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  هدف البحث إلى قیاس اثر:

  الثاني متوسط في مادة التاریخ.المسرح التعلیمي على تحصیل طلبة  -١

  طلبة الثاني متوسط في تدریس مادة التاریخ.لدى  المسرح التعلیمي على الثقة بالنفس -٢

للعام مركز محافظة بغداد الكرخ الثانیة  الصف الثاني المتوسط في طالبمل مجتمع البحث ش

  ثانویة النهاریة .الو  المدارس) الموزعین على ٢٠١٣ –٢٠١٢الدراسي (

كمجموعــــة تجریبیــــة تــــدرس  طالبــــة )٢٤( مــــنهم، طالبــــة) ٤٨(أفــــراد العینــــة بلــــغ عــــدد 

بوسـاطة اسـتخدام كمجموعـة ضـابطة تـدرس طالبـة ) ٢٤و(، بوساطة استخدام المسرح التعلیمي

  .الطریقة االعتیادیة

والمعــدل العمــر الزمنــي مقیــاس الثقــة بــالنفس و  ()بمتغیــراتتكــافؤ مجمــوعتي البحــث تــم 

  .المستوى التعلیمي للوالدینو  ،درجة الذكاءو  المعرفة التاریخیة السابقة،العام، 

وكانت أدوات  ،لخطط التدریسیةاو  ،السلوكیة األهدافصیاغة و  ،المادة العلمیة حددت 

  .الصدق والثبات  ماوتحقق لهمقیاس الثقة بالنفس البحث االختبار التحصیلي و

 درجـــات بـــین متوســـط )0.05( د مســـتوىعنـــ داللـــة إحصـــائیة وأظهـــرت النتـــائج فرقـــًا ذ

، ولصـالح المجموعـة التجریبیـة، (التجریبیـة والضـابطة) لمجمـوعتینا لطـالب التحصیل الدراسـي

) بــین المتوســط الحســابي لمقیــاس 0.05جــود فــروق ذو داللــة إحصــائیة عنــد مســتوى (و كــذلك 

التجریبیــــة ویعــــزي المجموعــــة ) ولصــــالح التجریبیــــة الضـــابطة( الثقـــة بــــالنفس بــــین المجمــــوعتین

  الباحث.

Abstract:  

The research aims to measure the effect of: 

1 - Educational Theatre students to collect the second average in history. 
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2 - Educational Theatre on self-confidence among the students of the second 

average in the teaching of history. 

Included research community second-grade students at the center of the 

Mediterranean province of Baghdad Karkh second for the academic year (2012 - 

2013), distributors and secondary schools on the day. 

The number of respondents (48) students, of whom (24) as a student pilot 

is studying the use of mediated theater education, and ( 24) as a student officer 

is considering the use of brokered the usual way. 

Find the two groups was equal variables a measure of self-confidence 

and chronological age and the overall rate, the previous historical knowledge, and 

the degree of intelligence: and the educational level of the parents Identified 

scientific material, and the formulation of behavioral objectives, and lesson plans, 

and the research tools achievement test and a measure of self- confidence and 

they realized the validity and reliability. 

The results showed a difference is statistically significant at the level 

(0.05) between the average scores of academic achievement for students of the 

two groups (experimental and control), and in favor of the experimental group, as 

well as the existence of differences statistically significant at the level (0.05) 

between the arithmetic average of the measure of self- confidence between the 

two groups (experimental control) and in favor of the experimental group 

attributed researche. 

  

ا :  

لمــــواد التــــاریخ بعــــض الحصــــص الدراســــیة  هابالتــــدریس وحضــــور  الباحثــــةخــــالل خبــــرة 

ة لــدروس تدریبیــة ومشــاهد ةكمســتمع ابمدرسـة ثانویــة بابــل للبنــات بمدینــة بغــداد، وكــان حضــوره

ســیادة طریقــة  أهمهــا:عــدة حقــائق  مدرســات مــادة التــاریخ تبــین لهــاتقیمهــا المدرســة ومناقشــات 

ســــیطرة المدرســــة  إالت فــــي الــــدروس هــــو االســــتماع لــــیس اطالبــــدور ال ،فــــي التــــدریس اإللقــــاء

 أرائهــن إبــداءعــدم تشــجیع المدرســة علــى  ،وتحكمهــا فــي الصــف ظــاهرة بصــورة كبیــرة وملموســة
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 اتركـز فـي توجیههـ أكثـر أوالمدرسـة سـؤاال  حـین تطـرح ،یقـرأن مـن مـادة علمیـة أوفیما یسمعن 

  معینة. طالباتعلى 

على مجموعة من الدراسات والبحوث التي تناولت متغیرات عدیـدة اإلطالع  كذلك عند

أن هـــذه الدراســـات تؤكـــد وجـــود  الباحثـــة ت وجـــد وطرائقهـــا التدریســـیة تاإلســـتراتیجیافـــي مجـــال 

إذ ال یـزال تـدریس هـذه المـادة أسـیر تـاریخ وأسـالیبها حاجة ملحة لتحسین طرائـق تـدریس مـادة ال

الطرائـــق االعتیادیـــة التـــي تعتمـــد علـــى الحفـــظ واالســـتظهار والتلقـــین بـــدًال مـــن التفكیـــر واإلبـــداع 

، و(دراســـــة أل كـــــریم ،)٢٠٠٥، (دراســـــة الفــــتالويوزیــــادة الثقـــــة بــــالنفس للتعلـــــیم الـــــذاتي مثــــل ،

مــادة التــاریخ ینظــر إلیهــا  شــبه اتفــاق كــون ) حیــث هنــاك ٢٠٠٧، (دراســة الســودانيو ،)٢٠٠٦

 یعـود إلـى أن أغلـب المدّرسـین الوعزت ذلك  تتصف بالجفاف ومادة غیر مشوقة،نظرة الطلبة 

زالوا یلجئـون فـي تدریسـهم إلـى اسـتخدام طرائـق وأسـالیب تدریسـیة تعتمـد علـى تلقـین المعلومـات 

ي إلى ضعف الطالب في تقبل المـادة ، مما یؤداألكبر للمدّرس في عملیة التعلم وُتعطي الدور

  ویؤثر سلبًا في احتفاظهم بالمعلومات التي یدرسونها.

یتجه المربون للبحث عن أسالیب وطرائق تدریس تجعل مـن مـادة التـاریخ مـادة مشـوقة 

بــین طالــب جســرا یــربط الوالــذي یعــد المســرح المدرســي ویقبــل الطلبــة علــى دراســتها ومــن بینهــا 

، ویعد المسرح ة إلیهاألكادیمي واألنشطة لیسهل من خاللها نقل المعلومات والفكر طرفي التعلیم 

، خبــرات تعلیمیــة ممتــازةهــم ، ألنــه یــوفر لم الســبل للوصــول إلــى عقلــه ووجدانــهالموجــه مــن أهــ

یشــكل طریقــة مــؤثرة فــي التعبیــر عــن األفكــار والموضــوعات  وقــد، التســلیة والترفیــه فضــال عــن

فـي المـدارس  بعـض فـي المدرسـي قلة االهتمام بالمسرح حول المالحظات نم وانطالقا ،المختلفة

 المدرسـي الطالـب مسـرح یخـدم بمـا العلمـي والتكنولـوجي التقـدم توظیـف أخـرى جهـة ومـن العـراق

الباحثـة لـذا تلخـص  ،شخصـیته وتنمیـة بالتلمیـذ العالمیـة لالهتمـام للتوصـیات اسـتجابة وكـذلك

یــــؤثر المســـرح التعلیمـــي علــــى تحصـــیل طالبـــات المرحلــــة هـــل  مشـــكلة بحثهـــا بالســــؤال اآلتـــي:

  المتوسطة في التاریخ والثقة بالنفس؟

ا أ:  

 للطلبـة والقضـایا االجتماعیـة المعلومـة تقـدیم خاللهـا مـن یمكـن التـي الطرائـق بـین مـن

 إلـى الفكـرة فـي توصـیل فعـال دور لـه الـذي المدرسـي التعلیمـي، المسـرح :ومتمیـز ممتـع بأسـلوب

 المسرح حظي حیث ،لهم معیناً  حدثاً  فكرة أو یوصلوا أن المعلمون ومن حالله یستطیع أذهانهم،
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 المدرسـیة، األنشـطة فـي المهمـة العناصر من أصبح فقد والتطور، من التشجیع بالعدید المدرسي

 قاعـة فـي أو بالمدرسـة الخـاص المسـرح فـي أو المشـاهد المسـرحیة بعـض عـرض خـالل وذلـك

 وتنمیـة التعلیمیـة العملیـة فـي كبیـرة أهمیـة ذو المدرسـي المسـرح مـن أن وانطالقـاَّ  .نفسـها الصـف

 (مـیالد، األساسـي التعلـیمطلبـة  تحصـیل رفـع مسـتوى فـي ودوره ،الطلبـة واالبتكـار لـدى اإلبـداع

  ).١٤٣ ص :٢٠١١

إن التمثیل المسرحي في المدارس، بما له من قوة وحیویة في التجربة اإلنسانیة، یعد 

المسرح یهدف و عنصرًا هامًا في التربیة ومرتبط بالصحة العقلیة والبدنیة واإلنسانیة الكاملة، 

یساعد الطالب لیس فقط في معایشة الظروف واألحداث في  :إلى عدة أهداف تربویة حیث

لكبرى، بل ینمي المشاعر األخالقیة تجاه اإلنسانیة، وغرس العادات والتقالید ظل التنظیمات ا

الحاضرة وتطور األحكام األخالقیة المتطلبة لحاجات المستقبل، حیث یعد أداة تربویة لإلنجاز 

 ينمی، وكذلك (Nelli , 1990: p. 108-109 ) من خالل إحداث التغیر في المجتمع

فادة من هذا المیراث اإلنساني الثمین وتلك الفرص التي یعطیها، اإلدراك الفني، ویمكن االست

  :لنمو الخبرات الشخصیة في ناحیتین رئیسیتین بالمدارس

:أهمیـــة النشـــاط المســـرحي فـــي التربیـــة بصـــفة عامـــة، ومـــا لـــه مـــن قیمـــة بالنســـبة للصـــفات  أو

تدریس في مواد الدراسـة األخالقیة واالجتماعیة الالزمة لكل فرد، ثم تطبیقه كطریقة من طرق ال

المختلفــة: كالــدین، واللغــة، والفنــون البصــریة، والجغرافیــا، والتــاریخ، والتربیــة البدنیــة، حیــث تقــوم 

 .التربیة في سن الطفولة األولى على التمثیل

:م نسمیها (التربیة في التمثیل) وبمقتضاها یوجه الطلبة نحو تقدیر فن التمثیل كشكل  ما

لذا یتفق المهتمون  فني، ونحو زیادة خبراتهم ومعرفتهم بالمسرح وبما أنتجه كبار المسرحیین،

 بالتربیة الحدیثة بأهمیة المسرح المدرسي ودوره الفعال في مساعدة الطالب لكي یصبح إنساناً 

