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بحوث التربية الفنية

أثر استراتيجيات ما وراء المعرفة في تنمية 
األداء التمثيلي لدى طلبة قسم التربية الفنية 

 م.م. ح�سن �ساحب جرب 

الف�سل االأول

م�سكلة البحث : 
ينبغي لطالب القرن احلادي والع�صرين ان يكون معتمداً على نف�صه يف اكت�صابه املعرفة 
نا�صطاً يف البحث ، مكت�صفاً املعرفة ، منظماً لها ، حمكماً بنتائجها ، منقياً ما ينا�صبه 
ب�صـــاأن عملية تعلمه وداعياً لطريقة تفكريه ، موؤمناً بقدراته ، واثقاً بنف�صـــه ، متحمالً 

م�صوؤولية قراراته . 
)دروزة ، 1994 : 128( 
تبلـــورت م�صـــكلة البحث احلايل باأحد املو�صـــوعات املهمة التي ترتبـــط بحياة الطالب 
الفنيـــة اأال وهي مادة التمثيل وكيفية تنميتها يف تر�صـــني االأداء الفني، الأنها من املواد 
االأ�صا�صية التي تدخل يف بناء العمل الفني، وا�صتنادا اإىل نتائج الدرا�صة اال�صتطالعية 
التي تعرف من خاللها على اآراء التدري�صـــيني الذين يقومون بتدري�س مادة )التمثيل( 
�صـــعف االأداء الفني للطلبة، لذلك راأى الباحث اإن ي�صـــع لبحثه اأداة لتحقيق حاجات 
ومتطلبات الطلبة وذلك من خالل تدري�صـــهم مادة التمثيل على وفق ا�صرتاتيجيات ما 
وراء املعرفة التي ت�صـــهم يف تطوير اجلوانب النف�صـــية والرتبوية واالجتماعية، ف�صـــالً 

عن تعليم املهارات الفنية التخ�ص�صية يف جماالت الرتبية الفنية 

اأهمية البحث : 
تتجلى اأهمية البحث احلايل يف :- 

االهتمام باملتعلم بو�صفه االأ�صا�س يف العملية التعليمية لتحقيق االهداف املن�صودة ذلك 
من خالل اعداد برامج نظرية وعملية،  جعل املتعلمني قادرين على ا�صتعمال معرفتهم 
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واإ�صرتاتيجيتهم ب�صورة اأكرث فاعلية وذلك بان يكونوا انتقائيني ، فالطلبة ذوو امل�صتويات العالية 
يف مـــا وراء املعرفـــة ي�صـــرتكون يف معاجلة اكرث عمقاً و�صـــيتعلمون اأكرث مـــن غريهم حتى اذا مل 

يخ�ص�س لهم وقت كاف اأو جهد للتعلم .
ان ا�صرتاتيجيات ما وراء املعرفة ت�صمل ذوي القدرة املتو�صطة واملنخف�صة اإذ اأو�صحت الدرا�صات 
انه عندما يكون الوعي ما وراء املعرفة عالياً عند الطلبة يكون اأداوؤهم اأ�صرع مما هو عليه واأكرث 

فاعلية حتى اذا مل تكن قدراتهم عالية مقارنة بقدرة الطلبة االآخرين . 
يعد هذا البحث ا�صـــافة اىل املكتبة الرتبوية التعليمية الإفادة الباحثني والدار�صـــني وال�صـــيما يف 

جمايل التدريب وفن التمثيل . 

هدف البحث وفر�سيته : 
يرمي البحث احلايل اىل : 

   تعـــرف اثر ا�صـــرتاتيجيات ما وراء املعرفـــة يف تنمية االداء التمثيلي لدى طلبـــة الرتبية الفنية 
اجلامعـــة امل�صتن�صـــرية / كليـــة الرتبيـــة اال�صا�صـــية . ولتحقيق هذا الهدف و�صـــعت الفر�صـــية 

ال�صفرية االآتية : 
    ال يوجـــد فـــرق معنوي ذو داللة اإح�صـــائية بني متو�صـــطي درجات اأفراد العينـــة على االختبار 

املهاري تبعا للمجموعة )ال�صابطة - التجريبية( عند م�صتوى )0.05(. 
حدود البحث : يتحدد البحث احلايل بـ : 

احلد املكاين: اجلامعة امل�صتن�صرية / كلية الرتبية اال�صا�صية / بغداد.  1 .
احلد الزماين : العام الدرا�صي 2011-2010. 2 .

احلد املو�صوعي : االداء التمثيلي . 3 .
احلد الب�صري : طلبة ق�صم الرتبية الفنية/ املرحلة الثانية / الدرا�صة ال�صباحية . 4 .

حتديد امل�سطلحات :
 .   Metacognitive Strategies اأوالً : ا�صرتاتيجيات ما وراء املعرفة

عر�صها ) فالفل Flavell (عام 1976باأنها:”مراقبة العمليات املعرفية او معرفة الفرد بعملياته 
املعرفية ، وما يتعلق بها مثل خ�صائ�س املعلومات اأو البيانات املرتبطة بالتعلم”

 .)232 :1976، Flavell(
وعرفها )قطامي( عام 1989 باأنها : وعي الفرد وتفكريه ومعرفته املرتبطة بن�صاطاته املعرفية“ 

)قطامي ، 1989 : 65(. 
التعريف النظري ل�صرتاتيجيات ما وراء املعرفة : 

تبنى الباحث تعريف )قطامي 1989( كتعريف نظري ال�صـــرتاتيجيات ما وراء املعرفة الأنه يوؤكد 
على دور الفرد)الطالب( لوعيه بربط التفكري واملعرفة بالن�صاطات املعرفية.

 التعريف الإجرائي ل�صرتاتيجيات ما وراء املعرفة :
خطـــط تدر�س للطلبـــة تهتم بتدريبهم علـــى الوعي واليقظـــة لعمليات معرفية تبـــداأ بالتخطيط 
وتنتهي بالتقومي وتتو�صطها املراقبة والتنظيم لتجعلهم قادرين على ا�صتعمال مواردهم املعرفية 
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وما وراء املعرفية ب�صورة اأكرث فاعلية.
 .   Representative performance ثانياً : االداء التمثيلي

عرفة عبد الرزاق وعبد احلميد 1980 باأنه : قيام املمثل مبهمة اإي�صـــال اأفكار موؤلف امل�صـــرحية 
اإىل املتفرجني بوا�صطة ج�صمه و�صوته ، وذلك عن طريق متثيل ال�صخ�صية امل�صرحية التي و�صفها 

املوؤلف ويطورها املخرج )عبد الرزاق وعبد احلميد ، 1980 : 12 (. 
كمـــا عرفة اخلطيـــب واآخرون 1981 باأنه: عملية توظيف اأجهزة اجل�صـــد التي جت�صـــد العواطف 

واالنفعاالت لكي تظهر من خالل �صورته وحركته واإمياءاته وانفعاالته ال�صخ�صية 
)اخلطيب واآخرون،1981 : 24 ( . 
التعريـــف النظري لـــالأداء التمثلي : هـــو احلـــركات واالأداءات كافة التي يظهرهـــا املتدرب بعد 

تعر�صه للتدريب، والتي تختلف عن اداءاته ال�صابقة .
التعريـــف االإجرائـــي لالأداء التمثيلـــي : الدرجة التي يح�صـــل عليها الطالب علـــى اختبار االأداء 

التمثيلي .

Cultivation: ثالثا : التنمية
عرفها ال�صامل ومرعي عام 1980 باأنها: “ تعني التطوير والتغري والنمو”.

