:
 .1ال يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة (

 ) 0.05بيف متوسط

يدرسف بأسموب تمثيؿ األدوار ومتوسط درجات
درجات تحصيؿ التمميذات المواتي ّ
يدرسف بالطريقة االعتيادية في مادة العموـ .
تحصيؿ التمميذات المواتي ّ
 .2ال يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة (

 ) 0.05بيف دافعية

يدرسف
يدرسف بأسموب تمثيؿ األدوار ودافعية التمميذات المواتي ّ
التمميذات المواتي ّ
بالطريقة االعتيادية في مادة العموـ .
حدود البحث
يقتصر البحث الحالي عمى -:
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 .1تمميذات الصؼ الخامس االبتدائي مف مدرسة ( حي المعمميف ) في مدينة بعقوبة
بمحافظة ديالى.
 .2مادة العموـ  ،الطبعة األولى  ،ج ( ، 1الوحدة األولى  ،الثانية والثالثة ) .

تحديػد المصطمحػات
ا .أسموب تمثيؿ األدوار

Roles - Playing

ف أسموب تمثيل األدوار عدة تعاريف منيا :
عر َ
ّ
 ( .1أعادة تمثيؿ الوقائع  ،أي لعب المحاكاة  ،ويكوف االىتماـ فيو بإعادة أنماط مف
األفعاؿ التي شوىدت أو سمع عنيا ) ( ميمر  : 1987 ،ص . ) 208
اؿتعريؼ إجرائي ألسموب تمثيؿ األدوار وىو :
(( أسموب تعميمي – تعمّمي يتم من خاللو صياغة بعض مفردات العموم لمصف

ليقم َن بتمثيميا
الخامس االبتدائي بشكل أدوار تمثيمية توزع عمى بعض التمميذات ْ
ومناقشتيا أمام الصف أثناء الدرس)).

 .2التحصيؿ

Achievement

ف التحصيل عدة تعاريف منيا :
عر َ
ّ
 ( .1المستوى الذي يتوصؿ إليو المتعمـ في تعممو المدرسي أو سواه  ،مقد اًر بواسطة
المعمـ أو بواسطة االختبارات المقننة ) ( عاقؿ  : 1988 ،ص . ) 12

أما التعريؼ اإلجرائي لمتحصيؿ فيو :
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(( الدرجات التي تحصل عمييا تمميذات مجموعتي البحث في االختبار التحصيمي
البعدي والذي يشمل فقرات المحتوى المعرفي لموحدات الثالث من كتاب العموم

أعدتو الباحثة ليذا الغرض )) .
الذي
ُ
Motivation To Learning
 .3الدافعية لمتعمـ
عرفت الدافعية لمتعمم عدة تعاريف منيا :
ّ
 ( .1حالة داخمية في المتعمـ تدفعو إلى االنتباه والتفاعؿ مع ما يجري في المواقؼ
التعميمية  ،واالستمرار في المشاركة إلى أف تتحقؽ لديو األىداؼ ) ( الخوالدة ،
 : 1997ص. ) 210
اما التعريؼ االجرائي لدافعية تعمـ العموـ -:
(( الدرجة الكمية التي تحصل عمييا التمميذات من خالل أجابتين عن جميع فقرات
مقياس الدافعية لتعمم العموم الذي تم اعتمادة ليذا الغرض )) .
الفصؿ الثاني
الدراسات السابقة .- :
سنعرض في ىذا الفصؿ عدداً مف الدراسات العربية واألجنبية التي ليا عالقة

بمتغيرات البحث الحالي .

 .1دراسة ( الجبوري – . ) 2000

ىدفت ىذه الدراسة إلى تعرؼ أسموب الدور التمثيمي في تحصيؿ تالمذة

الصؼ الخامس االبتدائي في مادة التربية اإلسالمية ز
تألفت عينة الدراسة مف (

 ) 69تمميذاً وتمميذة بواقع (  ) 35تمميذاً وتمميذة

في المجموعة التجريبية و(  ) 34تمميذاً وتمميذة في المجموعة الضابطة .
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استخدمت الباحثة التصميـ التجريبي ذا الضبط الجزئي وكوفئ بيف تالمذة
مجموعتي البحث لمتغير درجات مادة التربية اإلسالمية لمصؼ الرابع االبتدائي .
وأعدت الباحثة اختبا اًر تحصيمياً بعدياً في الموضوعات التي قامت بتدريسيا حيث تـ
التأكد مف صدقو بعرضو عمى مجموعة مف الخبراء  ،واستمرت التجربة شيريف .

