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 ٍُإقزار  انًشزف

 

تي الـــءات ات الدتةـــ  ة ِإســـت ات   أثـــ  " الموسهههوم  األطروحههه هههه    إعههه ا  أن  شههه   ن
والت   س التبت لي  في تند ة بةض الدخ  تت التةل د ة لـ ى طلبـة مسـم الت ب ـة ال ن ـة 

قه  تمهت ( حءام خل ل حد   الب ـتتي) ال كتورا  طالب المق م  من  "خ ا في دت ة دبت ئ اإل
ٌٌ  مههن متطمبههات نيههل  رجهه وههه   ،جامعهه   يههال  -ي  األساسههالتربيهه  كميهه   هه   ناشههرا بإ  جهه

 .الفنون   طرائق ت ريس  ال كتورا 
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المشرفالمشرف

 إبراهيم نعم  محمو  .أ.                               عال  شاكر محمو      .أ.   
      /   /ٕٓٔ٘          /   /ٕٓٔ٘ 

 
   

 
 

 التعميمات والتوصيات المقررة نرشح ه   األطروح  لممناقش عم   بناً ا
 
 

 التوقيع                                                              
  رات جبار سع اهللأ.                                                     

 ن العممي  وال راسات العميامعاون العمي  لمشؤو                                       
 جامع   يال  -كمي  التربي  األساسي                                            

 ٕ٘ٔٓالتاريخ:    /    /                                                    
 

 

 

 حاائٍإقزار انخبُز اإل

 

تي الـــءات ات الدتةـــ  ة ت   ِإســـت اأثـــ  ) الموسهههوم  بهههه طروحههه أشههه   َأن ههه  قهههرأت األ 
والت   س التبت لي  في تند ة بةض الدخ  تت التةل د ة لـ ى طلبـة مسـم الت ب ـة ال ن ـة 

  بإشهرا   وأصهبحت حصهائي(، وقه  تمهت مراجعت ها مهن الناحيه  اإخ ا في دت ة دبت ئ اإل
 بأسموب إجرائ  سميم خاٍل من األخطا  واإجرا ات غير الصحيح  وألجمه وقعت.
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 التوقيع   

 كاظم احم  إيمانم.                                                             

      /   /ٕٓٔ٘ 
 

 

 
 
 
 
 

 انهغىٌ نخبُزإقزار ا

 

تي الءات ات الدتة  ة والت   س ِإست ات   أث  " ه   األطروح  الموسوم  بهه َأن  أش   
التةل د ـة لـ ى طلبـة مسـم الت ب ـة ال ن ـة فـي دـت ة  التبت لي  في تند ة بةض الدخ  تت

، قهههه  تمههههت (حهههه ام خميههههل حميهههه  البيههههات ) الهههه كتورا  طالبهههه المق مهههه  مههههن " خــــ ا دبــــت ئ اإل
خهههاٍل مهههن  سهههميمٍ  عممههه ٍ  أصهههبحت بأسهههموبٍ بحيهههث  إشهههرا  ب مراجعت ههها مهههن الناحيههه  الم ويههه 

 األخطا  والتعبيرات غير الصحيح  وألجمه وقعت.  
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 التوقيع                                                              
 أ.م. . مثن  يوسف حما ة                                                    

                                                          /   /ٕٓٔ٘ 
 

 
 

 

 

 

  وانخقىَى إقزار نجُت انًُاقشت

اطمعنهها عمهه  األطروحهه   أن نهها قهه  رئههيس وأعءهها  لجنهه  المناقشهه  والتقههويمنشهه   نحههن  
تي الءات ات الدتةـ  ة والتـ   س التبـت لي  فـي تند ـة بةـض ِإست ات   أث  " الموسوم   بهه

وقه  ناقشنهها  "خـ ا الدخ  تت التةل د ة ل ى طلبة مسم الت ب ة ال ن ـة فـي دـت ة دبـت ئ اإل
 ها ج يههرة  هه  محتويات هها و يمهها لهه عالقهه  ب هها، ونقههر أن   (تتيحءام خل ل حد   الب ) طالبه ال

 الفنون.لنيل أطروح   رج     طرائق ت ريس بالقبههول 
 

 التوقيع:                                          
 أ. . م ا محم  صالحسم: اال 
 ٕ٘ٔٓالتاريخ:   /  /  

 ارئيسً                                           
 التوقيع:    التوقيع:                                                    



  
 

 

 و

 
  ٕ٘ٔٓالتاريخ :   /   /                                     ٕ٘ٔٓالتاريخ :   /   / 

 ًواعء                                                         عءًوا         
 

 التوقيع:                                                 التوقيع:       
 

  ٕ٘ٔٓالتاريخ :   /   /                                       ٕ٘ٔٓالتاريخ:  /  / 
 عءًوا                                                       عءًوا        

 
 ٕ٘ٔٓجامع   يال      /   / -ساسي  ُصّ قهت األطروحه  من مجمس كمي  التربي  األ

 
 
 

 التوقيع                                                                    
ٌهر أ.م.                                                              . حي ر شاكر م

 جامع   يال  –التربي  األساسي  عمي  كمي                                                    
                                                                   /   /ٕٓٔ٘ 

 
 

  منننل تنم قنننا فطننن  ربتنننن      ط قنننا
  سننني قا منننل  ق ق ننن  مننن   ربمننن ر  

نننن    سننننن  مقطنننن  أهنننن م تنمنننن  ا ب ق 
أمنننننا  )) طنسننننن  ربمنننننت    رب قننننن ل
فسني    م   هللا  أستق    ((ربعزيزة
 .جق  ه

مل تنمقا ربعنن    منل أ من  أسنمه 
  ((ة ن تط  ت ي  ربأطا ))طت  رف خ  

إن



  
 

 

 ز

ربنن     إبنن سننق م  منننعم طعنن  هللا 
أخا"مصنننت "  رب ننا سننتقح    ننا

  ن تة       رم  ر
ل ت قنننح سنننق م طعننن  أمنننا  منننل مننن

 "أسي "أسمي    أما 
 منن  أ نن ربننعم ز جننا "قصنني  " إبنن  
نتنل من رتط ا  ي ننل  ح طه  بن  أط     ط 

   ف    
ربننن  ربت رمننن ح رب نننا قننن  ح  يننن  ا 

 "ممس تط  رب  مل م   خني "
  

 تانباحث

 
  

يميهق بكهل صهفاته ويفهوق عه   مخموقاتهه، وأتهم التسهميم  اهلل رب العهالمين حمه ً  الحم ُ 
ٌال القمههب  ال اصههالًة وسههالمً  األخيههاراألط ههار وصههحابته  عمهه  حبيبههه المختههار وهل بيتههه يهه
 يوم ال ين.إل   نينبض ب ا والروح ت تف همي

ٌيهل الشهكر وبهالل الثنها   أتقه مَأْن  ِإال  يسهعن   ال األطروحه هه    إعه ا بع  االنت ا  مهن  بج
الههه كتور عهههال  شهههاكر  األسهههتا  األجهههال ن يالمشهههر  يأسهههات إلههه   والتقههه ير عر انههها بالجميهههل

نجهاٌ هه   نعمه  محمهو  لج هو هم النبيمه  وتوجي هات م  ه  ا إبهراهيمال كتور واألستا  محمو  
ٌههمالعممي   والمعمومات لممحوظاتغنا ها باا  و األطروح   ٌا .  ج  اهلل عن  خير الج

ٌيههل واالمتنههان العميههق أتقهه مكمهها  جامعهه   – األساسههي عمهها ة كميهه  التربيهه  إلهه   بالشههكر الج
 . راست  إكمالالفرص  ل    إتاحت م يال  وقسم ال راسات العميا 



  
 

 

 ح

الههه كتور  األسهههتا إلههه    م بهههوا ر التقههه ير والمتنهههانومهههن واجهههب العر هههان بالجميهههل أتقههه
بشهر  عنها  مبهارك لمها ق منهه مهن معمومهات عمميه   ه   ال كتور األستا أسما  كاظم  ن ي 

 البحث  ق  أغنت البحث  م ن من  وا ر االحترام. إجرا ات
 المسهاع  اله كتور ريهاض عه نان رئهيس قسهم التربيه  الفنيه  األستا إل   ك لك شكري وتق ير

 إجههرا لتسه يل م مه   إ اريه لمها قه ما  لهه  مهن مسهاع ات  إبهراهيموالمه رس المسهاع  طهارق 
 .تجرب  البحث الرئيسي 

ٌن عب الرسههول والهه كتور عمههر األسههتا إلهه  شههكري  أقهه مكهه لك   المسههاع  الهه كتور مهها
ٌههمركهه  لمهها قهه ما  لهه  مههن المالحظههات الم ويهه  آلعبهه الرحمن ا ٌا    جهه اهلل عنهه  خيههر الجهه

 محوظاتههههم ههه ي  الههه ي أغنهههان  بم أحمههه  الههه كتورإلههه   بالشهههكر والتقههه ير وأتقههه م ين.المحسهههن
 .القيم   مه من  عظيم الشكر واالمتنان

صههه يقات  الصههه وقات كهههل من)بثينههه ، إلههه   وبهههروٍح ي مرهههها الِعر هههان أسهههجل شهههكري وتقههه يري
بهروٍح الصهعاب  مهنمن  و ه  ته ليم ن  ق  تحممن الكثير بي ا (و  يسر ،و خالص، وا  ن ا ، و 

ٌاَ  بما عممن.  سخي  وص ٍر رحب، حفظ ن اهلل ج
عههائمت  الكريمهه  امتنانهها واعترا نهها إلهه   بعظههيم شههكري وخههالص تقهه يري أتقهه مبههان  أنسهه وال 

 .بفءل  عائ ما  بالتو يق    انجاٌ  راست 
بههاهلل ولههه ِإال  ومهها تههو يق   .كههل مههن لههم تسههعفن   اكرتهه   هه   كههر اسههمهإلهه   بالشههكر وأتقهه م
 .والحم  الشكر
       

  
 وهللا ونٍ انخىفُق

 

 

  ةالبتحث
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 انبحثيهخص 

ال كا ات المتع  ة والت ريس  إستراتيجيت ي  ف البحث الحال  إل  معر   أثر     
التبا ل     تنمي  بعض المخرجات التعميمي  ل   طمب  قسم التربي  الفني     ما ة مبا ئ 

 اإخراج.
 صاغت الباحث  ثالث  رءيات صفري : ،حثولمتحقق من ه ف الب   

بههين متوسهط  رجههات  (0ٓ٘ٓعنه  مسههتو   الله  ) معنويهه ال توجه   ههروق  ات  الله   .ٔ
و ههق إسههتراتيجي  الهه كا ات المتعهه  ة  التهه   رسههت عمهه  األولهه   يبيههالمجموعهه  التجر 

ومتوسهههط  رجهههات المجموعههه  التجريبيههه  الثانيههه  التههه   رسهههت عمههه  و هههق إسهههتراتيجي  
 .التحصيم لتبا ل     االختبار الت ريس ا

( بههين متوسهط  رجههات 0ٓ٘ٓ) عنه  مسههتو   الله  معنويهه ال توجه   ههروق  ات  الله   .ٕ
التهه   رسههت عمهه  و ههق إسههتراتيجي  الهه كا ات المتعهه  ة  األولهه   يبيههالمجموعهه  التجر 

إسهههتراتيجي   ومتوسهههط  رجهههات المجموعههه  التجريبيههه  الثانيههه  التههه   رسهههت عمههه  و هههق
      االختبار الم اري.الت ريس التبا ل

البعههه ي لممجمهههوعتين التجهههريبيتين  االختبهههار امههه ت الباحثههه  التصهههميم التجريبههه   اعت    
من طمبه  قسهم التربيه  الفنيه   ه   امته طبيع  البحث،وتم اختيار عين  البحث قص يً ئلمال

 ( وقه  بمهل مجمهوعٕٗٔٓ – ٖٕٔٓجامع   يهال  لمعهام ال راسه  ) األساسي كمي  التربي  
ٌعههت ههه   العينهه  3ٖأ را ههها )  األولهه التجريبيهه   مجمههوعتين  عمهه ( طالههب وطالبهه ، وتو

الثانيههه  مجموعههه  التههه ريس التبههها ل ، وأجريهههت التجريبيههه   مجموعههه  الههه كا ات المتعههه  ة و
عممي  التكا ؤ عم  مجموعت  البحث  ه  مت يهرات )العمهر باألشه ر والمسهتو  التعميمه  

السهههههتراتيجي   او قًههههه األولههههه لألبهههههوين والجهههههنس(، وقههههه  تهههههم تههههه ريس المجموعههههه  التجريبيههههه  
 تبا ل .الت ريس ال عم  و ق إستراتيجي والمجموع  الثاني   ،ال كا ات المتع  ة

ٌمات الءروري  لمبحهث و المتمثمه  بتح يه  المها ة العمميه      ،وهيأت الباحث  المستم
عهه ا  الخطههط الت ريسههي  الخاصهه  بتهه ريس  ،وصههياغ  األغههراض السههموكي  لممهها ة المحهه  ة وا 

األولهههه   ،لمتنفيهههه  أ وات اثنههههين مههههنوالثانيهههه  تطمههههب البحههههث  األولهههه المجمههههوعتين التجريبيهههه  
وتكهّون بصهي ته الن ائيه   ،ببنائهه  ما ة مبا ئ اإخراج إ  قامت الباحث  اختبار تحصيم   
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الفراغهات واختيههار مهن متعه  ، وتهم اسههتخراج  أمهال اختيهار(  قهرة اختباريه  مهن نههوع ٖٓمهن )
ٌيه  لفقراتهه وكانهت جميع ها ءهمن المه   المقبهول  ،الص ق ومستو  الصعوب  و القوة التميي

عههه ا  اختبهههار م هههاري حيهههث إالثانيههه    ههه   األ اةامههها  ،طئههه إلههه   عاليههه  البههه ائل الخا أءههها  
مهن الفصهل الثهان   لمعهام  اوق  طبقت التجرب  ب     ،تكون من خمس  قرات وخمس  ب ائل

 ٕٗٔٓ/ٕ/ٙٔالتجربههه  عمههه  عينههه  البحهههث بتهههاريخ   إجهههرا تهههم   ٕٗٔٓ – ٖٕٔٓال راسههه  
حصههص  أربههعوبواقههع  اًل كههام ا راسههيً  اسههتمرت التجربهه   صههاًل  ٕٗٔٓ/ٗ/ٖٕ وانت ههت بتههاريخ

)االختبهههههار التحصهههههيم  البحهههههث  أ وات، وبعههههه  االنت ههههها  مهههههن التجربههههه  تهههههم تطبيهههههق اسهههههبوعيً إ
باسههههتخ ام  اإحصههههائيواالختبههههار الم ههههاري(. وبعهههه  جمههههع البيانههههات وتفري  هههها تّمههههت معالجت هههها 
 )االختبار التائ  لعينتين مستقمتين( وتوصمت الباحث  إل  النتائج اآلتي :

( بهههين متوسهههط  رجهههات 0ٓ٘ٓعنههه  مسهههتو   اللههه  ) معنويههه  اللههه   توجههه   هههروق  ات .ٔ
الت   رست عم  و ق إستراتيجي  اله كا ات المتعه  ة و  األول   يبيالمجموع  التجر 

متوسهههط  رجهههات المجموعههه  التجريبيههه  الثانيههه  التههه   رسهههت عمههه  و هههق إسهههتراتيجي  
 .لصالح المجموع  االول   التحصيم الت ريس التبا ل     االختبار 

( بهههين متوسهههط  رجهههات 0ٓ٘ٓعنههه  مسهههتو   اللههه ) معنويههه توجههه   هههروق  ات  اللههه   .ٕ
التهه   رسههت عمهه  و ههق إسههتراتيجي  الهه كا ات المتعهه  ة  األولهه  التجريبيهه المجموعهه  

ومتوسهههط  رجهههات المجموعههه  التجريبيههه  الثانيههه  التههه   رسهههت عمههه  و هههق إسهههتراتيجي  
 .موع  الثاني  لصالح المج الت ريس التبا ل     االختبار الم اري

 البحث توص  الباحث  بما يأت :توصل إليه و   ءو  النتائج الت    
العمل عم  تطوير مفر ات ما ة طرائق الت ريس العام     كميات التربي   .ٔ

 األساسي  و لك بإ خال االستراتيجيات الح يث     الت ريس.
الفني     كميات  االهتمام بتطوير مفر ات ما ة مبا ئ اإخراج    أقسام التربي  .ٕ

عا ة تنظيم محتواها بما يتماش  مع االستراتيجيات الح يث التربي    .األساسي  وا 
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 .لبحث: التعريف با
 

 مشكلة البحث: أوالً: 

العالـ يعيش اآلف مرحلػ  تتمػـ لػالتايرات كاشاتاػااات المتعػللة التػإ للت ِإلػ   ف  إِ     
كجكل َلنظم  علمي  كتانكلكجي  لاعػت بلػراا الترليػ  لللحػث عػف َلااػار جليػلة شمػت مارىا 

يرياف كجكب حصػكؿ  يفاإ تحقيؽ َلىلاؼ محللة، شميما اإ مجالإ الترلي  كالتعليـ اللذ
علػ   ام  لكقت قصير كجيل لقؿ اضًلن عف إعلال المتعلـ كجعلػو قػالر المتعلـ عل  المعلك 

التفاير المليـ كليس مجرل تزكيله لاـ مف المعػارؼ كالمعلكمػات التػإ ش تمػتطيح لكحػلىا 
 اف تؤىلو لمكاجي  تحليات العصر.

كليػػذا المنظػػكر تمػػع  الترليػػ  ِإلػػ  تنميػػ  الفػػرل تنميػػ  اػػامل  كمتااملػػ  اػػإ جميػػح     
العقلي  كالجممي  كالنفمي  كالجماليػ  كالركحيػ  لحيػث ش يطاػإ جانػب علػ   بػر الجكانب 

 (99، 3002ايإ تنمي  متزن  تيلؼ ِإل  إعلال الفرل إعلالنا اامًلن متاامًلن )الحيل ، 
كلمػػػا اف الجامعػػػ  ىػػػإ إحػػػلل المؤممػػػات التعليميػػػ  التػػػإ تمػػػيـ اػػػإ ترليػػػ  الفػػػرل     

علاله مف بًلؿ تطكير ميارات التف  إبضػاعوايػر لليػو لاػاؿ مػنظـ كىػالؼ مػف بػًلؿ كا 
 للػك) (5، 3008)زيتػكف، ِإل  ِإمتراتيجيات حلي ػ  كلمػاليب متطػكرة لتنميػ  قلراتػو العقليػ  

(، لػػػػذلؾ قامػػػػت عػػػػلل مػػػػف الجامعػػػػات لعقػػػػل نػػػػلكات كمػػػػؤتمرات ليػػػػذا 95، 3007جًللػػػػو، 
كالنػلكات  البصكص كلـ ياػف العػراؽ لعيػلنا عػف ذلػؾ اقػل عقػلت مجمكعػ  مػف المػؤتمرات

لابػػػؿ العػػػراؽ كبارجػػػو َلاػػػلت ضػػػركرة اشىتمػػػاـ كالترايػػػز علػػػ  امػػػتبلاـ اِ مػػػتراتيجيات 
ضػػػركرة امػػػتعماؿ طرايػػػؽ تلريمػػػي  حلي ػػػ ، ِإذ لعػػػت النػػػلكة كَلاػػػلت الحلي ػػػ  اػػػإ التعلػػػيـ 

( ِإلػ  ضػركرة تطػكير للاا الملرمػيف كاشمػتعان  9992الفاري  البامم  المنعقلة للاػلال )
)جامع  لاػلال،  التلريمي  الحلي   مف َلجؿ الكصكؿ ِإل  تعلـ لاضؿ. ماليبكاأللالطرايؽ 
 (98، ص9992

عقل مؤتمر تناكؿ الكاقح الترلكم اإ العػراؽ مػف مبتلػؼ الجكانػب 3002كاإ عاـ     
منيػػػا األمػػػػاليب الممػػػػتبلم  اػػػإ التػػػػلريس كاشىتمػػػػاـ لػػػػالمعلميف قلػػػؿ البلمػػػػ  مػػػػف بػػػػًلؿ 

ت الحلي ػػػ  التػػػإ تمػػػاعلىـ علػػػ  تنظػػػيـ المػػػالة كرلطيػػػا كاػػػؽ اِ مػػػتراتيجياعلػػػ  تعلػػػيميـ 
لالمعلكمػػػات المبزنػػػ  لػػػلييـ لتعزيػػػز الػػػتعلـ اضػػػًلن عػػػف بلػػػؽ لييػػػ  ايجاليػػػ  للػػػتعلـ كتحفيػػػز 
ػا اشىتمػاـ لػالمعلميف  المتعلـ عل  التفايػر اػإ ا اػالة منيػا اػإ َل نػاا البلمػ  كراعػت ليضن



  

 

 
  

 

 

3  

 

 .لبحث: التعريف با
 

  الجليل اإ الكاقػح الترلػكم كاشرتقػاا مف بًلؿ إاراايـ اإ لكرات تلريلي  مف َلجؿ مكاال
 (308، 3006لالممتكل العلمإ كالمينإ كالنيكض ليما)علل المًلـ، 

مػػػؤتمرنا جػػػاا ايػػػو التتايػػػل علػػػ  تطػػػكير  3005اػػػذلؾ لقامػػػت الجامعػػػ  الممتنصػػػري  عػػػاـ  
لاِ مػػػتراتيجيات  العمليػػػ  التعليميػػػ  لاػػػؿ جكانليػػػا التػػػلاا مػػػف اأَلىػػػلاؼ كالمحتػػػكل كانتيػػػاان 

           ،3005حلي ػػػػػ  مػػػػػف َلجػػػػػؿ اشرتقػػػػػاا لعمليػػػػػ  التعلػػػػػيـ كالػػػػػتعلـ )الجامعػػػػػ  الممتنصػػػػػري ، ال
69-79) 
ضػركرة اتجػاه مجمكعػ  مػف التكصػيات مػف لىميػا  كقل اتفقت تلؾ المؤتمرات علػ     

الترلي  الحلي   نحك المتعلـ مف بًلؿ تفعيؿ لكره التعليمإ كماػاراتو الفعالػ ، اضػًلن عػف 
متراتيجيات التلريس الحلي   التإ تراعإ ممتكل نمػك الطللػ  اىتماميا الك  اضح لتماليب كاِ 

كحاجػػػػػاتيـ كميػػػػػكليـ كقػػػػػلراتيـ كبلػػػػػراتيـ المػػػػػالق  اضػػػػػًلن عػػػػػف إ ػػػػػارة اىتمامػػػػػاتيـ لالمػػػػػالة 
اللرامي ، كالتإ ياكف اييا نااط المػتعلـ محكرينػا كَلمامػينا مػح اقتصػار لكر المػلرس علػ  

 (2، 3005 المتالع  كالتكجيو. )الاعلإ،
الجامعإ اف يتحكؿ مػف ناقػؿ  اذكعل  كاؽ تلؾ التكصيات لصلح لزاما عل  اأُلمت    

للمعرا  ِإل  متعلـ كمتلرب مكااب للتطكرات الحاصل  لينمك كيتطكر مينيػا كلااليمينػا اػإ 
يػػػػتماف مػػػػف للاا لكره اػػػػإ اللحػػػػث كالتقصػػػػإ كممارمػػػػ  الػػػػلكر الترلػػػػكم كا راػػػػالم للنػػػػاا 

نميتيػػػا اػػإ جميػػػح الجكانػػب كاف َلم تقصػػػير يػػنعاس مػػػللا علػػ  َللايػػػو ابصػػي  المػػتعلـ كت
ِإذ تاػػير تقػػارير التنميػػ  اِ نمػػاني  العرليػػ  حػػكؿ  ، والتلريمػػإ كعلػػ  نكعيػػ  التعلػػيـ كجكلتػػ

مػػتراتيجياتو ِإلػػ  تػػلنإ مؤاػػرات جػػكلة التعلػػيـ لػػلل  الليػػ  الجامعػػات  التعلػػيـ الجػػامعإ كاِ 
لمعػػايير المعػػكؿ علييػػا كاف ضػػعؼ األلاا التلريمػػإ % َعلَػػ  كاػػؽ ا60العرليػػ  ِإلػػ  لكف 

 (2، 3009احل العكامؿ الرييم  اإ تلنإ جكلة التعليـ العالإ. )الجنالإ، 
الكامػػع  لامػػتراتيجيات الػػتعلـ المتنكعػػ  كقلرتػػو علػػ  امػػتبلاميا معراػػ  المعلػػـ  إن      

اػايق  كممتعػ  معرا  الظركؼ المنامل  للتطليؽ لحيث تصلح عمليػ  الػتعلـ  عل تماعله 
كك يق  الصػل  لحيػاتيـ اليكميػ  كاحتياجػاتيـ كر لػاتيـ  كتطلعػاتيـ  للطلل  كمنامل  لقلراتيـ 

ِإمػػتراتيجيات التػػلريس الحلي ػػ  تمػػاعل  عماؿامػػت( 35، 3099 ،الحيلػػك الممػػتقللي  )مرعػػإ 
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 .لبحث: التعريف با
 

اإ تحقيػؽ نتاجػات اعالػ  لابػؿ الصػؼ، ِإذ تػكلم ِإلػ  تحقيػؽ تايػر اػإ مػلكؾ المتعلمػيف 
مي  قلراتيـ عل  التفاير كا للاع ك تعطإ لاؿ مػف المعلػـ كالمػتعلـ للكارا معينػ  تبػلـ كتن

 (999، 3093النتاجات التعليمي . )حمالن  كعليلات، 
، ِإذ تجعػػؿ مػػف العمليػػ  اذكاف عػػلـ كضػػكح ا مػػتراتيجيات التلريمػػي  لالنمػػل  لُ مػػت    

لػػَت ر اِ مػػتراتيجيات اػػإ  األمػػتاذضػػعؼ معراػػ   ، امػػا َلف  التعليميػػ  لرمتيػػا عرضػػو للفاػػؿ
تحقيػػػػؽ اليػػػػلؼ المطلػػػػكب مػػػػف المماػػػػف اف يعرقػػػػؿ الممػػػػيرة التعليميػػػػ ، ِإذ تلعػػػػب لكرا اػػػػإ 
تحقيػؽ اأَلىػػلاؼ التعليميػ ، كيتكقػػؼ نجػاح اللػػرامي التعليميػ  اػػإ تحقيػؽ اأَلىػػلاؼ المرجػػكة 

مػػالة ملػػالئ منيػػا علػػ  اعاليػػ  ىػػذه اِ مػػتراتيجيات اػػإ المػػكال اللرامػػي  لاػػاؿ عػػاـ كاػػإ 
 اِ براج لااؿ باص.

يتكقػؼ تعلميػا علػ  اشىتمػاـ لالتحصػيؿ اللرامػإ  ايإ مف المكال اللرامي  التإ ش    
نمػػااقػػط  ينلاػػإ اف يراػػز علػػ  الجكانػػب اأُلبػػرل للمػػتعلـ المػػؤ رة اػػإ عمليػػ  التعلػػيـ مػػف  كا 

الػػتعلـ لاػػإ ش ه اػػإ عمليػػ  بػػًلؿ اشىتمػػاـ لااتمػػاب المػػتعلـ الميػػارات التعليميػػ  التػػإ تفيػػل
كىػإ يتحكؿ التعلـ ِإل  مجرل )العرض كالتلقيف(، أَلن يػا تحتػاج مػف المػتعلـ تفػاعًلن ايجاليػا 

مػالة اايرىػا مػف المػكال اللرامػي  التػإ تتطلػػب التنكيػح كالتجليػل الممػتمر مػف َلجػؿ تر يػػب 
 رايػػػػػؽالطالمتعلمػػػػػيف كجػػػػػذليـ نحػػػػػك المػػػػػالة التعليميػػػػػ  كشن يػػػػػتـ ذلػػػػػؾ إش  لامػػػػػتبلاـ احػػػػػلث 

 كاألماليب لتلريميا. 
تعتمػػل مػػالة ملػػالئ اِ بػػراج لاػػاؿ َلمػػاس علػػ  الحػػس الفنػػإ عنػػل المبػػرج الػػذم     

يحػػاكؿ جاىػػلا تحكيػػؿ نػػص ماتػػكب مػػف قلػػؿ المكلػػؼ ِإلػػ  اػػًلـ منطػػكؽ مػػف قلػػؿ المم ػػؿ 
 لمماعلة مجمكع  مف العامليف كالفنييف مح المبرج.

لكات التػػػإ يمػػػتعيف ليػػػا المبػػػرج اف الصػػػكر كالصػػػكت كالحراػػػ  كاأللػػػكاف ىػػػإ األَ     
كعليو شلل اف يمتلؾ ال قااػ  العاليػ  اػإ اشمػتعان  لاػؿ ذلػؾ اػإ َل نػاا التنفيػذ كا اػالة مػف 
اػؿ الاػكالر التػإ تعمػػؿ معػو معتمػلا ملػػلل التعػاكف كالعًلقػات اشيجاليػػ  ايمػا لػيف الجميػػح، 

فاىيـ الباص  لمالة )ملػالئ التنكع اإ لماليب تعلـ الطلل  يماعلىـ عل  ااتماب الم ِإف  
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 .لبحث: التعريف با
 

اِ بػػراج(، ِإذ تتطلػػب اف ياػػكف الػػتعلـ عػػف طريػػؽ المػػمح كاللصػػر كاأَلناػػط  ذات الطػػالح 
 الحراإ اضًلن عف اف التنكيح يماعل عل  مراعاة الفركؽ الفرلي  لينيـ.