)ال�صامل ومرعي، 1980:91( 
عرفها اإبراهيم باأنها : “ اإحداث جمموعة من التغريات اجلذرية يف جمتمع ما ، بهدف اك�صاب 
ذلـــك املجتمـــع القدرة على التطور الذاتي امل�صـــتمر مبعدل ي�صـــمن التح�صـــني املتزايد يف نوعية 

احلياة لكل اأفراده “ ) ابراهيم ، 1988 : 260 ( . 
التعريـــف النظـــري للتنمية : تبنى الباحـــث تعريف اإبراهيم تعريف نظـــري للبحث ،اذ اكد على 
قدرة املجتمع )الطلبة( على التطور الذاتي امل�صـــتمر من خالل جمموعة من التغريات اجلذرية 

مبعدل ي�صمن التح�صني املتزايد لذلك املجتمع .
التعريف الإجرائي للتنمية: هو التغيريات يف االأداء التمثيلي التي تطراأ يف �صلوك الطالب على 

خالل تطبيقه ال�صرتاتيجيات ما وراء املعرفة.
رابعاً : طلبة ق�صـــم الرتبية الفنية : Department of Art Education Students الطلبة 
الذين اجتازوا املرحلة الثانوية بنجاح وقبلوا بكلية الرتبية االأ�صا�صية، ومن الذين اجتازوا القبول 
يف ق�صـــم الرتبيـــة الفنية وقبلـــوا بناءً على ما ميتلكونـــه من موهبة فنية، ليتم �صـــقلها واإعدادها 

وبناوؤها على وفق التوجهات الفنية ال�صحيحة . 

الف�سل الثاين :االإطار النظري والدرا�سات ال�سابقة 

اأول:ا�صرتاتيجيات ما وراء املعرفة : 
 مل يكتف علماء النف�س املعرفيون باال�صـــارة اىل اهمية توظيف االن�صـــان الإ�صرتاتيجياته املعرفية 
بغية الفهم واملعرفة بل نادوا اأي�صـــا ب�صرورة يقظته ووعيه ملا يوظفه من ا�صرتاتيجيات والتحكم 
بها وتوجيهها األوجهه ال�صـــحيحة . وهذه العمليات من الوعي وال�صـــبط والتوجيه عرفت با�صـــم 

ا�صرتاتيجيات ما وراء املعرفة ) دروزة ، 1995 : 82 ( . 
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 اإن مـــا وراء املعرفـــة هـــو “ التفكري بعمليـــة التفكري “ مثل عمـــل االإداري التنفيـــذي اإذ هو اإدارة
 منظمة معينة  فعمل املفكر هو ادارة تفكريه ، فال�صخ�س املفكر م�صوؤول عن �صلوكه ، يحدد الوقت
 الذي متى يكون فيه من ال�صـــروري ا�صـــتعمال اال�صرتاتيجيات ما وراء املعرفية ، وحتديد املوقف
 املُ�صـــكل والتو�صـــل حللول ، وتعديل ذلك مبا ين�صـــجم هو واملعلومات مع ح�صـــاب الوقت واجلهد
.)Blackey & Spence ، 1995 : 1( 

يذكر )فالفل( عام 1977 ان ا�صرتاتيجيات ما وراء املعرفة انواع منها ما يتعلق بالوعي باملعرفة 
اأو االإدراك )Metacognition ( لتعنـــي الوعـــي بالعمليـــات االدراكية املعرفيـــة التي يقوم بها 
االن�صـــان والتحكـــم بها و�صـــبطها ، ومنها ما يتعلـــق بوعي الذاكـــرة )Metamomery( لتعني 
الوعي ال�صـــرتاتيجيات التذكر واالأ�صـــياء التي يتذكرها الفرد والتحكم بها و�صـــبطها ، ومنها ما 
 ، )Metacltention( وبوعي االنتباه )Meta com perehention(يتعلق بوعي اال�صتيعاب

وما يتعلق بوعي التفكري )Metathinking( و غري ذلك ، من املاورائيات . 
   )Flavell ، 1977 : 100(
فا�صـــرتاتيجيات ما وراء املعرفة اذن تت�صـــمن وعي الفرد باأ�صلوب تفكريه عند قيامه باداء مهمة 

حمددة ومن ثم ا�صتخدام )تطبيق( هذا الوعي يف التحكم يف ما يقوم به من ن�صاط او اأداء.
 )Paris &Jacobs،1984: 208(
وجنـــد )بـــراون واآخريـــن Brown etal ( عـــام 1981 اهتمـــوا با�صـــرتاتيجيات التخطيـــط 
)Planning(   واملراقبة )Monitoring( واملراجعة )Revising( بو�صـــفها ا�صرتاتيجيات 

 ) Brown ، etal ، 1981 : 17(. ما وراء املعرفة
اأمـــا )دايرك�ـــس Dirkes ( عام 1985 فقد حدد ثالث اإ�صـــرتاتيجيات اأ�صا�صـــية ملا وراء املعرفة 

هي : 
ربط املعلومات اجلديدة باملعرفة ال�صابقة .  1 .

اختبار ا�صرتاتيجيات التفكري عمداً .  2 .
 . )Dirkes ، 1985 : 96( التخطيط واملراقبة وتقومي عمليات التفكري

ونـــرى اإن )باير Beyer (1 عام 1987 قد حدد اإ�صـــرتاتيجيات مـــا وراء املعرفية بثالث عمليات 
.)Beyer ، 1987 : 36( هي: التخطيط واملراقبة والتقومي

   وتو�صـــل بـــرييل واآخـــرون )Burley، total ( عـــام 1985 مـــن خالل مراجعة درا�صـــات عدة 
وتلخي�صها تناولت ا�صرتاتيجيات ما وراء املعرفة اىل : 

اأن فعالية تن�صيط ا�صرتاتيجيات ما وراء املعرفة تتفاوت باختالف االعمار وامل�صتويات  1 .
اال�صتيعابية لالفراد .

اأنها تتطور بازدياد العمر الزمني من ناحية وتوفري وتدريب على كيفية ا�صتعمالها من  2 .
ناحية اأخرى .

اأن الكبار واجلامعيني يظهرون تفوقاً يف ا�صتعمالهم عند مقارنتهم بال�صغار . 3 .
االأفـــراد الكبـــار اقدر على االفادة مـــن برامج التدريب التي تعقد حول تن�صـــيطها من  4 .

ال�صغار لوعيهم اإياها وقدرتهم على التحكم بها و�صبطها.
هناك فعاليات عدة م�صتخدمة ال�صرتاتيجيات ما وراء معرفية منها :  5 .

1-  هذه اال�صرتاتيجيات اعتمدها الباحث النها حتقق اهداف البحث واجراءاته . 
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 . • 	skinning النظرة الفاح�صة التي تتجلى فيها اأهم االأفكار يف املادة املقروءة
 .  • 	scoring البحث والتفتي�س

 .  • 	note taking اخذ املالحظات
 .  • 	out tinning اأخذ روؤو�س االأقالم

 .  • 	selective questioning االأ�صئلة االنتقائية
  .  • 	signal words اال�صتعانة بالكلمات الدالة

)Burley ، et al ، 1985 : 1( 
اإن مفهـــوم ما وراء املعرفة قد اأ�صـــاف للباحث معرفة اأمنـــوذج )فالفل( لهذا املفهوم والطرائق 
التدري�صـــية   الإ�صرتاتيجيات ما وراء املعرفة مع كيفية تعليمها للطلبة اإذ جعل الباحث على دراية 
ببع�ـــس طرائق التدري�س لهذه اال�صـــرتاتيجيات،وقد اختار الباحث ا�صـــرتاتيجيات )باير1987(

الأنها اأكدت ا�صرتاتيجيات �صلوكية ملمو�صة ميكن اأن يقوم بها الطالب بعد تعليمه املبا�صر لها.

