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تنمیة التحصیل الدراسى فى مسرحة المناهج الدراسیة وب استخدام أسل
  ∗مادة العلوم لدى تالمیذ الحلقة االبتدائیةفى والتفكیر اإلبتكارى 

  

  الموافيأشرف الشحات رضوان محمد / أو هناء محمد جمال الدین/ د.أ
  زكى زكى إسكندررامي/  دو

  : بالمشكلةاإلحساس ومقدمة البحث
،  ونتعایش معه بحق هو عصر االنفجار المعرفيهفی نعیش الذيیعد العصر 

وفى كل دقیقة نجد ؛ وفى كل ساعة؛ كل یومففي ؛وأیضا عصر االنفجار السكاني
، اكتشاف جدید وظهور إصدار جدید من صنوف المعرفة المترامیة األطراف
ت فالمعرفة تتزاید والتكنولوجیا تستحدث یوما بعد یوم فقد أدى التقدم العلمي في السنوا

األخیرة إلى تقدم العلوم في جمیع فروعها فازدادت موضوعات الدراسة في المادة 
فروع مختلفة في الواحدة كما تفرعت الموضوعات وتشعبت مجاالتها واستحدثت 

 هذا العصر أن یتزود بكثیر فياآلداب وأصبح لزاما على اإلنسان العلوم والفنون و
طیع أن یتفاعل مع المجتمع المعاصر من المعارف والخبرات واالتجاهات حتى یست

 لذلك أصبحت المناهج :الذي یعیش فیه ویتكیف مع متطلبات ذلك العصر وأحداثه
ٕالمدرسیة مطالبة اآلن أكثر من أى وقت مضى بمواجهة هذه التحدیات واعداد 

ولذلك  : تؤهلهم لذلكالتيالمتعلمین للتعامل مع هذه الثورة المعرفیة وامتالك المهارات 
 العالم وعن في عن هذه التطورات بمنأىیمكن أن یبقى التعلیم بمناهجه وفلسفته ال 

وأصبح الصراع والتنافس على الساحة العالمیة شدید ، النمط الجدید للحیاة اإلنسانیة
ولن ، الصعوبة ولقد بدأت كثیر من الدول األخذ بأسباب العلم واللحاق بركب التقدم

، وتدفق المعلومات،  عالم یموج بالمتغیراتفي  ذلك إال بالتعلیم المتمیزیأتي
  . بالتطبیقعلمي اكتشافوربط كل ،  كل یومواالكتشافاتواالختراعات 

، ما هو صراع حول العلم والمعلومات بقدر، الصراع اآلن لم یعد صراعا عسكریا
،  فمن یملك العلم والمعلومات یملك القوة االقتصادیةباالقتصاد ذلك كله وارتباط
واستخدام ،  على نطاق واسعاالتصاالت فيز العصر القادم باستخدام الكمبیوتر ویتمی

  ∗ *)١٣٥، ٢٠٠١، حسام محمد مازن( . نقل المعلوماتفياألقمار الصناعیة 
                                                           

 .تكنولوجیا التعلیم في التربیة تخصص دكتور الفلسفةً بحث استكماال لمتطلبات الحصول علي درجة ∗
 )اسم الباحث، سنة النشر، رقم الصفحة(یجرى التوثیق فى هذا البحث على النحو التالى  *∗
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 یتم علیها التيوالمرحلة االبتدائیة القاعدة األساسیة ، والمتقن للمعرفة، المتعلم
 وجدت المشكلة  المعرفي المعرفة واالنفجارفينظرا لهذه التطورات ، بناء المعرفة للفرد

  هل تم إعداد ، الحقیقة وهى
بأنه تم تدریبهم وتأهیلهم ولكن ، ؟ ویجیب البعضالمدارس وتأهیل المعلمین لهذا

 نظرا لالنفجار التالمیذهل تم أعداد المدارس والفصول الستیعاب ، تظل هناك مشكلة
وال تعطى ، رة ال یستوعبه الفصول به أعداد كبیالدراسيالسكانى؟ فأصبح الفصل 

متقن للمعرفة وغیر  فیكن النتاج متعلم غیر  للمعلم أن یقدم هذه المعارف لهمالفرصة
 من باالنتهاء وینسى ما حفظه من معلومات ومعارف واإلبداعقادر على االبتكار 

وهنا تكمن المشكلة فى أن الطالب بعد تخرجه یكون على هامش الحیاة ، االمتحان
  ملیة وعلى هامش نهر العلم إال قلیل منهم وهذا حال الغالبیة العظمى الع

؟  هناك حل للمعادلة التى تم ذكرهافهل، من هنا تتحدد مشكلة الدراسة الحالیة
 جدید للتالمیذ واستخدام استراتیجیة مسرحة المناهج الدراسیة بأسلوبویجب التدریس 

   .میةفى إخراج متعلم مبتكر ومتمكن من المادة العل
   :مشكلة البحث

من العرض السابق لمقدمة البحث یتضح أنه من األهمیة استخدام أسلوب 
مسرحة المناهج الدراسیة فى تنمیة التحصیل والتفكیر االبتكارى فى مادة العلوم 

  .ساسياأل من التعلیم األولىلتالمیذ الحلقة 
  :ومن هنا تتحد مشكلة البحث فى اإلجابة على السؤال التالى

 أثر استخدام مسرحة المناهج الدراسیة فى تنمیة التحصیل الدراسى ما
 ؟األساسيوالتفكیر اإلبتكارى لدى تالمیذ الحلقة األولى من التعلیم 

  :ویندرج تحت هذا التساؤل الرئیس التساؤالت الفرعیة التالیة 
 ما المعاییر الالزمة لبناء برنامج تعلیمى قائم على أسلوب مسرحة المناهج -١

   ؟لدراسیةا
  ؟االبتدائيفى مادة العلوم لتالمیذ الصف الرابع   ما صورة المسرحیة التعلیمیة-٢
 مسرحة المناهج التعلیمیة لمادة العلوم فى تنمیة التحصیل استخدامما أثر  -٣

  ؟األساسياإلبتكارى لدى تالمیذ الحلقة األولى من التعلیم  الدراسى والتفكیر
   :أهداف البحث

  :لحالي إلىیهدف البحث ا
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 توضیح أثر استخدام مسرحة المناهج التعلیمیة لمادة العلوم فى تنمیة التحصیل  -١
  .الدراسى والتفكیر اإلبتكارى لدى تالمیذ المرحلة االبتدائیة

 بأقل تكلفة عوضا عن الطریقة التقلیدیة وذلك لحل استخدامهاإعطاء بدائل یمكن  -٢
ٕ التالمیذ وادراكهم وفهمهم وااستیعابمشكلة  تقانهم للمواد التى یصعب شرحها ٕ

  .بالطرق التقلیدیة
   :أهمیة البحث

 :ترجع أهمیة البحث إلى
توضیح األسباب التى تدعوا إلى مسرحة المناهج الدراسیة عوضا عن التدریس  .١

  .بالطریقة التقلیدیة
توضیح أهمیة استخدام المسرحیة التعلیمیة فى تدریس مادة العلوم لتالمیذ الصف  .٢

 .تدائياالبالرابع 
   .مدرسى وموجهى العلوم بالتعلیم االبتدائى:  یفید هذا البحث .٣

   :فروض البحث
  :یسعى البحث الحالیة لتحقق من صحة الفروض التالیة

التجریبیة   بین متوسطى درجات تالمیذ المجموعةإحصائیةیوجد فرق ذو داللة  -١
 وعة الضابطةوأقرانهم المجم)  مسرحة المناهج الدراسیةباستخدامالذین یدرسون (
فى التحصیل الدراسى لصالح المجموعة ) الذین یدرسون بالطریقة التقلیدیة(

 .ةالتجریبی
التجریبیة   بین متوسطى درجات تالمیذ المجموعةإحصائیةیوجد فرق ذو داللة  -٢

 وأقرانهم المجموعة الضابطة)  مسرحة المناهج الدراسیةباستخدامالذین یدرسون (
االبتكارى لصالح المجموعة  فى التفكیر) التقلیدیةالذین یدرسون بالطریقة (

 .التجریبیة
   :عینة البحث
، تلمیذا) ١٠٠(وعددهم ، االبتدائيفصل من تالمیذ الصف الرابع ) ٢(عدد
 البحث وتحذف من ألدواتتلمیذا للتجربة االستطالعیة ) ١٠(ویؤخذ منها ، مجموعتین

    .العینة
   :حدود البحث

  : الحدود التالیةیقتصر البحث الحالي على 
 منیة النصر التعلیمیة بمحافظة بإدارةمدرسة میت الخولى مؤمن االبتدائیة  -١

