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مشكالت االلقاء لدى طلبة المرحلة االعدادية
من وجهة نظر مدرسي ومدرسات التربية
الفنية
وضاح طالب دعج

كلية التربية االساسية  /جامعة ديالى

ملخص البحث :
يرمي البحث الحالي الى التعرف على ما يأتي :
اوال – مااا مالااكالل االلاااا التااي يواجاااا طلبااة المرحلااة م ان وجاااة ر اار مدرسااي
ومدرسال التربية الفرية ؟
ثاريااا – مااا الحلااوم الماترحااة لمالااكالل االلاااا عرااد طلبااة المرحلااة االعداديااة ماان
وجاة ر ر مدرسي التربية الفرية ؟
ولتحايق اهداف البحث اساتدد الباحاث ماراج البحاث الو افي  ,وكاان مجتما
البحث مكون من مدرسي ومدرسال التربية الفرية في المدارس االعدادية فاي ضضاا
بعاوبة المركز والبالغ عدده ( )08مدرسا ومدرسة  ,ضا بادتياار عيراة اساتطالعية
متكوره من (08مدرساين ومدرساال ) الاكلل رسابة ضادرها ( )%0,,1مان المجتما
اال االي وزا الباحااث علاايا اسااتبيان مفتااوح يحااوي الس ا ام االتااي ( :مااا مالااكالل
االلاااا التااي تواجااه طلبااة المرحلااة االعداديااة ماان وجاااة ر اارك وماااهي الحلااوم
الماترحااة ؟)  ,وبعااد جم ا االسااتبيان وتفريلااه ماان ضباام الباحااث ت ا اعااداد اسااتمار
استبيان ثارية ر مل على الكم فارال متكوره ( ),0فاار (مالاكلة ) ارفاا الباحاث
الى ( ) 6مجاالل هي ( مجاام الللاة العربياة  ,مجاام الرطاق السالي  ,مجاام الاتحك
بالترفس  ,مجام ضو ال ول  ,مجاام تارياال االلااا  ,مجاام التعلاي )  ,وبعاد تكاوين
ه ا ا االسااتمار وزعاااا الباحااث علااى عيرااة ر يس اة عااددها ( )08مدرس اا ومدرسااة
الكلل رسبة ضدرها ( )%18من المجتم اال لي من غير افراد العيراة االساتطالعية
.
ضا الباحث بإيجااد االساس العلمياة للمايااس (االساتبيان) فأوجاد ادق االدا مان
دااالم ال اادق ال اااهري و ل ا بعرضاااا علااى مجموعااة ماان الدباارا  ,امااا ثبااال
الماياس فت استدراجه من دالم ( االدتبار واعاد االدتبار).
وبادف الح وم على رتا ج البحث استدد الباحاث الوساا م االح اا ية المتمثلاة
بمعاماام ارتباااط بيرسااون السااتدرا ضيمااة الثبااال  ,ومعادلااة فيالاار لحساااب الوسااط
المرجح  ,والاوزن الم اوي للمالاكلة  ,ثا بعاد لا رتاب الباحاث المالاكالل فاي كام
مجام ترتيبا ت اعديا برا على حد المالكلة ووزراا الم وي  ,ومن ث رتب الباحاث
تل المالكالل ترتيبا ت اعديا من دون المجاالل.
وفي ضو رتا ج البحث او ى الباحث بجملة تو يال تعد حلاوم لتلا المالاكالل
 ,كما وض جملة من الماترحال استكماال للبحث .