عل  الملرس اشعتمال عل  ِإمتراتيجيات حلي   تتمحكر حػكؿ  لن ولذا ترل اللاح       
، كتجعلػػػو عنصػػػرا رييمػػػا اػػػإ العمليػػػ  التعليميػػػ ، لاػػػكف ىػػػذه اِ مػػػتراتيجيات اعالػػػ  المػػػتعلـ

اشمتقصػػػاا كاللحػػػث اػػػإ الطرايػػػؽ لاللاح ػػػ  كمبتلػػػرة اػػػإ عليػػػل مػػػف اللرامػػػات كقػػػل قامػػػت 
لمعراػ   )*(مجمكع  مػف اأَلمػاتذة المبتصػيفللل  مالة ملالئ اِ براج المتلع  اإ تلريس

يف يعتمػػلكف اأَلمػػلكب يجػػلت لف معظػػـ التلريمػػاك المػػالة اأَلمػػلكب المتلػػح اػػإ تػػلريس ىػػذه 
اِ مػػػػتراتيجيات الحلي ػػػػ  اػػػػإ  كاػػػػإ ضػػػػكا التطػػػػكر الحاصػػػػؿ اػػػػإ ،التقليػػػػلم اػػػػإ تلريمػػػػيا

التلريس َلعطت اشىتماـ األالر للمتعلـ مف بًلؿ اشىتمػاـ لقلراتػو كقاللياتػو كميكلػو ايػإ 
مػتكيات ا لراايػ  العليػا للمػتعلـ مػف تبتلؼ عف األماليب التقليلي  لؿ َلن يا تراز علػ  الم

بػػػًلؿ ا اػػػالة مػػػف القػػػلرات الاامنػػػ  لليػػػو لػػػذلؾ ظيػػػرت نظريػػػات ترلكيػػػ  ِعػػػل ة تراػػػز علػػػ  
ااتمػػػاب الطللػػػ  عػػػلل مػػػف الميػػػارات العقليػػػ  كاشجتماعيػػػ  كالحرايػػػ  التػػػإ تمػػػاعلىـ علػػػ  

 ااتماب عل  المعرا  لتنفميـ. 
التػػلريس  مػػاجليػػلتيف اػػإ التػػلريس كىف ييتإمػػتراتيجارتػػتت اللاح ػػ  لف تطلػػؽ  ليػػذا    

( ملػالئ اِ بػراج) مػالةاػإ عل  كاػؽ ِإمػتراتيجيات الػذاااات المتعػللة كالتػلريس التلػاللإ 
مػػعيا منيػػا اػػإ التعػػرؼ علػػ  اِ مػػتراتيجي  األا ػػر ااعليػػ  اػػإ تػػلريس تلػػؾ المػػالة.مف ىنػػا 

 حللت اللاح   ماال  اللحث اإ المؤاؿ اآلتإ:
في تطويير  ِإمتراتيجيتإ الذاااات المتعللة كالتلريس التلػاللإ ايؼ يماف امتبلاـ

 تدريس مادة مبادئ اإِلخراج ؟
 

 

 ية البحث أهمَثانًيا: 

                                                 

 جامع  المكصؿ.  ،الي  الفنكف الجميل ، ل.ل محمل إمماعيؿ الطايإ )*(
 جامع  المكصؿ. ،الي  الفنكف الجميل  ،ل.ل لاار عللالانإ     
 جامع  الممتنصري . ،الي  الترلي  اأَلمامي  ،جامـل.ـ.ل علل الرضا      
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 .لبحث: التعريف با
 

ِإف  اِ متراتيجيات التلريمي  الحلي   تاػكف قايمػ  علػ  جيػل المعلػـ كالمػتعلـ كنظػرنا     
مػػػػػف  االيػػػػػرن  الن يمػػػػػتبلـ عػػػػػل لفبتًلاػػػػػات لػػػػػيف المتعلمػػػػػيف امػػػػػتكجب علػػػػػ  المعلػػػػػـ ِإلػػػػػ  اش

نػػػػػكع اػػػػػإ امػػػػػتبلاـ لت تتميػػػػػزالػػػػػذاااات المتعػػػػػللة التػػػػػإ  ِإمػػػػػتراتيجي  منيػػػػػااِ مػػػػػتراتيجيات 
امػػتبلاـ ىػػذه التنػػكع مػػيؤلم لالطللػػ  ِإلػػ   اػػاف جيػػ  ُلبػػرلمػػف ك  الفرعيػػ  اِ مػػتراتيجيات

لمجريػػات اأَلحػػلاث التعليميػ  كالتعلميػػ  التػػإ تجػرم اػػإ  راػػ  الصػؼ ممػػا مػػيعمؿ ه اشنتلػا
 (309، 3007ايط عملي  ا لراؾ )نكاؿ، عل  تن

ِإمػػػتراتيجي  الػػػذاااات المتعػػػللة ل لتػػػت نجاحيػػػا اػػػإ المجػػػاؿ الترلػػػكم كالتعليمػػػإ  ِإف      
كذلػػؾ مػػف بػػًلؿ النظػػرة الحلي ػػ  التػػإ ل لتتيػػا ايمػػا يبػػص القػػلرات الذىنيػػ  للمتعلمػػيف، ِإذ 

يػؼ للػذااا اػإ المػالؽ لكضحت األماليب الترلكي  التإ يتـ التعامؿ معيا، ااف ىنػاؾ تعر 
الػػذم اػػاف ينظػػر لػػو علػػ  انػػو كحػػلة كاحػػلة مكلػػل ليػػا الفػػرل لنمػػل  كاميػػ  معينػػ ، اػػإ حػػيف 
لكضػػحت ِإمػػتراتيجي  الػػذاااات المتعػػللة شبػػتًلؼ لػػيف اأَلاػػرال اػػإ َلنػػكاع الػػذاااات التػػإ 
لػػػلييـ كاػػػإ َلمػػػلكب امػػػتعماليا كىػػػذا يقػػػكل ِإلػػػ  مفيػػػـك تطليقػػػإ جليػػػل ماػػػاير للممارمػػػات 

ترلكيػػػػػ  كالتعليميػػػػػ  المتلعػػػػػ  اػػػػػإ المػػػػػالؽ التػػػػػإ ُتؤاػػػػػل علػػػػػ  كجػػػػػكل اشبتًلاػػػػػات العقليػػػػػ  ال
 (992، 3007كاألماليب المتناقض  اإ ملكؾ اللارم )اشىلؿ، 

علػػ  تكمػػيح حصػػيلتيـ التلريمػػي   يفنظريػػ  الػػذاااات المتعػػللة تمػػاعل المعلمػػ ِإف  
التػإ تصػؿ ِإلػ  لالػر قػلر لحيث تضـ اإ طياتيا مجمكع  مف الطرؽ كاألماليب كالمػكال 

ما يماعل اإ التعػرؼ علػ  قػلراتيـ العقليػ  لاػاؿ ممف المتعلميف عل  ابتًلؼ ذااااتيـ 
المتعلميف مػف التنػكع اػإ ااتمػاب مجمكعػ  مػف الميػارات كالبلػرات اػإ حػؿ  تاالكللالر 

 (907-88، 3002المااًلت. )جالر، 
ػا )مف اِ متراتيجي  تعتمػل علػ  الػتعلـ التػإ  التلالليػ (اِ مػتراتيجي  ات الحلي   ليضن

التعػػػاكنإ كىػػػإ ناػػػاط تعليمػػػإ يقػػػـك علػػػ  الحػػػكار لػػػيف اػػػؿ مػػػف المػػػتعلـ كالمػػػلرس َلك لػػػيف 
طالب ك بر كمضمكف ىػذه الفاػرة اف يعمػؿ الطللػ  اػإ مجمكعػات تػكزع اييػا األلكار مػح 

ة ابتيػػػار اقػػػر ل قػػػـككجػػػكل مراػػػل َلك قايػػػل لاػػػؿ مجمكعػػػ  يقػػػـك لتكحيػػػل لعضػػػاا مجمكعتػػػو كي
كاحػػلة مػػف المػػالة كلعػػل تلػػالؿ الفقػػرة لػػيف اااػػ  األعضػػاا كمناقاػػ  مػػا تضػػمنتو مػػف َلااػػار 
ك راا يبتار مرال  بر ليقكل المجمكعػ  اطػرح اقػرة جليػلة يتلػاللكف األلكار اييػا ،كيجػرم 
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 .لبحث: التعريف با
 

تاػػػػجيح المتعلمػػػػيف علػػػػ  طػػػػرح األمػػػػيل  حػػػػكؿ مضػػػػمكف المكضػػػػكع كاف يتمػػػػاالكا ليعمقػػػػكا 
 (922 ،3008ياامإ كاللليمإ،ممتكل ايميـ للمالة. )ال

ِإمػػػتراتيجي  التػػػلريس التلػػػاللإ مػػػف اِ مػػػتراتيجيات التػػػإ تجعػػػؿ الطالػػػب يتحمػػػؿ ِإف  
اضػػًلن ممػػؤكلي  تعلمػػو كمػػف بػػًلؿ ذلػػؾ تماػػف الطالػػب مػػف الكصػػكؿ ِإلػػ  المعراػػ  لنفمػػو 

ذلػػؾ عمليػػا علػػ  زيػػالة ضػػلط الطللػػ  اػػإ الصػػفكؼ، كىػػإ محاكلػػ  ايجاليػػ  متلاللػػ   علػػ 
كاعػػػلة  ِإمػػػتراتيجي اشجتمػػػاعإ لػػػيف طراػػػإ التفاعػػػؿ كىمػػػا المػػػتعلـ كالمعلػػػـ، كتعػػػل  للتفاعػػػؿ

اػػػػػإ مكاقػػػػػؼ مبتلفػػػػػ . )اليااػػػػػمإ  اِ مػػػػػتراتيجي لالنمػػػػػل  للطللػػػػػ ، كيماػػػػػف امػػػػػتعماؿ ىػػػػػذه 
 (  922، 3008كاللليمإ، 

لرامػات التػإ امػتبلمت اللحػكث ك الكمف بًلؿ اطًلع اللاح   علػ  مجمكعػ  مػف 
ت المتعػػػللة كالتػػػلريس التلػػػػاللإ كتطليقيػػػا اػػػإ مػػػكال علميػػػ  كترلكيػػػػ  ِإمػػػتراتيجيتإ الػػػذاااا

ااعليػػػػ  ىػػػػاتيف  اللحػػػػكث كاللرامػػػػات َلاػػػػلت اقػػػػلمنكعػػػػ  اػػػػإ مبتلػػػػؼ المراحػػػػؿ اللرامػػػػي ، 
إش  اف  ،اػػإ تحمػػف الػػتعلـ كراػػح ممػػتكل المبرجػػات التعليميػػ  لػػلل الطللػػ  اِ مػػتراتيجيتيف

 تػػيفلـ مجتمع ااانتػػ تيفمنفػػرل مػػتراتيجيتيفا ِ اللاح ػػ  لػػـ تجػػل َلم لرامػػ  امػػتبلمت ىػػاتيف 
 .اِ براجا اإ تلريس مالة ملالئ ماإ قياس ااعليتي

 كمما تقلـ تتجل  لىمي  اللحث الحالإ لاآلتإ:
ِإف  امتبلاـ ِإمتراتيجيتإ الػذاااات المتعػللة كالتػلريس التلػاللإ اػإ تػلريس مػالة  .9

لريس المػػالة لامػػتبلاـ ملػػالئ اِ بػػراج ىػػإ لعػػكة للبػػركج ممػػا ىػػك مػػتلكؼ اػػإ تػػ
الطرايؽ التقليلي  كىذا مػا ينػالم لػو ا يػر مػف الترلػكييف اػإ الكقػت الحاضػر، ِإذ 

 اذجيػلعكف ِإلػ  ضػركرة ممػايرة اشتجاىػات الحلي ػػ  اػإ التػلريس اػإ تجريػب نمػػ
 ِإمتراتيجيات جليلة التإ تكلم ِإل  نتايي ايجالي .

 إمػػتراتيجيتإشمػػتبلاـ يػػ  التعليميػػ  ِإف  ىػػذه اللرامػػ  قػػل تفيػػل القػػايميف علػػ  العمل .3
الػػػذاااات المتعػػػللة كالتػػػلريس التلػػػاللإ اػػػإ تػػػلريس مػػػالة ملػػػالئ اِ بػػػراج كذلػػػؾ 

 قل امتبلمت اإ مكال لرامي  ُلبرل اإ ىذه المالة. ا متراتيجيتيفلاكف ىاتيف 
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 .لبحث: التعريف با
 

لاػالت القػػايميف علػ  العمليػػ  التعليميػػ  مػف البطػػط اللرامػػي  التػإ لعػػلت ليػػاتيف  .2
تيجيتيف كشمػػػػػيما طرايػػػػػؽ التػػػػػلريس مػػػػػف َلجػػػػػؿ تعلػػػػػـ ايفيػػػػػ  ا اػػػػػالة مػػػػػف ا مػػػػػترا

 اِ متراتيجيات الحلي   اإ التلريس.
علػػ  حػػل علػػػـ اللاح ػػ  اف ىػػذه اللرامػػػ  تعػػل َلكؿ لرامػػ  تػػػكازف لػػيف امػػػتراتيجتإ  .2

الذاااات المتعللة كالتلريس التلاللإ اإ تػلريس مػالة ملػالئ اِ بػراج ممػا يفػتح 
ُلبػػػرل تتنػػػاكؿ اِ مػػػتراتيجيات نفمػػػيا اػػػإ ممػػػتكيات لرامػػػي  المجػػاؿ لمػػػاـ لحػػػكث 
 .مبتلف  كمكال ُلبرل

 
 هدف البحث:ثالًثا: 

 ييلؼ اللحث الحالإ إل :
الذاااات المتعللة كالتلريس التلاللإ اإ تنمي  لعػض المبرجػات  إمتراتيجيتإَل ر   

 التعليمي  للل طلل  قمـ الترلي  الفني  اإ مالة ملالئ اِ براج.
 
  فرضيات البحثابًعا: ر

 ؽ ىلؼ اللحث صيات الفرضيات التالي  يكلتحق

( لػيف متكمػط لرجػات 0،05عنل ممتكل لشلػ  ) معنكي ش تكجل اركؽ ذات لشل   .9
اأَلكلػ  التػإ لرمػت علػ  كاػؽ ِإمػتراتيجي  الػذاااات المتعػللة  التجريلي المجمكع  

علػػ  كاػػؽ ِإمػػتراتيجي   ك متكمػػط لرجػػات المجمكعػػ  التجريليػػ  ال انيػػ  التػػإ لرمػػت
 .األكل التحصيلإ لصالح المجمكع  التلريس التلاللإ اإ اشبتلار 

( لػيف متكمػط لرجػات 0،05عنل ممتكل لشلػ  ) تكجل اركؽ ذات لشل  معنكي ش  .3
اأَلكلػ  التػإ لرمػت علػ  كاػؽ ِإمػتراتيجي  الػذاااات المتعػللة التجريلي  المجمكع  

  ال انيػػ  التػػإ لرمػػت علػػ  كاػػؽ ِإمػػتراتيجي  كمتكمػػط لرجػػات المجمكعػػ  التجريليػػ
 .لصالح المجمكع  ال اني  التلريس التلاللإ اإ اشبتلار الميارم

 
 

 حدود البحث خامسًا: 
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 .لبحث: التعريف با
 

 جامع  ليال  /المرحل  ال ال  .الي  الترلي  اأَلمامي   طلل  قمـ الترلي  الفني  .9
 .3092-3092العاـ اللرامإ  .3
 . مالة ملالئ اِ براج .2

 حديد المصطلحات تسادسًا: 

   :الذكاءات المتعددة .1
مجمكعػػ  مػػف الميػػارات التػػإ تماػػف الفػػرل مػػف حػػؿ ( )لَتن يػػا 9982عرايػػا اػػارلنر ) -

 (Gardner, 1983: 2المااًلت التإ تصالاو اإ الحياة( )
نفمػي  لمعالجػ  المعلكمػات التػإ –ليكلكجي   ِإمااني  )لَتن يا (9997)عرايا اارلنر  -

 (.لليي  ال قاايػ  َلك بلػؽ المنتجػات التػإ ليػا قيمػ  اػإ  قااػ  مػايماف تنايطيا اإ ا
 (27، 9997)اارلنر، 

 امػػػتعماؿ يػػػ معراػػػإ يمػػػع  لكصػػػؼ ايف ( )لنمػػػكذج3002) جػػػالركاػػػذلؾ عرايػػػا  -
 (  32، 3002)جالر،  (ذااييـ لحؿ المااًلت كتاايؿ النكاتي اأَلارال

لعقليػػػ  المتمػػػايزة القاللػػػ  الميػػػارات ا)(لَتن يػػػا 3006)علػػػل المػػػميح كشاػػػيف  كيعرايػػػا -
 (.929 ،3006للتنمي ( )علل المميح كشايف، 

نػػاتي جليػػل  إضػػاا القػػلرة علػػ  حػػؿ الماػػاًلت َلك  ( )لَتن يػػا3008)عرايػػا حمػػيف  -
اػػػإ ذلػػػؾ علػػػ   معتمػػػلاال قاايػػػ   اِ طػػػاراتمػػػف  لا ػػػرقيمػػػ  مػػػف كاحػػػل َلك  ذاياػػػكف 

 (98، 3008)حميف،  (متطللات ال قاا  التإ نحيا اإ انفيا
:لنيػػ  معقػػلة تتػػتلؼ مػػف عػػلل اليػػر مػػف القػػلرات 3090عرايػػا  لػػارم كللػػك اػػعيرة  -

المنفصػػػل  كالممػػػتقل  عػػػف لعضػػػيا لحيػػػث تاػػػاؿ اػػػؿ قػػػلرة منيػػػا نكعػػػا باصػػػا مػػػف 
 (79، 3090الذااا تبتص لو منطق  معين  مف اللماغ. ) لارم كللك اعيره، 

 الطالػػػبالتػػػإ يمتلاػػػو  العقليػػ  اتللػػػذاااات المتعػػللة ىػػػإ القػػػلر  ا جرايػػػإتعريػػؼ ال -
كالتػػإ تػػـ قيامػػيا كاػػؽ اشبتلػػار التحصػػيلإ  لمكاجيػػ  الماػػاًلت التػػإ يتعػػرض ليػػا

 .الذم لعلتو اللاح  

   :التدريس التبادلي .2
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 .لبحث: التعريف با
 

عػػف مجمكعػػ  مػػف الميػػارات القايمػػ   ةعلػػار  ( )لتنػػو9982)لالنمػػار كلػػركاف عراػػو  -
تعليميػػ   َلناػػط  قػػرااة النصػػكص العلميػػ  ايػػإ اػػإ َل نػػااعلػػ  اللحػػث كاشمػػتلشؿ 

عل  ىيي  حكار ليف الملرس كالطالب َلك ليف الطلل  لعضيـ الػلعض لحيػث  تتتإ
طلقػػػػػػا لِتمػػػػػػتراتيجيات الفرعيػػػػػػ  )التلبػػػػػػيص، التمػػػػػػاؤؿ، التنلػػػػػػؤ،  األلكاريتلػػػػػػاللكف 

 .التكضيح( مما يماعل عل  تنمي  ميارات الفيـ كالتفاير(

 (palinsar & brown ،1984 ،117( 
التػػػلريس الػػػذم يتضػػػمف المػػػلرس كالطالػػػب اػػػإ  ( )لتنػػػو9997) ميػػػؿ ليفػػػيفعراػػػو  -

المحال ػ  يمػتبلـ القايػل )المػلرس  كاػإ َل نػااؼ ِإل  ايـ عميؽ للػنص لمحال   تي
كالتلبػػػػيص كالتنلػػػػؤ  األمػػػػيل كىػػػػإ التكضػػػػيح كتكلػػػػل  إجػػػػرااات  لرلعػػػػَلك الطالػػػػب( 

 ( 92، 3093الحميلاف،الممتقللإ لمحتكل النص )

تفاعليػػػػ  علػػػػ  ىيػػػػتة حػػػػكار لػػػػيف الطللػػػػ   ( )إجػػػػرااات3009)الاػػػػعيلإ  اماعراػػػػو -
ػػػػػػػػا يتلػػػػػػػػاللكف ايػػػػػػػػو للكار التػػػػػػػػلريس، طلقػػػػػػػػُا  كالمػػػػػػػػلرس َلك الطللػػػػػػػػ  لعضػػػػػػػػيـ لعضن

: 3009ِ مػػػتراتيجيات ارعيػػػ  )التنلػػػؤ كالتمػػػاؤؿ كالتكضػػػيح كالتلبػػػيص( )الاػػػعيلإ،
20.) 

تػإ تمػتيلؼ لَتن يػا ِإمػتراتيجي  تفاعليػ  تعاكنيػ  كال( )3006) اعراتػو رلياا تكل لما  -
تفاعؿ القػارئ مػح المػالة كتناػيطو لبلراتػو المػالق ، كا اػالة مػف ىػذه البلػرات اػإ 

 . )(كالحجػػي التػػإ يتضػػمنيا لنػػاا المعراػػ  الجليػػلة، كامػػتنلاط اأَلااػػار الرييمػػ ،

Todd 2006:5.) 
 صػػػكرة حػػػكار متلػػػالؿ لػػػيف المػػػلرس يتبػػػذناػػػاط تعليمػػػإ ) (3008) زيتػػػكفعراػػػو ك  -

)زيتػكف  .(كالل  لعضيـ مح الػلعض حػكؿ قطعػ  مػف نػص مقػر كالطلل  َلك ليف الط
3008 ،332) 

اػػإ  األلكارناػػاط تعليمػػإ يقػػـك علػػ  الحػػكار كتلػػالؿ ( )3009)  عطيػػعراػػو كقػػل  -
َلك لػػيف الطللػػ  كالمعلمػػيف كىػػإ تتتمػػس علػػ   لنفمػػيـالعمليػػ  التعليميػػ  لػػيف الطللػػ  

 (982، 3009)عطي ،  (الحكار
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 .لبحث: التعريف با
 

علػػػ  الحػػػكار الجمػػػاعإ الػػػذم يػػػتـ لػػػيف  يعتمػػػللكب َلمػػػ كالتعريػػػؼ ا جرايػػػإ ىػػػلمػػػا  -
المػػلرس كالطللػػ  كلػػيف الطللػػ  لنفمػػيـ علػػ  َلمػػاس اِ مػػتراتيجيات األرلعػػ  التنلػػػؤ 

كذلػػؾ مػػف َلجػػؿ زيػػالة الفيػػـ كاشمػػتيعاب التػػإ يػػتـ كالتمػػاؤؿ كالتكضػػيح كالتلبػػيص 
 .الذم لعلتو اللاح   كالميارم ا لًلبتلار التحصيلإقياميا كاقن 

  :اإِلخراج المسرحي . مبادئ3
( )ىإ تقػليـ الممػرحي  ِإلػ  المتفػرجيف علػ  باػل  الممػرح 9973)ليف( ) اعراي -

مػػف قلػػؿ المم ػػؿ الػػذم يمػػتعيف لػػالقيـ اللراماتيايػػ  االحراػػ  كالصػػكت ممزكجتػػاف 
 (22، 9973لاأَلااار كالعكاطؼ كلتكجيو المبرج(. )ليف، 

مف اتنيا تحليل الكمػايؿ  اؿ العناصر التإ لعلال إى) (9992لعارم)ا اعرايك  -
الظػػػاىرة للعػػػرض الممػػػرحإ كىػػػإ الكمػػػايؿ الماليػػػ  الملمكمػػػ  كالضػػػركري  كيتم ػػػؿ 

كتنظػػيـ اللركاػػات كتػػلقيؽ تصػػميـ  األلكاراػػإ ابتيػػار الممػػرحي  كتكزيػػح  األعػػلال
 (67، 9992)العارم،  (.اللياكر ك يرىا مف ممتلزمات العرض

الػػنص الممػػرحإ مػػف المجػػاؿ  عمليػػ  تحكيػػؿ إىػػ( 9992( )مػػالة)ح اعرايػػ امػػا  -
كالممػػػػػمكع اػػػػػإ يمػػػػػتيلاو  المقػػػػػركا َلك المجػػػػػاؿ الاػػػػػفاىإ ِإلػػػػػ  المجػػػػػاؿ المنظػػػػػكر

 (22، 9992)حمالة،  .(المتفرج
عمليػػػ  تحكيػػػؿ الػػػنص الماتػػػكب مػػػف قلػػػؿ المؤلػػػؼ ِإلػػػ   ىػػػإا جرايػػػإ: تعريػػػؼ الك  -

تػػلرس علػػ  باػل  الممػػرح مػػف قلػؿ المبػػرج، ِإذ  كاألاعػػاؿمجمكعػ  مػػف الحراػات 
 ة لطلل  المرحل  ال ال   قمـ الترلي  الفني .المال

 . المخرجات التعميمية: 4

تتضػػػػػػمف الجكانػػػػػػب المعرايػػػػػػ  كالكجلانيػػػػػػ  كالمياريػػػػػػ   3099عرايػػػػػػا علػػػػػػل المجيػػػػػػل -
كاشلتااريػػػػ  كتقػػػػاس ىػػػػذه الجكانػػػػب لاشبتلػػػػارات التحصػػػػيلي  كمقػػػػاييس اشتجاىػػػػات 

 (2، 3099كابتلارات األلاا. )علل المجيل، 
 جرايػػػإ ىػػػك تنميػػػ  التحصػػػيؿ المعراػػػإ كالميػػػارم لػػػلل طللػػػ  قمػػػـ لمػػػا التعريػػػؼ ا

   .الترلي  الفني  المرحل  ال ال   اإ مالة ملالئ اِ براج



 

 
  

 

 إجراءات البحث
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ً
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 إجراءاث البحث.: 
 

 منهجية البحث وإجراءاته: 

البحاااث الحااا ل  ِلاااعر إألاااإ ستاااير أي اااي إأتاااسياسِةِس  الااا    ات المستاااععة  أن  بمااا      
والسعِيس السب عل  ف  سنمِة بتض المخيةا ت الستيِمِاة لاعل ةيباة اتار السيبِاة الينِاة فا  

باا  الاا   ا خااياج  لاا لا فاا ن ياا ا البحااث ِسةااج نحااو الماانل  السةِي عسمعسااج ماا عة مباا عئ ااأ
 ونااااج أ  ااااي المناااا ي  التيمِااااة مافمااااة لسح ِاااا  أييااااعار  إةيا اسلاااا )الب ح ااااة  فاااا  س اااامِر 

 البحث.
 