وباستخداـ االختبار التائي لعينتيف مستقمتيف أسفرت النتائج عف تفوؽ تالمذة
المجموعة التجريبية التي تدرس بأسموب الدور التمثيمي عمى تالمذة المجموعة
الضابطة .
( الجبوري  :ص ىػ – ز ) .

 .2دراسة ( البياتي – . ) 2001
تعرؼ أثر النشاط التمثيمي في تنمية السمة التوكيدية
ىدفت ىذه الدراسة إلى ّ
لدى طالبات قسـ رياض األطفاؿ في ديالى .
تكونت عينة الدراسة مف (

 ) 30طالبة مف طالبات قسـ رياض األطفاؿ وتـ

توزيعيف عشوائياً إلى مجموعتيف متساويتيف ( تجريبية وضابطة ) واستخدمت الباحثة
تصميـ المجموعة الضابطة عشوائية االختيار ذات االختبار القبمي – البعدي .
استخدمت الباحثة مقياس السمة التوكيدية وتـ التأكد مف ثباتو بطريقة إعادة

االختبار  .كما استخدمت برنامجاً تدريبياً صمـ لغرض تنمية السمة التوكيدية لدى
الطالبات وبمغ عدد جمسات البرنامج (  ) 12جمسة مدتيا (  ) 45 – 30دقيقة .
استمرت مدة التجربة (

واختبار ولكوكسف .

 ) 6أسابيع  ،واستخدـ اختبار ماف وتني لعينتيف مستقمتيف

( البياتي  :ص ب – ج ) .
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 .1دراسة ستيفنز ( . ) Stevens , 1985

ىدفت ىذه الدراسة إلى تعرؼ أثر طريقة تمثيؿ األدوار في تعمـ األطفاؿ المغة

الفرنسية في كندا .
تكونت عينة الدراسة مف طمبة السنة األولى مف المدرسة الفرنسية الذيف بمغ
عددىـ (  ) 96طفالً  ،وتراوحت أعمارىـ بيف (  ) 13 ، 9 ، 5سنة  ،وتـ تقسيميـ
إلى ثالث مجموعات تجريبية وثالث مجموعات ضابطة تضـ كؿ مجموعة (

) 16

طفالً مف مختمؼ الفئات العمرية المذكورة .

استمرت التجربة سنة دراسية كاممة قاـ األطفاؿ في نيايتيا بمحاكاة واقعية ،

إذ زاروا إحدى المزارع وتظاىروا بأنيـ مزارعوف  ،وتحدثوا مف خالؿ ذلؾ عف كثير
مف النشاطات بالمغة الفرنسية .
وفي نياية العاـ الدراسي تـ أخذ عينة بالمغة الفرنسية مف المجموعة التجريبية
والضابطة لمقارنة العوامؿ التطورية  ،وبعد تحميؿ النتائج ظير أف المحاكاة وتمثيؿ
األدوار مف الممكف أف تكوف بيئة مساعدة لتوليد الكالـ بطريقة منظمة .
( . ) Stevens : P . 207 – 216
 .2دراسة مارتن ( . ) Martin , 1995
ىدفت ىذه الدراسة إلى التأثير عمى وعي األطفاؿ في المرحمة االبتدائية مف
خالؿ األسموب القصصي ولعب األدوار الذي استخدـ لمساعدة األطفاؿ في مواجية
التحديات الناجمة عف نموىـ وتطورىـ  ،فاألسموب القصصي كاف مف خالؿ األساطير وعالـ

الخياؿ .

كان لهذين األسلوبين تأثيرهما الواضح في تنمية مفهوم الذات لدى األطفال وزيادة
( . ) Martin : p . 34 – 40
وعيهم وتحسين سلوكهم .
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الفصل الثالث

اجراءات البحث

يعالج ىذا الفصؿ اإلجراءات التي يتطمبيا البحث والتي تمثمت في :
أوالً  :التصميم التجريبي

Experimental Design

ويقصد بالتصميـ التجريبي " وضع ىيكؿ أساسي لتجربة ما ووصؼ

الجماعات التي تتكوف فييا عند التجربة  ،وتحديد الطرؽ التي تـ بيا اختيار عينة
البحث " ( رؤوؼ  : 2001 ،ص ) 152
والختبار فرضيتي البحث استخدـ تصميـ المجموعة الضابطة ذات االختبار البعدي
( ) Mauly , 1973 : p . 337
ثانياً  :مجتمع البحث وعينتو

ى

وتطلبىالبحثىالحاليىاختوارىمدردةىابتدائوةىواحدةىللبناتىفيى

مدونةىبعقوبةى،ىتحتويىرلىىذعبتونىللصفىالخامسىاالبتدائيىوكانى
رددىهذهىالمدارسى(ى12ى)ىمدردةىكماىفيىالجدولىالمرقمىبـ(ى1ى)ى:
الجدوؿ ( ) 1
أسماء المدارس االبتدائية لمبنات ومواقعيا
ت أسم المدرسة موقعيا

