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 : المستخمص
يعد مفيـك التعميـ المسرع كاحُد مف اىـ المفاىيـ الحديثة في مجاالت التعميـ التي ادخمت     

مؤخران الى منظكمة المعارؼ التربكية كبالتالي عمدت الى اعتماد العديد مف االساليب كالتقنيات 
تحتـ عمييا تعامال خاصا يمكنيا مف ايصاؿ كالكسائؿ بكصفيا تتعامؿ مع ذكات كفئات محددة 

المناىج كالمعمكمات الدراسية الى الطمبة بصكرة سمسة الكصكؿ كاالستيعاب ، كالف المسرح 
كاحد مف الفنكف الميمة الذم سعى المشتغميف فيو لتحكيمو لكسيمة ميمة مف كسائؿ ايصاؿ 

لمذكات االنسانية ال سيما انو  المعرفة كالعمـك التربكية ، بكصفيا لغة تعبير ميمة كمحببة
يمتمؾ جانبي الجمالي كالتربكم ، الفكرم الباحث عف ايصاؿ رسائمو عبر الكسائؿ التعبيرية ، 
كمع تقادـ كتطكر الكسائؿ التعبيرية المسرحية كدخكليا في مياديف مختمفة ، فاف التعميـ 

ية الفنية المسرحية بيدؼ المسرع كاحد مف المياديف التي سعت لتكظيؼ ىذه الكسائؿ التعبير 
االفادة منيا في المجاؿ التربكم كالعممي ال يصاؿ المناىج الدراسية كالسيما كسيمة لعب 
االدكار فاعمية الجسد القناع كالحككاتي كالكسائط المتعددة ، كمف خالؿ ذلؾ حاكؿ الباحث 

اـ الكسائؿ التعبيرية فاعمية استخدؽ تناكلو عنكاف الدراسة الحالي )دراسة ىذا المكضكع عمى كف
 .المسرحية في تطكير ميارات التعمـ لدل النظراء بالتعميـ المسرع(

 الكممات المفتاحية: )االثر، برنامج، التدريب، الكسائؿ التعبيرية، التعميـ المسرع(. 
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The effect of the training program by theatrical expressive 

means on preparing peers through accelerated education 
Prof. Dr. Nasser Hashem Badan   Abdul-Bari Jassim Abdul-Reda 

Basra University / College of Fine Arts 
Abstract: 

    The concept of accelerated education is one of the most important 

modern concepts in the fields of education that have recently been 

introduced into the educational knowledge system, and therefore I have 

adopted many methods, techniques and methods as they deal with 

specific individuals and groups that require special treatment that 

enables them to deliver curricula and academic information to students 

in a smooth manner of access and understanding. And because theater 

is one of the important arts that those involved in it sought to transform 

into an important means of conveying knowledge and educational 

sciences, as an important and beloved language of expression for the 

human being, especially as it has the aesthetic and educational aspects, 

the intellectual researcher to deliver his messages through expressive 

means, and with the aging and development of expressive means The 

play and its entry into different fields, the accelerated education is one 

of the fields that sought to employ these artistic and theatrical 

expressive means in order to benefit from them in the educational and 

scientific field. The curriculum, especially the means of role-playing, 

the effectiveness of the body mask, the storyteller and the multimedia, 

and through that the researcher tried to study this topic According to 

the current title of the study (the effectiveness of using fatigue 

methods) Seeing the play in developing the learning skills of peers 

through accelerated learning). 

 Key words: (impact, program, training, expressive methods, 

accelerated learning). 
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 مشكمة البحث : 
ؼ كالمجاالت يعد المسرح مف الفنكف التي شيدت انفتاحا ن كبيرا ن عمى المعار        

المختمفة نظرا ن لطبيعة عناصره الفنية كالمتعاطية مع مجاالت الحياة المتنكعة , اك 
استطاع المسرح أف يتفاعؿ مع بقية العمـك قاـ المسرح بدكر تربكم كتعميمي عبر 
التاريخ كمثاؿ ذلؾ المسرح التعميمي عند برخت كميرجاف المسرح التربكم في العراؽ 

دد مف رسائمو الميمة التي مف ابرزىا كسائؿ التعبير المسرحي كبخاصة مف خالؿ ع
,فاعمية الجسد, الكسائط المتعددة .. الخ ( أذ الحككاتيككسائؿ ) لعب االدكار, االقنعة ,

تسيـ ىذه الكسائؿ في تجسير كتجسيد العالقة بيف مرسؿ العرض المسرحي كمتمقيو , 
كنظرا لعكامؿ التقدـ كالتطكر الحاصؿ كالتقارب في  مياديف العمكـ كالمعارؼ استطاع 

معيا مف خالؿ  المسرح اف يتفاعؿ مع العمـك االخرل كيقترب مف مساراتيا كيتفاعؿ
كسائمة التعبيرية كقد  أدل ىذا التالقح المعرفي الى االفادة مف  المسرح لتفعيؿ بعض 
الكسائؿ في المجاؿ التعميمي بكصفو فنا ن شامال ن قائما ن عمى تكامؿ الفنكف كاجتماعيا 
كتقارب الكظائؼ المستخدمة في تمؾ المجاالت مع كظائؼ تقترب مف اىداؼ المسرح 

المجاالت الجانب التربكم , الذم يعد مف المجاالت األكثر أىمية بما لديو كمف ىذه 
مف مقاربات مع الفف المسرحي كلعؿ مف المقاربات الميمة التي يمكف اف نممسيا ىي 
تمؾ الكسائؿ التعبيرية التي يكظفيا الباحث في تطكير ميارات التعمـ لدل النظير في 

مف ىؤالء النظراء مربيف يحاكلكف صياغة الرسائؿ الجانب التربكم ,اف ىذا االمر يجعؿ 
التعميمية في التعميـ المسرع عبر مكاد تفاعمية تتضمنيا  المناىج الدراسية لتطكير 
ميارات التعمـ كتككف أكثر تأثير عمى الطمبة كبالتالي فأنو تحقؽ أيصاؿ الرسائؿ 

ؿ اذا ما كظفت في تطكير التربكية التي يرسميا النظراء الى الطمبة عمما اف ىذه الكسائ
ميارات التعميـ لدل النظراء ستؤدم الى تطكير القدرات التكاصمية لدل ىؤالء النظراء 
في مجاؿ التعميـ المسرع الذم يعد مف اىـ مفاىيـ التعميـ المعاصر كأكثرىا اىتماما ن 
كبناءا ن عمى ما تقدـ  تبمكرت مشكمة البحث بالسؤاؿ التالي ) ىؿ يمكف اف تحدث 
الكسائؿ التعبيرية المسرحية اثرا مياريا يطكر مف امكانية النظراء في التدريس بمدارس 
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التعميـ المسرع ( كعمى كفؽ ىذا السؤاؿ صاغ الباحث عنكاف بحثو )أثر برنامج التدريب 
 بالكسائؿ التعبيرية المسرحية في اعداد النظراء بالتعميـ المسرع ( .

 
 أهمية البحث والحاجة اليه : 

رز أىمية البحث في استخداـ الكسائؿ التعبيرية المسرحية الى لتطكير ميارات تب -ٔ
النظراء كتعريفيـ بالطرائؽ التدريسية كآلياتيا المطكرة عمى كفؽ كسائؿ تعبيرية 

 مسرحية .
اما الحاجة الى البحث فانو يفيد بالدرجة االكلى النظراء في مدارس التعميـ المسرع  -ٕ

يف في مجاؿ الفنكف المسرحية كحثيـ عمى تكظيؼ ,أضافة الى أفادت المختص
 قدراتيـ الميارية في مجاالت ىي خارج المجاؿ المسرحي  . 

 هدف البحث : 
قياس فاعمية  الكسائؿ  التعبيرية المسرحية  في  تطكير الميارات  التعميمية   لدل  

                                       النظراء  ) مدرسي ك معممي مدارس التعميـ المسرع ( .                  
بنية ىذه الدراسة عمى مشكمة محدده يطرحو الباحث بالسؤاؿ فرضية البحث : 

التالي)ىؿ يمكف أف تحدث الكسائؿ التعبيرية المسرحية أثرا مياريا يطكر مف امكانية 
 النظراء في التدريس بمدارس التعميـ المسرع؟(.

 نباط الفرضيات التالية:كتكمف في ضكء ىذا السؤاؿ است
 كىي فرضيات صفرية ككمايمي:

الفرضية الرئيسية ال يكجد تأثير ذك داللة احصائية عمى مستكل تكظيؼ متغير الكسائؿ 
 التعبيرية المسرحية في تطكير فعاليات كميارات النظراء في التعميـ المسرع.

 كقد انبثقت مف ىذه الفرضية عدت فرضيات فرعية متمثمة:
الفرعية االكلى)لعب االدكار(ال يكجد تأثير ذك داللة احصائية عند مستكل  الفرضية

 استعماؿ لعب االدكار ككسيمة مسرحية في تطكير ميارات النظراء.
الفرضية الفرعية الثانية)فاعمية الجسد(ال يكجد  تأثير ذك داللة احصائية عمى مستكل 

 ميارات النظراء.استعماؿ فاعمية الجسد ككسيمة مسرحية في تطكير 
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الفرضية الفرعية الثالثة)القناع(ال يكجد تأثير ذك داللة احصائية عمى مستكل استعماؿ 
 القناع ككسيمة مسرحية في تطكير ميارات النظراء.

 حدود البحث : 
 الحدكد المكانية :  البصرة 

 الحدكد البشرية : النظراء في مدارس التعميـ المسرع .
 (  ٕٕٓٓ – ٜٕٔٓالحدكد الزمانية :   ) 

حدكد المكضكع : دراسة الكسائؿ التعبيرية كعالقتيا بميارات التعميـ لدل النظراء في 
 التعميـ المسرع.

 تحديد المصطمحات :
 اوال : الفاعمية 

 .(ٔ): لغتو مصدر مف الفعؿ " فعؿ الشيء ، فعالن كفعاالن : عممو "  الفاعمية
( العمػؿ )) فػي المغػة (( لفػظ يػدؿ عمػى حالػة أك  الفعؿ : " ) جمع فعاؿ كأفعػاؿ كأفاعيػؿ

 .(ٕ)حدث في الزمف الماضي أك الحاضر أك المستقبؿ "
( يفعػػػػؿ كقػػػػرأ بعضػػػػيـ )) كأكحينػػػػا إلػػػػييـ فعػػػػؿ  ػػػػؿب الفعػػػػؿ : " )الفبعػػػػؿ بػػػػالفتح مصػػػػدر )فبعب

 .(ٖ)الخيرات(( ك)الِفعؿ( بالكسر االسـ كالجمع)الفعاؿ( مثؿ قدح كقداح " 
 الوسائل: 

 لغويًا: 

جاء في لساف العرب " كسؿ: الكسيمة: المنزلة عند الممؾ كالكسيمة الدرجة كالكسيمة : 
القُربة ككسؿ فالف إلى اهلل كسيمة إذا عمؿ عمالن تقرب بو إليو. كالكسيمة : الكصمة 
كالقربى كجمعيا الكسائؿ. كالكسائؿ كالتكسيُؿ كالتكسُؿ كاحد. كفي حديث األذاف: الميـ 

، كالمراد بو في الحديث القربة مف اهلل تعالى كقيؿ ىي منزؿ مف آت محمدان الكسيمة
. كاجب".  (ٗ) منازؿ الجنة كما جاء في الحديث كشيء كاسؿه
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" كسؿ ػ يسؿ ػ ككسؿ كتكسؿ إلى اهلل تعالى بعمؿ أك كسيمة عمؿ عمالن تقرب بو إليو 
 الغير تعالى فيك كاسؿ. الكاسمة كالكسيمة جمع كسيؿ ككسائؿ : ما يتقرب بو إلى

 (٘). الدرجة". ]المنزلة عند الممكؾ [

كجاء في المعجـ العربي االساسي. "كسيمة جمع كسائؿ: كؿ ما يتحقؽ بو غرض 
 (ٙ) معيف، يقابميا الغاية " أتخذ كؿ الكسائؿ لمكصكؿ إلى غايتو"

 اصطالحًا:

 جاء في المعجـ الفمسفي

غرض معيف، كتقابميا الغاية. "الكسائؿ: كىي ما يتقرب بو إلى الغير أك ما يتحقؽ بو 
كقد بيف )غكبمك( في معجمو أف كؿ غائية فيي سمسمة مف االسباب كالمسببات 

 المشتممة عمى مايمي:

 الحد الذم تقؼ عنده السمسمة كيسمى غاية. .ٔ

 (ٚ) الكاسطة  أك الكسيمة التي تكصؿ إلى الغاية". .ٕ

نشاطات التي يقـك بيا جاء في مكسكعة عمـ النفس: "الكسيمة أك الكسائؿ: مجمكعة ال
 .(ٛ) الكائف في الفترة بيف مكاجيتو لمشكمة كبيف حمو ليا"

"كالكسيمة : قدرة اإلنساف عمى التعامؿ مع المسافات كاالتجاىات ككؿ ما يمكف أف 
  .(ٜ)يتكسؿ بو لبمكغ اليدؼ" 

كاالحالـ، كىي تعبر عف انفعاالت كاحاسيس  :ىي مذىب االنفعاالت كاالخميةالتعبيرية 
كمػػػداخؿ الشخصػػػية يطرحيػػػا بشػػػكميا التعبيػػػرم الػػػذم يقدمػػػو فػػػي عممػػػو الفنػػػي فالتعبيريػػػة 
تبحػػث عػػف حقيقػػة االنسػػاف الداخميػػة كالتعبيريػػة تبحػػث عػػف الصػػكرة الحقيقيػػة الخفيػػة التػػي 

الػـ كمػرارة  تسكف خمؼ قناع الجسد الذم يمتمكو االنساف كاف ما يظيػر عمػى الجسػد مػف
 .(ٓٔ)يغطي ما ىك افضع كاكثر غضبان كحزنان 
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التعبيرية: حركة انسمخت مف الرمزية لتككف مذىبان جديػدان يتضػمف الرمػكز بشػكؿ تعبيػرم 
 .(ٔٔ)اكثر عمقان كاىتمامان بالدكاخؿ البشرية 

التعبيريػػػة: حركػػػة محػػػدد العػػػالـ، كىػػػي مػػػذىب يػػػرفض محاكػػػاة الكاقػػػع كيحػػػؿ محمػػػو مبػػػدا 
مشػػاعر الفنػػاف فػػي تناقضػػاتيا كصػػراعاتيا. كيتخػػذ مػػف ىػػذه الػػرؤل الذاتيػػة  التعبيػػر عػػف

 (ٕٔ) كالحاالت النفسية مكضكعان مشركعان لإلبداع الفني.
التعبيريػة: نزعػة فنيػة كادبيػػة ترمػي الػى تمثيػؿ االشػػياء، كمػا تصػكرىا انفعػاالت الفنػػاف اك 
االديب ال كما في الحقيقة كالكاقػع، كىػذه النزعػة فػي االدب كالفػف ظيػرت اكالن فػي المانيػا 

  .(ٖٔ)تقريبان  ٕٜٗٔكازدىرت ىناؾ حتى سنة  ٜٗٔٔقبؿ الحرب العالمية االكلى 
سػػرحية سػػيطرت عمػػى المسػػرح االلمػػاني لفتػػرة خػػالؿ العشػػرينات التعبيريػػة: ىػػي حركػػة م

ككػػػاف رد فعػػػؿ ضػػػد كاقعيػػػة المسػػػرح كنشػػػرت عكػػػس الكقػػػائع الداخميػػػة النفسػػػية اكثػػػر مػػػف 
 .( ٗٔ) المظاىر الفيزيقية
 التعميم المسرع :

 لغويا :
قّمما تجتمع  -سُرعب يبسُرع ، ُسْرعبةن ، فيك سبِريع :سُرعب الشَّخُص عِجؿ ، عكس بطؤ :

 .(٘ٔ)الجكدة كالسرعة ، العمؿ الذم ُينجز بسرعة 
 اصطالحا :

يعرؼ التعميـ المسرع عمى انو )) شكؿ مف اشكاؿ التعميـ غير النظامي يتـ مف خاللو 
 عمارىـ بيف مف الذيف تتراكح امنح االطفاؿ كالشباب المنقطعيف عف المدارس 

( سنة الفرصة ال كماؿ المرحمة االبتدائية بفترة زمنية مدمجة تستغرؽ ثالث ٛٔ-ٕٔ)
, كعرؼ بيتر جكلياف التعميـ   المسرع عمى انو  (ٙٔ)سنكات كعمى ثالثة مستكيات (( 

)) مصطمح كاسع جدا يشمؿ مختمؼ المنيجيات كالتقنيات كاالساليب في التدريس 
كالتعميـ كبعض االساليب  التي مف شأنيا اف تدرج ضمف التعميـ المسرع كتطبيؽ نظرية 

لحالة العاطفية الذكاءات المتعددة كتحفيز الدماغ كاستخداـ المكسيقى لمتأثير عمى ا
, كيعرؼ التعميـ المسرع عمى انو ))  (ٚٔ)كالنفسية عند المتعمميف كاستخداـ الدراما (( 

اسمكب التعمـ الذم يتيح لمطالب التعمـ باستخداـ طرائؽ متعددة لمتعمـ  كذلؾ ال يصاؿ 
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المعمكمة بشكؿ ممتع كسيؿ كالتي تجعؿ التعميـ امتع كاسرع في استيعاب المادة (( 
(ٔٛ). 