مشكلة البحث :
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يالاد العال اليو تادما علميا وتكرولوجيا ها ال أدى الى تاد العلو والمعارف فاي
جمياا فروعاااا فااازدادل موضااوعال الدراسااة فااي الماااد الواحااد  ,كمااا تفرعاال
الموضااوعال وتالااعبل مجاالتاااا  ,واسااتحدثل فااروا مدتلفااة فااي العلااو والفرااون
واآلداب  ,وأ ااابح لزاماااا ا علاااى الفااارد أن يتااازود بكثيااار مااان المعاااارف والدبااارال
واالتجاهال والماارال  ,حتى يستطي أن ياتفا المجتما المعا ار الا ي يعايف فياه
ويتكيااف م ا متطلبااال الع اار وأحداث اه التااي أ اابحل تدض ا لا ا ا التاااد العلمااي
والتكرولوجي  ,وب ل يستطي ه ا الفرد ان يبري جسرا بيره وبين العاال ويجاد لرفساه
فة التميز على الرغ من كم التطور الحا ام مان حولاه  ,ولعام التوا ام الفعاام
والتأثير في الماابم من اولى تل ال فال التاي يجاب علاى الفارد ان يتارااا  " ,لا ل
تعد تربية ال ول وفن االلاا من اه تل والد ا ص والمميزال التي تضفي على
االرسااان اافال فريااد تكماام فيااه الد ااية االرسااان الجديااد  ,فيمااا ا ا تااوافرل فيااه
الالروط االرسارية االدرى المطلوبة "
(عبد الحميد  ,بدري  ,0808 ,ص)01
وان الد ا ص الرفسية والادرال الماارية لطلبة المرحلاة االعدادياة تادفعا الاى
السعي ورا جعم الد ياتا في حالة من التميز والتألق  ,وه ا راتج عن د اا ص
مرحلة المراهاة التي يمرون باا ولعم افضم مايدلق التميز هو امكارية التعبيار عان
االفكار والمالاعر ؛ وال ي توفرا تربية ال اول وفان االلااا مان داالم الاادر علاى
التوا اام م ا االداارين وبرااا جسااور العالضااة م ا محاايطا  .غياار ان الباحااث الحا
وماان دااالم مياادان عملااه كماادرس لتربيااة الفريااة وبالتحديااد اثرااا اضامااة مراسااي يااو
الدميس والمراسبال المدتلفة التي يت االحتفام باا ؛ ومارجارال الدطاباة والمسارح
المدرسي التي تايماا دا ر الرالااط الفراي وجاد ضاعفا واضاحا فاي ادا الطلباة بالاكم
عا في ه ا المالااركال الفرياة  ,مماا دلاق مالاكالل مدتلفاة الاوهل االلااا وجعلاه
رتيبااا ومزعجااا احيارااا  ,لا ا ا وتأسيسااا علااى مااا ساابق سااعى الباحااث للتعاارف علااى
مالكالل االلاا وتحديدها من دالم وجااة ر ار مدرساي التربياة الفرياة  ,لا ل فاان
البحث الحالي يحاوم االجابة عن الس ام االتي :
(( ما مشكالت االلقاء التي يعاني منها طلبة المرحلة االعدادية من وجهة نظر
مدرسي التربية الفنية ؟))

اهمية البحث والحاجة اليه :
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 -0ياااد البحااث الحااالي اهميااة كباارى لااوزار التربيااة العراضيااة وبالتحديااد لمديريااة
الرالاط المدرسي في مجام العروض المسرحية من دالم تحديد مالاكالل االلااا
عرد طلبة المرحلة االعدادية بادف تجرباا .
 -,يفيد البحث الحالي في الكالف عن مالكالل االلاا عراد طلباة المرحلاة االعدادياة
لتكون مرطلاا رحاو الكالاف عان مالاكالل فرياة ادارى لفاتح افااق جديادا لداوض
تجارب فريه بجوارباا الوجدارية والمعرفية والماارية .
 -1ياد البحث الحالي حلوال ماترحة لمالكالل االلاا عراد طلباة المرحلاة االعدادياة
بادف جعلا اكثر ضدر على التعبير والتوا م م االدر .
اهداف البحث :
يادف البحث الحالي الى االجابة عن االس لة االتية :
اوال – ما مالكالل االلاا التي يواجاا طلبة المرحلة من وجاة ر ر مدرسي الللاة
العربية .
ثاريا – ما الحلوم الماترحة لمالكالل االلاا عرد طلبة المرحلة االعداية من وجااة
ر ر مدرسي التربية الفرية .
حدود البحث :
 . 0مدرسو ومدرسال ماد التربية الفرية في االعاداديال الراارياة التابعاة لاوزار
التربية العراضية في مركز بعاوبة لعا الدراسي (),80,-,800
تحديد المصطلحات :
 -1المشكلة :
للة  " :االكم االمر  ,التبس  ,وامور االكام  ,ملتبسة  ,وبيرا االكلة أي لابس ...