  ).٣٠ ص :١٤٣٠ على خدمة نفسه ووطنه (عسیري،ادرا ً ق سویاً 

یبـرز  بدایـة مراحـل التعلـیم األولـى، إذ للطالـب فـي ةر یـالتمثیل في المدرسـة لـه أهمیـة كب

دور المسرح، في خلق جیل من الطالب یعي ما یدور حولـه مـن ثقافـات مختلفـة، ویعلـم هویتـه 

یفهم منذ الصغر بثقافة عربیة وفكر عربي وحضارته وتراثه وانتمائه لوطنه والحفاظ علیه، وبتثق

مستنیر في ظل ما یدور من حولنـا مـن ثقافـات مختلفـة، هنـا یسـتطیع الطالـب أن یتعـرف علـى 

 حالیا التعلیمي المسرح ویحتل الثقافات المختلفة مع احتفاظه بثقافته وهویته العربیة واإلسالمیة،
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 للتدریس ومدخل تربویة، تعلیمیة إلى وسیلة المسرح یتحول حیث المتقدمة، الدول في مهما موقعا

 مخـرجین أو ممثلـین تخـریج المسـرح التعلیمـي مـن الهـدف فلـیس فنیـة، أو أدبیـة غایـة مـن أكثـر

 قـدرات تنمیـة بهـدف التعلیمیـة العملیـة فـي المسـرحي التمثیـل توظیـف هـو الهـدف إنمـا محتـرفین،

  ).٣٥ ص :٢٠٠١ (القریشي، مدى أقصي وٕالي أفضل نحو على التالمیذ وٕامكانات

ثــم یــأتي الجانــب االجتمــاعي بكــل مــا یحمــل مــن نــواحي اجتماعیــة یــدركها الطالــب فــي 

هــذه المرحلــة مــن عمــره، حیــث یغــرس فــي نفســه حــب اآلخــرین والتعــاون والمحبــة واالنتمــاء إلــى 

األوطــان والحفــاظ علــى مقــدرات الدولــة ومســاعدة اآلخــرین والعمــل الجمــاعي، وذلــك مــن خــالل 

عمال التي یجسدها الطالب على خشـبة المسـرح المدرسـي، أو المشـاهد القصـیرة فـي طـابور األ

الصباح والتـي یكـون لهـا بـالغ األثـر علـى الطـالب، سـواء مشـاهدین أو ممثلـین وهـذا مـا نصـبوا 

نــأتي بعــد ذلــك إلــي التمثیــل كطریقــة مــن طــرق التــدریس لخدمــة الطالــب فــي مــواده  إلیــه جمیعــًا،

 البدنیـة... والفنـون البصـریة، والجغرافیـا، والتـاریخ والتربیـة(الدینیة، واللغویة،  لفة:راسیة المختالد

هنـــا تظهـــر أهمیـــة التمثیـــل فـــي خدمـــة العملیـــة التعلیمیـــة أو بـــاألحرى  .الـــخ مـــن مـــواد  دراســـیة)

(مســـرحة المنـــاهج) وهـــي وضـــع الـــدروس المدرســـیة فـــي نصـــوص مســـرحیة تقـــدم للطالـــب علـــى 

ر خشبة المسـرح، ویـرى المتخصصـون أن دخـول المسـرح فـي الحیـاة االجتماعیـة سـواء فـي إطـا

دریب الــواعي للفــرد عبــر محاكاتـــه ، جعلــه یــدخل فــي التـــدینــي اجتمــاعي أو اجتمــاعي سیاســـي

 ألحاســـیس هـــذا الفـــرد فالمســـرح یحشـــد االنفعـــاالت ویـــدفعها فـــي اآلفـــاق الطبیعیـــة واالجتماعیـــة،

وكلمــا زادت الحــواس التــي یســتخدمها الطالــب مــع جانــب مــن التشــویق  ویحفــز القــدرات الذهنیــة،

  .)٦١ ص :٢٠٠٢ نواصرة،( كلما كان وصول المعلومة أسرع وبالتالي زاد اثر التعلم واإلثارة،

 ومن والمنفذ للجلسات المخطط هو یكون أن المسرحي بالعمل القائم المدرس دور ویأتي

 مـن إلـي مزیـد للوصـول ترحیـب موضـع وأنهـم حـولهم، وبمـن بـه یثقـون المتعلمین یجعل أن واجبه

یبتعـد  أن علیـه أن كمـا بـالنفس، الثقـة وضـعف االتكالیـة عـنهم وینفـي واالسـتقاللیة، بـالنفس الثقـة

 اتخـاذ القـرارات والمشـاركة علـى المجموعـة ویشـجع الوقـت، طول األمور على المسیطر دور عن

  .)٣٤ ص :٢٠٠١ بطنین، أبو (عساف، الفعالیات في

 النشـاطات ألن التربویـة العملیـة فـي مشـارك عنصـر المدرسـي أن المسـرحالباحثـة وترى 

توثیـق  فـي الجماعـة بـین التفاعـل خـالل مـن عمقـا التجربـة إلكساب فرصة تعد الطالبیة المسرحیة

 مـن خطـة موضـوعة أسـاس علـى المسـرحیة المناشـط تبنـى أخـرى جهـة ومـن المتبادلـة، العالقـات



مما  رما    

  

               ٢٠١٤) أذار( ) ١اد (

  

) ٣٩١ ( 

 

 تركهـا دون والقـیم واالتجاهـات والتعمیمـات والمفـاهیم المهـارات تعلـم یضـمن بمـا والمعلـم الطلبـة

 هنا تبرز أهمیة البحث باآلتي: ومن .المدرسي المسرحي النشاط ممارسة عند للمصادفة

 المدرسـي المسـرح أهمیـة التربویـة التـي تقیمهـا مدیریـة تربیـة المحافظـات  تللـدورا توضـیح -١

 الدراسي. التحصیل في وأثره

 نمـو التعلیمیـة فـي العملیـة فـي المدرسـي المسـرح اسـتخدام علـى المترتبـة اآلثـار إلـى التعـرف -٢

 .الطلبةوتنمیة الثقة بالنفس لدى  المتعلم شخصیة

 الطلبـة وصـقل مواهـب التعلیمیة، العملیة في ودوره المدرسي المسرح فاعلیة إبراز في الرغبة -٣

 وتوجیـه الجمهـور، مواجهـة علـىوتعویـدهم  ،شخصـیاتهم وصـقل الفنیـة، قـدراتهم عـن والكشـف

 . سلیماً  توجیهاً  والمشاعر الطاقات

 طریـق عـن الطلبـة؛ سـلوك تهـذیب ومـدى المدرسـي، للمسـرح التربویـة األهـداف إلـى التعـرف -٤

 فـي المعلـم فعالیـة ومـدى المناسـبة، الحلـول وطـرح المسـرح علـى االجتماعیـة المشـكالت تشخیص

 .األهداف هذه تطبیق

 المسرح. خالل من الدراسي طلبةال تحصیل مدى مستوىعلى  التعرف -٥

 والثقافیة الصحیحة االجتماعیة واالتجاهات الروحیة القیم وتعمیق تأصیل مدى التعرف إلى -٦

 ثقـافي إشـعاع مركـز وجعل المدرسة والبیئة المجتمع عن ثقافیة خلفیة وتكوین التالمیذ، نفوس في

 .العراقیة البیئة في

 . السلیم اإللقاء على وتعوید الطلبة المسرح لغة تنمیة -٧

 االختیار لهم یتیح مما الطلبة، لدى الخیال واستخدام الثقة بالنفس والتعلم الذاتي، تنمیة -٨

 .الجدیدة بالمواقف

اف اأ:  

  یهدف البحث إلى قیاس اثر:

  المسرح التعلیمي على تحصیل طلبة الثاني متوسط في مادة التاریخ. -١

  طلبة الثاني متوسط في تدریس مادة التاریخ.لدى  المسرح التعلیمي على الثقة بالنفس -٢

ت ا:  

  :اآلتیتینیتین من أجل تحقیق هدف البحث صیغت الفرض



    .د
  

   ح اا ا

 را  ا ا ط  
 

 )٣٩٢ ( 

 

المجموعــة درجــات بــین متوســط  )٠.٠٥( عنــد مســتوى داللــة إحصــائیة اتال یوجــد فــرق ذو  -١

 المجموعــة الضــابطة التــي درجــاتومتوســط  المســرح التعلیمــي  تــدرس بوســاطةالتجریبیــة التــي 

  للصف الثاني متوسط. تاریخبالطریقة االعتیادیة في مادة ال تدرس

 الثقة بالنفس درجات بین متوسط )٠.٠٥( د مستوىعنال یوجد فرق ذو داللة إحصائیة  -٢

 درجات الثقة بالنفسومتوسط  بوساطة المسرح التعلیمي  تدرس لمجموعة التجریبیة التيل

  للصف الثاني متوسط. تاریخلضابطة التي درست بالطریقة االعتیادیة في مادة اللمجموعة ا

ود ا:  

  یتحدد البحث الحالي باآلتي: 

المدارس الثانویة النهاریة التابعة للمدیریة العامة لتربیة  في الثاني متوسطالصف  طالبات -١

  .٢٠١٣- ٢٠١٢الدراسي  مالكرخ الثانیة في محافظة بغداد للعا

(األول،  للصف الثاني متوسط الفصول تاریخمادة الالفصل الدراسي األول لمفردات  -٢

 الثاني).

   ات

:أو ّ ح اا:  

  ، علـى تعتمـد مسـرحیة صـورة فـي وتجسـیدها العلمیـة المـادة إحیـاء هـو :٢٠٠٧ 

 الكتـب صـفحات علـى المكتوبـة الحـروف جمـود مـن لتخـرج والحركـة بالحیـاة تنـبض شخصـیات

 .)١٥ ص :٢٠٠٧ (یوسف،

  م  ،حالتعلیمـي  المحتـوى تنظـیم تتضـمن مكوناتهـا تتجـزأ ال كلیـة وحـدة :٢٠٠٨ وا

لیقـدم  المهمـة واألفكـار العناصـر وعلـى التركیـز مـع مسـرحي قالـب فـي مواقـف هیئـة علـى وتشـكیله

مجموعـة  خـالل مـن الدراسـي الفصـل داخـل للمـتعلم والمفـاهیم والمعلومـات الحقـائق مـن خاللهـا

تعلیمیـة  أهـداف تحقیـق فـي جمیعـا تشـترك التـي واإلجـراءات والمعـدات متكاملـة مـن األشـخاص

 .)٥٥ ص :٢٠٠٨ (عفانة واللوح، مرجوة

  ح ا اا مسـرح تربـوي تعلیمـي یـتم فـي بیئـة مدرسـیة لمـادة  :ا

صـــالة المســـرح المدرســـي وعلــــى  داخـــل الصــــف أو خارجـــه فـــيتـــاریخ الصـــف الثـــاني متوســـط 



مما  رما    

  

               ٢٠١٤) أذار( ) ١اد (

  

) ٣٩٣ ( 

 

تقـــوم بأدائهـــا طالبـــات المجموعـــة التجریبیـــة والتـــي  أو فـــي حدیقـــة المدرســـة أو ســـاحتها ،خشـــبته

 تحددها المدرسة.