كيعرؼ الباحث التعميـ المسرع إجرائيا عمى انو  ) شكؿ مف اشكاؿ التعميـ   اجرائيا:
 . جعؿ التعميـ امتع كاسرع في استيعاب المادة ( غير النظامي يتـ مف خاللو 

 النظراء 
كىك الكؼء ك النظير في الشجاعة ك الحرب ك  –بكسر القاؼ  –لغكيان : جمع قرف 

, أم نظراءكـ ك ( ٜٔ)في حديث ثابت بف قيس رضي اهلل عنو بئسما عكدتـ اقرانكـ 
( , كجمعو قركف . ك الناظر : صار نظيران ألخر , ك الناظر ٕٓاكفائكـ في القتاؿ )

 ( ٕٔ)جمع ُنظار : أم مف يتكلى إدارة مدرستو 
 اصطالحًا : 

منيجان اك اتصاالن اك قناة اك منيجية اك فمسفة اك استراتيجية ككثير ما  ))يعرؼ النظراء 
يستخدـ أسمكب تعميـ النظراء إلحداث تغير عمى مستكل االفراد بمحاكلة تعديؿ معارؼ 
الشخص اك مكاقفو اك معتقداتو اك سمككياتو كلكف تعميـ النظراء يمكف اف يحدث ايضان 
 ((تغيران عمى مستكل المجتمع بتعديؿ المعايير كتحفيز العمؿ الجماعي إلحداث تغيرات 

(ٕٕ) 
: النظراء ىـ المعمميف في مجاؿ التعميـ المسرع ك الذيف يؤدكف كظائؼ متشابية  اجرائياً 

 في سبيؿ االعتماد عمى كسائؿ مغايرة في تقديـ أسمكبيـ التعميمي مع الطمبة.
 ل التعبير المسرحية وعالقته بالنظير وسائ -المبحث االول :

 وسائل التعبير المسرحية  -أواًل :
  -لعب األدوار : -

يمثؿ لعب األدكار أحد اىـ كاجبات عمؿ الممثؿ في المسرح اذ يقكـ الممثمكف بتمثيؿ 
األدكار بمختمؼ انكاعيا كيندمجكف معيا مف خالؿ تقمصيـ لمشخصية التي يناط بيـ 
تمثيميا  كبطريقة تكحي كأنيا حقيقية اذ تساعد ميمة لعب األدكار عمى اكتشاؼ 

كيات جديدة فيي تشير الى تغير سمكؾ الممثميف الميارات كزيادة الكعي كاكتساب سمك 
كأفراد اثناء قياميـ بالدكر كيمكف القياـ بيذه الميمة مف خالؿ  التدريب عمى تقديـ 
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أدكار تمثيمية تعبر عف مكقؼ مرتبط بمكضكع معيف كيككف ىذا التدريب تحت اشراؼ 
لكصكؿ بيـ الى المخرج الذم ييدؼ الى اكساب الممثميف المتدربيف ميارات جديدة كا

مستكل تمثيؿ فني شبو مرتجؿ يقع بيف التمثيؿ الكامؿ كمستكل التمثيؿ االرتجالي 
كالذم يعني عدـ كضع سيناريك كامؿ لمنص اك الحكار بيف الشخصيات كاالدكار 
التمثيمية كاف اليدؼ الرئيسي مف لعب األدكار ىك تثبيت المعمكمات كتكضيحيا لدل 

 (ٖٕ)كالمتعة لدييـ .  المشاركيف كتفعيؿ االثارة

ك تعد كسيمة لعب األدكار جزء أساسيان مف مككنات العرض المسرحي التفاعمي الذم 
ظير بسبب الحراؾ الثقافي كالفكرم في المجتمعات االكربية الذم بذؿ فيو المنظركف 
في المسرح جيدا ن لكي يجعمكه كسيمة تكاصؿ كترابط بيف الممثؿ كالجميكر لذلؾ قامكا 

كاالنتقاء كابتكار أساليب جديدة تجعؿ مف المسرح التفاعمي شاىدا عمى  الكثير بالبحث 
مف التحكالت التي أدت الى ظيكر ثقافات تخدـ التكاصؿ بيف الممثؿ كالجميكر 
كجاعال مف الجميكر عنصرا فعاال ن مندمجا ن مع العرض المسرحي, لذا نجد في مسرح 

شكؿ خاص ما يتعمؽ باألداء كالتعامؿ مع المقيكريف )اكجستك بكاؿ( قضايا تتناكؿ ب
الجميكر كجعمو جزء فعاال ن كىاما ن كبذلؾ ال )) يككف المتفرجكف جممة مف الميمشيف 
في قباؿ ممثميف يتقمصكف بأنكار االضاءة االصطناعية بؿ سيغدكف اكثر حرية في 

 (ٕٗ)صياغة مشيدىـ ينخرطكف سكيان مع الممثميف في اكتشاؼ مأزقيـ المشترؾ (( . 

كقد كجد ) اكجستك بكاؿ( في مسرح المقيكريف كسيمة تكاصؿ ميمة يمتحـ بيا الفف مع 
الناس الذم يريدكف اف يسمعكا أصكاتيـ, لذلؾ تتضمف فكرة المسرح عنده االنماط الفنية 
المتعددة التي تدخؿ المتفرج في العممية الفنية كتجعمو في تفكير مشترؾ مع الممثؿ, 

طريقة ديناميكية التفاعؿ مع المشاىديف بدالن مف جعميـ متفرجيف كتعد ىذه الطريقة, 
فقط, لذلؾ نجد اف كسيمة لعب األدكار تمثؿ استراتيجية يمكف مف خالليا تكفير المتعة 
كاالنسجاـ بيف الممثميف كالجميكر لذا يقصد ذلؾ ))التمثيؿ التمقائي لمكاقؼ يضطمع بيا 

سكيتش ( لقضايا تتعمؽ بالجميكر كما الجميكر بعد عرض النمكذج المسرحي ) ال
اف استراتيجية لعب (ٕ٘)تطرحو مف إشكاالت تختمؼ فييا كجيات نظر الجميكر (( . 
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األدكار تعد فعالة الف الممثؿ يستطيع مف خالليا تقمص أدكار مختمفة كفي مكاقؼ 
مختمفة مرتبطة بالمكاقؼ االجتماعية التي تقدـ لممشاىديف أنماطأ مختمفة مف 

كيات تجعميـ يتفاعمكف في ما بينيـ مف جية كبينيـ كبيف الممثميف مف جية أخرل السمك 
كيتيح ليـ التعبير عف مشاعرىـ كافكارىـ بكؿ حرية كعفكية, ككذلؾ فأف ىذه الكسيمة 
أم كسيمة لعب األدكار تسيـ في تطكير الممثؿ كتنمية مياراتو كتجعمو يكسب الفرصة 

تغير في سمككو كعدـ ابقاءه ضمف دكر كاحد يؤدم  لتجريب أدكار عديدة مف شأنيا اف
الى تجميد عممو الدرامي, كذلؾ ألف االختالؼ كالتنكع في األدكار ىكمف اىـ ما يميز 
الممثؿ الناجح في مجاؿ عممو , فتكرار الدكر اك االستمرار في تقديـ الدكرنفسو يؤدم 

عند الجميكر سكل الى فشؿ الممثؿ بدكف اف يشعر, اذ اف ال شيء يحرؽ الممثؿ 
تكرار الدكر نفسو كالنمط نفسو كاعتماده شخصية كاحدة ,اما اذا كاف ظيكره مختمفأ 

كف شخصية جديدة في كؿ عمؿ كمتجددأ فاف ذلؾ يشعر المشاىديف بأنيـ يشاىد
 (ٕٙ). لمممثؿ

  -القناع :

تعد كسيمة القناع مف الكسائؿ التعبيرية التي ليا تأثير كبير في العرض المسرحي لما 
ليا استخدامات مختمفة كمتنكعة اذ تعد كسيمة القناع ذات بعد تاريخي قديـ ,فقد بدأت 
استخدامات القناع منذ العصر االغريقي كمنذ بداية المسرح القديـ كحتى الكقت 

ر التاريخية استخدامات مختمفة لكسيمة القناع ك الحاضر . ككاف عصر مف العصك 
كظائؼ متنكعة ,كاف الكظائؼ المغايرة التي شيدتيا كسيمة القناع ادخمتيا ضمف 
منظكمة الكسائؿ االدائية الميمة خاصة في مجاالت المسرح التي ادخمت ضمف المنيج 

اك الكاتب التعميمي التربكم في مجاؿ التعميـ المسرع فالقناع ىك تعبير االديب 
المسرحي عف أفكاره عبره شخصية اك مجمكعة مف الشخصيات سكاء كاف اديبا ن اك 
مسرحيا ن اك قاصا ن اف كسيمة القناع تعبر مف خالؿ الشخصية التي تنكب عف الكاتب 
ك كاقع اف الشخصية لتككف قناعان لو يتخفى خمفو . كيظير اليدؼ اك الفكرة في 

  ( .ٕٚ)ا الى المجتمع اك المتمقي خالؿ العرض المسرحي العرض المسرحي المراد ايصالي
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كانت البداية المقدمة الستخداـ النتائج ىي في المسرح االغريقي أذ كاف الممثمكف 
يرتدكف أقنعة تتغير بتغير الشخصية التي يؤدكنيا كىناؾ أقنعة لمشخصيات التراجيدية 

ؿ االغريقي ) ثيبس ( القفزة كما انو ىناؾ أقنعة لمشخصيات الككميديا كقد حقؽ الممث
الكبرل في تاريخ المسرح حينما بدأ بتبادؿ جمال ن مع أناشيد الديثرامبكس مع بقية 
أعضاء الجكقة مستعينا ن باألقنعة في ىذا االمر بدأت الجدلية بإخفاء ذاتو خمؼ القناع 

زمنة , محققا ن بذلؾ ) عنصر التكقع الشاعرم ( الذم يفترضو الفناف في جميكر تمؾ األ
 ( ٕٛ)كالذم كاف عميو التعرؼ عمى ابطالو مف خمؼ تمؾ األقنعة الجامدة 

ففي المسرح االغريقي اتضح استخداـ الرمز عف طريؽ القناع الذم يؤدم )) كظيفة 
, الذم ( ٜٕ(( )القناع المزدكجة ) التزيينيو كالرمزية ( مف أياـ الممثؿ األكؿ ) ثيبس (  

القناع لمقياـ بعدة أدكار لمتأثير عمى الجميكر إيجابيا ن اك يعتبر اكؿ مف استخدـ كسيمة 
سمبيا ن ككاف بداية استخداـ القناع بمثابة مكياج يحدد السمات النفسية , كاالجتماعية ك 

اخذ ثيبس بعرض اعمالو في الشكارع كاألسكاؽ مكظفا ن األقنعة المختمفة  ))األخالقية اذا 
  ( .ٖٓ(( )في أداء عدة أدكار 

 -الحكواتي :

أف الحديث عف كسيمة الحككاتي يعني الحديث عف شخص امتيف سرد القصص 
كاالحداث في أماكف متعددة منيا المقاىي كالطرقات كالمحاؿ حيث كاف مجمكعة مف 
الناس يحتشدكف حكؿ شخص ما كىك يقكـ بسرد القصص كيغذم نفكس الناس كعقكليـ 

غيرىا . كقد حظيت مينة الحككاتي بشعبية بركايات تاريخية اك اجتماعية اك دينية ك 
كبيرة كال سيما فئة الشباب الذم ينجذبكف الى احداث القصة كيتفاعمكف معيا كقد 
اشتيرت دمشؽ شيرة كبيرة بيذه المينة قديما ن كاعتبركىا مف تراثيـ الشعبي كاف مف 

في  مميزات الحككاتي اف يككف ذات معرفة كاسعة كيككف لديو أسمكب دقيؽ كمشكؽ
سرد القصص . كلديو القدرة عمى جذب انتباه الجميكر مف خالؿ طريقة أسمكبو في 
الكالـ كميارتو في إيصاؿ االحداث الكاردة في القصة اك الركاية كغرس بعض الفضائؿ 
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كالصفات اإليجابية عند الجميكر مثؿ الصدؽ كاألمانة كالشجاعة كالكـر كغيرىا مف 
ي أحداث الحكاية الشعبية .كالحكاية سرد كتابي اك الصفات اإليجابية المتسمسمة ف

شفيي , يدكر حكؿ تيـ معيف , كالحكاية تقميد قديـ , يتكخى البساطة كالعبرة , عبر 
. حيث كاف أسمكب سرد الحكاية يختمؼ مف حككاتي الى آخر كاف ( ٖٔ)أحداث تشكيقية 

ـ البياتي( بأنيا )شككت عبدالكريٓأسمكب الحككاتي ىك أسمكب تعميمي كتثقيفي كيصؼ
شكؿ مف اشكاؿ النثر الفني ذك صبغة جمالية , أفرزتو تجربة االنساف العربي قبؿ )) 

 ( . ٕٖ(( )اإلسالـ , كىك النكاة األكلى لفف الحككاتي 

كعميو فأف فف المحاكي اكرث لنا نمكذجا ن مف نماذج األداء المسرحي تمثؿ بػ ) 
حشكد الناس في األسكاؽ كالساحات الحككاتي ( الذم )) كاف يقدـ قصصو أماـ 

الكاسعة , أك المياديف العامة , ككاف يستعيف في تمثيؿ أنماطو المختمفة باستعماؿ 
منديؿ كعصا , فتصحب دقات العصا النمر التي يقمد الكحكش كالطير , كما كاف 
يستعيف بزميؿ اك زميميف يساعدانو في تصكير الشخصيات , اك يرداف عميو ببعض 

كار المكضكع , اك بتقميد حركات معينة  حتى بمغك خمس شخصيات في نياية جمؿ الح
  ( .ٖٖ(( )العصكر الكسطى العربية 

فقد كاف الحككاتي يسرد قصص السير الشعبية الشييرة مثؿ سيرة ) بني ىالؿ ( ك ) 
الزير سالـ ( ك ) عنتر بف شداد ( كغيرىا , كيرل ) جكستاؼ لكبكف ( في كتابو ) 

ب ( كقد سجؿ في كتابو ىذا مشاىداتو لردكد أفعاؿ المتمقيف كىـ يتأثركف حضارة العر 
بأداء الحككاتي , فتارة يراىـ يضطربكف , كتارة يراىـ ييدؤكف , كأخرل يغضبكف كتقدح 
اعينيـ شرارا ن فإذا احيط بالبطؿ قاؿ السامعكف : ) حفظو اهلل ( , كاذا اذا اشير سيفو 

سيكفيـ , ككأنيـ يريدكف انجاده , كاذا ما كاد يذىب  عمى اعدائو كاثخف فييـ امسككا
فريسة لمغدر كالخيانة فنبطكا كصرخكا قائميف ) لعنة اهلل عمى الخائنيف (  كاذا ما قضى 
عميو اعداؤه تأكىكا كقالكا ) رحمة اهلل عميو ( , كاذا ما رجع ظافرا ن قالكا : ) الحمد هلل 

  ( .ٖٗ) الذم نصره (
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لعممية ىذه تصافح النصكص الممسرحة منيا اك المؤلفة لممسرح كفي خضـ المحددات ا
, في اطار في مجاالت بحثنا بالتعميـ المسرعالمدرسي اك التعميمي اك التربكم كبخاصة 

( فاألسمكب سمكب الفكرة , الحكار , الشخصياتبناء القصة المسرحية , مف حيث ) األ
األفضؿ كالممكف اتباعو في بناء القصة ينبغي اف يمتاز بكضكحو كقكتو كجمالو ك 

  ( .ٖ٘)كضكح التراكيب المغكية كترابطيا ك كضكح األفكار 

كبالتالي يعد الحككاتي كسيمة ميمة تسعى لسرد القصص بطريقة ممتعة كمشكقة كممكف 
الت التعميـ المسرع لسرد المناىج اف تستخدـ كإحدل طرائؽ التدريس الحديثة في مجا

الدراسية عمى شكؿ قصص يقدميا النظير بكصفو حككاتي يستخدـ ىذه الكسيمة االدائية 
في أيضاح ما يريد تكصيمو مف معمكمات كبالتالي فأنو يستطيع  أيصاؿ المناىج 
كمسرحتيا بطريقة ممتعة كمشكقة تصؿ لجميع المتعمميف في مجاالت التعميـ المسرع , 

ألف الحككاتي كسيمة ادائية عربية خالصة جاءت نتيجة ابعاد اجتماعية كظركؼ تتمثؿ ك 
برغبة في االبتعاد عف الممؿ ككسر الركتيف في تمقي األفكار , فقد ظيرت بأشكاؿ عدة 
كمظاىر مختمفة ك كظفت بالمسرح العربي بكثرة فيعد يكسؼ ادريس كقاسـ محمد كسعد 

كاجيكا التراث مكاجية معاصرة فقد كظفكا )) دثيف  الذيف اهلل كنكس مف ابرز العرب المح
فف الحككاتي العربي تكظيفا ن معاصران صادران مف ثقافة كتجربة كاسعتيف كلـ يكف نيجيـ 
عفكيا ن كانما صدر مف كعي كتصميـ مسبؽ كمحاكلة لتعزيز محاكالتيـ بتنظيرات فكرية 

 (  . ٖٙ(( )كجمالية 

 -فاعمية الجسد : 

عامال ن ميما ن كاساسيا في أداء األدكار المسرحية منذ انبثاؽ فجر المسرح  يعد الجسد
كحتى االف , كىك داللة ميمة كعامؿ لنقؿ االفكار المكتكبة في فضاء العرض 
المسرحي , كمف خالؿ فاعمية الجسد تنتقؿ العديد مف األفكار كااليحاءات كالرؤل التي 