وه ا ا الااي االااكم  ,ومرااه ضياام لالماار المالااتبه مال اكم  ,واالااكم علااي االماار ا ا
ادتلط( ".ابن مر ور  ,0816 ,ص)113
ا طالحا  :هو االضطراب الحا م في مكان ما  ,بحيث يعيق اور االاليا
بالكلاا ال حيح ويجعم مراا اهر سلبية ( ".الدالدي  ,0800 ,ص)6
عرفاا (لتري  )E.Littreبأراا " :كم عا ق ياف مارعا لتحايق هدف معين ,
ويبعث رزعة التحدي  ,ويتطلب اجتيازا الكثير من الجاد والتفكير .
()Emil , Litter , 1987 , p 52
(وجا في ضاموس كود  )Goodباراا  ":حالة اهتما او اربا حاياي او
ا طراعي وحلاا يتطلب تفكيرا تأمليا ")Good,1973,p.483 ( .
التعريف االجرائي للمشكالت  (:هو التالويه غير الما ود الحا م عرد االلاا
رتيجة عد ضدر الفرد في تر ي ترفسه او الجام بماارال االلاا او الاواعد الللوية
).
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 -2االلقاء :
"عرف العرب الادما فن االلاا في محاولة تالو الاران الكري  ,وسموا
التجويد يعري االتيان بماهو جيد عرد الرطق  ,و ل عن طريق اعطا كم حرف
حاه من فال الجار  ,الامس  ,االرفجار  ,االحتكا ,الترضيق ,والتفدي ,والمد ,
والا ر( "...ابو العدوس,,808,ص)001
عرفه ابو العدوس بانه-:
" هوفن استددا الكلمة استدداما م ثرا في مجاالل االت ام بالجماهير المدتلفة
,كالدطبة والمحاضر واال اعة والتمثيم "...
(ابوالعدوس,,808,ص)001
وعرفه عسر بانه-:
"وهو فن الرطق بالكال على ور توضح الفا ه ومعاريه ".
(عسر,0881,ص)1
وعرفه عبد الحميد وبدري -:
"هو الفن او الادر على التكري (االسلوب او الماار الفرية) ال ي يستطي باا
الملاي ان يو م افكارا واحاسيسه وعواطفه حسب الموضف  ,او المواضف المتلير
الى االدرين بالكم سلي من حيث الرطق السلي واالدا ال وتي"...
(عبد الحميد,فريد,0800,ص)08
من خالل التعريفات السابقة يتضح انها جميعا اشتركت في ان االلقاء هو-:
فن رطق الكال وفق ماارال فرية محدد بادف ا اار ل الكال بالكم م ثر في
المتلاي .
وضد تبرى الباحث تعريف (عسر) لمال مته للبحث الحالي وال ي يريد الباحث من
دالله تحديد مالكالل االلاا لدى طلبة المرحلة االعدادية.
 -4المرحلة اإلعدادية:
"هي المرحلة التي تلي المرحلة المتوسطة أو ما يعادلاا وتستمر لمد ثالث سروال
على أن ال يتجاوز عمر الطالب فياا الحادي والعالرين للبرين والثالثة والعالرين
للبرال"
(وزار التربية العراضية  , 0833,ص)1
التعريف االجرائي  :هي المرحلة الدراسية التي تلي المرحلة المتوسطة او ما
يعادلاا وتستمر ثالث سروال وتكون ه ا المدارس تابعة لوزار التربية العراضية
بالكم مطلق.
الفصل الثاني
يعااد االلاااا واحاادا ماان المجاااالل التااي ال يمكاان ان تاادرس او تبحااث لوحاادها ,
بمعاازم عاان جوارااب وموضااوعال اداارى  ,ا ياارى الباحااث ان االلاااا فااي الللااة
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العربيااة مر ومااة متكاملااة تتكااون ماان مجموعااة عرا اار مراااا مااا يتعلااق ب االتحك
بالترفس  ,وما يتعلق بماارال ال ول  ,وما يتعلق بإتاان الرطاق بالللاة العربياة مان
حيث مدار الحروف والحركال والاواعد االعرابية  ,ومن ث ياأتي دور اتااان ماا
يعاارف بتاريااال االلاااا لتكااون االطااار الجااام لكاام ه ا ا العرا اار وغيرهااا  ,ل ا ى
سوف رتراوم ه ا الجوارب االرب في البحاث الحاالي لتساايم تحدياد المالاكالل التاي
يعاري مراا طلبة المرحلة االعدادية .
