
  عمار فاضل حسن. م                             ٢٠١٣ایلول لسنة . مجلة الفتح . العدد الخامس والخمسون 
  حسین محمد علي. م.م                                                                                                    

 

 -٨٣-  

خرائط المفاھیم وتأثیراتھا في 
اكتساب مفاھیم المسرح المدرسي 
 لطالبات الصف الرابع االعدادي 

  
         جامعة دیالى/ كلیة الفنون الجمیلة       عمار فاضل حسن . م
  جامعة دیالى/ كلیة الفنون الجمیلة        م حسین محمد علي حسین . م

  
 : ملخص البحث

فاھیم في اكتساب مفاھیم المسرح المدرسي ھدف البحث تعرف اثر خرائط الم
  . طالبات الصف الرابع االعدادي لدى

 - الضابطة ( م الباحثان المنھج التجریبي ذي تصمیم المجموعتین استخد
  . ھدف البحث من وذات  االختبارین القبلي والبعدي لتحقق) التجریبیة

ع االدبي، الفر -البحث من طالبات الصف الرابع  االعدادي اتاختیرت عین
ثم ، دیالى -قضاء بعقوبة -في ثانویة فاطمة للبنات ٢٠١٣-٢٠١٢للعام الدراسي 

ً الى مجموعتین االولى تجریبیة مكونة من  وزعت طالبات درست ) ٨(العینة عشوائیا
طالبات درسن بالطریقة ) ٨(باستخدام طریقة خرائط المفاھیم والثانیة مكونة من 

  .االعتیادیة
ً من اعد الباحثان اخت ً معرفیا فقرة ومن نوع االختبار من متعدد وقد ) ٢٠(بارا

ً عن ثباتھ   . تحقق الباحثان من صدقھ وخصائصھ فضال
في )  خرائط المفاھیم( توصلت نتائج الدراسة الى التأثیر االیجابي لطریقة 

م واكتساب مفاھیم المسرح المدرسي اكثر من التأثیر الذي تركتھ الطریقة علت
  .لمتبعة في تدریس المسرح المدرسياالعتیادیة ا

Abstract : 
         The aim of the study is knowing the effect of conception 
maps in the acquisition of the concept of school theatre for the 
fourth year preparatory female school students. 
        The researchers use experimental – control design with pre-
test and post test to achieve the aim of the study. 
        The fourth year preparatory female school students – 
literary branch – from Fatima preparatory school for girls – 
Baquba district – Diyala has been chosen to represent the 
sample of the study for the academic year 2012 – 2013. The 
sample has been distributed randomly into two groups. The first 
group is experimental which consists of (8) students taught by 
using conception maps and the second group consists of (8) 
students taught in the normal way.  
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        The researchers constructed cognitive test consists of (20) 
items with multiple choice items. The researchers verify the test 
validity, property as well as its reliability. 
        The results of the study arrives at the positive effect of 
teaching by using (conception maps) in learning and acquiring 
the concept of school theatre more than the effect of the normal 
way used in teaching concept of school theatre.     

  
 الفصل االول

 : شكلة البحثم
ً لتأثیر التربیة الفنیة بشكل عام وما یتصوره        ً جیدا یعد المسرح المدرسي مؤشرا
 ،في التطبیق العمليبھ الطالب من خالل ھذه التجربة سفاعلیتھا وما یكت عن المرء

كما تؤكد الدراسات على ان المشاركة الفعالة للطالب في العروض التمثیلیة خالل 
ً ا فھي تنمي التذوق الموسیقي وتطور  ،لتحضیر والتدریب والعرض یثرى بھا فنیا

كما ان الطالب یختبر قدرتھ على الغناء والتعرف على صوتھ  ،الروح التشكیلیة
وقدرة جسمھ وكذلك القدرة على التخیل والتركیز واالسترخاء الى جانب الحس 

لمعرفي یحتم تبني اسالیب والتقدم ا ،)١٠٢، ص ٢٠٠٦كرومي ، (.المعماري لدیھ
حیث اصبح المسرح  ،علمیة سلیمة تقود المؤسسة التربویة وفق منھجیة واضحة

ً من العملیة التربویة ومن النشاطات  ً اساسیا المدرسي في اآلونة االخیرة جزءا
 ً بل ان كثیر من الدراسات اثبتت ان مسرحة المناھج التربویة تؤدي  ،الالصفیة تحدیدا
فلم یعد  ،إدراك الطلبة ئج فاعلة وغایة في االھمیة على مستوى الى تحقیق نتا

صبح وسیلة مھمة أالمسرح المدرسي مجرد نشاط تكمیلي یقام كنوع من التسلیة بل 
 ٢٠٠٩الخواجھ ، ( العملیة التربویة یمكن ان تسھم في خلق اجواء تدریسیة مثالیةفي 

ات التوعیة والتثقیف ولما كان المسرح المدرسي اداة فعالة من ادو ،)١٣،ص
 من فان ، )٨، ص١٩٩٤زیتون ، (والترفیھ والتذوق الفني والجمالي وتنمیة المھارات

على فھم تفاصیل الطبیعي ان یتضمن ھذا الفن الھادف مفاھیم فنیة تساعد الطالب 
واجزاء ومرتكزات ھذا الفن وبالتالي سیكون من السھل علیھ المشاركة الفعالة في 

الى ان وجود  )١٩٩٤زیتون (اذ اشار  ة المقدمة في المدارس،روض المسرحیالع
الصعوبات في تعلم المفاھیم واكتسابھا یرجع الى تفاوت المفاھیم من حیث انواعھا 

 )٨،ص١٩٩٤زیتون،(ومنھا المجرد ومنھا المحسوس  فمنھا بسیط ومنھا المعقد 
ا مراس مناقشتھجال االشراف على المطبقات في المدمومن خالل عمل الباحثان في 

مع عدد من مدرسات التربیة الفنیة في المدارس والندوات والحلقات النقاشیة وجدوا 
ً صعوبة استیعاب مفاھیم المسرح  ان غالبیة الطالبات في المرحلة الثانویة یجدن

اسالیب جدیدة في تدریس في البحث عن  نیالباحثاثارة اھتمام  الى المدرسي مما ادى
رسي ومنھا استخدام خرائط المفاھیم لمعرفة اثارھا في اكتساب موضوع المسرح المد

ھل التدریس بطریقة خرائط   التساؤل الباحثان وضعلذلك  ،المدرسي مفاھیم المسرح
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المسرح المدرسي لدى طالبات الصف الرابع  مفاھیم المفاھیم اثر في اكتساب
  ؟ ياالعداد

 :اھمیة البحث 
  :ط االتیة تتجلى اھمیة البحث في النقا      

یعد البحث الحالي بحسب علم الباحثان االول في استخدام طریقة خرائط  .١
 .المفاھیم في تخصص التربیة الفنیة 

قد تساعد نتائج البحث الحالي مدرسي التربیة الفنیة في المدارس الثانویة في  .٢
 .اعتماد طریقة خرائط المفاھیم في تدریس مادة التربیة الفنیة 

القسام العلمیة التي تدرس فیھا مادة المسرح المدرسي سواء ایفید ھذا البحث  .٣
 .لیات التربیة االساسیة كلیات الفنون الجمیلة او ككانت في 

اھمیة المفاھیم في توسیع مدركات الطلبة واثارة انتباھھم الى ما ھو ابعد من  .٤
 .الحفظ االصم والخروج من دائرة التلقین 

لتربویة والتعلیمیة التي تفید الباحثین یعد ھذا البحث اضافة الى المكتبة ا .٥
 .والدارسین 
 :ھدف البحث 

اثر طریقة خرائط المفاھیم في اكتساب مفاھیم المسرح  تعرف یھدف البحث
  .د طالبات الصف الرابع االعدادينالمدرسي ع

 :فرضیات البحث 
في عربین متوسط التحصیل الم )٠.٠٥(ال یوجد فرق ذي داللة عند مستوى  .١

المجموعة  اتمجموعة التجریبیة وبین متوسط التحصیل المعرفي لطلبال اتلطلب
 .الضابطة في االختبار القبلي 