برز اشتغاال ن في المسرح كقد ظير االىتماـ يراد تقديميا في المسرح فيي األداة األ
بالجسد منذ العصكر األكلى لممسرح عند االغريؽ عندما كاف الممثؿ يقدـ مسرحياتو 
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اماـ الجميكر مستخدما ن جسده ليعبر عف الحاالت الشخصية التي يقكـ بتأديتيا كانتقؿ 
عمى البطكلة  االمر لممسرح الركماني الذم اىتمكا فيو ككف الركماف حضارة قائمة

كالتبجح بالقكة الجسدية كبالتالي انعكس ىذا االمر عمى المسرح كالفنكف اذ اىتمكا كثيران 
بالجسد في مسرحيـ رغـ اف عركضيـ التي ترتكز عمى الجسد ماىي اال تقميدا ن 
الى المسرح حينما كصؿ الى الكنائس ككاف  لعركض المسرح االغريقي اليكناني كصكال ن

طقكس ركحانية تأخذ البعد الديني كىنا يمثؿ الجسد أداء ركحانية يؤدل عمى كفؽ 
عف طريؽ تالكة القداس كغيرىا مف االبعاد الركحية الدينية التي  يمنحو بعدا ن مقدسا ن
تحكلت فيما بعد الى حاضنة لمعركض المسرحية التي تتكمـ عف قصص المسيح 

ؿ الجسد حاضران كمييمنا ن في بنية كالعذابات الجسدية التي عاناىا مف اعدائو كاف كال زا
العركض المسرحية لذا نجد أف حركة الجسد في العركض المسرحية ليا دكر كبير عمى 
نجاح العرض تكصفيا عنصران جكىريان في االتصاؿ كالتعبير المباشر مع الجميكر 
كبكصؼ أف الممثؿ ىك العنصر الذم يقكد عناصر المسرح مف خالؿ قيامو بحركات 

ت )) فكؿ ايماءة كحركة مف اطرافؾ تشكؿ لغة بحد ذاتيا , كيكفي اف تراقب اك أصكا
شخصان ما لتفيـ مف حركات رأسو كاصابعو ما يريد اف يقكؿ , كتعرؼ طريقة جمكسو 
كمالمح كجية حالتو النفسية , كلغة الجسد مف الكسائؿ السامية التي تحقؽ الكثير مف 

اخرل فأف حركة الجسد ليا طاقة لمتعبير عف , مف ناحية (  ٖٚ(( ) التجاكب بيف الناس
فكرة العرض , بؿ تعد اكثر كسائؿ التعبير المسرحي فاعمية كتأثيران في النص المسرحي 
كيستطيع الممثؿ مف خالليا التعبير عف احاسيسو كانفعاالتو باعتبارىا تجمع بيف 

مى إمكانيات الحركة ك الكممة , لذا نجد اف حركة الجسد عمى خشبة المسرح تعتمد ع
الممثؿ كخيالو ككذلؾ عمى الميارات التي اكتسبيا اثناء قيامو بالتدريب مف خالؿ 
إرشادات كتكجييات المخرج الذم يعتبر المدرب كالمنسؽ لحركات الممثؿ فالممثؿ 
الناجح ىك الذم يستطيع إنجاح العرض المسرحي مف خالؿ قيامو بحركات تكشؼ 

ألنو يعتمد عمى تكظيؼ جميع إمكانيات الممثؿ المضمكف الفكرم لمعرض المسرحي 
النفسية كالجسمانية التي تنبع مف جميع طبقات كيانو كغرائزه لتظير عمى السطح في 

 . (ٖٛ)شكؿ كشؼ  مبير 
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فالحركة ىي الشيء الذم يعبر عف فكرة النص المسرحي عبر الجسد أم اف الحركة  
لعرض المسرحي كىذا ما جعؿ لغة الجسد التي تعبر بمغات مختمفة لتبيف مضمكف ا

الجسد ك حركتو تأخذ حيزان كاسعأ في العممية المسرحية , فحركة الجسد ليا أىمية كبيرة, 
لغة مسرحية سمعية كبصرية  ))حيث اف الحركة كتعبيرىا في العرض المسرحي تككف 

تعتمد عمى الصمت كالصرخة , كاالشارة , بحيث يككف باستطاعة ىذه المغة اف تحكؿ 
ممات الى نكع مف التعاكيذ السحرية , عف طريؽ الذبذبات الصكتية , كااليقاعات الك

  (ٜٖ(( )المكسيقية , كالتكافقات العضمية التي تصدر عف الجسد 

الذم يعمؿ عمى تقديـ تشكيالت رمزية ذات دالالت كاضحة فقد استخدمو المخرج 
العرض المسرحي كنجد أف األلماني بركتكلد برخت دالالت تعميمية كايحائية في تشكيؿ 

الكثير مف المنظريف في المسرح الحديث في قضايا الجسد كطريقة اشتغالو في العرض 
المسرحي ككيفية تكظيؼ حركتو كاستخداميا كدالة في المفيكـ التقميدم لمعرض 
المسرحي فقد دعا مايرخكلد الى ضركرة امتالؾ الممثؿ حركات تمكنو مف السيطرة عمى 

القدرة عمى تنظيـ حركات اليديف , فال يسمح لنفسو بيذه  ))ة ككذلؾ لديو حركاتو الجسدي
اإلشارة اك تمؾ مغبة اف يختمط ذلؾ عمى الجميكر ذلؾ اف جميع حركات اليد ماىي اال 

 ( .ٓٗ(( )نظاـ إشارة 

 -الوسائط المتعددة :

تعددت التعاريؼ الشارحة التي تبيف أىمية كمفيكـ الكسائط المتعددة كاستخداماتيا في 
المجاالت المختمفة منيا الفكرية كالثقافية كالمسرحية كالتعميمية كغيرىا , أذ اصبح 
لمكسائط المتعددة دكر في عصرنا الحالي, ك شيدت حضكرا ن مميزان ككبيران في حركة 

ختمؼ مجاالتيا ,لذا يمكف اف تعرؼ الكسائط المتعددة عمى انيا المجتمع كثقافاتو عمى م
احدل اىـ الكسائؿ التقنية التي تستخدـ في نقؿ المعمكمات ك األفكار فيي مف اىـ 
الكسائؿ التي يمجأ الييا افراد المجتمع لتحقيؽ التكاصؿ كالتفاعؿ مع األشياء المحيطة 

كاممة منيا النص كالصكرة كالرسـك بيـ ,كىي تضـ اشكاال متعددة مف العناصر المت
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المتحركة كالفيديك, كالتي يمكف اف تخزف بطريقة متطكرة عمى كفؽ المسارات 
المستخدمة, فيي تمزج بيف الحاسكب كالكسائؿ التعميمية إلنتاج محتكل مف البرامجيات 
كالصكت كالصكرة كالرسـك كالنصكص مف خالؿ الربط بينيما كتتيح لممستخدـ التفاعؿ 

البتكار كاالتصاؿ المباشر مع المعمكمات أف البدايات االكلى الستخداـ الكسائط كا
المتعددة يعكد الى محاكلتيا األكلى لدمج الصكرة كالصكت في األفالـ السينمائية 

لمكجة الثالثة اك ثكرة كالتمفزيكف, لذا فأنو استخداـ الكسائط المتعددة سميت با
 (ٔٗ)المعمكمات.

تقنية التي تعد ثكرة مف المعمكمات كالتأثيرات العميقة في جميع نكاحي كنظران لمتطكرات ال
الحياة كالتي تيدؼ الى رفاىية االنساف كتقدمو كتحقيؽ تكاصؿ كتفاعؿ بيف مختمؼ 
المجاالت في التعميـ كالعمؿ كالبحكث كغيرىا كاف كؿ ىذه التطكرات كالتحكالت التي 

مو كاف سببيا األساسي ىك ثكرة االنفجار شيدىا العالـ في اساليبو كالياتو كطرؽ عم
المعرفي كاكتشاؼ الكسائط المتعددة التي غيرت العديد مف المفاىيـ كالبيانات 
كالمعمكمات كحققت الكثير مف اإلنجازات كاحدثت طفرة في )) سرعة ككفاءة كدقة 
ة انجاز العمؿ بصكرة جعمت العالـ يقفز درجات مف التقدـ كالنمك بسرعات غير مسبكق

 (ٕٗ)كاصبح ما ينجز في سنكات ينجز في شيكر بؿ كفي أياـ (( . 

فالكسائط المتعددة تعد اليكـ مف اقكل كأسرع الكسائؿ في البحث عف المعمكمات 
كاألفكار كتطكيرىا فيي نسؽ متكامؿ بيف كسيمتيف اك اكثر مف كسائؿ التعمـ كالعركض 

لثابتة كالمتحركة كالمؤثرات المسرحية كاالتصاؿ فيي تمزج بيف الكتابة كالصكرة ا
الصكتية التي يستطيع المتمقي التفاعؿ معيا بصكرة كبيرة كمتميزة ,ذلؾ ألنيا تظير 
األشياء الثابتة كالمتحركة ككأنيا تدكرفي العالـ الحقيقي, اذ تجسد حركة االشياء 
ؿ كصكتيا كتجعميا قريبو مف الكاقع, لذا يشير مفيكـ الكسائط المتعددة الى )) تكام

كترابط مجمكعة مف الكسائؿ المؤلفة في شكؿ مف اشكاؿ التفاعؿ المنظـ كاالعتماد 
المتبادؿ كيؤثر كؿ منيا في االخر كتعمؿ جميعا ن مف اجؿ تحقيؽ  ىدؼ كاحد  اك  

 (ٖٗ)مجمكعة مف األىداؼ (( 
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كيمكف القكؿ باف الكسائط المتعددة ىي مف افضؿ الكسائؿ التعبيرية التي تقدـ خدمات 
كعة لممستخدميف كالمتعمميف, لما تتميز بو مف خدمات يستفاد منيا االفراد في متن

مختمؼ مجاالت الحياة, فيي تشمؿ المغة كالمعمكمات كالصكر المتحركة كالبيانات, كىي 
تتميز عف باقي الكسائؿ األخرل مف ناحية التأثير كالتشكيؽ كالتفاعمية حتى أنو بدأت 

لديمقراطي الكبير لممعمكماتية, حيث اصبح بإمكاف االلو تعرؼ عمى انيا )) االنتصار ا
االستجابة لنا كتحقيؽ رغباتنا فمجرد الضغط عمى احد أجزاء الشاشة نحصؿ عمى 
المعمكمات التي نريدىا كال يختمؼ االمر مع الكمبيكتر فمجرد كتابتنا كممة ما في الخانة 

في ذاكرتو كتزكيدنا باإلجابة  المخصصة لمبحث يقكـ الكمبيكتر, بالبحث عف ىذه الكممة
 (ٗٗ)الصحيحة (( 

كاف سرعة تغمغؿ الكسائط المتعددة في حياتنا كدخكلو في جميع النكاحي كالقطاعات 
كاألنشطة التعميمية كالترفييية كغيرىا, جعؿ ليا الدكر األكبر في ىذه المجاالت كالذم 

ف الضركريات الميمة أدل الى نجاحيا كتطكرىا كزيادة التنافس عمييا كحتى أصبحت م
التي تقدـ خدمات كمعمكمات مع تكفيرىا لمكقت كالجيد, فضال عما تتميز بو الكسائط 

 المتعددة مف خاصية الميمة ىي التفاعمية . 

كالتي تشير الى الفعؿ كرد الفعؿ بيف المستخدـ كما يعرض مف معمكمات, اذ يمكف مف 
تعميمي, لذا فأنو مف احد الخصائص خالليا الحصكؿ عمى االتصاؿ الثنائي كالمكقؼ ال

الميمة في بناء برامج الحاسكب التعميمية كاإلدارية كمف اىـ الخصائص التي تتميز بو 
الكسائط المتعددة ىي التنكعية, اذ تكفر ىذه الكسائط مجمكعة مف العناصر التي تساعد 

خدميف في تكضيح المعمكمات كتقديـ حزمان مكحدة مف االخبار ممبية حاجات المست
كاىتماماتيـ مف خالؿ استخداميـ ألكثر مف كسيمة لعرض محتكل كاحد كفكرة كاحدة , 
فيي تدعـ النصكص بالصكت كالصكرة كتجعؿ الممفات جاىزة ألغراض البرامج , اما 
بالنسبة الى الخاصية الككنية  ك ىي مف الخصائص التي تعمؿ بيا الكسائط المتعددة 

ى االتصاؿ بمراكز كشبكات المعمكمات المنتشرة في جميع فيي تزكد المستخدـ القدرة عم
 (٘ٗ)انحاء العالـ . 
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اف الكسائط المتعددة تتميز بالكثير مف اإلمكانيات التي تؤثر عمى جذب المستخدـ 
كتسيؿ عميو القياـ بعمؿ العديد مف األشياء التي تككف صعبة المناؿ كالفيـ فيي تقرب 

ؿ المحاكاة في استخداـ الصكت كالصكرة لتصكير األفكار الى اذىاف المستخدـ مف خال
مكاقع اك احداث بعيدة اك افتراضية كجعميا قريبة مف الكاقع ك تساىـ في إضافة أساليب 
مف التعمـ بطريقة قريبة مف الكاقع , كتساىـ في إضافة أساليب مف التعمـ بطريقة 

عمى نقاط الضعؼ , ك  ابداعية تتيح العديد مف الخيارات لكؿ فرد كتمنح فرصة التعرؼ
إيجاد الحمكؿ باإلضافة الى تكفير عناصر التشكيؽ كاالثارة مما يرفع مف قابمية االفراد 

 (ٙٗ)في تمقي العمـ بشكؿ سيؿ كميسر . 

 

 .ر مهارات النظير بالتعميم المسرعفاعمية الوسائل المسرحية في تطوي: المبحث الثاني
 أواًل : عالقة النظير بالوسائل التعبيرية المسرحية . 

تعد الكسائؿ التعبيرية المسرحية مف الكسائؿ التي تعتمد عمييا التربية في تنمية 
المتعمميف نفسيان كجسديا ن كذىنيا ن ألنيا تعمؿ عمى الترفيو كالتسمية كالتعمـ في نفس 
الكقت كتجعؿ المتعمميف قادريف عمى التعبير عما في داخميـ كتساعدىـ في اكتشاؼ 

ية ككذلؾ تنمية مياراتيـ كتساعدىـ عمى قدرة االرتجاؿ كىذا لو قدراتيـ الجسدية كاالبداع
اثر إيجابي عمى العممية التربكية التعميمية كخاصة نحف في عصر االنفجار المعرفي 
كالثقافي كالذم يتطمب تنمية ك تطكير عممية التعمـ كالتعميـ كطرقيا  ك كسائؿ تدريسيا 

( كالمتعمـ في العممية التعميمية كلذلؾ فقد مما ليا دكر في تغير دكر المعمـ ) النظير 
اعتمدت التربية عمى استخداـ الكسائؿ التعبيرية المسرحية في العمؿ التربكم ألنيا 
تساىـ في تحقيؽ التنمية السيككلكجيا كتنمية الطالب نفسيان كجسديان ألنو أسمكب يجمع 

تجربة اليدؼ منيا  بيف عناصر المسرح كالتعميـ كيستعمؿ الكسائؿ المسرحية لتقديـ
تربكم فيي تحتكم عمى عناصر المسرح ك المتمثمة بالجميكر كأماكف العرض حيث اف 
الجميكر ىـ الطمبة كمكاف العرض ىي المدرسة باإلضافة الى المؤثرات الخارجية 
كالصكت كالمكسيقى كاالضاءة كغيرىا كاف كيفية استخداـ ىذه الكسائؿ اك العناصر في 

المدرسة يعتمد عمى البرنامج الذم يضعو النظير أم البرنامج  العرض المسرحي أم
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المسرحي كاف المسرح في التعميـ يختمؼ عف المسرح العادم اختالفان جكىريا ن مف حيث 
 (ٚٗ)المضمكف كاليدؼ كاالعداد . 

اف اىـ ما يميز النظير كعالقتو بالكسائؿ التعبيرية المسرحية ىك اف يككف قادران عمى 
تمقي كالتحميؿ كاالستجابة لمطمبة اذ يستطيع االتصاؿ مع الطمبة كمخاطبتيـ التأقمـ كال

مف خالؿ دكره الذم يقكـ بو ككذلؾ يجب اف يككف لديو قدره فكرية يستطيع مف خالليا 
استيعاب كيفية تعميـ الطمبة عف طريؽ استخداـ الكسائؿ في غرفة الصؼ كتحكيؿ 

ي كأثارت األسئمة بشكؿ فعاؿ يستطيع مف العممية التعميمي كالمعرفة الى فعؿ درام
خاللو اثارة الفضكؿ لدل الطمبة في البحث عف اإلجابة فالنظير )) ىك الذم يستطيع 
استخداـ األسمكب المناسب في نقؿ المعمكمات كالمعارؼ الى اذىاف طمبتو كىك الذم 

رائؽ التدريس يختار الطريقة المناسبة كالمالئمة في تعميـ طمبتو لذلؾ اكد الميتمكف بط
بقكليـ المعمـ الناجح ىك في حقيقتو طريقة ناجحة تكصؿ الدرس الى الطمبة بأيسر 

 ٛٗ))السبؿ (( . 