ت

 1حي المعمميف حي المعمميف
2
دار الضباط
 3رفيدة
األولى
 4األسممية
5
أميمة لمبنات التكية
6
التكية
رقية

7
8
 9االبتكار
 10المجاىد العربي
11
االفاؽ لمبنات
12
سيؼ سعد

المرأة

التكية

أسم المدرسة

موقعيا

السبعاوي

المفرؽ

لمبنات
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التحرير

اليرموؾ

الشييد
وضاح
اختيرت مدرسة حي المعمميف عشوائياً إلجراء التجربة  ،حيث بمغ عدد

التمميذات في الشعبتيف (  ) 81تمميذة بواقع (  ) 41تمميذة في شعبة ( أ ) و ( ) 40
تدرس
تمميذة في شعبة ( ب )  .واختيرت شعبة ( ب ) عشوائياً لتكوف عينة تجريبية ّ

تدرس بالطريقة االعتيادية .
بأسموب تمثيؿ األدوار  ،وشعبة ( أ ) عينة ضابطة ّ
 ) 20تمميذة أصبح عدد
وبعد استبعاد التمميذات الراسبات والبالغ عددىف (
أفراد عينة البحث (  ) 61تمميذة  ،منيا (  ) 30تمميذة في المجموعة التجريبية و (

 ) 31تمميذة في المجموعة الضابطة .كما في جدوؿ ()2
جدوؿ (  ) 2توزيع الشعبتيف و التمميذات الناجحات و الراسبات و المجموع
الكمي
ت
أ
ب

المجمو

عدد التمميذات قبل

دد التمميذات

عدد التمميذات بعد

عة

االستبعاد

الراسبات

االستبعاد

10
10

31
30

الضابط 41
40
ة
التجريبي
ة

المجمو

81

20

ع
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ثالثاً  :تكافؤ مجموعتي البحث .

تـ تكافؤ مجموعتي البحث إحصائيا في بعض المتغيرات التي قد تؤثر في

نتائج التجربة  ،ومف ىذه المتغيرات - :
 .1المعمومات السابقة لمادة العموـ .2 .العمر الزمني باألشير .

.3الذكاء .

رابعا  :مستمزمات البحث ومصادرة 0

 .1تحديد المادة العممية .

ينبغي قبؿ البدء بإجراء التجربة تحديد المادة العممية التي ستدرس لكال
المجموعتيف خالؿ الفصؿ الدراسي األوؿ .لذلؾ حددت الموضوعات الدراسية عمى
وفؽ مفردات المنيج مف كتاب العموـ
 .2تحديـد األىداف السموكيـــة .
تمت صياغة األىداؼ السموكية اعتماداً عمى األىداؼ العامة والخاصة التي

أعدتيا و ازرة التربية لمادة العموـ لمصؼ الخامس االبتدائي

وعمى محتوى المادة

التعميمية لموحدات الثالث المقرر تدريسيا خالؿ مدة إجراء التجربة  ،إذ بمغ عدد
األىداؼ السموكية (  ) 41ىدفاً سموكياً معتمدة عمى تصنيؼ بموـ في المجاؿ

المعرفي ذي المستويات المعرفية الثالثة ( التذكر  ،الفيـ  ،التطبيؽ ) ( عودة ،

 : 1985ص . ) 52
وقد عرضت األىداؼ السموكية مع محتوى المادة العممية عمى مجموعة مف
الخبراء  ،لمعرفة مدى تغطيتيا لممادة ومدى استيفائيا لشروط صياغة األغراض
السموكية ومال ءمة مستوياتيا المعرفية  .وقد أتفؽ الخبراء عمى نسبة
األغراض السموكية التي تمثؿ المحتوى .
466
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 .3إعداد الخطط التدريسيـــة .

تـ إعداد خطط تدريسية لمموضوعات التي درس

ت عمى وفؽ أسموب تمثيؿ

األدوار لممجموعة التجريبية  ،واعداد خطط تدريسية عمى وفؽ الطريقة االعتيادية
لممجموعة الضابطة في ضوء محتوى المادة الدراسية المقررة واألىداؼ السموكية
لمادة العموـ  ،وقد عرضت ىذه الخطط عمى مجموعة مف الخبراء  ،لإلفادة مف
مالحظاتيـ وفي ضوء ذلؾ أجري عدد مف التعديالت  ،وأعدت بقية الخطط
التدريسية التي بمغ عددىا ( )24خطة تدريسية بواقع (  )12خطة تدريسية يومية لكؿ
مجموعة .
 .4ضبط المتغيرات ( السالمة الداخمية والخارجية ) .
بعد تييئة مستمزمات البحث وأدواتو لجأت الباحثة إلى ضبط بعض المتغيرات
فعمى الرغـ مف إجراء التكافؤ اإلحصائي الذي يعد واحداً مف المتغيرات الميمة التي