بین متوسط التحصیل ) ٠.٠٥(داللة معنویة عند مستوى ذي ال یوجد فرق  .٢
المجموعة  اتالمجموعة التجریبیة وبین التحصیل المعرفي لطلب اتالمعرفي لطلب

 .الضابطة في االختبار البعدي 
 : البحث حدود

  :یقتصر البحث الحالي على ما یأتي 
 .ثانویة فاطمة للبنات  ،مدیریة تربیة دیالى :الحد المكاني  .١
 .٢٠١٣ - ٢٠١٢العام الدراسي : الحد الزماني  .٢
 .المسرح المدرسي .ب     .مادة التربیة الفنیة . أ    :الحد الموضوعي  .٣
 .دبيطالبات الصف الرابع االعدادي، الفرع اال: الحد البشري .٤
 
 

 : تحدید المصطلحات
بانھا اشكال تخطیطیة تربط  )٢٠٠٨والعدیلي سمارة (عرفھا  :خرائط المفاھیم :اوالً 

المفاھیم ببعضھا البعض عن طریق خطوط او اسھم یكتب علیھا كلمات تسمى كلمات 
  . )٩١، ص ٢٠٠٨سمارة والعدیلي ، (الربط توضح العالقة بین مفھوم وآخر
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 ً ھم فبانھ ما یتكون عند المتعلم من معنى و) ١٩٩٤زیتون (عرفھ :االكتساب :ثانیا
  .)٧٨، ص ١٩٩٤زیتون ، (ویرتبط بكلمة او مصطلح او عبارة معینة 

 ً بانھ ذلك الوسیط التربوي الذي )  ٢٠٠٩شواھین (عرفھ : المسرح المدرسي:ثالثا
ً ومن التربیة وتعال ً یمھیتخذ من المسرح شكال   .)٣ص،  ٢٠٠٩شواھین ، (ا مضمونا

 الثاني الفصل
 االطار النظري

  .خرائط المفاھیم  -:اوالً 
احدى التطبیقات التربویة لنظریة  تعد خرائط المفاھیم :معنى خرائط المفاھیم .١

ن إذ إساس تعلم المفاھیم أوزبل التي تؤكد ان فھم العالقات بین المفاھیم ا
ات المنظمة ن المعلومأكدت أنظریة اوزبل المتعلقة بالتعلم ذي المعنى قد 

ذا ما كانت في إالمؤلفة من المفاھیم یمكن بسھولة ان یتعلمھا الفرد المتعلم 
 دقیقةصورة بنائي ھرمي تقع المفاھیم في وسط الھرم اما المعلومات ال

وتفصیالتھا فتؤلف قاعدة الھرم وھي بذلك تعتمد على التكوینات المعرفیة 
رفیة الداخلیة التي تحدث لھ اثناء التي تؤخذ بالحسبان المتعلم والمتغیرات المع

وتستخدم ) . ٢٢٤، ص١٩٧٨عثمان، ) ( ٣٨٦، ص١٩٧٢، جابر.( التعلم
خرائط المفاھیم للتخطیط وللتعلم وھي اداة لتقویم عوائد الطلبة ونتاجاتھم في 
جمیع مراحل التعلیم من ریاض االطفال حتى مراحل التعلیم الجامعي وقد 

خدام الخرائط المفاھیمیة یعزز التعلم ویزید اظھرت نتائج الدراسات ان است
مما ادى الى شیوع استخدامھا في جمیع  المختلفة التحصیل الدراسي في العلوم

میادین التربیة حتى اصبحت مالزمة للمفردات الدراسیة والكتب المدرسیة 
ان خریطة ) Barbara، ١٩٨٥( وتؤكد ) . ٣٨١، ص  ٢٠٠٢عطا هللا ، .(

تقنیة التسلسل الھرمي لتنظیم االفكار عن الموضوع المفھوم عبارة عن 
 الرئیسي المعطى 

   )Barbara, 1985 ,P . 149 ( 
یزداد االھتمام بالخرائط  :استخدام خریطة المفاھیم وتطبیقاتھا التربویة .٢

المفاھیمیة كأدوات في تشخیص االخطاء المفاھیمیة وفحصھا وتصمیم 
 ً ادوات تقویمیة فعالة تقیم التغیر  التدریس وتطویر المناھج وھي تعد ایضا

المفاھیمي في االوضاع التجریبیة والبحثیة ، وتقدم تغذیة راجعة للطلبة  
المتعلمین، وتقدم خرائط المفاھیم وظائف عدیدة یمكن ان یكون من بینھا ما 

 : یأتي 
 . استخدام خریطة المفاھیم في تصمیم التعلیم  . أ

 . م سالیب تعلأاستخدام  خرائط المفاھیم ك . ب
 . یةجعال –استخدام خرائط المفاھیم كأدوات تقویمیة تشخیصیة  . ت
ین وتأھیلھم ماستخدام خرائط المفاھیم في برامج عداد وتطویر المعل . ث

ً في اثناء الخدمة او قبلھا  ً ومھنیا ً ومسلكیا ، ٢٠٠٧زیتون، . (تربویا
  )٥٣١ص
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عد الخرائط ت:م والتعلم یاالبعاد التي تحققھا الخرائط المفاھیمیة في التعل .٣
المفاھیمیة اداة تعلیمیة ذات فائدة كبیرة في تمثیل التغیرات التي تحدث في 
البنیة المعرفیة للمتعلمین عبر الزمن كما انھا تساعدھم على كیف 

، كما یمكن تشجیع النمو الموجب لمفھوم ) Learn how of Learn(یتعلمون
مون والتأكید على تعلم الذات من خالل مساعدة المتعلمین على تعلم كیف یتعل

ً )Jegede,1990,P960(ذي المعنى  ، وان الخرائط المفاھیمیة تلعب دورا
ً في تنظیم وضبط عملیة التعلیم والتعلم وذلك عن طریق تنظیم محتوى  مھما

ر الخرائط المفاھیمیة في ایجاد الطریقة والمنھج الدراسي حیث یبرر د
ن المفاھیم في المنھج الدراسي مما لترابطیة بیاالمناسبة التي توضح السالسل 

ابو .( یسھل على المتعلمین استیعاب المادة الدراسیة وتحقیق التعلم الفعال
  )١٧٠،ص١٩٩٩جاللة، 

ن تتصف خرائط المفاھیم بصفات معینة أیجب : مواصفات خرائط المفاھیم  .٤
كي تحقق الغرض المطلوب وھي تنشط العملیات العقلیة في اثناء التعلم ومن 

  : لمواصفات ما یأتي اھذه  اھم
ن تشمل ھذه الخرائط على االفكار الرئیسیة التي وردت في أیجب : الشمولیة  . أ

 . ن ال تھتم بالتفصیالت أمضمون المادة الدراسیة بشكل شمولي و
یجب ان تعمل خرائط المفاھیم على تصویر ھذه االفكار بشكل : التنظیم  . ب

 . ئیسیة الى االقل منھا عمومیةمنتظم بحیث تتسلسل من الفكرة العامة الر
یجب ان تكون خرائط المفاھیم دقیقة في توضیحھا للعالقات التي تربط : الدقة  . ت

بشكل مختصر فوق الخط الذي یصل بین  وذلك بكتابتھ بین االفكار الرئیسیة
 . فكرة واخرى

ان خرائط المفاھیم یجب ان ترسم بشكل واضح غیر معقد بحیث : الوضوح  . ث
 )١٩٢، ص٢٠٠٤دروزة، . (فكار الرئیسیة بشكل مباشرتصور فیھا اال

 ً   المسرح المدرسي: ثانیا
١.  ً   : مفھوم المسرح المدرسي تربویاً وفنیا

منذ بدایة القرن تنبھت كثیر من دول العالم الى خطورة العملیة التربویة   
فاخذت بتعدیل سیاستھا التربویة من حیث المنھج وطرائق التدریس وحاجات الطالب 