لذلؾ نجد اف أىمية استخداـ النظير لمكسائؿ التعبيرية يمكف في تحكيؿ المادة الدراسية 
الجافة الى مادة سيمة يستطيع الطمبة استيعابيا بسيكلة ككذلؾ تجعؿ النظير عضك 
فعاؿ في نقؿ المعمكمات كالمعرفة مف خالؿ تفاعمو مع حكاسو ك كجدانو مما يجعؿ 

راسخو كمفيدة لمطمبة كاف النشاطات الدرامية تحكؿ قاعة المادة الدراسية التي يقدميا 
الصؼ مف مكاف جامد تقميدم الى مكاف ترفييي كتعميمي يجذب اىتماـ الطمبة كيككف 
محبب الى نفكسيـ كىذا ما يسيؿ عمييـ تمقي كاستيعاب العمـ ذلؾ ألف الدرس اذا كاف 

ككف لو اثار إيجابية فالطالب بطريقة المسرح أم استخداـ الكسائؿ التعبيرية المسرحية ي
عندما يشاىد بعينو كيسمع  بأذنو فانو  يتفاعؿ مع الدرس الممسرح بحكاسو ك كجدانو 

 ( ٜٗ)مما  يجعؿ المادة التي تقدـ بيذه  الطريقة اكثر ترسيخ كتأكيد  لمطمبة . 

فالطمبة ىـ محكر العممية التعميمية كيككف التعمـ الحقيقي مف خالؿ جعميـ المحكر 
ألساسي في ىذه العممية مف خالؿ قياميـ بنشاطات تستند عمى النشاط التمثيمي اك ا

الدرامي ك الذم يجعؿ التعمـ فعاالن كمسميان كاف قياـ النظير بمخطط مف النشاطات 
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المدرسية ضركرم لتحكيؿ الدرس مف التمقيف الجامد الى درس اكثر نشاطا ن كحيكية كاف 
افضؿ الطرؽ التدريسية لمنظير حيث يجعؿ الطالب ىذا النشاط الدرامي يعتبر مف 

يتقمص دكرا ن معينا ن كفي مكقؼ معيف لكي يحقؽ نتيجة تيدؼ الى التعمـ بطريقة 
ناجحة كمسمية اذ ينطمؽ مبدأ النشاطات التمثيمية اك الدرامية في العممية التعميمية مف 

قي يحدث عندما يقكـ المتعمـ مبدأ ))أف المتعمـ محكر العممية التعميمية كاف التعمـ الحقي
بنشاط مخطط بعناية يمكف مف خاللو تنمية المفاىيـ كاالتجاىات كيستند النشاط 
التمثيمي عمى ضركرة جعؿ التعمـ مشكقا ن كفعاالن كاف النشاط المدرسي ىك جكىر 

 (ٓ٘)المناىج الدراسية (( . 

في كيفية استخداـ  كاف ادخاؿ النظراء في التعميـ المسرع دكرات كتدريبات تساعدىـ
الكسائؿ التعبيرية المسرحية لممساعدة في عممية التعمـ يككف لو دكر كبير في تحسيف 
أدائيـ كميارتيـ كسمككياتيـ بحيث يصبح لمنظرية قدرة عمى جذب الطمبة كجعؿ 
الحصة الدراسية مصدر سعادة كمتعة كيصبح النظير فنانا ن استعراضيان ممما ن بكؿ 

ؿ التي تساعد عمى تسييؿ المادة كتفاعؿ الطمبة مع الدرس اذ اف البرامج كالكسائ
استخداـ ىذه الكسائؿ تكلد لديو مخططات معرفية مميئة بالتفاصيؿ المناسبة لتأدية دكره 
بأكمؿ كجو كتجعؿ لو أسمكبان جديدا ن الستثمار عقكؿ الطمبة كتكظيؼ جميع حكاسيـ في 

ات كالتماريف كقد تكصؿ الباحثكف الى أف مف عممية التعمـ مف خالؿ النشاطات كالتطبيق
بيف البرامج المسرحية التربكية األكثر فاعمية ىي البرامج التي اعدت لتدريب النظراء 
فعندما يستعمؿ النظراء الذيف سكؼ يخضعكف لمتدريب الكسائؿ التعبيرية المسرحية 

لتي يكدكف ايصاليا لمتكاصؿ مع طالبيـ فأف باستطاعتيـ اف يضيفكا الى عممية التعمـ ا
 (ٔ٘)قكة عظيمة . 

فالنظراء في التعميـ المسرع يكاجيكف طالب منقطعيف عف الدراسة لفترات طكيمة كيككف 
استيعابيـ ضعيؼ كاندفاعيـ لمدراسة غير مكثكؽ كليس لدييـ كفاءات اك خبرات لذلؾ 

حتا ن حيث يككف يجب اف يتمتع التعميـ في ىذه المدارس بالمركنة بدالن لككنو اكاديميا ن ب
حسب قدرات الطالب االستيعابية لذا اف ادخاؿ ىذه الكسائؿ يككف احماء لتنشيط ذاكرة 
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الطالب كتكحيد العمؿ الجماعي اذ تيدؼ ىذه الكسائؿ الى إيصاؿ الفكرة لمطمبة بأبسط 
كاحسف صكرة ممكنة كتقديـ المعمكمات كاألفكار بأساليب مختمفة كمتعددة ألف )) إنجاح 

يعتمد بشكؿ كبير عمى البداية اك النشاط االفتتاحي فأف اختار المعمـ البداية الدرس 
الصحيحة فسكؼ يتمكف مف جذب انتباه الطالب كأثارت فضكليـ كجعميـ يشارككف 

 ( ٕ٘)كيتفاعمكف مع الدرس بشكؿ جيد (( . 

بكا لذلؾ فأف النظراء في التعميـ المسرع بحاجة الى ىذه التدريبات كالدكرات لكي يكتس
ميارات أساسية في التعامؿ مع طالبيـ كحؿ مشاكميـ كتحسيف مستكاىـ كاف استخداـ 
ىذه الكسائؿ التعبيرية المسرحية تخدـ العممية التعميمية كتحسنيا كتجعؿ النظير يكتسب 
بعض المميزات التي تعطي نتائج فعالة في تحسيف الفيـ ك االدراؾ لدل الطمبة , كاف 

يككف ذات فاعمية كبيرة ألف االفراد يككنكف اكثر استيعاب أسمكب تدريب النظراء 
كاستعداد لألصغاء الى افراد أخريف مف امثاليـ كتعتبر ىذه الصفة مف صفات االنساف 
ألنو كائف اجتماعي كاف استخداـ ىذه الكسائؿ االدائية تراعي أنماط التعمـ المختمفة لدل 

الدائية بطرؽ تقكيمية ضمف كظائؼ الطالب فالنظراء بحاجة الى تطكير اساليبيـ ا
العممية التعميمية كاف ىذه الكسائؿ تعتبر مجاالن جديدا ن عمى الكاقع التعميمي لممتعمميف 

  (ٖ٘)كتيسير المادة كتزكد المتعمميف بالخبرات المالئمة خالؿ عممية التعمـ . 

 توظيف الوسائل المسرحية التعبيرية في عمل النظير بالتعميم المسرع . 

ف تكظيؼ الكسائؿ التعبيرية المسرحية في العممية التعميمية سيككف طفرة كبيرة كنمط ا
جديد يجعؿ العممية التعميمية تدخؿ ضمف االطار المسرحي كتغير النمط التقميدم 
السائد الذم تعتمده مدارس التعميـ المسرع التي ىي بحاجة الى أساليب جديدة ذك فعالية 

ت كتككف ذات نتائج اكثر إيجابية كيككف تأثيرىا ليس عمى كسيمة كبسيطة في نفس الكق
المستكل التعميمي لممنيج الدراسي فقط بؿ تتعدل الى تغير أنماط السمكؾ لدل الطالب 
كالترابط كالتعاكف كاالندماج في المجتمع كحؿ العقد التي يكجيكنيا كباعتبار اف طالب 

متردية مف الناحية الدراسية  مدارس التعميـ المسرع كما ذكرنا يعيشكف في ظركؼ
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كالثقافية كاالجتماعية لذلؾ فيـ بحاجة الى أساليب قريبة مف حياتيـ ممزكجة بالمتعة 
كالتشكيؽ كالتعمـ في آف كاحد لذلؾ فأف تكظيؼ الكسائؿ التعبيرية المسرحية يحقؽ ىدؼ 

 جديدة عند  ن التربية في التعميـ كاف تحقيؽ ىذا اليدؼ يكمف في منح المادة العممية ركحا
تقديميا لمطالب مف خالؿ إخراجيا مف صياغة القكالب الجامدة كتقديميا في شكؿ فني 
جمالي ذك قالب مسرحي حيث يقكـ المسرح بأداء دكر تعميمي خالؿ تقديـ المادة 

 (ٗ٘)التاريخية اك العممية كتككف بطريقة مشكقة كممتعة كبعيدة عف التمقيف التقميدم . 

الب فرصة المشاركة كالتكاصؿ كينمي قدرتيـ عمى التحصيؿ العممي كىذا ما يمنح الط
كيزيد مف قابميتيـ عمى الفيـ كاالستيعاب اذ تعد بمثابة تقنية تعميمية ك كسائؿ تدريس 
مرنة كمتطكرة كتعتبر منيج فكرم يقكم قابمية الطالب عمى التعمـ كيبعث فييـ ركح 

كتشاؼ خبراتيـ )) ذلؾ ألف المسرح يمتاز المثابرة كحرية الفكر كالتعبير عف ذاتيـ كا
 (٘٘)بانو يمزج بيف المعمكمة المسمكعة كالمتعة البصرية الجمالية (( . 

اذ يككف لو اثر كبير عمى اثارة اىتماـ الطالب ك تكاصميـ كالتخمص مف الصعكبة في 
االدراؾ كالفيـ فالكسائؿ التعبيرية تقدـ المادة الدراسية بشكؿ مبسط كسيؿ الفيـ مع 
تجسيد االحداث بصكرة قريبة الى الكاقع ككأنيـ يعيشكف الحدث اثناء دراستو كتقديمو 

ؿ التعبيرية يؤثر عمى نفسية الطالب كسمككياتو حيث تساعده كأيضان فاف تأثير الكسائ
التحرر مف الخكؼ كالصعكبة كالضغكط النفسية كاكتساب معايير سمككية جديدة لذلؾ 
فقد حرص المسؤكليف كالنظراء في التعميـ المسرع عمى العمؿ )) بجيد كبير النتقاء 

ة التعميمية المتنفس المشجع في افضؿ الطرؽ لتطكير العممية التربكية فكجكدا في الكسيم
 (ٙ٘)ما يصبكف اليو ألف فييا الخصائص التعميمية كالفنية الجيدة (( . 

فالكسائؿ التعبيرية تمتاز بالدقة كالمركنة كتككف كسيمة مناسبة لمعرض المسرحي داخؿ 
قاعة الدرس كالتي تؤدم الى رفع كفاءة الطالب ك زيادة نشاطيـ كمشاركتيـ الصفية 

ؿ كسيمة لعب األدكار التي تعتبر مف اكثر الكسائؿ التي ركزت عمييا العممية فمف خال
التربكية التعميمية كالتي أظيرت فاعميتيا في إعطاء نتائج إيجابية عمى عممية التعمـ 
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كتحسيف التحصيؿ الدراسي في المجاالت الدراسية منيا التاريخ كالجغرافية كالميارات 
عب األدكار عمى تنمية لغة الحكار كالمحادثة كيشجع الحياتية كغيرىا حيث يساعد ل

عمى التعاكف كالمشاركة الجماعية كيزكد الطمبة بالتسمية كالتعمـ كينمي اجساميـ مف 
خالؿ الحركة كالنشاطات التي يقكمكف بيا ككذلؾ فأف لعب األدكار ينمي الجانب 

خميـ كتبادؿ المغكم مف خالؿ تبادؿ الحديث ك يقكم لدييـ التعبير عما في دا
 (ٚ٘)المعمكمات كاألفكار مع اقرانيـ مما ينمي لدييـ الميارات كالخبرات . 

حيث اف أسمكب التعمـ عف طريؽ استخداـ كسيمة لعب األدكار يعتبر طريقة مثالية 
كمؤثرة كذات نكاتج كمخرجات تعمـ جديدة كذلؾ مف خالؿ استخداـ الدراما المسرحية 

حؿ المشاكؿ التي تمكف الطمبة التعمـ مف االخريف بطريقة  ككسيمة بديمة كاستراتيجية في
ممتعة كمسمية كتككف ىذه الكسيمة مشتركة بيف النظير كالطالب فبعض األدكار يقـك بيا 
النظير كبعضيا يقكـ بيا الطمبة اذ يقكـ النظير بدكر المخرج في تكضيح كشرح المادة 

صيؿ فكرة الدرس ثـ يقـك بتحديد األدكار بكؿ جكانبيا كتحفيز الطالب لمقياـ باألدكار لتك 
كاختيار الطالب الذيف يقكمكف باألدكار كتييئة البيئة المسرحية في قاعة الدرس بما 
تتطمب مف مستمزمات كأدكات بسيطة تكحي لفكرة الدرس ثـ يقـك بتكجيو الطمبة الممثميف 

يقكـ النظير بطمب مف بالبدء بأدكارىـ كتجسيد الشخصيات اك األدكار المستندة الييـ ثـ 
الطمبة المشاىديف اف ييتمكا بتفاصيؿ المسرحية كتدكيف اك حفظ ما تعممكا لكي يناقش 
المكضكع بعد انتياء  التمثيؿ كىنا يبدأ المكقؼ التعميمي في االستفادة مف ىذه الكسيمة 
مف قبؿ الطمبة الممثميف كالمشاىديف حيث يبدأ المناقشات كالتقكيـ ألدكار الطمبة 
كتركزىـ عمى الجكانب الميمة مف العرض باإلضافة الى ذلؾ فأف النظير يجب اف يقـك 
بتبديؿ األدكار كتبديؿ الطمبة لكي يكسع المشاركيف في ىذه العممية التعميمية كيتـ 
تاحة الفرصة لكؿ الطمبة المشاركة كاالستمتاع كالتعمـ  االستفادة مف المادة بشكؿ اكبر كا 

 .(٘ٛ) 

 
 ثإجراءات البح
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يتضمف ىذا الفصؿ : اإلجراءات التي قاـ بيا الباحث بغية تحقيؽ أىداؼ بحثو الحالي 
، كالذم شممت كصؼ المجتمع األصمي لمبحث ، كاختيار عينة البحث ثـ طريقة بناء 
األداة ) البرنامج ( كالتحقؽ مف صدؽ األداة كثباتيا ككضكح الفقرات كالتعميمات ، كما 

اإلحصائية التي سكؼ يستخدميا الباحث لتحميؿ النتائج  يتضمف ىذا الفصؿ الكسائؿ
التي تكصؿ الييا البحث ،  كفيما يأتي تكضيح ىذه اإلجراءات مع تطبيؽ تجربة 

 البرنامج سكؼ يقكـ بيا الباحث :
 

 أواًل : مجتمع البحث :
يمثؿ مجتمع البحث الخاص بالدراسة المدرسيف كالمعمميف في مدارس التعميـ المسرع / 

نطمؽ عمييـ مصطمح النظراء ال نو نظير الممثؿ  ٕٓٔز مدينة البصرة كعددىـ مرك
الفاعؿ في العممية المسرحية كالحامؿ لرسالة العرض ، ليذا ىـ المعمميف كالمدرسيف 
الفاعميف في ادارة العممية التعميمية بالتعميـ المسرع كالحامميف لرسالة كرؤية التنكع في 

 أدناه:  التعميـ ككما مكضح بالجدكؿ
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 المعممون اسم المدرسة ت

 

 المدرسون

 

 المجموع  موقع المدرسة

 

 ٛ حي الزىراء ٗ ٗ الكالء لمتعميـ المسرع ٔ

 ٓٔ ميؿ ٘ ٙ ٗ العيد لمتعميـ المسرع ٕ

 ٔٔ الجميكرية ٗ ٚ الشمائؿ لمتعميـ المسرع ٖ

 ٕٔ الكزيزة ٚ ٘ الحكار لمتعميـ المسرع ٗ

 ٗٔ نكاب الضباط ٛ ٙ المسرعالكعبي لمتعميـ  ٘

 ٙٔ الحيانية ٚ ٜ اليدؼ لمتعميـ المسرع ٙ

 ٕٔ الحكطة ٘ ٚ القمـ لمتعميـ المسرع ٚ

 ٓٔ برييو ٙ ٗ تحسيف الصالحي المسرع ٛ

 ٕٔ الجنينة ٘ ٚ انكار الجكاديف المسرع ٜ

 ٘ٔ التنكمة ٚ ٛ شط العرب لمتعميـ المسرع  ٓٔ

 ٕٓٔ  ٜ٘ ٔٙ المجمكعة  
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  ثانيا: عينة البحث

العينة ىي الجزء المأخكذ مف المجتمع االصمي كالتي عف طريقيا تجمع البيانات 
المتعمقة بالبحث, اختيرت العينة بالطريقة القصدية مف مجتمع البحث.                            