  .الدقهلیة
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 .تالمیذ الصف الرابع بالمرحلة االبتدائیة -٢
 فى الفصل الدراسى الثانى للعام االبتدائيمنهج العلوم المقرر للصف الرابع  -٣

تركیب  (اإلنسانى  الجهاز الهضمى ف:الوحدة األولى) ٢٠١٥/٢٠١٦(الدراسى
على صحة الجهاز  المحافظة، وظائف الجهاز الهضمى، الجهاز الهضمى

 .)الهضمى
    :متغیرات البحث 

  لتالمیذاإلنسانتعلیمیة للجهاز الهضمى فى   مسرحیة- أ:المتغیر المستقل -١
  .االبتدائيالصف الرابع 

 فى مادة ئياالبتدا التحصیل الدراسى لتالمیذ الصف الرابع - أ:المتغیر التابع -٢
   .العلوم

  . فى مادة العلوماالبتدائي التفكیر اإلبتكارى لتالمیذ الصف الرابع -ب 
   :منهج البحث
و یهدف إلى وصف ظواهر أو أحداث أو أشیاء ،  المنهج الوصفىاستخدم

معینة وجمع الحقائق والمعلومات والمالحظات عنها ووصف الظروف الخاصة بها 
ًوتشمل البحوث الوصفیة أنواعا فرعیة . یه في الواقعوتقریر حالتها كما توجد عل

متعددة تشمل الدراسات المسحیة ودراسات الحالة ودراسات النمو أو الدراسات 
 والذى یعرف التجریبيواستخدم المنهج  ،)٣٥٣، ٢٠٠٢، سامى محمد ملحم( التطویریة

ومالحظة  ،على أنه تغیر متعمد ومضبوط للشروط المحددة للظاهرة موضوع الدراسة
 الباحث على أنه استخدام ویعرفه،  فى الظاهرةأثارما ینتج عن هذا التغیر من 

،  الفروض عن طریق التجریبإثبات أو،  صحة الفروض من عدمهإلثباتالتجربة 
   .)مجموعة تجریبیة ومجموعة ضابطة(ویستخدم التصمیم التجریبى ذى المجموعتین 

   :أدوات تطبیق البحث
،  الهضمى للوحده األولى لمنهج العلوم بالصف الرابع االبتدائى مسرحیه للجهاز-

 )من إعداد الباحث( .وتوثیقها وضبطها، الفصل الدراسى الثانى
  :أدوات قیاس البحث 

،   اختبار تحصیلى للجهاز الهضمى لمنهج العلوم بالصف الرابع االبتدائى-١
  .)حثمن إعداد البا(.وتوثیقها وضبطها، الفصل الدراسى الثانى

  . سنة لسید خیراهللا) ١٢-٩( لألطفال اختبار لقیاس التفكیر االبتكارى - ٢ 
  : البحثإجراءات
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  : البحث اتبعت الخطوات التالیةأسئلة على لإلجابة 
  : على السؤال األول من أسئلة البحثلإلجابة -أوال 

   :اتبعت اإلجراءات التالیة
  .ج الدراسیة والدراسات السابقة دراسة نظریة ألدبیات البحث حول مسرحة المناه-
  .وضبطها وتوثیقها،  بناء قائمة بالمعاییر الالزمة لبناء مسرحیة تعلیمة- 

   : على السؤال الثانى من أسئلة البحثلإلجابة -ثانیا
   :اتبعت اإلجراءات التالیة

 بناء مسرحیة تعلیمیة للجهاز الهضمى قائمة على مسرحة المناهج فى مادة -
 فى ضوء المعاییر التى تم وضعها فى الخطوة االبتدائي الرابع للصف  العلوم
  .وتوثیقها، المسرحیة وضبط، األولى

  .ى للمسرحیة وفق السیناریو النهائالمسرحیةمقترحة للتدریس من خالل   وضع- 
  : لهالمرافقة على السؤال الثالث من أسئلة البحث والفروض لإلجابة -ثاثال

  :اتبعت اإلجراءات التالیة
  . تحدید واختیار عینات الدراسة وتحدید المجموعات التجریبیة والضابطة-١ 
  . تطبیق أدوات القیاس على جمیع المجموعتین قبلیا-٢ 
  التعلیمیة المسرحیةمن خالل ) التجریبیةالمجموعة ( التدریس للتالمیذ -٣ 
مقیاس التفكیر االبتكارى على تالمیذ ،  تطبیق اختبار التحصیل-٤ 

  .عة التجریبیةالمجمو
مقیاس التفكیر االبتكارى على تالمیذ ،  تطبیق اختبار التحصیل-٥ 

  المجموعة الضابطة 
  .إحصائیا تسجیل النتائج وتحلیلها وتفسیرها ومعالجتها -٦ 

  :مصطلحات البحث
   :مسرحة المناهج الدراسیة 

امیة  منها الخبرة الدر: لمسرحة المناهج الدراسیةمترادفةهناك عدة مصطلحات  
إعادة تنظیم "عرفها حسن شحاتة على أنها  :والخبرة المسرحیة أو المسرح التعلیمى

ویقوم ، محتوى المنهج الدراسى وطریقة التدریس فى شكل مواقف حواریة طبیعیة
 وتفسیر الستیعابالتلمیذ بتمثیل األدوار التى یتألف منها الموقف التعلیمى الجدید 

ر وهنا تتحول الخبرات غی،  أهداف المنهج الدراسىونقد المادة التعلیمیة لتحقیق
  ).٦٣، ٢٠٠٤، حسن شحاتة(". خبرات مباشرة حیةإلىالمباشرة 
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تنظیم المناهج الدراسیة وتنفیذها فى قالب "ویعرفها الباحث إجرائیا على أنها 
والقیم ، والمفاهیم، والمهارات، درامى مسرحى بهدف إكساب التالمیذ المعارف

نشودة بصورة  مما یؤدى إلى تحقیق األهداف المةاإلیجابی التجاهاتوا، األخالقیة
  ".محببه وممتعة ومشوقه

   :التفكیر اإلبتكارى
بإحداث ، هو العملیة الخاصة بتولید منتج فرید وجدید"یعرفه صفاء األعسر 

كما یجب أن ، هذا المنتج یجب أن یكون فریدا بالنسبة للمبدع، تحول من منتج قائم
  ).٢٠٠٠صفاء االعسر ".(الفائدة والهدف الذى وضعه المبدعلقیمة ویحقق محك ا

عملیة یستطیع الفرد من خاللها أن یصدر حال "ویعرفه الباحث إجرائیا على أنه  
 المشكلة هذه ألبعاد إلتقانه وغیر تقلیدیة ویكون ذلك ناتج جدیدةلمشكله بصوره 

ویكون الحل متصفا ، ها ومحلال لالمشكلة ومدرك لجمیع جوانب للمعرفةومتعمق 
  ".الطالقةو  والمرونة واألصالة بالجدة

  :االطار النظرى للبحث
  : مسرحة المناهج الدراسیة- أوال

  :أهداف مسرحة المناهج الدراسیة )١- ١(
 هو الخروج بالمواد الدراسیة الرئیسيلمسرحة المناهج أهداف عدیدة والهدف 

قناع التالمیذ لمساعدتهم على من المجاالت المحدودة إلى صورة حیة متحركة إل
سعید عبد اهللا (وحددها كل من . االستیعاب والفهم؛ مع تحقیق أهداف المنهج التربویة

حسن (و، )١٠٥-٩٨، ٢٠٠٧، حسنى عبد المنعم رجب(و، )١٦٦-١٦٥، ٢٠١٠، الفى
كمال (و، )١٦٨-١٦٤، ٢٠٠٥، طارق أحمد البكرى(و، )٢١٨-٢١٦، ٢٠٠١، شحاته

 )٣٧- ٢٢، ٢٠٠٤السید   محمد–طارق جمال (و، )٥٦-٤٠ ،٢٠٠٥، الدین حسین
  ).فنیة، تربویة، تعلیمیة(استخلص الباحث منها أهداف 

  :األهداف التعلیمیة
حافز للتلمیذ ومثیر ، خدمة المناهج الدراسیة والحفاظ على اللغة العربیة

لتالمیذ وتزوید ا، الهتمامه للبحث والمعرفة؛ مع إبقاء أثر التعلیم ألطول فترة ممكنة
 السلبى إلى المتلقيبخبرات جدیدة وتشجیعهم للمشاركة الفعالة والتحول من دور 

وعالج بعض ،  الذى له دور فى العملیة التعلیمیةیجابياإلالمتعلم المشارك 
 – الثقة -  فقدان – الخجل – االنطواء –النطق(لسلوكیة والنفسیة المشكالت ا