تؤثر في المتغير التابع  ،فقد تـ ضبط بعض المتغيرات الدخيمة ( غير التجريبية )
التي قد تؤثر في سالمة التجربة والتصميـ التجريبي والدقة الكافية لمنتائج ( فاف داليف
 : 1986 ،ص  ) 380ومف تمؾ المتغيرات -:
كانت المادة الدراسية المحددة لمتجربة موحدة لمجموعتي البحث وقد حددت
بػ( )12موضوع ا عمى وفؽ تسمسميا الزمني 0
خامســـاً  :أدوات البحث

لموصوؿ إلى أداة تتوفر فييا شروط األداة التي مف خالليا يتـ تحقيؽ

األىداؼ المخطط ليا في البحث  ،فقد اعتمد مقياس الدافعية لتعمـ العموـ و االختبار
التحصيمي - :
 .1مقياس الدافعية لتعمم العموم .
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ىو أداة لقياس دافعية تمميذات الصؼ الخامس االبتدائي لتعمـ العموـ لمعرفة
تأثير أسموب تمثيؿ األدوار عمى دافعيتيف لتعمـ العموـ .
ولعدـ وجود مقياس جاىز يناسب ىذه المرحمة فقد اعتمدت

فقرات مقياس الدافعية

المعد لمصؼ األوؿ المتوسط  ،والذي يتكوف مف (  )48فقرة  ،وقد تـ
لتعمـ العموـ
ّ
حذؼ وتعديؿ لبعض فقراتو ليتالءـ مع مستوى التمميذات بعد أف عرض عمى
مجموعة مف الخبراء لإلفادة مف آرائيـ ومالحظاتيـ وعمى النحو اآلتي :

أـ صالحيــــة فقرات مقياس الدافعية لمتعمم .
عرضت (  ) 48فقرة عمى مجموعة مف الخبراء لمتأكد مف صالحيتيا وعدـ
صالحيتيا في قياس دافعية التمميذات لتعمـ العموـ عمى وفؽ تعريؼ الدافعية لمتعمـ
المرفؽ مع المقياس والمرحمة الدراسية المقرر إجراء االختبار عمييا مف حيث كوف
العبارة مالئمة أو تحتاج إلى تعديؿ أو حذؼ واقتراح البديؿ المناسب ليا .
وقد تمت اإلفادة مف آراء الخبراء ومقترحاتيـ بشأف فقرات المقياس  ،فحذفت (
 ) 28فقرة  ،وعدلت بعض الفقرات حتى تـ االتفاؽ عمى (  ) 20فقرة بحيث حصمت
عمى نسبة اتفاؽ  ، % 100وعدت جميع الفقرات صالحة لقياس دافعية التمميذات
لتعمـ العموـ .وتـ التاكد مف القوة التمييزية والصدؽ الضاىري والثبات حسب بطريقة
اعادة االختبار (.ممحؽ )1
تـ إعطاء فكرة عف اليدؼ مف المقياس الذي يتكوف مف ثالثة بدائؿ وىي

(

موافقة  ،غير متأكدة  ،غير موافقة )  ،ويطمب مف المفحوصات قراءة فقرات المقياس
بدقة وعناية مع متابعة الباحثة ليف  ،ووضع عالمة (
وآرائيف دوف أف تترؾ أي فقرة دوف إجابة .
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إذ اصبح المقياس جاى اًز لعرضو عمى التمميذات والذي يتكوف مف (  )20فقرة ،

منيا عشر فقرات إيجابية (
سمبية

 ، ) 1،3،4،6،7،11،14،16،19،20وعشر فقرات

(  ، ) 2،5،8،9،10،12،13،15،17،18ولكؿ فقرة ثالثة بدائؿ ( موافقة

 ،غير متأكدة  ،غير موافقة )  ،إذ يعطى لمبديؿ موافقة ( درجتيف )  ،ولمبديؿ غير
متأكدة (  )1درجة واحدة  ،ولمبديؿ غير موافقة (صفر)  ،وبذلؾ تكوف أعمى درجة
( ، )40واقؿ درجة ( ، )20مف الناحية النظرية (.ممحؽ )3

 . 2بنـــاء االختبار التحصيمي .