ّ راا ا :م:    

 ،ونش وآمجوعـة المفـاهیم والمعـارف والمصـطلحات التـي یكتسـبها المـتعلم  :٢٠٠٥ ا

ـــه باختبـــار تحصـــیلي (الهـــرش وآخـــرون، ـــرة مـــن خـــالل عملیـــة التعلـــیم وتحـــدد درجت  لمـــروره بخب

 ).٢٢ ص :٢٠٠٥

 Alderman,2007:  التــي  التعلیمیـةالخبــرات أنجـاز مــا تـم اكتســابه مـن إثبـات القـدرة علــى

 . (Alderman,2007:p101)من أجله وضعت

 : اا أداء طالبــات مجمــوعتي البحــثالكفــاءة فــي  مســتوى مــن ا 

التــي تلقــتهن خــالل فتــرة تعلمهــن مــن الوحــدات الدراســیة، اكتســابها  لمقــدار المعلومــات التــي تــم 

 .الباحثةللتجربة، ویقاس باالختبار التحصیلي التي أعدته 

: :    ا  

   ،ا و ،بأنهــا إدراك الفــرد لقدراتــه واســتعداداته ومهاراتــه وخبراتــه ٢٠٠٠ ا :

 ص :٢٠٠٠ واهتمام(الدیب، وعبد السـمیع،وكفاءته في التعامل مع المواقف واألحداث بفاعلیة 

١٧٧.( 

 ،اوقدراتـــه علــى أن یتعامـــل بفاعلیــة مـــع إدراك الفــرد لكفاءتـــه أو مهارتــه :٢٠٠ ١ ا ،

 .)١٣٥ص  :٢٠٠١ لمختلفة (الخواجا،المواقف ا

    ا اا لقدراتـه بأنهـا فهـم وٕادراك طالبـة الصـف الثـاني متوسـط  :ا

وٕامكاناتــه ومهاراتـــه وخبراتـــه وكفاءتـــه واســـتخدامها بفاعلیــة مـــع مواقـــف الحیـــاة المختلفـــة دون أن 

ویقـاس بالدرجـة التـي ینسحب مـن مواجهتهـا، وقدرتـه أیضـًا علـى التفاعـل بایجابیـة مـع اآلخـرین 

  .تحصل علیها الطالبة في المقیاس المعد لهذا الغرض

 تي ودرار مأط:  

، لتحقیــق أهـــدافها مســرحیة ظــاهرة تربویــة، تعتمــد الفــن المســرحي كــأداةالتربیــة ال دتعــ

هایــة فــي األهــداف ، تصــّب نجــة الثانیــة أهــدافًا فنیــة وجمالیــةالتربویــة أوًال، كمــا تحقــق فــي الدر 

، حیـــث یكتســــب ة إنســـان فـــي موقــــع التحصـــیل التعلمـــي، فالتلمیـــذ فــــي المدرســـالتربویـــة العامـــة
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 )٣٩٤ ( 

 

فـــي تحدیـــد مفهـــوم التربیـــة أساســـیة  د، وهـــذه المســـّلمة تعـــشخصـــیتهمنهـــا  الخبـــرات التـــي تتشـــكل

حیــث تصــبح  ،هــم هــذه الظــاهرة التربویــة الحدیثــة، وهــي البوابــة الرئیســة للــدخول إلــى فالمســرحیة

ــــة التربویــــة ــــة المســــرحیة جــــزء مــــن العملی ــــى العــــالم النمســــاوي  وُنســــب هــــذا األســــلوب ،التربی إل

)Morinoوٕانتشـــر فیمـــا بعـــد فـــي العـــالم  ١٩١١دارس النمســـا ســـنة ) إذ طبقـــه ألول مـــرة فـــي مـــ

، واللعــب التمثیلــي). (حمــدان، ، والمحاكــاةا ( تمثیــل األدوار، ولعــب األدواربأســماء متعــددة منهــ

  ).٢٦ ، ص٢٠٠٧

فقد أكد الكثیر من الدارسین والنقـاد والمهتمـین بمسـرح  المدرسيأما عن نشأة المسرح 

 -للمصـطلح والفنـي العلمـيبـالمعنى  -الطفل أن القرن الثامن عشر هو البدایة الحقیقیة لظهوره

كــأن یحــددوا  -قــد یعلــن عــن بعضــها المهتمــون بمســرح األطفــال التــيذلــك أن البــدایات األولــى 

على اعتبار أنه أحد أنواع مسرح األطفال،  -العرائسالقرن الخامس قبل المیالد تاریخًا لمسرح 

االحتفـاالت الدینیـة الكنسـیة، كـل هـذا ال یمكـن  فـيأو أن یتحدث بعضهم عن مشـاركة الصـبیة 

أن یعطینـــا المعنـــى المقصـــود لمســـرح األطفـــال؛ حیـــث یعتمـــد العـــرض كـــامًال مـــن حیـــث الـــنص 

ضـًا مسـرحیًا یمكـن أن یصـنف بأنـه واألداء على األطفال وٕان شـارك فیـه الكبـار، لكنـه یظـل عر 

طـــوال عصـــر النهضـــة  المســـرحياألداء  فـــيیخـــص األطفـــال. إن مشـــاركة التالمیـــذ والطـــالب 

تخطــت حــدود الكنیســة وامتــدت خارجهــا، حتــى إنــه أصــبح هنــاك مصــطلح متــداول یطلــق علــى 

نـــوعین مـــن المســـرحیات كانـــت تشـــاهد داخـــل جـــدران المـــدارس هـــو مصـــطلح الـــدراما المدرســـیة 

یمـــة أو مســـرحیات المـــدارس بـــإنجلترا وهـــى مســـرحیات ذات صـــفة تعلیمیـــة " تطـــورت تحـــت القد

عصــر  فــيبدایـة تنشــیط الحركـات المســرحیة بـبعض بلــدان أوروبـا  فــيتـأثیر الحركــة اإلنسـانیة، 

النهضة وكان بعض األدباء یكتبون تلـك المسـرحیات الالتینیـة كـى یقـوم طلبـه المـدارس بأدائهـا 

  .)٣ ص :٢٠١١ (صقر، ًا من المنهج الدراسيممثلة باعتبارها جزء

، ومــن هنــا فهــو وســیلة الطفــلكمــا ُیعــد المســرح المدرســي امتــدادا لعنصــر اللعــب عنــد 

تعمــل علــى تكییــف النشــاط المدرســي بشــكل یضــمن اســتغالل الطاقــة الكامنــة عنــده لتمكینــه مــن 

صــر الحــالي عصــر عالمشــاركة، وبالتــالي اكتشــاف ذاتــه وتنمیــة خیالــه ومواهبــه، وخاصــة فــي ال

، كمــا حصــل تقــدم كبیــر فــي د المعرفــة اإلنســانیة بصــورة مذهلــة، حیــث تتزایــاالنفجــار المعرفــي

ــیم والــتعلم وطرقهــا ووســائلها أدى إلــى  تغییــر دور كــل مــن المعلــم والمــتعلم، مفهــوم عملیــة التعل

ممــا یشــجع اســتخدام األســلوب التمثیلــي إن  ،محــور العملیــة التعلیمیــة التعلمیــةأصــبح المــتعلم و 



مما  رما    

  

               ٢٠١٤) أذار( ) ١اد (

  

) ٣٩٥ ( 

 

اإلنســان یمیـــل إلـــى التقلیـــد فكثیـــرًا مـــا نـــرى األبنـــاء یلعبـــون فیقلـــدون الطبیـــب والشـــرطي والعامـــل 

الخ من حیث الحركات وطریقة التحدث ویستطیع المدّرس أن یستغل میل  والطائرة والقطار ...

طبیعیــة. (عبــد الســمیع وآخــرون،  الطــالب هــذا لتعلــیمهم الكثیــر ممــا یصــعب دراســته فــي صــورة

  ).١٠٤ ، ص٢٠٠١

ومن هنا جاء التركیز على أهمیة المسرح المدرسـي الـذي یرتكـز أساًسـا علـى عنصـر 

الــدراما واللعــب، حیـــث أّن طریقــة الــدراما واللعـــب التعلیمیــة یمكــن اســـتخدامها فــي التــدریس فـــي 

ن أفعــاال معینــة یقــوم بهــا المرحلــة األساســیة، والتــي هــي نــوع مــن النشــاط الهــادف الــذي یتضــم

التلمیذ أو مجموعة من التالمیذ في حصـة معینـة وفـي ضـوء قواعـد محـددة تتبـع بغـرض إنجـاز 

)، ویؤكــد ذلــك دراســـة كــل مــن مركــز القطــان للبحــث والتطـــویر ٢٠٠٢هــدف معــین (الرجعــي، 

یـدا راما كـي یوظفوهـا ج) التي أكدت " أن جمیع المعلمین یستطیعون تعّلم الـد٢٠٠١المدرسي (

) التــي أكــدت علــى أن الطــالب الــذین تعلمــوا مــن خــالل ٢٠٠١، ودراســة فهمــي (فــي عملهــم "

  . أسلوب لعب األدوار كان تحصیلهم في القواعد النحویة أفضل من المجموعة األخرى

را  ب اات ا:  

  -بـ : في التدریس مسرحيال سلوباألخطوات 

  اختیار الموضوع. -١

 الطلبة المرشحین للتمثیل وٕاعطاء كل طالب الدور الذي سیمثله. اختیار -٢

 تدریب الطلبة على تلك األدوار قبل تمثیلها أمام زمالئهم. -٣

یبــدأ المــدّرس بتنفیــذ الـــدرس فــي الموعــد المحـــدد ویهیــئ الطلبــة بإلقـــاء مقدمــة مناســبة عـــن  -٤

 الموضوع.

مالئـــه ویطلـــب مـــن بقیـــة الطلبـــة یطلـــب مـــن كـــل طالـــب القیـــام بالـــدور الخـــاص بـــه أمـــام ز  -٥

 اإلصغاء.

 مناقشة الطلبة الصف وذلك بتوجیه بعض األسئلة للتأكد من مدى إستفادتهم من الدرس. -٦

(إبــــراهیم،  تلخــــیص أهــــم النتــــائج أو القــــیم المســــتفادة مــــن الــــدرس وكتابتهــــا علــــى الســــبورة. -٧

 ).١٨ ، ص٢٠٠٢

ب اات ا:  

  -ممیزات منها: المسرحيلألسلوب 



    .د
  

   ح اا ا

 را  ا ا ط  
 

 )٣٩٦ ( 

 

  یساعد فـي إنماء قیم ومهارات إجتماعیة كثیرة لدى الطالب مـثل: التعاون والتخطیط للعمل -١

ینمـي جوانـب وجدانیـة الـخ وبالتـالي  مدركًا قیمته والنشاط اإلیجابي وحـب العمـل الجمـاعي ... 