لتالمیذ للتعلم بأنفسهم واستغالل طاقاتهم وتساعد ا، ) التوتر النفسى–العدوانیة 
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مراعیتا الفروق الفردیة لمساعدة التالمیذ  وقدراتهم وحاجاتهم فى هذه المرحلة العمریة
 . متوسطى القدرات االستیعابیة لمسایرة العملیة التعلیمیة

  :األهداف التربویة
اف تساعد في تكوین شخصیة المتعلم وتنمیتها حیث أن المسرح بیئة الكتش

واكتساب التالمیذ القیم األخالقیة ، التلمیذ لنفسه واألشیاء المحیطة به وعالقته بالعالم
، والدینیة واالجتماعیة والخبرات التى تنادى بها التربیة الشاملة واالتجاهات اإلیجابیة

والتعبیر عن ، ٕتحدث واستماع والقاء وتواصل وتفاعل(وتنمیة العدید من المهارات 
  ).المعرفیة والوجدانیة والنفسحركیة( سلوك التالمیذ وتنمیة الجوانب ذیبوته، )أنفسهم

  :األهداف الفنیة
والعمل على ، اكتشاف مواهب التالمیذ الخاصة كالرسم والتصویر والخطابة

ومساعدة التالمیذ على التخیل والتكیف مع الحیاة الیومیة وتشجیعهم على ، تنمیتها
 بالجمال والقیمة اإلحساسدى التالمیذ من خالل وتنمیة التذوق الفنى ل، اإلبداع

  .الجمالیة
ومما سبق یؤكد الباحث ضرورة مراعاة تلك األهداف التعلیمیة والتربویة والفنیة  

لمسرحة المناهج الدراسیة أثناء كتابة حوار السیناریو التعلیمي للمسرحیة وتنفیذها؛ مع 
  .ضرورة استخدام اللغة العربیة الفصحى

  :الیب مسرحة المناهج الدراسیةأس) ٢- ١ (
  :لمسرحة المناهج الدراسیة أسلوبین

  :الدراما المبتكرة )١ (
 مدرب یعمل على تفجیر بإشرافالدراما المبتكرة تعنى نشاط التلمیذ مع زمالئه 

، التفكیر، اإلدراك( طاقات المجموعة المشتركة في المسرحیة والتي تنمي لدیهم
ومساعدتهم على النمو المتوازن ، )...،ارات الحركیةنمو المه، نمو اللغة، التذكر

 ,Lee) واكتساب المعارف محققة لألهداف التعلیمیة المرغوب تحقیقها
Irene,2014,18) ،وبناء ، كما أنها تساعد التالمیذ على المشاركة االیجابیة

-Madonna,Stinson,2014,pp131) شخصیتهم وتنمیة بعض المهارات الفنیة
 وتنمیة التفكیر، بر أداة مؤثرة فى تعلم اللغات والتحدثكما تعت، (124

(Banerjee.s,2014,79-9) ،إلى تنمیة الذوق العام وتعلم فنون اللغة باإلضافة 
)Susank.J,2005,114.(  

الدراما المبتكرة لیس لها وجود مسبق وهى تعتمد على الموقف وتكون ارتجالیة 
 الضابط الضامن الوحید لنجاح األساسير تحت إشراف المعلم وهو المایسترو وله الدو
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الكامنة لدى المتعلمین  وتهدف إلى إطالق الطاقات والقدرات، هذا األسلوب
)(Liana.Abreu,2013,115 ، وتعتمد على فكرة یحاول المعلم استخالصها من

ویبدأ الجمیع فى إبداع مواقف وشخصیات وحوارات ، المتعلمین أو طرحها علیهم
  .)١٧٢ – ١٧١، ٢٠١٠، سعید عبد اهللا الفى(. هذه الفكرةوأحداث فى إطار 
  :النماذج )٢(

النماذج هى طریقة تقوم على معالجة المقرر الدراسى أو بعض موضوعاته؛ 
ویراعى عدم تغییر ، بإعادة صیاغته لیخرج فى شكل مسرحى یعرض على التالمیذ

درسون ویقوم حتى ال یتعارض مع ما ی، الحقائق والمعلومات المتضمنة للمحتوى
ویؤدیه ، بمعالجة المحتوى وتقدیمه بنفسه إذا توافرت لدیه المهارات األساسیة الالزمة

 نماذج أكثر وتعد نوع من أنواع التعلم التعاونى لیوفر، التالمیذ فى حجرة الدراسة
وتنفذ لحل ، أسس تعاونیةوتصمم المناهج على ،  والمعارفاألفكارمرونة لتقدیم 

وتكتسب المعارف والقیم ، )Andrew,Comire,2011,250-257( مشكالت التعلیم
وتدمج فى ، مباشره والعادات والمهارات التعلیمیة المختلفة للتالمیذ بطریقة غیر

  .)Matthaw,Widroff,2010,35-57( سیناریو المسرحیة
تبنى ) النماذج/ اإلبداعیة(مما سبق من عرض ألسالیب مسرحة المناهج 

ج للبحث الحالي وذلك ألن هذه الطریقة یمكن أن یتم مراجعتها الباحث طریقة النماذ
  .وضبطها والذي یصعب ذلك فى الطریقة اإلبداعیة

  :البناء الفنى للمسرحیة التعلیمیة) ٣- ١(
فهى مسرحیة استخدمت لغرض ، تعد المسرحة التعلیمیة من أنواع المسرحیات

المعارف والمفاهیم الدراسیة وتساعد التالمیذ فى توصیل ، تعلیمى وخدمة منهج دراسى
وتخضع ، ٕوحبكتها الدرامیة تعطیها روح وحیاة ومتعة واثارة وتشوق، والقیم األخالقیة

 توافر كافة عناصر الضروريولكن لیس من ، المسرحیة فى إعدادها إلى بناء فنى
، دیكور، مالبس، موسیقات ومكیاج(والعناصر التكمیلیة ، البناء الدرامى األساسیة

وتستخدم العناصر المتاحة فى الفصل ، فیمكن أن تكون أكثر بساطة، .. ).،إضاءة
 أو فى المدرسة حتى ال تقف العناصر األساسیة والتكمیلیة عقبة فى طریق الدراسي

  .إعداد المسرحیة التعلیمیة
   :عناصر بناء المسرحیة

 إلى) ١٧٢ –١٥٩، ٢٠٠٢، حنان عبد الحمید( حددتها حنان عبد الحمید
البناء ، الشخصیات وأبعادها الخارجى والنفسیة واالجتماعیة،  والموضوعالشكل(
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، تقنیات العمل المسرحى، الحوار، السیناریو، صراع والحركة الدرامیة، الدرامى
بینما قسمها سعید عبد اهللا ، )المكیاج والموسیقى، المالبس، المناظر والدیكور اإلضاءة

، اللغة، الشخصیات، المضمون،  الدرامىالحدث، البدایة والنهایة( :إلى) ٢٠١٠(
سعید () الحل، المشكلة،  المسرحى والتوقیتاإلیقاع، الصراع، الحبكة الفنیة، األسلوب

الحدث (إلى ) ٢٠٠٦(كما قسمها حسن شحاته ، )١٨٩–١٨٠، ٢٠١٠، عبد اهللا الفى
، الصراع،  المسرحى والتوقیتاإلیقاع، الحبكة الفنیة، الشخصیات، فى المسرحیة

وقسمها كمال ، )٢٢٦–٢١٨، ٢٠٠٦، حسن شحاته() .البدایة والنهایة، الحل، العقدة
وحددا خصائص كل عنصر ) ٢٠٠٨( عفان إسماعیلعزو ، )٢٠٠٥( الدین حسین

وحدد العناصر ، )الحل، الحوار، الحبكة، العقدة، الصراع، الشخصیات، الموضوع(الى
الحركات ، اإلضاءة، األقنعة، مكیاجال، الموسیقى، المالبس، الدیكور (:التكمیلیة فى

، ٢٠٠٨، عزو اسماعیل عفان) (١٤٢ – ١٢٢، ٢٠٠٥، كمال الدین حسین() المسرحیة
  : على النحو التالى،  )٩٧
  .)مشاهد ، مناظر، مناظر، فصول( :بناء خارجى  ) أ

 -)  نهایة– وسط –بدایة (الحبكة -وع الموض- فكرة (: بناء داخلى  ) ب
الحوار واللغة - ) داخلى وخارجى(صراع ال-) ثانویة، رئیسیة(شخصیات 

 .)المسرحیة
وجمیع التقسیمات السابقة لعناصر بناء المسرحیة عامة والمسرحیة التعلیمیة 
ًخاصة تتسم بالموضوعیة والجدیة ومراعاتها یصل بالمسرحیة إلى درجة القبول شكال 