 مجتمع البحث:أوالً: 

ف  أياتا ر السيبِاة الينِاة الس بتاة ل يِا ت  –س ون مةسمع البحث من ةيبة ال ر ال  لث   
  041عااععير )مِتاا ن  الباا ل   -المتسن ااِية  -السيبِااة اسيت تااِة فاا  ة متاا ت )عِاا لإ 
  .0   م  مبِن ف  الةعول )3104-3102ة لًب  وة لبة متةيِن ليت ر العيات  

 
 (1جدول )

 َأقسام التربية الفنية– ةالثالث المرحمةمجتمع البحث من طمبة يبين 

 الة متة/  يِ ت السيبِة اسيت تِة
ن ث   وي  المةموع وا 

 29 22 6 عِ لإ

 77 24 42 المتسن ِية

 34 04 01 مِت ن

 041   المةموع

 

 

 

 التصميم التجريبي:

سر اخسِ ي الس مِر السةِيبا  المتايور بسيتايوب المةماوعسِن المس ا ففسِن )س امِر 
بااا   و  ااابة مح ااار  أي   ااال أيتااايوب ِتاااع  ااا بة لاليتااايوب ال ااا ن  و لاااا لمافمساااج  سةِي
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 إجراءاث البحث.: 
 

حععة لحا عث ةبِتة البحث وأييعافج  والسةِيب يو السغِِي المستمع والم بوة ليشيوة الم
ماا  وماح ااة السغِاايات الن سةااة فاا  الح ع ااة نيتاال  وسيتااِيي  واستااب ب الساا  أ اايت عيِااج 

  .3103  027)ال   م   
تامة الس مِر السةِيب  و حسج ي  ال ام ن اسيتا س ليو اول  أن  ف ًا عن "  

ِبا     أن اخسِا ي الس امِر السةي 013  0999إألإ نس ف  مو و  بل  )الزوبت   واخيون  
المن تب ليبحث من أير المياحل ف  البحوث السةِيبِة و لا الن عميِة االخسِا ي ستا عع 
باا  يااو عميِااة سخةااِة أيو  الب حااث إألااإ الو ااول إألااإ النساا ف  المةيوبااة  ف لس اامِر السةِي

    487  3117)أنوي وزن نة   .بين م  ِبِن ال ِيِة الس  ني ت فِل  السةيبة
 (3)مخطط

 ضبط المحكم ذو لمجموعتين التصميم التجريبي

 
 

 
 
 
 عينة البحث انًيا: ث

 الس بعالمسغِي  متس لالمسغِي  الس  فؤ المةموع ت

بِة اسيولإ  السةِي
 
 

 التمي 
متسول سح ِل 

 الوالعِن
 الةنس
 
 

 ال    ات المستععة

 اخسب ي سح ِي  
 اخسب ي مل ي  

بِة ال  نِة   السعِيس السب عل  السةِي
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 إجراءاث البحث.: 
 

اتااار  -ا اااعِة مااان مةسماااع البحاااث سم يااات بةيباااة ال ااار ال  لاااث سااار اخسِااا ي عِناااة 
مباااا عئ  السيبِااااة الينِااااة فاااا   يِااااة السيبِااااة اسيت تااااِة ة متااااة عِاااا لإ  الاااا ِن ِعيتااااون ماااا عة

خياج  إأ  بي  عععير )  ة لب وة لبة وة   االخسب ي بن   عيإ االعسب يات اآلسِة:  29ااأ
 .ل  ون الب ح ة سعِيتِة ف  م  ن ال يِة نيت -
اتااار السيبِاااة الينِاااة اتاااستعاع  ليستااا ون ماااع الب ح اااة فااا  س اااعِر الستااالِات  علأبااا -

 البحوث وسنيِ ي . الازمة اةيا  سةيبة
 من تبة ععع الةيبة وبن ِة ال يِة ليسةبِ  السةيبة. -

اسيولااإ ستيمااات الماا عة بةِي ااة الااا    ات  سةااِيبِسِنيااإ مةماااوعسِن عساار س تااِملر 
وال  نِة ستيمت الم عة ب لساعِيس السبا عل  بيا  عاعع  ةوة لب   ة لب 09المستععة بي  عععي  )

   ة لًب  وة لبة.31أيفياعي  )
 العينة االستطالعية:

  ة لًب  وة لبة من ةيبة اتر السيبِاة الينِاة 01سر اخسِ ي عِنة اتسةاعِة بيغت )
 اِي  الة متة المتسن اِية  اعسماعت لسةبِا  االخسبا ي السح –ف   يِة السيبِة اسيت تِة 

خااااياج لستااااير متااااسول و ااااوح ف ياسااااج ومت ماااال ال ااااتوبة  المتيفاااا  فاااا  ماااا عة مباااا عئ ااأ
 .وفت لِة البعافل الخ ةفة والسمِِز لي ياسج

 تكافؤ مجموعتي البحث:
حااععت الب ح ااة المتيوماا ت الت مااة ليمستيمااِن ماان خااال م  بيااة أيفااياع عِنااة البحااث 

  مو ااااوع ت فاااا   إةيا اسلاااا  ولاااات وبتااااع العياتااااة واالتااااسةاع لاااابتض العياتاااا ت الساااا  سن
خااياج ساار االسياا   مااع م فاا  سحعِااع بتااض المسغِاايات الخ  ااة ب ل اابة  المشاايفِنباا عئ ااأ

ااع التشااواف  سيفااياع عِنااة البحااث عيااإ مةمااوعسِن  لسح ِاا  الس اا فؤ  وعيااإ الاايتر ماان السوِز
لمةماوعسِن فا  سةِيبِة أولإ وسةِيبِة   نِة إال  أن الب ح ة ايسست أةيا  الس  فؤ بِن سيا ا

عااعع ماان مسغِاايات الساا  ستس ااع أين لاا  سااؤ ي فاا  النساا ف  وحي اا  عيااإ تااامة السةيبااة  ماا  
 حععي  الخبيا  وي :

 
 التمي الزمن  ليةيبة محتوب  ب سشلي. -
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 إجراءاث البحث.: 
 

نالمتسول الستيِم   -  .لالبِو
 الةنس. -

 بن ً  عيإ م  س عر أيةيت الب ح ة س  فًؤا لمسغِيات البحث  م  ِسس :
 زمني باألشهر:العمر ال .1

ح ااايت الب ح اااة عياااإ المتيومااا ت المةيوباااة فِمااا  ِخااات أيعمااا ي أيفاااياع مةماااوعس  
اال ةمِااع اسيعماا ي  استاافيةالبحااث ماان خااال مةموعااة ماان  الساا  وةلاات الااِلر  إأ  ساار سحِو

بِااة 0ب سشاالي الميحاا  يااار )   وساار اتااسخياج المسوتااة الحتاا ب  سيعماا ي المةموعااة السةِي
بِاااة ال  نِاااة فبيااا  )368,300اسيولاااإ  إأ  بيااا  ) ااا  المةموعاااة السةِي   369,201  شااالًيا أيم 

سِن ب لتاااااعع )   t-testشليا ب تااااستم ل االخسباااا ي الساااا ف  لتِنِسااااِن متااااس يسِن تِااااي مستاااا ِو
لمتيفاة عاللااة اليايو  ااح اا فِة  سباِن ان اليااي  لاِس باا   عاللاة إح اا فِة عناع متااسول 

  ا اااااااااااااغي مااااااااااااان ال ِماااااااااااااة 1,88)    إأ    نااااااااااااات ال ِماااااااااااااة الس فِاااااااااااااة المحتاااااااااااااوبة10 1)
اااااة )130 3)الةعولِااااة   عاللااااة عيااااإ ان مةماااااوعس  البحااااث مس ااااا ففسِن 27  وبعيةااااة حِي

   ِبِن  لا.3إح  فًِ  ف  التمي الزمن  والةعول )
 

 (2جدول )
المحسوبة والجدولية  tيبين قيم الوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمتي 

 جريبية الثانية في متغير العمر لمجموعتي البحث التجريبية االولى والت

 ع -س العدد المجموعات
( Tقيمة )

 المحسوبة
 الجدولية

 الداللة

 8،>،: 2،899>8 91 التجريبية االولى 
،،22 8،،89 

 غير دال

 :89،: ،;1،9>8 ،8 التجريبية الثانية

 
 
 :المستوى الدراسي لألبوين .2
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 إجراءاث البحث.: 
 

 وُأملااا ت آلبااا  ول العياتااا  ح ااايت الب ح اااة عياااإ المتيومااا ت السااا  سستيااا  ب لمتاااس
عيااإ االتااسم ية المتيوماا ت الخ  ااة بلاار  وبسةبِاا   إأةاا بسلرمةمااوعس  البحااث ماان خااال 

ليمةمااوعسِن عنااع اآلباا   واُسملاا ت بتااع ان عمةاات الخاِاا  الساا  بياا    3اخسباا ي ميبااع ) اا 
  أي لاااايت نساااا ف  السحيِاااال عااااعر وةااااوع فاااايو   ات عاللااااة 0عااااعع اسيفااااياع فِلاااا  أااااال ماااان )

بِاة ال  نِاة  إأ  بيغات اِماة ميباع  اا   إح ا  فِة باِن المةماوعسِن السةِيبِاة اسيولاإ والسةِي
  ويا  ا اغي مان الةعولِاة الب لغااة 17،0المحتاوبة لس ايايات المتاسول الستيِما  ل باا   )

ااة )10 1  عنااع متااسول عاللااة )99 0)   وياا ا ِشااِي إألااإ ان المةمااوعسِن 3  وبعيةااة حِي
  2تسول الستيِم  ل ب   و م  مبِن ف  الةعول )مس  ففسِن ف  مسغِي الم

 (3جدول )
الجدولية ودرجة الحرية لمجموعتي البحث في  يو كا المحسوبةي قيمة كا يبين

 متغير تحصيل االباء

 ت
موع

مة
ال

ِنة 
 الت

ععع
ِة  

سعاف
اب

ةة 
وت
مس

عِة 
ععا

إ
 

ور 
عبي

وس
وِي
ب  ل
و

 
و 
م  ف

ف
ِية 
الح
ةة 
عي

 

  ² 
وبة
حت

الم
 

  ² 
ولِة

ةع
ال

 

سيت
ال

 ِي

السةِيبِة 
 اسولإ

09 4 3 6 7 
3 1 70 0 99 

تِي 
السةِيبِة  عال

 ال  نِة 
31 2 3 0 01 

 
 .;من  أقل تم دمج الخليتين ابتدائية ومتوسطة في خلية واحدة كون التكرار المتوقع: مالحظة
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 إجراءاث البحث.: 
 

  3عااااان س ااااايايات المتااااسول الستيِمااااا  لاُلملااااا ت ف اااااع بيغاااات اِماااااة ميباااااع ) ااااا أماااا  
  1.10عناع متاسول عاللاة ) 0,99  وي  ا غي من الةعولِاة الب لغاة )1,60المحتوبة )

اااااة ) ويااااا ا ِشاااااِي إألاااااإ ان المةماااااوعسِن مس  ففسااااا ن فااااا  مسغِاااااي المتاااااسول   3وبعيةاااااة حِي
  .4ةعول )الالستيِم  لاُلمل ت و م  مبِنة ف  

 (4جدول )
متغير المحسوبة  و كا الجدولية ودرجة الحرية لمجموعتي البحث في  بيبن قيمة كا

 األمهاتتحصيل 

 5وسطة في خمية واحدة كون التكرار المتوقع اقل من مالحظة/تم دمج الخميتين ابتدائية ومت
 الجنس .3

  22) السةااِيبِسِنو  عشااوافِ  عيااإ المةمااوعسِن  وزعاات الب ح ااة الة لباا ت ب لستاا
   ةاب ل ا ستع المةموعسِن مس  ففة ف  مسغِي الةنس.6ة لبة  و )

 ضبط المتغيرات الدخيلة:

باا   ِتااع  اابة المسغِاايات العخِيااة واحااعا ماان ااةاايا ات الل مااة فاا  البحااث السةِي
لسوافي عيةاة م بولاة مان ال اع  الاعاخي  ليس امِر السةِيبا  ولسم اِن الب حاث مان إيةا ع 
مت اار السباا ِن فاا  المسغِااي الساا بع إألااإ المسغِااي المتااس ل فاا  العياتااة ولااِس إألااإ مسغِاايات 

 ت
موع

مة
ال

ِنة 
 الت

ععع
ِة  

سعاف
اب

ةة 
وت
مس

عِة 
ععا

إ
 

ور 
عبي

وس
وِي
ب  ل
و

 
م  
ف

و 
ف

ِية 
الح
ةة 
عي

 

  ² 
وبة
حت

الم
 

  ² 
ولِة

ةع
ال

 

تِي
السي

 

السةِيبِة 
 اسولإ

98 2 3 8 8 

2 9665 5688 
غير 

السةِيبِة  دال
 ال  نِة

29 2 4 5 9 
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 إجراءاث البحث.: 
 

با  ةا نبِن تاامة الس امِر السةِي إن  ُأخيل ومن  ر س يِل سب ِن الخةس ومن المسيا  عيِاج 
  90: 0980احعيم  عاخي  واسخي خ ية . )الزوبت  والغن ر  

 السالمة الداخلية للتصميم:

سسح ااا  التاااامة العاخيِاااة ليس ااامِر عناااع السسي اااع مااان ان التوامااال العاخيِاااة ااااع سااار التاااِةية 
    ومن ي   التوامل:3118:008عيِل  ف  السةيبة )التزاو   

 :لمصاحبة لهاأواًل: ظروف التجربة والحوادث ا
 إعايةل م ن سةبِ  السةيبة بش ل ع عل فا   يسا  المةماوعسِن اسي ات الب ح اة ماع 

خااااياج لمةمااااوعس  البحااااث  ال تاااار عيااااإ سن ااااِر ةااااعول ح اااات سااااعِيس لماااا عة مباااا عئ ااأ
  .0مس  يبة وبحتب الةعول ) بسوا تالسةِيبِة اسيولإ وال  نِة 

 (5جدول )
 توزيع حصص تدريس عمى مجموعتي البحث

 اسِ ر لمةموعةا
بِة ال    ات المستععة  ت عسِن اسيبت   المةموعة السةِي
بِة السعِيس السب عل   ت عسِن اسحع المةموعة السةِي

 

 ثانًيا: العمميات المتعمقة بالنضج:
سشمل ي   المسغِيات البِولوةِاة أيو النيتاِة أيو الت يِاة السا  سةايأ عياإ اليايع الا   

  سنيِا  العياتاة أيو البحاث مما  ِاؤ ي عياإ عااة نسا ف  العياتاة  إأ  ِخ ع ليمت لةة ف  أي ن 
ان النس ف  الس  سنس  عن العياتاة ِم ان ان ستازل إألاإ المسغِاي المتاس ل وا ألاإ يا ا الت مال 

ااا عة التماااي والةاااوع أيو الستاااب وس يااات االيسمااا ر )نوفااال    وآخااايونومااان يااا   المسغِااايات ِز
المسغِاااي مااان خاااال سحعِاااع ماااعة السةيباااة     وااااع حاااععت الب ح اااة مااان يااا ا076  3103

ة  ب لست و  لمةموعس  البحث ِحعث من نمو بِولاوة  ونيتا   ا ن ِةاي  ب اوية مستا ِو
وانسلااااات فااااا  ِاااااور  06/3/3104 اسيبتااااا  سيفاااااياع المةماااااوعسِن  إأ  باااااعأت السةيباااااة ِاااااور 

39/4/3104. 
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 ا: اختيار َأفراد العينة.ثالثً 
الةِي ااة الساا  اسبتسلاا  الب ح ااة فاا  اخسِاا ي  اعسمااعت الب ح ااة ياا ا المااؤ ي ماان خااال

اا عة عيااإ الس اا فؤ الاا   عميسااج الب ح ااة بااِن مةمااوعس  البحااث فاا  التواماال  عِنااة البحااث ِز
 الس  اعس عت الب ح ة أين ل  سو ي ف  تامة نس ف  السةيبة وب لا سةنت آ  ي ي ا المسغِي.

 ا: َأدوات القياس.رابعً 
الخسباااااا يات سم ياااااات ب الخسباااااا ي السح ااااااِي    أينااااااواع ماااااان ا3اتااااااسخعمت الب ح ااااااة )

 واالخسب ي المل ي  سيفياع مةموعس  البحث.
 . السالمة الخارجية لمتصميم:2

ي  مياع ة التامة الخ يةِة المستي ة بمعل سم ِال أيفياعيا  سم ِال ليمةسماع ال بِاي 
  .3118:008ال   ِنسمون إلِج ومعل إأم  نِة ستمِر نس ف  السةيبة )التزاو   

 البيئة التعميمية: -
ا ماات الب ح ااة بسةبِاا  البحااث عيااإ ةيبااة اتاار السيبِااة الينِااة الميحيااة ال  ل ااة فاا   يِااة 
السيبِة اسيت تِة أي  ان مةموعس  البحث سر اخسِ ييا  مان  يِاة واحاعة للا  نياس ال ايور 
ماان حِااث بِفااة ال اايِة وسمسيااا اام  ناا ت نيتاال  الساا  ستي اات للاا  المةاا مِع ماان حِااث 

ة التتة و   وبل ا ال سسي ِي ي ا الت مل. واا   ةالسلِو
 المدرس: -

ا مت الب ح ة بسعِيس المةموعسِن السةِيبِاة اسيولاإ عياإ وفا  إأتاسياسِةِة الا    ات 
بِااة ال  نِااة عيااإ وفاا  السااعِيس السباا عل  وباا لا سةناات الب ح ااة سااسي ِي ياا ا  المستااععة والسةِي

 المسغِي.
 المادة الدراسية  -

خااياج   ااة عيااإ الماانل  المتااعاعسمااعت الب ح ماان اباال يِفااة ال ة عِااة ليم اايي مباا عئ ااأ
   ليميحية ال  ل ة.3104-3102ليت ر العيات  )
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 ث:مستمزمات البح :اسادسً 
عادة صياغتها:   تحميل المادة التعميمية واِ 

خاياج الم ايي لةيباة ال ار ال  لاث   –أيةيت الب ح ة سحيًِا لمنل  ما عة مبا عئ ااأ
  وا أعااا عة 3104-3102يبِاااة الينِاااة فااا   يِاااة السيبِاااة اسيت تاااِة ليتااا ر العياتااا  )اتااار الس

ةااايا ات اااِ تسج بمااا  ِاااسافر  البحاااث الحااا ل   مااا  مباااِن فااا  الخةاااة السعِيتاااِة المتاااعة  وا 
 ل لا.

 تحديد اأَلهداف التعميمية:
 إةايا ات  يعر ستيِم  وزعت عيإ الخةاة السعِيتاِة المتسماعة فا  9سر سحعِع )

ح ل   سر مياع ة  ِ تسل  عيإ وف  س نِر بيور لالييعار المتيفِاة والوةعانِاة البحث ال
 والمل ِية. 

 صياغة اأَلهداف السموكية: 
ِتسةِع المستير ان ِ لي  من ال عيات والمل يات والمِول  الغيض التيو   يو م 

لح اا ف  واليتباا ت واالسة ياا ت بتااع ستيمااج لمةموعااة محااععة ماان المياا يِر أيو المباا عئ أيو ا
  09  3111خال معة زمنِة ا ِية )عيوزة  

بتاااع اِااا ر الب ح اااة بسحيِااال المااا عة العياتاااِة وسحعِاااع اسيياااعار الستيِمِاااة سااار  اااِ تة 
 –مةموعااة ماان اسييااعار التاايو ِة الخ  ااة وحتااب المتااسِو ت ال ا ااة اسيولااإ )متيفاااة 

  044ر  ااِ تة )سةبِاا   ماان المةاا ل المتيفاا  والملاا ي  ماان س اانِر بيااور  إأ  ساا –فلاار 
 .  ِو ح  لا3ميح  يار )   وزعت عيإ الخةة السعِيتِة  تيو ًِ يعفً 
 :عداد الخطط التدريسيةإ

ستااع الخةااة عميِااة إةيافِااة ستااب  السنيِاا   إأ  ماان خاللاا  ِحااعع المااعيس المياا يِر 
  .74  0999الس  ِِيع إأ ت بل  لةابج ) اح  

  ااة بمةمااوعس  البحااث  إأ  ساار فياا   ااو   لااا ساار أعااعاع الخةااة السعِيتااِة الخ
  خةااة سعِيتااِة برأتااسياسِةِة الاا    ات المستااععة عيتاات عيااإ وف لاا  المةموعااة 9عااعاع )إ

  خةاة سعِيتااِة برأتاسياسِةِة الساعِيس السباا عل  عيتات عياإ وف لاا  9السةِيبِاة اسيولاإ و )
عاة مان   وسر عيض الخةة السعِيتِة عيإ مةمو 2ميح  )ال  السةِيبِة ال  نِةالمةموعة 
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ااات  وفااا   اااو  آيافلااار وماح ااا سلر 3الخبااايا  و و  االخس ااا ت الميحااا  ) بتاااض  أةِي
الستااااعِات عيِلاااا   إأ  اعسمااااعت الب ح ااااة عيِلاااا  فاااا  سااااعِيس المو ااااوع ت الم اااايية خااااال 

 السةيبة.
 البحث أدواتا: سابعً 
 الختبار التحصيمي ا .1

خاااياج س ااامن ) ية مااان ناااوع   ف ااا21سااار س ااامِر اخسبااا ي سح اااِي  لمااا عة مبااا عئ ااأ
 يبااةاليياتا ت  ل ِا س الة نااب المتيفا  فا  يا   الما عة عناع الة اما  –)االخسِا ي المستاعع 

تاااااسياسِةِسِن فااااا   مخيةااااا ت التميِاااااة الستيِمِاااااة  إأ  اتاااااسخعر االخسبااااا ي الومتيفاااااة أي اااااي ااأ
 ااممت ف ياسااج عيااإ وفاا  اسييااعار التاايو ِة المحااععة فاا  الخةااة السعِيتااِة  السح ِي  
ةاااعول الموا ااي ت لاليياااعار المحاااععة فاا  الخةاااة السعِيتااِة والسااا  بنااا   إعااعاعلاا لا سااار 

  .6عيإ وف ل  ف يات االخسب ي السح ِي     م  مبِن ف  الةعول )
 (6جدول )

 مواصفات )الخارطة االختبارية (جدول ال

ن اليفِتاااة لمحساااول  إن   ةاااعول الموا اااي ت ياااو مخةاااة سي اااِي  ِس ااامن التنااا ِو
الماا عة العياتااِة ونتاابة السي ِااز المحسااول وعااعع اسيتاافية المخ اات ل اال ةااز   أن أعااعاع 

 المحاضرة
أهميت 

 المحتىي

معرفت 

59% 
 %35فهم 

تطبيق 

94% 
 عذد الفقراث

 2 9 9 9 %6 األَولً

 6 9 2 3 %98 الثانيت

 5 9 2 2 %96 الثالثت

 3 9 9 9 %93 الرابعت

 9 9 9 9 %5 الخامست

 4 9 9 2 %99 السادست

 2 9 9 9 %8 السابعت

 9 9 9 9 %4 الثامنت

 6 9 2 3 %29 التاسعت

 39 5 99 95 %999 المجمىع
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اع مان   اة الماستير بتعالاة االخسبا ي ِز اة ِتةا   اع   بِاي لاخسبا ي ِو . الخ يةة االخسِ ِي
  81: 3113)ال  يي  
أيمِاااة ةاااعول الموا اااي ت اناااج ِس ااامن عاااعع الح ااات الازماااة لساااعِيس  ااال  إن  

ت الم يي عياتسل  واع سر حت ب وزن المحساول فا   او  عاعع الاعيوس مييعة من المييعا
ة   المتسغياة ف  سعِيس المييعة الس  ِس منل  البحث و لا بحت ب النتبة المفِو

 :وزن المحتوى
  يعف  تيو ِ  ف ع حاعع بحتا ب النتابة 044  اسييعار التيو ِة والس  بي  عععي  )أيم  

اااة  –فلاااار –متااااسول مااان المتاااسِو ت ال ا اااة )متيفاااة التااايو ِة فااا   ااال  لالتاااياضالمفِو
 سةبِ   ب لةِي ة اآلسِة:

 :السموكي وزن الهدف
 ح  ل  يب:برِة ع وبتعي  سر حت ب ععع اسيتفية ل ل خيِة و لا 

ااااة   ااااة ليلااااعر التاااايو   ×)النتاااابة المفِو )عااااوعة   .عااااعع الي اااايات ال ياااا  ×النتاااابة المفِو
0998:000  

 :اإِلجابةتعميمات 
ة بااةة ستيِماا ت االخسباا ي و ِيِااة و ااتت الب ح اا عنااج و لااا بو ااع عافااية حااول  ااأ

ة بة ال حِحة ف ًا عن مًا الييات ت ب ل يما ت المن تابة للا  وسحعِاع الازمن المحاعع  ااأ
 .  لإلأة بة

 عميمات التصحيحت
ااا  الي ااايات  أعةِاااتإأ   عيةاااة واحاااعة لإلأة باااة ال اااحِحة و ااايي لإلأة باااة الخ ةفاااة  أيم 

ف اااع عوميااات مت مياااة الي اااية الخ ةفاااة وااااع سااار س اااحِح ف ااايات  إأة باااةعون مااان المسيو اااة 
   .االخسب ي من ابل الب ح ة

  :صدق االختبار
ِ  ع ب ع  االخسب ي انج ِ ِس م  و ع ل ِ تج أي  ان االخسب ي ال ا ع  ِ اِس 

  )احماع إلِلا . ب ا ا فةِ اِس شاِف  آخاي باعاًل عنلا  أيو  الو ِية الس  ِزعر انج ِ ِتل  وال
0980  079  



  

 

 
  

 

 

86  

 

 إجراءاث البحث.: 
 

 :: الصدق الظاهريواًل أ
سح اا  ال ااع  ال اا يي  ماان خااال عاايض ف اايات االخسباا ي السح ااِي  المتيفاا   

ر  –عيإ مةموعة من الخبيا  ف  مة ل )السيبِة الينِة  ةيافا  الساعِيس   –ال ِ س والس ِو
إألاإ بتاض الستاعِات الازماة وفا   او   وأشا يوا  4المخس ِن ف  ي ا المة ل ميح  )

%  فما  فاو  81عيإ ةمِع الي يات واع اعسمعت الب ح ة نتبة االسي   ) ااب   سر  يافلرآ
  0ميح  ) عيإ  لا وب   االخسب ي ب ِغسج النل فِة.

 تطبيق االختبار وتحليل فقراته

 :أ. التطبيق االستطالعي لالختبار التحصيمي
 تاسغي  لإلأة باةمن أيةل السسي ع مان و اوح ف ايات االخسبا ي السح اِي  والازمن الم

عيِج  ةب ت الب ح ة االخسب ي السح ِي  عيإ عِنة من ةيبة اتر السيبِة الينِة فا   يِاة 
الب ح ااة واااع وةااع ان  برشاايارالسيبِااة اسيت تااِة ة متااة المتسن ااِية واااع ةب اات االخسباا ي 

ماان شاايوة االخسباا ي الةِااع ان  ن  إإأ    ف اايات االخسباا ي   ناات وا ااحة وستيِم سااج ميلومااج
ة باااااااةعع الواااااااات ال ااااااا ف  ليماااااااستير والااااااا   ِ ااااااامن لاااااااج ِحااااااا عااااااان  ااااااال تاااااااؤال )عيوزة  ااأ

3110:317  
ة بااااةلاااا لا ساااار ماااان خالااااج ستااااةِل زماااان انسلاااا   أيول ة لااااب ماااان  عاااان ف اااايات  ااأ

ة باةاالخسب ي وزمن انسل   ا خي ة لب من    إأ  ِتاع حتا ب المسوتاة الزمنا  سباِن ان ااأ
ة بة )  عاِ ة.  21الزمن المتسغي  ا م ل ااأ

 ب. تحميل فقرات االختبار التحصيمي 
ان الغاايض ماان سحيِاال ف اايات االخسباا ي السح ااِي  يااو ماان أيةاال سحتااِن الي اايات 
و ااااحِسل  ليسةبِااا  وسس ااامن يااا   التميِاااة ال شااار عااان فت لِاااة الباااعافل الخ ةفاااة وااااوة 

ن ليي يات  وااع ةبا  االخسبا ي عياإ عِناة اتاسةاعِة ما والتلولةسمِِز ومتسول  توبة 
ةيباااة اتااار السيبِاااة الينِاااة فااا  الة متاااة المتسن اااِية الميحياااة ال  ل اااة  إأ  بيااا  عاااعع الةيباااة 

ة باا ت  وبتااع س ااحِح 01) ليتِنااة االتااسةاعِة ساار سيسِبلاا  سن زلِاا  ماان  اار اخاا  نتاابة  ااأ
  .30%   مةموعة عنِ   إأ  بي  ععع أيفياع  ل مةموعة )01)

 عافل والتلولة وال توبة عيإ النحو اآلس :سر اتسخياج ال وة السمِِِزة وفت لِة الب
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ااااة لي اااايات االخسباااا ي ب تااااسخعار المت علااااة الخ  ااااة باااا ل وة  ساااار حتاااا ب ال ااااوة السمِِِز
ااة  إأ  ااة ليي اايات ةِااعة بتااع سحعِااعي  نتاابة ) السمِِِز  1.41وةااعت الب ح ااة ان ال ااوة السمِِِز

عاان بت اال    ااياتسمِااز الي السمِِااز الاا  ان مت ماال  Ebleفااسعيإ   ماا  فاا  متاا ِِي )إِباال
ة باااااةاليااااايو  الييعِااااة بااااِن المخسبااااِين الاااا ِن ِتيفااااون  ياااا  اااااعية الي ااااية عيااااإ سمِِااااز  ااأ

عياإ سمِِاز المخسباي    المتاسول ال اتِر  ِتيفونل   أِ اعيسل  وال ِن ال ال حِحة عنل 
 معامل تمييز الفقرة تم استخداما لمعادلة اآلتية:وإليجاد تِي    من
 
 مت مل السمِِز =  
 

 

اااة Ebleةااا   بلااا  ِبااال لتوعة إألاااإ مااا بااا   .مااان متااا ِِي الم  يناااة الي اااية ال اااوة السمِِِز
  .7والمبِنة ف  الةعول )  81: 0980)الزوبت   

 

 (7جدول )                            
 لمقارنة الفقرة )القوة( التمييزية لمفقرات Ebleالذي يبين معايير ايبل

ر الي يات علِل السمِز ت  س ِو

 ةًعا ف يات ةِع ف عي  1,141 0

3 1,121-1,129 
ف يات ةِعة إألإ حع م بول ل نل  ِم ن  نخ ع لل  

 لسحتِن

 ف يات حعِة سحس ج إألإ سحتِن 1,131-1,139 2

 ف يات  تِية سح ر وِسر سحتِنل  فسال 1,109 4

  متاا مات سمِااز ف اايات م ِاا س ال  بيِااة المتيفِااة لااعل الةيبااة 8الةااعول )ِبااِن لناا  
 نة البن  .عِ

لغاااايض إِةاااا ع عيةاااا ت ومت ماااال ال ااااتوبة أيو التاااالولة لي اااايات الم ِاااا س ال  بيِااااة  
 :المتيفِة ليةيبة  اسبتت الب ح ة الخةوات اآلسِة

 مجـ ص د –مجـ ص     

 ع ع + د() 1
   2  
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ة باااا ت اتااااسبت ع بتااااع .0 ةاااايا  المستاااا ة سغِااااي ااأ  سيسااااب ليم ِاااا س ال ياااا  الس ااااحِح وا 
 أعناإإألاإ  ةعيةا عياإ من  الم ِ س ف  الة لب عيِل  ِح ل الس  ال يِة العية ت
 .عيةة

ِتسخيج مةموع الةاب الا ِن أيةا بوا عان الي اية إأة باة  احِحة فا  المةماوعسِن  .3
  يس ي  )التيِ  والعنِ  .

اا  المت علاة الما  وية الح ًاا  متا مًا  ِتاسخيج مت مال تاالولة الي اية عان .2  لتاالولةةِي
 وال توبة. 