ثانيا:الأداء التمثيلي :
 اأن فن التمثيل منذ ن�صوئه اىل وقتنا احلا�صر �صهد العديد من املنظرين اأمثال )�صتان�صالف�صكي 
وبريخـــت وماير هولد واآخرون( وقد اقرتب هذا الفن من �صـــلوك احليـــاة االعتيادية وابتعد عن 
املبالغـــة والت�صـــنع وحماولة بع�س من املخرجني منح االعمال امل�صـــرحية الكال�صـــيكية اأ�صـــلوبا 
وطرازاً متثيلياً خا�صـــا به ف�صـــالً عن تعدد ا�صاليب التمثيل وا�صـــكاله واجتاهاته ، وعموماً متيز 

التمثيل يف ع�صرنا احلايل بثالثة اجتاهات مهمة : 
االجتاه التمثيلي الذي حاول ان ي�صبه العمل امل�صرحي بال�صور احلياتية ويتقرب من االيهام  1 .

بالواقع . 
االجتاه التقدمي وفيه يكون التمثيل معرباً عن ال�صفة امل�صرحية له وبعيد عن احلياة.  2 .

االجتاه التمثيلي التقدمي الذي يجمع بني االثنني.     3 .
                                             

ان من اهم املنظرين اللذين ظهروا وبرزوا يف القرن احلايل �صتان�صالف�صكي الذي يعطي للممثل 
فر�صـــة حقيقية لتخ�صـــ�س ال�صخ�صـــية واالندماج بالدور اندماجاً كامالً وعد املمثل هو الركن 

اال�صا�س يف العر�س امل�صرحي.) عبد احلميد ، 2001 : 34 (
ثم جاء من بعده )ماير هولد( وك�صـــف اأن اأ�صـــاليب امل�صـــرح الواقعي اأ�صحبت بالية وغري قادرة 
على االن�صـــجام مع متغـــريات احلياة واملجتمع ، فكانت معار�صـــته تلك �صـــمن اجتاه هاجم فيه 

منطلقات امل�صرح الطبيعي والواقعي ، حيث كان م�صرحه يهدف اإىل : 

ان يحرر املمثل من امللحقات امل�صرحية والديكورات .  1 .
ان يهيـــئ له فراغاً واأبعـــاداً ثالثة يحقق من خاللها على وفق قـــدرات املمثل هدفاً تعبريياً  2 .

جمازياً . 
ا�صراك املتفرج بهذه اللعبة التي يخرج فيها املمثل عن الطريقة االإيهامية.  3 .

)يو�صف ، 1988 : 168( 
اأما التغري املهم الذي ح�صل يف حركة امل�صرح وا�صلوب التمثيل على يد االأملاين )برتولد بريخت( 
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�صاحب نظرية امل�صرح التعليمي وامل�صرح امللحمي.         
فهي ت�صتند اإىل عن�صرين اأ�صا�صيني هما : 

العن�صر ال�صكلي .  1 .
العن�صر االيديولوجي .                                         2 .

فلقد ا�صـــتطاع )بريخت( بناء القواعد اخلا�صـــة بعر�صـــه امل�صـــرحي التي تعتمـــد مبجملها على 
مبـــداأ التغريب من خالل مبداأ االبتعاد عن مبـــداأ االإيهام يف العر�س وعدم الرجوع اىل القوانني 
االر�صطية واعتماد التغيري اأ�صا�صاً لفكر العر�س امل�صرحي، وعدم اإدخال املتلقي يف حالة الغيبوبة 
وحماولة اأ�صـــراكة يف ما يراه ويالحظه على امل�صـــرح، لي�صـــتنتج االأهداف والغايات الكامنة وراء 
العر�س ، فهو ال ي�صحن املتفرج ب�صحنه من االنفعاالت امل�صتمرة التي يتوقعها ، بل يرغمه على ان 
يكت�صب هذه االنفعاالت بطريقة فعالة كما يحدث له عند قراءته لكتاب مطبوع بحروف وا�صحة. 

) الزبيدي ، 1983 : 83 ( .
  اأما يف ما يتعلق باإعداد املمثل فقد كان يوؤكد اإعداده اإعدادا عاماً ويكون على ثالثة مراحل : 

تعرف الن�س وال�صخ�صية .  1 .
مبداأً الال اإيهام .  2 .

النظـــر يف ال�صخ�صـــية مـــن خارجهـــا ، اأي من موقعها االجتماعي اإذ ت�صـــمى هـــذه املرحلة  3 .
مب�صوؤولية الفنان امام ال�صعب.) �صوريتا ، 1994 : 26 ( 

الدرا�سات ال�سابقة :
لعدم عثور الباحث على درا�صـــات �صـــابقة مماثلة لذلك تناول الباحث الدرا�صـــات على �صكل حمورين 

هما:
اأوًل : حمور يتعلق با�صرتاتيجيات ما وراء املعرفة .

ثانياً : حمور يتعلق بالأداء التمثيلي .
اأوًل : درا�صات خا�صة بـ)ا�صرتاتيجيات ما وراء املعرفة(

درا�صـــة  م�صـــنتري Mcintyr  عام 19952: اأجرى )م�صنتري( درا�صة اثر اإ�صـــرتاتيجية الدرا�صة ما وراء 
املعرفية يف خيارات لطلبة كلية املجتمع التطويرية .تكونت عينة البحث من )315( طالبا جامعيا. اأما 
اأداة البحث فلقد ا�صـــتعمل اختبار نيل�صـــون_دين للقراءة وحللت البيانات با�صـــتعمال حتليل التباين 
ومربع كاي.وقد اأ�صـــارت النتائج اإىل وجود فروق دالة يف التح�صـــن بالقراءة وا�صتبقاء املواد الدرا�صية 

مل�صلحة املجموعات التجريبية .
درا�صـــة ثريـــد كولـــد Thread gold  عام 2000 : 3 اأجرى )ثريد كولد( درا�صـــة ا�صـــتهدفت ا�صـــتعمال 
تكنولوجيا املعلومات لتطوير اال�صـــرتاتيجيات ما وراء املعريف يف توظيف الكتابة وكانت عينة الدرا�صـــة 
36 مـــن تالمذة مدر�صـــة ابتدائية ريفيـــة يف ايرلندا باأعمار كانت بني )11 – 12 �صـــنة ( . ا�صـــتعمال 
حتليـــل التباين األعاملي وحتليالت االنحدار املتعدد كو�صـــائل اإح�صائية.واأ�صـــارت النتائج اإىل اإن طلبة 
املجموعـــة التجريبيـــة تفوقـــوا يف اأدائهم على املجموعة ال�صـــابطة يف كل من املهـــارات االدراكية ذات 
امل�صـــتويات العالية ،ف�صـــال عن ان ا�صـــتعمال التكنولوجيا كان من امل�صائل املهمة يف تطوير املهارات ما 

وراء املعرفية. 
 university of missouri – kansascity 2-اطروحة دكتوراه من جامعة

3 - . بحث من متطلب يف نهاية ال�صنة التح�صريية لنيل �صهادة املاج�صتري يف كلية Trinity  يف دبلن عا�صمة ايرلندا .
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   ثانيا : درا�صات خا�صة بالداء التمثيلي : 
درا�صـــة املهنا 2000 : تهدف الدرا�صـــة اىل درا�صـــة االداء التمثيلـــي من الناحية الذاتية واملو�صـــوعية 
يف العر�س امل�صـــرحي العراقي كما هدفت اىل و�صـــع اأ�صـــ�س علمية لفهم االداء التمثيلي من الناحيتني 
املو�صـــوعية والذاتيـــة. اأما عينـــة البحث فقد تكونت من )47(ممثال وممثلة �صـــاركوا يف امل�صـــرحيات 
التي عر�صت للمدة)1988-1998( التي تبنتها املوؤ�ص�صة العامة لل�صينما وامل�صرح وهي )8( م�صرحيات 
مبعدل )2-3( ممثل وممثلة يف العر�س امل�صـــرحي الواحد، وكانت اأدوات الدرا�صـــة اال�صـــتبانة وو�صع 
معيار لقيا�س متييز االأداء  .وكان اأهم النتائج �صـــيطرة العاطفة والعقل على جمريات االأداء امل�صرحي 