وهدف والهدف األسمى من تنفیذ مثل هذه المسرحیة هو توصیل رسالة ، ًوموضوعا
لتحقق مسرحة المناهج الدراسیة ،  المادیة والزمنیة المتاحةاإلمكاناتتعلیمي وفق 

  ).المنهج، المسرحة(الهدف الذى وضعت من أجله یتكامل عنصري 
، لغوى (معاییر المسرحیة التعلیمیةلصیاغة المسرحیة هناك معاییر هامة أولها 

، األحداث، الحبكة، راعالص(معاییر البناء الفنى وتتضمن ، مالئمة، أخالقي
 متضمن المحتوى معیار المنهج الدراسىوثانیها ، )النهایة، البدایة، الشخصیات

 قواعد بناء وصیاغة المحتوى المعرفى إتباعویجب ، التعلیمى أو المقرر الدراسى
  .وفق معاییر مسرحة المناهج الدراسیة، المقدم للتالمیذ

ویركز علیة الباحث ألهمیتها  :علیمیةلمسرحة المناهج الت معیار البناء الفنى
   .فى بناء المسرحیة التعلیمیة وقائمة المعاییر التى یبنى بها المسرحیة التعلیمیة الجیدة

- ٢٠١٠، سعید عبد اهللا(؛ و)١١٦-٩٧، ٢٠٠٨، عزو اسماعیل(عددها  
-٨٦، ٢٠١٣، زینب على(؛ و)١٤١-١٢٢، ٢٠٠٤، كمال الدین( ؛ و)١٨٩، ١٨٠
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 الحوار واللغة – الحبكة – العقدة – الصراع – الشخصیات –وع الموض( وهى) ١٠٤
 – أقنعة – مكیاج – موسیقى – دیكور –مالبس ( العناصر التكمیلیة - الحل –

  )لحقات مسرحیة م–إضاءة 

  
  معاییر البناء الفنى للمسرحیة التعلیمیة) ١(شكل 

  :الموضوع) ١ (
ة الجیدة تحمل فى طیاتها هو القاعدة األساسیة لمسرحة المناهج والمسرحی 
 النمو الطبیعى كما أن موضوعها واضح فى فكر الكاتب ویستطیع أن یضع مبادئ

ویقصد بالموضوع الحدث العام الذى یتم من ، هیكل المسرحیة على هذا الوضوح
ًخالله عرض فكرة المسرحیة المراد إعدادها مسرحیا وبشكل یسمح بعرضها على 

  .)١٢٧–١٢٦، ٢٠٠٤، كمال الدین حسن(ب غیر مباشرالتالمیذ داخل الفصل بأسلو
كاتب المسرحیة علیه أن یعد لمسرحیته سیناریو بعد أن تتضح آفاق الفكرة 

ویتمثل السیناریو فى بیان األحداث والمواقف التى ستحدث فى ، األساسیة للموضوع
وع الجید المسرحیة وعلیه تقوم الروابط بین العناصر الفنیة الداخلیة للمسرحیة وللموض

 یتضمن الموضوع قصة أو حكایة مشوقة :(Joe.w,2002,p244-250)خصائص 
متماسك لتحقیق هدف محدد من و، للتالمیذ تقدم من خاللها المفاهیم والمعارف لهم

یجیب عن تساؤالت تشبع لدیه حب االستطالع ،، ومن البیئة المحیطة، بدایة العمل
، مرتبط بالمحتوى العلمى للمنهج الدراسىو، وفى مستواه العقلى والمعرفى، والمعرفة

ویجمع كافة المعلومات والحقائق والثوابت حول الموضوع المطروح لیكون له 
  .مصداقیة
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  :الشخصیات) ٢ (
، تقدم المسرحیة نماذج من الشخصیات الواقعیة أو الخیالیة ضمن البناء الفنى

علمون الصغار الذین یحبون األمر الذى یحقق الجذب والتأثیر بها ویتفاعل معها المت
وتؤثر شخصیات المسرحیة فى ، )١٦١، ٢٠٠٢، حنان العنانى(الشجعان األبطال 

ًسلبیا وفقا لصفتها ًالمتعلم إیجابیا أو ومن عوامل نجاح المسرحیة أال تزحم ، ً
بل البد من اإلقالل منها وأن یكون لكل شخصیة سمة تتمیز بها عن ، بالشخصیات

وشخصیة ، شخصیة رئیسیة(ات فى المسرحیة إلى نوعان غیرها وتقسم الشخصی
فاألولى هى الشخصیة االرتكازیة أو البطولیة والثانیة تكون مساعدة لألولى ) ثانویة 

  ) ١٨٤، ٢٠١٠، سعید عبد اهللا (.فى دورها
حسام (  ثانویة فرعیة وحددویراعى فى الشخصیات سواء كانت أساسیة رئیسیة أو

  :ما یلى )٢٤، ٢٠٠٠، محمد
تكون الشخصیات الرئیسیة والثانویة واضحة ومن البیئة المحیطة للتالمیذ 

وتتمیز ، وتقدم نماذج تربویة إیجابیة أو تعدل من سلوكیاتهم السلبیة، ومحببة لدیهم
 .الشخصیات بالحس الفكاهى والمرح وخلق جو من المتعة والتشویق

  :الصراع) ٣ (
صاعد بین قوتین نتیجة تصادمهما وتنمو وتت، هو االختالف فى وجهات النظر 

یعد ، )١٠٦، ٢٠٠٨، أحمد اللوح(فى الحدث الدرامى مثل الصراع بین الخیر والشر 
، الصراع من أهم العناصر الفنیة فى المسرحیة وهو المظهر المعنوى داخل المسرحیة

والصراع من عناصر اإلثارة والجذب والتشویق و یستطیع المؤلف تقدیم الفكرة التى 
 :ویراعى فى الصراع.حیث یرغب التلمیذ فى فعل الخیر واالبتعاد عن الشر، دهایری
  )٢٠٠٣، ٢٦٨، الدسوقى عمرو(

مالئمة الصراع ألفكار التالمیذ فى المرحلة االبتدائیة ومع خصائص المرحلة 
وحل الصراع واضح فى نهایة المسرحیة وتكون النهایة عادلة وتحقق الثواب ، العمریة
 .والعقاب

 بسؤال أو بعقدة أو بحدث أوتبدهى من بدایة المسرحیة  :ركة الدرامیة الح
معین حتى اإلجابة على السؤال والحل وهى عنصر من عناصر التشویق الرئیسیة 

 وتخلق مشاعر الترقب ؟وفیه یبدأ التلمیذ فى التساؤال عن ماذا یحدث بعد ذلك وكیف
  :الحركة نوعان،  مشاعر التالمیذٕواالنتظار واعمال الفكر والعقل واللهفة وتؤثر على

  .حركة ذهنیة تكون الحركة بین مجموعة من األفكار  - أ
 .حركة عضویة ویكون فیها الصراع مجسم وواضح وتسهل مالحظته  - ب
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   :العقدة) ٤ (
وفیها تصل المسرحیة إلى ، هى الذروة لتعاقب األحداث وتحرك الشخصیات
ة یصل االهتمام بالتالمیذ إلى نقطة حاسمة معقدة تحتاج إلى تفجیر وفى هذه النقط

حسن (ًذروتها وهى أساس لبناء المسرحیة ودائما تكون فى منتصف المسرحیة 
  .)٢٢٥، ٢٠٠٦، شحاته

ومن البیئة ، واضحة وغیر غامضة، أن تكون عقدة واحدة :ى العقدةویراعى ف
ویكون ، وتساعد على أن یتعایش مع المسرحیة، وفى مستوى فهم التالمیذ، المحیطة

 .ویرتفع عندها جذب االنتباه، نسجم مع العقدةم
  :الحبكة الفنیة) ٥(

وهى عملیة هندسیة وبناء ألجزاء المسرحیة ، ككائن واحد، تنظیم عام للمسرحیة 
، بهدف الوصول إلى تحقیق التأثیرات الفنیة واالنفعالیة، وربطها ببعضها البعض

وضوع جمیعها مترابط فى وأحداث ولغة وحركة وم، والمسرحیة ال تخلو من الحبكة
ومن ثم فإن الحبكة ال یمكن فصلها عن جسم المسرحیة ألنها روح ، شكل معین

عزو ( .والحبكة سلسلة من األحداث تعنى بالتنظیم العام ألجزاء المسرحیة، العمل
  ) ١٠٩، ٢٠٠٨، إسماعیل