 ساوص =         
 

ًا لتاالولة المتااسخيج مناا  لااايار ِتااسخيج مت ماال  ااتوبة الي ااية و لااا بةاايح متاا م .4
ة ب ت ال حِحة والخ ةفة عن  ل مان ف ايات الم ِا س 0)   سن مةموع نتبسِ  اأ

و ااا  م اااممو0ا و أي  الااايار ) اتاااسبت ع اسيتااافية أيو  والم ااا ِِساالخسبااا يات    ِو
 . 1.91  أيو سِزع عن )1.01الي يات الس  س ل مت مات  توبسل  عن )

  71:3110)لِيإ فيح ت   
بتاااع مت لةاااة الاااعية ت الخااا ر الخ  اااة باااسيفياع عِناااة البنااا   إح ااا فًِ  ةااايل اعسمااا ع  

  ف اااية والسااا    نااات يااا    ااامن حاااعوع اباااواًل لي ااايات باااعية ت 21الي ااايات السااا  عاااععي  )
 .  ِبِن  لا8وةعول )  توبسل  وتلولسل  لمو وعِة ليم ِ س

 
 
 
 
 
 
 
 

 مةا  ع + مةا  ع

 مةا ع + مةا ع
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 إجراءاث البحث.: 
 

 (8جدول )
 الختبار التحصيميجدول معامل السهولة والصعوبة لمفقرات ا

 مت مل ال توبة مت مل التلولة مت مل السمِِز الي يات
0 1,46 1,40 1,00 
3 1,41 1,22 1,67 
2 1,02 1,43 1,08 
4 1,61 1,44 1,06 
0 1,41 1,76 1,34 
6 1,03 1,4 1,6 
7 1,46 1,23 1,68 
8 1,66 1,64 1,26 
9 1,46 1,06 1,44 
01 1,02 1,38 1,73 
00 1,41 1,40 1,00 
03 1,66 1,02 1,47 
02 1,41 1,39 1,70 
04 1,02 1,22 1,67 
00 1,72 1,62 1,27 
06 1,22 1,68 1,23 
07 1,60 1,4 1,6 
08 1,40 1,23 1,68 
09 1,60 1,64 1,26 
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 إجراءاث البحث.: 
 

31 1,00 1,40 1,00 
30 1,41 1,06 1,44 
33 1,81 1,38 1,73 
32 1,02 1,40 1,00 
34 1,72 1,22 1,67 
30 1,60 1,42 1,07 
36 1,09 1,4 1,6 
37 1,40 1,23 1,68 
38 1,46 1,64 1,26 
39 1,74 1,06 1,44 
21 1,01 1,38 1,73 

 
   :ستوى صعوبة الفقرةم

ماااعل تااالولة أيو  اااتوبة تاااؤال مااا  فااا   إِ ااا حِيِاااع مت مااال ال اااتوبة الي اااية فااا  
ة من المستيمِن ال ِن أي  ة بوا إأة ب ت  احِحة عياإ االخسب ي ويو عب ية عن النتبة المفِو

  بتاع حتا ب مت مال ال اوبة ل ال 300  3119التعع ال ي  ليةاب المخسباِين )عاار  
ةمِاع الي ايات  ُعع ت    وب لا 1,76-1,34ف ية من ف يات االخسب ي وةع أين ل  سسياوح بِن )

  .م بولة  ون االخسب ي ِتع ةِعا  إأ ا   نت ف ياسج ف  متسول تلولسج أيو  توبسل
 فاعمية البدائل الخاطئة

المةِبااِن عيِااج ماان  أعااعاعم  ينااة الح اار عيااإ  اااحِة البااعِل ِااسر ماان خااال  إن  
 أفاياعمان عاعع  أ  ايالمةموعاة الاعنِ   أفاياععاعع افياع المةموعسِن التيِ  والعنِ  وان ِ اون 

لاااااا ناحااااا  ان ةمِاااااع الباااااعافل      020  0999 وآخااااايون)ال ااااا يي المةموعاااااة التيِااااا  
 ةفة الخسِ ي من مستعع فت ل.الخ 
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 إجراءاث البحث.: 
 

 :الثبات معامل

االخسب ي   بت فِما  ِتةا  مان نسا ف  واناج ِتنا  عااة الم ِا س  إأ  ِتاير  أن  ِتن  
  وليسح اا  ماان  باا ت االخسباا ي 240  3113  ة)عااوع .إح اا فًِ  بسنااج نتاابة السباا ِن ال ياا 

اا  1,89)  إأ  بيغاات نتاابة ال باا ت االخسباا يالسةزفااة الن اايِة  اتااسخعمت الب ح ااة  عاان ةِي
ض بمت علااة )تاابِيم ن بااياون  ف اا ن )   وياا  نتاابة ةِااعة 1,94مت ماال االيسباا ة وباا لستِو

وباااا لا أ اااابح االخسباااا ي ةاااا يزا ليسةبِاااا  ب ااااِغسج النل فِااااة عيااااإ أيفااااياع التِنااااة اسيت تااااِة 
   ف ية اخسب ِية.21ومس ون من )

 

 :ا: االختبار األداء المهاريثانيً 
ي ملااااا ي  لمةماااااوعس  البحاااااث المةموعاااااة اسيولاااااإ اخسبااااا  برعاااااعاعا مااااات الب ح اااااة 

خياج المتايح   إأ   ال    ات المستععة والمةموعة ال  نِة السعِيس السب عل  ف  مل يات ااأ
س ااااامنت االتاااااسم ية عياااااإ مةموعاااااة مااااان أيتااااافية ِتمااااال عياااااإ وف لااااا  الميحاااااوت  ااااامن 

ااااسر اِاااا س مل ياسااااج ب تااااستم ل اتااااسم ية س ااااعِي الااااعية ت لااااالعا  الملاااا ي   المةمااااوعسِن ِو
  .6ميح )

 

 :المهاري استمارة تقدير الدرجات لألداء
اتاااسم ية  برعاااعاعسيفاااياع المةماااوعسِن ا مااات الب ح اااة  لغااايض اِااا س اسعا  الملااا ي 

خاااياج س ونااات مااان ) س اااعِي الاااعية ت سيعافلااار   ف ااايات  إأ  سااار 0الملااا ي  حاااول مبااا عئ ااأ
ِلا  فا  أعا  الة لاب وبا لا سحعِع م ِ س خم ت   متِ ي لسحعِع العيةة الس  ِح ال عي

 .  30س ون العيةة ال يِة الس  ِح ل عيِج الة لب )
 

 صدق استمارة تقدير الدرجات لالختبار المهاري:
عي اات الب ح ااة االتااسم ية عيااإ الخباايا   و  االخس اا ت فاا  مةاا الت )السيبِااة 

ر  لس ااعِي مااعل مافمس –ةيافاا  السااعِيس  –عياار الاانيس  –الينِااة  لاا  لتِنااة ال ِاا س والس ااِو
% عياإ  ااحِة االتاسم ية ةمِتلا  011  بنتابة البحث وليبِفة التيااِة وااع اسي اوا ةمًِتا

 وب لا ستع االتسم ية  ات  عًا    ييًِ .
 :ثبات استمارة تقدير الدرجات
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 إجراءاث البحث.: 
 

ا مااات الب ح اااة برِةااا ع مت مااال ال بااا ت التاااسم ية س اااعِي الاااعية ت السااا  سااار سحعِاااعي  
  ةااب 0  إأ  سار اخسِا ي ) *) ي  بِنلا  والماح اِن ا ناِنلسح ِ  مسةيب ت االخسب ي الملا

من أيفياع التِنة سعا  االخسب ي وسر سحيِيل  وس عِي العيةة ل ل ة لب مان ابال اليةناة  ما  
  .9مبِن ف  الةعول )

 

 (9جدول )
 استخراج معامل االتفاق بين الباحثة والمالحظين

 عِنة الةيبة لي ب ت
 

  0الماح  ) الب ح ة مع
(3  

 المتعل
  3ر )  0ر )

0 1,91 1,93 1,90 1,90 

3 1,89 1,91 1,90 1,91 

2 1,93 1,91 1,91 1,90 

4 1,88 1,89 1,89 1,89 

0 1,93 1,93 1,93 1,93 

 1,90 المتعل الت ر

 

مت ماااال ال باااا ت التااااسم ية س ااااعِي الااااعية ت فاااا   أن    9نساااا ف  الةااااعول ) ِسبااااِن ماااان
ويااا   النسِةاااة ستةااا  مؤشااايا ةِاااعا ل ااااح  اتاااسم ية   1,90) االخسبااا ي الملااا ي  ِتااا و 

 س عِي العية ت وب لا س ون ة يزة ليسةبِ .
 
 تطبيق التجربة  إجراءات

                                                 

 اتست نت الب ح ة ب  نِن من الماح ِن يم :) * (
 ر..ر ة ي  ابيايِر /سعِيت  ف   يِة السيبِة اسيت تِة /اتر السيبِة الينِة .0
 ية السيبِة االت تِة /اتر السيبِة الينِةر.ر احمع ععن ن/سعِيت  ف    .3
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 إجراءاث البحث.: 
 

عااعاعبتااع ان سلِفااة مةمااوعس  البحااث  الخةااة العياتااِة بااعأت الب ح ااة فاا  ِاااور  وا 
   بسةبِااااا  السةيباااااة سااااار ساااااعِيس المةموعاااااة اسيولاااااإ ب لااااا    ات المستاااااععة3104/3/06)

تاابوع ب السياا   مااع يف تااة فاا  اا تاا ع ت  4والمةوعااة ال  نِااة السااعِيس السباا عل  بوااااع )
 .اتر السيبِة الينِة ف   يِة السيبِة اسيت تِة /ة متة عِ لإ

 تطبيق أَدوات البحث 

ةب ااااات الب ح اااااة االخسبااااا ي السح اااااِي   البحاااااث بتاااااع االنسلااااا   مااااان سةبِااااا  سةيباااااة
   38/4/3104  37)الموافاا   اال نااِن عيااإ السااوال و  اسحااعفاا  ِااور  واالخسباا ي الملاا ي 

عيااإ أيفااياع عِنااة البحااث السةااِيبِسِن اسيولااإ الاا    ات المستااععة وال  نِااة السااعِيس السباا عل  
عيةاة واحاعة لإلأة باة ال احِحة و ايي  برعةا  و حح االخسبا ي مان ابال الب ح اة و لاا 

 خ ةفة.ليخ ةفة أيم   الي يات المسيو ة ف ع عوميت مت مية ال

 
 الىسائل اإلحصائية:رابًعا: 

لغيض مت لةة البِ ن ت الس  ح ال عيِلا  الب حاث مان إةايا  االخسبا يات البتعِاة  
ييإ اتسخعر الوت فل ااح  فِة  : 3119)عباع ال اِير   SPSSوف  الح ِبة ااح ا فِة عي

   ومنل  م  ِسس :092
 المسوتة الحت ب .  -
 االنحيار المتِ ي . -

 لبِيتون.مت مل االيسب ة  -

 ليتِن ت المتس ية. t-testاخسب ي -

-   2. 

 .  بياون –مت علة تبِيم ن  -

 ة السمِِِزة.و ال  -

   مت مل التلولة وال توبة. -
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 : عرض النتائج ومناقشتها
 

  :عزض النتائج وتحلٍلها ومناقشتها

يتضمن هذا الفصل من البحث عرض وتحليلل وماقشةلن اتلقاال اباتبلقراب الب  يلن 
 وطللق والبقايللن مللن الل ل عللرض األَ  ىاأَلوللل ل ياللن البحللث المتمبلللن بللقلماموعتين التاريبيللن

 ينحصللقااإلالحطللقبين واباحراتللقب الم يقريللن تللب الل اول ب لل  ماللرام طلطلللن مللن ال مليللقب 
 ال زمن لهق. 

 ىاألَولالنتائج المتعلقت بالفزضٍت الصفزٌت  :َأولً 

 :التً نصها

بللللين متوطلللل ب  (0,00) عالللل  مطللللتو   بلللللن ينإحصللللقاق ذو  بلللللن و والللل  تللللر ت ب
ن الللذءقماب المت لل    ِإطللتراتيايالتللب  رطللب ب ىاأَلولللتحصلليل مامللوعتب البحللث التاريبيللن 

 التحصللليلبن التللل ريس التبلللق لب تلللب اباتبلللقر ِإطلللتراتيايوالتاريبيلللن البقايلللن التلللب  رطلللب ب
 .الب  ي

وللتحقللللق مللللن هللللذت الفرضللللين اطللللتاراب البقحبللللن المتوطلللل  الحطللللقبب واباحللللرا  
بل   بقلب البقحبللن  الرا ماملوعتب البحلث تلب التحصلليل لملق   مبلق   اإلِ  تلرا الم يلقري ألَ 

 .اباتبقر التقاب ل ياتين مطتقلتين وم راب البيقاقب
 

 (01) لجدو

( المحطوبة وداللته  T) الحط بية واالنحراف ت المعي رية وقيمة وط  قيم الأ يبين 
 تب ر التحصيمي خاالفي  والتجريبية الث نية  الولىالتجريبية لممجموعتين 

 ع -س ال    الماموعقب
  Tشيمن

 شي  ال بلن المحطوبن
شي  
 القرار ال بلن

التاريبين 
 3,3,0 53,,40 91  األولى

 م اوي 0,090 2,029 2,149
التاريبين 
 4,911 44,000 20 البقاين 

 .41= 2-2+ن9 ران الحرين= ن
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 : عرض النتائج ومناقشتها
 

الحطلقبين  وطلق األَ  حل ا ( يمءلن ان 3) ( والةلءل البيلقاب90) يتبين من الال ول
 َم هللرب ، ِإذب( باتبللقر التحصلليل للماموعللقب المطللتقلن) واباحراتللقب الم يقريللن وشيمللن

ق ق حطللقبي  الللذءقماب المت لل    وطلل    ىاأَلولللللماموعللن التاريبيللن  ر التحصلليلباباتبللقاتللقاال 
( تلللب حلللين ءلللقن الوطللل  الحطلللقبب 3,3,0) وااحراتلللق م يقريلللق مقللل ارت(  40,100) مقللل ارت

( 4,911) ( وااحراتللللللق م يقريللللللق مقلللللل ارت44,000) التبلللللق لب للماموعلللللن التاريبيللللللن البقايللللللن
الاتللقاال ان  َأ هرب( لل ياللقب المطللتقلن تللT) اتبللقرالبقحبللن ا َماللربولم رتللن حقيقللن الفللرق 

( عالل  2,029اءبللر مللن القيمللن الا وليللن البقل للن )( 2,149) ب( المحطللوبن بل للب) شيمللن
 وعالل  مققراللن شيمللن ال الللن مللد مطللتو  ال بلللن (0,090ومطللتو   بلللن ) (41 رالن حريللن )

لللن التللب تللا  علللى لللذا تللرتض الفرضللين الصللفرين ابولللى وتقبللل الفرضللين الب ي( 0,00)
   .تب اباتبقر الب  ي ولصقلح الماموعن ابولى واو  ترق ذاب  بلن احصقاين 

 (4الشكل )
 الولىقيم الأوط   الحط بية واالنحراف ت المعي رية لممجموعتين التجريبية 

 والتجريبية الث نية في االختب ر التحصيمي

الوسط الحسابي
االنحراف المعياري
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 : عرض النتائج ومناقشتها
 

لمجمىعتً  بار التحصٍل المعزفًمناقشت نتائج اخت

عددة  لذكاءاث المت عدي ا بار الب فً الخت حث  الب

 :والتدرٌس التبادلً

التلب  رطلب  ىاأَلوللالاتقاال التب عرضب طقبقق تفوق الماموعن التاريبين  َم هرب
، الةللللقمب) ن الللللذءقماب المت لللل    تهللللب بللللذلس اتفقللللب مللللد ال راطللللنطللللتراتيايعلللللى وتللللق اإلِ 

         (2092،  راطلللن بقبلللب) و (2092،  راطلللن ال للزي) و (2094، الللقم راطللن الب) (و2094
 :ِإلى اآلتب وان الاتيان التب توصلب اليهق ال راطن ت ز  (2092،  راطن  قةمقن)و

الذءقماب المت     ت  ب  ات ين وت زيلز لمقل راب المت لملين وتاملب  طتراتياينإ ن  إ .9
وذلللللس لءللللون ا ريللللن الللللذءقماب  تللللب الت لللللي  متطللللقوين قوت  لللليه  ترصلللل إمءقاللللقته 
ماتلفللن  تللواترراعللب الفللروق الفر يللن المواللو   للل   المت لمللين تللب  ا هللقألَ المت لل    

، 2005، الللقبر) .تلللب القللل راب اات تلللقته الت ليميلللن التلللب تتاقطللل  ملللد  طلللقلي األ
244) 

ن الللللذءقماب المت لللل    تلللل تد المت لمللللين للللللت ل  مللللن الللل ل ِإطللللتراتياي اطللللت مقل إن   .2
  اللزم مللن عمليللن الللت ل  مللن الل ل اطللتراتايقب الفرعيللن للللذءقماب المت لل    تحملهلل

 .ه أافطللبحث عن الم لومن ب قالتب تماحه ترص
للمللللت ل  وهللللذت البللللل اال  ُماللللر بللللل اال  َمع للللبن الللللذءقماب المت لللل    ِإطللللتراتيايإن   .4

اطللتي ق  المللق   علللى  طللقع ب علللى ااتيللقر بلل اال الماقطلل  للللت ل  وهللذا طللقع ت 
 .لمينال 

ن ماتلفلن تتاقطل  طتراتياين الذءقماب المت     اطتا امهق إلِ ِإطتراتياياطتا ا  إن   .3
ِإلللللى  مللللد الللللذءقماب المت لللل    المواللللو   ل يلللله المت لمللللين ت  للللب ترصللللن للمللللت ل 

ابهتمللق  المتزايلل  الللذي ِإلللى  ابطللتق ل تللب الحصللول علللى الم لومللن وذلللس يراللد
 ن.ي تد المت ل  للحصول على الم لوم

ن اللللذءقماب المت للل    طلللقع  عللللى اللللق الللو ملللن التفقعلللل ِإطلللتراتياياطلللتا ا  إن   .0
ه  ملللن اللل ل الممقرطلللقب التربويلللن التلللب تت لبهلللق مافطلللاباتملللقعب ملللد المت لملللين 

التللل ريس لللللذءقم المت للل   وهلللذا طلللقع ه  عللللى ابطلللتي ق  محتلللو  الملللق    مطلللقلي 
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 : عرض النتائج ومناقشتها
 

ب للللن تللللب تلللل ريس المللللق   بقل ريقللللن مب لللل ه  علللللى الملللللل والرتللللق  المت ، ِإذالت ليميللللن
   .التقلي ين 

التلل ريس الققامللن علللى ا ريللن الللذءقماب طللقع ب علللى تاميللن  مطللقلي اطللتا ا  إن   .,
ت تمللل  عللللى ال قلللل وذللللس ملللن اللل ل ااتيلللقر  ، ِإذمهلللقراب التفءيلللر لللل   المت لملللين
 .المت ل  لل ريقن الماقطبن له للت ل 

ه  أافطلللت للل    تاملللب لللل   المت لملللين بقلللته  بن اللللذءقماب المِإطلللتراتياياطلللتا ا  إن   .1
شلل  يت لموالله تللب مواشلل  الحيللق  الماتلفللن وتحملهلل  مطلل ولين الحصللول  وت بيللق مللق

 (52-15، 9154، اقمد) ه أافطعلى الم لومن ب
واهلللل   قتت للللل  مللللن المللللت ل  وشتللللب  ن الللللذءقماب المت لللل   ِإطللللتراتياياطللللتا ا  إن   .5

امق  هب تت ل  من المت لملين التفءيلر ال ميلق ملن ءبيران من الحف  وابطتذءقر وا 
صللل ار محءلللق  موضلللوعين وهلللذا ءلللله ياملللب ِإللللى  الوصلللولَمالللل  الهللل   الماةلللو  وا 

هللو مللق م لللو  مللن المت لمللين بلو لله  مهللقراب التفءيللر ال ليللق للل   المللت ل  وهللذا مللق
 .تب هذا ال صر الحقلب

الم لقر  والمهلقراب التحصيل هو مق يطت يد المت ل  اءتطقبه ملن الم لوملقب و  إن   .1
وابتاقهللقب مللن الل ل ماموعللن مللن الابللراب التللب يتلققهللق المللت ل   االلل الصلل  

الم رتيلن والحرءيلن وذللس يلت  ملن ال ل المالقهال التلب  َأاةل نمن ا ل مةقرءته ب
تقللل   للملللت ل  ويءلللون الهللل   ماهلللق هلللو تحقيلللق التاميلللن الةلللقملن تلللب اميلللد اوااللل  

التلب تاقولللب اطللتا ا    ل ال راطلقب الطللقبقنملن الل الحلل ةاصلين المللت ل  وبلذلس 
 مببتللبن ت ريطللين الهلل   ماهللق هللو زيللق   التحصلليل ِإطللتراتيايالللذءقماب المت لل    ء

 .ن تب زيق   التحصيل المت لمينطتراتيايتقعلين اإلِ 
ملللن ال راطلللقب الطلللقبقن التلللب تاقوللللب ال  شلللن بلللين اللللذءقماب المت للل     عللل  هالللقس 

ابحتفلق  بقلملق   الت ليميلن وترءيلز ِإللى  يل  يتا امهق  اال الص  اط ِإن   ، ِإذوالتحصيل
الم لل  عللى  لرق التل ريس التللب تل ع  تهل  ال قلل  وزيللق   ابطلتذءقر ل يله وزيلق   الماللق  
ابياللقبب  االلل حاللر  الصلل  بللين المت لمللين وزيللق   التحصلليل المت لمللين وهللذا مللن ابللرز 
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 : عرض النتائج ومناقشتها
 

بلللقن هالللقس ع شلللن اياقبيلللن بلللين ا ريلللن  9111الاتلللقاال التلللب ارالللب بهلللق  راطلللن الةلللري  
 (4,-40، 9111، الةري ) الذءقماب المت     والتحصيل ال راطب

على من التحصيل ال راطب ي تم  على من هالقس ماموعلن  ُت ء  ُمار وتب  راطن 
ملللن اإلمءقالللقب وشللل راب الماتلفلللن لللل   المت لملللين تتللليح لهللل  ترصلللن للتفلللوق والاالللق  تلللب 

، ءقمللللل) حقلللللن تقلللل ي  لهلللل  ال للللرق الماقطللللبن إلمءقايللللقته  وشلللل راته ماللللقبب ال راطللللين تللللب 
تقللللل  َأبر يتلللللب  ان التحصللللليل ال راطلللللب مببتلللللبآالللللر  وتلللللب  راطلللللن (301—30، 9111

املقبقلاقال  ال قللب  َماللل بقيلن الاواال  الل ويللن واباتمقعيلن واباف قليلن ملن ِإللى  يحتللق  وا 
 (59.901، 2009، عب  الابب) الاواتال متضلتحقيق 

 
النتااائج المتعلقاات بالفزضااٍت الصاافزٌت :ثانٍااا

 :الثانٍت التً نصها

بللين المامللوعتين  (0,00) عالل  مطللتو   بلللن ينإحصللقاق ذو  بلللن و والل  تللر ت ب
التللب  رطللب وتللق الللذءقماب المت لل    والماموعللن التاريبيللن البقايللن التللب  ىاأَلولللالتاريبيللن 

 .الب  ي ن الت ريس التبق لب تب اباتبقر المهقريِإطتراتياي رطب وتق 
 (00) الجدول

( المحطوبة وداللته  T) الحط بية واالنحراف ت المعي رية وقيمة وط  يبين قيم الأ 
 المه ري االختب رفي  والتجريبية الث نية الولىالمجموعة التجريبية لممجموعتين 

 الماموعقب
 ال   

 ع -س
 tشيمللللن 

 المحطوبن

 نشيمللللللللللللللللل
  بلنال

  tشيمللللن 
 القرار الا ولين 

 9،142 95،151 91 التاريبين ابولى
 م اوي 2,029 ,0,00 2,550

 9،153 00,،20 20 التاريبين البقاين 

 .41= 2-2+ن9 ران الحرين= ن
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 : عرض النتائج ومناقشتها
 

الحطللقبين  وطللق األَ  الحلل ( يمءللن ان 0) ( والةللءل البيللقاب99) يتبللين مللن الالل ول
 َم هلللرب ، ِإذللماموعلللقب المطلللتقلن المهلللقري( باتبلللقر T) واباحراتلللقب الم يقريلللن وشيملللن

اللللذءقماب المت للل    وطللل ق حطلللقبيق  ىاأَلوللللللماموعلللن التاريبيلللن المهلللقري  اتلللقاال اباتبلللقر
( تلللب حلللين ءلللقن الوطللل  الحطلللقبب 9،142) ق مقللل ارتق م يقري للل( وااحرات للل95،151) مقللل ارت

(  9،153) ق مقلللللل ارتق م يقري للللللات لللللل( وااحر 00,،2) التبللللللق لب للماموعللللللن التاريبيللللللن البقايللللللن
 البقحبللن ااتبللقر َماللربولم رتللن حقيقللن الفللروق بللين اتللقاال اباتبللقراب الب  يللن للمامللوعتين 

(Tلل ياللقب المطللتقلن تلل )الاتللقاال ان شيمللن َأ هرب (Tالمحطللوبن بل للب )(2،55)  اءبللر مللن
 (0,00ن )ومطللتو   بلللل 41عاللل   راللن حريللن  (2,029شيمتهللق ) القيمللن الا وليللن البقل للن

 للذا تلرتض الفرضلين الصلفرين البقايلن (0,00) وعا  مققران شيمن ال الن مد مطلتو  ال بللن
تللب اباتبللقر  إحصللقاينوتقبللل الفرضللين الب يلللن التللب تللا  علللى واللو  تللروق ذاب  بلللن 

 .المهقري ولصقلح الماموعن البقاين ذاب الت ريس التبق لب
 (5الشكل )

 الولىحراف ت المعي رية لممجموعتين التجريبية قيم الأوط   الحط بية واالن
 والتجريبية الث نية في االختب ر المه ري.

 



  

 

 
  

 

 

555  

 

 : عرض النتائج ومناقشتها
 

حث  مىعتً الب هاري لمج بار الم تائج اخت شت ن مناق

 :الذكاءاث المتعددة والتدرٌس التبادلً

ن التب  رطلب الاتقاال التب عرضب طقبقق تفوق الماموعن التاريبين البقاي َم هرب 
 (2094، محمل ) ن التل ريس التبلق لب تهلب بلذلس اتفقلب ملد ال راطلنطلتراتيايعلى وتلق اإلِ 

 (2092،  راطلللن الاوالللل  )و (2092،  راطلللن تحريلللر)و (2094،  راطلللن عبللل  الحملللز ) و
 :ِإلى اآلتب ال راطن ت ز  إليهقوان الاتيان التب توصلب  (2092،  راطن الطو ااب)و

ترصللللللن للمت لمللللللين علللللللى التطللللللق ل  َمع للللللبن التلللللل ريس التبللللللق لب ِإطللللللتراتياي ِإن   .9
والتوضيح والتلاي  والتاب  وهذت هب اطتراتايقب الفرعين للت ريس التبق لب هلو 
بذلس طقع  على تامين المهلقراب ال قليلن عللى الفهل  وابطلتي ق  الملق   ال راطلين 

 .واءتطق  الم لومن

 بلللق لب طلللقع ب عللللى ترطلللي  الم لوملللقبقب الفرعيلللن للتللل ريس التطلللتراتياياإلِ  إن   .2
المت لمللين وزيللق   شلل راته  علللى الللت ل  مللن الل ل شيللقمه  بقلتاللقو  تللب ةللر  ِإلللى 

 .قب الفرعينطتراتيايإلِ َعَلى وتق االمق   

مضللقتب  ، ِإذن التلل ريس التبللق لب زا  مللن  ات يللن المللت ل طللتراتياياطللتا ا  اإلِ  إن   .4
ممقرطلللتهق ملللن شبلللل  تلللب َمبالللقموالتةلللويق قب الفرعيلللن الللو ملللن المت لللن ِإطلللتراتياي
 .المت لمين

 البقايلن عللى التاريبين الماموعن     طقع ب الت ريس التبق لب نِإطتراتياي إن   .3

 ال ل   شيلق  ال ل ملن بوضلو  اللتحء  ذللس  هلر شل ,،عمليلن ت لمهل  تب التحء 

 م   مملق المحتلو  الت ليملب قب الفرعيلن تلبطلتراتيايتا لي  تافيلذ اإلِ  تلب ه أافطلب
 .المحتو  لفه   ات يته  زيق  ِإلى 

 اءتطلق  تلب ه مافطل عللى واعتملق ه ، اللت ل  عمليلن تلب َمبالقم ال ل   اطلتق ل .0

 ،الواعيلن والقلرام  اللت ل  َماةل ن ال ل ملن مبقةلر بةءل م هق والتفقعل، الم قر 
 .الفه  على شقا  م اى ذي ت ل ِإلى  للوصول قم ام   قماقا   وتر ممق
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 : عرض النتائج ومناقشتها
 

بياللللن ت ليميللللن  تللللواترن التلللل ريس التبللللق لب طللللقع ب علللللى ِإطللللتراتيايطللللتا ا  ا إن   .,
ت للل  مللن الل ل زيللق    متضلللالحصللول علللى الم لومللن تحقيللق َماللل للمللت ل  مللن 

 .متضلالق ر  على التفءير ب ريقن 

تفوق الماموعن التاريبين البقاين التب  رطب وتق الت ريس التبق لب شل  تفلوق  إن   .1
قب الفرعيللللن للتبللللق لب زا  مللللن طللللتراتيايوذلللللس يراللللد  ور اإلِ  المهللللقري  امتلللب األ

 المهقري.  امله  وهذا اا ءس على األ َمع بالتب   وارر بته  واهتمقمه  بقأل
هالقس تواتلق بلين اتلقاال ال راطللن الحقليلن ملد ال راطلقب الطلقبقن التلب تلل   يتبلينبلذلس 

ءبيللر عللللى الملللت ل  تيملللق  َأبيرتلللاتفقلللب امي هلللق عللللى ان التلل ريس التبلللق لب لللله  ، ِإذتاقولهللق
تل ري  ِإلى  تلطفته التب ته  ِإلى  يا  الاواا  الم رتين والمهقرين للمت ل  وذلس يراد

ترصللن  تللواتران  ، ِإذالتفءيللرِإلللى  هله   المللت ل  علللى اءتطللق  المهللقراب والابللراب التللب تلل
مللقب الا يلل   وهللذا وبللين الم لومللقب المللت ل  الطللقبقن والم لو  اللرينللمللت ل  للتفقعللل مللد اآل

قب الفرعيللللن طللللتراتيايتءقمللللل الم للللقر  وزيللللق   اطللللتي قبهق مللللن الللل ل تافيللللذ اإلِ ِإلللللى  يلللل  ي
 .ق على تحصيله  المهقريياقب  إالذي اا ءس  األرب ن

 لستنتاجاث: ا :ثالًثا

ِإلللللللى  توصلللللللب البقحبللللللنتللللللب ضللللللوم الاتللللللقاال التللللللب مطللللللفر عاهللللللق البحللللللث الحللللللقلب 
 :ناآلتيابطتاتقاقب 

تللب تلل ريس مللق    ن اللذءقماب المت لل    والتلل ريس التبلق لبِإطللتراتيايت بيللق  ِإمءقايلن .9
 .تب المرحلن الاقم ين ارا مبق   اإلِ 

تلللب تحطلللين تحصللليل  تب اللللذءقماب المت للل    والتللل ريس التبلللق لبِإطلللتراتيايتقعليلللن  .2
  لبن شط  التربين الفاين المرحلن البقلبن.