  ).٥٦ ، ص٢٠٠٦، مهمة. (قندیل

، واإلنسجام مع اآلخـرین. (الزهـاوي ل بالتوافقیقوم الطالب عن طریق إتقان دوره في التمثی -٢

 ). ٢٤، ص٢٠٠٦

 ).٤٧، ص٢٠٠٥، التعبیریة بالصوت والجسم. (كعدي تنمیة القدرة -٣

 ).٢٠، ص٢٠٠٩ینمي الحواس ویزید خبرات الطلبة وضوحًا وتركیزًا. (هارف،  -٤

 معالجة مشكلة التصور الزماني والمكاني لدى الطلبة. -٥

ب اب ا:  

  -عیوب منها: المسرحيیمكن القول بأن لألسلوب 

إحتكـار عـدد قلیــل مـن الطلبــة ألداء األدوار التمثیلیـة دون غیــرهم یولـد الملــل والضـجر مــن  -١

  الطالب غیر المشاركین.

 یحتاج إلى مدّرس ذي كفاءة عالیة وقدرة على توجیه الطلبة وٕارشادهم. -٢

، إذ لــیس جمیــع لیــل التركیــز علــى الموقــف التمثیلــيقــد یغفــل بعــض الطلبــة فــي مرحلــة التح -٣

ـــدرس أهمیتـــه وأهدافـــه.  ـــل واإلســـتنتاج ممـــا یفقـــد موضـــوع ال ـــى التحلی الطلبـــة یملكـــون القـــدرة عل

 ).٣٣ ص –٣٢ ، ص٢٠٠٧(حمدان، 

 ).١٣٧ ، ص٢٠٠٥صعوبة تقبل هذا األسلوب من جانب الطلبة الخجولین. (الیتیم،  -٤

 ا: 

فـي  بـه یسـتهان ال اً دور  تلعـب التـي الهامـة الشخصـیة متغیـرات إحـدى بـالنفس الثقـة تعـد

 الجدیـدة، فالثقـة الخبـرات مـع فیهـا التكیف على والقدرة الحیاة تحدیات مواجهة على الفرد مساعدة

 الـرأي واإلفصـاح عـن الـذات عـن والتعبیـر القـرارات اتخـاذ علـى القـدرة تمنحـه الفـرد لـدى بـالنفس

 كالعمـل لـدى الفـرد، الحیـاة مـن عدیـدة مجـاالت فـي للنجـاح مفتاًحـا اعتبارهـا یمكـن إذ واالتجـاه،

 لذاتـه واعتبـاره بنفسـه المرء اعتداد أنها على بالنفس للثقة وینظر، االجتماعیة والعالقات والدراسة

 من محدود مقدار ولو حاجته عن یستغني شخص یكاد وال شخص، لكل أمر مهم أنها إذ وقدراته،

 لكفاءتـه الفـرد إدراك حیث هي: ،مجاالتها كافة في الحیاتیة األمور من أمر أي في  بالنفس الثقة



مما  رما    

  

               ٢٠١٤) أذار( ) ١اد (

  

) ٣٩٧ ( 

 

 حیاتـه فـي لهـا یتعـرض التـي المختلفـة المواقـف مـع بفعالیـة التعامـل علـى وقدرتـه مهارتـه أو الذاتیة

  .)197 ص :2000 محمد،(

آلراء  وزًنـا تقـیم ال التـي التـدریس فـي التقلیدیـة األسـالیب أن ینكـر أن أحـد یسـتطیع وال

 تحتـرم مبادرتـه وال أفكـاره وٕابـداء رغباتـه عـن للتعبیـر لـه مجـاال تتـرك وال وحاجاته، ومیوله الطالب

 الثقـة أسـباب فقـدان أهـم مـن دیعـ ذلـك كـل التفكیـر، مـن معینـا قالبـاً  علیـه تفـرض بـل الشخصـیة

 أسـالیب االهتمـام بممارسـة المـدارس فـي والمعلمـین اآلبـاء علـى كـان لـذلك الـب،الط لـدى بـالنفس

 بنـاء فـي الزاویـة حجـر هـو بالثقـة اإلحسـاس أن ،بنفسـه الـبالط ثقة تعزیز في فاعلیة أكثر تربویة

 بیقـین إحساسـاً  یمتلـئ حولـه مـن العـالم ومـن نفسـه مـن الواثـق الـبالط وأن السـلیمة، الشخصـیة

 تـدل بـالنفس لـه، الثقـة بالنسـبة لألمـن كمصـدر حوله من االجتماعي العالم في یثق یجعله داخلي

 هـذه وتنمـو الحیـاة، فـي المختلفـة األمور مواجهة على وقدراته للفرد بإمكاناته الذاتي الشعور على

 إلـى طریقهـا وتجـد الفـرد ذهـن فـي كأفكـار تبـدأ التـي الشخصـیة األهـداف خـالل تحقیـق مـن الثقـة

  .) 157ص : 2000،عسكر( .الخبرات مخزون من واالستفادة الواقع بالتخطیط أرض

أن الثقة بالنفس لیست عملیة ینبغي ممارستها بل ثمرة یجنیها الشخص نتیجة لبذور 

غرسها وهي انعكاس لواقع داخلي یعمل في أعماق الشخصیة إضافة إلى الصحة العامة لدى 

یة وتساعده الفرد وترتبط بما یحصل علیه الفرد من معلومات وخبرات تدعم مكانته االجتماع

وهي إیمان الفرد بأهدافه وقدراته وقراراته وٕامكانیاته وتتمثل بالحب  ،یجابیاً على أن یكون إ

  ).٧، ٢٠٠٥والعطف والتفكیر اإلیجابي والصبر والمثابرة واإلصرار واستثمار الوقت (الویس، 

أن الفرد الذي لدیه ثقة بنفسه یكون متقبًال لذاته في جمیع المرافق مع القدرة على 

الواجبات وشعاره في كل مجال ها أنا ذا ومستمر بالعطاء ویسعد  المراجعة وال یهرب من

بثمرات أعماله وال یصیبه الیأس من حاالت الفشل، ولإلنجاز عنده قیمة وبذلك یكون قادرًا 

على بلوغ مواقع ریادیة في مجتمعه فهي بدایة النجاح والسبب الرئیسي لإلبداع وتأتي من 

) كما أن القراءة ٣١، ٢٠٠١ة األسریة (الجواري، مصادر متعددة منها التربیة والتنشئ

والمطالعة تزود الفرد بمصدر هائل من المعرفة تمنحه الثقة وان تنطلق هذه الثقة من 

اإلمكانات الحقیقیة للفرد وان یفكر بشكل مركز وٕاذا أصابه الفتور تذكر عظماء التاریخ الذین 

مثل مصعب بن عمیر سفیر الرسول  فتحوا أبواب العظمة عندما حصلوا على مفتاح الثقة

  ).٢١ ص :٢٠٠٥(صلى اهللا علیه وسلم) في المدینة (سلیمان، 
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 )٣٩٨ ( 

 

ت اراا:  

ح اا :أو:  

١-  ) دراFlaherty,1992 :( الدراســة  جریــتأ) الصــف علــى تالمیــذ المرحلــة االبتدائیــة

هــوم الــذات لــدى تالمیــذ فــي تنمیــة مف للمســرح التعلیمــياثــر فعالیــة برنــامج وهــدفت إلــى ) الثالــث

 إلــى) تلمیــذا مــن كــال الجنســین وتــم تــوزیعهم عشــوائیا ٤٥تكونــت عینــة الدراســة مــن ( ،االبتدائیــة

 تأثیراالنتائج  أظهرت) تلمیذا وقد ٢٢) تلمیذا وضابطة ضمت (٢٣مجموعتین تجریبیة ضمت (

سـنا ذو داللـة احصـائیة فـي ، ولعب الدور حیـث كـان هنـاك تحالمسرح التعلیميواضحا لبرنامج 

منـــه لـــدى  أعلـــى اإلنـــاثمســـتوى مفهـــوم الـــذات لـــدى المشـــاركین بالبرنـــامج وكـــان التحســـن لـــدى 

ي  المسـرح التعلیمـيهارس لمفهوم الـذات لمعرفـة اثـر  –استخدم الباحث مقیاس بیرس  .كورالذ

 .) Flaherty,1992, P. 166. (تنمیة مفهوم الذات

٢- درا )(1996 : إلكساب كأسلوب مسرح العرائس أثر تعرف إلى الدراسة تهدف 

 - العربیـة، مصـر بجمهوریة سنوات  (6الدراسة عینة وتألفت األساسیة، المفاهیم الریاض أطفال

 فاعلیـة مـن العـرائس لمسـرح مـا أن الدراسـة وأوضـحت 4) بـین أعمـارهم وطفلـة طفـال (240) مـن

 فـي الحـالي البحـث نتـائج مـع تتوافـق النتیجـة وهـذه األساسـیة، األطفـال المفـاهیم إكسـاب فـي كبیرة

  .ومواهبه قدراته وصقل الطفل شخصیة وتنمیة المسرح المدرسي فاعلیة

وهدفت إلى معرفة أثر استخدام المسرح في فلسطین أجریت  :)٢٠٠٩( درا أ اف -٣

ـــة الصـــف الثـــامن  ـــى تحصـــیل طلب ـــدریس بعـــض موضـــوعات النحـــو العربـــي عل التعلیمـــي فـــي ت

) طالب وطالبة. كوفئ بیـنهم ١٠٠إستخدام التصمیم التجریبي بلغ عدد الطلبة فیها ( األساسي.