بو�صفهما االأداتني املحركتني للفعل الذاتي.     
درا�صـــة ال�صعدي 2006 : هدفت الدرا�صـــة اىل بناء برنامج تدريبي لتوظيف االأداء التمثيلي يف تدري�س 
الرتبيـــة الفنيـــة كذلك اأكـــدت على التحقق من فاعليـــة الربنامج التدريبي يف توظيـــف االداء التمثيلي 
يف تدري�ـــس مطبقـــي ق�صـــم الرتبية الفنية للعام الدرا�صـــي 2004 – 2005 . ولقـــد تكونت عينة البحث 
مـــن طلبة املرحلة الرابعة/ ق�صـــم الرتبيـــة الفنية بكلية الرتبية االأ�صا�صـــية )امل�صتن�صـــرية )بغداد( ، 
والعمارة )عمارة( ، ودياىل )دياىل( وكانت اأدوات الدرا�صة هي اال�صتبانة وا�صتمارة مالحظة مهارات 
اال داء التمثيلي والربنامج التدريبي. اأما الو�صـــائل االإح�صـــائية فهي الو�صـــط احل�صـــابي، واالنحراف 
املعياري، والتباين، واالختبار التائي للعينتني امل�صـــتقلتني،معادلة كوبر ومعامل االت�صـــاق)الثبات(.اأما 
النتائج فكانت وجود فرق دال اإح�صائيا ول�صالح املجموعة التجريبية وبذلك تاأكدت فاعلية الربنامج 

التدريبي. 

الف�سل الثالث: منهجية البحث واإجراءاته
اأوًل : الت�صميم التجريبي : 

اعتمد الباحث الت�صـــميم التجريبي ذا املجموعتني املتكافئتني الذي وجده مالئما لظروف بحثه 
احلـــايل فجاء الت�صـــميم على ما يو�صـــحه اجلـــدول )1( ذو املجموعتني التجريبية وال�صـــابطة 

وباالختبارين القبلي والبعدي 
جدول )1( الت�صميم التجريبي للبحث

المتغير التابعاالختبار البعديالمتغير المستقلاالختبار القبليالمجموعة

تحصيلي التجريبية
مهاريمعرفي

استراتيجيات ما 
تحصيلي وراء المعرفة

مهاريمعرفي
التحصيل 
المعرفي، 
المهاري ×الضابطة

)Campybell & Stanley ، 1967 : 13(
ثانيا : جمتمع البحث : 

تاألـــف جمتمـــع البحث من )69( طالباً وطالبة من طلبة كلية الرتبية االأ�صا�صـــية/ ق�صـــم الرتبية 
الفنية / املرحلة الثانية للعام الدرا�صي )2010 / 2011( . 

ثالثا : عينة البحث :
لقد اعتمد الباحث يف اختيار عينة البحث االأ�صلوب الع�صوائي ، وقد بلغت )22( طالباً وطالبة ، 
اذ ت�صكل ن�صبة )32%( من املجتمع االأ�صلي وبواقع )11( طالبا وطالبة يف القاعة االأوىل و)11( 
طالبا وطالبة من القاعة الثانية . وقد ا�صتبعد من هو را�صب اأو موؤجل من كلتا القاعتني وكما هو 
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مبني يف اجلدول )2( . 
جدول )2(عدد اأفراد عينة البحث

المجموعاإلناثالذكورالجنس

4711القاعة األولى

5611القاعة الثانية

91322المجموع
  وقد تت�صمن عينة البحث نوعني من العينات : 

اأ- العينة اال�صـــتطالعية : يهدف تطبيق يف تعرف على العينة اال�صـــتطالعية مدى و�صوح فقرات 
االختبار، ومن اأجل تعرف كفاية بدائل االإجابة، ومدى و�صوح التعليمات من اجل حتديد ال�صورة 
النهائية لالختبار وفقرات املقيا�س وتعليماته ، كما اإن الهدف الرئي�س من اختبار هذه العينة هو 
اإجراء حتليل فقرات االختبار من حيث ال�صعوبة والتمييز، وح�صاب معامالت ال�صدق والثبات، 
وحتليـــل فقـــرات املقيا�س واإجراء اأي تعديل اأو تغيري على اأي فقرة . ومن اجل التاأكد من اإمكانية 
تطبيق فقرات االختبار ب�صـــكل عملي حتى يت�صـــنى للباحث التاأكد من فقـــرات االختبار وحتديد 
ال�صـــعوبات والعوائق التي ميكن اأن تواجه الباحث يف امل�صـــتقبل، لذلك اختار الباحث وب�صـــورة 
ع�صوائية عينة ا�صتطالعية من طلبة ق�صم الرتبية الفنية / املرحلة الثانية اذ بلغ عددهم )40( 
طالبـــا وطالبـــة لتطبيق فقـــرات االختبـــار عليهم، وقد اأخـــذت بعني االعتبار جميـــع املالحظات 

واال�صتف�صارات من قبل اأفراد العينة اال�صتطالعية حول فقرات االختبار . 
ب- عينة التطبيق : قام الباحث بتطبيق االختبار على عينة البحث والبالغ عددهم )22( طالبا 
وطالبة بهدف تعرف ما ميتلكونه من معلومات، ومعارف وقيا�س حت�صيلهم يف مادة التمثيل على 

وفق ا�صرتاتيجيات ما وراء املعرفة اذ ت�صمن االختبار )30( فقرة. 
جدول )3(

اأعداد طلبة عينة التطبيق والعينة ال�صتطالعية والرا�صبني 
واأعداد الطلبة الذين ابدوا عدم رغبتهم يف ال�صرتاك ح�صب اجلن�ض

طلبة عينة الجنس
التطبيق

طلبة العينة 
االستطالعية

الراسبون 
والمؤجلون

الذين ابدوا عدم 
المجموعرغبتهم في االشتراك

9104932الذكور

131031137اإلناث

222072069

رابعا : اأدوات البحث : 
خطة تدري�ض ا�صرتاتيجيات ما وراء املعرفة .  1 .

الختيار األتح�صيلي . . 2
1- خطة تدري�س ا�صرتاتيجيات ما وراء املعرفة . 

بعـــد االطالع علـــى االأدبيات واالأطر النظرية اخلا�صـــة بتخطيط التدري�س والتعليـــم وجد الباحث ان 
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ذلك يتطلب اإجراءات ت�صاعد على اإعداد اخلطط التدري�صية اليومية لذا جلاأ اإىل :   
1- اختيار املادة التعليمية : 

اختـــار الباحـــث مادة فن التمثيل وت�صـــمنت هـــذه املادة مفـــردات مهمة مثل اجلـــذور التاأريخية لفن 
التمثيـــل، واملدار�ـــس الفنية )التمثيل التقدمـــي ، التمثيل االإيهامي( جماليات التمثيـــل )اللغة االإلقاء 
، احلركة، االإمياءات(، وعالقة املمثل مع عنا�صـــر العر�س امل�صـــرحي ، ومناطق التمثيل على خ�صـــبه 

امل�صرح، والتمثيل ال�صامت واالرجتايل ف�صالً عن مترينات تطبيقية .
2- حتديد االأهداف الرتبوية :

متثـــل االأهـــداف الرتبوية الغايـــات النهائية للنظام الرتبوي الذي ي�صـــعى اإىل حتقيقهـــا لدى االإفراد 
واجلماعات من خالل عملية التعليم الر�صـــمي ، التي تت�صـــف بدرجة عالية من العمومية وحتتاج اإىل 