اةللللق  ال لبللللن  االلللل  تلللل ريس التبللللق لبالللللذءقماب المت لللل    وال تب ِإطللللتراتياي زا ب .4
مباقالللله وب لللل  ااتهقالللله تللللب الصلللل  واقرالللله مللللن الللل ل التهياللللن للللله شبللللل اللللل رس و 

 الذاتين والامقعين. اة نبقألَ 
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 : عرض النتائج ومناقشتها
 

تب اللللذءقماب المت للل    والتللل ريس التبلللق لب بيالللن ت ليميلللن مةلللا ن ِإطلللتراتيايوتلللرب  .3
لافس ال لبلن قبقلبقلن بلوتحمل المطل ولين والةل ور  رامواآل تءقرشقامن على تبق ل األَ 

 .من ا ل شيقمه  بقلتحضير لل رس
 

 التىصٍاث: رابًعا:

تللب ضللوم مللق توصللل إليلله البحللث الحللقلب مللن اتللقاال توصللب البقحبللن الاهللقب ذاب 
 :قآلتبال  شن ب
ال مللللل علللللى ت للللوير مفللللر اب مللللق    رااللللق التلللل ريس ال قمللللن تللللب ءليللللقب التربيللللن  .9

 .لح يبن تب الت ريسا ابطتراتيايقب بإ اقلين وذلس طقطاألَ 
التربيلن الفايلن تلب ءليلقب  َمشطلق تلب  الرا ابهتمق  بت وير مفر اب مق   مبلق   اإلِ  .2

عق  ين و طقطاألَ   .الح يبن ابطتراتيايقبتا ي  محتواهق بمق يتمقةب مد  اِ 
قب الح يبللللن تللللب التلللل ريس والتللللب لهللللق  ور تللللب ت للللوير طللللتراتيايالترءيللللز علللللى اإلِ  .4

 والوا ااين ل   المت ل . نقريالاواا  الم رتين والمه
تللللب المرحلللللن الاقم يللللن  طللللقتذ يللللن والت ويريللللن ل َ تَأهيلتضللللمين ماهللللق  اللللل وراب ال .3

 على تواصل م هق. االت ريطين ليءواو  طقلي قب الح يبن واألطتراتياياإلِ 
 

 :المقتزحاث خامسًا:

 :نياآلتللبحث الحقلب تقتر  البقحبن بإارام البحوث المطتقبلين  اطتءمقب    
  

 لبلللن شطللل   ِإءطلللق  ِتلللباللللذءقماب المت للل    والتللل ريس التبلللق لب  تبِإطلللتراتيايَمبلللر  .9
 .التربين الفاين لمفقهي  الفاين

قب ِإطلللللتراتيايتب اللللللذءقماب المت للللل    والتللللل ريس التبلللللق لب ملللللد ِإطلللللتراتيايمققرالللللن  .2
 .ارا لمق   مبق   اإلِ  تب تحصيل  لبن شط  التربين الفاينُمار  ت ريطين 

شلقا  عللى اللذءقماب المت ل     ارا مبق   اإلِ َمقّ     براقمال ت ريبب لم رطب تصمي .4
 .يناراا لبته  المفقهي  اإلِ  ِإءطق والت ريس التبق لب ومبرت تب 
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 (1الملحق )

 بٍاناث الخكافؤ فً مخغٍش العمش

 ت
 األولى المجموعة التجريبية

 الذكاءات المتعددة
المجموعة التجريبية الثانية التدريس 

 التبادلي
ٔ 276 265 

ٕ 270 270 
ٖ 269 271 
ٗ 275 276 
٘ 274 275 
ٙ 272 270 
ٚ 271 270 
ٛ 270 265 
ٜ 268 266 
ٔٓ 265 269 
ٔٔ 269 268 
ٕٔ 267 270 
ٖٔ 269 273 

ٔٗ 270 275 
ٔ٘ 265 274 
ٔٙ 260 271 
ٔٚ 261 270 
ٔٛ 262 266 
ٜٔ 263 260 
ٕٓ  263 

 

 (2الملحق )
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 كمية التربية اأَلساسية  جامعة ديالى/

 قسم التربية الفنية فنية 
 دكتوراه طرائق تدريس التربية الفنية الدراسات العميا/

 
 م/استبانة آراء الخبراء بشان صالحية اأَلهداف السموكية

 اأُلستاذ الفاضل..........................................................المحترم
تروم الباحثة إجراء الدراسة بـ )اثر إستراتيجيتي الـذكاءات المتعـددة والتـدريس التبـادلي فـي 

خـراج لـدى طمبـة قسـم التربيـة الفنيـة  تنمية بعض المخرجات التعميميـة فـي مـا ِِ دة مبـادئ ا
ونظرا لما تعيده الباحثة فيكم من سـعة اططـ ع والخبـرة فـي ىـذا المجـال فانيـا تضـ  بـين 

 َأيديكم قائمة اأَلىداف السموكية والتي تتوق  ان يحققيا الطمبة بعد دراستيم لممادة....
 .م  فائق الشكر والتقدير

 
 
 
 

   لدكتوراهطالبة ا          
 حذام خميل حميد                 

 
 
 
 
 
 

 ألَهذاف السلىكٍت بصٍغخها النهائٍتا
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 تطبيق فيم تذكر اأَلىداف السموكية ت
    الدراما المسرحية في الحضارة اِغريقية. بدأتيذكر متى   ٔ
مـــــن الحضـــــارات اِغريقيـــــة  إلينـــــايعـــــدد الم حـــــم التـــــي و ـــــمت   ٕ

 والبابمية والفرعونية.
   

خراج في الحضارة اِغريقية.  ٖ ِِ     يذكر بماذا  نفت عممية ا
    الشعراء اليونان في المسرح القديم. أعظميعدد   ٗ
    يتعرف عمى ميمة مدرب الكورس في الدراما اِغريقية.  ٘
    الديكور. ي ف تقاليد المسرح في القرون الوسطى من ناحية  ٙ
    ح اطيطالي.يتعرف عمى ميمة )معمم العرض  في المسر   ٚ
يذكر تطـور عمـارات المسـرح وفـن المنظـر فـي المسـرح اِغريقـي   ٛ

 والروماني.
   

فنـان ميـد لظيـور المخـرج الـذي عمـل كمرشـد مسـرحي َأول يذكر   ٜ
 لق ر المانتوان.

   

    ي ف وظيفة رواد المسرح والمعا رين   ٓٔ
    يعدد عنا ر اأَلساسية لإِلخراج المسرحي.  ٔٔ
    في العمل المسرحي. يعرف التكوين  ٕٔ
ـــى خشـــبة المســـرح ِعطـــاء   ٖٔ ـــة تحريـــك الشخ ـــيات عم يحـــدد كيفي

 التكوين ال حيح.
   

خـــراج   ٗٔ ِِ يعــرف التركيـــز بو ـــفِو طريقــة مـــن طرائـــق التكــوين فـــي ا
 المسرحي.

   

 يعـــدد طرائـــق التركيـــز التـــي يســـتعين بيـــا المخـــرج مـــن َأجـــل لفـــت  ٘ٔ
 انتباه المتفرج.

   

    في العمل المسرحي. يعرف اطستقرار أنْ   ٙٔ
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    يعرف التتاب  عمى خشبة المسرح. أنْ   ٚٔ
يعــرف التــوازن كِىحــدى عنا ــر اأَلساســية لمتكــوين فــي العمــل  أنْ   ٛٔ

 المسرحي.
   

    يعدد أنواع التوازن في ال ورة المسرحية. أنْ   ٜٔ
خراج. أنْ   ٕٓ ِِ     يعرف الت ور التخيمي كعن ر من عنا ر ا
    ير ال وري لممخرج.يوضح فائدة التفس أنْ   ٕٔ
يعرف الحركة المسرحية كِىحـدى العنا ـر اأَلساسـية لإِلخـراج  أنْ   ٕٕ

 المسرحي.
   

    في المسرح. األرضيةيعرف الخطة  أنْ   ٖٕ
    يوضح َأقسام الحركة المسرحية بوجود الداف  المسبب ليا.. أنْ   ٕٗ
    يوضح َأقسام الحركة المسرحية من دون وجود الداف . أنْ    ٕ٘
    يميز بين اِيماءة والشغل الذي يتطمبو المشيد المسرحي. أنْ   ٕٙ
    يعدد توقيتات الحركة م  الحوار في العمل المسرحي. أنْ   ٕٚ
يقاع في العمل المسرحي. أنْ   ٕٛ ِِ     يعرف ا
يقاع في كل مسرحية. أنْ   ٜٕ ِِ     يميز ا
يقاع في العمل المسرحي من حيث خمـق جـو  أنْ   ٖٓ ِِ يعدد وظائف ا

 ابعة.لممت
   

يعـدد أنــواع مشــاىد المســرحية التــي يحــددىا المخــرج قبــل تنفيــذ  أنْ   ٖٔ
خراج. ِِ  عممية ا

   

    الحركة المسرحية التي يدرسيا وينفذىا المخرج.  أبعاديذكر  أنْ   ٕٖ
خـــــراج  أنْ   ٖٖ ِِ يعـــــرف التمثيـــــل ال ـــــامت كعن ـــــر مـــــن عنا ـــــر ا

 المسرحي.
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ل امت التي يستخدميا يعدد العنا ر المساعدة في التمثيل ا أنْ   ٖٗ
 كل من المخرج والممثل.

   

    الجوىرية لإِلخراج في ال ورة المسرحية. اأَلسسيميز  أنْ   ٖ٘
ــــى خشــــبة  أنْ   ٖٙ خــــراج والحركــــة المســــرحية عم ِِ ــــين خطــــة ا ــــز ب يمي

 المسرح.
   

يــــذكر مــــن كــــان يقــــوم فــــي تــــدريب الممثــــل وتوجيــــو فــــي عيــــد  أنْ   ٖٚ
 اِغريقي.

   

خا ـــة بـــالعرض المســـرحي التـــي كـــان يتبعيـــا يعـــدد القواعـــد ال أنْ   ٖٛ
 المسرح اِغريقي القديم في دخول الممثمين لممسرح. 

   

يـــذكر ميمـــة الممثـــل اأَلول فـــي عيـــد لـــويس الرابـــ  عشـــر فـــي  أنْ   ٜٖ
 فرنسا.

   

يوضــــح مــــن ىــــو الفنــــان اأَلساســــي مــــن خــــ ل ن ــــائح كيــــث  أنْ   ٓٗ
 لمممثمين في العيد اطليزابيثي.

   

    ت تجري المسرحيات في الع ور الوسطى.أن يذكر أين كان  ٔٗ
يقـــارن بـــين المســـرح اليونـــاني والمســـرح اطليزابيثـــي مـــن حيـــث  أنْ   ٕٗ

 الديكور.
   

يحـــدد األفكـــار تجســـيد العـــرض المســـرحي فـــي ظـــل التحـــوطت  أنْ   ٖٗ
اطجتماعيـــة فـــي ع ـــر النيضـــة والقـــرن الثـــامن عشـــر و التاســـ  

 عشر والعشرين.

   

َأ ـبح فييـا المخـرج عن ـًرا أساسـًيا فيـو فـي  يحدد الُمـدةة التـي أنْ   ٗٗ
 العمل المسرحي.

   

يوضـــــح تـــــَسثير الك ســـــيكية الجديـــــدة فـــــي فرنســـــا عمـــــى الفـــــن  أنْ   ٘ٗ
 المسرحي من حيث موض  الممثل.
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يــذكر طريقــة )ديفيــد غاريــك  فــي تــدريب الممثمــين عنــدما كــان  أنْ   ٙٗ
 مديرا لمسرح )دروري لين .

   

ن غوتـــو  فـــي تـــدريب الممثمـــين بنقـــاط يوضـــح طريقـــة )جوناثـــا أنْ   ٚٗ
 عندما كان مشرفا عمى مسرح ق ر فايمر.

   

ــــل  أنْ   ٛٗ ــــى أي شــــي كــــان يركــــز كــــم مــــن )كامب ــــيم  يحــــدد عم و)ول
خراج المسرحي. ِِ  مكريدي  في ميمة ا

   

خراج في  أنْ   ٜٗ ِِ     .ألمانيايذكر من قام بعممية ا
نتاج أنْ   ٓ٘ ِِ     المسرحي  يذكر مميزات الدوق )ساكس مثنغن  في ا
يـذكر اضـافات اندريـو أنطــوان ِإلـى ال ـورة التشـكيمية الواقعيــة  أنْ   ٔ٘

 لممسرحية في فرنسا.
   

يمخــص قواعــد طريقــة )ستانس فســكي ودافشــينكو  فــي تــدريب  أنْ   ٕ٘
 الممثمين.

   

    يذكر  فات المخرج من وجية نظر ستانس فسكي. أنْ   ٖ٘
)غريــك  الــذي نــادى يعــرف الفنــان المســرحي مــن وجيــة نظــر  أنْ   ٗ٘

 باطستق لية في المسرح.
   

    يوضح وجية نظر ماكس راينيارت في ميام المخرج. أنْ   ٘٘
فــي بــروز )فكــرة المخــرج ومؤلــف  مــني) )ميرىولــد  يوضــح مــا أنْ   ٙ٘

 العرض  بالنسبة لمممثل.
   

    يذكر فكرتي بريخت في العمل المسرحي.  أنْ   ٚ٘
ــــد  أنْ   ٛ٘ ــــد فــــي تحدي ميــــام المخــــرج فــــي العمــــل يوضــــح نيــــ) ليوبول

 المسرحي.
   

يحـــدد طبيعـــة ع قـــة المخـــرج مـــ  فرقتـــو والجميـــور مـــن حيـــث  أنْ   ٜ٘
 طبيعة العمل.
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 يوضح وجية نظر ببتربروك في ع قـات المخـرج فـي ُمـدةة مـا أنْ   ٓٙ
 قبل التمارين وُمدةة التمارين وُمدةة العرض.

   

ن مـــن حيـــث يــذكر وجيـــة نظــر دانشـــينكو فــي تقســـيم المخــرجي أنْ   ٔٙ
 تقييم عمل المخرج.

   

يــذكر مــا الشــروط المتــوافرة فــي الــنص المســرحي التــي تفــرض  أنْ   ٕٙ
 عمى المخرج ِإخراج ىذا النص.

   

يوضــح كيــف يتعامــل المخــرج مــ  الــنص المســرحي ومحاولــة  أنْ   ٖٙ
 توظيفو لمحياة المعا رة

   

    يعرف من ىو الممثل في من وجية نظر المخرج. أنْ   ٗٙ
ح اأَلســموب القــديم والحــديث فــي تــدريب المخــرج لمممثــل يوضــ أنْ   ٘ٙ

 عمى َأداء الشخ ية الدرامية 
   

يقـــــــارن بـــــــين َأســـــــموب ستانس فســـــــكي وســـــــاكس مثـــــــنغن فـــــــي  أنْ   ٙٙ
 اأَلسموب المتب  في تعامل المخرج م  الممثل.

   

يكشــف عــن الطريقــة التــي يســتخدميا المخرجــون المعا ــرون  أنْ   ٚٙ
 في تعام تيم م  الممثمين.

   

يعـدد خطـوات ع قــة المخـرج بالممثــل مـن َأجــل الو ـول ِإلــى  أنْ   ٛٙ
 أبعاد الشخ ية.

   

يــذكر مســتويات عمــل المخــرج مــ  الممثــل مــن َأجــل الو ــول  أنْ   ٜٙ
 ِإلى تشخيص ال حيح.

   

    يحدد سير الع قة بين المخرج والفنيين. أنْ   ٓٚ
    .يعمل سبب تسمية المخرج بالحاكم المطمق أنْ   ٔٚ
    يذكر مستويات الع قة بين المخرج والفنيين. أنْ   ٕٚ
    يوضح ع قة بناية المسرح بفكرة المسرحية. أنْ   ٖٚ
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    يوضح ع قة بناية المسرح بالجميور. أنْ   ٗٚ
    يذكر كيف يو ل المخرج الفكرة لمجميور  أنْ   ٘ٚ
ـــف  أنْ   ٙٚ يوضـــح الـــدور الـــذي يمعبـــو المخـــرج بـــين نقـــل أفكـــار المؤل

 لممتمقي.
   

    يذكر َأىم العوامل التي تودي ِإلى لفت اطنتباه المتفرج. أنْ   ٚٚ
يعــــرف ال ــــورة المســــرحية فــــي العمــــل المســــرحي مــــن حيــــث  أنْ   ٛٚ

 عنا ر اأَلربعة.
   

نتاج المسرحي كمشروع اقت ادي. أنْ   ٜٚ ِِ     يذكر عمى ماذا يعتمد ا
    يذكر من المسؤول عن عممية التنظيم المسرحي. أنْ   ٓٛ
    احل عممية التدريب من قبل المخرج الممثمين.يعدد مر  أنْ   ٔٛ
خــــراج مــــن وجيــــة نظــــر المخــــرج اطيطــــالي )ســــمفيو  أنْ   ٕٛ ِِ يعــــرف ا

 دامكو 
   

خراج. أنْ   ٖٛ ِِ     يذكر  فات المخرج الناح) في مجال ا
خراج في المسرح. أنْ   ٗٛ ِِ     يذكر َأسباب ظيور مينة ا
الـــــنص  يعـــــرف المســـــرحية عنـــــد َأرســـــطو مـــــن حيـــــث معالجـــــة أنْ   ٘ٛ

 المسرحي. 
   

    يعدد عنا ر بناء المسرحية عند َأرسطو  أنْ   ٙٛ
    يعدد العنا ر الدراماتيكية التي تحتوييا المسرحية.  أنْ   ٚٛ
    يوضح مفيوم المسرحية التراجيديا عند َأرسطو. أنْ   ٛٛ
يـــــذكر دور المخـــــرج فـــــي المســـــرحيات التراجيـــــديا مـــــن ناحيـــــة  أنْ   ٜٛ

 اأَلسموب.
   

لميمودرامــــا كنــــوع مــــن أنــــواع المســــرحيات مــــن ناحيــــة يعــــرف ا أنْ   ٜٓ
 اأَلسموب.
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يعـــــرف الكوميـــــديا كنـــــوع مـــــن أنـــــواع المســـــرحيات مـــــن ناحيـــــة  أنْ   ٜٔ
 اأَلسموب.

   

يعرف مسرحية الفارس كنوع من أنواع المسـرحيات مـن ناحيـة  أنْ   ٕٜ
 اأَلسموب.

   

يعرف مسرحية الدعاية كنوع من أنواع المسرحيات مـن ناحيـة  أنْ   ٖٜ
 سموب.األَ 

   

    يذكر المسرحيات من حيث جمالية النص المسرحي. أنْ   ٜٗ
    يعدد مشك ت التي تواجو المسرحيات التاريخية. أنْ   ٜ٘
    يذكر مميزات التراجيديا اِغريقية كفن مسرحي. أنْ   ٜٙ
    يذكر مميزات الكوميديا اِغريقية كفن مسرحي. أنْ   ٜٚ
    ثية كفن مسرحي.يذكر مميزات الدراما اطليزابي أنْ   ٜٛ
    يذكر بداية ظيور المسرحية الواقعية  أنْ   ٜٜ

نتــاج الفنــي لمــنص  أنْ   ٓٓٔ ِِ يــذكر مــن الــذي وضــ  قــوانين وَأســاليب ا
 المسرحي.

   

يعـــــرف بمـــــاذا نـــــادى المخـــــرج المســـــرحي الروســـــي )الكســـــندر  أنْ   ٔٓٔ
 باكتشي  في الفن المسرحي.

   

ــــي ك أنْ   ٕٓٔ ــــين المســــرح التقــــديمي والتمثيم  ــــورة مــــن  ــــور يميــــز ب
 الحياة.

   

    يعطي َأمثمة حول المسرح التقديمي والمسرح التمثيمي. أنْ   ٖٓٔ
    يذكر رواد المسرح الحر في فرنسا. أنْ   ٗٓٔ
ييام في المسرح. أنْ   ٘ٓٔ ِِ     يعرف نظرية ا
نتاجـــات المســـرحية بع قتيـــا مـــ  المســـرح فــــي  أنْ   ٙٓٔ ِِ يعـــدد أنـــواع ا

ييامضوء نظرية عدم  ِِ  في المسرح. ا
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نتاجـــــات  أنْ   ٚٓٔ ِِ ـــــل ســـــبب كـــــون المن ـــــة عن ـــــًرا ميًمـــــا فـــــي ا يعم
 المسرحية التقدمية.

   

ييام في المسرح. أنْ   ٛٓٔ ِِ ييام وعدم ا ِِ     يميز بين نظريتي ا
ييــــام بالواقعيــــة فــــي فــــن  أنْ   ٜٓٔ ِِ مـــن يــــذكر مــــن الــــذي نــــادى بفكـــرة ا

 المسرح.
   

ي َأحـــدثتيايعـــدد َأىـــم التغيـــرات التـــي  أنْ   ٓٔٔ ِِ يـــام فـــي تكنيـــك نظريـــة ا
 التسليف المسرحي.

   

يذكر مكونات المسرحي الشرقي )الينـدي وال ـيني واليابـاني   أنْ   ٔٔٔ
 من حيث تقنيات العرض المسرحي.

   

يذكر من الذي تسثر بالموسيقار )واغز  التـي َأثـرت عمـى نمـو  أنْ   ٕٔٔ
 المثالية الجديدة في الفن المسرحي.

   

الموســيقى لمعــرض عنــدما  افتياإضــيــذكر القــيم الدراميــة التــي  أنْ   ٖٔٔ
 استخدميا أبيا.

   

يعدد اأَلسس التي استند عمييـا غريـك فـي فـن المسـرح والفنـان  أنْ   ٗٔٔ
 المسرحي.

   

يــذكر التغيــرات الفيزيقيــة عمــى بنايــة المســرح التــي دعــى الييــا  أنْ   ٘ٔٔ
 راينيارت.

   

    يوضح نظرية بايوميكانيكس لمايرىولد في المسرح. أنْ   ٙٔٔ
    ف القيم الدراماتيكية في العمل المسرحي.يعر  أنْ   ٚٔٔ
    يميز بين القيم الدراماتيكية وعنا ر الدراما اأَلساسية. أنْ   ٛٔٔ
    بو. اِلماميعرف الفعل الدرامي الذي يتطمب عمى المخرج  أنْ   ٜٔٔ
يعدد القـيم الدراماتيكيـة المطمـوب مـن المخـرج ان يراعييـا عنـد  أنْ   ٕٓٔ

 تنفيذ العمل المسرحي.
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القـــــيم  كِىحـــــدىالمق ـــــود بـــــالفكرة فـــــي المســـــرحية مـــــا  يعـــــرف أنْ   ٕٔٔ
 الدراماتيكية المسرحية.

   

    يذكر عمى ماذا تتوقف قيمة الفكرة اأَلساسية في المسرحية. أنْ   ٕٕٔ
    يعرف الحبكة كِىحدى القيم الدراماتيكية في العمل المسرحي. أنْ   ٖٕٔ
    حي.في الحبكة داخل العمل المسر  َأرسطويوضح راي  أنْ   ٕٗٔ
    يعرف الشخ ية بو فِيا ِإحدى القيم الدراماتيكية. أنْ   ٕ٘ٔ
يعـــــــرف الشخ ـــــــية الدراميـــــــة كمحـــــــور مـــــــن محـــــــاور العمـــــــل  أنْ   ٕٙٔ

 المسرحي.
   

    يعدد أبعاد مقومات الشخ ية في العمل الدرامي  أنْ   ٕٚٔ
    يذكر التقسيم الزمني لمشخ ية في ضمن أحداث المسرحية. أنْ   ٕٛٔ
ــــــذكر شــــــروط الو  أنْ   ٜٕٔ ــــــي الشخ ــــــية المســــــرحية ي اجــــــب توفرىــــــا ف

 الناجحة.
   

    يعرف الحوار كقيم من القيم الدراماتيكية في المسرح. أنْ   ٖٓٔ
    يعدد القيم التي تميز بيا الحوار في النص المسرحي. أنْ   ٖٔٔ
    لجودة الحوار في النص المسرحي. الواجبة األموري ف  أنْ   ٕٖٔ
    يعدد خ ائص الحوار المسرحي. أنْ   ٖٖٔ
ـــــي العمـــــل  أنْ   ٖٗٔ يعـــــرف الجـــــو النفســـــي العـــــام كقيمـــــة دراماتيكيـــــة ف

 المسرحي.
   

    يعدد عنا ر تكوين الجو النفسي العام في العمل المسرحي. أنْ   ٖ٘ٔ
يوضـــح كيــــف يســــتدل عمـــى الجــــو النفســــي العـــام فــــي الحــــوار  أنْ   ٖٙٔ

 المسرحي.
   

يوضح كيف يستدل عمى الشخ يات فـي الجـو النفسـي العـام  أنْ   ٖٚٔ
 رحية.داخل المس
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يـــــذكر كيـــــف تتحقـــــق الحركـــــة والتشـــــكيل)التكوين داخل الجـــــو  أنْ   ٖٛٔ
 النفسي العام لمعمل المسرحي.

   

 واِضـــاءةوالمنظـــر المســـرحي  األزيـــاءي ـــف كيفيـــة توظيـــف  أنْ   ٜٖٔ
والحالـــــة اطجتماعيـــــة والنفســـــية فـــــي الجـــــو النفســـــي العـــــام داخـــــل 

 المسرحية.

   

ن لحظـــة تبنيـــة ِإخـــراج يعـــدد المراحـــل التـــي يســـمكيا المخـــرج مـــ أنْ   ٓٗٔ
 الجميور. َأمامالمسرحية ِإلى لحظة تقديميا 

   

ان يعــرف مرحمــة اطكتشــاف التــي يقــوم بيــا المخــرج قبــل الشــروع   ٔٗٔ
 بِىخراج المسرحية.