، یجب أن تسیر بشكل منطقى متسلسل یسهل متابعته :ویراعى فى الحبكة
وتحقق األهداف ، وحبكة رئیسیة واحدة وغیر متفرعة، ع قدرة التالمیذوتتالئم م

  .التعلیمیة التى وضعت من أجلها المسرحیة
   :الحوار) ٦(

هو اللغة المسموعة المنطوقة المستخدمة عن طریق الشخصیات لتوصیل 
فإن كانت تقدم إلى صغار ، ویصاغ حسب نوعیة المتلقى، األفكار إلى اآلخرین

 العامیة مع تطعیمها ببعض ألفاظ اللغة العربیة الفصحى إلثراء القاموس فیفضل اللغة
ویصور الحوار عادة الفكرة التى  ،)١٣٠، ٢٠٠٥، كمال الدین حسین(اللغوى لدیهم 

یقوم علیها المسرحیة كما یصور أحداثها وشخصیاتها والحور الجید هو الذى یشد 
ویجب أن ، حوار هو مفتاح الشخصیةوال، انتباه الجمهور حتى نهایة احداث المسرحیة

: وینقسم الحوار إلى ثالثة أنواع، یكون الحوار واضح ویعطى صورة معبره للشخصیة
   .)حدیث جانبى، نجوى نفسیة، حوار رئیسى(

منطقى  :(Christopher Andersen,2004,283) ویجب أن یكون الحوار
وتنقل ، الحوار واضحةولغة ، ها وأفكارهااومناسب لمستو، ومناسب لرسم الشخصیات
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وموضح هویة الشخصیات ، بعید عن المناقشات لتجنب المللو، مباشر األفكار
 .واللغة مناسبة للموضوع والتالمیذ، وأبعادها

   :الحل) ٧(
هو المنظر األخیر الذى تظهر فیه األشیاء التى ظلت مجهولة وتحل القضایا 

والحل هو العنصر النهائى ، )٢٢٥، ٢٠٠٦، حسن شحاته(التى كانت مقعدة 
، ًللمسرحیة والذى یأتى فى نهایة المسرحیة معلنا عن تفسیر األحداث المتشابكه

ًمفسرا لجمیع المواقف التى وردت فى المسرحیة یوضح الحل كل أحداث المسرحیة و
وینجح العمل إذا كانت األحداث والشخصیات وأبعادها وعالقتها واضحة لیتحقق 

لحل یكون نتیجة سلسلة من األحداث والحوارات وتكون منطقیة الهدف من العمل وا
  . )١٥، ٢٠٠٨، عزو إسماعیل( .وال یكون الحل ولید الصدفة أو مفتعلة
ویكون ، نتیجة متسلسلة من األحداث المنطقیة :ویتصف الحل الجید باآلتي

ویكون حل عادل ، ومتوقع للتالمیذ من خالل مشاهدة األحداث، منطقى واضح
یثیر الحزن  وال،  عن التساؤالت التى تدور فى ذهن التالمیذةواالیجابی ،ومنصف

 .ویعطى الدافعیة للتالمیذ على التعلم، واأللم
 :العناصر التكمیلیة فى المسرحیة التعلیمیة) ٨(

على ، ًالعرض المسرحى یجعل من القصة المكتوبة درامیا مثل الواقع الحیاتى
اقع ویساعد فى ذلك العناصر التكمیلیة مثل اختالف أنه مجرد تمثیل محاكى للو

 .)حلقات المسرحیةالم، اإلضاءة، األقنعة، المكیاج، الموسیقى، المالبس، الدیكور(
  :Creativity  التفكیر االبتكارى-ثانیا

د عندما تقابله مشكلة ما أو  الفرهتكارى عبارة عن نشاط عقلى یقوم بالتفكیر االب
واستخدام الخبرات السابقة ، مدخالت الحسیةویتضمن معالجة ال، غامض موقف

وهو نشاط غیر مرئى أو ملموس ولكن یستدل علیه ، لتساعده فى الوصول الى الحل
وتعلم التفكیر یساعد على تنظیم الخبرات وتوظیف العملیات ، من خالل نتائجه

  .الذهنیة المختلفة للوصول لحلول المشكالت التى یواجهها الفرد
  :Thinking ر مفهوم التفكی)١(

التفكیر هو العملیة التي ینظم بها العقل خبراته بطریقة جدیدة لحل مشكلة 
بحیث تشتمل هذه العملیة علي إدراك عالقات جدیدة بین الموضوعات أو ، معینة

ٕوادراك ، مثل إدراك العالقات بین المقدمات والنتائج، عناصر الموقف المراد حله
وبین شيء معلوم وآخر مجهول ، ین العام والخاصوب، العالقات بین السبب والنتیجة

  .)٢٧ –٢٦، ٢٠٠٢، فهیم مصطفي(
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،  یعتبر التفكیر من أرقي العملیات النفسیة والعقلیة التي یقوم بها اإلنسان
والتفكیر في اإلنسان نظام معرفي یقوم على استخدام الرموز التي تعكس العملیات 

ومادة التفكیر ، أو بالتعبیر الرمزي،  عنهاإما بالتعبیر المباشر، العقلیة الداخلیة
، ٢٠٠٢، یسریة صادق، زكریا الشربیني(ي المعاني والمفاهیم والمدركات األساسیة ه

كما أنه عملیة عقلیة یوظف فیها الفرد خبراته وتجاربه السابقة وقدراته الذهنیة ، )٦٧
وقرارات مألوفة الستقصاء ما یقابله من مواقف أو مشكالت بغرض الوصول إلي نتائج 

راشد (ًتطور هذه العملیة بناء على ما یتلقاه من تعلیم أو تدریب ، أو غیر مألوفة
 .)١٩، ٢٠٠٠، محمد النذیر، الكثیري

، أن التفكیر هو الوظیفة الرئیسیة للعقل) ٢٣، ٢٠٠٤(أكد مدحت أبو النصر 
 عقلیة یقوم بها وأنه عملیة، وهو بدوره نعمة میز اهللا بها اإلنسان عن باقي الكائنات

كما أنها التقصي المدروس للخبرة من أجل تحقیق ، العقل عندما یواجه بموقف ما
 .هدف ما

  :أهمیة التفكیر في المدرسة االبتدائیة) ٢ (
من المهام األساسیة للمدرسة االبتدائیة االهتمام بتفكیر التلمیذ للوصول إلى 

لذا ، جهه داخل المدرسة أو خارجهاالنتائج السلیمة في المواقف والمشكالت التي توا
خاصة ، فالتفكیر هدف أساسي یجب أن یكون في صدارة أهداف المدرسة االبتدائیة

أن التلمیذ في هذه المرحلة یتمیز برغبته المستمرة في التساؤل وفي معرفة ما یحدث 
م فتعلیم التفكیر أه، فیجب استثمار هذه الرغبة أو هذه الدوافع لدي التالمیذ، حوله

   ).٢٨، ٢٠٠٢، ثناء عبد المنعم(المعرفة بكثیر من اكتساب 
 وهناك أسباب تدفع إلي االهتمام بإكساب تالمیذ المرحلة االبتدائیة مهارات 

  :التفكیر منها اآلتي
وبالتالي یؤدي إلى رفـع مستوى ، مساعدة التالمیذ لفهم المحتوى الدراسي

لكفاءة الغیر تقلیدیة في عصر مساعدتهم على رفع مستوى ا،، التحصیل الدراسي
ویساهم التفكیر في تكوین شخصیة ، ارتبط فیه النجاح والتفوق بالقدرة على التفكیر

مساهما في تنمیته ، التلمیذ وبنائها بطریقة صحیحة لیكون عضوا صالحا في مجتمعه
وتنمیة قدرة التلمیذ علي االستقالل في الوصول إلي النتائج الصحیحة في ، مستقبال

فهیم ( .مواقف والمشكالت التي یواجهها في حیاته الدراسیة أو في حیاته الخاصةال
  ).٣٤، ٢٠٠٢، مصطفي
 



  ٢جـ– ٢٠١٦ أكتوبر- التربیـةتالجمعیة العربیة لتكنولوجیا

  

  

٢١٩

  :مكونات التفكیر االبتكارى) ٣(
واختبار ،  اختبارات التفكیر االبتكارى شیوعا وهو اختبار تورانسأكثربدراسة  

، فتحى جروان(  االختباراتتعباراحاولوا قیاسه داخل  جیلفورد وما، سید خیر اهللا
 اإلفاضة، األصالة، المرونة، الطالقة( :وكانت مكوناته ،)٨٥-٨٢، ٢٠٠٢

  ).حساسیة لحل المشكالتال، )التفاصیل(
القدرة على التفكیر فى " إنها عرفها أحمد قندیل على :Fluency الطالقة  ) أ