يمكف أف يحتوي االختبار عمى عدد كبير مف األسئمة تساعد عمى تغطية

مخرجات التعمـ تغطية شاممة  ،ولذلؾ فأف استخداـ االختبارات الموضوعية تمكف
المعمـ مف الحصوؿ عمى مقياس صادؽ وثابت يقيس مستوى تحصيؿ المتعمـ بشكؿ
سميـ ( أبو عالـ  : 1987 ،ص ، ) 182 – 181
ولما كاف البحث الحالي يتطمب بناء اختبار تحصيمي لقياس تحصيؿ تمميذات
عينة البحث  ،فقد تـ ما ياتي :
 .1أعداد الخارطــة االختباريــة .

تـ إعداد الخارطة االختبارية بيدؼ توزيع فقرات االختبار التحصيمي عمى

مختمؼ أجزاء المادة العممية وعمى جميع األغراض السموكية المحددة بصورة
متجانسة  ،وقد احتوت الخارطة االختبارية الوحدات الثالث مف كتاب العموـ لمصؼ
الخامس االبتدائي والمستويات الثالثة لتصنيؼ بموـ  ،والوقت الالزـ عدد الحصص
الالزمة لتدريس كؿ وحدة كما في الجدوؿ (-: )3
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الجدوؿ ()3
جدوؿ المواصفات
الوقت

النسبة

بالدقيقة

المئوية

تذكر

لموقت
45

تطبيؽ%10
6
10

18
حصة

 720دقيقة 30
12
25
حصة
 480دقيقة
 10حصة
 400دقيقة

المحتوى

الوحدة
األولى
الوحدة
الثانية

المجمو

المستويات الثالثة لبموـ

 %35ع

 %55فيـ
2

18

7

4

1

12

6

4

1

11

الوحدة
الثالثة
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 40حصة % 100
1600
دقيقة

14

23

4

41

 .2صياغة فقرات االختبار التحصيمي .
تألؼ االختبار مف (

 )41فقرة اختبارية موزعة عمى (  )21فقرة اختبارية مف

نوع اختيار مف متعدد  ،و (  )10فقرات اختبارية مف نوع أسئمة التكميؿ  ،و ( )10
فقرات اختبارية مف نوع أسئمة الخطأ والصواب  ،ووزعت أرقاـ فقرات االختبار
التحصيمي عمى مستويات المعرفة الثالثة ( تذكر  ،فيـ  ،تطبيؽ
أ  .صدق االختبار

Test Validity

مف العوامؿ الميمة التي ينبغي أف يتأكد منيا واضع االختبار ىو صدؽ

االختبار  ،ويقصد بو ىو " مقدرة االختبار عمى قياس ما وضع مف أجمو أو السمة
المراد قياسيا "( ميخائيؿ  : 1997 ،ص .) 677
وتـ االعتماد عمى الصدؽ الظاىري ( Validity

 ) Faceالذي يمثؿ

المظير العاـ لالختبار أو الصورة النيائية لو مف حيث نوع المفردات وكيفية
صياغتيا ومدى وضوح ىذه المفردات
تحميـل فقرات االختبار التحصيمي

Test Item Analysis

يقصد بتحميؿ فقرات االختبار " مراجعة االختبار لمكشؼ عف نواحي القوة

والضعؼ فيو " ( أبو عالـ  : 1987 ،ص . ) 232
والغرض منو الكشؼ عف مستوى سيولة الفقرات وصعوبتيا مف أجؿ تعديميا
أو إعادة صياغتيا وحذؼ الفقرات غير المالئمة منيا  ،لذلؾ طبؽ االختبار عمى
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عينة استطالعية قدرىا (  ) 100تمميذة مف مدارس متعددة  .وبعد تصحيح اإلجابات
 ،رتبت الدرجات تنازلياً مف أعمى درجة إلى أدنى درجة  ،واختيرت الػ(

) % 27

العميا والػ (  ) % 27الدنيا مف الدرجات  .حيث بمغت أعمى درجة لمجموعة
الدرجات العميا (  ، )35وبمغت أدنى درجة لمجموعة الدرجات الدنيا (  ، )18وبذلؾ

يكوف عدد التمميذات في المجموعتيف ( العميا والدنيا ) (  )54تمميذة  ،بعد ذلؾ تـ
حساب معامؿ الصعوبة وقوة التمييز لمفقرات

وحسب ثبات االختبار يطريقة اعادة

االختبار
سادساً  :تطبيق التجربــة النيائي .