   

    يعدد خطوات تحميل المسرحية من قبل المخرج. أنْ   ٕٗٔ
خراج أنْ   ٖٗٔ ِِ       .يعرف مرحمة التغطية في عممية ا
     .ة تجسيد النص عمى خشبة المسرحيوضح مرحم أنْ   ٗٗٔ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (3الملحق )
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 الخبراء في صالحية الخطط التدريسية آراءاستبانة 

 
 جامعة ديالى 
 ية ساسكمية التربية األَ 

 قسم التربية الفنية 
 دكتوراه طرائق تدريس التربية الفنية/ الدراسات العميا

 
 ...................................................المحترم...الفاضل ستاذاألُ 

 تحية طيبة 
الــــذكاءات المتعــــددة  إســــتراتيجيتيدراســــتيا الموســــومة بـــــ)اثر  إجــــراءتــــروم الباحثــــة 

  والتدريس التبادلي في تنمية المخرجات التعميمية لدى طمبة قسم التربية الفنية
ِِ مبـــادئ لمفـــردات مـــادة  خططـــا إعـــدادولمـــا كـــان البحـــث الحـــالي يتطمـــب   خـــراجا

نظــرا لمــا تتمتعــون بــو ، توضــح الخطــط ســير الــدرس ِإذلممرحمــة الثالثــة قســم التربيــة الفنيــة 
 آرائكــــمىبــــداء بالخطــــط راجيــــة التفضــــل  َأيــــديكمخبــــرة درايــــة فــــي ىــــذا المجــــال تضــــ  بــــين 

 ...وم حظاتكم
 م  الشكر والتقدير

 
 

 
 طالبة الدكتوراه   

 حذام خميل حميد
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لخطت ٌىمٍت لخذسٌس المجمىعت الخجشٌبٍت  نمىرجأ

 الخً حذسس

 ت الزكاءاث المخعذدةإسخشاحٍجٍعلى وفق  الَماّدة

 

ِِ مبادئ  الَماّدة                          المرحمة الثالثة    خراجا
 ِِ  المسرحي عبر التاريخ خراجتطور ا

 :التعميميالهدف 
  المسرحي  خراجتاريخي لإلِ معرفة تطور ال

   :السموكية هدافاألَ 
 :عمىقادًرا جعل الطالب  

  ذكاء لفظي) يةغريقالدراما المسرحية في الحضارة اِ بدأتيذكر متى َأْن  .7
 يــة والبابميــة والفرعونيــةغريقمــن الحضــارات اِ إلينــايعــدد الم حــم التــي و ــمت  َأنْ  .1

 ذكاء لفظي )
 ذكاء لفظي ) يةغريقفي الحضارة اِ خراجِِ يذكر بماذا  نفت عممية ا َأنْ  .3
  ذكاء لفظي) القديم يعدد أعظم الشعراء اليونان في المسرح َأنْ  .4
ذكــاء ، ذكــاء لفظــي) فــي المســرح اطيطــالي  يتعــرف عمــى ميمــة )معمــم العــرض َأنْ  .5

  اجتماعي
ذكـاء ، ذكـاء لفظـي.من ناحيـة الـديكور ي ف تقاليد المسرح في القرون الوسطى َأنْ  .6

  ب ري
 ذكاء لفظي ) يةغريقيتعرف عمى ميمة مدرب الكورس في الدراما اِ َأنْ  .1
 ي والرومـــاني.غريقـــيـــذكر تطـــور عمـــارات المســـرح وفـــن المنظـــر فـــي المســـرح اِ َأنْ  .1

 ذكاء موسيقي ، ذكاء ب ري، )ذكاء لفظي
فنـــــان ميـــــد لظيـــــور المخـــــرج الـــــذي عمـــــل كمرشـــــد مســـــرحي لق ـــــر َأول يـــــذكر  َأنْ  .1

 . ي)ذكاء لفظ .المانتوان
 

 :الوسائل التعميمية
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 .السبورة .ٔ
 .موسيقية أشرطة، مسجل ال وت .ٕ
 .جياز حاسوب .ٖ
 . ور .ٗ

 (دقائق5) :المقدمة
التــي تــم دراســتيا قــي الــدرس  الَمــاّدةالطمبــة عــن طريــق اســترجاع  َأذىــانتييئــة َأجــل مــن 

انتبـاه الطمبـة وتشـويقيم لمـدرس  ِإثـارةالسابق وربطـو بموضـوع الـدرس الحـالي والعمـل عمـى 
 .اليالح

 (دقيقة 55) :عرض الدرس
  الق  ي )ذكاء لفظي سموبة األَ إستراتيجياستعمال 

َأجـل الق  ـي كنقطـة لمـدخول فـي الموضـوع مـن قبـل الباحثـة مـن  سـموبان استخدام األَ 
 الطمبة وتحفيزىم عمى اطستعداد واىمية الموضوع المطروح. أفكار ِإثارة
 ِِ المسرحي فبعد ان نوجد المكـان والـنص ىو العن ر الثالث من عنا ر العرض  خراجا

 ـورة مرئيـة ىـذا الفنـان ىـو ِإلـى  الجيد ىنا يـاتي دور الفنـان الـذي يحـول الكممـة المكتوبـة
 المخرج 
ِِ  :الباحثــة المســرحي اذ مــرت الــدراما المســرحية بمراحــل متعــددة  خــراجان مراحــل تطــور ا

عميـو مـا حتـى و ـمت عمـى ومحطات كثيرة كانت بدايتيا في القـرن الخـامس قبـل المـي د 
التسمسـل َسول يـتم تنـ ِإذفي الوقت الحاضـر مـن تطـور والـذي جـاء عبـر تراكمـات الماضـي 

 الزمني لمدراما عبر الحضارات القديمة 
ات التــي و ــمت إلينــا مــن الحضــارات البابميــة والفرعونيــة ِإنتاجــعــن ابــرز تســسل  :الباحثــة

  ذكاء لفظي) يةغريقواِ
وحــوارات ممحمــة  غريــقىــذه األعمــال أشــعار ىــوميروس فــي اِ مــن ابــرز :الطالــب يجيــب

 عند الفراعنة كمكامش في الحضارة البابمية وحوارات )اوزيس واوزريس
عــرض مجمــوع مــن ال ــور التــي توضــح ابــزر م حــم واألشــعار التــي  :الوســيمة التعميميــة

  )ذكاء ب ري ُمدةةكانت موجودة في تمك ال
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ِِ بماذا  نفت عممتسسل  :الباحثة  ية )ذكاء لفظي غريقفي الحضارة اِ خراجية ا
ِِ :تجيب :الطالبة  ية بالميمة الثانوية لممؤلفغريقفي الحضارة اِ خراج نف ا

  )ذكاء ب ري ة التخيل الب ريإستراتيجيباستعمال  .ب 
 والرومان؟  غريقعن تطور عمارات المسرح في فن المنظر عند اِتسسل  :الباحثة
ات ــفت اذ ، من ــةِإلــى  دمون مســرحياتيم داخــل الكنيســة وبعــدىا تطــوركــانوا يقــ: الطالبــة

 .ى تمثيل الجنة والثانية تمثل الجحيم والثالثة تمثل األرضاأَلولبث ث حجرات 
  ة موسيقى الذاكرة الفائقة )ذكاء موسيقيإستراتيجياستعمال  .ج

عمميــة  ثنــاءفــي أتســتعمل الباحثــة المســجل لغــرض تســمي  الطمبــة لقطــ  موســيقية ىادئــة 
 .عرض الدرس مستوحى من عبق الماضي لمساعدة الطمبة عمى اطسترخاء

  ة رسم الفكرة )ذكاء مكانيإستراتيجياستعمال  .د
عـــرض عمـــييم مـــن  تطمـــب الباحثـــة مـــن الطمبـــة التعبيـــر عـــن فكـــرة مـــن خـــ ل مـــا: الباحثــة

 ؟فن العمارة في المسرح القديمَسول ال ور تتن
ضمن مـا تـم شـرحو فـي  سئمةليم بعض األ أوجومعرفة استيعاب الطمبة َأجل من  :التقويم
 دقائق ٘) من الحضارات القديمة؟ إلينام حم التي و مت َأىم  اذكر :ٔس:الدرس

 ؟ميمة مدرب الكورس في القرون الوسطىما : ٕس
 ؟ي والرومانيغريقابرز عمارات المسرح وفن المنظر في المسرح اِما : ٖس

   :الواجب البيتي
مبـــــــادئ تطمـــــــب الباحثـــــــة مـــــــن الطمبـــــــة تحضـــــــير الموضـــــــوع الجديـــــــد فـــــــي مـــــــادة 

 ِِ ِِ ساس/عنا ر األَ خراجا  .المسرحي خراجية في ا
 
  
 
 

 الزكبءاد المزعذدح ثإسزشارُجُخالزخطُط للزذسَس  

                                                                  المسشدٍ                                                   لإلخشاجعىىان المذبضشح    الزطىس الزبسَخٍ 

 دقُقخ                                                                                                                     11 الىقذ:
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 أسلىة رعلُمُخ )أدائُخ( أهذاف

 الزذسَس

فعبلُخ 

 المزذسة

بد الزقىُ

 الزشثىَخ

 (F.B)خ الزغزَخ الشاجع الىقذ 

سُكىن الطبلت فٍ وهبَخ الذسس 

 -قبدسا علً ان:

 

الذسامب   ثذأدان َزكش مزً   .7

المسررررشدُخ فررررٍ الذ رررربسح 

 اإلغشَقُخ 

ان َعررررررذد المتدرررررر  الزررررررٍ  .1

مه الذ بساد  إلُىبوصلذ 

اإلغشَقُررررررررررررخ والجبثلُررررررررررررخ 

 والفشعىوُخ  

ان َزكش ثمبرا صىفذ عملُخ  .3

الذ ررررربسح  اإلخرررررشاج فرررررٍ

 اإلغشَقُخ 

ان َعرررررذد أعشررررر  ال رررررعشاء  .4

 الُىوبن فٍ المسشح  القذَ  

ان َزعشف علً مهمخ )معل   .5

العرررررشي ( فرررررٍ المسرررررشح 

 االَطبلٍ 

ان َصف رقبلُذ المسشح فرٍ  .6

القشون الىسطً  مره وبدُرخ 

 الذَكىس 

ان َزعررررررشف علررررررً مهمررررررخ  .1

مذسة الكرىسس فرٍ الرذسامب 

 .)ركبء لفشٍ(اإلغشَقُخ

ساد ان َررررزكش رطررررىس عمررررب .1

المسرررشح وفررره المىشرررش فرررٍ 

 اإلغشَقررررررررررررٍالمسررررررررررررشح 

والشومبوٍ.)ركرررررربء لفشررررررٍ 

،ركررررررربء ثصرررررررشٌ ،ركررررررربء 

 مىسُقٍ(

ان َرررررزكش اون فىررررربن مهرررررذ  .1

لشهىس المخرشج الرزٌ عمر  

كمششرررررذ مسرررررشدٍ لقصرررررش 

 المبوزىان .)ركبء لفشٍ (.

 

 

 

 

 

 

 إسزشارُجُخ

الزكبءاد 

 المزعذدح 

 

 

 

 َىبقش،

 َجُت

 َسبن،

 َجُت
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 َمبسس 

 

 َفكش 

 

 َجُت،
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 َمبسس،
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َعررذد الررذسامب المسررشدُخ  .7

فررررررررررررررٍ الذ رررررررررررررربسح 

 .اإلغشَقُخ

َعررررررذد المتدررررررر  فرررررررٍ  .1

 اإلغشَقُرررخالذ ررربساد 

 والجبثلُخ والفشعىوُخ 

مرربرا صررىفذ ان َفسررش ث .3

فرررررٍ  اإلخرررررشاجعملُرررررخ 

 . اإلغشَقُخالذ بسح 

مرره هررى معلرر  العررشي  .4

 فٍ المسشح االَطبلٍ

مرررررره اثررررررشص ال ررررررعشاء  .5

 الُىوبن القذمبء.

ان َىضررررررررررخ رقبلُررررررررررذ  .6

المسرررررشح مررررره وبدُرررررخ 

الررررذَكىس  فررررٍ القررررشون 

 الىسطً.

مرررب الرررذوس الرررزٌ َلعجررر   .1

 مذسة الكىسس .

ان َفسرررررررررررش رطرررررررررررىس  .1

عمرربساد المسررشح وفرره 

المىشررررش فررررٍ المسررررشح 

 والشومبوٍ . اإلغشَقٍ

فىرربن مهررذ  أونمرره هررى  .1

 جلشهىس المخش

 .مقُبس الزقذَش. 71

 
لخطت ٌىمٍت لخذسٌس المجمىعت الخجشٌبٍت  أنمىرج

ت الخذسٌس إسخشاحٍجٍعلى وفق  الَماّدةالخً حذسس 

 الخبادلً
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ِِ مبـــــادئ  الَمـــــاّدة                  المرحمة الثالثة تطـــــور  خـــــراجا
 ِِ  خ.التاري المسرحي عبر خراجا

 
 التعميمي: الهدف 

   المسرحي خراجمعرفة التطور التاريخي لإلِ 
 :السموكية هدافاألَ 
 :عمىقادًرا جعل الطالب   

 .يةغريقالدراما المسرحية في الحضارة اِ بدأتيذكر متى  َأنْ  .ٔ
 .ية والبابمية والفرعونيةغريقيعدد الم حم التي و مت الينا من الحضارات اِ َأنْ  .ٕ
ِِ يذ َأنْ  .ٖ  .يةغريقفي الحضارة اِ خراجكر بماذا  نفت عممية ا
 .القديم الشعراء اليونان في المسرح أعظميعدد  َأنْ  .ٗ
 .في المسرح اطيطالي  يتعرف عمى ميمة )معمم العرض َأنْ  .٘
 .من ناحية الديكور ي ف تقاليد المسرح في القرون الوسطى َأنْ  .ٙ
 .يةغريقيتعرف عمى ميمة مدرب الكورس في الدراما اِ َأنْ  .ٚ
 .ي والرومانيغريقيذكر تطور عمارات المسرح وفن المنظر في المسرح اِ َأنْ  .ٛ
ــــذي عمــــل كمرشــــد مســــرحي لق ــــر َأول يــــذكر  َأنْ  .ٜ ــــان ميــــد لظيــــور المخــــرج ال فن

 .المانتوان
   :الوسائل التعميمية

 .السبورة .ٔ
 .جياز الحاسوب .ٕ
   .مجموعة من ال ور .ٖ

 سير الدرس 
   :المقدمة
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 ِىذات غير متجانسة في مستويات التح يل المختمفة بـيقسم الط ب عمى مجموع
 ِإذاطختبـار التح ـيمي لممعمومـات السـابقة  َأسـاستضم كل مجموعـة خمسـة طـ ب عمـى 

يعين قائد لكل مجموعة يقوم بدور المعمـم فـي ادارة الحـوار مـ  مراعـاة ان يتبـادل دوره مـ  
لكـــل  ربعـــةات األَ اتيجيســـتر غيـــره بعـــد كـــل حـــوار عـــن موضـــوع معـــين مـــ  تســـميم بطاقـــة اِ

 .مجموعة من المجموعات التي تم نمذجتيا في دروس سابقة من بداية التجربة
 ؟الدراما بدأتمتى  :الباحثة

مــــن قبــــل قائــــد كــــل مجموعــــة وبعــــد مناقشــــة زمــــ ءه وتختــــار الباحثــــة  اِجابــــاتتقــــدم 
 .ال حيحة من بينيا ويقدميا لمطمبة اِجابة

ِِ  ِإلى تقوم الباحثة بتوجيو سؤال  ؟في بدايتيا خراجمجموعات بما  نفت عممية ا
 بينيمـا وتقـدميا فضـلتوقعاتيـا تختـار الباحثـة األىبـداء قائـدىا ب بوسـاطةتقوم كـل مجموعـة 

 .المجامي ِإلى 
 .في القرن الخامس قبل المي د بدأت :الطمبة
وس ومن ابرز الم حم التي و مت الينا من الحضارات القديمة كانـت كاشـعار ىـومير    

وحوارات كمكامش في حضارة بابمية وحوارات اوزيس واوزريس في الحضـارة  غريقعند اِ
 .الفرعونية

الفرعيــة عمــى الســبورة يمكــن مــن خ ليــا  والعنــاوين الــرئيسثــم تقــوم الباحثــة بكتابــة العنــوان 
 مساعدة الطمبة عمى التنبؤ.

   :العرض
 :التنبؤ أ.

وتقـوم الباحثـة بطـرح سـؤال مـن خ لـو يمكـن المكتـوب عمـى السـبورة  الرئيسمن الموضوع 
 .ان يساعد الط ب عمى التنبؤ

ِِ  سؤال لممجموعات ىعطاءب تقوم الباحثة مـا عميـو ، في بـدايتيا خراجبماذا  نفت عممية ا
 يمكن تنبس بو؟ الذي

 بينيــا ويقــدميا فضــلتوقعاتيــا يختــار المــدرس األىبــداء قائــدىا ب بوســاطةتقــوم كــل مجموعــة 
 ي .المجامِإلى 
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ِِ  :الط ب  في بدايتيا بالميمة الثانوية لممؤلف  خراج نفت عممية ا
 .لماذا  نفت بالميمة الثانوية لممؤلف :الباحثة
قائـد كـل مجموعـة  بوسـاطةتوقعـات عـدة مـن مجـامي  بعـد مناقشـة السـؤال إبـداء يـتم  َأيًضا

 .الط بِإلى  بينيا ويقدميا فضليختار المدرس األ
ا طتتعـــدى عمميـــة تنظـــيم العـــرض وتقديمـــو أي تنظـــيم لمـــا يكـــن ان وذلـــك لكونيـــ: الطـــ ب

 .عرضوِإلى  يعرض من بداية كتابة النص
   :التساؤل. ب

ِِ  ســئمةمــن األ عــددبعــدىا تقــوم الباحثــة بتشــجي  الطــ ب عمــى توجيــو  التــي تــدور  ضــافيةا
 .في ذىنيم حول الموضوع

ة المسـرح وفـن المنظـر عمـى الطالب )قائد  يسال عن ابرز تطورات التي حـدثت فـي عمـار 
 ؟المن ة

 أفـرادتقوم الباحثة بعرض السؤال عمى المجموعات ثم يقوم قائد كل مجموعة بمناقشـة مـ  
 .عنو اِجابةمجموعتو ومن ثم 

حدثت تطورات في عمارة المسرح وفـن المنظـر المسـرحي فقـد طـور اطيطـالييون  :الط ب
ـــة المســـرح المســـقف ذو اططـــار الـــذي يف ـــل خشـــ بة المســـرح عـــن  ـــالة المتفـــرجين بناي

  .واستخدمت المناظر المرسومة
 .الط بِإلى  ال حيحة ويقدميا اِجابةيختار المدرس  
   :التوضيح .ج

ِِ  ســـئمةتوجـــو الباحثـــة مجموعـــة مـــن األ :الباحثـــة ـــم تســـسل لمطمبـــة اذ  ضـــافيةا مـــن ىـــو معم
 ؟سيد العرضَأو  العرض

 أفـرادثم يقوم قائد كل مجموعة بمناقشـة مـ  تقوم الباحثة بعرض السؤال عمى المجموعات 
 .عنو اِجابةمجموعتو ومن ثم 

 ىـــو اشـــبو مـــايكون بمـــدير المســـرح فيـــو المســـؤول عـــن تنظـــيم وتحضـــير كافـــة :الطـــ ب
 .مستمزمات العرض

   .التمخيص د.
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 عمـــييم ان تَسكيـــدتطمـــب الباحثـــة مـــن مجموعـــات الطمبـــة بتمخـــيص الموضـــوع مـــ  ال
تعزيز الفيم لدييم مـ  تحديـد المـدة الزمنيـة َأجل يم الخاص من بَأسمو يستعمموا كممات من 

 .لكي يعرفوا كيف يمخ ون اآلتيلمتمخيص ورسم الشكل 

 بماذا انتيي اأَلساسي نالمضمو  ما أبدابماذا  ماذا الخص
     

   :التقويم
 :سئمةبعض األ أوجومعرفة مدى استيعاب الطمبة َأجل من 
 ؟حضارات القديمةابرز موشرات الدراما في الما  .ٔ
 ؟مادور المؤلف في القرون الوسطى .ٕ
 ؟اأَلولمن ىو المعمم  .ٖ

   :الواجب البيتي
عطائو  بما فيو من الشرح والتوضيح مراجعة الموضوع المطروح   الدرس القادميم واجب اِ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الزذسَس الزجبدلٍ   ثإسزشارُجُخالزخطُط للزذسَس 
المسشدٍ                                                                                                                     خشاجلإلالزطىس الزبسَخٍ     :عىىان المذبضشح

 دقُقخ 11 الىقذ:
 أسلىة اهذاف رعلُمُخ )أدائُخ(

 الزذسَس
فعبلُخ 

 المزذسة
 (F.B)خالزغزَخ الشاجع الىقذ  الزقىُبد الزشثىَخ
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فٍ وهبَخ سُكىن الطبلت 
 الذسس قبدسا علً ان:

  ثررررذأدان َررررزكش مزررررً  .7
الذسامب المسشدُخ فٍ 

   .الذ بسح اإلغشَقُخ
ان َعررذد المتدرر  الزررٍ  .1

وصرررررلذ الُىرررررب مررررره 
الذ رررررررررررررررررررررررربساد 
اإلغشَقُررررخ والجبثلُررررخ 

   .والفشعىوُخ
ان َررزكش ثمرربرا صررىفذ  .3

عملُررخ اإلخررشاج فرررٍ 
 .الذ بسح اإلغشَقُخ

ان َعذد أعش  ال رعشاء  .4
ح  الُىورربن فررٍ المسررش

 .القذَ 
ان َزعررشف علررً مهمررخ  .5

)معلرر  العررشي( فررٍ 
 .المسشح االَطبلٍ

ان َصررررررررررف رقبلُررررررررررذ  .6
المسررشح فررٍ القررشون 
الىسررطً  مرره وبدُررخ 

   .الذَكىس
ان َزعررشف علررً مهمررخ  .1

مررذسة الكررىسس فررٍ 
 اإلغشَقُخ.الذسامب 

ان َررررررررررزكش رطررررررررررىس  .1
عمررررربساد المسرررررشح 
وفررررره المىشرررررش فرررررٍ 

 اإلغشَقررررٍالمسررررشح 
 .والشومبوُبن

مهررررذ فىرررربن  أونَررررزكش  .1
لشهىس المخشج الزٌ 
عمرررررررررر  كمششرررررررررررذ 
مسررررررررشدٍ لقصررررررررش 

 المبوزىان.

 
 
 
 
 
 

 إسزشارُجُخ
الزذسَس 
 الزجبدلٍ 

 
 
 

 َىبقش،
 َجُت
 َسبن،
 َجُت

 
 َىبقش،
 َجُت

 
 َفكش،
 َجُت

 
 َمبسس 

 
 َفكش 

 
 َجُت،
 َمبسس

 
 َمبسس،

 َجُت
 
 

 
 
 

Data show  
 سجىسح 

 
 مصىساد 

 
ومبرج مه اعمبن 
 مسشدُخ ودسامُخ 

 

 
 
 
5 
 
5 
 

71 
 

71 
 
5 
5 
 

71 
11 
 

71 
71 

َعررررذد الررررذسامب المسررررشدُخ فررررٍ  .7
 . اإلغشَقُخالذ بسح 

َعررذد المتدرر  فررٍ الذ رربساد  .1
 والجبثلُخ والفشعىوُخ  اإلغشَقُخ

ان َفسرررش ثمررربرا صرررىفذ عملُرررخ  .3
فررررررررٍ الذ رررررررربسح  اإلخررررررررشاج
 . اإلغشَقُخ

مرررره هررررى معلرررر  العررررشي فررررٍ  .4
 المسشح االَطبلٍ

مرررره اثررررشص ال ررررعشاء الُىورررربن  .5
 القذمبء.

َىضخ رقبلُذ المسشح مه  ان-6 .6
القررررشون فِررررٍ وبدُررررخ الررررذَكىس 

 الىسطً.
الرررذوس الرررزٌ َلعجررر  مرررذسة  مرررب .1

 الكىسس.
ان َفسررررررش رطررررررىس عمرررررربساد  .1

المسرررررشح وفررررره المىشرررررش فرررررٍ 
 والشومبوٍ . اإلغشَقٍالمسشح 

فىرربن مهررذ لشهررىس  أونمرره هررى  .1
 .المخشج

 .مقُبس الزقذَش. 71

 
 
 

 (4لملحق )ا

باحثت بخبشاحهم َأسماء الخبشاء الزٌن اسخعانج ال

 فً هزا البحث
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 د
 

 األَسمبء
اللقت 
 العلمٍ

 مكبن العم  االخزصبص
7 1 3 4 

 طشائق رذسَس أُسزبر كبظ  فىذٌ أَسمبء 7
جبمعخ دَبلً /كلُخ 
 الزشثُخ األَسبسُخ

    

 أُسزبر ث شي عىبد مجبسك 1
عل  الىفس 
 الزشثىٌ

جبمعخ دَبلً /كلُخ 
 الزشثُخ األَسبسُخ

    

 أُسزبر  دسُه علٍ هبسف 3
ربلُف ووقذ 

 مسشح
جبمعخ ثغذاد /كلُخ 

 الفىىن الجمُلخ
    

 طشائق رذسَس  أُسزبر سعذ علٍ صاَش 4
جبمعخ ثغذاد،كلُخ 
 الزشثُخ اثه سشذ

    

 أُسزبر  عجذ المىع  خُشٌ 5
رقىُبد رشثُخ 

 الفىُخ
جبمعخ ثغذاد /كلُخ 

 الفىىن الجمُلخ
    

 أُسزبر  ادمذ الفهذاوٌصبلخ  6
طشائق 
الزذسَس 
 الزشثُخ الفىُخ

جبمعخ ثغذاد /كلُخ 
 الفىىن الجمُلخ

    

 صبلخ مهذٌ صبلخ 1
 أُسزبر
 

اسشبد ورىجُ  
 رشثىٌ

/كلُخ  دَبلًجبمعخ ا
 الزشثُخ األَسبسُخ

    

 أُسزبر لُث كشَ  دمذ 1
اسشبد ورىجُ  

 رشثىٌ
دَبلً /كلُخ جبمعخ 

 الزشثُخ االسبسُخ
    

 أُسزبر  مبجذ وبفع الكىبوٍ 1
طشائق رذسَس 
 الزشثُخ الفىُخ

جبمعخ ثغذاد /كلُخ 
 الفىىن الجمُلخ

    

 أُسزبر مىُش فخشٌ الذذَثٍ  71
طشائق رذسَس 
 الزشثُخ الفىُخ

هُئخ رطىَش 
 الكىادس الفىُخ

    

 إختص علٍ دسُه 77
 أُسزبر

 مسبعذ 
عل  الىفس 
 الزشثىٌ

جبمعخ دَبلً /كلُخ 
 الزشثُخ األَسبسُخ

    

 عبمشح خلُ  إثشاهُ  71
 أُسزبر
 مسبعذ

طشائق رذسَس 
 الزشثُخ الفىُخ

جبمعخ 
/كلُخ  المسزىصشَخ

 الزشثُخ األَسبسُخ
    

 عجذ الشضب جبس  73
أُسزبر 
 مسبعذ

 المسشح
جبمعخ 
/كلُخ  المسزىصشَخ

 الزشثُخ األَسبسُخ
    

 طبيعة اطستشارة:
 .الخطط التدريسية .ٕ     .كيةالسمو  األىداف .ٔ
 .اطختبار المياري .ٗ     .التح يمي اطختبار .ٖ
 

 (5) لحقمال

 الخبشاء فً صالحٍت االخخباس آساءاسخبانت 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
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 ية ساسجامعة ديالى /كمية التربية األَ 

 
 صالحية فقرات االختبار التحصيمي استبانةم/

 .........................المحترمالفاضل.......... ستاذاألُ 
الــــذكاءات المتعــــددة والتـــــدريس  يإســـــتراتيجيتدراســــتيا )اثــــر  إجـــــراءتــــروم الباحثــــة 

فـــي مـــادة  التبـــادلي فـــي تنميـــة بعـــض المخرجـــات التعميميـــة لـــدى طمبـــة قســـم التربيـــة الفنيـــة
  اِخراج مبادئ

بمــوم فقــرات اختبــار التح ــيمي عمــى وفــق ت ــنيف  إعــدادومــن متطمبــات البحــث 
ِِ مبـــادئ المعرفـــي وفقـــا لمفـــردات مـــادة  الدرايـــة والخبـــرة فـــي ىـــذا  أىـــلمـــن  وألنكـــم خـــراجا

 ...وتوجيياتكم السديدة بشان   حيتيابىبداء المجال يرجى التفضل 
 م  الشكر والتقدير

 
 طالبة الدكتوراه  

 حذام خميل حميد
 
 
 
 
 
 

 :ةاآلتيالفراغات  أم 
 إشــعاريــة ىــي غريقمــن الحضــارة القديمــة اِ إلينــامــن ابــرز الم حــم التــي و ــمت  .ٔ

________________والبابميـــة ممحمـــة ___________ والفرعونيـــة حـــوارات 
.______________ 
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وتييئتيـــا فـــي القـــرون الوســـطى عنـــد  ان الشـــخص المســـؤول عـــن تنظـــيم المســـرحية .ٕ
ـــــــذي  ـــــــوم بمـــــــدير المســـــــرح كـــــــان يســـــــمى ب  مـــــــا أشـــــــبواطيطـــــــاليين وال يكـــــــون الي

______________. 
 :يستدل عمى الشخ يات في الجو النفسي العام من خ ل .ٖ

 .________________ب.، ________________أ. 
 :ضروريان لجودة الحوار ىما أمرانىناك  .ٗ

 ________.________، ب.________________ أ.    
 ىي ان القيم الدراماتيكية .٘

 __________.أ.
 .__________ب.
 .__________ج.
 .__________د.
 .__________.ه

 لمحركة المسرحية طبد عمى المخرج ان يدرسيا وينفذىا من خ ل  أبعادىناك  .ٙ
 .________، د. _________، ج. _________، ب. _________أ. 