وأظهــرت  ،الثبــاتو تأكــد مــن صــدق و أعــد الباحــث إختبــارًا تحصــیلیًا مكونــًا الدخیلــة فــي متغیــرات 

ــــة والمجموعــــة الضــــابطة ــــین المجموعــــة التجریبی ــــروق ذات داللــــة إحصــــائیة ب ــــائج وجــــود ف   النت

 ).٩٤ ص – ٧٥ ، ص٢٠٠٩ة التجریبیة. (أبو هداف، جموعولصالح الم

 ا م:  

التعـرف علـى مسـتوى : أجریت الدراسة في العراق وهـدفت :)٢٠٠٠درا (او ون،  -٤

التفكیر الریاضي ومستوى الشعور بالثقة بالنفس لدى طلبة المرحلـة الثالثـة فـي قسـم الریاضـیات 

) طالبا وطالبة واعتمدت على مقیاس الثقة بالنفس الـذي أعـده قواسـمة ٤٩شملت عینة البحث (
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) ٣٩٩ ( 

 

أظهـــرت  ،الثبـــات و ) تـــم التحقـــق مـــن الصـــدق عـــن طریـــق الصـــدق الظـــاهري١٩٩٦وعـــدنان (

النتائج أن الطلبة یتمتعون بمستوى فـوق المتوسـط مـن الثقـة بـالنفس وان هنـاك عالقـة دالـة بـین 

 .)٩٥ – ٩٣، ٢٠٠٠التفكیر الریاضي والثقة بالنفس لدى الطلبة. (العزو وجنان، 

٥-  درا (Goldsmith , & Marshall , 2008): الثقـة  مـن كبیـًرا جـزًءا بـأن أفـادت

 یقولـون ألنفسـهم عـاًدة النـاجحون فالنـاس الحیـاة، فـي السـابقة نجاحاتـه من یأتي الفرد لدى بالنفس

 فهم بعینها، هي الثقة وهذه "،المستقبل في نجح سن أننا نعلم فنحن لذلك الماضي، في نجحنا إننا

 عــن راجعــة ســلبیة تغذیــة إجــراء إلــى یمیلــون وال عــاًدة اإلیجابیــة خبــراتهم علــى یركــزون

 (Goldsmith , & Marshall, 2008: p. 22).  ذواتهم

٦-   درا(Gursen, 2008):  هـدفت الدراسـة إلـى التعـرف عمـا أجریـت الدراسـة فـي تركیـا

إذا كــان التعلــیم یكســب الطالــب المعلــم مهــارة القــدرة علــى حــل المشــاكل والثقــة بــالنفس، وشــملت 

، وكلیــة التربیــة أتــاتورك. واســتخدم الباحــث قائمــة ) طالبــا مــن جامعــة مرمــره١٦٢اســة (عینــة الدر 

، قیـاس الثقـة بـالنفس إعـداد الباحثـةوم )١٩٨٢وبیترسون ( Heppnerحل المشكلة وضعتها 

وفقد كشفت نتائج الدراسة عـن أن عـدم القـدرة علـى حـل المشـكالت لـدى الطـالب تـرتبط ارتبـاط 

  .)(Gursen, 2008: p. 915-923  سالب بالثقة بالنفس

  ا ءاتإا

أو  ا ا ::  

التصـمیم التجریبـي الـذي یطلـق علیـه اسـم  الباحثـةالبحث اعتمـد  أهدافلغرض تحقیق 

ــــي ذو الضــــبط  ــــيالتصــــمیم التجریب ــــث تــــم اســــتخدام  ،الجزئ ــــي تــــدریس  المســــرح التعلیمــــيحی ف

وكمـا  .المجموعة الضـابطة فـتم تدریسـها باسـتخدام الطریقـة االعتیادیـة أما، المجموعة التجریبیة

  :اآلتي )١( جدولموضح في ال

  ) ( التصمیم التجریبي للبحث )١( جدول

  

  المتغیر التابع  تغیر المستقلالم  اختبار قبلي  التكافؤ  المجموعة

بالمتغیرات   التجریبیة

  الدخیلة

مقیاس الثقة 

  بالنفس

  االختبار البعدي بالتحصیل  المسرح التعلیمي

  الطریقة االعتیادیة  الضابطة  الثقة بالنفس



    .د
  

   ح اا ا

 را  ا ا ط  
 

 )٤٠٠ ( 

 

ویتطلــب هــذا التصــمیم تهیئــة مجمــوعتین متكــافئتین فــي بعــض مــن المتغیــرات التــي قــد 

تكـــافؤ  طریـــقعلـــى ضـــبط هـــذه المتغیـــرات مـــن  الباحثـــةتـــؤثر فـــي المتغیـــر التـــابع وقـــد حـــرص 

  .مجموعتي البحث

 ا   : م:  

بغـداد الكـرخ مركـز محافظـة  الصـف الثـاني المتوسـط فـي طـالبیشتمل مجتمع البحث 

  .ثانویة النهاریةالو  المدارس) الموزعین على ٢٠١٣ –٢٠١٢للعام الدراسي (الثانیة 

 ا  را : :  

فـي الصـف الثـاني متوسـط مـوزعین  ة) طالبـ٦٨تضـم (تم اختیار متوسـطة بابـل  التـي 

شعبتین عشـوائیا (أ ، ب)  تم اختیار  ،)٢٣، ٢٣، ٢٢( شعب أعدادهم على التواليثالث على 

 طالبــــات) ٣( اســــتبعاد وبعــــد طالبــــة) ٥١أحــــدها تجریبیــــة واألخــــرى ضــــابطة، إذ بلــــغ عــــددها (

  . لغرض ضمان التكافؤ في البحث إحصائیًا، السنة السابقةمن  معیدین

 بــةطال) ٢٤و( ،)أفــي شــعبة ( طالبــة )٢٤( مــنهم، بــةطال) ٤٨(أفــراد العینــة بلــغ عــدد  

بوســاطة اســتخدام فــي شــعبة (ب) وتــم اختیــار شــعبة (ب) عشــوائیا كمجموعــة تجریبیــة تــدرس 

  .الطریقة االعتیادیةبوساطة استخدام وشعبة (أ) كمجموعة ضابطة تدرس ، المسرح التعلیمي

 ا   : را:  

  -: اآلتیةتم حساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لدرجات المتغیرات 

لكـال المجمـوعتین فـي، وتـم  مقیـاس الثقـة بـالنفس قبلیـاً  الباحثـة طبقـت: مقیاس الثقة بالنفس -١

) ٤( حساب المتوسط الحسابي والتبـاین لكـال المجمـوعتین الختبـار الفـرق بینهمـا ویبـین الجـدول

 ذلك.

وتـم حسـاب  ٢٠/١٠/٢٠١١لغایـة  باألشـهرعینة البحـث  أعمارتم حساب العمر الزمني:  -٢

 ) ذلك.٤( المتوسط الحسابي والتباین لكال المجموعتین الختبار الفرق بینهما ویبین الجدول

) متوســط (األول درجــة التحصــیل العــام للعــام الماضــيعلــى  الباحثــةحصــل  المعــدل العــام: -٣

ــــة  ــــة البحــــث مــــن ســــجالت المدرســــة لطلب ــــمعین ــــاین لكــــال  وت حســــاب المتوســــط الحســــابي والتب

  ) ذلك.٤( المجموعتین الختبار الفرق بینهما ویبین الجدول



مما  رما    

  

               ٢٠١٤) أذار( ) ١اد (

  

) ٤٠١ ( 

 

 للعـام الماضـي درجـة التحصـیل فـي التـاریخعلى  الباحثة: حصل السابقة تاریخیةالمعرفة ال -٤

وتــم حســاب المتوســط الحســابي عینــة البحــث مــن ســجالت المدرســة  ) لطالبــاتمتوســط (األول

 ) ذلك.٤( ال المجموعتین الختبار الفرق بینهما ویبین الجدولوالتباین لك

 الـــذي أعـــدهاختبـــار رافـــن للمصـــفوفات المقـــنن للبیئـــة العراقیـــة  الباحثـــةدرجـــة الـــذكاء: طبـــق  -٥

یتكـــون االختبـــار مـــن خمســـة أقســـام هـــي ( أ، ب، ج، د، هــــ) فـــي كـــل قســـم وآخـــرون و الـــدباغ 

إكمالهــا باختیــار البــدیل المناســب مــن مصــفوفة متدرجــة فــي الصــعوبة ویتطلــب مــن المفحــوص 

لــذا فــإن أعلــى ، ة یحصــل المفحــوص علــى درجــة واحــدة مــن كــل إجابــة صــحیحةبــین بــدائل عــدّ 

حصــل علیهــا الطالــب علــى إجابتــه فــي جمیــع الفقــرات بصــورة صــحیحة هــي تیمكــن أن  ،درجــة

درجـات  بعـد إجـراء االختبـار والحصـول علـى، و ) دقیقـة٤٥) درجة ومدة تطبیق االختبـار (٦٠(

تــم حســـاب المتوســط الحســـابي والتبــاین لكلتـــا المجمــوعتین الختبـــار الــذكاء لمجموعــات البحـــث 

 ) ذلك.٤( الفرق بینهما ویبین الجدول

لتكــافؤ المجمــوعتین علــى  الباحثــة) المعلومــات التــي حصــل علیهــا ٤ویلخــص جــدول (

  -النحو اآلتي:

والوسط الحسابي واالنحراف المعیاري للمجموعتین في متغیرات  القیمة التائیة :)٤جدول (

  التكافؤ

  المجموعة           

  متغیراتال  

القیمة التائیة   طالبة) ٢١( الضابطة  طالبة) ٢١( التجریبیة

  التباین  الوسط   التباین  الوسط   محسوبةال

  ٠.٣٢٤  ٨٠.٢٣  ١٥٨.١١  ٧٧.٩٨  ١٥٧.٢٢  مقیاس الثقة بالنفس

  ٠.٦٤٨  ١٤٦.٦٢٥  ١٧١.٥٢٦  ١٣٩.٧١٢  ١٦٩.١٣٢  الزمنيالعمر 

  ٠.٨٨٤  ٥٨.٦٧٥  ٦٣.٤٨٣  ٥٩.٤٤٤  ٦١.٣٨٧  المعدل العام

  ٠.٥٦٠  ٢٤٤.٩٢٢  ٦٩.٠٥  ٢٢٥.٤١  ٧١.٧  المعرفة التاریخیة السابقة

  ٠.١٥٨  ١٧٣.٩٢٣  ٢٩.٥١٦  ١٧٢.٣٩٦  ٣٠.١٦١  درجة الذكاء

  

  



    .د
  

   ح اا ا

 را  ا ا ط  
 

 )٤٠٢ ( 

 

الجدولیــة  القیمــة التائیــةالمحســوبة اقــل مــن  القــیم التائیــة أنیتضــح مــن الجــدول الســابق 

المجمـوعتین  أن) وهـذا یعنـي ٢.٠٢١) والبالغـة (٤٠) ودرجة حریـة (٠.٠٥عند مستوى داللة (

  .حددة في أعالهمتكافئتان في المتغیرات الم

 طریـقن عـالمستوى التعلیمي للوالدین: تم جمع المعلومات عن المستوى التعلیمي للوالدین  - ٦

المسـتوى  أمام التأشیرعینة البحث وطلب منهم  تطالبالمعلومات الموزعة على استمارة جمع ا

ــــألبالتعلیمــــي  ــــت هــــذه وأالم ل ــــى التأشــــیرات، حیــــث حول ، درجــــات بحســــب ســــنوات الدراســــة إل

، ) لآلبـاء٢.٦٩١، وكانت القیم المحسوبة للفروق ()٢(كا كاياستعانت الباحثة باختبار مربع و 

 ) وبـذلك تـم٤( ) عند مستوى حریـة٧.٨٢( من القیمة الجدولیةلألمهات وكانت اقل ) ١.٥١٣(

  .التكافؤ في هذا المتغیر

:  ت ا:  

١- دة اا:   

المقــرر  تــاریخعلــى كتــاب ال اً قوم بتدریســها معتمــدســیحــدد الباحثــة المــادة العلمیــة التــي 

) ٢٠١٣-٢٠١٢فـــي مـــدارس القطـــر وللعـــام الدراســـي ( الثـــاني متوســـطتدریســـه لطلبـــة الصـــف 

تــم االتفــاق إذ  ،مقتــرح البحــث أقــرتالمتخصصــین فــي الحلقــة الدراســیة التــي  األســاتذةواستشــارة 