طبؽ مقياس الدافعية لتعمـ العموـ في وقت واحد عمى تمميذات المجموعتيف

التجريبية والضابطة
وقاـ احد الباحثيف بالتدريس باالعتماد عمى الخطط التدريسية اليومية المعدة
عمى وفؽ اسموب تمثيؿ االدوار لممجموعة التجريبية  ،وعمى وفؽ الطريقة االعتيادية
لممجموعة الضابطة  ،واستمرت التجربة (  )12اسبوعا وبعد انتياء التدريس طبؽ
االختبار التحصيمي و مقياس الدافعية عمى المجموعتيف التجريبية والضابطة
سابعاً  -:الوسائل اإلحصائية .

تحقيقاً ليدؼ البحث الحالي استخدمت الوسائؿ اإلحصائية اآلتية -:

 .1االختبار التائي

 . Test–Tومعادلة معانل الصعوبة ومعامل تمييز الفقرة

ومعامل ارتباط بيرسون ومعادلة فيشر
الفصل الرابع
عرض النتائج وتفسيرىا ...واالستنتاجات
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يتضمف ىذا الفصؿ عرض النتائج التي تـ التوصؿ إلييا  ،وتفسير تمؾ النتائج
وعمى النحو اآلتي :
أوالً  -:نتيجــة االختبار التحصيمي .

يتضح مف نتيجة االختبار التحصيمي أف متوسط درجات تمميذات المجموعة

التجريبية بمغ (  ، ) 33,26وكاف التبايف (  ، ) 31,47واالنحراؼ المعياري ( 5,61
)  .وبمغ متوسط درجات تحصيؿ تمميذات المجموعة الضابطة (  ، ) 25,48وكاف
التبايف (  ) 37,94واالنحراؼ المعياري (  ، )6,16وتـ حساب قيمة (  ) Fووجد أنيا
تساوي (  ) 1,205وىذا يعني أف العينتيف مسحوبتاف مف مجتمع واحد  ،وبعد
استخداـ االختبار التائي (  ) T - Testلعينتيف مستقمتيف وجد أف القيمة التائية
المحسوبة (  ، )5,387عند مستوى داللة (  ، ) 0,05ودرجة حرية (  ، )59وىي
أكبر مف القيمة التائية الجدولية البالغة (  ، )2,000وىذا يدؿ عمى أف الفرؽ ذ ا داللة
يدرسف بأسموب تمثيؿ
إحصائية تدؿ عمى تفوؽ تمميذات المجموعة التجريبية المواتي ّ
يدرسف بالطريقة االعتيادية .
األدوار عمى تمميذات المجموعة الضابطة المواتي ّ
وبذلؾ ترفض الفرضية الصفرية التي تنص عمى أنو " ال توجد فروؽ ذو

يدرسف
داللة إحصائية بيف متوسط درجات تمميذات المجموعة التجريبية المواتي ّ

يدرسف
بأسموب تمثيؿ األدوار  ،ومتوسط درجات تمميذات المجموعة الضابطة المواتي ّ

بالطريقة االعتيادية "  .والجدوؿ ( )4يوضح ذلؾ -:
الجدوؿ ()4

الوسط الحسابي  ،التبايف  ،القيمة التائية المحسوبة والجدولية  ،والدالالت اإلحصائية
لدرجات المجموعتيف في االختبار التحصيمي
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حجـ الوسط
العي الحساب التبايف
نة

الضابطة 31
التجريبية 30

ي

االنحراؼ د.
المعياري ح

6,16 37,94 25,48
5,61 31,47 33,26

القيمة التائية
المحسوبة
الجدولية

5,387 59

الداللة
اإلحصائية

 2,000دالة
إحصائياً

تفسي ػػر النتيجة
يمكن أن ترجع نتيجة البحث الحالي إلى واحد أو أكثر من العوامل اآلتية -:
 .1أف أسموب تمثيؿ األدوار خير العوامؿ في تعويد التالميذ فف اإللقاء والتمثيؿ

واتقاف التعبير وانتزاع الخوؼ والخجؿ مف نفوسيـ وطبعيـ عمى االتزاف والجرأة في
القوؿ والثقة بالنفس

.

 .2يتميز ىذا األسموب بفاعميتو حيث يزيد مف استثارة التالميذ لمتعمـ ألنو يجعؿ مف

عممية تعمـ أي مادة شيئاً مسمياً سا اًر يغمرهُ جو مف المرح واالستمتاع في الوقت
وبالتالي ينمو حب التعمـ لممواد ودراستيا لدى تالمذة المرحمة االبتدائية( مسمـ ،
 : 1994ص . ) 411

 .3يساعد ىذا األسموب عمى تثبيت المعمومات والحقائؽ في ذىف التالميذ  ،ألف أثر

التمثيؿ في إدراكو أعمؽ وأبقى مف أثار أساليب الشرح واإليضاح والتسميع العادي .
ثانياً  -:نتيجــة مقياس الدافعية لتعمم العموم .
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يوجد فرؽ ذو

