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مادة اثر المسرح التعليمي على تحصيل طالبات الصف الثاني المتوسط في 
 وتنمية ثقتهن بأنفسهن  التاريخ

 
 

The effect of educational theater on the achievement of 

second-grade students in the intermediate course in history 

and the development of their self-confidence 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ملخص البحث 
معرفة ) اثر المسرح التعليمي على تحصيل طالبات الصف الثاني المتوسط  يرمي البحث الحالي الى  

في مادة التاريخ وتنمية ثقتهن بأنفسهن ( اعتمدت الباحثة تصميما تجريبيا ذا ضبط جزئي 
لمجموعتين البحث التجريبية والضابطة كافأت بينهما قبل بدء التجربة في عدد من المتغيرات وتبنت 

فقرة( تحققت   50( المتكون من )2009بالنفس التي اعددته ) ثمنيه العبيدي ، الباحثة مقياس الثقة 
في صدقه وثباته , وطبقت التجربة في الفصل الدراسي االول وبعد معالجة البيانات احصائيا اظهرت  
النتائج تفوق المجموعة التجريبية التي درست باستخدام المسرح التعليمي على المجموعة الضابطة  

بالطريقة التقليدية واستنتجت الباحثة فاعلية المسرح التعليمي في تنمية ثقتهم بأنفسهم  التي درست 
 في مادة التاريخ 

 التاريخ (   -الثقة –الكلمات االفتتاحية ) المسرح  
 

  

Abstract 
 The current research aims to know (the effect of educational 

theater on the achievement of second-grade students in the middle school in 

history and the development of their self-confidence) based on the model 

presented by Othmaneh Al-Obaidi, 2009) consisting of (50 paragraphs) was 

verified in its validity and stability, and the experiment was applied in the 

first semester and after processing the data statistically, the results showed 

that the experimental group that was taught using educational theater was 

superior to the control group that studied in the traditional way, and the 

researcher concluded that the educational theater is effective in developing 

self-confidence in themselves in the subject of history 

Keywords (theater - trust - history) 
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 الفصل االول 

 التعريف بالبحث:
خالل خبرة الباحثة بالتدريس وحضورها بعض الحصص الدراسية للمواد التاريخ  

بمدينة بغداد، وكان حضورها   للبنات  بابل  ثانوية  كمستمعة ومشاهدة لدروس بمدرسة 
تبين لها عدة حقائق أهمها:  التاريخ  تدريبية تقيمها المدرسة ومناقشات مدرسات مادة 
ليس إال   الدروس هو االستماع  الطالبات في  التدريس ،دور  سيادة طريقة اإللقاء في 
سيطرة المدرسة وتحكمها في الصف ظاهرة بصورة كبيرة وملموسة،عدم تشجيع المدرسة 

اء أرائهن فيما يسمعن أو يقرأن من مادة علمية، حين تطرح المدرسة سؤاال أو  على إبد 
 أكثر تركز في توجيهها على طالبات معينة. 

كذلك عند اإلطالع على مجموعة من الدراسات والبحوث التي تناولت متغيرات 
عديدة في مجال اإلستراتيجيات التدريسية وطرائقها وجدت الباحثة  أن هذه الدراسات 

ؤكد وجود حاجة ملحة لتحسين طرائق تدريس مادة التاريخ وأساليبها إذ ال يزال تدريس ت
هذه المادة أسير الطرائق االعتيادية التي تعتمد على الحفظ واالستظهار والتلقين بداًل 

 ،(2005)دراسة الفتالوي ،  من التفكير واإلبداع ،وزيادة الثقة بالنفس للتعليم الذاتي مثل  
( حيث هناك شبه اتفاق 2007)دراسة السوداني ،  ، و  (2006كريم  ،  و)دراسة أل  

مادة التاريخ ينظر إليها الطلبة نظرة تتصف بالجفاف و مادة غير مشوقة،وعزت   كون  
طرائق  ذلك   استخدام  إلى  تدريسهم  في  يلجئون  الزالوا  المدّرسين  أغلب  أن  إلى  يعود 

عطي الدور األكبر للمدّرس في عملية  وأساليب تدريسية تعتمد على تلقين المعلومات وت  
احتفاظهم   في  سلبًا  ويؤثر  المادة  تقبل  في  الطالب  ضعف  إلى  يؤدي  مما   ، التعلم 

 بالمعلومات التي يدرسونها. 
يتجه المربون للبحث عن أساليب وطرائق تدريس تجعل من مادة التاريخ مادة  
مشوقة ويقبل الطلبة على دراستها ومن بينها المسرح المدرسي والذي يعد جسرا يربط 
المعلومات  نقل  خاللها  من  ليسهل  األنشطة  و  األكاديمي  التعليم  طرفي  بين  الطالب 

هم السبل للوصول إلى عقله ووجدانه , ألنه يوفر والفكرة إليه , ويعد المسرح الموجه من أ 
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لهم خبرات تعليمية ممتازة , فضال عن التسلية والترفيه , وقد يشكل طريقة مؤثرة في 
قلة االهتمام   حول  المالحظات  من  انطالقا و ،التعبير عن األفكار والموضوعات المختلفة

العلمي  التقدم توظيف أخرى  جهة ومن في العراقالمدارس   بعض  في المدرسي بالمسرح
 العالمية لالهتمام  للتوصيات  استجابة وكذلك المدرسي الطالب  مسرح يخدم بما والتكنولوجي

اآلتي: شخصيته  وتنمية بالتلميذ  بالسؤال  بحثها  مشكلة  الباحثة  تلخص  يؤثر    هل،لذا 
وتنمية  المسرح التعليمي على تحصيل طالبات الصف الثاني المتوسط في مادة التاريخ  

 الثقة بانفسهن 
 
 

 أهمية البحث 
 للطلبة والقضايا االجتماعية المعلومة تقديم خاللها من يمكن التي الطرائق بين من

 الفكرة في توصيل فعال دور له الذي المدرسي التعليمي، المسرح :ومتميز ممتع بأسلوب 

 حظي ،حيث لهم معيناً  حدثاً  فكرة أو يوصلوا أن المعلمون  أذهانهم،ومن حالله يستطيع إلى

التشجيع بالعديد  المدرسي المسرح  في المهمة العناصر من أصبح فقد  والتطور، من 

 الخاص  المسرح في أو المشاهد المسرحية بعض  عرض  خالل وذلك المدرسية، األنشطة

 في كبيرة أهمية ذو المدرسي المسرح من أن وانطالقا   .نفسها الصف قاعة في أو بالمدرسة

طلبة   تحصيل رفع مستوى  في ودوره الطلبة ، واالبتكار لدى اإلبداع وتنمية التعليمية العملية
 (.143:ص 2011التعليم األساسي )ميالد،

إن التمثيل المسرحي في المدارس، بما له من قوة وحيوية في التجربة اإلنسانية،  
إلنسانية الكاملة، والمسرح يعد عنصرًا هامًا في التربية ومرتبط بالصحة العقلية والبدنية وا

يهدف إلى عدة أهداف تربوية حيث :يساعد الطالب ليس فقط في معايشة الظروف 
اإلنسانية،  تجاه  األخالقية  المشاعر  ينمي  بل  الكبرى،  التنظيمات  ظل  في  واألحداث 
وغرس العادات والتقاليد الحاضرة وتطور األحكام األخالقية المتطلبة لحاجات المستقبل، 

 .Nelli , 1990:p )عد أداة تربوية لإلنجاز من خالل إحداث التغير في المجتمعحيث ي
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، وكذلك ينمي اإلدراك الفني، ويمكن االستفادة من هذا الميراث اإلنساني (108-109
رئيسيتين   ناحيتين  في  الشخصية  الخبرات  لنمو  يعطيها،  التي  الفرص  وتلك  الثمين 

 :بالمدارس
أهمية النشاط المسرحي في التربية بصفة عامة، وما له من قيمة بالنسبة للصفات  أواًل:

األخالقية واالجتماعية الالزمة لكل فرد، ثم تطبيقه كطريقة من طرق التدريس في مواد  
الدراسة المختلفة: كالدين، واللغة، والفنون البصرية، والجغرافيا، والتاريخ، والتربية البدنية، 

 .ربية في سن الطفولة األولى على التمثيلحيث تقوم الت
ما نسميها )التربية في التمثيل( وبمقتضاها يوجه الطلبة نحو تقدير فن التمثيل    ثانيًا:

كشكل فني، ونحو زيادة خبراتهم ومعرفتهم بالمسرح وبما أنتجه كبار المسرحيين، لذا  
الفعال في مساعدة الطالب   يتفق المهتمون بالتربية الحديثة بأهمية المسرح المدرسي ودوره

