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لقد أكدت الدراسات والبحوث التربوية التي تناولت في اجرءاتھا موضوع المسرح المدرسي وأھميته 
في العملية التعليمية ضرورة تخصيص مساحة كبيرة له في برامج المؤسسة التعليمية، كونه يخلق حلقه وصل 

ة بينھا وبين المجتمع، كما أن المراحل الدراسية اDولى ھي التي تخلق جمھور المسرح المدرسي وبناء الفنان مھم
  . المسرحي اDصيل

مكن استخدامھا في تنمية وتفعيل القدرات العلمية ح المدرسي  من الوسائط المھمة التي يلذلك يعد المسر
م ماقبل مرحلة الجامعة، اذ يتم من خNل تقديم المعرفة بقالب فني والتربوية والفنية للمتعلمين عبر مراحل التعلي

يساعد على صقل أذواق المتعلمين ويجعلھم يقبلون بشغف على تقبل المعطيات العلمية التي عادة ما تكون جافة 
  .ليھم بالطرائق التقليدية في العملية التعليميةإفي بعض اDحيان أذا ما قدمت 

في عملية التأسيس لمشكلة بحثھا على وفق الدراسة المسحية التي اجرتھا على ) الباحثة(لقد انطلقت 
  .الدراسات والبحوث العلمية التي تناولت موضوع المسرح المدرسي

ًفضN عن ذلك قامت بدراسة استطNعية في عدد من المدارس الثانوية التابعة لمديرية الرصافة 

لتربية الفنية بالمبادئ اcساسية لNخراج المسرحي وعناصره لمام مدرسي مادة اإالثانية للوقوف على مدى 
وقواعده والياته التطبيقية، لقد شمل اcستطNع مدرسي التربية الفنية والكوادر اcدارية ووجدت حاجتھم الى 

cخراج المزيد من الخبرات العملية في ھذا المجال والدورات التدريبية والتطويرية لدفع وتنمية مھاراتھم بمجال ا
  .في المسرح المدرسي

ًتأسيسا على ما تقدم وجدت الباحثة حاجة ماسة الى دراسة من شأنھا تطوير مھارات اcخراج في 

  .المسرح المدرسي لدى مدرسي التربية الفنية ورفع كفاياتھم الفنية
  : ھدف البحث الحالي الى تحقيق

ية الفني�ة، ولتحقي�ق ھ�ذا الھ�دف ح�ددت تطوير مھارات اcخراج في المسرح المدرسي لدى مدرسي الترب
  -:الباحثة الھدفين الفرعين اhتيين 

  .١٩٨٣/ بناء برنامج تدريبي لتطوير مھارات اcخراج المسرحي على وفق انموذج ريكليوث -١
قياس فاعلية البرنامج التدريبي من خNل تطبيقه على عينة ف�ي مدرس�ي ومدرس�ات التربي�ة الفني�ة ف�ي المرحل�ة -٢

  .٢٠١١-٢٠١٠ية للعام الدراسي الثانو
  .للتحقق من ا�ھداف وضعت الباحثة فرضيتين صفريتين

تكون مجتمع البحث من مدرسي ومدرسات التربية الفنية الذين يقوم�ون بت�دريس م�ادة التربي�ة الفني�ة ف�ي 
  .٢٠١١-٢٠١٠المرحلة الثانوية للعام الدراسي 

وح�دات تعليمي�ة عل�ى ) ٥(تحقيق اھداف البحث الحالي قامت الباحثة بتصميم برنامج تدريبي تكون من ل   
 في مادة اcخراج المسرحي للمسرح المدرس�ي، ًا تدريبيً ويضمن محتوى١٩٨٣/وفق انموذج ريكليوث 

طة ااس بوس�ويق�)  مھ�اري–معرف�ي (ولقياس فاعلية البرنامج التدريبي تم اعداد نوعين م�ن اcختب�ارات 
  .استمارة تقويم اcداء المھاري

 ٢٠/cظھار نتائج البحث اعتمدت الباحثة اختبار ولكوكسن لعينة واحدة ومعادلة كيوردريتشاردسون 
  .ومعادلة الصعوبة والتمييز ومعادلة ھولستي

  :اما اھم النتائج فھي
الم��صمم عل��ى وف��ق مب��ادئ واس��س تف��وق المجموع��ة التجريبي��ة الت��ي ت��دربت عل��ى محت��وى البرن��امج الت��دريبي -١

التصميم التعليم�ي عل�ى نف�سھا ف�ي اcختب�ار التح�صيلي المعرف�ي البع�دي، ويع�زى ذل�ك ال�ى وض�وح مراح�ل 
البرنامج، وتعرف مدرسي ومدرسات التربية الفنية على اcھداف التدريبية المعرفية والمھارية الخاصة بك�ل 

 .خطوات بصورة متسلسلة مرحلة تعليمية مما يسھل عليھم عملية متابعة ال
 تف��وق المجموع��ة التجريبي��ة الت��ي ت��دربت عل��ى محت��وى البرن��امج الت��دريبي الم��صمم عل��ى وف��ق مب��ادئ واس��س -٢

الت��صميم التعليم��ي عل��ى نف��سھا ف��ي اختب��ار اcداء المھ��اري البع��دي لمھ��ارات اcخ��راج للم��سرح المدرس��ي، 
 اcخ�راج ونم�اذج م�سرحية اع�دت ف�ي ويعزى ذلك الى وضوح خطوات التدريب من خNل ع�رض مھ�ارات

البرن��امج الت��دريبي لك��ي يتع��رف عليھ��ا اف��راد المجموع��ة التجريبي��ة بع��د تھيئ��ة م��ستلزماتھا كامل��ة، واس��تعمال 
cداء بصورة صحيحةاcنتق�ال م�ن و دوات، وتنفيذ اcبناء المراحل التدريبية بشكل منطق�ي متسل�سل، وع�دم ا



جزئة المھارات الى ابسط صورة عن مھارة السابقة بصورة تامة وذلك بت المھارة الى مھارة اخرى اc باتقان
  .طريق اcھداف السلوكية اcدائية

  : اما اھم التوصيات فھي
اعتماد البرنامج التدريبي الذي جرب في تدريب مدرسي ومدرسات التربية الفني�ة عل�ى مھ�ارات اcخ�راج  -١

المعلوم��ات واتق��ان المھ��ارات لھ��م اثن��اء ال��دورة للم��سرح المدرس��ي، لثب��وت جدارت��ه وفاعليت��ه ف��ي اك��ساب 
  .التدريبية

استفادة مراكز التدريب والتطوير التابعة لوزارة التعليم الع�الي والبح�ث العلم�ي وك�ذلك وزارة التربي�ة م�ن  -٢
البرن��امج الت��دريبي المعتم��د عل��ى وف��ق مب��ادئ واس��س الت��صميم التعليم��ي لت��دريب المNك��ات التدري��سية ف��ي 

 لNطNع على نظريات ونماذج التصميم التدريبي وتحليل المھارات، واستخدامھا في مواد تخصصات الفنون
  .دراسية اخرى متنوعة

  