 عدد من بأكبروتقاس ،  موقفأو مشكله آواكبر عدد ممكن حول قضیة 
وهذا یعنى سیولة ،  یعطیها الفرد مباشر وغیر مباشراالستجابات التى

طالقة ، طالقة فكریة (:وأنواع الطالقة، )٢٠٠٥، ٧٦، حمد قندیلأ( األفكار
  .)الطالقة اللفظیة، الترابط

القدرة ) "٢٢، ٢٠٠٣( عبد الفتاح إسماعیلعرفها : Flexibility المرونة  ) ب
 أخر إلىنوع معین والتحول من ، األفكار اكبر عدد متنوع من إنتاجعلى 
 )التكیفیة، التلقائیة: (والمرونة نوعان، " بسهولة األفكارمن 

قدرة " إنها) ٩٤، ٢٠٠٤(عرفها ممدوح الكنانى  :Originality  األصالة  ) ت
 شائعة تعبر على انتمائة لمجموعة سواء كانت أفكار إعطاءالفرد على 

 ثالث إلىت وقسمها فتحى الزیا، " تجمع له خصائص ممیزه يأ وأ، مهنیة
ومحك التداعیات ، واإلتقانمحك المهارة ، محك عدم الشیوع( محكات
  ). البعیدة

) ٩٤، ٢٠٠٤(عرفها ممدوح الكنانى  :Elaboration )التفاصیل (اإلفاضة )ث
 مالئمة أكثرلجعلها ، األصلیة الفكرة إلى اإلضافةقدرة الفرد على  "إنها

  ." لحل المشكالتاألفكاروووضع التفاصیل والخطط ، لمواجهة المشكالت
عرفها محمود طافش  :Sensitivity to Problems الحساسیة للمشكالت )ج

 إذاالقدرة على التنبؤ بالمشكالت قبل حدوثها ورفضها " إنها) ٣٢، ٢٠٠٤(
 الفرد لوجود خلل إدراك"لباحث مع هذا التعریف ویرى انه ویختلف ا، "حدثت

 مشكلة تتطلب البحث أوتأرق  موقف ویمثل ذلك يأضعف فى  أو نقص أو
  ".ؤها وفرض الفروض لحل تلك المشكلةعن معلومات واستدعا

  : تنمیة التفكیر االبتكارىوأسالیبطرق ) ٤(
یقوم بها الشخص الذى ، نظرا الن االبتكار عملیة عقلیة لها مراحل متتابعة

نة وتعود  والمروواألصالةتتوفر فیه سمات االبتكار للحصول على نتائج تتسم بالجدة 
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 واألسالیب العدید من الدراسات بالبرامج التدریبیة أسهمتوقد ، بالنفع لحل المشكلة
  :المختلفة لتنمیة االبتكار ویوضحها الشكل التالى

  
  .طرق وأسالیب تنمیة التفكیر االبتكارى) ٢(شكل 

  :أسالیب قیاس التفكیر االبتكارى) ٥(
  :إلى )٢٠٠٣( قسمها عبد الرحمن سلمان 

  :إلىوتنقسم ؛ تبارات والمقاییساالخ .١
، ولیامز، جیلفورد، اختبار تورانس(االختبارات والمقاییس التقلیدیة مثل  ) أ

  ..)...،سید خیر اهللا
ویقصد به القیاس من خالل المواقف الطبیعیة التى یمر :اختبار المواقف  ) ب

  .ویكون الدافع أو المثیر هو الموقف الذى یتعرض له الفرد، بها الفرد
بدراسة سمات : تغیرات الحاضرة الدالة على التفكیر االبتكارىتحلیل الم .٢

والتى ، )قائمة كالیفورنیا للشخصیة المبتكرة(وخصائص الفرد بوسائل مثل 
  .صممت لتظهر وتصف الشخصیة المبتكرة والعوامل المؤثرة علیه

وتقیس التفكیر االبتكارى عند الفرد من خالل محكات  :المقاییس االجتماعیة .٣
  ).واألقارب، المعارف، األصدقاء، الزمالء، المدرسین( ة مثل محكاتاجتماعی

 .السیرة الذاتیة للفرد .٤
 .خبرات وتجارب الفرد الحیاتیة .٥
  .اإلكلینیكیةالمقابلة   .٦

 فى البحث سیتبعه الذى األسلوب السابقة استخلص الباحث األسالیببدراسة  
تبار التفكیر االبتكارى لسید وهو اخ، الحالى والذى یتوافق مع طبیعة الدراسة الحالیة
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وهو من النوع ، سنه وهو مطابق للبیئة والطبیعة المصریة) ١٢-٩(  مناهللاخیر 
ویقیس التفكیر االبتكارى ، ویكون بعید عن التحیز،  ویستخدم فیه الورقه والقلماألول

  .عند الفرد بشفافیة وحیادیة تامة
  :ٕنتائج البحث واختبار صحة الفروض

  :  والذى ینص علىاألول الفرض للتحقق من صحة  
 یوجد فرق ذو داللة إحصائیة بین متوسطي درجات تالمیذ المجموعة 

وأقرانهم المجموعة ) الذین یدرسون باستخدام مسرحة المناهج الدراسیة(التجریبیة 
فى التحصیل الدراسي لصالح ) الذین یدرسون بالطریقة التقلیدیة( الضابطة

  .المجموعة التجریبیة
لبحث بالحصول على درجات تالمیذ المجموعة التجریبیة التي تدرس قام ا

والمجموعة الضابطة التي تدرس بالطریق ، باستخدام أسلوب مسرحة المناهج الدراسیة
وحساب ، وعمل التحلیل اإلحصائي لتلك النتائج، فى االختبار ألتحصیلي التقلیدیة

ب مستوى الداللة ودرجة  وحسا(t-test)متوسط الدرجات واالنحراف المعیاري و 
  :كما یوضحها الجدول التالى،  آیتااألثروتم قیاس حجم ، الحریة

  داللة الفرق بین متوسطي درجات المجموعة التجریبیة) ١( جدول
والمجموعة الضابطة التي استخدمت ،  التى استخدمت مسرحة المناهج الدراسیة

  .)لي والبعديالقب(دیة فى اختبار التحصیل الدراسي الطریقة التقلی
  المجموعة الضابطةاالختبار  المتغیر

  ٤٥=العدد ن
المجموعة التجریبیة 

  ٤٥=العدد ن
-tقیمة 

test 
درجة 
  الحریة

مستوى 
  الداللة

حجم 
  )آیتا(االثر

االنحراف   المتوسط  
  المعیاري

االنحراف   المتوسط
  المعیاري

        

ار   ٠.٧٤٧  ٠.٢٥٩٨٨  ١.٢٨٩  ٢.٤٤٤  ١.١٥٣  ٢.٣٧٧  قبلي
ختب

اال
یلي

حص
الت

  ٠.٣٣  ٠.٠١  ٦.٦٤٤٨٨  ٢٨.٠٦٦٤.٩٨٣  ٢٠.١٧٧٦.٢١٣  بعدى  
  :یوضح الجدول السابق

، )٠.٢٥٩( تساوى t-testوقیمة ، )٨٨(درجة الحریة الختبار التحصیلي القبلي  - 
وهذا یدل على أنه ال توجد فروق ذا داللة إحصائي ، )٠.٧٤٧(ومستوى الداللة 

 .بین المجموعتین التجریبیة والضابطة
، )٦.٦٤٤( تساوى t-testوقیمة ، )٨٨(درجة الحریة الختبار التحصیلي الحریة  - 

وهذا دال أن هناك فرق ذا داللة إحصائي عند مستوى ، )٠.٣٣( آیتا األثرحجم 
، بین المجموعة التجریبیة والمجموعة الضابطة في االختبار التحصیلي) ٠.٠١(
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٢٢٢

مما ، رحة المناهج الدراسیةوذلك لصالح المجموعة التجریبیة التى استخدمت مس
  .األولیشیر الى تحقق الفرض الدراسي 

  
أن متوسط درجات اختبار التحصیل الدراسي البعدي ) ٣(یتضح من الشكل 

للمجموعة التجریبیة والتى استخدمت مسرحة المناهج الدراسیة كان یساوى 
لضابطة ومتوسط درجات اختبار التحصیل الدراسي البعدي للمجموعة ا، )٢٨.٠٦٦٩(

لدى المجموعة  وهذا یدل على ارتفاع التحصیل الدراسي، )٢٠.١٧٧٨(كان یساوى 
   .التجریبیة بالمقارنة بالمجموعة الضابطة

  :األولنتائج الفرض  -
یتضح من نتائج التحلیل اإلحصائي للفرض األول ال یوجد فروق بین  

، لتجریبیة والضابطةمتوسطات اختبار التحصیل الدراسي فى القیاس القبلي للمجموعة ا
أما فى التطبیق البعدي اتضح وجود فروق دالة إحصائي وارتفاع مستوى التحصیل 

وتتفق ، الدراسي لصالح المجموعة التجریبیة المستخدمة لمسرحة المناهج الدراسیة
، )٢٠٠٩(ودراسة رائد محمد ، )٢٠١٠( دراسة عبیر محمد(النتائج مع نتائج دراسات 

 )٢٠٠٨(ودراسة محمد عبد اهللا ، )٢٠٠٥( المنعم أبو الفتوح بدودراسة زینب محمد ع
ودراسة ناهد ، )٢٠٠٤(دراسة نفین رفعت و، )٢٠٠٥(دراسة مارى سالمون داویت و

 Haghes, Johonودراسة ، )٢٠٠٠(ودراسة سمیر یونس ، )٢٠٠٢(محمد شعبان 
)٢٠٠٠(.  