لمسرح في میدان ایات التربویة كالتلفزیون والحاسوب وندخلت التقأسیة والذھنیة فالنف
وتمتزج معھا في  ة التعلیمیةرالتربیة، اذ اعتبرت من اھم المواد التي تتالئم مع الخب

ً عن النشاطات المدرسیة  التي اولتھا التربیة الحدیثة اھمیة اطار متكامل ، فضال
مل النشاطات المسرحیة بوجھ شوتنویع مجاالتھا لتخاصة بتوسیع اطار ممارستھا 

خاص، بعد ان تأكد من خالل الكثیر من الدراسات والبحوث بانھا تساعد على تحقیق 
ا یخص العالقة بین ماالنجاز الدراسي المتقدم وتنمیة عالقات انسانیة متطورة وفی

ن انھما ال التربیة والمسرح، اذ یعمل المربي والفنان في نفس االطار بالرغم م
عرفة یسلكان نفس الطریقة، فعند  تقابلھما یكتشفان ان لھما الرغبة في تحصیل الم

رشاد نحو اكتشاف إا یتفقان عندما یتعلق االمر بمھوالرغبة نفسھا في العمل ، ف
، )عنصر الموقف الدرامي ، وعنصر الشخصیة( عنصرین اساسین في المسرح ھما 



  عمار فاضل حسن. م                             ٢٠١٣ایلول لسنة . مجلة الفتح . العدد الخامس والخمسون 
  حسین محمد علي. م.م                                                                                                    

 

 -٨٨-  

ة وساطة بین المسرح والطالب ولھذا سیكون من ویعد النشاط المسرحي استراتیجی
ً لھ ضمن االنشطة المدرسیة  الجراح، .( الطبیعي ان یجد النشاط المسرحي مكانا

على ھذا فان المسرح المدرسي یعني ذلك الوسیط التربوي الذي ،)٤٤ص ،٢٠٠٩
ً، مما یدلل على انھ لھ  ً ومن التربیة  وتعالیمھا مضمونا یتخذ من المسرح شكال

وصیة تتمثل في عرض  الموضوعات التربویة والمناھج الدراسیة والقضایا خص
شواھین، ( التربویة المختلفة التي تھم الطالب خالل المراحل الدراسیة المختلفة 

، ویأتي  ھنا المسرح المدرسي بوصفھ وسیلة من وسائل االتصال  )٣،ص٢٠٠٩
ً یمكننا استخدامھ في عملیة التعلیم، فھ ً جیدا یمتلك الحیویة والمرونة مما  وووسیطا

یمكنھ من تجسید الحقائق والمجردات العلمیة بشكل حسي ملموس وذلك بوضعھ 
للمادة التعلیمیة في اطار مسرحي، وھو بذلك  یعد وسیلة تعلیمیة تستثیر مختلف 
الحواس التي یمتلكھا الطالب والتي بواسطتھا یتعرف على الحیاة وھذا ما اكده علماء 

س التي یمكن استخدامھا في تلقي فكرة معینة ادى اانھ كلما زاد عدد الحو النفس على
ابو مغلي، ( ذلك الى دعمھا وتقویتھا وتثبیتھا في ذھن المستقبل والمتلقي 

، ھذا من الجانب التربوي اما من الجانب الفني فھو یعد النواة االولى )٩٨،ص٢٠٠٨
قلت ھذا الفن الى درجة عالیة  من التي رفدت الحركة المسرحیة بكوادر فنیة ھامة ن

التطور واالزدھار، ان معظم الفنانین في جمیع البلدان كانت بدایاتھم من خالل 
  )٤٤، ص٢٠١٠النواصرة، .(المسارح المدرسیة

واقرب مثال لنا رواد المسرح العراقي وفنانوه الكبار الذین ظھرت مواھبھم   
رون باستمرار الى یالمدرسة ، فھم یش وقدراتھم خالل الممارسات الفنیة االولى داخل

، كذلك فان )٦، ص١٩٨٣كرومي ، .( فضل ھذه البدایات في توجیھھم الالحق 
المسرح المدرسي یستخدم تقنیات مسرحیة بسیطة مثل الدیكور  البسیط والمالبس 
البسیطة الدالة على الشخصیة واالضاءة البسیطة دون المغاالة في عناصر 

  )٤،ص٢٠٠٩شواھین،.(العرض
  : اھداف المسرح المدرسي .٢

اھداف المسرح المدرسي كثیرة تحددھا اھمیتھ وخصوصیتھ واولى ھذه   
لحیاة االھداف التعلیم في المسرح  المدرسي مساعدة الطالب على ادراك معنى ا

  )٥٥،ص١٩٨٠ق،اعبد الرز.(والتكیف معھا والحیاة فیھا
  : تي وان ھناك الكثیر من اھداف المسرح المدرسي ومنھا اال

ان ھذا الفن یثیر في النفس االنسانیة المتعة والسرور بوصفھ یحتوي  ،المتعة .١
الدیكور،  االضاءة، المالبس ، الموسیقى، ( على العناصر الفنیة المختلفة 

 ).وغیرھا
ء عالقات ایسھم في بناء شخصیة الطالب وتكاملھا وتفاعلھا مع غیرھا وبن .٢

ً اجتماعیة جدیدة من خالل العمل المسر ً جماعیا  . حي الذي یعد عمال
التعرف على ھذا الفن وقواعده ومبادئھ واكتساب  خبرات جدیدة في التمثیل  .٣

 . واالخراج والدیكور واالضاءة وكافة عناصر العرض المسرحي 
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القضاء على اوقات فراغ الطالب واستثمارھا  في الفائدة والنفع واكتساب  .٤
الصداقة ات في ات ایجابیة مھذبة وعمل عالقیسلوك

 )٥٠،ص٢٠١٠النواصرة،(
الكشف عن المھارات الكامنة للطالب والمواھب الخاصة كالرسم والتصویر   .٥

 . والخطابة وتنمیتھا وتعویده على  الجمال والحس المرھف 
اثارة حیویة الطلبة العقلیة عن طریق اثارة الخیال الذي ھو ضرورة من  .٦

یضل حبیس االعالم  ضروریات االبداع، مما یوسع مداركھ وافاقھ وال
 . المرئي المحدود

بما ان المسرح قائم على الحوار فھو یسھم في تنمیة قدرة الطالب عل  .٧
واصل الحضاري مع االخرین ومن ثم تمكنھ من الصیاغة االدبیة للتجربة تال

 . االنسانیة
شواھین، .( تعمیق عالقة الطالب بتراثھ الدیني والحضاري واالنساني  .٨

 )٧، ص٢٠٠٩
ر في الجانب االجتماعي والنفسي، فال یمكن تكامل التغیرات االقتصادیة التأثی .٩

عھا التغیر في العادات والسلوك واالخالق والوعي م والسیاسیة اذا لم یتوازن
واحدى الوسائل الفعالة في تكامل المجتمع وتقدمھ ھي التربیة بشكل عام 

 . والتربیة الفنیة بضمنھا المسرح المدرسي بشكل خاص 
ي عند الطالب قوة النطق ویطور ھذه الملكة بشكل ایجابي النھا تحتاج ینم .١٠

ً لنفسھ  ً ومراقبا ً ومستمعا الى التدریب  الجماعي الذي یكون فیھ الطالب مؤدیا
الى جانب مراقبة االخرین لھ بھدف تقویمھ ویساعد التمثیل كذلك على فھم 

الحوار بشكل جید  الشعر وقراءتھ وااللقائھ وعلى تحسس الشعر الدرامي وفھم
 )٥٧،ص١٩٨٠عبد الرزاق ، . ( 

 : الدراسات السابقة  
الحصول على دراسات لم یتم ) التربیة الفنیة( االختصاص  بعد مسح مجال  

في میدان االختصاص بید وبشكل مباشر  لبحثتناولت موضوع اقد عربیة او اجنبیة 
  .لغة العربیة انھ وجد دراسات الدراسة في تخصصات اخرى منھا العلوم وال

  . لذلك اكتفى الباحثان بھذه االشارة 
 
 
 