 (. 30:ص 1430لكي يصبح إنسانا سويا قادرا على خدمة نفسه ووطنه )عسيري،

التعليم األولى،   بداية مراحل  للطالب في  له أهمية كبيرة  المدرسة  التمثيل في 
ثقافات  حيث يبرز دور المسرح، في خلق جيل من الطالب يعي ما يدور حوله من 

هويته   ويعلم  منذ مختلفة،  وبتثقيفهم  عليه،  والحفاظ  لوطنه  وانتمائه  وتراثه  وحضارته 
الصغر بثقافة عربية وفكر عربي مستنير في ظل ما يدور من حولنا من ثقافات مختلفة، 
هنا يستطيع الطالب أن يتعرف على الثقافات المختلفة مع احتفاظه بثقافته وهويته العربية  

 يتحول حيث ، المتقدمة الدول  في مهما موقعا احالي  التعليمي المسرح ويحتل  واإلسالمية،

 فليس ، فنية أو أدبية غاية من أكثر للتدريس ومدخل ، تربوية تعليمية إلى وسيلة المسرح

 توظيف هو الهدف  إنما ، محترفين مخرجين أو ممثلين تخريج المسرح التعليمي من الهدف

 نحو على التالميذ  وإمكانات  قدرات  تنمية بهدف التعليمية  العملية  في المسرحي التمثيل

 (.35:ص 2001مدى)القريشي، أقصي وإلي أفضل
ثم يأتي الجانب االجتماعي بكل ما يحمل من نواحي اجتماعية يدركها الطالب  

في هذه المرحلة من عمره، حيث يغرس في نفسه حب اآلخرين والتعاون والمحبة واالنتماء 
ومساعدة اآلخرين والعمل الجماعي، وذلك   إلى األوطان والحفاظ على مقدرات الدولة 
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المشاهد  أو  المدرسي،  المسرح  التي يجسدها الطالب على خشبة  من خالل األعمال 
القصيرة في طابور الصباح والتي يكون لها بالغ األثر على الطالب، سواء مشاهدين  

ط من  كطريقة  التمثيل  إلي  ذلك  بعد  جميعًا،نأتي  إليه  نصبوا  ما  وهذا  ممثلين  رق أو 
التدريس لخدمة الطالب في مواده الدراسية المختلفة: )الدينية، واللغوية، والفنون البصرية، 

هنا تظهر أهمية التمثيل   .والجغرافيا، والتاريخ والتربية البدنية....الخ من مواد دراسية(،
في خدمة العملية التعليمية أو باألحرى )مسرحة المناهج( وهي وضع الدروس المدرسية  

صوص مسرحية تقدم للطالب على خشبة المسرح، ويرى المتخصصون أن دخول في ن
المسرح في الحياة االجتماعية سواء في إطار ديني اجتماعي أو اجتماعي سياسي ,  
جعله يدخل في التدريب الواعي للفرد عبر محاكاته ألحاسيس هذا الفرد فالمسرح يحشد 

تماعية،ويحفز القدرات الذهنية ،وكلما زادت االنفعاالت ويدفعها في اآلفاق الطبيعية واالج
وصول  كان  ،كلما  واإلثارة  التشويق  من  جانب  مع  الطالب  يستخدمها  التي  الحواس 

 . (61:ص 2002المعلومة أسرع وبالتالي زاد اثر التعلم)نواصرة،

 والمنفذ للجلسات  المخطط هو يكون  أن المسرحي بالعمل القائم المدرس دور ويأتي

إلي  للوصول ترحيب  موضع وأنهم ، حولهم وبمن به يثقون  المتعلمين يجعل أن واجبه ومن
  أن  كما ، بالنفس الثقة وضعف االتكالية عنهم وينفي ، واالستقاللية بالنفس الثقة من مزيد 
 على المجموعة  ويشجع ، الوقت  طول األمور على المسيطر دور يبتعد عن أن عليه

 ( 34:ص 2001بطنين، أبو )عساف،الفعاليات  في  اتخاذ القرارات والمشاركة
 النشاطات  ألن التربوية العملية في مشارك عنصر المدرسي وترى الباحثة  أن المسرح

 في الجماعة بين التفاعل خالل من عمقا التجربة إلكساب  فرصة تعد  الطالبية المسرحية

العالقات  خطة  أساس  على المسرحية المناشط تبنى أخرى  جهة ومن المتبادلة، توثيق 
والقيم   والتعميمات  والمفاهيم المهارات  تعلم يضمن بما والمعلم الطلبة من موضوعة

هنا تبرز  ومن .المدرسي المسرحي النشاط ممارسة عند  للمصادفة تركها دون  واالتجاهات 
 أهمية البحث باآلتي: 
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المحافظات    توضيح .1 تربية  مديرية  تقيمها  التي  التربوية   المسرح أهمية للدورات 

 الدراسي. التحصيل في وأثره المدرسي

 التعليمية في العملية في المدرسي المسرح استخدام على المترتبة اآلثار إلى التعرف .2

 .وتنمية الثقة بالنفس لدى الطلبة المتعلم شخصية نمو

 وصقل مواهب  التعليمية، العملية في ودوره المدرسي المسرح فاعلية إبراز في الرغبة .3

 مواجهة علىوتعويدهم  ،شخصياتهم   وصقل الفنية، قدراتهم عن والكشف الطلبة

 . سليماً  توجيهاً  والمشاعر الطاقات  وتوجيه الجمهور،

 الطلبة؛عن سلوك  تهذيب  ومدى المدرسي، للمسرح التربوية األهداف إلى التعرف .4

 ومدى المناسبة، الحلول وطرح المسرح على االجتماعية المشكالت  تشخيص  طريق

 .األهداف هذه تطبيق في المعلم فعالية

 .  المسرح خالل من الدراسي طلبةال تحصيل مدى مستوى على  التعرف .5

إلى .6 والثقافية   االجتماعية واالتجاهات  الروحية القيم وتعميق تأصيل مدى التعرف 
 وجعل المدرسة والبيئة المجتمع عن ثقافية خلفية وتكوين التالميذ،  نفوس في الصحيحة

 .العراقية البيئة في ثقافي إشعاع مركز

 . السليم اإللقاء على وتعويد الطلبة المسرح لغة تنمية .7

الذاتي، تنمية .8 والتعلم  بالنفس   لهم يتيح مما الطلبة، لدى  الخيال واستخدام الثقة 

 االختيار 

 .الجديدة بالمواقف
 أهداف البحث

 يهدف البحث إلى معرفة اثر:
 طالبات الثاني متوسط في مادة التاريخ. المسرح التعليمي من تحصيل  -1
بأنفسهن   -2 ثقتهن  تنمية  في  التعليمي  مادة لدى  المسرح  الثاني متوسط في تدريس  طالبات 

 التاريخ.
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 فرضيات البحث 
 من أجل تحقيق هدف البحث صيغت الفرضيتين اآلتيتين:

مستوى)  -1 عند  إحصائية  داللة  ذوات  فرق  يوجد  درجات  0.05ال  متوسط  بين   )
المجموعة التجريبية التي تدرس بوساطة المسرح التعليمي  ومتوسط درجات المجموعة 

 الضابطة التي تدرس بالطريقة االعتيادية في مادة التاريخ للصف الثاني متوسط. 
( بين متوسط درجات الثقة  0.05ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى)  -2

ة المسرح التعليمي  ومتوسط درجات بالنفس للمجموعة التجريبية التي تدرس بوساط 
التاريخ   مادة  في  االعتيادية  بالطريقة  درست  التي  الضابطة  لمجموعة  بالنفس  الثقة 

 للصف الثاني متوسط. 

 خامسا:حدود البحث
 يتحدد البحث الحالي باآلتي:      

طالبات الصف الثاني متوسط في المدارس الثانوية النهارية التابعة للمديرية العامة   .1
 . 2019- 2018ربية الكرخ الثانية في محافظة بغداد للعام الدراسي لت
مفردات الفصل الدراسي األول لمادة التاريخ للصف الثاني متوسط الفصول)األول،  .2

 الثاني(. 

 تحديد المصطلحات 
 -أواًل:المسرح التعليمي عرفه: 

 تعتمد  مسرحية صورة في وتجسيدها العلمية المادة إحياء هو  :2007يوسف، •

 على المكتوبة الحروف جمود  من لتخرج والحركة  بالحياة تنبض  شخصيات  على

 .(15:ص 2007الكتب)يوسف، صفحات 
 المحتوى  تنظيم  تتضمن  مكوناتها  تتجزأ  ال  كلية  وحدة: 2008، واللوح  عفانة  •

 العناصر  وعلى التركيز مع مسرحي  قالب  في مواقف هيئة  على  التعليمي وتشكيله 

 الفصل داخل للمتعلم والمفاهيم  والمعلومات  الحقائق ليقدم من خاللها المهمة واألفكار
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 تشترك التي واإلجراءات  والمعدات  مجموعة متكاملة من األشخاص  خالل  من  الدراسي

 ( 55:ص 2008ة)عفانة واللوح، تعليمية مرجو  أهداف تحقيق  في جميعا 

:مسرح تربوي تعليمي يتم في بيئة مدرسية لمادة  التعريف اإلجرائي للمسرح التعليمي •
متوسط   الثاني  الصف  المدرسي تاريخ  المسرح  صالة  في  خارجه  أو  الصف  داخل 

ساحتها أو  المدرسة  حديقة  في  ،أو  خشبته  المجموعة   وعلى  طالبات  بأدائها  تقوم 
 التجريبية والتي تحددها المدرسة.