  .األولیین من الكتاب الفصلینعلى تدریس 

٢-  افا ا:   

(المعرفـــة، الفهـــم، التطبیـــق) مـــن المجـــال  األولـــى:المســـتویات الثالثـــة أعتمـــد الباحثـــة  

التي تعد مـن أكثـر التصـانیف  )Krathwohlوكراثول ( )Bloom(تصنیف بلوم من المعرفي 

ــــى األهــــداف الســــلوكیة وتحدیــــدها، وقــــد اعتمــــدت هــــذه  ــــدة فــــي مجــــال التعــــرف عل شــــیوعا وفائ

وي الخبرة المستویات الثالث، وتم عرض األهداف السلوكیة على مجموعة من المحكمین من ذ

واالختصــاص لبیــان آرائهــم فــي ســالمتها ومــدى اســتیفائها لشــروط صــیاغة األهــداف الســلوكیة 

ومالئمـة مسـتویاتها المعرفیــة. وفـي ضــوء المالحظـات تـم تعــدیل صیــاغة الــبعض منهـا وٕاســقاط 

) مائـة وســتة وثالثــون هـــدفًا ١٣٦الــبعض اآلخــر حتــى وضـــعت بشـكلها النهــائي البــالغ عــددها (

) خمـس وتسـعون ٩٥مـوزعة عـلى الفصلین األول والثـاني مــن الكتـاب المدرسـي بواقـع ( سلوكیاً 

  ) واحد وأربعون هدفًا للفصل الثاني.٤١هدف للفصل األول و(

  



مما  رما    

  

               ٢٠١٤) أذار( ) ١اد (

  

) ٤٠٣ ( 

 

   :ا ار إاد-٣

البحـث متطلبـات البحـث علـى وفـق  تيالخطط التدریسیة الخاصة بمجمـوع الباحثة عدّ أ

خططــا  عــدّ أكمــا  ،المســرح التعلیمــي باســتعمالخططــا تدریســیة للمجموعــة التجریبیــة  عــدّ أحیــث 

. وقـــد تـــم عـــرض نمـــاذج مـــن هـــذه الطریقـــة المعتـــادة باســـتخدام  ضـــابطةتدریســـیة للمجموعـــة ال

علــى مجموعــة المحكمــین مــن ذوي الخبــرة واالختصــاص ملحــق وفــي ضــوء للتجریبیــة الخطــط 

اعتمـــدت فـــي تـــدریس الموضـــوعات  إذابعـــض التعـــدیالت علیهـــا.  أجریـــتومالحظـــاتهم  أرائهـــم

  المقررة خالل التجربة.

  :ز اروس -٤

طیلة فترة التجربة لضبط عامل الخبرة  واستمر الباحثة تم تدریس المجموعتین من قبل 

المدرســة،  إدارةباالتفــاق مــع  األســبوعيالجــدول  الباحثــةالتدریسـیة، ولضــمان تكــافؤ الوقــت نظــم 

وعــدد الطــالب فــي  واإلضــاءةقــاعتي الدراســة للمجمــوعتین متكــافئتین مــن حیــث التهویــة  وكانــت

  الصف.

ا أدا : د:  

  ار ا:  -أ 

الباحثــة  أعــدت المســرح التعلیمــي مقارنــة بالطریقــة االعتیادیــة ولغــرض قیــاس فاعلیــة  

بالفصـلین ومحتوى المـادة المتمثـل  السلوكیة المحددة مسبقاً  األهداففي ضوء  تحصیلیاً  اختباراً 

  -الخطوات اآلتیة:وقد اتبع الباحثة األول والثاني 

  بالصورة اآلتیة: كان ،جدول المواصفات إعداد

  ) جدول مواصفات االختبار التحصیلي٥جدول(

  المحتوى

 التعلیمي

عدد 

 الصفحات

وزن 

 المحتوى

عدد  مستوى)(والوزن لكل  مستویات األهداف

 %١٠ التطبیق  %٣١ الفهم %٥٩ المعرفة األسئلة

 ٣٠ ٣ ٩ ١٨ %٦١ ٣٥ ١فص

 ٢٠ ٢ ٦ ١٢ %٣٩ ٢٢ ٢فص

 ٥٠ ٥ ١٥ ٣٠ %١٠٠ ٥٧ المجموع
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 )٤٠٤ ( 

 

  ات ار و: إاد - ب

 ذي أربعــــةاالختیـــار مـــن متعـــدد (االختبـــارات الموضـــوعیة أحـــد أنـــواع  الباحثـــةاعتمـــد 

االختبــارات الموضــوعیة مرونــة فــي تقــویم  أنــواع أكثــرفــي بنــاء فقــرات االختبــار لكونهــا  )بــدائل

 وضــحتعلیماتــه  وٕاعــدادصــیاغة فقــرات االختبــار  متعــددة مــن المهــارات والقــدرات. وقــد تــم�  أنــواع

القــراءة الدقیقــة لفقــرات االختبــار وعــدم تــرك أي فقــرة بــدون  اتطالبــوطلــب مــن ال، مثــال محلــولب

  خاطئة. دستع هاألن إجابة

  ق ار: -جـ

 الباحثـــةوقـــد اســـتعمل االختبـــار الصـــادق هـــو االختبـــار الـــذي یقـــیس مـــا وضـــع لقیاســـه 

  -نوعین من أنواع الصدق وهي:

 فقـرة  وكـل ٥٠: وذلك بعرض االختبار بصیغة األولیة والمتكون مـن (الصدق الظاهري (

الذي ذكر سابقًا على مجموعة من فقرة  مع الهدف السلوكي لها، وحسب جدول المواصفات 

واســـتبدلت بعـــض بعـــض الفقـــرات  ُعـــدِّلتوفـــي ضـــوء اســـتجاباتهم  ،المتخصصـــین المـــذكورین

صــالحة بعــد التعــدیل كمــا قبلــت الفقــرات التــي  ،لــذا الفقــرات بــدائل اإلجابــات الخاطئــة للفقــرات

ر صـادقة ت جمیـع فقـرات االختبـادَّ %) من عـدد الخبـراء. وبـذلك ُعـ٨٠حصلت على موافقة (

  ومقبولة.

 ُیعـدُّ هـذا الصـدق مـن أكثـر أنـواع الصـدق صـالحیة لالسـتعمال ال سـیما  :صدق المحتوى

مــــا یتعلــــق بحــــاالت قیــــاس التحصــــیل الصــــفي، ویقصــــد بصــــدق المحتــــوى هــــو مــــدى تمثیــــل 

للمجاالت والمیادین التي تمثلها السمة المراد قیاسها، وفي هذا النوع نحاول اإلجابة  راالختبا

 اآلتي: لعن السؤا

إلــــى أيِّ مــــدى یقــــیس ذلــــك االختبــــار المعرفــــة والمهــــارات التــــي حــــددتها األهــــداف الســــلوكیة 

وتــّم ذلــك مـــن طریــق تحدیــد أوزان المجــاالت المـــراد قیاســها فــي الســـمة، وأوزان  الموضــوعة؟

ولكــون الباحثــة قــد اســتعان  ألهــداف الســلوكیة المطلــوب تحقیقهــا فــي المحتــوى المــراد قیاســه،ا

بجـــدول المواصـــفات فـــي وضـــعها لفقـــرات االختبـــار یكـــون بـــذلك قـــد حققـــت هـــذا النـــوع مـــن 

  الصدق.

  

  



مما  رما    

  

               ٢٠١٤) أذار( ) ١اد (

  

) ٤٠٥ ( 

 

  ار و ا : -د

 :تطبیق استطالعي لإلختبار 

مـــن مجتمـــع  طالبـــة) ٣٠االختبـــار علـــى عینـــة اســـتطالعیة مكونـــة مـــن ( الباحثـــةبـــق طّ 

والوقوف علـى  ه،مدى وضوح تعلیمات االختبار وفقراتمعرفة وذلك لغرض  البحث غیر عینته 

 عــن اإلجابــةمواقــع الغمــوض والصــعوبة فــي فهمهــا. فضــال عــن معرفــة الوقــت الــذي تســتغرقه 

وجــرى تعــدیل بســیط علــى بعــض  ،فقــرات واضــحةالتعلیمــات والمعظــم  أنّ ن وقــد تبــیّ  ،االختبــار

  استفسارات الطلبة عنها.منها بحسب 

، وقــد ) دقیقـة مـن معـدل إجابـات كـل الطالبـات٦٠به بــ (لإلجابـة تـم حسـاالوقـت الـالزم 

تبار وٕایجاد معامل كل مـن (الثبـات، الصـعوبة من هذه العینة لتحلیل فقرات االخ الباحثةاستفاد 

  السهولة والتمیز).و 

% وكمــــا ورد فــــي البحــــث أن  )٧٥-٣٥( وكانــــت بــــینحســــب مســــتوى الصــــعوبة وقــــد 

 ٢٦( تــراوح بــینوالتمیــز %)  ٨٠ -%  ٢٠النسـب المقبولــة لصــعوبة والســهولة ضــمن المــدى (

  لذا ُعدَّت الفقرات مقبولة حسب ما تشیر إلیه أدبیات الموضوع. %) ٤١ -%

تحلیــــل اســــتجابات العینــــة  وللتأكــــد مــــن فاعلیــــة البــــدائل الخاطئــــة لفقــــرات االختبــــار تــــم

علــــى االختبـــــار باســــتخدام معادلـــــة فاعلیــــة البــــدائل الخاطئـــــة بــــین المجمـــــوعتین  ةیاالســــتطالع

ضـح أن جمیـع البـدائل الخاطئـة لفقـرات االختبـار المتطرفتین في الدرجة الكلیة في كـل فقـرة، واتّ 

   ي كانت من النوع الجذاب.التحصیل

  :ت ار

وٕاعـادة االختبـار  مـن العینـة االسـتطالعیة، الباحثـة تأفـادحساب معامل الثبات  وألجل

) وبــذلك یكـــون ٠.٨١علیهــا مـــرة ثانیــة بعـــد أســبوعین فوجـــد أن معامــل االرتبـــاط بیرســون بلـــغ (

  .ائي جاهزًا للتطبیقهاالختبار التحصیلي الن

   ار:

ــــةقــــام  ــــاتبتصــــحیح  الباحث ــــك  عینــــة البحــــث إجاب ــــةدرجــــة واحــــدة  اءبإعطــــوذل  لإلجاب

أي تكـون الدرجـة خاطئة وعوملـت الفقـرة المتروكـة معاملـة الخاطئـة لإلجابة الالصحیحة وصفر 

  .) درجة٥٠القصوى لالختبار التحصیلي (

  



    .د
  

   ح اا ا

 را  ا ا ط  
 

 )٤٠٦ ( 

 

 :  س ا  

بعد االطالع على الدراسات السابقة واألدبیات وعدد من مقاییس الثقة بالنفس تـم تبنـي 

حیــث تــألف مقیــاس  ،)٢٠٠٩ (ثمینــة مهــدي محمــود ألعبیــدي بــالنفس الــذي أعدتــهمقیــاس الثقــة 