 :كانت العروض المسرحيات في القرون الوسطى بانكمترا تجري في .ٚ
 :ىي َأقسامث ثة ِإلى  يقسم دافشينكو المخرجين .ٛ

 __________.أ.
 .__________ب.
 .__________ج.

 :________.المخرجين المعا رين استخدموا في تعامل م  الممثل طريقة ِإنة  .ٜ
 يتحدد عمل المخرج م  الممثل بث ثة مستويات ىي .ٓٔ
ىنـــــاك طريقتـــــان يعتمـــــدىما المخـــــرج فـــــي _________، ب. _________أ.  .ٔٔ

 :تدريب الممثمين ىما
 _________، ب. _________أ.    
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 ._________ أنةوراجيديا يكمن في لمخرج في المسرحيات التان دور ا .ٕٔ
 :بحسب الداف  المسبب ليا وىي َأقسامث ثة مى ع تقسم الحركة المسرحية .ٖٔ
 ._________، ج. _________، ب. _________أ.     
ٔٗ.   ِِ  نتـــــــاجمـــــــن المشـــــــك ت التـــــــي تواجـــــــو المســـــــرحيات التاريخيـــــــة فـــــــي عمميـــــــة ا

 :________.ىي
 ._________، ب. _________: أ. حر في فرنسارواد المسرح ال .٘ٔ

 
 :ةاآلتي اِجاباتمن  األنسباختر 
 :الكل المتكامل لفرضية المخرج عمى خشبة المسرح ىو .ٔ
 . ةرضيالخطة األ-ٗ، الت ور التخيمي-ٖ، التوازن-ٕ، اطستقرار-ٔ)   
ٕ.  ِِ  :بالواقعية في فن المسرح ىو يياممن الذي نادى بفكرة ا

    .باكتشي -ٗ، نننغساكس م -ٖ، َأرسطو -ٕ،اميل زوط-ٔ)
التــي يقــوم بيــا الممثــل مــن غيــر ان ت ــاحبيا الكممــات و تعتمــد عمــى  فعــالاألَ  إنة  .ٖ

 تعبيرات الوجو واطشارات ووضعيات الجسم ىو:
ِِ -ٗ، الشغل -ٖ،التمثيل ال امت -ٕ،اطيماءة-ٔ)  . يقاعا

 ىو: يريقغان الشخص الذي كان يقوم بتدريب الممثمين في العيد اِ .ٗ
  .م مم المناظر-ٗ، الكاتب-ٖ، الممثل -ٕ،المخرج-ٔ)

مجموعــة مــن ن ــائح لمممثــل منيــا النطــق ال ــحيح وم ءمــة الحركــة  َأعطــىمــن  .٘
 لمفعل ىو:

 . كيث -ٗ،ليودي سومي -ٖ،َأرسطو -ٕ،أنطوان -ٔ)
 

   :جمالية لمممثل أي المسارح تميزت باستعماليا المنظر المسرحي بو فيا خمفية .ٙ
المســـرح  -ٗ،المســـرح التقـــديمي-ٖ، المســـرح اليونـــاني-ٕ، رح اطليزابيثـــيالمســـ-ٔ)

    .الواقعي
 :التمارين لتدريب الممثمين ىجراءمن كان يقوم ب .ٚ
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  .ديفيد غاريك -ٗ،وليم مكريدي -ٖ،كامبل -ٕ،الدوق ساكس-ٔ)
ال ــورة التشــكيمية الواقعيــة المســرحية ِإلــى  الــذي نقــل  ــورة طبيعيــة شــبيية بالحيــاة .ٛ

  أنطواناندريو  -ٗ،اخيميوس -ٖ،َأرسطو  -ٕ،كيث-ٔ:  )ىو
   :من المسرحيات أنواعالتعبيرية والشكمية والطرازية والتعكيبية ىي  .ٜ

  .الفارس -ٗ،الجمالية -ٖ،الميمودراما -ٕ،التراجيديا-ٔ)
 لمحركة المسرحية التي يجب عمى المخرج ان يدرسيا وينفذىا ىو  أبعادىناك  .ٓٔ

ِِ  -ٗ،التناسب -ٖ،زنالتوا -ٕ،اطتجاه-ٔ)         .يقاعا
 ؟من ىو الشخص الذي قام بعممية دم) الموسيقى بالدراما .ٔٔ

  اغنرف -ٗ،فكتور ىيكو -ٖ،اميل زوط-ٕ، ابيا-ٔ)         
 إليــو ان الق ــة التــي ينظميــا الكاتــب ويرتبيــا بشــكل يحقــق الغــرض الــذي تيــدف  .ٕٔ

   .ال راع -ٗ،الحوار -ٖ،الحبكة -ٕ،الشخ ية-ٔ) :ىي
   :ِإحدىالنفسي العام ىو  ان الجو .ٖٔ

-ٗ، عنا ــر الــدراما -ٖ،المســرحية ِإخــراجمراحــل -ٕ، القــيم الدراماتيكيــة-ٔ)
    .ية ساسعنا ر األَ 

 :ىناك عنا ر مساعدة لمتمثيل ال امت تساعد المخرج والممثل وىي .ٗٔ
ــــــاع-ٔ)          ــــــة -ٕ،الشخ ــــــيات ِإيق -ٗ، ةرضــــــيالخطــــــة األ-ٖ، المشــــــاىد اطنتقالي
    .اطتجاه
مرحمــة لمتعامــل بــين المخــرج والــنص المســرحي قبــل الشــروع فــي عمميــة ول أَ مــا  .٘ٔ

 ِِ    :ى التي ينطمق منيا العمل المسرحياأَلولوىي المحطة  خراجا
    .التكوين -ٗ،الجو النفسي العام -ٖ،اطستكشاف-ٕ، الحبكة-ٔ) 
 

 (6)لحق مال

 االخخباس المهاسيٌبٍن فقشاث 

 ضعيف متوسط جيد اجيد جدً  ممتاز الفقرات ت
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ـــــــداف   ٔ الحركـــــــة المســـــــرحية بوجـــــــود ال
 .المسبب ليا

     

توقيتــــــات الحركــــــة مــــــ  الحــــــوار فــــــي  ٕ
 .العمل المسرحي

     

يقاع عمى َأساس الشخ يات ٖ ِِ       .ا
تحريــــــك الشخ ـــــــيات عمــــــى خشـــــــبة  ٗ

 .ِعطاء التكوين ال حيح .المسرح
     

      .اطيماء والشغل عمى خشبة المسرح ٘
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 (7) ملحق
ى األَولٌبٍن الذسجاث للمجمىعت الخجشٌبٍت 

فً االخخباس الخحصٍلً  الزكاءاث المخعذدة()

 والمهاسي 

 اأَلداء المياري التح يل المعرفي ت
7  30 19 

1  37 18 
3  45 20 
4  32 20 
5  40 19 
6  34 19 
1  35 17 
1  31 22 
1  32 19 

71  41 20 
77  36 19 
71  31 15 
73  32 21 
74  41 19 
75  38 18 
76  32 15 
71  37 18 
71  32 17 
71  42 22 



  

 

 
  

 

 

766 

 ( 8) ملحقال
الخذسٌس )الذسجاث للمجمىعت الخجشٌبٍت الثانٍت 

فً االخخباس الخحصٍلً واالخخباس  الخبادلً(

 المهاسي 

 اأَلداء المياري التح يل المعرفي اطسم
ٔ 40 23 

ٕ 36 18 
ٖ 35 19 
ٗ 30 20 
٘ 30 19 
ٙ 34 19 
ٚ 35 22 
ٛ 32 20 
ٜ 33 21 
ٔٓ 30 25 
ٔٔ 31 18 
ٕٔ 36 20 
ٖٔ 33 22 
ٔٗ 33 19 
ٔ٘ 30 22 
ٔٙ 30 20 
ٔٚ 30 18 
ٔٛ 31 21 
ٜٔ 31 23 
ٕٓ 40 23 
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  الُقرآن الكريم.

 المصادر العربية

 

عجمنن ف،ف(:فالنن صفالعسننرينفبنن صفالوننراثةف ال ع  نن)2005إسننعيل )ف ،فابننصفينن    .1
ف.7العدد،فجيعع فعيعدفخض رفبسكرة،فالعم مفاإل سي   

 دارفال كرفب ر ت.ف9ج،فلساف العربف:(1990جعي)فالد صف ،فابصفع ظ ر .2
علػػػـ الرياتػػػيات   ػػػاري  طػػػرؽ  (:ف2013فيطعننن فلبننندفالسننن مف ،فاليد ننندفأبننن  .3

 لعيص.،فدارفي يثفلم شرف ال  ز ع،ف1ط،ف ط رها
منػػػػػاهل العلػػػػػـ    نميػػػػػ  ال   يػػػػػر (:ف2007ينننننبينففيعنننننداصف ،فج لننننن فأبننننن  .4

 .ردصاأل،فلعيص،فدارفالشر قفلم شرف ال  ز ع،فاإلبداعي
دارفف ح الت المشهد المسرحي )الممثؿ  المخػرج (:ف2005عيع دف ،فد عهفأب  .5

 شرق يتفالويهرة.
دارف،فاال جاهات الحديثػ  يػي  ػدريل العلػ ـ(:ف2012س يثفعيعندف ،فليذرةفأب  .6

 .ردصاأل،فلعيص،فال ويف فلم شرف ال  ز ع
 دارف ائ)فلم شر.،ف : علـ الن ل العاـ3102)ععي   فعيع دف،فغزا)فأب  .7
سمسننم فلننيلمف،فالك  ننت،فالمخػػرج يػػي المسػػرح المعا ػػر(:ف1979سننعدف ،فاردش .8

 .19العدد،فلم ويف ف ال   صف اآلدابالععرف فالعجمسفال ط نف
ف2ط،فالػػػء ا ات الم عػػػددة يػػػي  ريػػػ  ال ػػػؼ(:ف2006  عنننيسف ،فارعسننن ر    .9

 دارفالك يبفال رب يفالسع د  .،ف رجع فعدارسفالظهراصفاألهم  

 عطبع فالعدال .،فعلـ الن ل المعريي(:ف2013لبيسفي  صفعه يف ،فاألسدي .10
ريػػػػػاف ا ط ػػػػػاؿ للطلبػػػػػ  منهػػػػػاج (:ف2011آعننننني)فلبننننندفالعز نننننزف ،فإسنننننعيل ) .11

ف.ردصاأل،فلعيص،ف1ط،فدارفالعس رةفلم شرف ال  ز عف الطبيل ،فالم ه بيف
ياعليػػ  شنشػػط   شسػػاليب ال ػػدريل ال ا مػػ  ،فأسننعيثفب ننتفز ننصفيننيدق،فاالهنند) .12

على نظري  الء ا ات الم عددة يي  حسيف  ح يؿ الجغراييا  ب ػا  اثػر الػ علـ 
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،ف(:فالعجمنندفاأل )2009 فظػػ  جػػدةلػػدط طالبػػات ال ػػؼ ا  ؿ الثػػان   بمحاي
 العددفاأل ).ف

طرا ػػػؽ ف(:2011سنننم عيصفبنننصفعيعننند ،فلبننندفامفخعننن سف البم شنننن،فأعبنن فسنننع دي .13
 دارفالع سرةفلم شرف ال  ز عف الطبيل .،ف دريل العل ـ م اهيـ   طبي ات عملي 

فاسػ را يجيات ال علػػيـ الػدليؿ نحػػ (:ف2003ر  شننيردف ،فر  يلندف كيالهنيص،فأ رلن   .14
فلعيص،فدارفي  صفلم شرف ال  ز ع،ف1ط،ف بع فأب  رجع فلبدامف،فل ايتؿ دري

اثػػػر اسػػػ خداـ اسػػػ را يجيات الػػػء ا ات (:ف2004لننند يصفلمننننفعيعننندف ،فالبننند ر .15
الم عددة يي  ػدريل العلػـ  يػي ال ح ػيؿ  ا  سػاب عمليػات العلػـ لػدط طلبػ  

 فالدراسنيتفكم ن،فجيعع فلعيصفالعرب  فلمدراسنيتفالعم ني،فال ؼ السابع ا ساسي
 دك  راه.،فال رب   فالعم ي

ال ػػػػدريل الم ػػػػغر  ال ربيػػػػ  العمليػػػػ  (:ف2010عيعنننندف البغننننداديف ،فالبغنننندادي .16
 الويهرة،فدارفال كرفالعربن،ف2طفالميداني 

فهي ػػ   عتػػا ال دريسػػي  ا دا   ػػ يـ  : 2009 فلبنندفالننرزاقفشنن  ق،فالج ننيبن .17
بينثفعوندمف،فيـ العػاليال دريل يي الجامعػ   انع اسػا ف يػي تػ   جػ دة ال علػ

 فنفجيعع فالك ف .عؤ عرفالج دةفإلىف
ياعليػػػػ  ال ػػػػدريل ال بػػػػادلي يػػػػي  نميػػػػ  مهػػػػارة ،فكنننن  رفجع نننن)فسننننيلم،فبمجنننن ص .18

االسػػػ دالؿ العلمػػػي لػػػدط  لميػػػءات المرحلػػػ  االب دا يػػػ  يػػػي الممل ػػػ  العربيػػػ  
 .السع دي 

ريػػ  ياعليػػ    ػػميـ  عليمػػي  ي ػػا لنظ(:ف2013 غننمفهننيديفلبننداألع رف ،فالب ننيث .19
الػػػء ا ات الم عػػػددة يػػػي  ح ػػػيؿ ال يميػػػا  لطالبػػػات ا  ؿ الم  سػػػط   نميػػػ  

كم ننن ف،فأطر يننن فدك ننن راهففغ نننرفع شننن رة،فء ػػػا ا هف  مهػػػارات    يػػػرهف العلمػػػي
ف،فال رب  فابصفاله  مفجيعع فبغداد
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ِإسػػ را يجيات (:ف2012عيعنندفسننمعيصف ،فالخزالمنن ،فزكنننفبننصفلبنندفالعز ننز،فبنن دي .20
ف ع زل ص.فزعزمف يشر صف،فال دريل

،فثػػر بر  لػػد  بريخػػت يػػي مسػػرح المشػػرؽ العربػػي(:فأ1983الرشنن دف ،فب شننع ر .21
قسنننمفالمغننن ف،فجيععننن فدعشنننقفكم ننن فاآلداب،فسننن ر يفأطر يننن فدك ننن راهفغ نننرفع شننن رة

فالعرب  .
الػػػػػء ا  الم عػػػػػدد شنشػػػػػط  عمليػػػػػ   در ل (:ف2012شنننننذدفعيعننننندف ف،فب طننننن  .22

لعننيصف،فلم شننرف ال  ز ننعفدارفينن يث،فعركننزفد ب  نن فل عمنن مفال  ك ننر،ف1ط،ف طبي يػػ 
 .ردصاأل

اثر ِإس را يجي  ال ػدريل ال بػادلي يػي (:ف2013لبدفالنريعصف  ير رفف،فعيط ى .23
 ح ػػيؿ طػػلب ال ػػؼ الثػػاني الم  سػػط يػػي مػػادة ال ػػاري  اإلسػػلمي   نميػػ  

،فكم نن فال رب نن ،فعيجسنن  رفغ ننرفع شنن رةفطرائننقف نندر سفال ننير  ،فث ػػ هـ بفن سػػهـ
 جيعع ف كر ت.

، اإل ري ػػيف  ػػفملت يػػي المسػػرحفقػػرا ات(:ف1985)ف ينن )ف جع نن،فال كر  ننن .24
ف.ل (فبغدادف زارةفال ويف ف اإلل مفدارفالير  فلمطبي385سمسم فدراسيتف ع

 زارةف،فبن لػػػي رايػػػؾ المسػػػرح الحػػػديث(:ف1975  سننن)فلبننندفالعسننن  ف ،ف نننر ت .25
 اإلل م.

دارفف1ط،فِإسػػػػ را يجيات ال ػػػػدريل  الػػػػ علـ(:ف1999لبنننندفاليع نننندف جيبرف،فجننننيبر .26
 عير.،فال كرفالويهرة

،فالػػء ا ات الم عػػددة  ال هػػـ  نميػػ    عميػػؽ(:ف2003لبنندفاليع نندف جيبرف،فجننيبر .27
 الويهرة.،فدارفال كرفالعربن

شطر ال   ير  نظريا ف دليػؿ لل ػدريل  الػ علـ (:ف2010لبدفاليع دف جيبرف،فجيبر .28
ف.ردصاأل،فلعيص،فعدارفالع سرةفلم شرف ال  ز ،ف البحث
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الػػػ علـ الػػػءا ي  علق ػػػف ب ح ػػػيؿ طلبػػػ  د ر (:ف1983يسنننصفيسننن نف ،فجنننيعع .29
العنددف،فعجمن ف ك  ل ج نيفال عمن م،فالمعلميف   غير ا جاها هـ نح  مهن  ال دريل

فالس  فالسيدس .ف12،ف11
  يننن يتف،فالمػػػر مر العلمػػػي لل ربيػػػ   ال علػػػيـ(:ف2005الجيععننن فالعس  ينننر  ف  .30

فبغداد،فكم  فال رب  فاالسيس  

البحػػػػ ث ال رب يػػػػ   الن سػػػػي  :  قػػػػا ع نػػػػد ة  مر ػػػػ (:ف1993جيععنننن فبغنننندادف  .31
المهمػػات ال طنيػػ  )ال رب يػػ   ال عليميػػ   لعتػػ  الهي ػػ  ال دريسػػي   الظػػر ؼ 

 بغدادف.،فالراهن 
الػػررط اإلخراجيػ  يػػي العػر ف المسػػرحي  (:ف2010 نيئرفهنيديف نيجنف ،فجبنيرة .32

،فلمديريػػ  النشػػاط المدرسػػي يػػي المديريػػ  العامػػ  لل ربيػػ  يػػي محايظػػ  ديػػالى
 .10العددف،فعجم فدراسيتف رب   

ال شػػػػػؼ عػػػػػف الم هػػػػػ بيف  شسػػػػػاليب،ف2002،فف يننننننفلبننننندفالنننننريعص،فجنننننر اص .33
 .ردصاأل،فلعيص،ف ال  ز عفدارفال كرفالعربنفلمطبيل ف ال شر،ف رعاي هـ

يعاليػػػػػ   ػػػػػدريل ال ػػػػػاري  باسػػػػػ خداـ إسػػػػػ را يجي ي (:ف2005لمننننننف ،فالجعنننن) .34
هارات يهـ الن ػ   ال اريخيػ  ال دريل ال بادلي  خرا ط الم اهيـ يي  نمي  م

عجمننن فال رب  ننن فلمدراسنننيتف،فلػػػدط  لميػػػء ال ػػػؼ الثػػػاني اإلعػػػداد فالمدرسػػػي 
 العددفال يلثففبرا ر.،فالجعع  فال رب   فلمدراسيتفاالج عيل  ،فاالج عيل  

شسػػاليب ال شػػؼ عػػف المبػػدعيف (:ف2000ز نندف ،فعيعنندفجهننيدف اله  نندي،فجعنن) .35
ف.داع الم   قيف   نمي  ال   ير  اإلب

(:فدارف1999 فمبػػادا ال  جيػػف  اإلرشػػاد الن سػػي،فلننزتفلبنندفالهننيدي،فجنن دت .36
ف.ردصاأل،فلعيص،فال ويف فلم شرف ال  ز ع

مػػػدخلؾ العملػػػي إلػػػى  ر  عمػػػؿ قػػػ ة (:ف2006عيعننندفلبننندفالهنننيديف ،فيسننن ص .37
 .فنظري  الء ا ات الم عددة
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فدماج :  نمي  الء ا ات الم عددة   ثيؽ االنػ2007عيعدفلبدفالهيديف ،فيس ص .38
 دارفالك يبفالجيععنف.،ف برامل مجاالت قتايا  الحل ؿ

الػػػػػء ا ات الم عػػػػددة شنػػػػ اع الع ػػػػػ ؿ (:ف2008عيعنننندفلبنننندفالهننننيديف ،فيسنننن ص .39
 الويهرة.ف1دارفالعم مفلم شرف ال  ز عفط،فالبشري 

 رقننن فلعنن)فعودعننن فإلننى:فعم ونننىف، ال ػػػدريل ال بػػػادلي (:2007عننديتف ،فيسنن ص .40
 ع  ف العجي)فاأل )فبيلعدارسفالخيي فالععمع صفاأل ائ)فال ويف فاإلس 

عك بن ف،فبرخت  المسرح ال عليمػي اإلبداعي بر   لد برخت  الرريا ،فاسنعد،فيم م .41
 .212(ف855سمسم فاالل)فك يبف ،فال هض 

العركننزفالعربنننفلمبيننثف،فآيػػاؽ يػػي المسػػرح العػػالمي(:ف1981إبننراه مف ،فيعننيدة .42
  ال شرف الويهرة.

عك بننننن ف،فالعينننننطمييتفالدراع ننننن ف العسنننننري  ععجنننننمف(:ف1994إبنننننراه مف ،فيعنننننيدة .43
 الويهرة.،فاال جم فالعير  

م ػػاهيـ (:ف2012خيلنندفيسنن صفعيعنندف ،فلب نندات،فعيعنندفعيعنن دفسننيري،فيعيد نن  .44
سػػػ را يجيات لنننيلمفالك نننبف،فال ػػػدريل يػػػي الع ػػػر الحػػػديث طرا ػػػؽ  شسػػػاليب  اِ 

 .ففردصاأل،فاليد ث
ريل ال بادلي يػي يهػـ ال د إس را يجي اثر اس خداـ  (:2012 عه دف،فاليع داص .54

، لم ػر   مػػادة المطالعػ    نميػػ  طلقػ هـ اللغ يػػ  ا دبػػيطػلب ال ػػؼ الرابػع 
 .جيعع فالع ي)،فكم  فال رب  ،فرسيل فعيجس  رفغ رفع ش رة

دارفالع سننرةف،ف1ط،فمهػػارات ال ػػدريل ال ػػ ي(:ف2003عيعنندفعيعنن دف ،فالي منن  .46
فلم شرف ال  ز عف الطبيل فلعيص.

دارفالع سنرةفلمك نيبف،فمهارات ال دريل ال  ي(:ف2009 فعيعدفعيعن د،فالي م  .47
ف.ردصاأل،فلعيص
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علػػػػػـ الػػػػػن ل ال ربػػػػػ   المبػػػػػادا (:ف2012ز نننننيدف ،فعيعننننندفب ننننننف الننننن  ،فخيلننننند .48
فدارف ائ)فلم شرف ال  ز ع.،ف ال طبي ات

،ف1ط،فنظريػػات يػػي ال ربيػػ (:ف2011عيعنندفسننمعيصفف ننيضف آخننر صف ،فالخزالمنن  .49
ف ع.دارفي يثفلمطبيل ف ال شرف ال  زف

ياعليػػػػ  إسػػػػ را يجي ي اإلدراؾ يػػػػ ؽ (:ف2011هننننددفكننننر مفيسنننن صف ،فالخ ننننيجن .50
المعرييػػ  )النمءجػػ   ال ػػدريل ال بػػادلي : يػػي ال ح ػػيؿ  ا دا  العملػػي لمػػادة 

كم ن فال رب ن ف،فجيععن فبغنداد،فالب ريات الهندسي  العملي  الدايعي  ل علـ المػادة
فابصفاله  م.ف

دارف،ف ات الم عػػػددة برنػػػامل  طبي ػػػيالػػػء ا(:ف2010لبنننيسف فإ عنننيص،فالخ ننني) .51
 .ردصاأل،فلعيص،فالع يه فلم شرف ال  ز ع

ياعليػػ  برنػػامل  عليمػػي قػػا ـ علػػى ِإسػػ را يجي  (:ف2012 ننيج فلمنننف ،فالخ الندة .52
ال دريل ال بادلي ل نمي  مهارات ال هـ ال را ي لء    ع بات الػ علـ بالمرحلػ  

كم نننن ف،ف4العنننندد،ف1العجمنننندالعجمنننن فالد ل نننن فالع خيينننن ف،فردفا ساسػػػػي  يػػػػي ا  
 جيعع فالبيي .،فال رب  

،فدارفالع سنننرةفلم شنننرف ال  ز نننع،فعلػػػـ الػػػن ل العػػػاـ،ف2008،فينننيل ،فالنننداهري .53
 .ردصاأل،فلعيص

علػػػػـ الػػػػن ل (:ف2005عيعنننن دفلبنننندامف ،فلبنننندفالعنننن عمفايعنننندف جننننيبر،فرالنننندرد  .54
 الويهرة.،فليلمفالك ب،فالمعريي قرا ات   طبي ات معا رة

،فدراسنننيتفععيينننرةفلمنننمفالننن  سفالععرفنننن،ف(2004لعننن عمفايعننند لبننندفا،فالننندرد ر .55
فالويهرة.،فليلمفالك بفلم شرف ال  ز عف الطبيل 

دارفف،1ط،فا سػػ ل  ال عليميػػ   ال  يػػيـ المدرسػػي(:ف1996اف ننيصف ظ ننرف ،فدر زة .56
ف.ردصاأل،فالشر قفلم شرف ال  ز عفلعيص
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،ف1ط،فعملًيػػاالنظريػػ  يػػي ال ػػدريل   رجم هػػا (:ف2000اف ننيصف ظ ننرف ،فدر زة .57
 .ردصاأل،فدارفالشر ق

فالػػػء ا ات الم عػػػددة  ال ح ػػػيؿ الدراسػػػي،ف2008،ففضنننم صفسنننعد،فالننندعرداش .58
فدارفال فيفلد  يفالطبيل ف ال شر.،فالم اهيـ  النظريات  ال طبي ات

فاله ئنن ،فت:فسننعد  فغ نن م،فالمسػػرحي اإلخػػراج : شسػػل 1976الكسنن درف ،فد ننص .59
فالويهرة.،فالعيع فلمك يب

اسػػ را يجيات ال ػػدريل ال ػػرف الحػػاد  (:ف2011السننع دف فأبنن اتف فلب نند،فذ قننيص .60
ف العشػػػريف دليػػػؿ المعلػػػـ  المشػػػرؼ ال ربػػػ   دليػػػؿ ال ربيػػػ  العمليػػػ  للطػػػلب

 لعيص.،فدارفال كر،ف المعلميف
دارف،ف1ط،فال ظػػا ؼ ال  اعليػػ   ال نظيميػػ  للػػ علـ(:ف2005في نندفرشنن دف ،فربننيح .61

 الك يبفالجيععنففمسط ص.
دارفالعسن رةفلم شنرف ال  ز نعف،فش  ؿ علػـ الػن ل(:ف2010هف عيعدفشيي ،فرب ع .62

 .ردصاأل،فلعيص،ف الطبيل 
طرا ػػػؽ  ػػػدريل (:ف2011سنننع دفينننيل فيعننندف ،ف أعننن ص،فعيعننن دفدا د،فالرب عنننن .63

فلب يص.،فب ر ت،فدارفالك بفالعمع  ،فال ربي  الرياتي   شساليبها
فالعرب  .فالدارف،1ط،فشساسيات يي علـ الن ل(:ف2005ج يصفسع دف ،فالري  .64
عك بن ف،ف1ط،فال دريل العاـ   ػدريل اللغػ  العربيػ ،في حف آخر ص،فالرش دي .65

 الك  ت.،فال  حفلم شرف ال  ز ع
 :ياعلي  نم ءج م  رح لمهػارات لمي ايي ي يػ  يػي  عػديؿ 2003 ل ندف ،فرض اص .66

جيععننن ف،فرسنننيل فعيجسننن  رفغ نننرفع شننن رة،فال ربػػػ   المعريػػػيفاالنػػػدياع شسػػػل ب
فالع  ف  .

يعاليػػػ  إسػػػ را يجي  ال ػػػدريل ال بػػػادلي يػػػي  نميػػػ  (:ف2008أيعننندف ،فلنالرفننني .67
الهندسػػ  قرا يػػا  مهػػارات البرهػػاف الهندسػػي  ال ح ػػيؿ لػػدط  لميػػء المرحلػػ  
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الجعع  ف،فالعؤ عرفالعمعنفال يعصفالر يض يتف الع ادفالدراس  فاألخرد،فاإلعدادي 
ف.16-15العير  فل رب  يتفالر يض يتف

الم سػػ ع  الشػػامل  ِإسػػ را يجيات  طرا ػػؽ (:ف2013  صف آخننرفسننعدفلمنننف،فزا نر .68
 العراق.،فدارفالعر ضىفبغداد،ف نماءج  شساليب  برامل

بنػػػػا  برنػػػػامل  ػػػػدريبي  ي ػػػػا لنظريػػػػ  ،ف(2012 فلمنننننفرينننن مفعيعنننند،فالزب نننندي .69
يػػي  نميػػ  مهػػارا هـ الع ليػػ    شثػػر  ا حيػػا الػػء ا ات الم عػػددة لمدرسػػي علػػـ 

،فدك ن راهفغ نرفع شن رةفأطر ين ،فح ػيؿ طلبػ هـلمدرسػي   الم عددة ف ء ا اهـ
 جيعع فبغداد.،فكم  فابصفاله  م

سػػػػي  ل جي  (:ف2007 ف شننننيكرفلومنننن،فالعييع نننند ففلعننننيدفلبنننندفالننننري م،فالزغمنننن ) .70
فدارفالعس رةفلم شرف ال  ز عف الطبيل .،فال دريل ال  ي

 دارف ائ)فلم شرفلعيص.،فعلـ الن ل(:ف2006ايعدف ينف ،فالزق .71
فد ر المخػػرج يػػي  فسػػيل حر ػػ  ال جريػػب يػػي(:ف2003أشننر)فيسننصف ،فزكننن .72

 اله ئ فالعير  فالعيع فلمك يبفالويهرة.،فالمسرح الم ر 
،فمناهل البحث يػي ال ربيػ (:ف1981عيعدفايعدف ،فالغ يم فلبدالجم )ف،فالز بعن .73

فعطبع فبغداد.
،فاالخ بػػػارات  الم ػػػاييل الن سػػػي (:ف1999 آخنننر صف ،فلبننندفالجم ننن)،فالز بعنننن .74

 الك بفلمطبيل .فدار،فالع ي)
دارفالشننر قف،ف6ط،فشسػػاليب  ػػدريل العلػػ ـ(:ف2008عيعنن دف ،فلنني ش،فز  نن ص .75

ف.ردص ال  ز عفلعيصفاأل
فب ر ت.،فمسرح ال غيير(:ف1978ق سف ،فالز دي .76
بنػػا  م يػػال اال جاهػػات (:ف1987طننيرقف ،فالبمنندا ي فبيسننمف زهننتف،فالسننيعرائن .77

 .20العدد،ف العجم فالعرب  فلمبي ثفال رب  ،فنح  مهن  ال دريل
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الممثػػػػػؿ يػػػػػي المسػػػػػرح الملحمػػػػػي  شدا  حػػػػػ الت ف(:2006 ففنننننيئزفطنننننه،فسنننننيلم .78
كم نن فال  نن صف،فأطر ينن فدك نن راهفغ ننرفع شنن رة،فيػػي المسػػرح العراقػػيف  طبي ا هػػا

 جيعع فبغداد.،فالجع م 
دارفال كنرف،فالػء ا ات الم عػددة آيػاؽ جديػدة(:ف2013عرادفلمنفل سنىف ،فسعد .79

فردصاأل،فلعيص
ف زارةفال ويف ف اإلل م.،فمسرح بغداد(:ف2001سىف ر يضفع ف،فسكراص .80
  ػػميـ شنمػػ ءج ل ػػدريل مػػادة مبػػادا (:ف2012لننيعرفسننيلمفلب نندف ،فالسنن عن .81

رسننيل فعيجسنن  رفغ ننرف،ف اإلخػػراج المسػػرحي يػػي تػػ   مهػػارات مػػا  را  المعريػػ
 الجيعع فالعس  ير  ف.،فاألسيس  كم  فال رب  ف،فع ش رة

عك ننبفاألع ننرف،ف1ط،ف : مػػا ر ا  المعريػػ 2012لننيعرفسننيلمفلب نندف ،فالسنن عن .82
 العراق.،فلمطبيل ف االس  سيخفبغداد

 لب يص.،فب ر ت،فدارفال هض فالعرب  ،فلممفال  سفالعيم،ف(2003عر م ،فسم م .83
 دارفاليو و فلمطبيل ف ال شر.،فب ر ت،ف : تر رة ال ف1966ع شي)ف ،فسم عيص .84
غراييػػ  علػػى  يػػؽ اثػػر  ػػدريل الج(:ف2012ا  ظننيرفع سننىفعيعنندف ،فالسنن دا ن .85

اإِلسػػػ را يجي  ال بادليػػػ  يػػػي ال ح ػػػيؿ  ال   يػػػر الناقػػػد لػػػدط طالبػػػات ال ػػػؼ 
،فكم ن فال رب ن فاألسيسن  ،فعيجس  رفطرائقف در سفاالج عيل نيت،فالخامل ا دبي

 جيعع فالعس  ير  
 الويهرة.،فدارفال كرفالعربن،فالء ا  : 1976فؤادفالبهنف ،فالس د .86
عجمن فشنهر  ف،فعجمن فال ويفن فالعسنري  ،فالمسرحف:(1964عيعدفاليد ق ،فالس د .87

فالويهرة.،ف يدرفلصفاله ئ فالعير  فلمك يب
(:ف2013جعنني)فالنند صفعيعنندف ايعنندفعيعنندف عننزيف عننر مفسننيلمفايعننندف ،فالشننيعن .88

  ػػميـ شنشػػط  االل  ر نيػػ   ي ػػا لنظريػػ  الػػء ا ات الم عػػددة يػػي م ػػرر  ربيػػ  
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،   الػػ علـ لػػدط طلبػػ  جامعػػ الم هػػ بيف  شثرهػػا علػػى ال ح ػػيؿ  الدايعيػػ  نحػػ
 فالم  مر الد لي الثالث لل علـ االل  ر ني  ال عليـ مف بعد.