 ثانيا: التحصيل الدراسي عرفه كل من: 
مجوعة المفاهيم والمعارف والمصطلحات التي يكتسبها  ( : 2005)الهرش وآخرون  •

)الهرش المتعلم لمروره بخبرة من خالل عملية التعليم وتحدد درجته باختبار تحصيلي  
 . (22:ص 2005وآخرون،

•  (Alderman,2007) إثبات القدرة على أنجاز ما تم اكتسابه  من  الخبرات :
 .  (Alderman,2007:p101)لهمن أج التعليمية التي وضعت 

مجموعتي البحث   طالبات الكفاءة في أداء   مستوى من  التعريف اإلجرائي للتحصيل:  •
لمقدار المعلومات التي تم  اكتسابها من الوحدات الدراسية، التي تلقتهن خالل فترة  

 تعلمهن للتجربة ، ويقاس باالختبار التحصيلي التي أعدته الباحثة . 

 
 بالنفس عرفها كل من: ثالثًا:الثقة 

: بأنها إدراك الفرد لقدراته واستعداداته ومهاراته  (2000)الديب ، و عبد السميع، •
وخبراته وكفاءته في التعامل مع المواقف واألحداث بفاعلية واهتمام)الديب ، و عبد 

 ( .177:ص 2000السميع،
أن يتعامل  :إدراك الفرد لكفاءته أو مهارته ، وقدراته على    (   200  1)الخواجا، •

 ( . 135:ص  200 1بفاعلية مع المواقف المختلفة )الخواجا،

بأنها فهم وإدراك طالبة الصف الثاني متوسط     التعريف اإلجرائي الثقة بالنفس:   •
الحياة  مواقف  مع  بفاعلية  واستخدامها  وكفاءته  وخبراته  ومهاراته  وإمكاناته  لقدراته 
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وقدرت مواجهتها،  من  ينسحب  أن  دون  مع المختلفة  بايجابية  التفاعل  على  أيضًا  ه 
 اآلخرين ويقاس بالدرجة التي تحصل عليها الطالبة في المقياس المعد لهذا الغرض. 

 
 أطار نظري ودراسات سابقة 

لتحقيق   المسرحي كأداة ،  الفن  تعتمد  المسرحية ظاهرة تربوية ،  التربية  تعد 
افًا فنية وجمالية ، تصّب نهاية في أهدافها التربوية أواًل، كما تحقق في الدرجة الثانية أهد 

األهداف التربوية العامة ، فالتلميذ في المدرسة إنسان في موقع التحصيل التعلمي ، 
حيث يكتسب الخبرات التي تتشكل منها شخصيته ، وهذه المسّلمة تعد أساسية في تحديد 

التربية المسرحية ، وهي البوابة الرئيسة للدخول إلى فهم هذه الظ اهرة التربوية مفهوم 
ون سب هذا األسلوب   ، الحديثة ،حيث تصبح التربية المسرحية جزء من العملية التربوية 

 ( النمساوي  العالم  النمسا سنة  Morinoإلى  إذ طبقه ألول مرة في مدارس   )1911  
 ، األدوار  ولعب  األدوار،  تمثيل   ( منها  متعددة  بأسماء  العالم  في  بعد  فيما  وإنتشر 

 (.26، ص  2007لعب التمثيلي(. )حمدان ، والمحاكاة ، وال
أما عن نشأأة المسأرح المدرسأي فقد أكد الكثير من الدارسأين والنقاد والمهتمين  

بالمعنى العلمى   -بمسأأأأأأأأأأأرح الطفل أن القرن الثامن عشأأأأأأأأأأأر هو البداية الحقيقية لظهوره
ذلك أن البدايات األولى التى قد يعلن عن بعضها المهتمون بمسرح   -والفنى للمصطلح

على اعتبار    -قبل الميالد تاريخًا لمسأأأأرح العرائسكأن يحددوا القرن الخامس    -األطفال
أنه أحد أنواع مسأأأأأأأأأأأرح األطفال، أو أن يتحدث بعضأأأأأأأأأأأهم عن مشأأأأأأأأأأأاركة الصأأأأأأأأأأأبية في 
االحتفاالت الدينية الكنسأأأأأأأأأأية، كل هذا ال يمكن أن يعطينا المعنى المقصأأأأأأأأأأود لمسأأأأأأأأأأرح  

رك األطفال؛ حيث يعتمد العرض كاماًل من حيث النص واألداء على األطفال وإن شأأأأأأأا
فيه الكبار، لكنه يظل عرضأأأأأأأأأأًا مسأأأأأأأأأأرحيًا يمكن أن يصأأأأأأأأأأنف بأنه يخص األطفال. إن 
مشأأأأأأاركة التالميذ والطالب في األداء المسأأأأأأرحي طوال عصأأأأأأر النهضأأأأأأة تخطت حدود  
الكنيسأأأأأة وامتدت خارجها، حتى إنه أصأأأأأبح هناك مصأأأأأطلح متداول يطلق على نوعين  

صأأأأأأأطلح الدراما المدرسأأأأأأأية من المسأأأأأأأرحيات كانت تشأأأأأأأاهد داخل جدران المدارس هو م
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القديمة أو مسأأأأأأرحيات المدارس بانجلترا وهى مسأأأأأأرحيات ذات صأأأأأأفة تعليمية   تطورت 
تحت تأثير الحركة اإلنسأانية، في بداية تنشأيط الحركات المسأرحية ببعض بلدان أوروبا  
في عصر النهضة وكان بعض األدباء يكتبون تلك المسرحيات الالتينية كى يقوم طلبه  

 (.3:ص 2011أدائها ممثلة باعتبارها جزءًا من المنهج الدراسي)صقر،المدارس ب
كما ي عد المسأرح المدرسأي امتدادا لعنصأر اللعب عند الطفل ، ومن هنا فهو وسأيلة      

تعمل على تكييف النشأأأأأأأاط المدرسأأأأأأأي بشأأأأأأأكل يضأأأأأأأمن اسأأأأأأأتغالل الطاقة الكامنة عنده  
خياله ومواهبه ، و خاصأأأأأة في   لتمكينه من المشأأأأأاركة ، وبالتالي اكتشأأأأأاف ذاته وتنمية

العصأر الحالي عصأر االنفجار المعرفي ، حيث تتزايد المعرفة اإلنسأانية بصأورة مذهلة 
، كما حصأأأأأل تقدم كبير في مفهوم عملية التعليم و التعلم و طرقها ووسأأأأأائلها أدى إلى 

علمية  تغيير دور كل من المعلم والمتعلم ، و أصأأأأأأأبح المتعلم محور العملية التعليمية الت
مما يشأأأأأأجع اسأأأأأأتخدام األسأأأأأألوب التمثيلي إن اإلنسأأأأأأان يميل إلى التقليد فكثيرًا ما نرى  ،

األبنأاء يلعبون فيقلأدون الطبيأب والشأأأأأأأأأأأأأأرطي والعأامأل والطأائرة والقطأار ...الخ من حيأث  
الحركات وطريقة التحدث ويسأأأأأأأأأأأأأتطيع المدّرس أن يسأأأأأأأأأأأأأتغل ميل الطالب هذا لتعليمهم  

،   2001ي صأأأأأأأأورة طبيعية. )عبد السأأأأأأأأميع و خرون ، الكثير مما يصأأأأأأأأعب دراسأأأأأأأأته ف
 (.104ص 

ا على         ومن هنا جاء التركيز على أهمية المسأأأأأأرح المدرسأأأأأأي الذي يرتكز أسأأأأأأاسأأأأأأً
عنصأأأأأر الدراما و اللعب ، حيث أّن طريقة الدراما و اللعب التعليمية يمكن اسأأأأأتخدامها  

الهادف الذي يتضأأأمن   في التدريس في المرحلة األسأأأاسأأأية ، والتي هي نوع من النشأأأاط
أفعاال معينة يقوم بها التلميذ أو مجموعة من التالميذ في حصأأأأأأأأأأأأة معينة وفي ضأأأأأأأأأأأأوء  

( ، و  2002قواعأد محأأددة تتبع بغرض إنجأأاز هأدف معين               )الرجعي ،  
( التي أكدت 2001يؤكد ذلك دراسأأة كل من مركز القطان للبحث والتطوير المدرسأأي )

سأأأأأأأأأتطيعون تعّلم الدراما كي يوظفوها جيدا في عملهم ، ودراسأأأأأأأأأة   أن جميع المعلمين ي
( التي أكأأدت على أن الطالب الأأذين تعلموا من خالل أسأأأأأأأأأأأأأألوب لعأأب 2001فهمي )

 . األدوار كان تحصيلهم في القواعد النحوية أفضل من المجموعة األخرى 
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 خطوات األسلوب المسرحي في التدريس 
 - بأ : خطوات األسلوب المسرحي في التدريس

 اختيار الموضوع.  -1
 اختيار الطلبة المرشحين للتمثيل وإعطاء كل طالب الدور الذي سيمثله. -2
 تدريب الطلبة على تلك األدوار قبل تمثيلها أمام زمالئهم.   -3

يبدأ المدّرس بتنفيذ الدرس في الموعد المحدد ويهيئ الطلبة بالقاء مقدمة مناسبة    -4
 عن الموضوع.