، دائمـا، غالبـا، احیانـا، نـادرا) فقـرة تقابلهـا خمسـة بـدائل (٥١(بصـیغته األولیـة  الثقة بالنفس من

ـــداً  ـــا٤بـــدیل (دائمـــا) و(لل )٥وأعطـــي درجـــة (، )أب  )٢و( للبـــدیل (أحیانـــا) )٣و( )) للبـــدیل (غالب

في حالة الفقرات االیجابیة وبعكسها للفقرات السـلبیة اذ یحصـل  (ال) للبدیل )١(و (نادرا) للبدیل

  .رجة كلیة تعبر عن مدى ثقته بنفسهالمستجیب على د

بعرضـه علـى مجموعـة مـن المتخصصـین  للمقیـاس وقد جرى تحقیق الصـدق الظـاهري

من آرائهم وتوجیهاتهم  لإلفادة وعلم النفس التربويوطرائق تدریسها والقیاس والتقویم  التاریخفي 

جــري التعــدیل فــي تلــك الفقــرات أ%) فمــا فــوق، وفــي ضــوء هــذه  ٨٠وقــد اعتمــدت نســبة اتفــاق (

حیـــث تـــم حـــذف فقـــرة واحـــدة فقـــط وأجریـــت بعـــض  مـــن أجـــل الوصـــول إلـــى صـــورتها النهائیـــة،

كمــا تــم  ) فقــرة تقابلــه خمســة بــدائل٥٠التعــدیالت لــبعض الفقــرات فأصــبح المقیــاس یتــألف مــن (

درجة)  ٢٥٠) فقرة سلبیة بحیث أعلى درجة هي (٢٨فقرة ایجابیة و() ٢٢ها سابقًا وبواقع (ذكر 

  درجة. ١٥٠والوسط الفرضي یكون  ٥٠واقل درجة 

والتثبـــت مـــن وضـــوح فقراتـــه،  ،علـــى المقیـــاسوضـــوح تعلیمـــات اإلجابـــة لغـــرض معرفـــة 

ـبق ُطــــ ،وتشــــخیص الفقــــرات الغامضــــة، بهــــدف إعــــادة صــــیاغتها، وتــــدارك مســــببات غموضــــها

تــم اخـــتیارها مــن مجتمــع مــن غیــر عینــة البحــث  طالبــة) ٣٠(علــى عـیـــنة اســتطالعیة  المقیــاس

وبعـد انقضـاء مـدة أسـبوعین اعیـد  ،وتم التحقق من ثبات المقیـاس بطریقـة إعـادة المقیـاس ،الدراسة

معامــل بلــغ ، تطبیــق االختبــار مــرة ثانیــة علــى العینــة نفســها وبتطبیــق معادلــة االرتبــاط بیرســون

  .راج الثبات بطریقة تطبیق معادلةـ. كذلك تم استخ) وهو معامل ثبات جید٠.٨٠الثبات (

ا م:  

ـــ متاســـتخد ـــائي  ةالباحث ـــك للتحقـــق مـــن  (T-test)االختبـــار الت ـــین مســـتقلتین وذل لعینت

  :الفرضیة الصفریة التي تنص على

درجـــــات بـــــین متوســـــط  )٠.٠٥( عنـــــد مســـــتوى داللـــــة إحصـــــائیة اتال یوجـــــد فـــــرق ذو 

المجموعــــة  درجــــاتومتوســــط  المســــرح التعلیمــــي  تــــدرس بوســــاطةالمجموعــــة التجریبیــــة التــــي 

  .للصف الثاني متوسط تاریخبالطریقة االعتیادیة في مادة ال تدرس الضابطة التي



مما  رما    

  

               ٢٠١٤) أذار( ) ١اد (

  

) ٤٠٧ ( 

 

وكمــا موضــح فــي ) ٤٠) وبدرجــة حریــة (٠.٠٥( مراجعــة القیمــة الجدولیــة عنــد مســتوى داللــةو 

  ).٦جدول (

التجریبیة (تحصیل المجموعتین درجات ) نتائج االختبار التائي للفرق بین متوسط ٦( جدول

  .في االختبار التحصیلي البعدي )والضابطة

  العدد  المجموعة
المتوسط 

  الحسابي
  التباین

مستوى داللة   القیمة التائیة

  الجدولیة  المحسوبة  ٠.٠٥

  ٣٢.٥٣٤  ٣٨.٨٠٩  ٢١  التجریبیة

  أً إحصائیدال   ٢.٠٢١  ٣.٧١٣

  ٦٧.٠٢١  ٣٠.٥٢٤  ٢١  الضابطة

  

، أكبـر )٣.٧١٣، إن القیمـة التائیـة المحسـوبة وقیمتهـا ()٦أظهرت النتائج فـي جـدول (

، )٤٠) ودرجــة حریــة (٠.٠٥) عنــد مســتوى داللــة (٢.٠٢١التــي قیمتهــا ( الجدولیــةمــن القیمــة 

التحصــیل الدراســي لطــالب وهــذا یعنــي أن هنــاك فرقــًا ذو داللــة إحصــائیة بــین متوســط درجــات 

ة (التجریبیــــة والظابطــــة)، ولصــــالح المجموعــــة التجریبیــــة وبــــذلك تــــرفض الفرضــــی المجمــــوعتین

  .الصفریة وتقبل الفرضیة البدیلة

 (T-test)االختبـار التـائي  اسـتخدمبمقیاس الثقـة بـالنفس الخاصة لغرض تحلیل نتائج 

  :التي تنص علىلثانیة العینتین مستقلتین وذلك للتحقق من الفرضیة الصفریة 

ـــة إحصـــائیة  ـــد مســـتوىال یوجـــد فـــرق ذو دالل ـــین متوســـط )٠.٠٥( عن الثقـــة  درجـــات ب

درجـــات الثقـــة ومتوســـط  بوســـاطة المســـرح التعلیمـــي  تـــدرس لمجموعـــة التجریبیـــة التـــيل بـــالنفس

للصــف الثــاني  تــاریخلضــابطة التــي درســت بالطریقــة االعتیادیــة فــي مــادة اللمجموعــة ا بــالنفس

ــــر  ــــار التفكی ــــاین لكــــال المجمــــوعتین فــــي اختب متوســــط. وبعــــد حســــاب المتوســــط الحســــابي والتب

) وبدرجـة ٠.٠٥( المنظومي وحساب القیمة التائیة ومراجعة القیمـة الجدولیـة عنـد مسـتوى داللـة

  ).٧وكما موضح في جدول () ٤٠حریة (

  



    .د
  

   ح اا ا

 را  ا ا ط  
 

 )٤٠٨ ( 

 

المجموعتین  طالب تحصیلات درج ) نتائج االختبار التائي للفرق بین متوسط٧جدول (

  في االختبار التحصیلي البعدي )التجریبیة والضابطة(

  العدد  المجموعة
المتوسط 

  الحسابي
  التباین

مستوى داللة   القیمة التائیة

  الجدولیة  المحسوبة  ٠.٠٥

  ٩٨.٣٢  ١٧٥.٧٦  ٢١  التجریبیة
٤.٦١٢  

  
  إحصائیاً دال   ٢.٠٢١

  ١١١.٥٤  ١٦٠.٨٢  ٢١  الضابطة

  

) ٢.٠٢١( ) أكبـر مـن الجدولیـة٤.٦١٢( ) أن القیمة المحسـوبة٧( یالحظ من الجدول

) بـین المتوسـط ٠.٠٥) لذا یوجد فروق ذو داللـة إحصـائیة عنـد مسـتوى (٤٠( عند درجة حریة

( التجریبیـــة الضـــابطة) ولصـــالح المجموعـــة  الحســـابي لمقیـــاس الثقـــة بـــالنفس بـــین المجمـــوعتین

  -ا الفرق إلى:التجریبیة ویعزي الباحث هذ

إن المسرح التعلیمي قد یثیر االنفعاالت االیجابیـة ویبعـث علـى الشـعور بالحمـاس والبهجـة  -١

ویساعد على تركیز االنتباه ویزید المثابرة والجهد في سبیل تحقیق األهـداف والنجـاح ممـا یسـهم 

ظــیم البیئــة فــي بنــاء مفهــوم ذات ایجــابي فتجعــل الفــرد مرتاحــًا خالیــًا مــن المخــاوف قــادر علــى تن

وأفكاره بسرعة ودقـة وبأقـل معونـة مـن اآلخـرین ممـا یمكنـه مـن تخطـي الصـعاب والوصـول إلـى 

 .مستوى عال من اإلنجاز ویؤدي ذلك التشوق إلى مناقشة اآلخرین واحترام الذات

  

  

  

  

  

  

  

  



مما  رما    

  

               ٢٠١٤) أذار( ) ١اد (

  

) ٤٠٩ ( 

 

  :ادر

الخامس )، أثر طریقة تمثیل األدوار في تحصیل تلمیذات الصف ٢٠٠٢إبراهیم، هدیل ساجد، ( .١

 ، كلیة المعلمین.، رسالة ماجستیر (غیر منشورة)، جامعة دیالىاالبتدائي ودافعیتهن لتعلم العلوم

)، أثر إستعمال ُأنموذجي (جوردن وبرسلي) في إستراتیجیات تعلم ٢٠٠٦أل كریم، فارس خلف جاسم، ( .٢

ه (غیر منشورة)، ة دكتورا، أطروحلمتوسط وتحصیلهم في مادة التاریخودراسة طالب الصف الثاني ا

 ، كلیة التربیة (إبن رشد).جامعة بغداد

الثاني المتوسط في مادة  ، أثر العصف الذهني في تحصیل طلبة الصف)٢٠٠٦توفیق، بشائر مولود، ( .٣

 .١٠، ٩ ، العددانالتاریخ، مجلة البحوث التربویة والنفسیة، جامعة بغداد

یتي من التعلم التعاوني في مادة الریاضیات على ): اثر استخدام إستراتج٢٠٠١الجواري، غزوان راكان ( .٤

 / كلیة التربیة/ جامعة الموصل.(رسالة ماجستیر غیر منشورة)التحصیل والثقة لطلبة الثاني المتوسط، 

، أثر الدور التمثیلي في تحصیل تالمذة الصف الخامس االبتدائي لمادة )٢٠٠٧، رشا حمدي، (حمدان .٥

 ، كلیة التربیة.رسالة ماجستیر (غیر منشورة)، جامعة دیالىیري، المحادثة في التعبیر التحر 

 ، دار المستقبل للنشر١لنفس العالج النفسي المعاصر، ط ): علم ا٢٠٠١الخواجا، عبد الفتاح ( .٦

 والتوزیع، األردن.