سرحة المناهج ویفسر الباحث تقدم المجموعة التجریبیة المستخدمة ألسلوب م 
 أن التالمیذ قاموا إلىالدراسیة ورفع مستوى التحصیل الدراسي فى التطبیق البعدى 

، وعمل البروفات قبل العرض النهائي،  التمثیلیةاألدواروأداء ، بأنفسهم بالتعلم النشط
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٢٢٣

وجذب ، وترقب باقي الموجودین في المجموعة للعرض النهائي للمسرحیة التعلیمیة
 والمحبة والتشویق واأللفةوخلق جو من المتعة ، هدین أثناء العرضالتالمیذ المشا

 وكل ذلك متضمن فى السیناریو اإلنسانیةوالحبكة الدرامیة والعقدة والحل والمشاعر 
ویتوافق مع خصائصهم العقلیة ،  احتیاجات التالمیذ فى هذه المرحلةأیضاوالذى یلبى 

إلضافات فى المسرحیة كستره مكبره وقیام الباحث ببعض ا، والجسمیة واالنفعالیة
لشكل العضو یرتدیها مؤدى الدور ووضع خلفیة مكبرة للجهاز الهضمي تظل طوال 

 أثناء نسلبییإشراك التالمیذ المشاهدین فى العرض حتى ال یصبحون متلقین ، العرض
 فى الدور مجموعات وكل مجموعة لها رئیس ممن یؤدون إلىالعرض وتقسیمهم 

 للعضوون مجتمعین فى نهایة العرض مقدمین تقریر للمعلم به رسم المسرحیة ویقم
  .ویقدم ذلك كنشاط بعد انتهاء العرض، وظیفته وكیفیة المحافظة علیةو

 : للتحقق من صحة الفرض الثاني والذى ینص على
التجریبیة  یوجد فرق ذو داللة إحصائیة بین متوسطي درجات تالمیذ المجموعة 

 وأقرانهم المجموعة الضابطة) ام مسرحة المناهج الدراسیةالذین یدرسون باستخد(
فى التفكیر االبتكاري لصالح المجموعة ) الذین یدرسون بالطریقة التقلیدیة(

 .التجریبیة
قام البحث بالحصول على درجات تالمیذ المجموعة التجریبیة التي تدرس 

لتي تدرس بالطریق والمجموعة الضابطة ا، باستخدام أسلوب مسرحة المناهج الدراسیة
وحساب ، وعمل التحلیل اإلحصائي لتلك النتائج، فى اختبار التفكیر االبتكاري التقلیدیة

 وحساب مستوى الداللة ودرجة (t-test)سط الدرجات واالنحراف المعیاري ومتو
  :كما یوضحها الجدول التالى،  آیتااألثروتم قیاس حجم ، الحریة

  ي درجات المجموعة التجریبیة داللة الفرق بین متوسط) ٢( جدول
  والمجموعة الضابطة، التى استخدمت مسرحة المناهج الدراسیة

  )القبلي والبعدي( التي استخدمت الطریقة التقلیدیة في اختبار التفكیر االبتكاري 
  المجموعة الضابطةاالختبار  المتغیر
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  :یوضح الجدول السابق
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 تساوى t-testوقیمة ، )٨٨(التفكیر االبتكاري القبلي درجة الحریة اختبار  - 
وهذا یدل على أنه ال توجد فروق ذا ، )٠.٦٥٤(ومستوى الداللة ، )٠.٤٥٠(

 .داللة إحصائي بین المجموعتین التجریبیة والضابطة
 تساوى t-testوقیمة ، )٨٨(درجة الحریة اختبار التفكیر االبتكاري البعدي  - 

وهذا دال على وجود فرق ذا داللة ، )٠.٢٩٥ ( آیتااألثرحجم ، )٦.٠٨٧(
بین المجموعة التجریبیة والمجموعة الضابطة في ) ٠.٠١(إحصائي عند مستوى 

وذلك لصالح المجموعة التجریبیة التي استخدمت ، اختبار التفكیر االبتكاري
 . تحقق الفرض الدراسي الثانيإلىمما یشیر ، مسرحة المناهج الدراسیة

  

  
أن متوسط درجات اختبار التفكیر االبتكاري البعدي ) ٤(كل یتضح من الش

للمجموعة التجریبیة والتي استخدمت مسرحة المناهج الدراسیة كان یساوى 
ومتوسط درجات اختبار التفكیر االبتكاري البعدي للمجموعة الضابطة ، )٣٠.٦٤٤٤(

ي لدى وهذا یدل على ارتفاع مستوى التفكیر االبتكار، )٢٥.١٥٥٥(كان یساوى 
  .المجموعة التجریبیة بالمقارنة بالمجموعة الضابطة

  :نتائج الفرض الثانى
یتضح من نتائج التحلیل اإلحصائي للفرض الثانى ال یوجد فروق بین  

متوسطات درجات اختبار التفكیر االبتكاري فى القیاس القبلي للمجموعة التجریبیة 
وق دالة إحصائي وارتفاع مستوى أما فى التطبیق البعدي اتضح وجود فر، والضابطة

، التفكیر االبتكاري لصالح المجموعة التجریبیة المستخدمة لمسرحة المناهج الدراسیة
ودراسة أسماء خلیفة ، )٢٠٠٨(محمد عبد اهللا (وتتفق النتائج مع نتائج دراسات 

دراسة مارى سالمون ، )٢٠٠٥(حمد عبد المنعم أبو الفتوح ودراسة زینب م، )٢٠٠٧(
دراسة نفین رفعت ودراسة و، )٢٠٠٤(ودراسة جان روث ، )٢٠٠٥(ت داوی
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ودراسة كریمة عبد الغنى ، )٢٠٠٣(  رتشاردأن، ودراسة سیربو نجرید، )٢٠٠٤(
، )٢٠٠٠(ودراسة ملید بریدكا ، )٢٠٠٠ (Haghes, Johonودراسة ، )٢٠٠١(

  .) )٢٠٠٠(ودراسة سها عماد الدین
یة المستخدمة ألسلوب مسرحة المناهج ویفسر الباحث تقدم المجموعة التجریب 

 الدراسیة ورفع مستوى التفكیر االبتكاري فى التطبیق البعدي الى أن التالمیذ قاموا
بالعمل المسرحي بأنفسهم فأدى ذلك الى اكتساب بعض المهارات التي ترفع مستوى 

لعالقات بین  إوادراكوتحمل المسئولیة والمرونة ، واالستقاللیة، التفكیر االبتكاري لدیهم
أفرد المجموعة واالنتماء والوالء و وحب العمل الجماعي والعمل داخل فریق واحد له 

، والتفاني فیه  والتجویداألداءوالمثابرة في انجاز ما یطلب منه وتحسین ، هدف واحد
وكل ما سبق یؤدى فى النهایة الى رفع مستوى التفكیر االبتكاري لدى التالمیذ والتغلب 

الت التي یوجهها وبناء بنك معلوماتي وتركم للخبرات لحل المشكالت على المشك
 مسرحة المناهج الدراسیة مع أسلوبویتوافق ،  والمرونة والجداألصالةالمشابه وفق 

وعلى عكس ذلك الطرق التقلیدیة ، خصائصهم العقلیة والجسمیة واالنفعالیة والوجدانیة
وال یشبع لدیه رغباته ومیوله ، یر مشاركفى التعلم یكون فیها التلمیذ متلقى سلبى غ

  . واتجاهاته وهذا یوثر سلبا فى رفع مستوى التفكیر االبتكاري
حصائى إوض البحث وفق لما تقدم من تحلیل ویتضح للباحث تحقق فر 