 الفصل الثالث
 منھجیة البحث واجراءاتھِ 

 التصمیم التجریبي  .١
یوصف التصمیم التجریبي بانھ مخطط وبرنامج عمل لكیفیة تنفیذ التجربة       

ویقصد بالتجربة تخطیط الظروف والعوامل المحیطة بالظاھرة التي ندرسھا بطریقة 
  .)٤٨٧،ص  ٢٠٠٧عبدالرحمن وعدنان ، (ة معین
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واعتمد الباحثان تصمیم المجموعتین فئة المجموعات العشوائیة والتي تتكون من     
اذ ان المجموعة التجریبیة تتعرض الى المتغیر ،مجموعة تجریبیة واالخرى ضابطة 

اكتساب  فياما المتغیر التابع فكان التحصیل المعرفي  ،المستقل وھو خرائط المفاھیم 
  .یوضح ذلك) ١(یة والضابطة الجدول للمجموعتین التجریبمفاھیم المسرح المدرسي 

  )١(الجدول 
  التصمیم التجریبي للبحث

مقیاس المتغیر   المتغیر التابع  المتغیر المستقل   المجموعة
  التابع

  اختبار تحصیلي  تبار التحصیلياالخ  طریقة خرائط المفاھیم  التجریبیة 
  معرفي  المعرفي  قة االعتیادیةالطری  الضابطة

  
  مجتمع البحث وعینتھ .٢

ویقصد بالمجتمع جمیع مفردات الظاھرة التي یدرسھا الباحث اي جمیع االفراد     
  .)١١٣،ص  ١٩٩٨عبیدات واخرون ، (واالشیاء الذین یكونون مجتمع البحث

ادة وقد تألف مجتمع البحث من طالبات الصف الرابع االعدادي الذین یدرسون م   
 ١٦التربیة الفنیة المقررة ضمن المنھج المعد من قبل وزارة التربیة والبالغ عددھم 

اذ تم اعتماد جمیع مجتمع البحث  ، ٢٠١٣ -٢٠١٢الدبي للعام الدراسي طالبة للفرع ا
كعینة اذ تم توزیعھم بطریقة عشوائیة الى مجموعتین سمیت االولى المجموعة 

  .طالبات  ٨نیة ضمت طالبات والثا ٨جریبیة وضمت الت
  ) االختبار القبلي(الخبرة السابقة  اتمتغیر  .٣
لغرض التحقق من تكافئ المجموعتین التجریبیة والضابطة في متغیر الخبر    

ً من  السابقة  ً معرفیا وبعد ) اختیار من متعدد( فقرة ) ٢٠(اعد الباحثان اختبارا
م تطبیقھا على افراد التحقیق من صالحیتھا من خالل عرضھا على المتخصصین ث

وبعد االنتھاء من التطبیق ) ٣/٣/٢٠١٣یوم االحد (المجموعة التجریبیة والضابطة 
لعینتین مستقلتین إلیجاد الفرق بین ) تنيومان (وتصحیح االجابات باستخدام اختبار 

ال احصائیا مما یدل على ان دبان الفرق غیر  اتضح درجات المجموعتین
ً من متغیر الخبرة السابقة )ریبیةتج –ضابطة (المجموعتین  متكافئتین احصائیا

  .یوضح ذلك) ٢(والجدول 
  )٢(جدول 

المحتسبة والجدولیة للمجموعتین الضابطة ) ي(یؤشر داللة الفروق بین اقل قیمة لـ 
  والتجریبیة في االختبار القبلي

المجمعة   االختبار
الضابطة 

  )١ي(

المجموعة 
  )٢ي(التجریبیة 

اقل قیمة لـ 
) ي(

  المحتسبة

) ي(قیمة 
  الجدولیة

الداللة في 
  القبلي  )٠.٠٥(

غیر   ١٣  ٢٢  ٢٦  ٢٢  
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  معنوي

  
  اجراءات اعداد الخطط التدریسیة وفق طریقة خرائط المفاھیم  .٤

  : تحدید المادة العلمیة - أ 
من متطلبات الخطة التدریسیة تحدید المادة العلمیة التي ستدرس في التجربة       

المسرح (موضوعاتھا ولذلك حدد الباحثان الموضوعات االتیة  وبحسب اجزاءھا او
التقنیات  ،النص المسرحي  ،الممثلون  ،المسرحي  لعرضاماكن ا ،المدرسي

وھذا المحتوى محدد ضمن منھج درس التربیة ) الجمھور المسرحي ،المسرحیة 
ً على المفردات المقررة للمنھج الدراسي لھذه ا   .لمرحلة الفنیة والذي یعتمد اساسا

 :تحدید االھداف السلوكیة  -ب 
لكي یعد الباحثان االختبار التحصیلي المعرفي واعداد الخطط التدریسیة البد من     

ھدفا سلوكیا موزعا على ) ٣٢(تحدید االھداف السلوكیة ولقد اشتق الباحثان 
  .وضوعات الفرعیة وبحسب الخطط الستالم

 :اعداد الخطط التدریسیة  - ج 
دم اعد الباحثان ستھ خطط تدریسیة على وفق خطوات طریقة في ضوء ما تق   

ولتثبیت من دقة وصیاغة الخطط على وفق طریقة  ،خرائط المفاھیم ومتطلباتھا
وفي ) ٢(خرائط المفاھیم عرضت الخطط على مجموعة من المختصین ملحق رقم 

ً بعد  ضوء آرائھم ومقترحاتھم عدلت صیاغة بعض الخطط وحظیت بموافقتھم جمیعا
  .اھیمفدریسیة وفق طریقة خرائط المیوضح نموذج لخطة ت) ٣(التعدیل والملحق رقم 

 االختبار التحصیلي المعرفي .٥
بعد ان قام الباحثان بتحدید االھداف السلوكیة للمادة الدراسیة اعد الباحثان       

 ً ً معرفیا من  من نوع االختیار من المتعدد لما یتمیز بھ ھذا النوع) فقرة ٢٠(اختبارا
ویعطى ،ممیزات تجعلھ افضل من االختبارات الموضوعیة االخرى لقلة التخمین فیھ 

ِ مساحة  احمد ، (من االھداف السلوكیة  وكثر من المادة الدراسیة اامن خالل بدائلھ
وألجل ضمان صالحیة االختبار وبما یخدم اھداف البحث الحالي  ،) ٥٢، ص ١٩٩٨
المختصین وفي ضوء آرائھم ومالحظاتھم ضھا على مجموعة من الخبراء وتم عر

وكما موضح في ) فقرة٢٠(عُدلت صیاغة بعض الفقرات لتصبح بشكلھا النھائي  
ِ  اذ حظیت باتفاقھم على صالحیتھا لقیاس الھدف الذ) ٤(الملحق رقم  ي وضع ألجلھ

ً  ءوبذلك اكتسب االدا   .من الصدق في تقویم التحصیل المعرفي قدرا
  

 : معمل صعوبة الفقرة - أ 
یقصد بمعامل صعوبة الفقرة نسبة التعقید الذي واجھة الطالب في االجابة عن      

مل الصعوبة في ضوء نسبة الذین اجابوا عن الفقرة االفقرة االختباریة ویحدد مع
وبعد حساب معامالت  ، )٣٩، ص ٢٠٠٩الزاملي  واخرون ، ( اجابة خاطئة

) ٠.١(االجابة المتقطعة ت ذات صعوبة الفقرات باستخدام معادلة صعوبة الفقرا
وھي ) ٧٥-٣٧.٥(اتضح ان جمیع معامالت العصوبة مقبولة ألنھا تراوحت ما بین 
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الذي یشیر الیھ معظم ) ٠.٨٠ ، ٠.٢٠(لمعامالت الصعوبة تقع ضمن المدى المقبول 
  .یوضح ذلك) ٣(قیاس والجدول علماء ال