): الثقة بالنفس ومستوى التحصیل عند الطالب وطالبات ٢٠٠٠الدیب، مصطفى وعبد السمیع، صالح ( .٧

، كلیة التربیة، جامعة ٣ واألدبي بالمرحلة الثانویة، مجلة البحوث النفسیة والتربویة، ع القسم العلمي

 .٢٣١و ١٧٥المنوفیة، ص 

 التربوي، والتنسیق اإلعالم مركز. والتعلیم التعلم عملیتي في الدراما توظیف :ولیلى سوزان الرجعي، .٨

 .٢٠٠٠، اهللا رام -البیرة

تحصیل طلبة المرحلة األولى  ، فاعلیة أنموذج مقترح في)٢٠٠٦، (، سرمد صالح محي الدینالزهاوي .٩

 ، كلیة التربیة األساسیة.ة المسرح المدرسي، رسالة ماجستیر (غیر منشورة)، جامعة دیالىفي ماد

) ٣): إرادة الذات والخطوات العشر لتحقیق األهداف، مجلة المعالي العدد (٢٠٠٥الویس، زید عدنان ( .١٠

 جامعة الموصل.

الجماعیة في اكتساب المفاهیم  )، أثر طریقة المناقشة٢٠٠٧ي، وفاء محسن مشحون عیسى، (السودان .١١

، ت الصف الـثاني المتوسط، رسالة ماجستیر (غیر منشورة)، جامعة بغدادالتاریخیة واستبقائها لدى طالبا

 كلیة التربیة (إبن رشد).

) دار اإلسراء، عمان، ١الطبعة (): الثقة بالنفس دلیلك إلى تطویر شخصیتك ٢٠٠٥سلیمان، هاني ( .١٢

  األردن.

 العدد تربویة، رؤى التدریس، مجلة عملیة في الدراما ، توظیف٢٠٠١ فلایر بطنین، أبو و یسرا عساف، .١٣

 .٣٧- ٣٤ الخامس،



    .د
  

   ح اا ا

 را  ا ا ط  
 

 )٤١٠ ( 

 

)، اإلتصال والوسائل التعلیمیة قراءات أساسیة، مركز الكتاب للنشر ٢٠٠١عبد السمیع وآخرون، ( .١٤

 اهرة.، الق، مطابع آمونوالتوزیع

 .الحدیث الكتاب دار، القاهرة، مواجهتها وأسالیب الحیاة ضغوط)، ٢٠٠٠، (علي عسكر، .١٥

) "التفكیر الریاضي لدى طلبة قسم الریاضیات وعالقته ٢٠٠١العزو، إیناس یونس وجنان سعید الرحو ( .١٦

ستنصریة، ) الجامعة الم٢٩/٣/٢٠٠١-٢٨بالثقة بأنفسهم"، المؤتمر القطري التربوي األول المنعقد في (

 .٩٥- ٩٣ العراق، ص

هـ، التربیة المسرحیة داخل مؤسساتنا التربویة، بملحق األربعاء لصحیفة ١٤٣٠ عسیري، حسن موسى، .١٧

 هـ .١٤٣٠/ ذو القعدة/٢٣یوم  المدینة

 عمان، األردن. التدریس الممسرح، دار المسیرة، ،٢٠٠٨ احمد، واللوح، عفانه، عزو، .١٨

 الثالث اإلعدادي الصف تالمیذ تحصیل على الدور لعب استخدام فاعلیة ،الرحیم عبد إحسان فهمي، .١٩

 .2001،السعودیة العزیز، عبد الملك جامعة، منشورة غیر ماجستیر رسالة، نحوها واتجاهاتهم النحویة للقواعد

قبلیتین مع طریقة المناقشة الجماعیة  ، أثر إستخدام إستراتیجیتین)٢٠٠٥الفتالوي، فالح حسن كاظم، ( .٢٠

 ، رسالة ماجستیرالعربي اإلسالمي وٕاستبقائها في تحصیل طالب الصف الثاني المتوسط في مادة التاریخ

  ، كلیة التربیة.یر منشورة)، الجامعة المستنصریة(غ

، توزیع. طباعة ، عالم الكتب، نشر.١ الحدیثة، ط ا، التدریس بالتكنولوجی)٢٠٠٦، (قندیل، أحمد إبراهیم .٢١

 القاهرة.

 .٣٥، العدد ، المجلة التربویةتربویة ة، اللعب التمثیلي ضرور )٢٠٠٥، (كعدي، رندا .٢٢

 منطقتي، بمدارس التعلیم األساسي طلبة تحصیل مستوى ورفع المدرسي المسرح ،٢٠١١ محمود، میالد، .٢٣

  .الثاني + األول العدد - ٢٧ المجلد– دمشق جامعة مجلة

 -اهللا رام ،١ ط. والتعلم التعلیم عملیتي في الدراما توظیف ،٢٠٠٢ التربوي، والتنسیق اإلعالم مركز .٢٤

 .فلسطین

 ،يالشباب الجامع بین االجتماعیة بالعزلة المرتبطة النفسیة الخصائص بعض، ٢٠٠٠، عادل محمد، .٢٥

 .٢٥٩- ١٨٩ الرشاد، ص دار، القاهرة النفسیة، الصحة في دراسات

 بعض المفاهیم الریاض أطفال إلكساب كأسلوب العرائس مسرح، ١٩٩٦، صادق میخائیل، إملي .٢٦

 للطفولة. العلیا الدراسات معهد عین شمس، جامعة دكتوراه، رسالة تجریبیة، دراسة بیاجیه لجان األساسیة

، دار الشؤون الثقافیة العامة، ١ ، ط، المسرح التعلیمي دراسة ونصوص)٢٠٠٨هارف، حسین علي، ( .٢٧

 بغداد.

 )، األسلوب اإلبداعي فـي تعلیم طفل ما قبل المدرسة أسسه ومهاراته ومجاالته، ط٢٠٠٥، عزیز، (الیتیم .٢٨

 ، مكتبة الفالح للنشر والتوزیع، الكویت.١

 .مصر، اإلسكندریة للكتاب مركز، اإلسكندریة ،١ ط المناهج، مسرحة ،٢٠٠٧، فاطمة یوسف، .٢٩



مما  رما    
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) ٤١١ ( 

 

اربد،  الحدیث، عالم الكتب، ودراما الطفل،أضواء على المسرح المدرسي  ،٢٠٠٢ جمال، نواصرة، .٣٠

 األردن.

في مجلة  أثر اختالف منظومة الرموز في برمجیة تعلیمیة، ،٢٠٠٥ الهرش، عاید حمدان، وآخرون، .٣١

 .٤ ، العدد٦العلوم النفسیة والتربویة، كلیة التربیة جامعة البحرین، المجلد 
32. Alderman, M. Kay, 2007, Motivation for Achievement: Possibilities for 
Teaching and Learning, second Edition .  
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34. Flaherty Mary Ann. The effect of holistic creative of thirt grades , The 
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 س ا  

  االسم : ....................  الصف والشعبة:

  عزیزتي الطالبة :

في اآلتي مجموعة من العبارات تعبر بوضوح عن رأیك الشخصي،  ومن خاللها 

  نستطیع تحدید ثقتك بنفسك 

) أمام اإلجابة التي تتفق مع رأیك والمعلومات التي تدلى بها في √وضع عالمة (

  تامة وهى من أجل البحث العلمي فقطسریة 

  شكرًا لتعاونك معنا

  ال  نادراً   أحیاناً   غالباً   دائماً   الفقرة  ت

            لدي القدرة على التأثیر في اآلخرین .  .١

            أعرف قدراتي واعمل على وفقها. .٢

            أرتبك في االمتحانات حتى لو كنت متقنة المادة. .٣

            الدفاع عن وجهة نظري. ىأجد نفسي غیر قادره عل .٤

            لیس لدي القدرة على إقناع اآلخرین بآرائي  .٥

            اشعر إنني تنقصني القدرة على تحمل المسؤولیة.  .٦

            افتقر القدرة على كسب ثقة اآلخرین. .٧



    .د
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 )٤١٢ ( 

 

            أتمسك برائي عندما أكون على حق. .٨

            أعبر عن أفكاري بسهولة تامة. .٩

            الكافیة للدفاع عن حقوقي.امتلك القدرة .١٠

            اشعر إن أرائي تحترم من قبل اآلخرین.١١

            أجد صعوبة في أقناع اآلخرین..١٢

            أتردد بطرح أفكاري أمام  اآلخرین. .١٣

            أشعر بالحرج عندما یعارض اآلخرون أرائي..١٤

            أفضل االنسحاب عندما یعارض اآلخرون  أرائي. .١٥

            باألمان عندما أكون مع زمیالتي .أشعر .١٦

            أجد صعوبة في التعرف على الغرباء..١٧

            أجد صعوبة في بدء المناقشة مع شخص غریب ..١٨

            أرغب بالمشاركة في النشاطات المختلفة ..١٩

            أسعى دائمًا للتعاون مع زمیالتي..٢٠

            أتعرف على اآلخرین في المناسبات المختلفة.٢١

            أجد صعوبة في بناء عالقاتي االجتماعیة..٢٢

            أخشى االختالط بالجنس اآلخر..٢٣

            أعتمد على نفسي في حل مشكالتي..٢٤

            أواجه المواقف الطارئة بثبات من دون انفعال..٢٥

            أفضل استشارة اآلخرین عندما تواجهني مشكلة..٢٦

            أهرب من مواجهة المشكالت التي تعترضني..٢٧

            أتخذ قراراتي بشكل مستقل عن اآلخرین..٢٨

            أشعر أنني قادرة على اتخاذ قراراتي بال ندم..٢٩

            أتجنب المواقف التي تحتاج إلى قرار حاسم..٣٠

            أجد صعوبة في اتخاذ القرارات الخاصة بي..٣١

            أتمكن من تحقیق أهدافي التي أحددها..٣٢

            أهدافي اقل من قدرات اآلخرینأشعر إن قدراتي لتحقیق .٣٣

            أرغب إن یساعدني اآلخرین في تحقیق أهدافي..٣٤

            أتردد عند أنجازي ألي عمل..٣٥

            أمتلك إرادة قویة لتحقیق أهدافي..٣٦

            أشعر أنني امتلك قدرات مثل ما یمتلكها اآلخرون . .٣٧
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) ٤١٣ ( 

 

            أخجل من دخول الصف وحدي عند وجود المدرسة.٣٨

            أستصعب األنهزام من المناقشات مع زمیالتي. .٣٩

            أشعر بالراحة عندما أتحدث مع اآلخرین .  .٤٠

            أشعر باالرتباك عندما تسألني المدرسة في الصف.٤١

            أشعر باألهانة أذا سخر مني أحد..٤٢

            أستطیع  المشاركة في الندوات العامة. .٤٣

            خوفًا من الفشل.أفضل أن یكون طموحي محددًا .٤٤

            أقبل على المواقف الجدیدة من دون تردد..٤٥

أشعر بالقلق عندما یحاول أحدهم عرض موضوع جدید .٤٦

  علًي. 

          

            أشعر بالحرج عندما أالحظ شخصًا یطیل النظر نحوي. .٤٧

            متأكدة من نجاحي عند إقدامي على موقف جدید. .٤٨

            صعوبته. أستمر في تنفیذ العمل رغم.٤٩

            أخاف كثیرًا من الوقوع في الخطأ..٥٠

  

  

  

  

  