  .للنتائج وتفسیرها ومناقشتها
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  المراجــع
  :المراجع العربیة -ًثانیا

تنمیة مهارات حل المشكالت لدى أطفال دور الدراما فى  ):٢٠٠٧(سماء خلیفة 
  .ماجستیر، كلیة التربیة، جامعة القاهرة،الروضة  المتروین والمندفعین 

لدینیة علي تنمیة اثر وحدة مقترحة في القصص ا): ٢٠٠٢(ثناء عبد المنعم رجب 
الجمعیة  األساسیة لدي تالمیذ الصف الخامس االبتدائي، مهارات التفكیر
  .، كلیة التربیة، جامعة عین شمس)١٩(، العدد المعرفة والمصریة للقراءة

، ترجمة إملى میخائیل، القاهرة، دار علم الدراما والطفل):٢٠٠٣(جیرالدین سیكس 
  .الكتاب
  .، القاهرة، الدار المصریة اللبنانیة٥، طقراءات األطفال): ٢٠٠١(حسن شحاته 

، العلم واإلیمان،  ربوى ودوره التالمدرسيالمسرح ): ٢٠٠٧(حسنى عبد المنعم رجب 
  .اإلسكندریة

دار ،  فى تعلیم الطفلالموسیقىوالفن و الدراما ): ٢٠٠٢(حنان عبد الحمید العنانى 
  .األردنالتوزیع، عمان،  وللطباعة والنشر الفكر
مفاهیم وتدریبات فى تعلم التفكیر -أسس التفكیر وأدواته ):٢٠٠٦( دونالد وكارول

 ترجمة منیر الحورانى، العین، دار الكتاب ،بنوعیة االبتكارى والناقد
  .الجامعى

 أنواعه، – أبعاده –تهماهی: التفكیر): ٢٠٠٠ ( محمد عبد اهللا النذیر–راشد الكثیري 
المؤتمر العلمي الثاني الجمعیة المصریة للمناهج وطرق التدریس، ، أهمیته
دار ، لیو یو٢٦ – ٢٥، المجلد الثاني "مناهج التعلیم وتنمیة التفكیر"، عشر

  . الضیافة، جامعة عین شمس
اثر استخدام المسرح فى التدریس لبعض موضوعات النحو ): ٢٠٠٩(رائد محمد 

، ماجستیر، ساسياأل الصف الثامن لطالبه الدراسيالعربى على  التحصیل 
  . ، غزةاإلسالمیة، الجامعة كلیة التربیة
 التفوق –الموهبة ( أطفال عند القمة ):٢٠٠٢(یسریة صادق زكریا الشربیني، 

  .دار الفكر العربي: القاهرة، ) اإلبداع–العقلي 
 .نجلو، القاهرة، مكتبة االالهویة الثقافیة ومسرح الطفل): ٢٠١٣(زینب على یوسف

 االجتماعیةاعلیة استخدام الدراما ف): "٢٠٠٥(زینب محمد عبد المنعم أبو الفتوح 
، دكتوراه "والبیئة وللزمن  تصورا سلیما لذاتهالروضة طفل إكسابكمدخل فى 

  .منشوره، جامعة عین شمس، كلیة البنات، قسم ریاض األطفال غیر
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رعایة ذوي االحتیاجات الخاصة من األطفال المتفوقین ): ٢٠٠٢(زینب محمود شقیر 
ول لمركز ورعایة المؤتمر السنوي األ"بین الواقع والمأمول "والموهوبین 

 –ل مصر المستقبل تربیة الطفل من أج"،جامعة المنصورة ، وتنمیة الطفولة
  . دیسمبر٢٦-٢٥الفترة من "  الواقع والطموح

، عالم الكتب، النشاط المدرسى بین النظریة والتطبیق): ٢٠١٠(سعید عبد اهللا الفى 
  .القاهرة

استخدام مسرحة المناهج فى تحقیق أهداف ):"٢٠٠٠(سمیریونس، شاكر عبد العظیم 
دراسات فى   مجلة، "اإلعداديتالمیذ الصف األول  فى النحو لتدریسیةوحده  

 للمناهج وطرق التدریس، ص المصریة الجمعیة، المناهج وطرق التدریس
  .، ابریل٦٣

ل العلمى لتدریس فاعلیة استخدام قصص الخیا" ):٢٠٠٠(سها عماد الدین الشافعى 
امعة ، رسالة ماجستیر، كلیة التربیة، ج"التفكیر االبتكارى العلوم فى تنمیة

  .حلوان
مجاالت األطفال ودورها فى بناء شخصیة الطفل ): ٢٠٠٥( طارق أحمد البكرى

  . للنشر والتوزیع، دسوق، كفر الشیخواإلیمان، العلم العربى
، المدخل الى مسرح الطفل): ٢٠٠٤( طارق جمال الدین عطیة، محمد السید حالوة

  .اإلسكندریةموسوعة  حورس الدولیة، 
، تربیتهم، اكتشافهمخصائصهم، :المتفوقین عقلیا): ٢٠٠٣(عبد الرحمن سلمان 

  .، القاهرة، مكتبة زهراء الشرقمشكالتهم
فاعلیة مدخل مسرحة المناهج فى تنمیة ): " ٢٠١٠(عبیر محمد رواش محمد 

، ماجستیر، "االبتدائي لتالمیذ الصف الخامس بداعياإلوالتفكیر  التحصیل 
  .اهرة، جامعة القالتربویةمعهد الدراسات 

 اآلفاق، دار أسلوب األلعاب فى تعلیم الریاضیات): ٢٠٠٤( عفانة إسماعیلعزو 
  .للنشر، غزه

التدریس المسرحى رؤیة حدیثة ، )٢٠٠٨(عزو إسماعیل عفانة، احمد حسن اللوح، 
  .، دار المسیرة للنشر و التوزیع، عمان، األردنفى  التعلیم الصفى

، دار لتدریس الصفى بالذكاءات المتعددةا): ٢٠٠٧(آخرونو عفانة، إسماعیلعزو 
   .المسیرة

، عمان، تعلیم التفكیر، مفاهیم وتطبیقات): ٢٠٠٢(فتحى عبد الرحمن جروان 
  .، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیعندراأل

دار الفكر : ، القاهرةمهارات التفكیر في مراحل التعلیم العام): ٢٠٠٢(فهیم مصطفي 
  .العربي



  الدراسى تنمیة التحصیل فى مسرحة المناهج الدراسیة استخدام أسلوب 
  مادة العلوم لدى تالمیذ الحلقة االبتدائیةفى والتفكیر اإلبتكارى 

  

  

٢٢٨

، أهدافهحول المسرح التعلیمى تعریفه ومالحظات ): ٢٠٠٠(ینكمال الدین حس
  .، مطبعة العمرانیة، الجیزة، القاهرةتحقیقه

، الدار المصریة المسرح التعلیمى المصطلح و التطبیق ): ٢٠٠٥(كمال الدین حسین
  .٢٠٠٥ینایر اللبنانیة،  القاهرة،  

ا وفق منحى مسرحة اثر التدریس باستخدام الدرام):٢٠٠٨(محمد عبد اهللا محمد 
 وتنمیة مهارات الدراسيالمناهج لمادة  قواعد اللغة العربیة فى التحصیل 

 فى مدینة القطیف االبتدائي والتحدث لدى  تالمیذ الصف السادس عاالستما
  بالمملكة العربیة 

  .األردنیة، كلیة العلوم التربویة، مناهج وطرق تدریس، الجامعة دكتوراه السعودیة، 
، األردن،  المدرسیةةواإلدار التربوي اإلشراف فى اإلبداع): ١٩٩٣(افش محمود ط

  .عمان،  دار الفرقان
: ، القاهرة"لدى الفرد والمنظمة"تنمیة القدرات االبتكاریة ): ٢٠٠٤(مدحت أبو النصر 

  مجموعة النیل العربیة
مان، ع التنمیة، وأسالیبسیكولوجیة االبتكار  ):٢٠٠٤(ممدوح عبد المنعم الكنانى 

  .دار المسیرة
لتثقیف الغذائى لدى أطفال مسرح العرائس كمدخل ل):" ٢٠٠٢(ناهد محمد شعبان 

  .، رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة طنطا، كلیة التربیة"الریاض
فاعلیة مسرحة المناهج فى تحقیق بعض أهداف ): "٢٠٠٤(نیفین رفعت رشدى 

  .، جامعة القاهرةالتربویةراسات ، ماجستیر، معهد الد"مدارس التربیة الفكریة 
   :األجنبیةالمرجع  -ًثانیا
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