  )٣(جدول رقم 
  معامل الصعوبة  ت  معامل الصعوبة  ت
٥٦.٢٥  ١١  ٦٢.٥  ١  
٥٦.٢٥  ١٢  ٥٠  ٢  
٥٦.٢٥  ١٣  ٦٢.٥  ٣  
٤٣.٧٥  ١٤  ٧٥  ٤  
٥٠  ١٥  ٦٨.٧٥  ٥  
٦٨.٧٥  ١٦  ٦٨.٧٥  ٦  
٧٥  ١٧  ٦٢.٥  ٧  
٥٦.٢٥  ١٨  ٤٣.٧٥  ٨  
٣٧.٥  ١٩  ٥٠  ٩  

٣٧.٥  ٢٠  ٣٧.٥  ١٠  
 

  :معامل التمییز . ب
یقصد بتمییز الفقرة  قدرتھا على التمییز بین الطلبة ذوي المستوى العالي والطلبة      

وبما انھ من الصعوبة تمییز الفقرة لجمیع االفراد لذلك ینبغي  وي المستوى الواطئذ
لذلك قام الباحثان بتجزئة افراد  ،میز بین المجموعتین العلیا والدنیا على اقل تقدیرنان 

تیبھم من اعلى درجة كلیة الى اقل درجة كلیة الى مجموعتین علیا ودنیا العینة بعد تر
في كل مجموعة اذ یشیر بعض المختصین في القیاس الى انھ اذا كانت % ٥٠ونسبة 

ً فأقل فینبغي ان تقسم بنسبة ) ٦٠(العینة صغیرة بحدود  اء روھذا االج )%٥٠(فردا
ً واستخدما معادلة تمییز الفقرات قام بھ الباحثان من عینة تحلیل الفقرات احصائی ا

فاتضح ان جمیع الفقرات لھا قدرة على ) ٠.١( قطعةعندما تكون االجابة عنھا مت
وتعد الفقرة  )٨٧.٥ -٣٧.٢٥(التمییز اذ انھا معامالت تمییزھا تراوحت ما بین 

الظاھر  (یوضح ذلك) ٤(فاكثر والجدول ) ٠.٣٠(مقبولة في تمییزھا اذا بلغت 
  . )١٣٠،ص١٩٩٩واخرون ،

  
  
  )٤(جدول

  معامل تمییز الفقرات
  معامل التمییز  ت  معامل التمییز  ت
٣٧.٢٥  ١١  ٥٠  ١  
٦٢.٥  ١٢  ٥٠  ٢  
٨٧.٥  ١٣  ٧٥  ٣  
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٦٢.٥  ١٤  ٥٠  ٤  
٧٥  ١٥  ٣٧.٢٥  ٥  
٣٧.٢٥  ١٦  ٦٢.٥  ٦  
٥٠  ١٧  ٧٥  ٧  
٦٢.٥  ١٨  ٨٧.٥  ٨  
٥٠  ١٩  ٥٠  ٩  

٧٥  ٢٠  ٧٥  ١٠  
 

  ثبات االختبار . ج
جابة لإل )درجة واحدة(دا في تصحیح االختبار على اعطاء ن اعتمیبما ان الباحث     

لإلجابة الخاطئة  لذلك استخدمت المعادالت التي تستخدم بكثرة ) صفر(والصحیحة 
كونھا اكثر مالئمة في الدقة ) صح او خطأ(في ھكذا اختبارات محددة بإجابة واحدة 

ینة استطالعیة اذ ظھر معامل الثبات بعد تطبیقھ على ع ،لحساب معامل الثبات
ویعد ،وھو معامل ثبات عالي  )٠.٨٩(طالبة وجدت انھا تساوي ) ١٦(والبالغة 

ً على وفق تقدیر مدى ثبات االختبار الذي یعد  معامل الثبات الذي تم استخراجھ عالیا
ً اذا كان یتراوح بین    .)٢٠٤،ص  ١٩٩٥نزیھ ، () ١-٠.٨(معامل الثبات عالیا

  :تطبیق التجربة  .٦
ً على عینة البحث المجموعة التجریبیة للمدة من یوم تم تط      بیق التجربة میدانیا

وبواقع ) ١٩/٣/٢٠١٣الثالثاء الموافق (ولغایة یوم ) ٤/٣/٢٠١٣االثنین الموافق (
اما المجموعة الضابطة فقد كان الباحثان یدرسھا وفق . محاضرة في كل اسبوع ) ٢(

  .الطریقة التقلیدیة المتبعة وبذات الجدول
  :االختبار البعدي .٧

بعد االنتھاء من تطبیق الخطط التدریسیة على مدى اسبوعین مع المجموعة      
التجریبیة  واالنتھاء من التدریس بالطریقة االعتیادیة مع المجموعة الضابطة تم 

وبذات االداة التي تم ) ٢٦/٣/٢٠١٣ین المصادف ثناال(اجراء االختبار البعدي یوم 
كال المجموعتین في االختبار البعدي لتالفي ما قد یؤثر في  تطبیقھا في اجراءات

  .نتائج االختبار 
  
  
  
  :الوسائل االحصائیة .٨

 :لعینتین مستقلتین ) مان وتني(اختبار  .أ 
  ١ر -+                ٢ن×١ن=١ي

  
 ٢ر -+                ٢ن×١ن=٢ي

  )٢٥٩ص ،٢٠٠٣ ،محمد( 

  )١+١ن(١ن
٢ 

  )١+١ن(٢ن
٢ 
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 معامل صعوبة الفقرة  .ب 
  =صعوبة الفقرة 

 معامل تمییز الفقرة  .ج 
  =القوة التمییزیة                   

  
  )١١٢-١١١ص  ،١٩٩٠ ،االمام واخرون ( 

  
  

 كرونباخ  افمعدلة ال .د 
  )        -١( =           د         

(Ahmann، J،1971 ،p321)  
  

 الفصل الرابع
 : نتائج البحث

  عرض النتیجة
ا واالستنتاجات والتوصیات یتضمن ھذا الفصل عرض النتیجة  وتفسیرھ

الفروق بین  ةالختبار معنوی) ٠.٥(والمقترحات وقد حدد الباحثان مستوى الداللة 
طة لمعرفة اثر المتغیر المستقل متوسطي درجات المجموعتین التجریبیة والضاب

) اكساب مفاھیم المسرح المدرسي(في المتغیر التابع ) طریقة خرائط المفاھیم(
  : لعینتین مستقلتین على النحو االتي) وتني  نما( باستعمال اختبار 

  )٥(جدول رقم 
المحتسبة والجدولیة للمجموعتین الضابطة ) ي(داللة الفروق بین اقل قیمة لـ 

  والتجریبیة في االختبار البعدي
االختبار 
  البعدي 

المجموعة 
الضابطة 

  )١ي(

المجموعة 
التجریبیة 

  )٢ي(

اقل قیمة لـ 
) ي(

  المحتسبة

) ي(قیمة 
  الجدولیة

الداللة 
في 

)٠.٠٥(  
  معنوي  ١٣  ٨  ٨  ٤٠

) ٨(المحتسبة احداھما صغیرة ) ي(بان ھناك قیمتین لـ ) ٥(یبین جدول رقم 
) ي(المحتسبة ھي اصغر من قیمة  ) ي(وبما ان اقل قیمة لـ ) ٤٠(واالخرى كبیرة 

ن الفروق مما یعني ا) ١٣(والبالغة ) ٨(وعینة ) ٠.٠٥(الجدولیة عند مستوى داللة 
في االختبار البعدي بین المجموعة ) ٠.٠٥(ذات الداللة معنویة عند مستوى 

  . التجریبیة والضابطة ولمصلحة المجموعة التجریبیة
والتي بدوره توضح التأثیر االیجابي لطریقة خرائط المفاھیم في تعلیم 

ریس واكتساب مفاھیم المسرح المدرسي وھذا مرده حسب وجھ نظر الباحثین ان تد
ساب تالمفاھیم على وفق طریقة خرائط المفاھیم ساعد الطالبات على معرفة واك

المفھوم وذكر خصائصھ وتطبیقھ بصورة صحیحة وھذا یفسح المجال للطالبات القیام 
بعملیات عقلیة تساعدھم على اكتساب المفھوم واجزاءه واعطاء االمثلة من خالل 