 -1التحكم بالتنفس واهميته في االلقاء -:
تعد عملية الترفس واحد من اه العمليال التي تلاي ب اللاا على الملاي سلبا
وايجابا في اثرا االلاا  ,فال سبيم للو وم الى الاا جيد من دون التحك
والسيطر على الترفس  ,ال ي هو باألساس عملية فسيولوجية تساعد على ديمومة
الحيا  ,وتتضح اهمية الترفس في األلاا كوراا العملية التي تساعد اجاز الرطق في
تكوين ال ول البالري في مراحلة االربعة (التحري – الت ويل – التاوية –
التالكيم ) فبلير الترفس ال يت ال ول  ,فاوا الزفير هو المحر إلرتا كم
ول  ,والزفير بحاجة الى الايق كاف  ,حتى يكون هو ايضا كافيا  ,واالرسان
ال ي لديه الادر الكافية على التحدث ب ور مستمر من دون ا اار اللاثال هو
ل ال ي يددر اكبر كمية من الالايق دادم الر تين " ,فالترفس ال حيح ال ي يجب
ان يدركه الملاي  ,هو ل ال ي يت بفعالية مالتركة بين عضالل البطن والحجاب
الحاجز والر تين  ,مما يتيح ضدرا اكبر من اربساط الحجاب والر تين  ,السترالاق
اكبر كمية من الاوا في الالايق"
( الدالدي  ,0800 ,ص)001 – 00,
"ولاد االار (غروتوفسكي) الى كيفية الترفس ال حيح  ,وال ي اعتمد فيه على
طرق الترفس عرد اليوغا اليابارية والمسرح (الكالسيكي ال يري)  ,فاو ضد ضس
الترفس الى ثالثة طرق  ,االوم علوي ( دري ) وهو الترفس ال ي يعتمد على
الجز االعلى من الر تين (الافص ال دري فاط) وهو ترفس ال يايئ كمية هوا
كافيه  ,والثاري سفلي (جوفي) ويا د به البطري  ,وهو ال ي يعتمد على الجوف
فاط دون استعمام ال در  ,اي اد كمية هوا باستددا عضالل البطن والحجاب
الحاجز فاط  ,واالار ان ه ا الروا يستدد عاد في مدارس المسرح  ,اما الروا
الثالث فاو ترفس كلي ( دري وجوفي ) وهو ال ي رطلق عليه الترفس ال حيح
("...غروتوفسكي,080, ,ص)086
ان سو الترفس في االلاا يجعم الملاي في حالة الد  ,ألره يفاد كمية كبير من
الاوا في بداية الجملة مما ي دي الى ابتالا بعض احرف الكلمال التالية بسبب
عد وجود هوا كاف إلرتا الحروف وه ا يجعم المعرى مالوها ؛ ورتيجة ل ل يت
الالد على االوت ار ال وتية في محاولة لالحتفا بكمية الاوا  ,مما ي دي الى توتر
جااز الرطق كله  ,وب ل يعوق الكال بدال من ان يساعد عليه  .لا ا يجب على
الملاي ان يتان التحك بالترفس بالالكم ال ي يوفر له راحة عرد االلاا  ,ومن ه ا
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الباب فاد بحث موضوا التحك بالترفس في فن المسرح كثيرا  ,وتعمق المسرحيون
في دراسته وتأثيراته على االلاا ووضعوا له تمارين كثير تساعد الملاي في
توفير طاضة ترفسية جيد  ,ولعم من اوم ه ا التمارين وجب على الملاي ان يوفر
كمية كافية من الاوا في دادم الر تين اثرا عملية الالايق  ,واستثمارا وت ريفه
م ا لكلمال بحيث يكون موزعا توزيعا كافيا حتى ارتاا الجملة او العبار في
عملية الزفير وال ي رفه مر واحد  ,ل ل يحتا الملاي الى ادرا عميق لا ا
العملية  ,وتحك في عضالل البطن والحجاب الحاجز والافص ال دري  ,وال يت
ل اال من دالم تمارين معيره االار الياا (سامي عبد الحميد ) في كتابه تربية
ال ول .
من ال ي تاد يمكن الاوم ان الو وم للترفس ال حيح يت من دالم امرين هما:
أ"-اد كمية من الاوا بدون توتر على ان يكون الالايق سريعا ومن االرف وبدون
ول.