( العامميف فعميا في ف تككف عينة البحث مف مجمكع المعمميف كالمدرسيف )ألنظراء
مدارس التعميـ المسرع التابعة لممديرية العامة لتربية محافظة البصرة ، كمدارس المركز 
فقط ، كىـ يمثمكف مجمكعة تستطيع التعامؿ مع المعمكمات الكاردة في الدراسة حكؿ 
طرائؽ التدريس الخاصة التي تزكد بيا ىذه المدارس لنكعية الطمبة المستفيديف ،كركز 

( نظير في مدارس التعميـ ٕٓٔلباحث في عممية االختيار عمى مجتمع البحث البالغ)ا
( نظير ىـ النظراء ٕٔالمسرع  كقد قاـ الباحث باختيار عينة قصدية بمغ عددىا )

( نظراء المجمكعة الضابطة ٙاالساسيف لعينة البحث كالذم تـ تقسيميـ الى مجمكعتيف)
 تي تـ تطبيؽ البرنامج عمييا. ( نظراء المجمكعة التجريبية كالٙ)

 ثالثا: منهج البحث : 

تعد ىذه الدراسة )فاعمية استخداـ كسائؿ التعبير المسرحية في تطكير ميارات التعمـ 
لدل النظراء بالتعميـ المسرع(  كالتي أستخدـ الباحث المنيج التجريبي بأسمكب 

القبمي كالبعدم ,كتطبيؽ  المجمكعتيف احدىما تجريبية كاالخرل ضابطة بتطبيؽ االختبار
البرنامج التعميمي كرصد فاعمية عمى المجمكعة التجريبية بيدؼ الكصكؿ الى النتائج 

 الدقيقة عف طريؽ العمميات االحصائية كالبيانات الناتجة عف االختبار. 
  رابعا: اداة البحث :

الخاص  مف أجؿ الحصكؿ عمى نتائج عممية مكضكعية لبحث فاعمية البرنامج التعميمي
بتدريب النظراء باستخداـ الكسائؿ التعبيرية المسرحية في المختبر الدراسي التطبيقي فقد 

 اتبع الباحث الخطكات التالية الختيار كانتقاء ادكات بحثو كىي كما يمي :
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 : تماريف اعداد كتدريب النظراء  الخطوة االولى
ة مف التماريف التي تعد تـ االطالع كدراسة الفقرات ادناه مف اجؿ صياغة مجمكع

مفتاح لمنظراء التربكييف في تعميميـ الكسائؿ التعبيرية المسرحية لتطكير الميارات 
 بالتعميـ المسرع .

 مؤشرات االطار النظرم كما ثبتيا الباحث في نياية الفصؿ الثاني . -ٔ
 االطالع عمى ادبيات االختصاص في العمكـ المسرحية عامة كالفنكف خاصة فضالن  -ٕ

 عف المصادر كالمراجع المتعمقة بالعمـك المجاكرة .
االطالع عمى مناىج كمفردات في مدارس التعميـ المسرع لممستكل الثالث كالتركيز  -ٖ

 عمى دراسة مفردات مادة المغة العربية .
متابعة طبيعة الدرس لممستكل الثالث  كمحاكلة دراسة مستكيات تطبيؽ المنيج  -ٗ

ستفادة مف التدريسي المختص كطريقة تدريبو لمطمبة كتأكيد عالقة نظريان كعمميان كاال
 الدرس النظرم بالدرس التطبيقي .

االطالع عمى مناىج التدريس كالتدريب في مدارس التعميـ المسرع المتناظرة عربيان  -٘
 . كعالميان كاالستفادة مف مقرراتيا التعميمية كطريقة اداءىا

 
احث استمارة تحديد صالحية التماريف المقترحة لبناء كانطالقان مما تقدـ صمـ الب

البرنامج التعميمي كعرضيا عمى مجمكعة مف الخبراء كالتأكيد مدل صالحيتيا في بناء 
 برنامجو 

كقد شممت التماريف المقترحة الخاصة بالكسائؿ التعبيرية المسرحية ضمف مجمكعة مف 
نػػػػػػاع ، الحكػػػػكاتي ، الكسائط المتعددة ( تماريف عمى )لعب االدكار ، فاعمية الجسد ، الق

ككؿ فقرة مف الفقرات تحتكم عمى تماريف متنكعة لتطكير ميارات النظراء في التعميـ 
 . تمارة كالتي تتضمف اجابة الخبراءالمسرع كبعد جمع البيانات الخاصة باالس

 
 :بناء البرنامج التعميمي باستخداـ الكسائؿ التعبيرية المسرحية : الخطوة الثانية
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جاء البرنامج كنتيجة حتمية لمجمكعة مف المسببات التي تيدؼ الى تقديـ خطة  -1
عممية فنية تعتمد عمى الكسائؿ التعبيرية المسرحية ككنيا طريقة لتحقيؽ المتغير 

لبناء برنامج تعميمي لتطكير ميارات التعميمي لدل عينة البحث , لذا فقد سعى الباحث 
النظراء بكاسطة استخداـ الكسائؿ التعبيرية المسرحية بيدؼ معرفة فاعمية ىذا البرنامج 

  -, كقد اعتمد عمى النقاط المدرجة ادناه في بناء برنامجو التعميمي كىي :
 
برنامج االستفادة مف اجابات السادة الخبراء عمى استمارة التماريف المقترحة لم -أ

 كاعتمادىا اداة لمتقكيـ كالتقييـ .
اف يحصؿ النظراء عينة البحث عمى كحدات دراسية مفيدة كمنطقية كممتزمة تحقؽ  -ب

 ليـ فاعمية في تطكير الميارات فيما يخص الكسائؿ التعبيرية المسرحية .
اجراء مجمكعة مف المقابالت مع مدرسي المادة كاعتماد مالحظاتيـ كتجاربيـ  -ج

كخبراتيـ في التدريب لصياغة البرنامج عمى كفؽ نقاط القكة كالضعؼ في التدريب 
 كاعطاء خالصة لمعممية التعميمية كتكصيؿ المادة كصدقيا .

تحضير البنى التحتية المالئمة ال جراء التجربة بيدؼ تنكع فضاءات العمؿ  -د
مى استيعاب لمساعدة النظراء  المتدرب في خمؽ حالة نفسية تشجعو كتساعده ع

 البرنامج .. كعميو تـ اختيار الفضاءات التالية :
 كمية الفنكف الجميمة .  –قاعة المختبر العممي  -ٔ
 مدرسة الكالء لمتعميـ المسرع في تربية محافظة البصرة. -ٕ
تحديد المكضكع التعميمي كتحكيمة الى نص مسرحي بما يالئـ الكسائؿ التعبيرية  -ق

 المسرحية .
ر الى البرنامج كمسؤكلية تربكية كاجتماعية مستمرة يفرض تقديمو عمى أنو أف النظ-ك

 بنيو قابمة لمتعامؿ المستقبمي مع فئات عمرية مختمفة كثقافات اجتماعية متطكرة.
استخداـ المغة الكاضحة كالمفيكمة مف قبؿ عينة البحث كاف يساىـ البرنامج في  -ز

 كاضح . تشكيؿ كتطكير طريقة التعمـ الجديدة بشكؿ
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 خطوات اعداد البرنامج التعميمي : -2
 اكالن : تحديد االحتياجات :

في ىذه المرحمة يتـ تحديد االحتياجات التدريبية التي سكؼ يتـ التدريب عمييا خالؿ 
البرنامج التعميمي حيث تـ االستعانة بالنتائج التي تـ الحصكؿ عمييا مف خالؿ التطبيؽ ، 

لكسائؿ التعبيرية المسرحية كاحتياج تدريبي في المرتبة االكلى كالتي اسفرت عف استخداـ ا
كبالتالي تـ اختيار فقرات ىذا المحكر الذم اعتمد عمى اسس ىذه الكسائؿ في فقرات 

 التدريب الرئيسية كالتي جاءت كما يمي:
 لعب االدكار . -ٔ
 القنػػػػػػػػػػاع . -ٕ
 فاعمية الجسد . -ٖ
 الحكػػػػػػػػكاتي . -ٗ
 كسائط المتعددة.ال -٘

ثانيان : اختيار المكضكعات اك ميمات العمؿ المطمكب معالجتيا ، ثـ تحديد االىداؼ 
العامة المناسبة لممكضكعات كالميمات . كىذه الميمات ىي نفسيا العناكيف التي تضمنيا 

 محكر استخداـ الكسائؿ التعبيرية المسرحية.
عامة حيث يعبر كؿ مكضكع عف ىدؼ كمف ثـ تـ الحصكؿ منيا عمى قائمة لألىداؼ ال

 عاـ مف االىداؼ العامة لمبرنامج .
 

 ثالثا : تحديد محتكل المكضكع :
في ىذه المرحمة يتـ تحميؿ المكضكع الرئيسي لمبرنامج التعميمي الى مكضكعات ككضع 
اىداؼ التعمـ المطمكب تحقيقيا ، في ضكء محتكل المكضكع كمككنات الميمة . بناءان عمى 

 السابقة تـ الحصكؿ عمى اىداؼ تدريبية خاصة لمككنات البرنامج التدريبي . الخطكة
 رابعا : تصميـ تمرينات كأنشطة التدريب المناسبة لتحقيؽ االىداؼ المحددة . 

خامسا : اختيار المصادر التعميمية ، التي تساند االنشطة التعميمية . مف استخداـ الرسـك 
الخاصة بالمختبر التدريبي لمبرنامج التعميمي ، ككذلؾ نكع  كالصكر كالفيديك كالبنى التحتية
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كطبيعة كؿ التمرينات كاالنشطة الممارسة . كفي ىذه المرحمة تـ تحديد المصادر كالكسائؿ 
 كاالدكات كاالجيزة التي تساند االنشطة التعميمية التي يتـ تنفيذىا في البرنامج التعميمي .

البرنامج التعميمي يتـ تجييز ادكات تقكيـ البرنامج سادسا : تجييز التقكيـ لمتدريب ك 
التعميمي لمعرفة مدل تحقؽ االىداؼ كعالج اكجو القصكر فيو ، حيث تـ تحديد ادكات 

 التقكيـ كالتالي :
 االسمكب التقكيـ البنائي : -أ

لتحديد مدل تقدـ استيعاب المتعمميف نحك االىداؼ لتدريبية تحديد مكاطف الخمؿ كالضعؼ 
مؿ عمى اصالح الخمؿ المكجكد يتحدد التقكيـ البنائي في كؿ لقاء تدريبي عمى ىيئة كالع

انشطة كتماريف كتجارب مف خالؿ اجابات المتعمميف عمييا كال يتـ االنتقاؿ مف مكضكع 
 اخر اال بعد التأكد مف كصكؿ المتعمميف الى المستكل المحدد .

 اسمكب الختامي : -ب
يدؼ الى قياس فاعمية البرنامج التعميمي كتطبيؽ النظراء لو كىك عبارة عف ادكات قياس ت

 كتتككف مف : 
 كاالختبارات البعدية ( –اختبار مستكل تطكير ميارات النظراء ) االختبارات القبمية  -ٔ
 استمارات التقكيـ . -ٕ

سابعا : اختيار مساعديف ادارييف لمتابعة كمالحظة تطكير التماريف كتسجيؿ كافة 
حكؿ انكاع الكسائؿ التعبيرية المسرحية المستخدمة في البرنامج مع تكفير  المالحظات

كاميرا كجياز صكت لتسجيؿ تفاصيؿ التدريب مف قبؿ المساعديف كعرضيا عمى النظراء 
كالباحث لمناقشتيا كاالستفادة منيا في انتاج مقطع فممي عف مراحؿ تطكر العمؿ بالبرنامج 

 داخؿ المختبر .
  مجبناء البرنا -ٖ

كبعد المراجعات الدقيقة كالبحث المتأني في فمسفة االطركحة كمشكمتيا كتحديد ىدفيا 
االساسي كاالطالع عمى النتائج التي جاءت بيا البيانات المستممة مف قبؿ السادة الخبراء 
كالمختصيف الذم حرص الباحث عمى انتقائيـ كاختيارىـ مف تخصصات عديدة ليا عالقة 
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كسائؿ التعبيرية المسرحية كىـ مف ذكم الخبرة في مجاؿ تخصصاتيـ جكىرية بمكضكع ال
 المسرحية كالتربكية كالعممية االخرل . 

كحدد الباحث في ضكء مستكيات التدريب التماريف التي كافؽ عمييا الخبراء كحدكد 
 صالحيتيا لمادة االطركحة كتجربتيا العممية كعميو فأف البرنامج يكضح ما يمي :

لكحدات التعميمية لمنظراء ضمف المختبر عمى كفؽ الجدكؿ اعاله ليمثؿ كقد جاءت ا
 )البرنامج التعميمي باستخداـ الكسائؿ التعبيرية المسرحية .

 اجابات المقومين : -4
كبعد اعػػػػداد الباحث لمبرنػامج مػع التأكيػد عمػى اسػتخداـ الكسػائؿ التعبيريػة المسػرحية        

، ثـ عرضػػػػػػيا عمػى مجػػػػػػػػػػػمكعة مػػػػػػػػػػػػف الخبػراء كالمختػػػػػػػػػػػػػػػصيف  بأنكاعيا الميمة في التدريب
 .بفنػػػػػػػػػػػػػكف كالتمثيؿ كاالخراج كالتعمػػػػػػػػػػػػـ كطرائػػػػػػػػػػػػؽ التدريس كاالدب كالنقد. 

يمي قد نالت كمف خالؿ تحميؿ البيانات الخاصة بإجابة الخبراء حكؿ تصميـ البرنامج التعم
 % كبذلؾ تحقؽ الباحث مف صدؽ ثباتيا .ٓٓٔالفقرات نسبة اتفاؽ 

 
 : بناء استمارة تقيـ النظراء بالتعميـ المسرع الخطوة الثالثة 

بنى الباحث قكانيف التقييـ التي تجاكز الحدكد التقميدية كتبحث في العمكـ الجديدة 
التقييـ ىك جياز الكشؼ عف نقاط القكة كالمعاصرة لمتقكيـ الشامؿ كالتربكم ككف اف 

كالضعؼ لدل النظراء عينة البحث بيدؼ اتخاذ مسارات التصحيح كصكالن الى الجكدة 
كاالتقاف في االداء مف خالؿ تطكير عممية التدريب كطريقة تمقييا اكالن كمعرفة فاعمية 

 البرنامج في تطكير ميارات النظراء .
 عينة البحث.كعميو فقد تضمف تقييـ النظراء 

التقكيـ القبمي : ىك عممية تقكيـ عممية تجرم قبؿ دخكؿ النظراء الى المختبر كاجراء  -ٔ
التجربة التي قبؿ البرنامج التعميمي باستخداـ الكسائؿ التعبيرية المسرحية ليـ .. كىنا تـ 

 االختبار القبمي الى مجمكعتيف االكلى الضابطة كالثانية التجريبية .
التككيني : اف التقكيـ التككيني عممية تقكـ عمى منيج منظـ يأخذ قكانينو التقكيـ  -ٕ

التعميمية كطرائؽ التدريس فييا مف البرنامج التعميمي المعد لمنظراء ، كىذا التقكيـ يحدث 
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اثناء عممية التدريب داخؿ المختبر المسرحي كيكظؼ الكسائؿ التعبيرية المسرحية بكؿ 
عة التدريب .. يشرؼ كيقكـ ىذا الجزء النظراء بالتعاكف مع اشكاليا التي تتالءـ بطبي

مساعديو في جميع البيانات كتدكينيا كتكثيقيا عف طريؽ الصكرة كالصكت كالجانب الرقمي 
ايضان كتكضع في سجؿ خاص كاستمارات محددة بأسماء النظراء المتدربيف يكميان لمعرفة 

 يا في تحميؿ النتائج .مستكل التطكر الحاصؿ في ادائيـ كاالستفادة من
التقكيـ البعدم : ىك آخر عممية يقكـ بيا الخبراء في تقييـ االنجاز الخاص بالتجربة  -ٖ

كمقارنة بيف المجمكعتيف التجريبية التي خضعت لمتماريف باستخداـ الكسائؿ التعبيرية 
تقديـ  المسرحية  في المختبر كالضابطة التي بقيت عمى خبراتيا كتدريباتيا السابقة في

 العرض .
كمف اجؿ اف يحقؽ الباحث نتائج مقنعة كعممية فقد صمـ استمارة تقييـ لمخبراء تعتمد سمـ 
التقدير كحسب التعبير المدرج ادناه يضع الخبير درجة لقياس اداء النظراء المتدربيف 
ككيفية تطكير ميارتيـ كقدراتيـ عمى ضكء المشاىدة الكاممة لمعرض سكء في االختبار 

بمي اك االختبار البعدم لمحصكؿ عمى بيانات يستفيد منيا الباحث في استخالص الق
 النتائج العامة كالخاصة بالبرنامج التعميمي كتطبيقاتو 

كقد قاـ الباحث بتصميـ االستمارة اذ تـ عرضيا عمى مجمكعة مف الخبراء كالمقكميف 
كفؽ النسب المئكية فقد نالت انفسيـ كبعد جمع البيانات الخاصة باالستمارة كتحميميا عمى 

 % كقد حققت النتائج صدؽ ثباتيا .ٓٓٔنسبة 
 خامسًا : التجربة االستطالعية 

مف اجؿ الحصكؿ عمى نتائج كمعمكمات ضركرية مكثكؽ بيا لالستفادة منيا        
عند أجراء التجربة الرئيسة كال بد مف اجراء تجربة )استطالعية( كىي دراسة تجريبية 

الباحث عمى عينة مختارة ييدؼ مف خالليا اختبار اساليب البحث كادكاتو .  اكلية قاـ
كفي  ٕٕٓٓ/ٕٔ/ٕٗاذ قاـ الباحث بإجراء التجربة االستطالعية يكـ الخميس المكافؽ 

( نظير كطبقت التجربة عمييـ في ٕٔتماـ الساعة العاشرة صباحان ، عمى عينة قكاميا )
 مدرسة الكالء لمتعميـ المسرع .
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لغرض التعرؼ عمى نقاط القكة كالضعؼ التي تكاجو مسيرة االجراءات في  كذلؾ
التجربة المختبرية الرئيسية كليذا كاف ىدؼ التجربة االستطالعية يتمثؿ بالنقاط المدرجة 