طالب القيام بالدور الخاص به أمام زمالئه ويطلب من بقية الطلبة يطلب من كل   -5
 اإلصغاء. 

مناقشة الطلبة الصف وذلك بتوجيه بعض األسئلة للتأكد من مدى إستفادتهم من    - 6
 الدرس. 

 تلخيص أهم النتائج أو القيم المستفادة من الدرس وكتابتها على السبورة.   -7

 (.18، ص  2002)إبراهيم ،  
 سلوب المسرحي مميزات األ

 - لألسلوب المسرحي مميزات منها:
يساعد فأي إنماء قيم ومهارات إجتماعية كثيرة لدى الطالب مأثل: التعاون والتخطيط   -1

 للعمل
جوانب   ينمي  وبالتالي  ...الخ  الجماعي  العمل  وحب  اإليجابي  والنشاط  قيمته  مدركًا 

 (. 56، ص  2006وجدانية مهمة. )قنديل ، 
الطالب    - 2 بالتوافق واإلنسجام مع اآلخرين. يقوم  التمثيل  إتقان دوره في  عن طريق 

 (. 24، ص    2006)الزهاوي ، 
 (.47، ص  2005تنمية القدرة التعبيرية بالصوت والجسم. )كعدي ،   -3

 (.20، ص  2009ينمي الحواس ويزيد خبرات الطلبة وضوحًا وتركيزًا. )هارف ،   -4

 كاني لدى الطلبة.معالجة مشكلة التصور الزماني والم -5
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 عيوب األسلوب المسرحي 
 - يمكن القول بأن لألسلوب المسرحي عيوب منها:

إحتكار عدد قليل من الطلبة ألداء األدوار التمثيلية دون غيرهم يولد الملل والضجر   -1
 من الطالب غير المشاركين.

 وإرشادهم.يحتاج إلى مدّرس ذي كفاءة عالية وقدرة على توجيه الطلبة   -2
قد يغفل بعض الطلبة في مرحلة التحليل التركيز على الموقف التمثيلي ، إذ ليس   -3

الدرس أهميته  يفقد موضوع  التحليل واإلستنتاج مما  القدرة على  الطلبة يملكون  جميع 
 (.33ص  –      32، ص  2007وأهدافه. )حمدان ، 

4 -  ( الخجولين.  الطلبة  جانب  من  األسلوب  هذا  تقبل  ،  صعوبة  ،   2005اليتيم 
 (.137ص 

 الثقة بالنفس 

 به يستهان ال دوًرا تلعب  التي الهامة الشخصية متغيرات  إحدى بالنفس الثقة تعد 

 الجديد  الخبرات  مع فيها التكيف على والقدرة الحياة تحديات  مواجهة على الفرد في مساعدة

واإلفصاح   الذات عن والتعبير القرارات  اتخاذ  على القدرة تمنحه الفرد  لدى بالنفس ة، فالثقة
لدى   الحياة من عديدة مجاالت  في للنجاح مفتاًحا اعتبارها يمكن  إذ واالتجاه، الرأي عن

 المرء اعتداد  أنها على بالنفس للثقة االجتماعية، وينظر والعالقات  والدراسة كالعمل  الفرد،

 عن يستغني شخص  يكاد  وال شخص، لكل أمر مهم أنها إذ  وقدراته، لذاته واعتباره بنفسه

 كافة في الحياتية األمور من أمر  أي في  بالنفس الثقة من محدود مقدار ولو حاجته

 مع  بفعالية التعامل على وقدرته مهارته أو الذاتية لكفاءته الفرد  إدراك مجاالتها،حيث هي:

 (  197:ص 2000محمد،( حياته في لها يتعرض  التي المختلفة المواقف

آلراء  وزًنا تقيم ال التي التدريس في التقليدية األساليب  أن ينكر أن أحد  يستطيع وال     
تحترم  وال أفكاره وإبداء رغباته عن  للتعبير له مجاالً  تترك وال  وحاجاته، وميوله الطالب 
من قالباً  عليه تفرض  بل الشخصية مبادرته أسباب  أهم من يعد  ذلك كل التفكير، معيًنا 

االهتمام   المدارس في والمعلمين اآلباء على كان لذلك  الطالب، لدى بالنفس الثقة فقدان
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 هو  بالثقة اإلحساس بنفسه،أن الطالب  ثقة تعزيز في فاعلية أكثر تربوية أساليب  بممارسة

 حوله من العالم ومن نفسه من الواثق الطالب  وأن السليمة، الشخصية بناء في الزاوية حجر

بيقين يمتلئ  لألمن كمصدر  حوله من االجتماعي العالم في يثق يجعله داخلي إحساسًا 

الثقة بالنسبة بامكاناته الذاتي الشعور على تدل بالنفس له،   مواجهة على وقدراته للفرد 

 تبدأ التي الشخصية األهداف خالل تحقيق من الثقة هذه وتنمو الحياة، في المختلفة األمور

بالتخطيط أرض  إلى طريقها وتجد  الفرد  ذهن في كأفكار  مخزون  من واالستفادة الواقع 

 ( 157:ص  2000)عسكر، .الخبرات 
أن الثقة بالنفس ليست عملية ينبغي ممارستها بل ثمرة يجنيها الشخص نتيجة  
لبذور غرسها وهي انعكاس لواقع داخلي يعمل في أعماق الشخصية إضافة إلى الصحة 

ب وترتبط  الفرد  لدى  مكانته  العامة  تدعم  وخبرات  معلومات  من  الفرد  عليه  يحصل  ما 
االجتماعية وتساعده على أن يكون إيجابيًا ، وهي إيمان الفرد بأهدافه وقدراته وقراراته  
وإمكانياته وتتمثل بالحب والعطف والتفكير اإليجابي والصبر والمثابرة واإلصرار واستثمار 

 (.7،  2005الوقت )الويس، 
يه ثقة بنفسه يكون متقباًل لذاته في جميع المرافق مع القدرة  أن الفرد الذي لد 

على المراجعة وال يهرب من الواجبات وشعاره في كل مجال ها أنا ذا ومستمر بالعطاء 
ويسعد بثمرات أعماله وال يصيبه اليأس من حاالت الفشل، ولإلنجاز عنده قيمة وبذلك  

فهي بداية النجاح والسبب الرئيسي لإلبداع  يكون قادرًا على بلوغ مواقع ريادية في مجتمعه  
( كما 31،  2001وتأتي من مصادر متعددة منها التربية والتنشئة األسرية )الجواري،  

أن القراءة والمطالعة تزود الفرد بمصدر هائل من المعرفة تمنحه الثقة وان تنطلق هذه 
ابه الفتور تذكر عظماء الثقة من اإلمكانات الحقيقية للفرد وان يفكر بشكل مركز وإذا أص

التاريخ الذين فتحوا أبواب العظمة عندما حصلوا على مفتاح الثقة مثل مصعب بن عمير 
 (.  21:ص  2005سفير الرسول )صلى هللا عليه وسلم( في المدينة )سليمان، 
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 الدراسات السابقة
 أواًل: المسرح التعليمي 

الدراسة على  (:أ  Flaherty,1992دراسة )   -1 المرحلة االبتدائية ) جريت  تالميذ 
الصف الثالث ( وهدفت إلى اثر فعالية برنامج للمسرح التعليمي في تنمية مفهوم  

( من  الدراسة  عينة  تكونت   ، االبتدائية  تالميذ  لدى  كال  45الذات  من  تلميذا   )
( ضمت  تجريبية  مجموعتين  إلى  عشوائيا    توزيعهم  وتم  تلميذا 23الجنسين   )