لغرض التحقؽ مف الفرضية الثانية التي تنص عمى انو " ال

داللة إحصائية بيف دافعية تمميذات المجموعة التجريبية المواتي يدرسف بأسموب تمثيؿ
يدرسف بالطريقة االعتيادية "
األدوار  ،ودافعية تمميذات المجموعة الضابطة المواتي ّ
.
تـ تطبيؽ االختبار ( مقياس الدافعية لتعمـ العموـ ) عمى مجموعتي البحث
قبؿ بدء التجربة وبعدىا  ،وحسبت داللة الفرؽ بيف متوسط درجات التمميذات في
االختباريف القبمي والبعدي عمى النحو اآلتي :
 .1المقارنة بيف مجموعتي البحث التجريبية والضابطة في اختبار مقياس الدافعية
لتعمـ العموـ قبؿ بدء التجربة لمعرفة داللة الفروؽ بيف المجموعتيف  ،ولـ تكف ىناؾ
فروؽ ذات داللة إحصائية  ،كما في الجدوؿ (: )5
الجدوؿ ()5
لدرجات المجموعتيف في االختبار القبمي لمقياس الدافعية لتعمـ العموـ .
المجموع

حجـ

ة

العينة

الضابطة 31
التجريبية 30

الوسط
الحساب
ي

االنحراؼ
المعياري

4,08 26,29
5,74 27,73

قيمة
F
0,50
5

القيمة التائية
المحسوبة الجدولية
1,184

2,000

الداللة
اإلحصا
ئية
غير دالة
إحصائياً

 .2المقارنة بيف مجموعتي البحث التجريبية والضابطة في اختبار مقياس الدافعية

لتعمـ العموـ بعد التجربة لمعرفة تأثير المتغير المستقؿ ( أسموب تمثيؿ األدوار ) في
الدافعية لتعمـ العموـ  ،كما في الجدوؿ (: )6
الجدوؿ ()6
لدرجات المجموعتيف في االختبار البعدي لمقياس الدافعية لتعمـ العموـ .
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المجموعة
الضابطة
التجريبية

حجـ
العينة
31
30

الوسط
الحساب
ي
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االنحراؼ

القيمة التائية

المعياري

المحسوبة الجدولية

4,27 28,35
4,52 35,63

6,765

مف مالحظة النتائج الواردة في جدوؿ (

2,000

الداللة
اإلحصا
ئية
دالة
إحصائياً

 ، )11يتبيف أف الوسط الحسابي

لدرجات المجموعة التجريبية عمى مقياس الدافعية لتعمـ العموـ ( البعدي ) ىو
( ، )35,63واالنحراؼ المعياري ىو (  ، ) 4,52بينما كاف الوسط الحسابي لدرجات
المجموعة الضابطة (  ، ) 28,35وكاف االنحراؼ المعياري (  ، )4,27وتـ حساب
قيمة (  ) Fووجد أنيا تساوي (  ) 0,892وىذا يعني أف العينتيف مسحوبتاف مف
مجتمع واحد  ،وباستخداـ االختبار التائي لعينتيف مستقمتيف بيف متوسطي درجات

مجموعتي البحث  ،تبيف أف القيمة التائية المحسوبة ىي (  ، )6,765بينما كانت القيمة

التائية الجدولية عند مستوى داللة (  ، ) 0,05وبدرجة حرية (  )59تساوي (  )2,000وىذا
يدؿ عمى وجود فرؽ ذي داللة إحصائية بيف مجموعتي البحث .

تفسير النتيجة

يمكن أن تعزى ىذه النتيجة إلى واحد أو أكثر من العوامل اآلتية -:
 .1استخداـ األساليب الحديثة ( غير التقميدية ) مثؿ أسموب تمثيؿ األدوار الذي ييدؼ
إلى المتعة التربوية والى تشويؽ التمميذ ألداء واجبو والتعبير عف نفسو بالصورة التي
يتمناىا ( القاعود  : 1996 ،ص . ) 149

 .2حاجة التمميذات إلى التعبير عف مشاعرىف واإلفصاح عف األفكار باإلشارة

والقوؿ .
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 .3طبيعة المرحمة االبتدائية بشكؿ عاـ  ،وصؼ الخامس االبتدائي بشكؿ خاص كونيا

أكثر المراحؿ ولوعاً بالتمثيؿ والتقميد  ،ألف التالميذ بطبيعتيـ مغرموف بالتقميد والمحاكاة ،

مما يؤدي إلى زيادة دافعيتيـ نحو العموـ وبالتالي إلى تحسيف المستوى العممي والتحصيمي

( القيسي  : 1962 ،ص . ) 69 - 64
االستنتاجػات

في ضوء النتائج التي تـ التوصؿ إلييا في البحث الحالي يمكف استنتاج ما يأتي -:

 .1يعد أسموب تمثيؿ األدوار أسموباً فعاالً في زيادة دافعية التمميذات نحو تعمـ العموـ

وارتفاع المستوى التحصيمي لدييف .