ب -ت ريف هوا الزفير بالكم يسمح لرا ان ر م الى رااية الجملة دون ضلط
على االوتار ال وتية  ,بمعرى االضت اد في ضخ الاوا  ,وايجاد حالة تجارس بين
الاوا وبين زمن الجملة  ,وال يمكررا ان رح م على رتا ج طيبة من هاتين
العمليتين المتالزمتين اال ا ا كان الجس بحالة استردا وكان الاوا معتدال  ,عرد
تكون اجاز الترفس و ال ول مرتاحة وتكون اعضا الجس بأوضاعاا ال حيحة
( ".عبد الحميد  ,د.ل,ص)08
 .2قوة الصوت وأهميته في االلقاء :
تعد ضو ال و واحد من اه المتطلبال التي يحتاجاا الممثم والملاي  ,وال
را د باو ال ول هرا ال راخ طبعا  ,فال ول المتمكن هو ال ي يجب ان يكون
طيعا وملورا وضويا وم ثرا  ,وضد البه ستارسالفسكي الممثم و الملاي ال ي ال
وتا معبرا  " ,باألدرس ال ي يمتل مالاعر رضياة  ,والفافة يكراا
يمتل
أ أ وتية من فمه ,
لمحبوبته ولكره اثرا التعبير عن تل المالاعر  ,تدر
الوهل العورا الرا في دادله و ال االمر يحدث م الممثم والملاي ال ي لديه
احساس جيد اال ان لديه معطيال وتية ردي ة "
(ستارسالفسكي  ,د.ل ,ص)68
ل ل تعد ضو ال ول من االمور المامة والتي ترتج عبر مراحم  ,فبعد ان
ي ار ال ول في مرحلة التحري والتي تعرف اداتاا بالمحر يأتي دور مرحلة
الت ويل والتي تعرف أداتاا التي بالم ول وفياا يدر ال ول ضعيفا و ل ل
فاو يحتا الى ما ياويه ويفدمه ويت ل في مرحلة التاوية والتي اداتاا المفد
وفياا يحدث زياد لكمية ال ول ومادار دفعه الى الدار عرد يكون ال ول
ضويا  ,...وتتوضف تل الاو على سعة الر تين ورسبة ضلط الاوا الى الدار من
جارب  ,وعلى التجاويف ومادار مرورتاا من جارب ادر فكلما كارل تل التجاويف
واسعة كان احباا ضوي ال ول  ,وتعتمد ضو ال ول على عاملين هما االي ام
و الررين ( .عبد الحميد ,د.ل,ص)1,-0
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أ -االيصال :
ول الممثم (الملاي ) في الو وم الى ابعد مسافة بال ضسر,
"ويا د به ضدر
وبلض الر ر عن الطباة ال وتية التي يلاى باا " (دين ,0801,ص)016
ولو تأملرا معرى االي ام ودضارا فيه سوف رجدا مدتلفا تماما عن ال راخ  ,غير
اره وفي الوهلة االولى ر راما واحدا  ,لتكويررا فكر داط ة مفادها اررا عردما رريد
وترا الى ابعد الدص موجود في المكان ال ي رحن فيه (سوا في ضاعة
ان رسم
الدرس او مسرح او مسجد  ...الخ) فيجب ان ر رخ ,غير ان االي ام هو ماار
يت التو م الياا من دالم التمرين  ,بحيث يستطي الملاي من داللاا ان يو م
وته الى ابعد راطة في محيطه دون جاد وضسر  ,ويت ل بتدعي الحجاب
الحاجز والسيطر على الترفس  ,وال ي يت بأد كمية كافية من الالايق وادراجه
بادر كبير من الثبال بحيث يحاف ال ول على روعيته ويمكن للملاي ان يراله
بيسر  ,وا ا ل يتمكن الملاي من ل تحوم وته الى راخ مالوف ال يتضح
للسامعين .