النتائج تأثيرا واضحا لبرنامج المسرح  ( ت22وضابطة ضمت ) لميذا وقد أظهرت 
داللة احصائية في مستوى   ذو  هناك تحسنا  الدور حيث كان  ولعب   ، التعليمي 
مفهوم الذات لدى المشاركين بالبرنامج وكان التحسن لدى اإلناث أعلى منه لدى  

لمسرح هارس لمفهوم الذات لمعرفة اثر ا  –الذكور .استخدم الباحث مقياس بيرس  
 ( . Flaherty,1992, P. 166التعليمي ي تنمية مفهوم الذات . )

 كأسلوب  مسرح العرائس أثر  تعرف إلى  الدراسة تهدف : 1996 ))ميخائيل دراسة -2

 بجمهورية سنوات  (6الدراسة عينة وتألفت  األساسية، المفاهيم الرياض  أطفال إلكساب 

 أن الدراسة وأوضحت  4 )بين  أعمارهم وطفلة طفال ( 240 ) من - العربية، مصر

المفاهيم إكساب  في كبيرة فاعلية من العرائس لمسرح ما  وهذه األساسية، األطفال 

 شخصية وتنمية المسرح المدرسي فاعلية في الحالي البحث  نتائج مع تتوافق النتيجة

 .ومواهبه قدراته وصقل الطفل

وهدفت إلى معرفة أثر استخدام  أجريت في فلسطين  ( :2009دراسة أبو هداف)  -3
المسرح التعليمي في تدريس بعض موضوعات النحو العربي على تحصيل طلبة  

( 100الصف الثامن األساسي.إستخدام التصميم التجريبي بلغ عدد الطلبة فيها )
طالب وطالبة. كوفئ بينهم في متغيرات الدخيلة أعد الباحث إختبارًا تحصيليًا مكونًا  

و الثبات ،وأظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية بين  وتأكد من صدق  
المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة ولصالح المجموعة التجريبية. )أبو هداف 

 (. 94ص  –  75، ص    2009، 
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 ثانيًا الثقة بالنفس 
التعرف على :  أجريت الدراسة في العراق وهدفت (  2000دراسة )العزو وجنان،   -1

التفكير الرياضي ومستوى الشعور بالثقة بالنفس لدى طلبة المرحلة الثالثة  مستوى  
( طالبا وطالبة واعتمدت على مقياس  49في قسم الرياضيات شملت عينة البحث )
( تم التحقق من الصدق عن طريق  1996الثقة بالنفس الذي أعده قواسمة وعدنان )

يتمتعون بمستوى فوق المتوسط الصدق الظاهري والثبات، أظهرت النتائج أن الطلبة  
من الثقة بالنفس وان هناك عالقة دالة بين التفكير الرياضي والثقة بالنفس لدى  

 (. 95  –  93،  2000الطلبة. )العزو وجنان،  
الثقة   من كبيًرا جزًءا بأن أفادت  :(Goldsmith , & Marshall , 2008)دراسة -2

يقولون   عاًدة الناجحون  فالناس الحياة، في السابقة نجاحاته من يأتي الفرد لدى بالنفس
 وهذه ،" المستقبل في نجح سن أننا نعلم فنحن لذلك الماضي، في نجحنا إننا ألنفسهم

الثقة  إجراء إلى يميلون  وال عاًدة إليجابية ا خبراتهم على يركزون  فهم ا، بعينه هي 

 (Goldsmith , & Marshall , 2008:p. 22). ذواتهم عن راجعة سلبية تغذية

أجريت الدراسة في تركيا هدفت الدراسة إلى التعرف   : (Gursen,2008)  دراسة -3
عما إذا كان التعليم يكسب الطالب المعلم مهارة القدرة على حل المشاكل والثقة  

( الدراسة  عينة  وشملت   ، التربية  162بالنفس  وكلية   ، مرمره  جامعة  من  (طالبا 
المشكلة وضعتها  أتات  قائمة حل  الباحث  واستخدم  وبيترسون    Heppnerورك. 

(ومقياس الثقة بالنفس إعداد الباحثة ، وفقد كشفت نتائج الدراسة عن أن  1982)
 عدم القدرة على حل المشكالت لدى الطالب ترتبط ارتباط سالب بالثقة بالنفس

Gursen,2008:p. 915-923) ) 
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 إجراءات البحث 

 التصميم التجريبي . أوال : 

الذي يطلق عليه اسم   التجريبي  التصميم  الباحثة  البحث اعتمد  تحقيق أهداف  لغرض 
التصميم التجريبي ذو الضبط الجزئي ، حيث تم استخدام المسرح التعليمي في تدريس 

التجريبية، أما المجموعة الضابطة فتم تدريسها باستخدام الطريقة االعتيادية   المجموعة
  ( اآلتي :1وضح في الجدول). وكما م

 ( ) التصميم التجريبي للبحث ( 1جدول )
 

 المتغير التابع  المتغير المستقل  اختبار قبلي التكافؤ المجموعة 
 التجريبية

بالمتغيرات  
 الدخيلة 

مقياس الثقة 
 بالنفس 

االختبار البعدي   المسرح التعليمي 
 بالتحصيل

 الضابطة  الثقة بالنفس
الطريقة 
 االعتيادية

ويتطلب هذا التصميم تهيئة مجموعتين متكافئتين في بعض من المتغيرات التي  
التابع وقد حرص الباحثة على ضبط هذه المتغيرات من طريق  قد تؤثر في المتغير 

 تكافؤ مجموعتي البحث .
 ثانيا : تحديد مجتمع البحث .

مركز محافظة بغداد الكرخ يشتمل مجتمع البحث طالبات الصف الثاني المتوسط في  
 ( الموزعين على المدارس والثانوية النهارية . 2019 –2018الثانية للعام الدراسي ) 

 ثالثا : اختيار عينة البحث .
بابل  التي تضم ) الثاني متوسط  68تم اختيار متوسطة  ( طالبة في الصف 
شعبتين     ( ،تم اختيار23،  23،    22موزعين على ثالث شعب أعدادهم على التوالي)

( طالبة وبعد 51عشوائيا )أ ، ب(  أحدها تجريبية واألخرى ضابطة، إذ بلغ عددها )
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ت معيدين من السنة السابقة إحصائيًا ، لغرض ضمان التكافؤ في ا( طالب3استبعاد )
 البحث. 

( طالبة في شعبة )أ(، و 24( طالبة ، منهم )   48بلغ عدد أفراد العينة )   
(  وتم اختيار شعبة ) ب( عشوائيا كمجموعة تجريبية تدرس ( طالبة في شعبة )ب 24)

بوساطة استخدام المسرح التعليمي ، وشعبة ) أ ( كمجموعة ضابطة تدرس بوساطة 
 استخدام الطريقة االعتيادية. 

 رابعا : تكافؤ مجموعتي البحث .
 - تم حساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لدرجات المتغيرات اآلتية :      

: طبقت الباحثة مقياس الثقة بالنفس قبليًا لكال المجموعتين  (1) مقياس الثقة بالنفس .1
بينهما  الفرق  المجموعتين الختبار  لكال  والتباين  الحسابي  المتوسط  وتم حساب   ، في 

 ( ذلك.2ويبين الجدول)
وتم    20/10/2017العمر الزمني : تم حساب أعمار عينة البحث باألشهر لغاية   .2

ويبين  حساب   بينهما  الفرق  الختبار  المجموعتين  لكال  والتباين  الحسابي  المتوسط 
 ( ذلك. 2الجدول)

الماضي)األول   .3 للعام  العام  التحصيل  درجة  على  الباحثة  حصل  العام:  المعدل 
متوسط( لطلبة عينة البحث من سجالت المدرسة وتم حساب المتوسط الحسابي والتباين  

 ( ذلك. 2بينهما ويبين الجدول)لكال المجموعتين الختبار الفرق 

التاريخ للعام   .4 التاريخية السابقة: حصل الباحثة على درجة التحصيل في  المعرفة 
الماضي)األول متوسط( لطالبات عينة البحث من سجالت المدرسة وتم حساب المتوسط 

 ( ذلك.2الحسابي والتباين لكال المجموعتين الختبار الفرق بينهما ويبين الجدول)
ذكاء : طبق الباحثة اختبار رافن للمصفوفات المقنن للبيئة العراقية الذي  درجة ال .5

أعده الدباغ و خرون و يتكون االختبار من خمسة أقسام هي ) أ ، ب ، ج ، د ، هأ(  
باختيار   إكمالها  المفحوص  ويتطلب من  الصعوبة  في  متدرجة  مصفوفة  قسم  كل  في 

 
 (. 1انظر ملحق رقم) (1



 

 619   | مجلة مداد اآلداب 

 وتنمية ثقتهن بأنفسهن   مادة التاريخاثر المسرح التعليمي على تحصيل طالبات الصف الثاني المتوسط في  

 