زمن طويل لتحقيقها لدى املتعلمني.  )الزغلول ، 2001 : 40(.
 3- االأهداف ال�صلوكية : 

االأهداف ال�صـــلوكية اأو التدري�صـــية ال ت�صـــاغ من فراغ واإمنـــا هي جزء من منظومـــة تربوية تاأتي على 
م�صـــتويات )اخلطيـــب ، 1981 : 38( .وبعـــد اطـــالع الباحـــث على امل�صـــادر املتوافرة التـــي تناولت 
االأهداف الرتبوية والتعليمية لتدري�س مادة فن التمثيل للمرحلة الثانية، مت حتديد االأهداف ال�صلوكية 

لها .)انظر ملحق2(. 
4- اإعداد اخلطة التدري�صية اليومية :

اخلطة هي اإطار منهجي للعملية التعليمية درءا للع�صوائية التي حتدث يف كثري من املمار�صات الرتبوية  
وقد اأفاد اإعداد اخلطة يف ثالث وظائف اأ�صا�صية هي :

اإنها ت�صاعد على تنظيم اأفكاره وترتيبها بالن�صبة اإىل مو�صوع الدر�س . 
تكون �صجال لن�صاط التعلم والتعليم �صواء اأكان من جانب املدر�س اأم كان من جانب الطالب .

ي�صتعني بها املدر�س عند متابعة امل�صوؤول وامل�صرف له.)جابر واآخرون ، 1985 : 110( 
خام�صا : �صدق الختبار :

 لغر�س التحقق من �صـــدق االختبار ينبغي اإيجاد نوعني من ال�صـــدق ، االأول ال�صدق الظاهري الذي 
يدل على املظهر العام بو�صـــفه  و�صـــيلة من و�صـــائل القيا�ـــس اأي انه يدل على مـــدى مالءمة االختبار 

للمتعلمني وو�صوح تعليماته .)بلوم ، 1972 : 338( .
الثاين �صدق املحتوى الذي ي�صري  بدرجة مقبولة اإىل متثيل االختبار ملحتوى املادة الدرا�صية اأو ارتباط 

الفقرة باملحتوى الذي نقي�صه )الغريب ، 1977 : 494( . 
للتحقق من متثيل االختبار للمحتوى اعد جدول املوا�صفات لبيان مدى ارتباط الفقرة مبحتوى الهدف 
و�صـــالمه �صياغة الفقرات ومالءمتها ملحتوى الهدف الذي يقي�صه ،جرى عر�س املحتوى مع االأهداف 
ال�صـــلوكية على اخلرباء واملخت�صـــني كما يف ملحق )4( وعدلت �صـــيغ بع�س الفقرات يف �صوء اآرائهم 
ومقرتحاتهم ومل حتذف اأي فقرة . للتحقق من اخل�صـــائ�س ال�صـــايكومرتية لفقرات االختبار . بعد 
التاأكد من و�صوح الفقرات وتعليمات االختبار وت�صخي�س الفقرات الغام�صة، طبق االختبار على عينة 
ا�صـــتطالعية ثانوية تكونت من )40( طالبا وطالبة يف كلية الرتبية االأ�صا�صـــية / ق�صم الرتبية الفنية،  

لغر�س ت�صخي�س اخل�صائ�س ال�صايكو مرتية لفقرات االختبار والتي بلغ عددها )30( فقرة . 
وبعد ت�صـــحيح فقرات االختبار باإعطاء درجة واحدة لالإجابة ال�صـــحيحة و�صـــفر لالإجابة اخلاطئة 
والفقرات املرتوكة ، جرى تركها ، حللت فقرات االختبار برتتيب درجات الطلبة العينة ترتيبا تنازليا 
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من اأعلى درجة اإىل ادين درجة ثم ق�صمت اإىل جمموعتني عليا ودنيا 50% من العينة . 
م�صتوى معامل �صعوبة الفقرات اإذ ترتاوح بني )0.27 – 0.63( وقوة متيز الفقرات بتطبيق معادلة 
القـــوة التميزيـــة اذ بلغت )0،36 – 0،58( فاعلية البدائل للفقرات االختبار وتبني ان جميع الفقرات 

كانت �صادقة ومقبولة يف �صوء هذه املوؤ�صرات .
�صاد�صاً : ثبات الختبار : 

جرى تقدير ثبات الفقرات با�صتخدام )معادلة كودر ريت�صارد 20( فبلغ معامل الثبات )0،94( ويعد 
مثل هذه املعدل جيدا . 

�صابعاً : تطبيق اإجراء التجربة :
 �صيقوم الباحث هنا بتو�صيح االإجراءات التجريبية االآتية : 

بعـــد اإعداد اأداتي البحث وتنظيم اجلدول االأ�صـــبوعي للمادة املقرر تدري�صـــها خالل مدة التجربة مت 
تخ�صـــي�س يومني من كل اأ�صـــبوع لتدري�س طالب جمموعتي البحث الأن عدد احل�صـــ�س �صـــاعتان يف 

االأ�صبوع . 
بدا الباحث جتربته بتاريخ 2010/10/4 على وفق خطط التدري�س اليومية، فدر�س الباحث املجموعة 
التجريبية با�صـــتخدام ا�صـــرتاتيجيات ما وراء املعرفة اأما املجموعة ال�صـــابطة فقد در�صت بالطريقة 

االعتيادية للباحث .  
ا�صـــتغرقت مدة التجربة 10 اأ�صـــابيع وانتهـــت بتطبيق االختبار، وقبـــل انتهاء التجربة اخـــرب الطلبة مبوعد 
االختبار، طبق االختبار على املجموعتني بالدقة نف�صـــها وباإ�صـــراف الباحث، حيث اأعطيت ا�صـــتمارة واحدة 
لكل طالب من ا�صـــتمارات االختبار ومت �صـــرح كيفية االإجابة عنها .وقد كان وقت املحا�صـــرة املحدد )45( 
دقيقة كافية لالإجابة ثم بداأت عملية الت�صحيح وذلك باإعطاء )درجة واحدة( لالإجابة ال�صحيحة و)�صفر( 

لالإجابة اخلاطئة واملرتوكة وقد عوملت الفقرات غري وا�صحة االإجابة معاملة االإجابة اخلاطئة .
ثامناً : الو�صائل الإح�صائية :

1- معادلة اختبارt-test( ( لعينتني م�صتقلتني الإجراء التكافوؤ لعدد من متغريات ال�صالمة الداخلية 
للتجربة.  

2- معادلـــة �صـــعوبة الفقرات Difficulty equationحل�صـــاب معامل �صـــعوبة كل فقـــرة من فقرات 
االختبار .                                              

3- معامل متييز الفقرات Discrimination equation حل�صاب قوة متييز فقرات االختبار . 
4- معادلة كودر – ريت�صارد�صون Kuder Richardson 20 ملعرفة ثبات االختبار األتح�صيلي . 