ب -الرنين :
" الررين هو ال ول زا د داا  ,سوا كان ال ول رفيعا ا غلي ا  ,ويتكون
الررين رتيجة تراك اال دا وكلما زادل اال دا زاد الررين ( ".عبد الحميد,
بدري ,0808,ص )86
ويعد الررين اهر وتية فيزيا ية تجعم جس ما يتحر بواسطة ب بال جس
ادر  ,كما يحدث م العود مثال حين يسبب ت ب ب الوتر في ج ب جس العود رحو
الت ب ب  ,والجس ال ي ياو بتضدي ال ول يسمى ( (Resonatorاو جس ررارا
 ,او مررارا او مضد ول (.الدالدي  ,0800 ,ص)013
ويحدث الررين في اربعة تجاويف رتيجة ا طدا ال ب بال ال ادر من الوترين
ال وتيين في جدران ه ا التجاويف  ,والتي تسمى (بحجرال الررين) وه ا
التجاويف هي التجويف االرفي وتجويف الحلاي و التجويف الفمي وتجويف الالفتين
 .وكلما كارل تل المرارين او مضدمال ال ول متسعة وحيوية كان الررين اكثر
فا وضو  ,فاي تكسب ال ول تضديما ورريا وتزيدا جماال وجا بية  ,ولتحايق
الررين رحتا الى التدريب المستمر لتاوية وتوسي تل االجسا الررارة  ,غير اررا
سوف رواجه عا اا يتطلب التللب عليه الزياد في التمرين  ,وه ا العا ق هو ان
الكم وحج تجويف االرف ثابتان  ,ل ا فتأثيرهما كحجرال ررين ثابل  .فال سبيم
لتوسعتاما من دالم التمرين  ,غير ان التمرين يلعب دورا في تاي تاما ويمرحاما
استعدادا كافيا ال اار الررين .
(عبد الحميد  ,وبدري ,ص ص ) 003-006
(دين ,0831 ,ص ص )010 -018
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"وال يات ر دور الررين على الراحية الجمالية فحسب بم يعطي ال ول امكارية
االستجابة لمتطلبال الرص بالرسبة للملاي والفعم في العمم المسرحي بالرسبة للممثم
(".غروتوفسكي ,080, ,ص ص)0000-00,
وهرا روعان من الررين ال وتي  ,وترتمي الحروف الى احد الروعين بحسب مكان
تكوراا وطرياة دروجاا وه ان الروعان هما :
الرنين الحلقي  :ويتكون في التجويف الفمي والتجويف البلعومي وتت ف به
حروف العلة .
الرنين االنفي :ويتكون في التجويف االرفي ويت ف به حروف الرون والتروين .
والررين المالتر يتكون في التجويفين االرفي والحلاي معا ويت ف به حرف المي .
(عبد الحميد ,د.ل ,ص )10
*وللرض تحايق فة الررين في ال ول فارا بعض التدريبال التي تساعد في
ا اارها وجعلاا سمة مرافاة له تضفي عليه روراا وجماال فيكون مررا طيعا  ,وه ا
التدريبال هي التمرين على ضرا السالل الموسياية حيث تجعم جدران ه ا الحجر
اكثر ضدر على ا اار فة الررين .
.1النطق السليم لمخارج الحروف وأهميته في االلقاء :
للعلما في عدد مدار الحروف ثالثة م اهب هي :
اوال -م هب الدليم بن أحمد وأكثر الرحويين  ,وأكثر الارا  ,ومرا ابن الجزري
إلى أراا سبعة عالر مدرجا ا.
ثاريا  -م هب سيبوبه ومن تبعه ,ومرا الالاطبي إلى أراا ستة عالر مدرجا ا.
وثالثا  -م هب ضطرب والجرمي والفرا إلى أراا أربعة عالر مدرجا فمن جعلاا
سبعة عالر مدرجا ا جعم في الجوف مدرجا ا واحدا  ,وفي الحلق ثالثة  ,وفي
اللسان عالر ,وفي الالفتين اثران  ,وفي الديالو واحدا ومن جعلاا ستة عالر
أساط الجوف  ,ووزا حروفه وهي حروف المد الثالثة على بعض المدار ,
فجعم األلف من أض ى الحلق م الامز  ,واليا من وسط اللسان م غير المدية ,
والواو من الالفتين م غير المدية ومن جعلاا أربعة عالر أساط مدر الجوف
كسيبويه  ,وجعم مدار اللسان ثمارية  ,بجعم مدر الال والرون والرا مدرجا ا
واحدا وسوف يتب الباحث الم هب األوم لاليوعه عرد اهم الللة  .وه ا المدار
السبعة عالر تسمى المدار الدا ة يجمعاا دمسة مدار تسمى المدار العامة
وهي  :الجوف  ,والحلق  ,واللسان  ,والالفتان  ,والديالو  .وضد رتب العلما
مدار الحروف باعتبار الاوا الدار من دادم الر ة مت عداا إلى الف  ,فيادمون
في ال كر ما هو أضرب إلى ما يلي ال در  ,ث ال ي يليه وهك ا حتى يرتاوا إلى ماد
الف وهي :
(* ) (ميمون الخالدي  ,استاذ في قسم المسرح  ,كلية الفنون الجميلة  ,جامعة بغداد  ,مقابلة شخصية
معه في مبنى قسم المسرح بتاريخ  ,2102/2/2الساعة .)00,51 -01,51
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المخرج األول  :الجوف  ,وهو الدال الدادم في الف و الحلق ويدر مره أحرف
المد الثالثة  ,وهي الواو الساكرة المضمو ما ضبلاا ,واليا الساكرة المكسور ما ضبلاا
 ,واأللف ,وال تكون إال ساكرة ,وال يكون ما ضبلاا إال مفتوحا  ,وتسمى ه ا
األحرف بالجوفية لدروجاا من الجوف  ,والاوا ية الرتاا اا بارتاا الاوا .