 -ادناه :
 مدل تحقيؽ صدؽ كثبات ادكات البحث المستخدمة في قياس التجربة . -ٔ
مؿ مع النظراء داخؿ المختبر التطبيقي نفسيان معرفة زمف االختبارات كطريقة التعا -ٕ

 كجسديان كصكتيان .
مدل مالئمة كمطابقة التماريف المختارة في البرنامج التعميمي ال مكانيات كطاقة  -ٖ

 النظراء عينة البحث .
 استخراج االسس العممية لالختبارات )الصدؽ كالثبات( -ٗ
متجربة الرئيسة كمعرفة استعدادات تدريب مجمكعة مف العينة استعدادان لمدخكؿ ل -٘

 النظراء عينة البحث .
عممان اف االختبارات االستطالعية تمت عمى الجزء االكؿ مف البرنامج كالخاص 
بالكسائؿ التعبيرية المسرحية كالتي تمثؿ ضمف مفردات لمتمريف كفي التجربة 

ـ عمى ىذه المفردات االستطالعية قاـ الباحث بتدريب المجمكعة المتميزة لمدة ثالثة ايا
المؤشرة بجدكؿ البرنامج كىي )لعب االدكار ، القنػػػػػاع، فاعمية الجسد ، الحكػػػػػػػكاتي ، 
الكسائط المتعددة ( كؿ فقرة لتمريف باستخداـ الكسائؿ التعبير المسرحية لقياس فاعميتيا 

 في تحسيف كتطكير ميارات ىذه المجمكعة .
 المعامالت العممية لالختبار :

قبؿ المباشرة بالتجربة قاـ الباحث االختبارات المالئمة كالتي اختيرت عمى اسس عممية 
مف الخبراء كالمختصيف عمى أساس انيا تقيس نفس الصفة اك السمة المراد قياسيا مف 
اجؿ تحؽ سعى الباحث الى اجراء عممية استخراج االسس العممية ليذه االختبارات مف 

 المكضكعية ( –الثبات  –ؽ خالؿ ايجاد معامؿ ) الصد
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 صدق االختبار : -1

مف اجؿ تحقيؽ صدؽ االختبار قاـ الباحث بحساب صدؽ التمايز بطريقة )  
( نظير ٕٔالمجمكعات المتضادة ( حيث تـ تطبيؽ اختبارات فقرات التمريف ، كاختيار )

مف المتميزيف في مدارس التعميـ المسرع كاستخدـ الباحث اختبار )ت( إليجاد الفركؽ 
قة المجمكعات المتضادة بيف المجمكعة بيف المجمكعتيف ليكشؼ صدؽ التمايز بطري

 المميزة كالمجمكعة غير المميزة في االختبارات قيد البحث
 ثبات االختبار : -2

يقصد بثبات االختبار ) إذا أعيد تطبيؽ االختبار عمى األفراد أنفسيـ فانو يعطي النتائج 
عامػػؿ الثبػػات نفسػػيا أك نتػػائج متقاربػػة ( . كبنػػاءان عمػػى ذلػػؾ سػػعى الباحػػث إلػػى إيجػػاد م

عػادة تطبيقيػا عمػى العينػة نفسػيا كفػي يػكميف  لالختبارات مف خالؿ تطبيؽ االختبػارات كا 
مختمفػػيف مػػع تثبيػػت ظػػركؼ متشػػابية إلػػى أفػػراد العينػػة نفسػػيا , إذ تػػـ تطبيػػؽ االختبػػارات 

, عف  ٕٕٔٓ/  ٔ/  ٖٔكأعيد تطبيقيا مرة ثانية بتاريخ  ٕٕٔٓ/  ٔ/  ٘األكلى بتاريخ 
    يف (طريؽ ) محكم

 الموضوعية : -3
تعنػػي المكضػػكعية " عػػدـ اخػػتالؼ المحكمػػيف بػػالحكـ عمػػى شػػيء مػػا أك عمػػى مكضػػكع 
معػػيف فعنػػدما يطبػػؽ االختبػػار عمػػى مجمكعػػة معينػػة مػػف األفػػراد يحصػػمكف عمػػى النتػػائج 

(ٜ٘)نفسيا تقريبان " 
ام التحرر مف التحيز أك التعصػب كعػدـ ادخػاؿ العكامػؿ الشخصػية   

لممختبر كآرائو كميكلو الشخصػية كحتػى تحيػزه اك تعصػبو ، فالمكضػكعية تعنػي بكصػؼ 
قػػػػدرات الفػػػػرد كمػػػػا ىػػػػي مكجػػػػكدة فعػػػػالن ال كمػػػػا نريػػػػدىا اف تكػػػػكف ، كىػػػػي عػػػػدـ اخػػػػتالؼ 

ىناؾ فيمان كامالن مف  المقدريف في الحكـ عمى شيء ما أك عمى مكضكع معيف ، ام اف
جميع المختبػريف بمػا سػيؤدكنو كاف يكػكف ىنػاؾ تفسػير كاحػد لمجميػع كاف ال يكػكف ىنػاؾ 
فرصة لفيـ معنى اخر غير المقصكد منو استخرجت المكضكعية لالختبارات المستعممة 

 مف ذكم الخبرة كاالختصاص خالؿ أجراء االختبار  مف خالؿ كضع ) محكميف ( 
 



 هـ2110-م  0202. لسنة  ثبلث/العدد الالثبلثمجلة الدراسبت المستدامة . . السنة الثبلثة /المجلد  

 

 
35 

 سادسًا : تطبيق البرنامج التعميمي 
تـ تطبيؽ البرنامج التعميمي باستخداـ كسائؿ التعبير المسرحية عمى العينة        

( اسابػػػػػيع حػيث بمغ عػػػػػػػدد ٙ( نظراء ، مدة التجربة الرئيسة ) ٙالتجريبية  كالبالغة ) 
/  ٔ/  ٖٔة بدأت يكـ االربعاء بتاريخ ( كحدة تعمػػػػيمئٕالكحدات التػػػعميمية الكػػػػػػػمية )

ضمف الفصؿ الدراسي بكاقع كحدتيف  ٕٕٔٓ/  ٕ/  ٕ٘كانتيت يكـ الخميس  ٕٕٔٓ
( دقيقة عمى اف يتضمف القسـ التحضيرم ٜٓفي االسبكع زمف كؿ كحدة تعميمية )

( دقيقة لتعميـ النظراء التدريبات النفسية كالذىنية كاالسترخاء لغرض االستعداد ٘ٔ)
( دقيقة كيمثؿ فعؿ التعميـ كالتدريب لفقرات التمريف  ٘ٙكؿ القسـ الرئيسي    )لدخ

( دقائؽ لممراجعة كالتأكيد مف تحقؽ المعمكمة ٓٔاالساسية اما الثالث كاالخير محدد بػػ )
 كاالستفادة منيا كاستيعابيا مف قبؿ النظراء عينة البحث

 )قاعات التمرين )المختبرات 
ـ تكرار كرتابة بالتعامؿ في فضاءات المختبر التجريبي فقد كألجؿ تحقيؽ تنكع كعد

اختار الباحث قاعتاف رئيسية مجيز فييا كافة المستمزمات التدريبية المادية مثؿ 
)كاميرا، الداتك شك ، التمفزيكف ، سبكرة ... الخ ( ليتمكف مف استخداميا ككسائؿ 

جربة كقد حدد القاعات التالية تكضيح تعميمية تساعد عينة قيد البحث عمى استيعاب الت
 لمتدريب :

 كمية الفنكف الجميمة جامعة البصرة. –قاعة المختبر العممي  -ٔ
 قاعة مدرسة الكالء لمتعميـ المسرع . -ٕ

 : المقاء األول 
مف ىنا بدأت التجربة .. رغـ كؿ المصاعب التي جابيت الباحث كمف اجؿ اف يجد 
الحمكؿ المالئمة لجميع النظراء كاختيار المساعديف كتكزيع المياـ عمييـ فقد كاف يـك 

ىك يمثؿ المقاء االكؿ الذم جمع كؿ المشاركيف بالتجربة . كقد  ٕٕٔٓ/ٔ/ٖٔاالربعاء 
 تـ تصنيفيـ كما يمي 

 المشرؼ السيد -ٔ
 جامعة البصرة كمية الفنكف الجميمة . -أ. د .ناصر ىاشـ بدف   
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 الباحث  -ٕ
 طالب دكتكراه . -عبدالبارم جاسـ عبد الرضا البدرم  

( ٕٓٔ( نظير تـ اختيارىـ مف مجتمع البحث البالغ )ٕٔعينة البحث كتشمؿ ) -ٖ
 %( مف مجتمع البحث .ٓٔبالطريقة القصدية كيمثمكف )

 
 تضمف المقاء االكؿ الخطكات التالية 

اكالن : الترحيب بالحضكر كتسجيؿ اسمائيـ كمستكياتيـ كتحصيميـ العممي ، كاعطاء 
 فرصة لكؿ مشارؾ بالتعريؼ عف نفسو لألخير .

ثانيان : قدـ الباحث مكجز تفصيمي لمحضكر عف مكضكع اطركحتو كمشكمتيا كاىدافيا 
فضالن عف شرح مراحؿ االجراءات العممية لمبحث  كالفرضيات التي تضمنتيا االطركحة

مع تكضيح تفاصيؿ البرنامج التعميمي باستخداـ الكسائؿ التعبيرية المسرحية الذم سكؼ 
يحقؽ فاعمية عند النظراء في حالة التدريب عميو كاستيعابو كااللتزاـ بتفاصيمو العممية 

 كالمينية . 
رح االسئمة مف قبؿ المشاركيف كخاصة عينة ثالثان : مناقشات :كفي نياية المقاء تـ ط

 البحث كتمت االجابة عمييا مف قبؿ الباحث كالسادة المشاركيف .
( نظير قاـ الباحث ٕٔرابعان : تكزيع المشاىد المختارة عمى عينة البحث كالتي تمثؿ )

باختيارىـ مف مجتمع البحث االصمي كقد كزع الباحث العينة الى مجمكعتيف االكلى 
 (نظراء.ٙ( نظراء كتمثؿ العينة الضابطة ، كالثانية العينة التجريبية كعددىـ )ٙتضـ )

 : لقاء االختبار القبمي لممجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية 
يكـ االربعاء كفي قاعة في كمية الفنكف الجميمة جامعة البصرة  ٕٕٔٓ/ٔ/ٖٔبتاريخ 

تاـ لتقديـ تجربة االختبار القبمي  كانت المجمكعتاف الضابطة كالتجريبية عمى استعداد
كعرض مشاىد مف الكسائؿ التعبيرية المسرحية كبحضكر لجنة تقيـ تطكير الميارات 

  المككنة مف السادة 
عرضت اكالن المجمكعة الضابطة عرضيا الى المجنة تـ تسجيؿ المالحظات حكؿ 

 تطكير الميارات كطريقة التعامؿ معيا.
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لممجمكعة التجريبية كقد سجؿ اعضاء المجنة مالحظاتيـ حكؿ اما العرض الثاني فكاف 
تطكير الميارات عند النظراء عينة البحث باستخداـ استمارة تقيـ تطكير الميارة المعدة 

 مف قبؿ الباحث كأداة بحث .
 تطبيق البرنامج التعميمي :

حقيؽ ىدؼ تنفيذ التماريف ليذه المرحمة الميمة في البرنامج اعتمد عمى ما يمي لت -ٔ
 التمريف : 

مرحمة اداء التمريف : يقـك الباحث بشرح نكع التمريف نظريان مبيف ىدفو كالغاية منو  -أ
كعالقتو بمكضكع االطركحة بشكؿ عاـ كالتدريب عمى الكسائؿ التعبيرية المسرحية 
بشكؿ خاص . كعميو تقـك عينة البحث بتنفيذ التمريف كيراقبيـ الباحث مع الفريؽ 

 لو الذيف يقكمكف بتصكير كتثبيت التماريف صكريان كسمعيان  المساعد
المرحمة الثانية : تعديؿ اداء التمريف مف قبؿ الباحث كالناتجة عف مالحظتو لنقاط  –ب 

الضعؼ في االداء عند عينة البحث كالتركيز عمى ىذه النقاط مف اجؿ تحسينيا لجميع 
بير المسرحية بأسمكبيا الجماعي الذم عينة البحث ،، كقد استخدـ الباحث الكسائؿ التع

يشمؿ جميع عينة البحث. كما يعرض الباحث عف طريؽ التسجيؿ بالفيديك اخطاء عينة 
البحث كبحث عف فقرات تحسينيا ككسائؿ تعبيرية مسرحية مف اجؿ تطكير الميارات 

 كتحقيؽ فاعمية لمبرنامج كلمتمريف .
لتدريبات عمى المرحمة التحضيرية لتساعد اىمية االستعداد النفسي الذم يعتمد في ا -ٕ

عينة البحث عمى االسترخاء الذىني كالبدني كاالستيعاب لتماريف كتطبيقيا داخؿ 
 المختبر العممي .

حرص عينة البحث التجريبية كالمساعديف عمى االلتزاـ بمكاعيد التماريف كاكقاتيا  -ٖ
خؿ المختبر المسرحي لدل كافة كفؽ لما جاء في البرنامج لتأكد الركيزة االخالقية دا

 العامميف بالتجربة .
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البحث عف بيئة جديدة لمتماريف ساعد الباحث كعينة البحث عمى تجدد حالة  -ٗ
النفسية كاالستعداد التاـ لخكض التجربة ضمف التعامؿ مع فضاءات متعددة بشكؿ جيد 

 كمريح لتطبيؽ التماريف .

بة انعكست ايجابيان عمى طبيعة االنجاز الركح الجماعية التي تميزت بيا التجر  -٘
 كالعمؿ كالفاعمية لممشاركيف دكف استثناء .

 االختبار البعدي :       

في قاعة المختبر المسرحي بكمية الفنكف الجميمة قسـ الفنكف المسرحية كاف المقاء ال 
التعميمي جراء االختبارات البعدية لممجمكعتيف الضابطة التي لـ تدخؿ تمرينات البرنامج 

باستخداـ الكسائؿ التعبيرية المسرحية كبقيت عمى مستكيات تدريباتيا الصفية التقميدية ، 
كالمجمكعة التجريبية التي تـ تدريبيا بشكؿ جماعي لتفاصيؿ البرنامج التعميمي كما جاء 

 في شرحات المرحمة السابقة .
الدب كالنقد المسرحي كبحضكر لجنة الخبراء المككنة مف ثالثة اساتذة متخصصيف في ا

 كاالخراج 
 ادب كنقد مسرحي  –كمية الفنكف الجميمة قسـ المسرح   -ا.د. مجيد حميد الجبكرم  -ٔ
 ادب كنقد مسرحي . –كمية الفنكف الجميمة  -ا.ـ.د. عبداهلل عبد عبد عمي    -ٕ
 ي.اخراج مسرح –المسرحكمية الفنكف الجميمة قسـ –حاـز عبد المجيد اسماعيؿا.ـ.د. -ٖ

( ٙ( ممثميف لمعينة الضابطة ك)ٙكما حضر االختبار عينة البحث المككنة مف )      
ممثميف لمعينة التجريبية كالتعرؼ عمى نتائجيا في ىذا اليكـ الخميس المكافؽ 

تـ تقديـ المشاىد  كالذم قدمتو المجمكعتيف الضابطة كالتجريبية اكؿ مرة  ٕٕٔٓ/ٕ/ٕ٘
كبحضكر لجنة الخبراء المؤشرة  ٕٕٔٓ/ٔ/ٖٔيـك االربعاء تحت عنكاف االختبار القبمي 

 في اعاله .
قدمت المجمكعة التجريبية عرضيا ككضع الخبراء عالمات التقييـ عمى استمارة تقيـ 
تطكير الميارات المعدة ليذا الغرض .. كبعد ساعة قدمت المجمكعة الضابطة عرضيا 



 هـ2110-م  0202. لسنة  ثبلث/العدد الالثبلثمجلة الدراسبت المستدامة . . السنة الثبلثة /المجلد  

 

 
39 

تقكيـ تطكير الميارة كبعدىـ تـ عرض  لمخبراء كتـ كضع الدرجة المقررة ليا في استمارة
المشاىد مف قبؿ العينة التجريبية كبعد المناقشة كالسماع ال راء الخبراء بالعرضيف 
كمدل فاعمية احداىما عمى االخر خالؿ معرفة المتغيرات التي حدثت لمنظراء المدرب 

حث مف اجؿ عمى البرنامج ثـ جمع استمارات التقييـ مف قبؿ المساعديف كتسميميا لمبا
اجراء الدراسة االحصائية عمييا باستخداـ مجمكعة مف الكسائؿ االحصائية التي 

 بكاسطتيا يناقش الباحث النتائج كيحدد االستنتاجات .
 الجمسة الختامية  -5

كاف يكـ لمجمسة الختامية شكر فييا الباحث جميع  ٕٕٔٓ/ٕ/ٕ٘يكـ الخميس المكافؽ 
خبراء كمقكميف كنظراء عمى الجيكد المبذكلة في المشاركيف بالتجربة مف مشرفيف ك 

انجاز التجربة رغـ الظركؼ الصعبة التي يمر بيا البمد كتحدث في ىذا المقاء بعض 
النظراء المشاركيف عف طبيعة التجربة كمجاالت العمؿ فييا كمستكيات النجاح 

بيذا تـ اسداؿ كاالستجابة لتحقيؽ فاعمية لمبرنامج التعميمي المصمـ كطريقة تطبيقو . ك 
الستار عف التجربة المختبرية ليدرس الباحث نتائجيا كيشخص نقاط القكة كالضعؼ فييا 

 بالفصؿ الرابع مف البحث كالخاص بالنتائج كمناقشتيا كاالستنتاجات .
 اوال :عرض النتائج وتحميمها ومناقشتها:     

تكصيؿ الييا في ضكء فركض البحث سكؼ يعرض الباحث النتائج التي تـ ال     
لمعرفة الداللة االحصائية لمفركؽ بيف االكساط الحسابية لمقياسيف القبمي كالبعدم 
لممجمكعتيف التجريبية ك الضابطة لمعرفة تأثير التدريب باستخداـ الكسائؿ التعبيرية 

 المسرحية في تطكير ميارات النظراء، كفقا لمجداكؿ االتية :
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 (1جدول )
متوسطي القياسين القبمي والبعدي في مهارات النظير في التعميم داللة الفروق بين 

 المسرع قيد البحث لممجموعة التجريبية
 كحدة المتغيرات

 القياس
متكسط  القياس البعدم القياس القبمي

 الفركؽ
قيمة 
ت 

 المحسكبة

 مستكل
متكسط  الداللة

 حسابي
انحراؼ 
 معيارم

متكسط 
 حسابي

انحراؼ 
 معيارم

 ميارة لعب
 االدكار

33.83 16.020 61.667 7.226 28.833 درجة
3 

6.632 
* 

0.001 

37.33 19.304 71.333 5.549 34.000 درجة ميارة القناع
3 

4.750
* 

0.005 

ميارة فاعمية 
 الجسد

37.66 9.354 62.500 2.805 25.333 درجة
7 

8.403 
* 

0.000 

ميارة 
 الحككاتي

35.00 10.801 63.373 8.755 28.333 درجة
0 

8.573 
* 

0.000 

ميارة 
الكسائط 
 .المتعددة

47.00 10.488 85.000 5.049 38.000 درجة
0 

7.762 
* 

0.001 

النتائج االحصائية المبينة كالمثبتة في الجدكؿ اعاله تعمف عف كجكد تطكر كاضح  
كتحسف في تطكر الميارات بجميع مفردات التمريف المكجكدة كالمطبقة مف قبؿ النظراء 

في ضكء مرجعتييا الى البرنامج التعميمي باستخداـ الكسائؿ التعبيرية عينة البحث 
 المسرحية .