وص على درجة واحدة من كل إجابة البديل المناسب من بين بدائل عّدة يحصل المفح
صحيحة ،  لذا فان أعلى درجة، يمكن أن تحصل عليها الطالب على إجابته في جميع  

( دقيقة ، و بعد 45( درجة ومدة تطبيق االختبار )60الفقرات بصورة صحيحة هي )
إجراء االختبار والحصول على درجات الذكاء لمجموعات البحث تم حساب المتوسط 

 ( ذلك.2لتباين لكلتا المجموعتين الختبار الفرق بينهما ويبين الجدول)الحسابي وا

( المعلومات التي حصل عليها الباحثة لتكافؤ المجموعتين على النحو  2ويلخص جدول )
 - اآلتي: 

 ( القيمة التائية والوسط الحسابي واالنحراف المعياري للمجموعتين   2جدول ) 
 في متغيرات التكافؤ 

 

المجموعة   
 المتغيرات 

القيمة التائية   ( طالبة 21الضابطة) ( طالبة 21التجريبية)
 التباين الوسط التباين الوسط المحسوبة

مقياس الثقة 
 بالنفس 

157.22 77.98 158.11 80.23 0.324 

 0.648 146.625 171.526 139.712 169.132 العمر الزمني
 0.884 58.675 63.483 59.444 61.387 المعدل العام 

المعرفة التاريخية  
 السابقة

71.7 225.41 69.05 244.922 0.560 

 0.158 173.923 29.516 172.396 30.161 درجة الذكاء

التائية   القيمة  من  اقل  المحسوبة  التائية  القيم  أن  السابق  الجدول  من  يتضح 
( وهذا يعني 2.021والبالغة )(  40( ودرجة حرية )0.05الجدولية عند مستوى داللة )

 أن المجموعتين متكافئتان في المتغيرات المحددة في أعاله .
المستوى التعليمي للوالدين : تم جمع المعلومات عن المستوى التعليمي للوالدين عن  .6

عينة البحث وطلب منهم التأشير  طالبات طريق استمارة جمع المعلومات الموزعة على 
لألب وأالم ، حيث حولت هذه التأشيرات إلى درجات بحسب   أمام المستوى التعليمي 

، وكانت القيم المحسوبة    (2)كا  سنوات الدراسة ، و استعانت الباحثة باختبار مربع كاي
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( 7.82لألمهات وكانت اقل من القيمة الجدولية)(  1.513( لآلباء ، )2.691للفروق )
 المتغير ( وبذلك تم التكافؤ في هذا 4عند مستوى حرية)

 

 
 خامسا : مستلزمات البحث: 

العلمية  -1 على   -:المادة  معتمدًا  بتدريسها  سيقوم  التي  العلمية  المادة  الباحثة  حدد 
وللعام   القطر  مدارس  في  متوسط  الثاني  الصف  لطلبة  تدريسه  المقرر  التاريخ  كتاب 

( الحلقة  2019-2018الدراسي  في  المتخصصين  األساتذة  واستشارة  التي  (  الدراسية 
 - أقرت مقترح البحث،إذ تم االتفاق على تدريس الفصلين األوليين من الكتاب:

 صياغة األهداف السلوكية:    -2
أعتمد الباحثة  المستويات الثالثة األولى :)المعرفة، الفهم، التطبيق( من المجال       

د من أكثر التي تع   (Krathwohl( و كراثول )   Bloomالمعرفي من تصنيف بلوم ) 
وقد  وتحديدها،   السلوكية  األهداف  على  التعرف  مجال  في  وفائدة  شيوعا  التصانيف 
من  مجموعة  على  السلوكية  األهداف  عرض  وتم   ، الثالث  المستويات  هذه  اعتمدت 
المحكمين من ذوي الخبرة واالختصاص لبيان  رائهم في سالمتها ومدى استيفائها لشروط 

ئمة مستوياتها المعرفية. وفي ضوء المالحظات تم تعديل صياغة األهداف السلوكية ومال
صيأاغة البعض منها وإسقاط الأبعض اآلخر حتى وضأعت بشكلها النهائي البالغ عددها  

( مائة وستة وثالثون هأدفًا سلوكيًا مأوزعة عألى الفصلين األول والثاني مأن الكتاب 136)
( واحد وأربعون هدفًا 41ل و)( خمس وتسعون هدف للفصل األو 95المدرسي بواقع )

 للفصل الثاني. 
 إعداد الخطط التدريسية  -3

أعّد الباحثة الخطط التدريسية الخاصة بمجموعتي البحث على وفق متطلبات  
المسرح التعليمي ، كما  باستعمالالبحث حيث أعّد خططا تدريسية للمجموعة التجريبية 
طريقة المعتادة . وقد تم عرض أعّد خططا تدريسية للمجموعة الضابطة باستخدام  ال

نماذج من هذه الخطط للتجريبية على مجموعة المحكمين من ذوي الخبرة واالختصاص 
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ملحق وفي ضوء أرائهم ومالحظاتهم أجريت بعض التعديالت عليها. إذا اعتمدت في 
 تدريس الموضوعات المقررة خالل التجربة. 

الباحثة واستمر طيلة فترة التجربة    تم تدريس المجموعتين من قبل  توزيع الدروس :    -4
لضبط عامل الخبرة التدريسية ، ولضمان تكافؤ الوقت نظم الباحثة الجدول األسبوعي 
حيث  من  متكافئتين  للمجموعتين  الدراسة  قاعتي  وكانت  المدرسة،  إدارة  مع  باالتفاق 

 التهوية واإلضاءة وعدد الطالب في الصف . 
 سادسًا : أداتا البحث 

التحصيلي::االختبا  -1 بالطريقة     ر  مقارنة  التعليمي  المسرح  فاعلية  قياس  ولغرض 
االعتيادية  أعدت الباحثة اختبارًا تحصيليًا في ضوء األهداف السلوكية المحددة مسبقًا  

 - ومحتوى المادة المتمثل بالفصلين األول والثاني  وقد اتبع الباحثة الخطوات اآلتية:
 رة اآلتية: بالصو  كان، إعداد جدول المواصفات 

 ( جدول مواصفات االختبار التحصيلي 3جدول)
 

 المحتوى 
 التعليمي

عدد 
 الصفحات 

وزن 
 المحتوى 

عدد  مستويات األهداف)والوزن لكل مستوى ( 
 % 10التطبيق % 31الفهم % 59المعرفة األسئلة 

 30 3 9 18 %61 35 1فص

 20 2 6 12 %39 22 2فص

 50 5 15 30 %100 57 المجموع

 - إعداد فقرات االختبار وتعليماته:  -ب

اعتمد الباحثة أحد أنواع االختبارات الموضوعية ) االختيار من متعدد ذي أربعة 
أنواع االختبارات الموضوعية مرونة في  أكثر  بناء فقرات االختبار لكونها  بدائل( في 

وإعداد تعليماته  تقويم أنواع متعددة من المهارات والقدرات. وقد تمًّ صياغة فقرات االختبار  
وضح بمثال محلول ،  وطلب من الطالبات القراءة الدقيقة لفقرات االختبار وعدم ترك 

 أي فقرة بدون إجابة ألنها ستعد خاطئة. 
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 - صدق االختبار: -جـ 
االختبار الصادق هو االختبار الذي يقيس ما وضع لقياسه وقد استعمل الباحثة  

 - نوعين من أنواع الصدق وهي:
(  50لظاهري : وذلك بعرض االختبار بصيغة األولية والمتكون من )الصدق ا •

فقرة  وكل فقرة  مع الهدف السلوكي لها، وحسب جدول المواصفات الذي ذكر سابقًا  
لت بعض  على مجموعة من المتخصصين المذكورين ، وفي ضوء استجاباتهم ع دِّّ

ا الفقرات صالحة بعد الفقرات واستبدلت بعض بدائل اإلجابات الخاطئة  للفقرات ،لذ 
( من عدد الخبراء. وبذلك %80التعديل كما قبلت الفقرات التي حصلت على موافقة )

 ع د ت جميع فقرات االختبار صادقة ومقبولة. 
صدق المحتوى:ي عدُّ هذا الصدق من أكثر أنواع الصدق صالحية لالستعمال ال   •

بصدق المحتوى هو مدى  سيما ما يتعلق بحاالت قياس التحصيل الصفي، ويقصد  
تمثيل االختبار للمجاالت والميادين التي تمثلها السمة المراد قياسها ، وفي هذا النوع  

 نحاول اإلجابة عن السؤال اآلتي: 
إلى أيِّّ مدى يقيس ذلك االختبار المعرفة والمهارات التي حددتها األهداف السلوكية    

جاالت المراد قياسها في السمة، و  الموضوعة؟،وتّم ذلك من طريق تحديد أوزان الم
أوزان األهداف السلوكية المطلوب تحقيقها في المحتوى المراد قياسه،و لكون الباحثة 
قد استعان بجدول المواصفات في وضعها لفقرات االختبار يكون بذلك قد حققت هذا 

 النوع من الصدق. 