الثاني  :أض ى الحلق  ,أي  :أبعدا مما يلي ال در ,ويدر مره حرفان  ,الامز
و الاا  ,و الفا فأض ى الحلق مدر كلي مراس إلى مدرجين جز يين متااربين ,
يدر من أولاما مما يلي ال در الامز  ,ومن ثارياما الاا .
الثالث  :وسط الحلق ,ويدر مره العين و الحا الماملتان  ,فوسط الحلق ك ل
مدر كلي مراس إلى مدرجين جز يين متااربين ,ويدر من أولاما العين ,ومن
ثارياما الحا .
الرابع :أدرى الحلق  ,أي  :أضربه مما يلي الف ويدر مره اللين والدا  ,فأدري
الحلق – أيضا ا  -مدر كلي مراس إلى مدرجين جز يين متااربين  ,يدر من
أولاما اللين ,ومن ثارياما الدا  ,ويعل مما تاد أن في الحلق ثالثة مدار كلية
 ,وكم مدر مراا فيه مدرجان جز يان متااربان ,وكم مدر يدر مره حرف ,
وتسمى ه ا األحرف الستة حلاية لدروجاا من الحلق .
الخامس  :أض ى اللسان ,أي  :أبعدا مما يلي الحلق  ,وما يحا يه من الحر األعلى
,ويدر مره الااف.
السادس  :أض ى اللسان وما يحا يه من الحر األعلى تحل مدر الااف  ,ويدر
مره الكاف  .ه ا  ,وإرما ل رجعم أض ى اللسان مدرجا ا كليا ا مراسما إلى مدرجين
جز يين كأض ى الحلق؛ ألن أض ى اللسان فيه طوم  ,وبين موضعي الااف والكاف
بعد بدالف أض ى الحلق وياام لا ين الحرفين لاويان رسبة إلى اللاا  ,وهي لحمة
مالتبكة بآدر اللسان .
السابع  :وسط اللسان وما يحا يه من الحر األعلى  ,ويدر مره ثالثة أحرف هي
الجي والالين واليا غير المدية .وتسمى ه ا األحرف الثالثة الجرية ؛ لدروجاا
من الجر الف  ,أي مرفتحه .
الثامن  :إحدى حافتي اللسان  ,وما يحا ياا من األضراس العليا  ,ويدر مره
الضاد المعجمة ,ودروجاا من الجاة اليسرى أسام  ,وأكثر استعماال ومن اليمرى
أ عب وأضم استعماال ومن الجاربين معا أعز وأعسر ,وضد ضيم في تحديد الحافة إن
أولاا مما يلي الحلق ما يحا ي وسط اللسان بعيد مدر اليا  ,وآدرها ما يحا ي
آدر الطواحن من جاة دار الف .
التاسع  :ما بين حافتي اللسان معا بعد مدر الضاد ,وما يحا ياما من اللثة أي :
لحمة األسران العليا ,وهي لثة الضاحكين والرابين والرباعيتين  ,والثريتين العليين ,
ويدر مره الال  ,وضيم دروجاا من الجاة اليمرى أمكن عكس الضاد.
العاشر  :طرف اللسان وما يحا يه من لثة األسران العليا تحل مدر الال ضليال
ويدر مره الرون .
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الحادي عشر  :طرف اللسان م ارا مما يلي رأسه  ,ويدر مره الرا  ,وهي
أددم إلى ار اللسان من الرون ,وتسمى ه ا األحرف الثالثة التي هي الال
والرون والرا لاية لدروجاا من لق اللسان أي  :طرفه
الثاني عشر  :طرف اللسان م أ م الثريتين العلييين  ,ويدر مره الطا فالدام
الماملتان ,فالتا المثرا الفوضية  ,وتسمى ه ا األحرف رطعية لدروجاا من رط
الف  ,أي جلد غارا .