  ص د+ ص ع
 ن٢

  ص د -ص ع
 ن٢

  ن ٢مج ع
 س ٢ع

  ن
 ١-ن
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رسیخ المفھوم واكتسابھ، وھذا ما ال تحققھ الى تیؤدي خبرتھم السابقة، وھذا بدوره 
  .طرائق التدریس التقلیدیة

  : االستنتاجات
في تدریس المسرح المدرسي ساعد في رفع ) خرائط المفاھیم( فاعلیة طریقة  .١

 . مستوى تحصیل الطالبات في المجموعة التجریبیة
س مالئمة الطریقة مع موضوعات المسرح المدرسي والتربیة الفنیة التي تدر .٢

 .اثناء التجربة
في تأكیدھا ان  )الدراسات السابقة(انما تذھب الیھ معظم االدبیات التربویة  .٣

طریقة خرائط المفاھیم من الطرق التدریسیة الفعالة في اكتساب المفاھیم 
 . العلمیة اثبتت صحتھ

  : التوصیات 
في تدریس المسرح المدرسي للصف الرابع ) خرائط المفاھیم( اعتماد طریقة  .١

 . العداديا
قة خرائط المفاھیم في مناھج طرائق ریتضمن النماذج التعلیمیة ومنھا ط .٢

 . التدریس في لكلیات التربیة ومناھج اعداد مدرسي التربیة الفنیة
  : المقترحات 

اجراء دراسة مماثلة للبحث الحالي للتعرف على فاعلیة طریقة خرائط المفاھیم في 
  .مواد مراحل دراسیة اخرى تخصصیة

 :ادر ــــلمصا
، استراتیجیات حدیثة في طرائق تدریس العلوم: ابو جاللة ، صبحي حمدان .١

وزارة التعلیم العالي  سلطنة عمان ، كلیة التربیة للمعلمات ، مكتبة الفالح 
 ). ١٩٩٩(للنشر والتوزیع 

الدراما والمسرح في التعلیم : ابو مغلي، لینا نبیل ومصطفى قسیم ھیالت  .٢
 .٢٠٠٨االردن،  -، دار الرایة للنشر والتوزیع، عمان١، طقالنظریة والتطبی

، عالم الكتب القاھرة، قواعد واساس تصمیم االزیاء: احمد، یسري معوض .٣
١٩٩٨ . 

، وزارة التعلیم العالي التقویم والقیاس: االمام ، مصطفى محمود واخرون .٤
 . ١٩٩٩والبحث العلمي، جامعة بغداد، 

، لوجیة التعلم ، دار النھضة العربیةسیكو: جابر ، جابر عبد الحمید  .٥
 .١٩٧٢القاھرة، 

، دار یافا ١، طفعالیات المسرح المدرسي وتقنیاتھ: الجراح، ھاني یوسف .٦
 . ٢٠٠٩العلمیة للنشر والتوزیع، االردن، 

، ١، طالقیم التربویة واالخالقیة في مسرح الطفل: الخواجة، ھیثم یحیى .٧
 .٢٠٠٩العربیة المتحدة،  دائرة الثقافة واالعالم، دولة االمارات

اساسیات في علم علم النفس التربوي استراتیجیات : افان نظیر : دروزة .٨
، ١، طاالدراك ومنشطاتھا كأساس تصمیم التعلیم دراسات وبحوث وتطبیقات

 . م٢٠٠٤دار الشروق للنشر والتوزیع ، عمان ، االردن ، 
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التقویم والقیاس مفاھیم وتطبیقات في : الزاملي، علي عبد جاسم  واخرون  .٩
 .٢٠٠٩، مكتبة الفالح ، الكویت، ١، طالتربوي

،  النظریة البنائیة واستراتیجیات تدریس العلوم: زیتون ، عایش محمود  .١٠
 . ٢٠٠٧دار الشروق للنشر والتوزیع، عمان ، االردن، 

، دار المشرق للتوزیع، ١، طاسالیب تدریس العلوم: زیتون، محمد عایش .١١
 .١٩٩٤عمان، 

مفاھیم ومصطلحات في : واف احمد وعبد السالم موسى العدیليسمارة، ن .١٢
 .٢٠٠٨، دار المسیرة للنشر والتوزیع، عمان، االردن، ١، طالعلوم التربویة

،  المسرح المدرسي في العلوم ومھارات التفكیر: شواھین ، خیر واخرون  .١٣
 . ٢٠٠٩االردن ،  –عالم لكتب الحدیث، اربد 

، ١،طمبادئ القیاس والتقویم في التربیة: الظاھر، زكریا احمد واخرون .١٤
 .١٩٩٩مكتبة دار الثقافة، عمان، 

االنماط المنھجیة وتطبیقاتھا : عبد الرحمن، انور حسین وعدنان حقي شھاب .١٥
 . ٢٠٠٧، مطابع شركة بغداد، ١، طفي العلوم االنسانیة والتطبیقیة

الكتب  ، دار طرق تدریس التمثیل: عبد الرزاق ، اسعد وسامي عبد الحمید  .١٦
 . ١٩٨٠للطباعة والنشر، جامعة الموصل ، 

، دار ١، طالبحث العلمي وادواتھ واسالیبھ: عبیدات ، ذوقان واخرون  .١٧
 .١٩٩٨الفكر، عمان ، 

، دار الثقافة  التعلم وتطبیقاتھ: عثمان، سید احمد  وانور محمد الشرقاوي  .١٨
 . ١٩٧٨، القاھرة، ٢للطباعة والنشر، ط

، دار المسیرة للنشر،  طرق واسالیب تدرس العلوم :عطا هللا، میشیل كامل  .١٩
 .٢٠٠٢عمان ، 

 . ١٩٨٣، وزارة التربیة، بغداد ، المسرح المدرسي: كرومي، عوني  .٢٠
، التمثیل خارج دائرة االحتراف من البدایة الى الھوایة: كرومي، عوني .٢١

 .٢٠٠٦، دائرة الثقافة واالعالم، دولة االمارات العربیة المتحدة، ١ط
االحصاء االستداللي في علوم التربیة  : صر الدین رضوان محمد، ن .٢٢

 . ٢٠٠٣، دار الفكر العربي ، ١، طالبدنیة والریاضیة
التفكیر  -طرق التعرف على المبدعین وقیاس االبداع: نزیھ حمدي .٢٣

 .١٩٩٥، جامعة القدس المفتوحة، عمان،  االبداعي
، دار  ٢، ط اضواء على المسرح المدرسي: النواصره، جمال محمد  .٢٤

 .٢٠١٠االردن،  -الحامد للنشر والتوزیع ، عمان
25. Ahmann.J. Stanly and marrin, clock, (1971) Measaving 

and Evaluating Eda cational Achievement, tondon, Boston, 
Allyn and Bacom. 

26. Barara, Ann(1985):Concept Mapping as an approach to 
Assessment of student's representation of structural 
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knowledge . Dissertation Abstract International. 
Vol.46.No09. 