 .2يمكف ألسموب تمثيؿ األدوار أف يسيـ في إقامة العالقات بيف المعممة وتمميذاتيا مف

جية وما بيف التمميذات أنفسيف مف جية أخرى .

 .3تفاعؿ تمميذات عينة البحث مع أسموب تمثيؿ األدوار مف خالؿ التمثيميات المعَّدة ليذا

الغرض مما أدى إلى تشجيعيف وابداعيف في التمثيؿ داخؿ حجرة الدراسة .

the traditional methods used in teaching general
sciences that depend on memorization and the weakness of
the professional and scientific abilities of the primary school
teachers of General sciences in most primary school that
have resulted in the low percentage of success during the last
eleven years , the researcher applied a modern style in
teaching General sciences . It is the style of role playing that
may lead to the increase in the achievement and motivation
of primary school girls . this style depends on playing roles
prepared for 5th primary school girls and through these
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roles the scientific subject can be clarified and simplified .
Thus, the educational target can be carried out .
This Study aims at knowing the effectiveness of role
playing in the achievement of the 5th primary school girls
and their motivation in learning general sciences through
following two hypotheses :
There is no meaningful statistical difference at the level .1
of (0.05) between the average marks of the
achievement of the primary school girls of the
Experimental Group that are taught by the Role Playing
Style and the average marks of the achievement of those
of the Control Group that are taught by the traditional
method.
There is no meaningful statistical difference at the level .2
of (0.05) between the and motivation of primary school
girls of the Experimental Group that are taught by the
Role Playing Style and the motivation of primary school
girls of the Control Group that are taught by the
traditional method .
The experimental design was used (the post test for the
achievement and the pre and post test for the motivation for
learning General sciences) . Two sections of the 5th year
primary school girls were randomly chose and they from the
sample of the study, which consists of (61) pupils: (30) as the
experimental group and (31) as the control group.
The two groups were equalized concerning three variables:
previous knowledge, age and the standard of intelligence.
Then the researcher prepared an achievement test submitted
it to the jury member to decide its face validity . The
reliability of the test was measured by re – test . Then , the
difficulty coefficient and the achievement test were found .
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The results of the experiment show that the primary
school girls of the Experimental Group taught by the Role
Playing Style were better than the primary school girls of
the Control Group taught by the traditional method with a
meaningful statistical difference in both achievement and
motivation to learn general sciences .
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)1( ممحؽ
مقياس دافعية تمميذات الصؼ الخامس االبتدائي
متأكدة
موافقة

موافقة
غير

غير

. لتعمـ العموـ
الفقــــــــــرات

ت

. احب كؿ ما يخص مادة العموـ

1

. ال احب رسـ تجارب العموـ في دفتر العموـ

2

تساعدني مادة العموـ عمى فيـ بعض الظواىر

3
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الطبيعية
4

أتعمـ العادات الصحيحة السميمة مف خالؿ مادة
العموـ .

5

درس العموـ طويؿ وممؿ.

6

أتشوؽ لبدء درس العموـ .

7

يسرني عمؿ أي نشرة صفية تتضمف موضوعا مف
مادة العموـ .

8

اق أر مادة العموـ ألنجح فقط .

9

افرح عندما تغيب معممة العموـ .

 10ادرس العموـ رغماً عني .
 11احزف عندما احصؿ عمى درجة قميمة في مادة العموـ
.
 12اكثر ما أتعممو في درس العموـ غير مفيد في حياتي
العامة
 13قدرتي عمى فيـ مادة العموـ ضعيفة .
 14اشعر أف صديقاتي يعدونني مف التمميذات
المجتيدات في العموـ .
 15أتوقع الفشؿ اكثر مف النجاح عندما أدخؿ امتحاف
العموـ .
 16احب أف أكوف مف التمميذات المجتيدات في العموـ .
 17ال اشعر أف مادة العموـ تعطيني ما أطمب مف
معمومات عممية .
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 18ال أىتـ باألسئمة الصعبة التي تقوليا معممة العموـ
في الصؼ .
 19أحاوؿ دائماً أف أتفوؽ عمى صديقاتي في امتحاف
العموـ

 20اشعر بالفرح عندما تطمب مني العموـ شرح مادة
العموـ أماـ صديقاتي .
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