اف تحسف التطكر جاء نتيجة لالنضباط كااللتزاـ الذم تعاممت بو المجمكعة التجريبية     
مع فقرات البرنامج التعميمي الخاص باستخداـ الكسائؿ التعبيرية المسرحية كعمى 

ينة منتظمة في التدريب كمجتيدة في االضافات كدقيقة في المستكييف ، لذا كانت الع
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التطبيؽ مما حقؽ فاعمية ايجابية كشفتيا االحصائيات الناتجة عف تقكيـ الخبراء لتجربة 
 االختبار القبمي كالبعدم لمعينة التجريبية .

ع لقد حققت التماريف لغة مسرحية مبنية عمى البركفة المكتشفة كالتجريبية التي تصن     
قكانيف الكصؿ لحقؿ االبداع الفني عف طريؽ اكتشاؼ قابميات كقدرات النظير الساكنة 
كعالمتيا كفعؿ عيني مشيدم عمى الخشبة باستخداـ تمرينات كفاعمية الكسائؿ 
المسرحية كاساليبيا المتنكعة مف ىنا بدأ النظراء داخؿ البركفة يتجاكز المعكقات كيأتي 

ركح االبتكار الجماعي كليذا نجح كتطكر اداء النظراء بالتطكر الصحيح المبني عمى 
 عبر المرحمتيف القبمية كالبعدية كحقؽ النتائج الصحيحة لتطبيؽ البرنامج .

كىنا يستحضر التمريف كنتائج الكسائؿ المسرحية كاساليبيا في استخداـ التدريب لغرض    
 ايقاظ فاعمية التطكر عند النظراء عينة البحث .
 (2جدول )

داللة الفروق بين متوسطي القياسين القبمي والبعدي في مهارات النظير في التعميم 
 المسرع قيد البحث لممجموعة الضابطة

 كحدة المتغيرات
 القياس

متكسط  القياس البعدم القياس القبمي
 الفركؽ

قيمة ت 
 المحسكبة

 مستكل
متكسط  الداللة

 حسابي
انحراؼ 
 معيارم

متكسط 
 حسابي

انحراؼ 
 معيارم

ميارة لعب 
 االدكار

  0.250 0.667 6.123 29.833 2.401 28.833 درجة
* 

0.808 

 0.254 *1.290 3.160 6.377 39.667 3.781 36.500 درجة ميارة القناع
ميارة فاعمية 

 الجسد
 0.750 0.666 3.619 28.500 3.656 27.833 درجة

* 
0.484 

ميارة 
 الحككاتي

 0.203 1.464 2.500 5.244 32.500 6.366 30.000 درجة

ميارة 
الكسائط 
 .المتعددة

 1.400 1.667 2.041 40.333 3.265 39.667 درجة
* 

0.220 
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اف عدـ كجكد فركؽ في القياسات الدالة كما مكضحة في الجدكؿ . كالتي ال تؤكد 
حدكث متغير ايجابي اك فاعمية في تصحيح مسارات تطكير الميارة ناتجة عف عدـ 
استخداـ طرائؽ عممية في التدريب كاالعتماد عمى اجتياد النظير الذاتي كالتقميدم في 

المعركض اماـ المجنة كعدـ استخداـ برنامج الكصكؿ الى نتائج في تطكير الميارة 
التدريب باستخداـ الكسائؿ التعبيرية المسرحية كما ثبتت اف منيج التدريب بكسائؿ 

 الكسائؿ المسرحية تمبي حاجات النظراء في التعميـ المسرع. 

مف خالؿ ما تـ عرضو نالحظ ىناؾ تحسنان في مستكل الميارات االساسية لتدريب  
لمجمكعة الضابطة في القياسات البعدية, كيعزك الباحث سبب ذلؾ إلى أف النظير لدل ا

البرنامج الذم أعده الباحث قد أسيـ في تطكير الميارات كلكف بنسبة اقؿ مف 
المجمكعة التجريبية كالتي ستظير الحقان الف المنيج االعتيادم لمكمية التعميمي في قسـ 

تحتكم عمى التدريب االعتيادم فضالن عف  الفنكف المسرحية كالمفردات الدراسية كانت
التكجييات اإلرشادية التي يقدميا لمعينة  المجمكعة الضابطة خالؿ الكحدة التعميمية 
ككيفية التكيؼ معيا فضالن عف  رفع معنكيات النظراء مف الناحية النفسية بالتشجيع 

عامة لمنظير مف ثـ  لتطكير الميارة  األمر الذم ينعكس إيجابان عمى الحالة النفسية ال
 زيادة مستكل الميارات لدييـ كىذا 

يعد نتيجة منطقية لككف المنيج الذم يحتكم عمى جانب نفسي كلك قميؿ نسبيان يؤدم 
 الى زيادة دكافع السمكؾ كلك جزء بسيط مف حاجات النظير النفسية .

ير عف النفس مثؿ حاجاتيـ الى التقبؿ كاالنتماء كالحاجة الى الرضا عف األداء كالتعب
كالى التكجيو الصحيح المبني عمى األسس العممية في التعمـ كالتدريب النفسي كتحقيؽ 
المسارات الصحيحة في اتخاذ القرارات السميمة في المكاقؼ المختمفة التي يمر بيا 
النظير كالحاجة لتحسيف الذات كالتغمب عمى العكائؽ كحاجتو الى التسمية كالترفيو كعدـ 

لكحدة النفسية كالعمؿ عمى  أعداد منيج صحيح كعممي لمتماريف مثؿ )لعب الشعكر با
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( كالتي يجد فييا –الكسائط المتعددة  –الحككاتي  –فاعمية الجسد  –القػػنػػاع  –االدكار 
 النظير المتنفس الحقيقي لفعمو اإلبداعي .  

نة الضابطة فقد كلعدـ تكفر ىذه االرضية المالئمة لتجاكز المعكقات عند النظراء العي
جاءت نتائج القياسات بسيطة كلـ تحدث أم متغير ايجابي في تطكير االداء عند 
المقارنة ما بيف االختبارات القبمية كالبعدية كالدرجات التي سجميا السادة الخبراء عف 

 نتائج االختبار .

 (3جدول )

التعميم المسرع قيد داللة الفروق بين القياسين البعديين في  مهارات النظير في 
 البحث لممجموعتين التجريبية والضابطة

 كحدة المتغيرات
 القياس

متكسط  المجمكعة التجريبية المجمكعة الضابطة
 الفركؽ

قيمة ت 
 المحسكبة

 مستكل
متكسط  الداللة

 حسابي
انحراؼ 
 معيارم

متكسط 
 حسابي

انحراؼ 
 معيارم

ميارة لعب 
 االدكار

  9.714 31.833 16.020 61.667 6.123 29.833 درجة
* 

0.002 

10.060 31.666 19.304 71.333 6.377 39.667 درجة ميارة القناع
* 

0.000 

ميارة فاعمية 
 الجسد

 9.628 34.000 9.354 62.500 3.619 28.500 درجة
* 

0.002 

ميارة 
 الحككاتي

 2.921 30.873 10.801 63.373 5.244 32.500 درجة
* 

0.002 

ميارة 
الكسائط 
 .المتعددة

 2.201 44.667 10.488 85.000 2.041 40.333 درجة
* 

0.002 

يعمف الجدكؿ اعاله عف كجكد فركؽ دالة احصائية بيف القياسات البعدية لممجمكعتيف 
الضابطة المعدة مف قبؿ الباحث باستخداـ الكسائؿ التعبيرية المسرحية ، كالمجمكعة 
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لمتماريف الخاصة بكحدات البرنامج التعميمي لجدكؿ التجريبية التي اخضعيا الباحث  
التدريب المنتظـ بدقة عالية كتكاصؿ حسب مفردات الكحدات التعميمية في البرنامج .. 
ليذا فاف الجدكؿ يعمف عف ايضاح ىذا المتغير االساسي لفاعمية الكسائؿ التعبيرية 

 المسرحية عند المجمكعتيف .

ان لتحديد المتغيرات في مفردات التماريف كلصالح لقد جاءت الفركؽ الدالة احصائي
 المجمكعة التجريبية لألسباب ادناه :

المجمكعة الضابطة لـ تتدرب عمى البرنامج التعميمي كليذا لـ تحصؿ عمى خبرات  -ٔ
كميارات كاجتيادات التدريب التي حصمت عمييا المجمكعة التجريبية كبالتالي بقيت في 

بسبب االعتماد عمى طرائؽ التدريب التقميدم داخؿ الصؼ مكانيا دكف تطكر ممحكظ 
بينما المجمكعة التجريبية اضافت لنفسيا طاقات ابداعية جديدة كمتجددة مف خالؿ 

 مشاركتيا في البرنامج ال براز فاعميتو في تطكير الميارات كاالختبار البعدم .

رية فقد حصمت كانت المجمكعتاف بحاجة الى التدريب لتطكير قدراتيـ الميا -ٕ
المجمكعة التجريبية عمى كفايات مف الحاجة كبيذا تجاكزت جميع معكقات االداء 
كاصبحت في حالة افضؿ حالة تصحيحية لمسارات فقرات التمريف في االعداد الذاتي 
كفقرات التمريف في القراءات المتعددة كحققت مكضكعة سد الحاجات التدريبية كالنفسية 

الخمؽ االبداعي كالتطكر عف طريؽ تماريف باستخداـ الكسائؿ كاالدائية لحظات مف 
 التعبيرية المسرحية .

اما المجمكعة الضابطة فقد ضمت في حدكد امكانياتيا التمقائية غير المدربة فالصؼ 
الدراسي يعطي المادة النظرية بعيدان عف الجانب التطبيقي مما يبرز ضركرة الحاجة 
لمتمريف ، كعميو فقد ظمت ىذه المجمكعة دكف اعداد نفسي اك ادائي يؤىميا في تطكير 

ـ تأتي بدرجة مرتفعة تبيف حصيمة تطبيقيا لمبرنامج الذم الميارات باالختبار البعدم ل
 لـ تدخمو كفاعمية في تطكر الميارات. 
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حققت المجمكعة التجريبية نتائج افضؿ في القياسات نتيجة اعتمادىا العمؿ  -ٖ
الطاقمي الجماعي الذم يستند عمى نكراف الذات كالعمؿ بركح الجماعة كبرؤيا مشتركة 

مؽ.. باعتبار اف العرض بشكؿ كحدة فنية كجمالية كاحدة مشتركة بتجاه االكتشاؼ كالخ
 فييا الجميع .

اما المجمكعة الضابطة فظمت في حدكد االجتيادات الفردية مما اضاع اساسيات 
التكامؿ كلـ يظير ىذا الفعؿ الفردم لمنظير كعميو لـ نحصؿ عمى درجات قياس كافية 

 عة تؤىميا بتشخيص تطكير الميارة لدل المجمك 
فضاء التمريف كتعدد االماكف مع المجمكعة التجريبية اعطى لالختبار استعدادات  -ٗ

 نفسية متميزة اضافت لمعرض دقة ككعي كفيـ في االستجابة مف قبؿ النظراء .
اما المجمكعة الضابطة فمـ تكظؼ تعددية فضاء التمريف لتستفيد منو في تطكير 

مى تكرار التمريف دكف اضافة اك تجديد يتعمؽ قابميتيا االبداعية ، ال نيا اعتمدت ع
بالمكاف اكالن كبفترة التمريف زمانية ثانيان كباالتجاىات التي تنطمؽ مف الحالة النفسية 

تؤكد فاعميتيا في التطكر المستقرة ثالثان .. كعميو لـ تحصؿ عمى نتائج قياسات 
 .الميارم

 (1جدول )

القبلي والبعدي للمجمىعتين التجريبية  النسب المئىية للتحسن بين متىسطي القيبس

 والضببطة في المتغيرات المهبرية والنفسية قيد البحث

 كحدة المتغيرات
 القياس

نسبة  المجمكعة التجريبية
 التحسف
% 

نسبة  المجمكعة الضابطة
 التحسف
% 

 متكسط متكسط قبمي
 بعدم

 متكسط متكسط قبمي
 بعدم

 3.352 29.833 28.833 53.243 61.667 28.833 درجة ميارة لعب االدكار
 7.983 39.667 36.500 52.336 71.333 34.000 درجة ميارة القناع

 2.340 28.500 27.833 59.467 62.500 25.333 درجة ميارة فاعمية الجسد
 7.692 32.500 30.000 55.234 63.373 28.333 درجة ميارة الحككاتي
ميارة الكسائط 

 .المتعددة
 1.651 40.333 39.667 55.294 85.000 38.000 درجة
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( كجكد نسب تحسف بيف متكسطي القياسيف القبمي كالبعدم ٗيتضح مف الجدكؿ )
لممجمكعتيف  التجريبية كالضابطة كلصالح القياس البعدم في متغيرات البعدييف في 

قيد البحث حيث تراكحت نسب التحسف لممجمكعة  مهارات النظير في التعميم المسرع
 التجريبية بيف

 ( كتراكحت نسب التحسف لممجمكعة الضابطة بيف59.467  %  52.336 -) 

 (1.651 - 7.692 .)% 

(كجكد فركؽ ذات داللة احصائية بيف نتائج القياسيف القبمي ٔيتضح مف جدكؿ )
اذ بمغت قيـ "ت" المحسكبة عمى  كالبعدم في جميع ميارات النظير في التعميـ المسرع

 -ٓٓٓ.ٓ( عند مستكل الداللة )ٕٙٚ.ٚ،ٖٚ٘.ٛ،ٖٓٗ.ٛ،ٓ٘ٚ.ٗ،ٕٖٙ.ٙالتكالي)
(  كىذا يعني كجكد فركقا ذات داللة ٘ٓ.ٓ(كىي اصغر مف نسبة الخطأ )٘ٓٓ.ٓ

احصائية بيف نتائج القياسيف القبمي كالبعدم  لممجمكعة التجريبية لصالح القياس البعدم 
 النظير في التعميـ المسرع قيد البحث.في  نتائج  

(عدـ كجكد فركؽ ذات داللة احصائية بيف نتائج القياسيف القبمي ٕيتضح مف جدكؿ )
، ٕٓ٘.ٓكالبعدم في الميارات   اذ بمغت قيـ "ت" المحسكبة عمى التكالي)

(كىي ٛٓٛ.ٓ -ٖٕٓ.ٓ( عند مستكل الداللة )ٓٓٗ.ٔ،ٗٙٗ.ٔ، ٓ٘ٚ.ٓ،ٜٕٓ.ٔ
(  كىذا يعني بانو ال تكجد فركقا ذات داللة احصائية بيف ٘ٓ.ٓ) اكبر مف نسبة الخطأ

 نتائج القياسيف القبمي كالبعدم  لممجمكعة الضابطة .