27. Jegede. O.J: Alaiyemola . ff & okebukola P.A.O, 1990: 
The effect of concept Mapping of Student anxiety and 
achievement in biology. Jourml of Research in Science 
teaching (27)(10). 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )١(ملحق رقم 
  كتاب تسھیل مھمة الباحثان
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  )٢(ملحق رقم 
  یبین مجموعة الخبراء الذین اعتمدھما الباحثان

اللقب   الخبیر  ت
  العلمي 

  نوع االستثارة  مكان العمل  التخصص
  ب  أ

ابراھیم نعمة . د  ١
  محمود

الفنون السمعیة   استاذ 
  والبصریة

كلیة الفنون 
جامعة / الجمیلة

  دیالى

×  ×  

كلیة الفنون   التربیة الفنیة  استاذ   عاد محمود حمادي . د  ٢
جامعة / الجمیلة

×  ×  
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  دیالى
طرائق تدریس   استاذ   عالء شاكر محمود.د  ٣

  التربیة الفنیة
كلیة الفنون 

جامعة / الجمیلة
  دیالى

×  ×  

استاذ   ن علي ریاض حسی. د  ٤
  مساعد

طرائق تدریس اللغة 
  العربیة

كلیة التربیة 
/ االساسیة

  معة دیالىاج

×    

استاذ   نجم عبد هللا عسكر . د  ٥
  مساعد

كلیة الفنون   تقنیات تربویة
جامعة / الجمیلة 

  دیالى

×  ×  

فالح عبد الحسین . د  ٦
  عوید

طرائق تدریس   مدرس 
  الكیمیاء

كلیة التربیة 
/ االساسیة
  یالىجامعة د

×    

ابراھیم  بالسم  ٧
  الضاحي 

مشرف فني في   مسرح  مدرس 
مدیریة النشاط 
  المدرسي دیالى 

  ×  

  : نوع االستشارة 
 . الخطط التدریسیة  . أ

 .االختبار المعرفي  . ب
  .تم ترتیب االسماء بحسب الدرجة العلمیة والتسلسل الھجائي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )٣(ملحق رقم 
في المسرح المدرسي على وفق خرائط ) لونالممث( خطة انموذجیة لتدریس مفھوم 

  .المفاھیم للمجموعة التجریبیة
  .التربیة الفنیة: المادة      الرابع االعدادي : الصف والشعبة
  المسرح المدرسي: الموضوع           :الیوم والتاریخ

  . اكتساب الطلبة المفاھیم الفنیة في موضوع المسرح المدرسي: الھدف العام
  : الطالب من معرفة  یتمكن: الھدف الخاص 
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 . الممثلون في المسرح المدرسي .١
 . مھارات التمثیل وانواعھا .٢
 . اھمیة الممثلون في المسرح المدرسي .٣

  : االھداف السلوكیة
ً على ان    : جعل الطالب قادرا

 . في المسرح المدرسي) الممثلون( یعرف مفھوم  .١
 ). مھارات التمثیل( یعرف مفھوم  .٢
 . یذكر انواع مھارات التمثیل .٣
 . یعرف مفھوم مھارات التمثیل الجسدیة .٤
 . یعدد مھارات التمثیل الجسدیة .٥
 . یعرف مفھوم مھارات التمثیل الصوتیة .٦
 . یعدد مھارات التمثیل الصوتیة .٧

  : الوسائل التعلیمیة
  ).الممثلون( السبورة، الطباشیر الملون واالبیض، خریطة لمفھوم 

  )دقائق ٥: ( خطوات الدرس
  : المقدمة
تعرفنا في الدرس السابق على مفھوم مكان العرض المسرحي وقلنا ان مفھوم الباحث 

  :مكان العرض المسرحي ھو 
تلك المساحة التي لھا عالقة بالمشاھدین الذین تقدم لھم العروض من جھة :  ةلطالبا

  . اخرى ةوبما یعض علیھم من جھ
  . احسنت: الباحث 

مرتكزات المسرح المدرسي اول وذكرنا ان مكان العرض المسرحي في المداس ھو 
   :والتي ھي

  )الممثلون، النص المسرحي، التقنیات المسرحیة، الجمھور: (  ىاخر ةطالب
  . اذن درسنا الیوم ھو الممثلون وھو ثاني  مرتكزات المسرح المدرسي

  )دقیقة ٣٥: (العرض
م والمفاھیم المتعلقة بھ في مخطط لخریطة المفاھی) یشمل عرض مفھوم  الممثلون

التي رسمھا الباحث امام الطالب على السبورة وتكون الخریطة مرسومة بحسب 
  : الخطوات االتیة

 . شمولیة الى االقل شمولیة رترتیب المفاھیم من االكث .١
 . وضع اشارات الربط المناسبة بین المفاھیم  .٢
یبدأ الباحث بمناقشة الطالب على كیفیة التدرج برسم الخطوات لخریطة  .٣

السبورة من اجل ترسیخ المفھوم في اذھانھم ویكون الربط بین  المفاھیم على
 . الطالب على السبورة مالمفاھیم على وفق الخطط المعروضة اما

 
   
 مفهوم الممثلون 

  یــــــؤدون 
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  : الممثلون
وھم مجموعة من الطالب القادرین على تأدیة االدوار ممن تتوف فیھم الجرأة 

لى ھذا اللون من النشاط الن الطلبة یقبلون على التمثیل بدافع من  والموھبة والمیل ا
انفسھم ویشرف على ھؤالء مشرف مسرحي متخصص في مجال االخراج المسرحي 
والمسرح المدرسي احد المعلمین او المدرسین الحاصل على دورات تدریبیة في 

لصعوبة یار الفریق المسرحي غایة في اتان عملیة اخ،مجال المسرح المدرسي
ً وتنمیة مھارات  ً جیدا ً في بدایة االمر فلھذا یجب تدریب الطلبة تدریبا خصوصا

  : التمثیل الموجودة لدیھم فما ھي مھارات التمثیل
المھارات التي یستعملھا الطلبة في تجسید الشخصیات المسرحیة : مھارات التمثیل

ً، وتقسم واظھار عواطف ھذه الشخصیة وانفعاالتھا باالداء المعبر جسدی ً وصوتیا ا
  : مھارات التمثیل الى نوعین 

   :مھارات التمثیل الجسدیة: اوالً 

  مفهوم مهارات التمثیل

  صوتیةمفهوم مهارات التمثیل ال  مفهوم مهارات التمثیل الجسدیة 

مهارات 
خدام است

 الذراعین

مهارات 
 تعبیر الوجه

مهارة حركة 
الجسم في الحالة 

الطبیعیة 
 االسترخاء 

مهارة الجسم 
في المواقف 

 االنفعالیة

المرونة في 
 االداء 

مهارات 
مخارج 
 الحروف

مهارات 
ات تالسك

 والتوقفات

مهارة التلوین 
 الصوتي 

مهارة التحكم 
في الطبقات 

 الصوتیة

استخدام 
 النبر 

 تقسم         الى 

 تقسم         الى 

 تقسم الى 
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ً من الوجھ كأعمق اداة او مساحة  وھي االشارات واالیماءات والحركات انطالقا
للتعبیر الى طریقة السیر والجلوس والقاء التحیة كلھا تعابیر تتضمن معاني ودالالت 

  : لكالم، وتقسم مھارات التمثیل الجسدیة الىورموز تستطیع ان تقوم بوظیفة ا
على توظیف ) الممثل( ویقصد بھا قدرة الطالب : مھارات استخدام الذراعین  .١

كة الذراعین في التعبیر عن الفكرة او اغناء الفكرة ویجب ان تتطابق رح
 .الحركة مع تعابیر الوجھ

على توظیف ) الممثل( ویقصد بھا قدرة الطالب :  مھارات تعبیرات الوجھ  .٢
زن والفرح والقلق والغضب حتعبیرات الوجھ للداللة على االنفعاالت كال

 .ویدخل ذلك حركة العینین
ویقصد بالحالة ):االسترخاء ( مھارة حركة الجسم في الحالة الطبیعیة  .٣

 ً حوار مع االب او حوار مع من یجب او ( الطبیعیة عندما یكون الفعل ھادئا
 .)ان یستمع الى نصیحة معلم

ً : م في المواقف االنفعالیةسمھارة حركة الج .٤ عندما یكون الفعل الخارجي عنیفا
 .لسقوط على االرضالقفز او اویحتاج الى حركة سریعة مثل الركض او 

قدرة الممثل على استخدام جسمھ بمھارة عالیة إلیصال : المرونة في االداء .٥
 .العالمات والدالالت التي تقودنا الى الفكرة

  : لمھارات الصوتیةا: ثانیاً 
اللغة ھي احد االسس المھمة في االتصال والتواصل االنساني حیث اتفق 

  . الباحثون على ان اللغة ھي الوسیلة التي بواسطتھا تنتقل االفكار لالخرین 
فالصوت االنساني ھو الناقل الحقیقي لمشاعر االنسان وافكاره من سرور والم 