  الف�سل الرابع :عر�س النتائج وتف�سريها
     ملـــا كان هـــدف البحـــث يرمـــي اإىل تعرف اثر ا�صـــرتاتيجيات ما وراء املعرفـــة يف تنمية االأداء 

التمثيلي لدى طلبة ق�صم الرتبية الفنية ولتحقيق فر�صية البحث :
   ال يوجـــد فـــرق معنوي ذو داللة اإح�صـــائية بني متو�صـــطي درجـــات اأفراد العينـــة على االختبار 

املهاري تبعا للمجموعة) ال�صابطة – التجريبية( عند م�صتوى داللة )0.05(.
      ا�صـــتخدم الباحـــث االختبـــار التائـــي T- test لفئتيـــني م�صـــتقلتني ، املتو�صـــط احل�صـــابي 
واالنحراف املعياري والقيمة التائية اجلدولية واملح�صـــوبة لدرجـــات الطلبة يف االختبار البعدي 
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وكما هو يبني اجلدول )4( . 
جدول )4( يبني نتائج طلبة املجموعة )التجريبية-ال�صابطة( يف الختبار البعدي 

عدد المجموعةت
االفراد

المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعياري

القيمة 
التائية 
المحسوبة

القيمة 
الثائية 
الجدولية

درجة 
الحرية

متوسط 
الداللة

الداللة 
االحصائية

المجموعة 1-
التجريبية

2211,94,95
دالة 25,42,086220,05

احصائيا المجموعة 2-
الضابطة

2246,202,87

تبيـــني من اجلدول )4( ان القيمة التائية املح�صـــوبة )25،4( اكرب من القيمة اجلدولية البالغة 
)2،086( عنـــد م�صـــتوى داللـــة )0.05( وهـــذا يعنـــي ان هناك فرقـــا ذا داللة اح�صـــائية بني 
املتو�صـــطني ول�صـــالح املجموعة التجريبية مما يـــدل على تفوق طلبة املجموعـــة التجريبية التي 
در�صـــت على وفق ا�صـــرتاتيجيات ما وراء املعرفة على املجموعة ال�صـــابطة التي در�صت على وفق 

الطريقة االعتيادية يف االختبار البعدي وبذلك ترف�س الفر�صية ال�صفرية. 
يت�صـــح من النتائج التي عر�صـــت �صـــابقا فاعلية ا�صـــرتاتيجيات ما وراء املعرفة يف تنمية االداء 
التمثيلـــي لـــدى الطلبة )عينة البحـــث( مقارنة بالطريقـــة االعتيادية )التقليديـــة( ويعزى هذا 
ال�صـــبب اىل الدور الذي توؤديه ا�صـــرتاتيجيات ما وراء املعرفة يف زيادة م�صـــتوى الطلبة يف االداء 

التمثيلي .
ويـــرى الباحـــث ان هـــذه النتائـــج تتفـــق مـــع درا�صـــة م�صـــنتري ودرا�صـــة ثريدكولد حـــول فعالية 
ا�صـــرتاتيجيات مـــا وراء املعرفة واثرها لدى الطلبة من حيث تفـــوق املجموعة التجريبية مقارنة 

باملجموعة ال�صابطة. 

اال�ستنتاجات : 
ا�صـــرتاتيجيات ما وراء املعرفة مهمة و�صـــرورية وا�صا�صـــية يف تدري�س مادة الفن التمثيلي ، وان 

مو�صوع تدري�صها )اكت�صابها(  يعد امرا ا�صا�صيا يف عملية اعداد املعلم اخلا�س بفن التمثيل 
ان تفاعـــل الطلبـــة )املجموعة التجريبية( با�صـــرتاتيجيات ما وراء املعرفة و�صـــعورهم باهميتها 
انعك�س ايجابيا على ح�صـــورهم مما قلل من غيابهم كثريا وزاد من التزامهم بالدوام الر�صـــمي 

لدرو�س تطبيق االختبار .
اإن الت�صـــميم التجريبي با�صـــاليبه التخطيطيـــة الدقيقة ابتداء من ا�صـــتيعاب حاجات االخرين 
وفهم املوقف التعليمي وبناء االهداف التعليمية ال�صـــحيحة اىل تنفيذه بخطوات مو�صوعية ،هو 

اف�صل طريقة ميكن تبنيها لتنمية االداء وزيادة كفاية التح�صيل .

     التو�سيات : 
ا�صـــتعمال اخلطط التدري�صية يف الربط بني التدري�س النظري بالواقع العملي ملواد ق�صم الرتبية 

الفنية. 
توظيف ا�صـــرتاتيجيات ما وراء املعرفة ومهارات االداء اخلا�صـــة بها كجزء ا�صـــا�س من معززات 

مادة فن التمثيل يف ق�صم الرتبية الفنية . 
اعتماد اخلطط التدري�صية املقرتحة يف اقامة دورات تدري�صية خا�صة بق�صم الرتبية الفنية.
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املقرتحات :
     اجراء بحوث: 

مماثلة على طلبة كليات اأخرى. 1 .
اجراء بحوث مماثلة للبحث احلايل يف مواد درا�صية اأخرى .  2 .

اجراء بحوث جتريبية ملعرفة اثر التدري�صي يف تنمية ما وراء املعرفة. 3 .
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املالحق

ملحق )1( االهداف ال�سلوكية .
اأن يعرف مفهوم التخطيط .   

اأن يعدد اأهداف التخطيط . 
اأن يذكر فوائد التخطيط . 
اأن يعدد اأنواع التخطيط . 

اأن يعرف القدرة على اإظهار التعبري املختلف للعاطفة . 
اأن يعرف بطبيعة خ�صبه امل�صرح وكيفية التعامل مع هذه اخل�صبة . 

اأن يحلل ال�صعوبات التي تعرت�س املمثل يف الدور واالأداء. 
اأن يو�صح �صلة ربط امل�صرح باحلياة الواقعية املعي�صة . 

اأن يعرف مناطق التمثيل على خ�صبة امل�صرح . 
اأن يعرف كيفية التحرر من املواقف التمثيلية التقليدية . 

اأن يعرف مفهوم املراقبة . 
اأن يعدد اأهداف املراقبة . 

اأن يجد ال�صخ�صية امل�صرحية لتمثيلها . 
اأن يربع يف االنتقال من احلياة احلقيقية اإىل حياه متثيلية . 

اأن يوظف مهارات االأداء التمثيلي . 
اأن يحرك الفعالية الداخلية . 

اأن يتخيل ال�صخ�صيات وا�صتعادة الن�س . 
اأن ي�صتح�صر �صور و�صخ�صيات من امل�صتقبل . 

اأن يح�صل على م�صاهد مر بها . 
اأن يعرف خ�صائ�س املتفرجني . 

اأن يعرف مفهوم التقومي . 
اأن يذكر اأهمية التقومي . 

اأن يعرف ال�صيطرة على اأع�صاء اجل�صم . 
اأن يف�صر التخل�س من التوتر الع�صلي . 

اأن يفرق بني ذات املمثل وذات ال�صخ�صية . 
اأن يحلل التوافق بني املمثل وال�صخ�صية . 

اأن يطبق االأداء ب�صورة �صليمة . 
اأن يحدد جمريات العمل . 

اأن يو�صع تنظيم حركة و�صوت املمثل . 
اأن ي�صتنتج اإن االإيقاع ميكن من ال�صيطرة على تخيالته.         
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ملحق )2( اأمنوذج خطة در�ض للمجموعة التجريبية 
املادة : مبادئ فن التمثيل              اليوم والتاريخ : 

املو�صوع : مناطق التمثيل             املرحلة وال�صعبة : الثانية . 
على خ�صبة امل�صرح                    وقت املحا�صرة : 45 دقيقة . 

الهدف العام : حتفيز القدرة التمثيلية والتخيلية للطالب . 
االأهداف ال�صلوكية : اأن يكون الطالب قادرا على:

معرفة تاريخ فن التمثيل واالأ�صاليب املتبعة له . 
كيفية التعامل مع خ�صبة امل�صرح. 

تدريب ال�صوت واجل�صم على الو�صوح واملرونة . 
تو�صيح �صلة ربط امل�صرح باحلياة الواقعية املعي�صة . 

تطبيق املثل )كالذاكرة ، والرتكيز ، واخليال ، والظروف املحيطة( .