 - تطبيق االختبار وتحليل فقراته:  -د
 ر :تطبيق استطالعي لالختبا  •

( طالبة من مجتمع  30ّطبق الباحثة االختبار على عينة استطالعية مكونة من )
البحث غير عينته  وذلك لغرض معرفة مدى وضوح تعليمات االختبار وفقراته، والوقوف 
تستغرقه  الذي  الوقت  معرفة  عن  فضال  فهمها.  في  والصعوبة  الغموض  مواقع  على 
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تبّين أّن مع التعليمات والفقرات واضحة ،وجرى تعديل اإلجابة عن االختبار ،وقد  ظم 
 بسيط على بعض منها بحسب استفسارات الطلبة عنها.

( دقيقة من معدل إجابات كل الطالبات،  60الوقت الالزم لإلجابة تم حسابه بأ ) 
وقد استفاد الباحثة من هذه العينة لتحليل فقرات االختبار وإيجاد معامل كل من )الثبات 

 هولة والتميز(.، الصعوبة و الس
(% وكما ورد في البحث أن النسب 75- 35وقد حسب مستوى الصعوبة وكانت بين) 

( المدى  والسهولة ضمن  لصعوبة  بين) %80  -  % 20المقبولة  تراوح  والتميز   )26 % -  
41%  ) 

 لذا ع د ت الفقرات مقبولة حسب ما تشير إليه أدبيات الموضوع .
ات االختبار تم تحليل استجابات العينة  وللتأكد من فاعلية البدائل الخاطئة لفقر 

االستطالعة على االختبار باستخدام معادلة فاعلية البدائل الخاطئة بين المجموعتين  
المتطرفتين في الدرجة الكلية في كل فقرة ، واّتضح أن جميع البدائل الخاطئة لفقرات 

 االختبار التحصيلي كانت من النوع الجذاب.  
 - ثبات االختبار:

،وإعادة   االستطالعية  العينة  من  الباحثة  أفادت  الثبات  معامل  حساب  وألجل 
( 0.81االختبار عليها مرة ثانية بعد أسبوعين فوجد أن معامل االرتباط بيرسون بلغ )

 وبذلك يكون االختبار التحصيلي النهائي جاهزًا للتطبيق .
 - تصحيح االختبار:

لك باعطاء درجة واحدة لإلجابة  قام الباحثة بتصحيح إجابات عينة البحث وذ 
الصحيحة وصفر لإلجابة الخاطئة وعوملت الفقرة المتروكة معاملة الخاطئة أي تكون 

 ( درجة . 50الدرجة القصوى لالختبار التحصيلي ) 
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 :  مقياس الثقة بالنفس  
بعد االطالع على الدراسات السابقة واألدبيات وعدد من مقاييس الثقة بالنفس تم تبني 

بالنفس الذي أعدته) ثمينة مهدي محمود ألعبيدي   الثقة  (، حيث تألف 2009مقياس 
( فقرة تقابلها خمسة بدائل )دائما ، غالبا  51مقياس الثقة بالنفس من بصيغته األولية )

( 3( للبديل )غالبا( و) 4( للبديل )دائما( و)5و أعطي درجة )،    ، احيانا ، نادرا ، أبدًا(
( للبديل)ال( في حالة الفقرات االيجابية وبعكسها 1( للبديل )نادرا( و)2للبديل )أحيانا( و) 

 للفقرات السلبية اذ يحصل المستجيب على درجة كلية تعبر عن مدى ثقته بنفسه . 
من        مجموعة  على  بعرضه  للمقياس  الظاهري  الصدق  تحقيق  جرى  وقد 

لإلفادة م النفس التربوي  وطرائق تدريسها والقياس والتقويم وعل   التاريخالمتخصصين في  
( فما فوق ، وفي ضوء هذه أجري %80من  رائهم وتوجيهاتهم وقد اعتمدت نسبة اتفاق )

التعديل في تلك الفقرات من أجل الوصول إلى صورتها النهائية, حيث تم حذف فقرة 
(  50واحدة فقط وأجريت بعض التعديالت لبعض الفقرات فأصبح المقياس يتألف من ) 

( فقرة سلبية 28( فقرة ايجابية و) 22ه خمسة بدائل كما تم ذكرها سابقا وبواقع )فقرة تقابل
 درجة.  150والوسط الفرضي يكون    50درجة( واقل درجة    250بحيث أعلى درجة هي )
معرفة   وضوح  لغرض  من  والتثبت   ، المقياس  على  اإلجابة  تعليمات  وضوح 

تها ، وتدارك مسببات غموضها فقراته ، وتشخيص الفقرات الغامضة ، بهدف إعادة صياغ 
تم اخأتيارها  من غير عينة البحث  طالبة(30ط أبق المقياس على عأيأنة استطالعية )  ،

وبعد انقضاء ،  الدراسة،وتم التحقق من ثبات المقياس بطريقة إعادة المقياس من مجتمع  
االرتباط مدة أسبوعين اعيد تطبيق االختبار مرة ثانية على العينة نفسها وبتطبيق معادلة  

( وهو معامل ثبات جيد. كذلك تم استخأراج الثبات 0.80بيرسون ، بلغ معامل الثبات )
 بطريقة تطبيق معادلة. 
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 نتائج البحث
لعينتين مستقلتين وذلك للتحقق من    (T-test)استخدمت الباحثة االختبار التائي  

 الفرضية الصفرية التي تنص على: 

( بين متوسط درجات المجموعة  0.05)ال يوجد فرق ذوات داللة إحصائية عند مستوى)  
التجريبية التي تدرس بوساطة المسرح التعليمي  ومتوسط درجات المجموعة الضابطة 

 التي تدرس بالطريقة االعتيادية في مادة التاريخ للصف الثاني متوسط. 
( وكما موضح  40(  وبدرجة حرية )0.05و مراجعة القيمة الجدولية عند مستوى داللة) 

 (.4في جدول )
( نتائج االختبار التائي للفرق بين متوسط درجات تحصيل المجموعتين  4جدول )

 )التجريبية والضابطة( في االختبار التحصيلي البعدي 

 العدد  المجموعة
المتوسط 
 التباين الحسابي 

مستوى داللة   القيمة التائية
 الجدولية  المحسوبة 0.05

 32.534 38.809 21 التجريبية
 دال إحصائيأً  2.021 3.713

 67.021 30.524 21 الضابطة 

( ، 3.713( ، إن القيمة التائية المحسوبة وقيمتها )4أظهرت النتائج في جدول )
( ودرجة حرية 0.05( عند مستوى داللة ) 2.021أكبر من القيمة الجدولية التي قيمتها ) 

التحصيل ( ،  40) يعني أن هناك فرقًا ذو داللة إحصائية بين متوسط درجات  وهذا 
الدراسي لطالب المجموعتين)التجريبية والظابطة( ، ولصالح المجموعة التجريبية وبذلك 

 ترفض الفرضية الصفرية وتقبل الفرضية البديلة .
-T)لغرض تحليل نتائج الخاصة بمقياس الثقة بالنفس استخدم االختبار التائي  

test) :لعينتين مستقلتين وذلك للتحقق من الفرضية الصفرية الثانية التي تنص على 
( بين متوسط درجات الثقة بالنفس 0.05)ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى)

للمجموعة التجريبية التي تدرس بوساطة المسرح التعليمي  ومتوسط درجات الثقة بالنفس 
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در  التي  الضابطة  الثاني  لمجموعة  للصف  التاريخ  مادة  في  االعتيادية  بالطريقة  ست 
متوسط.. وبعد حساب المتوسط الحسابي والتباين لكال المجموعتين في اختبار التفكير 

(   0.05القيمة الجدولية عند مستوى داللة)اجعة  المنظومي وحساب القيمة التائية ومر
 (. 5( وكما موضح في جدول )40وبدرجة حرية ) 

 
( نتائج االختبار التائي للفرق بين متوسط درجات تحصيل طالب  5)جدول 

 المجموعتين )التجريبية والضابطة( في االختبار التحصيلي البعدي

المتوسط  العدد  المجموعة
 التباين الحسابي 

مستوى داللة   القيمة التائية
 الجدولية  المحسوبة 0.05

 98.32 175.76 21 التجريبية
 دال إحصائياً  2.021 4.612

 111.54 160.82 21 الضابطة 

( عند 2.021( أكبر من الجدولية)4.612( أن القيمة المحسوبة) 5يالحظ من الجدول)
( بين المتوسط 0.05( لذا يوجد فروق ذو داللة إحصائية عند مستوى )40درجة حرية)

التجريبية الضابطة ( ولصالح المجموعة  الحسابي لمقياس الثقة بالنفس بين المجموعتين)  
 -التجريبية ويعزي الباحث هذا الفرق إلى:

إن المسرح التعليمي قد يثير االنفعاالت االيجابية ويبعث على الشعور بالحماس   -1
والبهجة ويساعد على تركيز االنتباه ويزيد المثابرة والجهد في سبيل تحقيق األهداف 

بناء   في  يسهم  مما  من  والنجاح  خاليًا  مرتاحًا  الفرد  فتجعل  ايجابي  ذات  مفهوم 
المخاوف قادر على تنظيم البيئة وأفكاره بسرعة ودقة وبأقل معونة من اآلخرين مما  
ذلك   إلى مستوى عال من اإلنجاز ويؤدي  يمكنه من تخطي الصعاب والوصول 

 التشوق إلى مناقشة اآلخرين واحترام الذات.
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 :االستنتاجات

مسأأأأأأرح التعليمي يعطي فرصأأأأأأة للمدرس بأن يجعل التعليم يكتشأأأأأأف ذاته ان اسأأأأأأتخدام ال
ويثق بنفسأه وتنمية خياله ومواهبه واصأبح هو محور العملية التعليمية داخل الصأف مع  

 مراعاة الفروق الفردية بينهم
 :التوصيات 

التأكيد على اشأأأأأتراك المدرسأأأأأين بدورات تطويرية في كيفية االسأأأأأتفادة من اسأأأأأتخدام   -1
 تعليمي في تدريس مادة التاريخالمسرح ال

توظيف المسأأأأرح التعليمي في تدريس مواد اخرى غير االجتماعيات لفاعليته وتأثيره   -2
 االيجابي في تنمية الثقة بالنفس لدى الطالبات 

 :المقترحات 

 اجراء بحوث مماثلة على طلبة االعدادية والجامعات  -1
رات تأأابعأأة اخرى  اجراء بحوث ممأأاثلأأة لعرفأأة اثر المسأأأأأأأأأأأأأأرح التعليمي في متغي -2

 كالتفكير االستداللي

3-  

 المصادر
( ، أثر طريقة تمثيل األدوار في تحصيل تلميذات الصف الخامس  2002إبراهيم ، هديل ساجد ، ) .1

 االبتدائي ودافعيتهن لتعلم العلوم ، رسالة ماجستير )غير منشورة( ، جامعة ديالى ، كلية المعلمين.
2.   ، جاسم  خلف  فارس   ، كريم  في  2006)أل  وبرسلي(  )جوردن  أ نموذجي  إستعمال  أثر   ،  )

إستراتيجيات تعلم ودراسة طالب الصف الثاني المتوسط وتحصيلهم في مادة التاريخ ، أطروحة  
 دكتوراه )غير منشورة( ، جامعة بغداد ، كلية التربية )إبن رشد(. 

صف الثاني المتوسط ( ، أثر العصف الذهني في تحصيل طلبة ال 2006توفيق ، بشائر مولود ، ) .3
 . 10،9في مادة التاريخ ، مجلة البحوث التربوية والنفسية ، جامعة بغداد ، العددان 

(: اثر استخدام إستراتجيتي من التعلم التعاوني في مادة الرياضيات  2001الجواري، غزوان راكان ) .4
ية التربية/ جامعة على التحصيل والثقة لطلبة الثاني المتوسط، )رسالة ماجستير غير منشورة(/ كل

 الموصل. 
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5. (  ، حمدي  رشا   ، الخامس 2007حمدان  الصف  تالمذة  تحصيل  في  التمثيلي  الدور  أثر   ،  )
االبتدائي لمادة المحادثة في التعبير التحريري، رسالة ماجستير )غير منشورة( ، جامعة ديالى ،  

 كلية التربية.

النفس  2001الخواجا، عبد الفتاح )   .6 النفس العالج  ، دار المستقبل   1ي المعاصر، ط  (: علم 
 للنشر والتوزيع، األردن. 

(: الثقة بالنفس ومستوى التحصيل عند الطالب    2000الديب، مصطفى وعبد السميع، صالح )   .7
، كلية    3وطالبةت القسم العلمي واألدبي بالمرحلة الثانوية، مجلة البحوث النفسية والتربوية، ع

 231أ  175التربية، جامعة المنوفية، ص ص 

 التربوي، والتنسيق اإلعالم مركز.والتعليم التعلم عمليتي في الدراما توظيف :وليلى سوزان الرجعي، .8

 2002 ) .هللا رام-البيرة

( ، فاعلية أنموذج مقترح في    تحصيل طلبة  2006الزهاوي ، سرمد صالح محي الدين ، )  .9
ير منشورة( ، جامعة ديالى ، كلية المرحلة األولى في مادة المسرح المدرسي ، رسالة ماجستير )غ

 التربية األساسية.

(: إرادة الذات والخطوات العشر لتحقيق األهداف، مجلة المعالي العدد  2005الويس، زيد عدنان )  .10
 ( جامعة الموصل. 3)

الجماعية في  2007السوداني ، وفاء محسن مشحون عيسى ، ) .11 المناقشة     أثر طريقة   ، )
التاريخي المفاهيم  ماجستير إكتساب  رسالة   ، المتوسط  الأثاني  الصف  طالبات  لدى  واستبقائها  ة 

 )غير منشورة( ، جامعة بغداد ، كلية التربية )إبن رشد(. 

( دار اإلسراء،  1(: الثقة بالنفس دليلك إلى تطوير شخصيتك الطبعة )2005سليمان، هاني ) .12
 عمان، األردن. 

 رؤى  ، مجلة التدريس عملية في دراماال ، توظيف2001، ) فريال بطنين، أبو و يسرا عساف، .13

 , 37-34الخامس، العدد تربوية،
( ، اإلتصال والوسائل التعليمية ، قراءات أساسية ، مركز الكتاب 2001عبد السميع و خرون ، ) .14

 للنشر والتوزيع ، مطابع  مون ، القاهرة. 

 .الحديث الكتاب دار :القاهرة .مواجهتها وأساليب الحياة ضغوط .( 2000 ) علي عسكر، .15

(  التفكير الرياضي لدى طلبة قسم الرياضيات 2001العزو، إيناس يونس وجنان سعيد الرحو )  .16
- 28وعالقته بالثقة بأنفسهم ، المؤتمر القطري التربوي األول المنعقد في                       )

 . 95- 93( الجامعة المستنصرية، العراق، ص 2001/ 29/3
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هأ، ، التربية المسرحية داخل مؤسساتنا التربوية، بملحق األربعاء  1430. عسيري، حسن موسى، .17
 هأ . 1430/ ذوالقعدة/23يوم    لصحيفة المدينة

 ،التدريس الممسرح،دار المسيرة،عمان، األردن. 2008عفانه، عزو،واللوح،احمد، .18

الثالث  الصف تالميذ تحصيل على الدور لعب استخدام فاعلية :الرحيم عبد إحسان فهمي، .19
 عبد الملك ).جامعة ،(منشورة غير ماجستير رسالة) .نحوها واتجاهاتهم النحوية للقواعد عدادياإل

 2001 ) .السعودية العزيز،

( ، أثر إستخدام إستراتيجيتين قبليتين مع طريقة المناقشة 2005الفتالوي ، فالح حسن كاظم ، )  .20
الجماعية في تحصيل طالب الصف الثاني المتوسط في مادة التاريخ العربي اإلسالمي وإستبقائها  

 )غير منشورة( ، الجامعة المستنصرية ، كلية التربية.رسالة ماجستير، 

، عالم الكتب ، نشر.  1( ، التدريس بالتكنولوجيا الحديثة ، ط2006يم ، )قنديل ، أحمد إبراه  .21
 توزيع. طباعة ، القاهرة.

 35( ، اللعب التمثيلي ضرورة تربوية ، المجلة التربوية ، العدد  2005.كعدي ، رندا ، ) .22

 بمدارس التعليم األساسي طلبة تحصيل مستوى  ورفع المدرسي ،المسرح 2011، . ميالد ،محمود .23

 الثاني  + األول العدد  - 27 المجلد– دمشق جامعة منطقتي،مجلة

 -هللا رام ،1 ط. والتعلم التعليم عمليتي في الدراما توظيف ،2002التربوي، والتنسيق اإلعالم مركز .24
 فلسطين

الشباب   بين االجتماعية بالعزلة المرتبطة النفسية الخصائص بعض .( 2000 ) عادل محمد، .25
 259-189الرشاد، ص دار :القاهرة النفسية، الصحة  في دراسات الجامعي،

 بعض المفاهيم الرياض أطفال إلكساب كأسلوب  العرائس مسرح ،1996صادق ، ميخائيل، إملي .26

 العليا الدراسات معهد ، عين شمس دكتوراه،جامعة رسالة ،"تجريبية دراسة بياجه لجان  "األساسية
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