( كجكد فركؽ ذات داللة احصائية بيف نتائج القياسيف البعدييف في ٖيتضح مف جدكؿ )
  ٗٔٚ.ٜميارات النظير في التعميـ المسرع اذ بمغت قيـ "ت" المحسكبة عمى التكالي)

( ٕٓٓ.ٓ -ٓٓٓ.ٓ( عند مستكل الداللة )  ٕٔٓ.ٕ،ٕٜٔ.ٕ،ٕٛٙ.ٜ، ٓٙٓ.ٓٔ،
(  كىذا يعني  كجكد فركقا ذات داللة احصائية ٘ٓ.ٓكىي اصغر مف نسبة الخطأ )

بيف نتائج القياسيف البعدييف لصالح  لممجمكعة التجريبية في ميارات النظير في التعميـ 
 المسرع.
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 : Conclusionsاالستنتاجات 

مف خالؿ تطبيؽ البرنامج التعميمي لتطكير الميارات عند النظراء باستخداـ الكسائؿ 
التعبيرية المسرحية كالذم تـ تطبيقو كتحميؿ نتائجو االحصائية تكصؿ الباحث الى 

 االستنتاجات اآلتية :

البرنامج التعميمي الذم طبؽ عمى العينة التجريبية حقؽ اثران في الفاعمية االيجابية  -ٔ
 جاه تطكير الميارات عند النظراء .بات

تحققت فاعمية الطريقة التعميمية التمثيمية في مادة المغة العربية لدل النظراء  -ٕ
 التجربة كتفكقو عمى الطريقة التقميدية في تدريس المادة .

فاعمية الحقيبة التعميمية في التدريس في زيادة نسبة التحصيؿ الدراسي النظرم  -ٖ
المغة العربية مكازنة بالطريقة التقميدية ككما اسيمت الطريقة لدل النظراء في مادة 

التعميمية التمثيمية ذات الكسائؿ التعبيرية المسرحية في اكساب النظراء الخبرات 
 التعميمية كالمعرفية بصكرة افضؿ مف الطريقة التقميدية .

التعبير تأكيد المجاؿ التعميمي كالمنيجي لمدرس مف خالؿ استخداـ الكسائؿ  -ٗ
المسرحية كمحفز لمفاعمية االدائية كتطكيرىا في كافة اساليب التمثيؿ المستخدمة 

 كحسب فقرات التمريف المختارة.
تنكع فضاءات التدريب )قاعات المختبر( يعطي لمتجربة ابعاد مكانية كسيككلكجية  -٘

درات يستثمرىا النظراء عينة البحث كتنكع االنشطة في الدرس الكاحد كتالئـ تنكع ق
 النظراء يحقؽ تكجيو ىذه القدرات كاستيعابيا .

 التوصيات 
في ضكء النتائج التي تكصؿ الييا الباحث التي اثبتت فعالية استعماؿ الطريقة 
التعميمية التمثيمية ذات الكسائؿ التعبيرية المسرحية في تدريس مادة المغة العربية 

 لممستكل الثالث في التعميـ المسرع. يكصي الباحث
تعميـ برنامج تطكير ميارات الكسائؿ التعبيرية المسرحية كطريقة تعميمية لمنظراء -ٔ

 بالتعميـ المسرع .
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 تعميـ الدراسة الحالية عمى جميع المدارس مف اجؿ تطبيقيا .-ٕ
 تشجيع البحكث العممية في مجاؿ التمثيؿ كالتربية لطرائؽ جديدة .-ٖ

 الهوامش 
                                                           

 .ٙٚٗ(صٜٜٛٔ)القاىرة : دار التحرير لمطباعة كالنشر ، المعجـ الكجيزابراىيـ مذككر :  -ٔ
) بيركت: دار احياء التراث العربي لمطباعة كالنشر  الكسيطالمعجـ ناصر سيد احمد كآخركف :  - ٕ

 .ٙٓٗ( صٕٛٓٓكالتكزيع , 
(  ٜٔٛٔ) بيركت : دار الكتاب العربي ,مختار الصحاحمحمد بف ابي بكر بف عبد القادر الرازم :  -ٔ

 . ٚٓ٘ص
 .ٕٗٔ(، صٕٙٓٓ، )بيركت: دار نكبميس، ٖابف منظكر، لساف العرب، ج - ٗ
، المنجد في المغة كاالعالـ، )بيركت: المكتبة الشرقية لمتكزيع، كميؿ اسكندر كصبحي حمكدم  - ٘

 .ٜٓٓ(، صٕٓٓٓ
جماعة مف كبار المغكييف العرب، المعجـ العربي األساسي، )المنظمة العربية لمتربية كالثقافة  - ٙ

 .ٜٖٓٔ(، صٜٜٛٔكالعمـك كمنظمة الركس العالمية ، 
 .ٓ٘٘(، صٕٜٛٔ، )بيركت: دار الكتاب المبناني، ٕلمعجـ الفمسفي، جصميبا، جميؿ، ا - ٚ
، )القاىرة مكتبة مدبكلي، ٗالحفني، عبد المنعـ، مكسكعة عمـ النفس كالتحميؿ النفسي، ط - ٛ

 .ٕٙٗ(، صٜٜٗٔ
 ٖٜٙالمصدر نفسو، ص - ٜ

(، ٕٙلثقافية رقـ )، سمسمة المكتبة االتعبيرية في الشعر كالقصة كالمسرحعبد الغفار المكاكم ،  - ٓٔ
 .ٛٔ، ص ٜٔٚٔالييئة المصرية العامة لمتأليؼ كالنشر ،  –القاىرة 

 .ٕٓالمصدر السابؽ نفسو ، ص  - ٔٔ
، اشراؼ د.  سمير سرحاف، مكتبة المسرح، مركز التيارات المسرحية المعاصرةنياد صميحة،  - ٕٔ

 .ٛٙ، ص ٕٔٓٓالشارقة لإلبداع الفكرم، دائرة الثقافة كاالعالـ، 
(، ٜٜٚٔ، )بيركت ، مكتبة لبناف ،  معجـ المصطمحات العربية في المغة كاالدبمجد كىبة ،  - ٖٔ

 .ٖٙ-ٕٙص 
14  - Tohn Russel Jaylar , The Penguim Dictionary of the theater (London , 
Penguin book, 1968), p. 96. 

حيط ، تحقيؽ محمد نعيـ محمد بف يعقكب الفيركز ابادم مجد الديف ، القامكس الم ينظر: - ٘ٔ
 .ٜٜ( مادة سرع،صٕ٘ٓٓالعرقسكسي، )بيركت : مؤسسة الرسالة ،
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ايريؾ جنس , التدريس الفعاؿ , ترجمة : مكتبة الجرير ، ) بيركت : دار الجرير لمنشر ,  - ٙٔ

 ٕٔ(،صٕٓٔٓ
لكاحد اليكنسكك , التعميـ ذلؾ الكنز المكنكف، المجنة الدكلية المعنية بالتربية في القرف ا - ٚٔ

 . ٚٔ(،ص  ٕٓٓٓكالعشريف،)عماف : مركز الكتاب االردني , 
لجنة التعميـ المسرع في كزارة التربية ,مبادل كتكجييات لتدريب المعمميف) بغداد :مطبعة كزارة  - ٛٔ

  ٕٔ( , صٕٚٓٓالتربية , 
 ٕ٘ٗٛٓرقـ :  ٓٙ/  ٙصحيح البخارم كتاب الجياد ك السير باب التحنط عند القتؿ  - ٜٔ
  ٓٗٔ/ٔٔكلساف العرب البف منظكر   ٜٗ/ٗالنياية في غريب الحديث ك األثر لبف االثير  -ٕٓ
,) بيركت : دار احياء التراث العربي ,  ٔد. ناصر سيد احمد ك اخركف , المعجـ الكسيط , ط -ٕٔ

 .  ٗٙ٘(  , ص  ٕٛٔٓ
(  ٖٕٓٓاعداد األمـ المتحدة , نظير الى نظير , ) نيكيكرؾ  , منشكرات األمـ المتحدة ,  - ٕٕ

 مقدمة الكتاب 
ينظر : أسامة احمد , أساليب التدريب كتمثيؿ األدكار , مجمة التدريب كالتقنية ,( االمارات :  - ٖٕ

 .  ٖ, ص ٕٛٓٓلسنة  ٘ٗٔالعدد 
 .  ٗٔ, ص ٜٕٓٓمة اثير السادة , المسرح دكت كـك , اكجستك بكاؿ , مسرح المقيكريف , ترج - ٕٗ
كساـ عبدالعظيـ عباس , جدلية العالقة بيف المسرح التفاعمي كالقضايا المعاصرة , مقاؿ الحكار  - ٕ٘

 .  ٕٛٔٓ/ٓٔ/ٖٔالمتمدف , 
* كيقصد بالسكيتش ىك مصطمح درامي يشير الى المشيد القصير اك القطعة المسرحية ذات االبعاد 

ة الككميدية كيككف تمثيؿ درامي ارتجالي يستغرؽ عشرة دقائؽ تقريبا ن كيككف عبارة عف مشيد الصغير 
 فكاىي مميئة بالسخرية . 

ينظر : ىيدم كـر , تكرار األدكار , جريدة السياسة , القاىرة , محرر الجريدة رانيا محمكد ,  - ٕٙ
ٕٛ/ٛ/ٕٜٓٓ  . 
ي مسرح سعداهلل كنكس , رسالة ماجستير , ينظر : حسيف عمي حسيف أبك ندل , القناع ف - ٕٚ

بأشراؼ األستاذ الدكتكر فكزم إبراىيـ عبداليادم الحاج , ) فمسطيف : جامعة االزىر , كمية اآلداب 
 .  ٘( ص ٕ٘ٔٓكالعمـك اإلنسانية , االدب كالنقد , 
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 ٕٗٚة , العدد ينظر : د. صالح سعد , االنا : ازدكاجية الفف التمثيمي ) الككيت , عالـ المعرف - ٕٛ

 .  ٙٙ( ص ٕٔٓٓأكتكبر 
, ) بيركت  ٔعبدالكريـ عبكد , الحركة عمى المسرح بيف الدالالت النظرية كالرؤية التطبيقية , ط - ٜٕ

 .  ٕٗٔ( ص ٕٗٔٓ: منشكرات ضفاؼ , 
عبكد حسف المينا كعمي الحمداني كنشأت مبارؾ صيمكا , أساليب األداء التمثيمي عبر العصكر  - ٖٓ

 .  ٖٕ( ص ٕٙٔٓعماف : دار المنيجية لمطباعة كالنشر كالتكزيع ,  , ) ٔ, ط
, ) بيركت : دار الكتاب ٔينظر : سعيد عمكش , معجـ المصطمحات األدبية المعاصر ة , ط - ٖٔ

 .  ٕٚ( ,ص ٜ٘ٛٔالمبناني , 
كف , ) بغداد : دار الشؤ  ٔشككت عبدالكريـ البياتي , تطكر فف الحككاتي فف التراث العربي ط - ٕٖ

 .  ٚٔ( , ص ٜٜٛٔالثقافية العامة , 
(  ٜ٘ٚٔمحمد كامؿ الديف , العرب كالمسرح , سمسمة كتاب اليالؿ , ) القاىرة : دار اليالؿ ,  - ٖٖ

 . ٘ٔ, ص
ينظر : جكستاؼ لكبكف , حضارة العرب , ترجمة : محمد عادؿ زعيتر , ) القاىرة : دار احياء  - ٖٗ

 .  ٗٚٗ( ص ٜ٘ٗٔالكتاب العربية , 
ينظر : ميثـ فاضؿ عبداالمير , عركض المسرح المدرسي بيف التنظير كالتطبيؽ المسرحي ,  - ٖ٘

 .  ٕٖٚٔ, ص ٕ٘ٔٓلسنة  ٖالعدد  ٖٕمجمة جامعة بابؿ , العمـك اإلنسانية , المجمد 
 ٔشككت عبدالكريـ البياتي , تطكر فف الحككاتي العربي كاثره في المسرح العربي المعاصر , ط - ٖٙ

 .  ٚٔٔ( ص ٜٜٛٔ) بغداد : دار الشؤكف الثقافية العامة , 
) بغداد : دار كمكتبة عدناف  ٔعالء مشذكب , جماليات الجسد بيف األداء كاالستجابة , ط - ٖٚ

 .  ٔٗ( , ص ٕٗٔٓلمطباعة كالنشر , 
ينظر:سمير سرحاف,تجارب جديدة في الفف المسرحي,)بغداد:دار السشككف الثقافية  - ٖٛ

 .٘٘ٔ(,صٕٗٔٓالعامة,
( ,  ٕٙٓٓمدحت الكاشؼ , المغة الجسدية لممثؿ , ) القاىرة : مطابع االىراـ التجارية ,  - ٜٖ
 .  ٖٚٔص
(  ٜٜٚٔبي لمطباعة كالنشر , ) بيركت : دار الفارا ٕفيفكلكد مايرخكلد , في الفف المسرحي ,ج - ٓٗ

 .  ٕٓٔ,ص
ينظر : محمكد الشتيكم , ممحكظات حكؿ المسرح التربكم , مجمة عالـ الفكر , الككيت , العدد - ٔٗ
 .  ٔٚٔ, ص ٜٛٛٔ, لسنة  ٗ
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, ) القاىرة : عيف لمدراسات  ٔمحمد صالح سالـ , العصر الرقمي كثكرة المعمكمات , ط - ٕٗ

 .  ٛ( , ص ٕٕٓٓعية , كالبحكث اإلنسانية كاالجتما
يحيى محمد الصميمي , نظـ كبرمجيات الكسائط المتعددة ) الجزائر : مكتبة الكتب االلكتركنية  - ٖٗ

 .  ٔٔ( , ص ٜٕٓٓلمنشر , 
ك الصادؽ رابح , الكسائط المتعددة كتطبيقاتيا في االعالـ كالثقافة  نصر الديف العياضي - ٗٗ

 .  ٕٓ( ,ص ٕٗٓٓكالتربية ) الجزائر : دار الكتاب الجامعي لمنشر , 
ينظر : رحيمو الطيب عيساني , الكسائط التقنية الحديثة ك اثرىا عمى االعالـ المرئي   - ٘ٗ

 .  ٗ٘( , ص ٕٓٔٓة لمنشر , كالمسمكع , ) الرياض , مكتبة الممؾ فيد الكطني
 ٜينظر : ياسميف صالح , بحث عف الكسائط المتعددة , المكسكعة العربية الشاممة لمنشر في  - ٙٗ

 .  ٕٕٓٓمايك 
 ٜٕٓٓلسنة  ٕ٘ينظر : محمد إسماعيؿ , التمقي في المسرح التربكم , مجمة االكاديمي , العدد  - ٚٗ

 .  ٖٛ, ص 
رة الدراسية في تحسيف مستكل الكتابة االمالئية كاالتجاه نحكىا داكد حمس , تأثير أسمكب الخب - ٛٗ

 ٕٗٓٓلدل تالميذ الصؼ السادس , برنامج مشترؾ بيف جامعة عيف شمس كجامعة األقصى بغزة , 
 .  ٕٙ, ص

ينظر: فتحي عمي كماجدة زياف , اثر مسرحة المناىج في فيـ تالميذ المرحمة االبتدائية  - ٜٗ
,  ٜٛٛٔ, لسنة  ٜٗجمة دراسات في المناىج كطرؽ التدريس , العدد كتحصيميـ في النحك , م

 .  ٓٔص
سمير يكنس كشاكر عبدالعظيـ , استخداـ مدخؿ مسرحة المناىج في تحقيؽ اىداؼ كحدة  - ٓ٘

تدريسية في النحك لمتالميذ لمصؼ األكؿ االعدادم , مجمة دراسات في المناىج كطرؽ التدريس , 
 .  ٘ٔٔ, ص ٕٓٓٓ, لسنة  ٖٙلتكزيع , العدد الجمعية المصرية لمنشر كا

 .  ٔٔينظر : سيديؿ بيرليف , دليؿ التدريب في التقنيات المسرحية ) اليكنسكك , ب ت ( , ص - ٔ٘
) عماف :عالـ الكتب الحديثة  ٔخير سميماف شكاىيف , التعميـ الممتع كالمناىج الدراسية , ط - ٕ٘

  ٖ٘( , ص ٕ٘ٔٓلمنشر كالتكزيع , 
: عدناف مكسى خطار الحدراكم , تقكيـ قكاعد المغة العربية لممرحمة الثالثة مف التعمـ  ينظر - ٖ٘

المسرع مف كجية نظر المعمميف كالمعممات , أطركحة دكتكراه بأشراؼ األستاذ المساعد الدكتكر عمي 
 .  ٕٔ, ص ٕٓٔٓخضير , جامعة سانت كميمنس , قسـ المغة العربية , 
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( ,  ٕٛٓٓادب األطفاؿ , ) اإلسكندرية : دار المعرفة الجامعية لمنشر , ينظر : فكزم عيسى ,  - ٗ٘

 .  ٜٔص 
( ,  ٕٚٓٓفاطمة يكسؼ , مسرحة المناىج ) مصر : مركز اإلسكندرية لمنشر كالتكزيع ,  - ٘٘
 .  ٘ٔص
) العراؽ : مكتبة الفنكف كاآلداب لمطباعة كالنشر ٔكريـ حميدم الربيعي , المسرح التربكم , ط - ٙ٘
 .  ٗٗ( , ص ٕٗٔٓلتكزيع , كا
ينظر : خالد محمد الجيماني , فاعمية برنامج قائـ عمى التعمـ عف طريؽ لعب األدكار في  - ٚ٘

تحسيف االستيعاب القرائي لدل تالميذ الصؼ الثالث األساسي , بأشراؼ الدكتكر محمد كحيد صياـ , 
 .  ٜٗ, ص ٕ٘ٔٓأطركحة دكتكراه , 
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