 اأواًل : التمهيد :
 يعر�س الباحث فكرة موجزة و�صـــريعة يف مو�صـــوع . مناطق التمثيل على خ�صبة امل�صرح )اإحدى 
مفـــردات منهج املرحلة الثانية / املادة فن التمثيل( . واطلب منهم طرح اأ�صـــئلة بعد تق�صـــيمهم 

على جمموعتني عن معرفتهم ال�صابقة للمو�صوع، من االأ�صئلة االآتية : 
ما املو�صوع ؟ -ما الذي اأعرفه اأ�صال عن املو�صوع ؟ -ما الذي اأرغب يف تعلمه عن املو�صوع ؟ 

هذه االأ�صـــئلة املخت�صـــرة تكون مبثابة اختبار قبلي ذاتي يطرحه كل طالب على نف�صـــه يف بداية 
كل حما�صرة .  

ا�صتمارة فح�ض ممار�صة مهارات ما وراء املعرفة . 
التقويمالمراقبةالتخطيط

األهداف المتحققةوضع إشارة أمام كل خطوة تنجزاالهداف

االسلوب المقترح
وضع مالحظات قصيرة او تعليقات عند اجراء 
أي تعديل او اضافة مقابل أي خطوة من عمود 

التخطيط

األسلوب المستعمل ومدى 
فاعليته

الصعوبات غير المتوقعةهل انا اسير في الطريق الصحيحالصعوبات المتوقعة

طرائق المعالجة 
النتائج 

تقويم لما توصلت إليه ومتى 
توصلت إليه 

ثانيا : العر�س 
يتحـــدث الباحث عن عملية تفكريه وب�صـــوت عـــال ويذكر هدف الدر�س لهـــذا اليوم )االأهداف 
ال�صـــلوكية( وتكون اأمنوذجا لهم من خالل طرح االأ�صـــئلة االآتية على نف�صـــه وب�صـــوت عال اأمام 

طلبته . 
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ما مناطق التمثيل على خ�صبة امل�صرح ؟ 
ما الذي اأعرفه عن مناطق التمثيل على خ�صبة امل�صرح ؟ 

ما الذي اأرغب يف تعلمه عن مناطق التمثيل على خ�صبة امل�صرح ؟ 
وبعـــد ذلك تكتب االأ�صـــئلة على ال�صـــبورة وتكـــون االإجابة عنها مرتوكة للطلبه بف�صـــح جمال لهم 
باالإجابة عن االأ�صئلة بتتابع ليتعلموا كيفية تنظيم اأفكارهم وت�صنيفها ، فيتحدث طالب وي�صتمع 
له زمالوؤه االآخرون ، وي�صـــححون له يف حالة وجود خطا ، فتكون املناق�صـــة مدخل البراز عملية 

تفكريهم وت�صجيعهم بالتحدث عنها. 
وخالل املناق�صـــة يراجع الطالب اأي�صـــا بع�س ال�صـــرتاتيجيات )بعد ان مت تو�صيح معناها و�صرح 
عـــدد منها يف در�س �صـــابق قبل بدء الربنامج التدري�صـــي وللمجموعـــة التجريبية فقط( التي مت 
ا�صـــتخدامها يف اأثناء الدرا�صـــة فيحتفظ بال�صـــرتاتيجية الناجحة ويتخلى عن ال�صرتاتيجية غري 
املالئمـــة .والبحث عن اال�صـــلوب البديل او ال�صـــهل لفهم املو�صـــوع . ويطلـــب الباحث من طلبته 
يف اأثنـــاء قراءتهم للمو�صـــوع يف البيت بو�صـــفه حت�صـــريا للدر�ـــس احلايل عن كتابـــه التعليقات 
واملالحظـــات وما يدور باأفكارهم يف دفرت املالحظات )الذي قاموا بعمله �صـــابقا( واالجابة عن 

االأ�صئلة التي يطرحها الطلبة على اأنف�صهم وهي : 
هل قمت بقراءة املعلومات كاملة وبعناية ؟

ما اأهم اأجزاء املو�صوع ؟
كيف اأربط بع�صها مع البع�س االآخر ؟ 

هل للمعلومات التي قراأتها معنى ؟ 
مبـــا اأن وقـــت الدر�س )املحا�صـــرة( ال ي�صـــمح بالكثري من االإجابـــة عن مثل هذه االأ�صـــئلة، يقوم 

الباحث باالإجابة عنها وب�صورة �صريعة ومب�صاركة عدد من الطلبة . 
ثالثـــا : اخلال�صـــة : ثم يطلـــب الباحث من طلبته تلخي�ـــس املعلومات املهمة للمو�صـــوع بعبارات 

خمت�صرة وذكر الفكرة الرئي�صة واالأ�صا�صية للمو�صوع من خالل االأ�صئلة االآتية : 
ما الفكرة االأ�صا�صية للمو�صوع ؟ 

هل ميكنني اإيجاز اأفكار املو�صوع ب�صورة مرتبة ومت�صل�صلة ؟ 
)يقوم الباحث باإعطاء الفكرة االأ�صا�صـــية للمو�صوع وب�صـــورة مرتبة ومت�صل�صلة، ليتمكن الطلبة 
مـــن مقارنـــة اإجاباتهم مع ما مت التو�صـــل اإليه اأو االإيعاز الأحد الطلبة القيـــام بذلك اأمام الطلبة 

االآخرين(. 
رابعــــا : التقومي : ويكون التقــــومي البنائي )الذاتي( من طرح االأ�صــــئلة االآتية من قبل الباحث 

وهي : 
ماذا تعلمت لهذا اليوم ؟ 

يف اأي �صيء واجهت �صعوبة ؟ وكيف تعاملت معها ؟ 
هل حققت ن�صاطات اليوم اأهدافا ؟ 

   وزيـــادة علـــى ذلك هناك قائمة فح�ـــس يعدها الباحث قبليا للطالب لتقومي ن�صـــاطه اأو واجبه 
األبيتي املكلف به ويجيب عنها ويقدمها للمدر�س يف اأثناء املحا�صرة للتحقق من قيامه وممار�صته 

التخطيط واملراقبة والتقومي ، لتحقيقها ب�صكل اأف�صل مع ممار�صته لها يف اأثناء الدر�س . 
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ملحق )3( االختبار األتح�سيلي 

�صع عالمة )×( اأمام العبارة ال�صحيحة : 
التخطيط هو تعري�س الذهن ملوؤثر معني ومن دون النظر اإىل . 

املتفرجني .            ب-املمثلني .                      ج-موؤثرات اأخرى . 
2- التخطيط يف االأداء هو �صيطرة املمثل على . 

اأ- ج�صمه و�صوته .       ب- ما يحيط به من اأ�صياء .        ج- الن�س . 
3- التخطيط يف التمثيل هو . 

اأ- االنتباه .               ب- تذكر املا�صي .        ج- املرونة . 
4- التخطيط اخلارجي هو الرتكيز الذي يكون باإزاء االأ�صياء املادية . 

اأ- املتخيلة .              ب- املح�صو�صة .                ج- امللمو�صة . 
5- التخطيط الداخلي هو الرتكيز الذي يتم عن طريق تخيل االأ�صياء . 

اأ- املادية .               ب- املعنوية ؟                 ج- املتخيلة . 
6- التخطيط الداخلي والرتكيز اخلارجي يعتمدان بالدرجة االأ�صا�س على . 

اأ- التنبوؤ .                 ب- احلوا�س .                ج- االإدراك . 
7- التخطيط احل�صي هو التخطيط الذي يقوم على اأ�صا�س ح�صي ويوؤدي اإىل رد فعل. 

اأ- عاطفي .               ب- متخيل .                 ج- الاإرادي . 
8- يعتمد التخطيط العقلي على . 

اأ- اإدراك االأ�صياء .       ب- تذكر االأ�صياء .             ج- تخيل االأ�صياء . 
9- التخطيط ياأخُذك من حياتك احلقيقة اإىل حياة . 

اأ- عملية .                ب- متخيلة .                  ج- م�صتقبلية . 
10- املمثل الذي ال يعتمد التخطيط �صيكون اأداوؤه . 