الء ا ات الم عددة   علػـ الرياتػيات (:ف2008يعداصفععد حفِإبراه مف ،فالشيعن .89
فعك ب فاال جم فالعير  ف،فنظري    طبيؽ

ـ ِإسػػ را يجيات  شنمػػاط الػػ عل(:ف2011لبنندفالننريعصفيسننصفلبنندفاليع نندف ،فشننيهر .90
س را يجيات ال دريل الم  دم  فبيثفع ش ر.،ف اِ 

،ف1ط،فشساسػيات   طبي ػات علػـ المنػاهل(:ف2006 ج دفلبدفالري مف ،فشيه ص .91
فعير.ف،فدارفالويهرة

فطػػػرؽ  اسػػػ را يجيات ال علػػػيـ  الػػػ علـ(:ف2010فننن زيفلبننندفالسننن مف ،فالشنننرب  ن .92
عركننزف،فامعيل نميػػ  الػػء ا ات الم عػػددة بػػال عليـ ماقبػػؿ الجػػامعي  ال علػػيـ الجػػ

فالويهرة،فالك يبفلم شر
ال نبػر بال ح ػيؿ الدراسػي يػي تػ   (:ف1999ي حفالند صفيسن صف ،فالشر ) .93

جيععننن ف،فعجمننن فكم ننن فال رب ننن ،فنظريػػػ  معالجػػػ  المعل مػػػات  الػػػء ا ات الم عػػػددة
 األزهر.

الحاجات الن سي   االج ماعي  للم هػ بيف (:ف2013خ ل فعيعدفأيعدف ،فشع ب .94
ف.ردصركزفد ب   فل عم مفال  ك رفلعيصفاألع،ف2ط،ف الم   قيف

شثػػر اسػػ خداـ ال ػػدريل ال بػػادلي يػػي  نميػػ  (:ف2001عيعنندفلنن ثف ،فالشننع بن .95
مهارات ال را ة الناقدة لػدط طػلب اللغػ  العربيػ  ب ليػ  ال ربيػ  بنػ  ط سػلطن  

 .1العدد،ف15العجمد،فعجم فالبيثففنفال رب  ف لممفال  سفبيلع  ي،فعماف
دائننرةفال ويفنن ف اإللنن مف، ال يػػارات المسػػرحي  المعا ػػرة(:ف2002 هننيدف ،فيننم ي  .96

ف ال كر  .فلإلبداععركزفالشيرق ف
اثػر اسػ خداـ الػء ا ات الم عػددة  الخػرا ط (:ف2012 ف آخر صغيزيف،فطيشعيص .97

الم اهيمي  يي  نمي  ال   ير ال فملي يي مبحػث الجغراييػا الػ طف العربػي لػدط 
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عجمنن فالجيععنن فاإلسنن ع  ف،فردف  يػػي ا  طلبػػ  معلػػـ ال ػػؼ يػػي جامعػػ  اإلسػػرا
 العددفاأل ).ف20لمدراسيتفال رب   ف ال  س  فالعجمدف

،فمبادا ال يال   ال   يـ يي ال ربي ف(:2002زكر يفعيعدف اخر ص ،فالظيهر .98
فلعيص.،فدارفال ويف فلم شر،فال ي ن(فاإليدار ،ف1ط

دارف،فالػػء ا ات الم عػػددة(:ف2013عيعنندف ،فطننيرقفلبنندفالننرؤ )ف فرب ننع،فلنيعر .99
ف.ردصاأل،فلعيص،فال يز ري

منػػػػاهل البحػػػػث يػػػػي ال ربيػػػػ   علػػػػـ (:ف2009 فعيعنننندفخم نننن)ف آخننننر ص،فلبنننيس .100
 .ردصاأل،فلعيص،فدارفالع سرةفلم شرف ال  ز عف الطبيل ،ف2ط،فالن ل

ِإسػػػػ را يجيات يهػػػػـ الم ػػػػر    ش سسػػػػها (:ف2010عننننيهرفشننننعبيصف ،فلبنننندفالبننننيري .101
،فدارفالع سننننرةفلم شننننرف ال  ز ننننعف الطبيلنننن ،ف1ط،فيػػػػ النظريػػػػ    طبي ا هػػػػا العمل

ف.ردصاأل،فلعيص
ِإسػػػػ را يجيات يهػػػػـ الم ػػػػر    ش سسػػػػها (:ف2010عننننيهرفشننننعبيصف ،فلبنننندفالبننننيري .102

،فدارفالع سننننرةفلم شننننرف ال  ز ننننعف الطبيلنننن ،ف1ط،فالنظريػػػػ    طبي ا هػػػػا العمليػػػػ 
فردصاأل،فلعيص

 بػػػػادلي يػػػػي اثػػػػر اسػػػػ خداـ ال ػػػػدريل ال(:ف2013غننننيدةفشننننر )ف ،فلبننننداليعزة .103
،فال ح ػػيؿ الدراسػػي لػػدط طالبػػات ال ػػؼ الثػػاني الم  سػػط يػػي مػػادة ال ي يػػا 

ف.ففف10/جيعع فبيب)فالعددفاألسيس  عجم فكم  فال رب  ف
،فدارفالشننؤ صفال ويف نن فالعيعنن ،فنحػػ  مسػػرح حػػي(:ف2006سننيعنف ،فلبنندفاليع نند .104

فبغداد.
رفال نيز ريفدا،فالء ا ات الم عػددة(:ف2008رب عف ،فطيرقف عيعد،فلبدفالرؤ ) .105

 العمع  فلم شرف ال  ز ع.
دارفال نننننيز ريفالعمع نننننن ف،فالػػػػػء ا ات الم عػػػػػددة(:ف2013 ف------------ .106

 لم شرف ال  ز ع.
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ياعلي  برنػامل قػا ـ علػى الػء ا ات (:ف2006سعرف ،فلزةف الش ص،فلبدفالسع ع .107
الم عػػددة ل نميػػ  ال ح ػػيؿ  ال   يػػر الرياتػػي  الميػػؿ نحػػ  الرياتػػيات لػػدط 

ف11العندد،فرحل  االب دا ي  مجل  دراسات يي مناهل  طػرؽ ال ػدريل لميء الم
 الويهرة.،فبعدفالعئ 

،ف1ط،ف ػدريل العلػـ   م طلبػات الع ػر،ف2006،فعيط ىفكيع)،فلبدفالس م .108
 الويهرة،فدارفال كرفالعربن

عك بنن فال هضنن ف،فال  ػػ يـ الن سػػي  ال ربػػ  (:ف1981عيعنندف ايعنندفف،فلبدالسنن م .109
 .الويهرة،فالعير  

الونننيهرةفاله ئننن فالعينننر  ف،فجماليػػػات يػػػف اإلخػػػراج(:ف1999ه نننيثف ،فبننندال  يحلف .110
 العيع فلمك يب.

اسػػ خداـ  ػػدريل ا قػػراف يػػي  ػػدريل ال ربيػػ  ،ف ننزارفلمنننف يسنن ص،فلبدالعج نند .111
 علقا ها بػبعف المخرجػات ال عليميػ  لػدط  لميػء المرحلػ  االب دا يػ  بمدينػ  

 جيعع فأمفالورد.ف،كم  فال رب  ،فعيجس  رفغ رفع ش رة،فجدة
العلقػػات ال  اعليػػ  بػػيف الػػء ا  االن عػػالي (:ف2001عيسننصفعيعنندف ،فلبنندال بن .112

عجمنن ف،ف ال   يػػر االب  ػػار   ال ح ػػيؿ الدراسػػي لطالبػػات الجامعػػات السػػع دي 
 .127العدد،فالع  ف  ،فجيعع فالع ي رة،فكم  فال رب  

ريل ال بػادلي   ال ػد، اثػر ِإسػ را يجي ي ر بسػف(:ف2012يسصفلير)ف ،فلبدا) .113
يي  ح يؿ الدراسي لمادة ال ي يا  لدط طلب ال ؼ ا  ؿ الم  سػط   نميػ  

كم نن فف،فأطر ينن ففدك نن راهفغ ننرفع شنن رةفطرائننقف نندر سفال  ز ننيث،    يػػرهـ الناقػػد
فابصفاله  مفجيعع فبغداد.

دارفالععرفنن فالجيعع نن ف،فش سػػل علػػـ الػػن ل(:ف1989عيعنندف فيعنندأ،فلبنندالخيلق .114
فاإلسك در  .
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ا نمػػػاط المنهجيػػػ  (:ف2007لننند يصفيوننننف ،فز كننن  فأ ننن رفيسننن صف،فدالريعصلبننن .115
فالرفيقفلمطبيل ف ال شر.،ف  طبي ا ها يي العلـ  اإلنساني   ال طبي ي 

سػػػػ را يجيات (:ف2013فنننن اد ،فعيعنننندف شنننند دلبنننندفالوننننيدرف،فلبنننندالويدر .116 نمػػػػاءج  اِ 
عننيراتفاإل،فدارفالك ننيبفالجننيععنف1ط،فال ػػدريل ال عػػاؿ بػػيف النظريػػ   ال طبيػػؽ

فالعرب  فالع يدة.
ال ياسػػػػات  ال  ػػػػ يـ (:ف1995ل سننننىفلبنننندفامف ،فجننننيبر فعيعنننن دف،فلبنننندالع عم .117

فالك  ت.ف،فعك ب فال  ح،فالن سي  ال رب  
ِإسػػ را يجيات حديثػػ  يػػي ال ػػدريل (:ف2006هنني نفِإبننراه مف آخننر صف ،فالعب نندي .118

ف.صرداأل،فلعيص،فليلمفالك بفاليد ثفلم شرف ال  ز ع،ف1ط،ف ال   يـ
ِإسػػػػ را يجيات طرا ػػػػؽ المعا ػػػػرة يػػػػي (:ف2013ي نننندرفينننني مففننننيل ف ،فالعجننننرس .119

فدارفالييدقفال ويف  ،ف دريل ال اري 
دارفال كنننرف،فالػػػء ا  مػػػف منظػػػ ر جديػػػد(:ف1997عيعننندفلبننندفالنننري مف ،فلننندس .120

فلعيص.،فلمطبيل ف ال شرف ال  ز ع

ؿ شثػػر ِإسػػ را يجي  الػػء ا ات الم عػػددة يػػي  ح ػػي(:ف2012ع ننذرف يبننتف ،فلنندي .121
عيجسن  رفطرائنقفال ندر سف،فطلب  قسـ ال ربي  ال ني  يي مادة المسرح المدرسي

 جيعع فالعس  ير  .،فكم  فال رب  فاألسيس  ،فال رب  فال    
دارف،ف1ط،فم دمػػػ  يػػػي البحػػػث العلمػػػي(:ف2008ريننن مف ننن  سفكنننر ف ،فالعنننزا ي .122

ف.ردصاأل،فدجم فلعيص
يمي  علمي باسػ خداـ ياعلي    ميـ  عل(:ف2012عيعدفعهديفيس صف ،فالعزي .123

الء ا ات الم عددة يػي ا  سػاب الم ػاهيـ الجغراييػ   اسػ ب ا ها لطػلب ال ػؼ 
كم نن فال رب نن فابننصف،فأطر ينن فدك نن راهفطرائننقف نندر سفالجغراف نن ،فا دبػػيالخػػامل 

فجيعع فبغداد.،فرشد
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عجمن ف،فبر   لد برخت بيف النظري  الغربيػ   ال طبيػؽ(:ف1993ايعدف ،فالعشري .124
ف.فف21 زارةفاالل مفالعجمدف،فالك  تف،ليلمفالك ب

،فاالسػػ را يجيات الحديثػػ  يػػي ال ػػدريل ال عػػاؿ(:ف2008عيسننصفلمنننف ،فلط نن  .125
 .ردصاأل،فدارفالع يه فلم شرف ال  ز عفلعيص،ف1ط

،فاس را يجيات مػا را  المعريػ  يػي يهػـ الم ػر  ،ف2009،فعيسصفلمنن،فلط   .126
 ردصاأل،فلعيص،فدارفالع يه فلم شرف ال  ز ع

ال ػػػدريل  ال ػػػ ي (:ف2009 يئمننن ف ج نننبف ،فالخزا ننندر،فإسنننعيل )لنننز فف،ل ي ننن  .127
،فلعنننننيص،ف2ط،فدارفالعسننننن رةفلم شنننننرف ال  ز نننننعف الطبيلننننن ،فبالػػػػػء ا ات الم عػػػػػددة

 .ردصاأل
بالػػػػػدماغ ء  فال ػػػػػدريل  الػػػػػ علـ(:ف2008  سننننن)ف ،فالجننننن ش،فلنننننز ،فل ي ننننن  .128

 لم شرف ال  ز عفغزة.،فأفيق،فالجانبييف
اال جاهات الحديث  يي ال دريل   نميػ  (:ف2012 يد  فيس صف ن  سف ،فالع  ص .031

   .ال   ير
ياعليػػػ  برنػػػامل  عليمػػػي قػػػا ـ علػػػى (ف2006ينننبيحفيسنننصفيعنننداص ،فالع  نننزات .130

فنظريػػ  الػػء ا ات الم عػػددة يػػي  حسػػيف مهػػارات ال ػػرا ة  ال  ابػػ  لػػدط الطلبػػ 
،فكم نن فالدراسننيتفال رب  نن ،فدك نن راهفغ ننرفع شنن رةفأطر ينن ،فء    ػػع بات الػػ علـ

 لعيصجيعع ف
ال يػػػال  ال  ػػػ يـ ال ربػػػ    الن سػػػي (:ف2000يننن حفالننند صفعيعننن دف ،فلننن م .131

 الويهرة.،فدارفال كرفالعربنف1ط،فشساسيا ف   طبي ا ف    جيها ف المعا رة
ال يػػال  ال  ػػ يـ ال ربػػ   يػػي العمليػػ  ف(:2009 ينن حفالنند صفعيعنن د،فلنن م .132

 .ردصاأل،فيصلع،فالع سرةفلم شرف ال  ز عف الطبيل  دار،ف2ط، ال دريسي 
دارف،فعلػػـ الػػن ل ال ربػػ     طػػ ير الم علمػػيف،ف2009،ففنن حفيعنندأ،فالعمنن اص .133

ف.ردصلعيصفاأل،فالييعدفلم شرف ال  ز ع
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اثر اس خداـ طري ػ  ال ػدريل (:ف2012ايعدفلينيمف ،فالدبس،فس سص،فالع ص .134
ال بادلي على ال ح ػيؿ الدراسػي يػي مػادة ال ربيػ  ال  ميػ  االشػ را ي  ل لميػء 

،فجيععننن فدعشنننق،فكم ننن فال رب ننن ،فالثػػػامف مػػػف مرحلػػػ  ال علػػػيـ ا ساسػػػيال ػػػؼ 
ف4العدد.،ف28العجمدف

البحػث العلمػي يػي ال ربيػ  (:ف1999عيعدفيسصف أسنيع فكيعن)فرا نبف ،فل  ي .135
فدارفال كرفالعربن.،فالويهرة،فالرياتي   علـ الن ل الرياتي

دارف،ف3ط،فال ربيػػػػ  العلميػػػػ    ػػػػدريل العلػػػػ ـ (:2009عيعنننندفالسنننن دف ،فلمننننن .136
 .ردصالع سرةفلمك يبفلعيصفاأل

فا جاهات   طبي ػات حديثػ  يػي المنػاهل  طػرؽ(ف:2010 ،فعيعدفالسن د،فلمن .137
فردصاأل،فلعيص،فدارفالعس رةفلم شرف ال  ز عف الطبيل ،فال دريل

منػػػػاهل العلػػػػـ  الطبيعيػػػػ   طػػػػرؽ  دريسػػػػها (:ف2010شننننيهرفربينننننف ،فلم ننننيص .138
ف.ردصاأل،فلعيص،فال  ز عف الطبيل دارفالع سرةفلم شرف ف،فالنظري   ال طبي ي 

،ف2ط،فال يػال  ال  ػ يـ يػي العمليػ  ال دريسػي (:ف1998ايعدفسم عيصف ،فل دة .139
 أربد.،فدارفاألع)فلم شرف ال  ز ع

دارف،ف(:فالو ننننيسف ال ونننن  مففنننننفالععم نننن فال در سنننن  2002ايعنننندفسننننم عيصف ،فلنننن دة .140
ف.ردصاأل،فلعيص،فاألع)فلم شرف ال  ز ع

،ف1ط،فspssم دم  يي اإلح ػا    طبي ػات (:ف2009 فلي دفلبدفالكر م،فل ص .141
فال ج)فاألشر).،فدارفالض يثفلمطبيل 

دارفالر ننبف،فال ربيػػ  الن سػػي  للط ػػؿ  المراهػػؽ(:ف2000لبنندالريعصف ،فالع سنن ي .142
 الجيعع  فب ر ت.

ال ربيػػ  العمليػػ  ال اعلػػ  (:ف2008خيلنندفعيعنندف ،فشننع رهفأبنن بسننيمفلعننرف ف،فغنني م .143
،  ػػ  ؼ الحل ػػ  ا  لػػى مػػف المرحلػػ  ا ساسػػي  بػػيف النظريػػ   ال طبيػػؽ يػػي

 ، م  ب  المج مع العربي للنشر  ال   يع
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النندارف،فمػػدخؿ  مهيػػد  يػػي علػػـ الػػن ل العػػاـ(:ف2008عيعنندفيسنن صف ،فغنني م .144
فعير.،فالويهرة،فالد ل  فل س  عيراتفال ويف  

(:فعك بننن فالعج عنننعفالعربننننف2008 فعلػػػـ الػػػن ل العػػػاـ،ف نننيئرف آخنننر ص،فغبنننيري .145
 .ردص ال  ز عفلعيصفاأللم شرف

ال ػػػدرات الع ليػػػ  بػػػيف ،ف2010،فخيلننندفعيعننند،فشنننع ره أبننن ف نننيئرفايعننندف،فغبنننيري .146
فردصاأل،فعك ب فالعج ععفالعربنفلم شرف ال  ز عفلعيص،فاإلبداع فالء ا 

 عركزفالك يبفلم شر.،فالويهرة،فال يال المعريي الرياتي،فل مىفالس د،ففرييت .147
،فالمي امعريي  بيف النظري   ال طبيػؽ(:ف2004يسصف ،فيعديفف  ل د،فال رعي ي .148

 عير.،فعك ب فاأل جم فالعير  فالويهرةف1ط
 زارةف،فمبػػػادا اإلخػػػراج المسػػػرحي(:ف1980سنننيعنف ،ففر ننندفبننندريف لبننندفاليع ننند .149

دارف،فالع ينننن)،فكم نننن فال  نننن صفالجع منننن ،فجيععنننن فبغننننداد،فال عمنننن مف البيننننثفالعمعننننن
فالك بفلمطبيل ف ال شر.

دارف،فطػػػرؽ  ػػػدريل الدراسػػػات االج ماعيػػػ (:ف2007عيعننندفإبنننراه مف ،فقطننني ي .150
 .ردصاأل،فلعيص،فال كر

لم شنننننرففدارفالع سنننننرة،    يػػػػػر  ء ػػػػػا  الط ػػػػػؿ،ف(2010 ي  ننننن فعيعننننند ،فقطنننننيعن .151
 .ردصاأل،فلعيص،فع ال  ز 

 ا  شايا هـ فالم هب ف  الم   ق ف خ ا  هـ(ف2005لبندالعطمبف ،فالور طن .152
 ،فدارفال كرفالعربن،فالويهرة،ف1ط،ف رعاي هـ

فعلـ الػن ل شساسيات،ف2006،فعيعدفلن ض،فعيعدففرييصف ال ر  ري،فالوضية .153
 ردصاأل،فلعيص،فدارفالييعدفلم شرف ال  ز ع،فال رب  

،ف2ط،فم دم  يػي الم هبػ   ال  ػ ؽ الع لػي(:ف2012عيط ىفخ ريف ،فالوعش .154
 .دارفالع سرةفلم شرف ال  ز ع
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فالم عػػدد بػػيف دراسػػ  ال ػػر ؽ بػػيف الػػء ا ،ف2003،فر ننيفلبنندفالننريعص،فق شننيه .155
ععهننندفالدراسنننيتف،فاطر يننن فدك ننن راهفغ نننرفع شننن رة،فال ليػػػات النظريػػػ   العمليػػػ 

 جيعع فالويهرة.،ف البي ث
دارف،ف رجع فرأفتفاخ  خفالند  ردي،فاإلخراج المسرحي(:ف1962ك  رادف ،فكير ر .156

 سمسم فاألل)فك يب.،فال هض فالعرب  فالويهرة
،ف رجعننن فإ عنننيصفعجنننيزي،فيشمػػػا ف العػػػرف المسػػػرح(ف2002عنننيرل صف ،فكيرسننن ص .157

 الويهرة.،فاكيد ع  فال   ص،فعركزفالمغيتف ال رجع 
ال طبي ات العلمي  ل  ابػ  الرسػا ؿ  ا طػاري  (:ف2012ظيفرفهيشنمف ،فالكيظعن .158

 بغداد.،فدارفالك بف ال  يئق،فال رب ي   الن سي 
ف4ط،فسػي  ل جي  الػ علـ ال ػر ؽ ال رديػ (:ف1999لبدفال هيبففعيعدف ،فكيع) .159

فيهرةفعك ب فال هض فالعرب  .الو
دارف،فال يػػال  ال  ػػ يـ   جديػػدات  مناقشػػات(:ف2007لبنندفال اينندف ،فالكب سننن .160

ف.ردصلعيصفاألف1جر رفلم شرف ال  ز عفط
اثر اس خداـ ال ػدريل ال بػادلي علػى ال ح ػيؿ (:ف2011لبدال ايدف ،فالكب سن .161

عجمنن ف،ف ال   يػػر الرياتػػي لطلبػػ  ال ػػؼ الثػػاني م  سػػط يػػي مػػادة الرياتػػيات
فالعددفال ي ن.،ف19العجمدف،فالجيعع فاإلس ع  

 ػدريل الرياتػيات (:ف2014إفيقن فيج ن)ف ،فلبدال ايدفيع دف يسن ص،فالكب سن .162
عك بن ف،ف1طف يؽ ِإس را يجيات النظري  البنا ي  )المعريي   مػا يػ ؽ المعرييػ  :

 .ردصاأل،فلعيص،فالعج ععفالعربنفلم شرف ال  ز ع
،فالن ل ال رب    علػيـ منظػ ر عبػر  ح يػ  ال   يػرف علـ2009عيعدف ،فكردي .163

 عك بفشعيعفلم شرف ال  ز ع.
اثػػػػر اسػػػػ خداـ إسػػػػ را يجي ي الػػػػ علـ (:ف2005ب سننننمفكينننن طفيسننننصف ،فالكعبننننن .164

ال عا ني  ال  ارير ال  يرة يي  ح يؿ الطالبات   نميػ  ال   يػر الناقػد لػديهف 
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،فابنننصفرشننند،فال رب ننن فكم ننن ،فأطر يننن فدك ننن راهفغ نننرفع شننن ره،فيػػػي مػػػادة الجغراييػػػ 
فجيعع فبغداد.

دارف،ف2ط،فش ػػ ؿ البحػػث العلمػػي  مناهجػػف(:ف2005 ج ننهفلبنندامف ،فعيجنن ب .165
فردصاأل،فلعيص،فالع يه فلم شرف ال  ز ع

ال ندر سف الن عممف عنيذجفف : اسػ را يجيات3101أعي)فجععن فلبندفالونيدرف ،فعيعد .166
فدارفالك يبفالجيععن.،ف  طب ويت

اثػػر اسػػ خداـ ال سػػا ط الم عػػددة يػػي  ح ػػيؿ (:ف2013ز ننيدفهيشننمف ف،فعيعنند .167
،فغ ننرفع شنن رةفرسننيل فعيجسنن  ر،فطلبػػ  قسػػـ ال ربيػػ  ال نيػػ  يػػي مبػػادا اإلخػػراج

 جيعع فد يلى.،فكم  فال رب  فاألسيس  
 دارفالع سرةفلم شرف ال  ز ع.،فش  ؿ علـ الن ل(:ف2010شيي هف فعيعد،فرب ع .168
ال بػػػادلي يػػػي  نميػػػ  ياعليػػػ  ال ػػػدريل (:ف2013ينننبريفلبننندفاليع ننندف ،فعيعننند .169

رسنيل ف،فبعف مهارات االس   ا  يي الجغراييا لدط  لميػء المرحلػ  اإلعداديػ 
 عيجس  رفغ رفع ش رةفكم  فال رب  فجيعع فط طي.ف

ياعليػػ  اسػػ خداـ ِإسػػ را يجي  ال ػػدريل (:ف2013عنند صف فأبنن ز نندف،فعي نننفالنند ص .170
–يػ  يػي بينػان  ال بادلي يي عادات الع ؿ لدط عين  مػف طلبػ  المرحلػ  الثان  

 .،فرسيل فعيجس  رفكم  فال رب  فجيعع فالعد   فالعيلع  ،فمالي يا
دارفالعسنن رةف،ف1ط،فشساسػػيات علػػـ الػػن ل(:ف2013غيلننبفعيعنندف ،فالعشنن خن .171

 .ردصاأل،فلعيص،فلم شرف ال  ز ع
الخريطػػػػ   إسػػػػ را يجي ياثػػػػر  (:2008 فإبننننراه مفإسننننعيل )شنننن يثف،فالعشننننهدا ن .172

  لمػػءةلي يػػي  نميػػ  مهػػارات ال ػػرا ة الجهريػػ  لػػدط  ال ػػدريل ال بػػادفالدالليػػ 
بنننصفاكم ننن فال رب ننن ف،فدك ننن راهفغ نننرفع شننن رةفأطر يننن ،فالخػػػامل االب ػػػدا يفال ػػػؼ
فجيعع فبغداد.،فرشد
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،فدارفال رقننننيصفلعننننيص،فعلػػػػـ الػػػػن ل ال ربػػػػ  (:ف2003لبنننندفالعج نننندف ،ف شنننن ا ن .173
ف.ردصاأل

االنجػػػػا   ػػػػدني مسػػػػ  ط ال ح ػػػػيؿ   (:ف2010لعننننرفلبنننندفالننننري مف ،ف يننننرفام .174
 دارف ائ)فلمطبيل ف ال شرف ال  ز ع.،ف ل جهفأسبيبهفالمدرسي

دارف،فال ربيػ   علػـ الػن لفال يػال  ال  ػ يـ يػيف(:2011 فسيعنفعيعد،فعميم .175
 .ردصاأل،فلعيص،فالع سرةفلم شرف ال  ز ع

،فلعنننيص،فدارفال رقنننيص،فعلػػػـ الػػػن ل ال ربػػػ  ف(:2003 فلبننندفالعج ننند،ف شننن ا ن .176
 ردصاأل

دارف،ف1ط،فالػػػػء ا  الم عػػػدد يػػػػي  ريػػػ  ال ػػػػؼ(:ف2007 فعيعننندفبكنننر،ف  فننن) .177
ف.ردصالع سرةفلم شرف ال  ز عف الطبيل فاأل

عمليػػػ  يػػػي  نميػػػ  ال   يػػػر باسػػػ خداـ  طب ونننيتفف:(2010عيعننندفبكنننرف ،ف  فننن) .178
 دارفالع سرةفلم شرف ال  ز عف الطبيل .،فالعو)فعادات

دارف،ف ربػ  علػـ الػن ل ال(:ف2011عيعندف ف)ينر نف،فلن دفأب عيعدفبكرف ف،ف  ف) .179
 .ردصاأل،فلعيص،فالع سرةفلم شرف ال  ز ع

مػػدخؿ إلػػى منػػاهل البحػػث يػػي ال ربيػػ  (:ف2012عيعنندفبكننرف آخننر صف ،ف  فنن) .180
 .ردصاأل،فدارفالع سرةفلعيص،ف4ط،ف علـ الن ل

قسنمفال رب ن ف،فمحاتػرات يػي اإلخػراج المسػرحي(:ف2011يسن صفلمننف ،فهير) .181
ف.جيعع فبغداد،فكم  فال   صفالجع م ،فال    

ِإسػ را يجيات (:ف2008طنهفلمننفيسن صف ،فلبدفالريعصفلبندف الندل عن،فالهيشعن .182
،فاإليننندارفاأل )فدارفالشنننر قفلم شنننرف ال  ز نننعف1ط،فحديثػػػ  يػػػي يػػػف ال ػػػدريل

 لعيص.
،فدارفالشنر ق،فلعنيص،ف3،فطم ػدم  يي علػـ النػػ ل(:ف1998ال ق ن،فراضننف  .183

 األردص.
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:فدارفالع سنننرةف طبي ػػػي ػػػع بات الػػػ علـ النظػػػر   ال(:ف2003 ف--------- .184
 .ردصلم  ز عف ال شرفلعيصفاأل

عك بننن ف،فب نننر ت،فالمعجممملمالميممم   :ف(2006 في نننيص،فعنننيريف قينننيب،فال نننيس .185
فلب يصف يشر ص.

الػػء ا ات الم عػػددة نايػػءة علػػى الم هبػػ  (:ف2010سننم عيصفلبدال اينندف ،ف  سنن) .186
 عك ب فالعير  فلم شرف ال  ز ع.،ف1ط،ف ال   ؽ  اإلبداع
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