ً وغضب وحتى یؤثر الممثل فھو فوق ال خشبة  من خالل كالمھ ینبغي ان یمتلك صوتا
 ً ً ولكن صوتھ بالكاد یسمع في صالة ) رنانا( جیدا اما اذا كان ھذا الممثل موھوبا

ً، وتقسم مھارات التمثیل  ً سوف  ال یكون كامال المتفرجین فان االعتراف بھ مھنیا
  : الصوتیة الى االتي

خراج اعلى ) لممثلا( ویقصد بھا قدرة الطالب : مھارة مخارج الحروف .١
 . الحرف من مكانھ الصحیح

على تقطیع الجمل ) الممثل( قدرة الطالب : ات والتوقفاتتمھارات السك .٢
القصیرة : والعبارات بشرط اظھار المعاني وھناك ثالثة انواع للوقفات

والمتوسطة والطویلة، وعادة تستخدم الوقفة الطویلة لالنتقال من فكرة الى 
 . فكرة جدیدة

على استخدام ) الممثل( قدرة الطالب :  ت التحكم في الطبقات الصوتیةمھارا .٣
الواطئة، العالیة، او التدرج من العالي الى الواطئ ( الطبقات الصوتیة 

 ). وبالعكس
قدرة الطالب على تنغیم وتغیر  الطبقة الصوتیة من : مھارات التلوین الصوتي .٤

ً من الفرح الى الحزن  . او من الغضب الى السكون حالة نفسیة الى اخرى مثال
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ویقصد بھا الضغط على المقطع من : مھارة استخدام النبر بشكل صحیح .٥
الكلمة او الضغط على كلمة او مقطع من الجملة بھدف التركیز واظھار 

 . المعنى
اي خریطة المفاھیم المرسومة على السبورة ) الخریطة( یقوم الباحث بمراجعة 

  .العادة ما ذكر بشكل مختصر
  )دقائق ٥: ( لتقویم ا

یوجھ الباحث الیھم مجموعة من ) الممثلون( للتأكد من ان الطالب قد اكتسبوا مفھوم 
  : االسئلة ھي 

 ؟ )الممثلون( ما المقصود بمفھوم  .١
 ما المقصود بمفھوم مھارات التمثیل؟  .٢
 ما انواع مھارات التمثیل؟ .٣
 ما المقصود بمفھوم مھارات التمثیل الجسدیة؟ .٤
 بمفھوم مھارات التمثیل الصوتیة؟ما المقصود  .٥

  :الواجب البیتي 
ً مھارات التمثیل الجسدیة  تدریب على تمثیل دور شاعر یلقي قصیدة العلم مستخدما

  . والصوتیة
  )٤(ملحق رقم  

  االختبار التحصیلي
  :ضعي دائرة حول الحرف الذي یمثل االجابة الصحیحة لكل ما یأتي / ١س

ً  یتخذ من المسرح......... یعد  .١ ً ومن التربیة وتعالیمھا مضمونا  .شكال
 المسرح الفني . ج    المسرح المدرسي. ب    المسح الشعبي . أ

 .من النشاطات الفنیة في المسرح المدرسي.......... یعد  .٢
جمیع االختیارات . د  الرسم . ج    الموسیقى . ب  التمثیل  . أ

 السابقة
 : ان من اماكن العرض المسرحي في المدارس ھي  .٣

  ممرات المدرسة. ج  قاعة الصف. ب    غرفة المدیر  . أ
حدد المختصین في المكان المسرحي اماكن العرض المسرحي في المدارس  .٤

 :الى
     فناء المدرسة فقط. ب      قاعة المدرسة فقط  . أ

  جمیع االختیارات السابقة. د      فقطقاعة الصف . ج
 ھم مجموعة من الطالب قادرین على تأدیة االدوار  ممن تتوافر.......... ٥

    المخرجون. ب    الممثلون. أ  .فیھم الجرأة والموھبة
  المؤلفون . ج  

یستعملھا لطلبة في تجسید الشخصیات المسرحیة واظھار عواطف  ------ . ٦
 ً ً وصوتیا   .الشخصیات باالداء المعبر جدیا

مھارات الكتابة . مھارات الكتابة المسرحیة    ج. ب  مھارات التمثیل. أ
  القصصیة
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  ...................تشمل یل الجسدیةمھارات التمث. ٧
    مھارات الكالم والصوت. ب   .االشارات واالیماءات والحركات. أ
  .مھارات االخراج. ج 

ویقصد بھا قدرة الممثل  على توظیف تعبیرات الوجھ للداللة عن  -------- .٨
  .االنفعاالت كالحزن والقلق ویدخل في ذلك حركة العینین

مھارة تعبیرات . ج   المرونة في االداء. براعین ذلمھارات استخدام ا. أ
  .الوجھ

قدرة الممثل على استخدام جسمھ بمھارة عالیة ایصال العالمات  -------- .٩
  . والدالالت التي تقودنا الى الفكرة

مھارات . ج    المرونة في االداء. ب       راعینذمھارات استخدام ال. أ
  تعبیرات الوجھ

  :ال تنتمي الى المھارات الصوتیة احدى ھذه المھارات.١٠
مھارات . ج راعین  ذمھارات استخدام ال. ب  مھارة مخارج الحروف . أ

  ات والتوقفاتتالسك
ھي قدرة الممثل على تنغیم وتغیر الطبقة الصوتیة من  ----- مھارات .١١

ً من الفرح الى الحزن او من الغضب الى السكون   .حالة نفسیة الى اخرى مثال
. جھارات التحكم في الطبقات الصوتیة  م. ب    التلوین الصوتيمھارة . أ

  مھارة مخارج الحروف
 --------- مھارة استخدام النبر بشكل صحیح یقصد بھا الضغط على . ١٢

  . بھدف التركیز واظھار المعنى
كل . د    مقطع من الجملة. ج     على الكلمة. ب  مقطع من الكلمة. أ

  االختیارات السابقة 
لشخصیات عن اھو النص الذي یحتوي على فعل وصراع تجسده  --- --. ١٣

  . طریق الحوار ویصل في النھایة الى التطھیر
  النص المسرحي . ج    النص الموسیقي. ب  النص الشعري . أ

وھذا النص ال یكتب وال یحفظ قبل العرض انما یرتجل من  --------- . ١٤
  .قبل الطلبة بعد تعرفھم على الحكایة

  النص المؤلف. ج    النص المرتجل . ب     المعدالنص . أ
  . یةالى مسرح ---- مفھوم مسرحة  المناھج یعني تحویل . ١٥

  المقررات الدراسیة. ج  القصص التراثیة. ب    صص العالمیةالق. أ
  . ------ التقنیات المسرحیة ھي المستلزمات تدخل في بنیة . ١٦

  العرض المسرحي . ج    العرض التلفزیوني. ب      السینمائي العرض. أ
ً للشخصیة التي یمتلكھا ------ . ١٧   .ویقصد بھ اظھار شخص الممثل مالئما

االضاءة . ج    المكیاج المسرحي. ب    الدیكور المسرحي . أ
  المسرحیة

ار ـــــــــي ھو اظھـــــدف الرئیسي من الدیكور المسرحـــــــــــالھ.١٨
  . -- --المعاني  العمیقة باستخدام 
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  التكوین المناسب. ب      كل المناسبالش. أ
  جمیع الختیارات السابقة. د      اللون المناسب. ج

ھو فئة من الناس تتابع العرض المسرحي ولھم خصوصیة في  ------- . ١٩
االدراك والتلقي للمفردات العرض المسرحي ویساھمون بشكل فعال في 

رحي الى بقیة ایصال المضامین الفكریة والجمالیة التي یحملھا العرض المس
  . الناس

  . الجمھور التلفزیوني. ج   الجمھور السینمائي. ب     الجمھور المسرحي . أ
بشرط  -------- ت والتوقفات یقصد بھا قدرة الممثل على تامھارات السك. ٢٠

  . اظھار المعاني
االختیارین . ج     تقطیع الجمل والعبارات. ب    ایصال الجمل والعبارات. أ

ً السابقین م   .عا