اأ- متميزا .               ب- مقبوال .                   ج- ميكانيكيا وباردا . 
11- التخطيط ي�صاعد على حتريك الفعالية الداخلية لــــــــ

اأ- املخرج .            ب- املتفرج .                   ج- املمثل . 
12- الذاكرة االنفعالية هي حالة مر بها املمثل يف حياته تكون م�صابهة حلالة . 

اأ- ال�صخ�صية .         ب- الن�س .                      ج- املوؤلف . 
13- الذاكرة االنفعالية هي املنبع واملعني للممثل الأنها جتعله يبحث من جديد عن امل�صاعر . 

اأ- اجلديدة .            ب- القدمية .                    ج- امل�صتقبلية . 
14- الذاكرة االنفعالية هي تذكر حالة مر بها . 

اأ- املتفرج .           ب- املمثل .                    ج- املخرج . 
15- ت�صاعد الذاكرة االنفعالية على : 

اأ- ا�صرتجاع جتارب وعواطف االآخرين .      ب- قراءة الن�س ب�صورة �صحيحة . 
ج- ال�صيطرة على املتفرجني . 

16- الذاكرة االنفعالية تقوم بربط املمثل بجميع . 
اأ- اداءاته املتميزة .       ب- اأفعاله امل�صتقبلية .       ج- جتاربه العاطفية . 
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17- املراقبـــة هـــو مقدرة املمثل علـــى مراقبة ال�صـــور احلياتيـــة املختلفة وتخيل ال�صخ�صـــيات 
وا�صتعادة �صورها يف: 

اأ- الذاكرة .               ب- الن�س .                 ج- االأداء . 
18- من املراقبة ي�صـــتطيع املمثل ا�صتح�صار �صـــور و�صخ�صيات من امل�صتقبل وحماولة معاي�صتها 

يف . 
اأ- املا�صي .             ب- امل�صتقبل .                ج- الواقع . 

19- من املراقبة ميكن احل�صول على م�صاهد مر بها . 
اأ- املتفرج .             ب- املخرج .                 ج- املمثل . 

20- ت�صاعد املراقبة على حتويل �صفات املمثل اإىل �صفات : 
اأ- املتفرج .             ب- ال�صخ�صية .              ج- املوؤلف . 

21- ت�صاعد املراقبة على متكني املمثل من: 
اأ- تعرف خ�صـــائ�س املتفرجني .     ب- ا�صـــتكمال ما هو ناق�س من املعلومات الواردة يف الن�س 

.                                 ج- االبتعاد عن جمريات احلدث امل�صرحي . 
22- املراقبة ت�صاعد املمثل على معرفة موقعه من : 

اأ- امل�صهد املتخيل .       ب- الن�س .               ج- املخرج . 
23- تهدف املراقبة اإىل االإبقاء على التوترات التي تقود اإىل : 

اأ- التحفيز .               ب- الفهم .               ج- االإدراك . 
24- التقومي الذاتي هو حالة من :

اأ- اخلمول .               ب- النوم .              ج- ال�صيطرة على اأع�صاء اجل�صم .
25- ي�صاعد التقومي على التخل�س من : 

اأ- التوتر الع�صلي .          ب- قراءة الن�س .     ج- التيقظ .
26 – التخطيـــط واملراقبـــة هو قيام املمثل بتبني االأو�صـــاع اجلديدة التـــي تواجهه وتختلف عن 

االأو�صاع التي حتيط بــــــــ :
املمثل .             ب-املوؤلف .                 ج-الن�س .

27- املراقبة هو عملية التوافق بني املمثل و :
اأ- اجلمهور .               ب- ال�صخ�صية .              ج- املخرج .

28- التقومي هو انتقال ذات املمثل اإىل ذات :
اأ- ال�صخ�صية .              ب- املمثلني .                ج- املتلقي .

29- التقومي ياأتي ............ املراقبة :
اأ- بعد .                   ب- قبل .                     ج- مع 

30 – التخطيط والتقومي ي�صاعد املمثل على تنمية: 
اأ- التخيل الفني          ب- الرتكيز على اجلمهور       ج- القراءة اجليدة للن�س 
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ملحق )4(اأ�سماء اخلرباء لبيان �سالحية فقرات االختبار األتح�سيلي .

التخصصالجامعةاسم الخبيرت

فنون مسرحية بغداد أ.د. حسين التكمجي1

فنون مسرحية )لياقة(بغدادأ.د. صفاء الدين2

فنون مسرحيةبغدادأ.د.فؤادالصالحي 3

علم النفس التربويالمستنصريةأ.د.نشعة كريم4

فنون مسرحيةبغدادأ.د. مضاد عجيل5

فنون مسرحيةبغدادأ.د. هيثم عبدالرزاق6

فنون مسرحيةبغدادأ.م.د. حسين علي هارف7

ط.ت التربية الفنيةالمستنصريةأ.م.د.رغد زكي8

علم النفس التربوي المستنصريةأ.م.د. سعدي جاسم عطية 9
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ميزان تقدير متعدد األبعاد لتقويم أداء طلبة 
قسم التربية الفنية في مادة الخط العربي 

د . كرمي حوا�س علي

الف�سل االول
تقدمي

يعد التقومي الرتبوي من الق�صـــايا التي اأثريت حولها جدال وا�صـــعا ، و�صـــغلت اهتمام الرتبويني 
و�صـــانعي ال�صيا�صـــات الرتبويـــة ، فقد عقـــدت املناق�صـــات واملناظرات واملوؤمتـــرات واحللقات 
الدرا�صـــية ف�صـــال عـــن البحـــوث والدرا�صـــات يف هذا ال�صـــاأن . ورمبا يت�صـــح ذلـــك من خالل 
االإ�صالحات والتغريات يف �صيا�صات التقومي واملنهجيات واالأ�صاليب واالأدوات التي ت�صتند اإليها 
عمليات التقومي واالختبارات يف كثري من دول العامل املتقدمة . ورمبا اأح�صت تلك الدول خطر 
اأو تخوف اأ�صـــحاب االأعمال اأو املوؤ�ص�صات احلكومية من افتقار الطلبة الذين �صين�صمون للقوة 
العاملـــة اإىل الكفايـــة املرجوة التي توؤهلهم للتناف�س يف االقت�صـــاد العاملي املت�صـــارع ، وهذا ما 
تفتقر اليه قوتنا العاملة ورمبا ب�صـــبب خمرجاتنا الرتبوية والتعليمية التي مل حت�س باالهتمام 

الكايف واملدرو�س .) 8 ، 2006  ، �س 82 (
 فاملمار�صـــات التقليديـــة لالمتحانات غالبا ما تعتمد على تطبيق اختبـــار واحد ملادة معينة يف 
نهايـــة مدة درا�صـــية حمددة ، وي�صـــتمل عادة على عدد حمـــدود من االأ�صـــئلة اأو املفردات التي 
تتطلب االإجابة عنها يف معظم االأحيان ا�صـــتدعاء املعلومات التي مت تخزينها اأثناء فرتة التعلم 
اأو التعـــرف عليها ، وي�صـــتند بناء هذه االختبارات عادة على املدخل ال�صـــيكومرتي ، وغالبا يف 
هـــذا املدخـــل يعترب االأهداف التعليمية منف�صـــلة عن اأ�صـــاليب حتقيقها . لذا نـــرى اأن خرباء 
القيا�س والتقومي هم من يقوم بت�صـــميم وبناء هذه االختبارات وحتليل نتائجها بدال من املعلم 
الـــذي قـــام بتنفيذ العملية التعليمية ، وقد اأدى هذا النظـــام التقوميي الذي يطلق عليه » نظام 
االمتحانات » اىل اعتبار اأن عمليتي التعليم والتقومي منف�صـــلتان ، حيث تقع م�صـــوؤولية العملية 