الثالث عشر :طرف اللسان فويق الثريتين السفليين .ويدر مره ال اد ,فالسين,
فالزاي  ,وياام لا ا الثالثة أسلية لدروجاا من أسلة اللسان  ,أي  :ما دق مره .
الرابع عشر  :طرف اللسان م طرفي الثريتين العلييين  ,ويدر مره ال ا ,
ال ام  ,الثا  ,وياام لا ا الثالثة لثوية ,لدروجاا من ضرب اللثة .
الخامس عشر  :بطن الالفة السفلي م طرفي الثريتين العلييين  ,ويدر مره الفا .
السادس عشر :الالفتان معا ا  ,ويدر مراما البا الموحد فالمي  ,فالواو غير المدية
بيد أن الواو بارفتاحاما ضليال والبا والمي بارطباضاما  ,وارطباضاما م البا أضوى من
ارطباضاما م المي  .وه ا األحرف األربعة ,أي ( الفا  ,والبا  ,والمي  ,والواو)
تسمى الفوية لدروجاا من الالفة  ,وإن كان بمالاركة غيرها في الفا .
السابع عشر  :الديالو  ,وهو أض ى األرف ,ويدر مره حرفا اللرة ,وهما الرون
والمي في حا لة إدفا اما أو إدغاماما بلرة ,فيتحوالن عن مدرجاما األ لي إلى
الديالو في هاتين الحالتين ,ويدرجان مره فاط ,أما في حالة تالديدهما مثم :إن,
وث  ,فيدرجان من مدرجاما األ لي السابق ال ي هو طرف اللسان بالرسبة للرون,
والالفتان بالرسبة للمي م دروجاما من الديالو  .وأما في حالة تحريكاما ,أو
إسكاراما م ارتين فإراما يدرجان من مدرجاما األ لي فاط ,فلاما ثالث حاالل .
http://www.halqat.com/Book-13.html
تاريخ دخول الموقع 2112/2/8,
 .4تقنيات االلقاء
اوال  -المهمات الرئيسة لفن االلقاء :
يعد االلاا الجيد من الوسا م المامة التي ال يمكن اغفالاا فاي تمرح من يتاراا
حضورا وج با عرد كالمه وتبعد الرتابة والملم عن حديثة  ,اضافة الى ما يتحلى به
المتكل من فال من راحية ال ول واالدا وت بح ماماته اوس من اعتبارا
وسيلة للتفاه بين الراس بم تتعداا الى تطوير ه ا الوسيلة واستدداماا في المجاالل
الثاافية واالعالمية المدتلفة  ,واه ه ا المامال هي :
 )1نقل المعاني  " :يرتبط موضوا رام المعاري في ه ا المجام ارتباطا ضويا
واساسيا بالكلمة وكيفية ادا اا وتيا حيث ان ه ا الكلمة تمر في طريق تو م بين
ال ي ي وغ الكلمة وبين ال ي يسم الكلمة  ,وتبدا الدطو االولى من ه ا الطريق
في فا الكلمة ومحتواها في رطاق الجملة والعبار وموض ه ا الكلمة  ,ث تأتي
الدطو الثارية في معرفة كيفية رام ه ا الكلمة الى االسماا وهي تحمم المعرى
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الحاياي لاا ال ي ض دا من اغاا (الم لف) حتى ي م ل المعرى الى
المستم  ...وال يت رام المعاري ا ا ل يدرس الملاي الرص دراسة دضياة وتستربط
افكار م لفه وفلسفة  ,باإلضافة الى فا المعرى المتدفي ورا الكلمال باإلضافة
الى المعرى ال اهري (".عبد الحميد ,د.ل,ص)01
ويت رام المعاري بالوسا م التالية اضافة الى وضوح الكلمال وه ا الوسا م هي
 :التاطي  ,والترلي  ,والتركيز .
 )2ايصال المشاعر  :ان اي ام المالاعر واالحاسيس التي يتحسس باا الممثم او
المتحدث في اثرا رام معاري الكلمال التي يلاياا سترام الى المتلاي ا ا ما توفرل
رفس الالروط التي جعلل تل المالاعر تثار في رفس المتحدث وا ا ما حركل
المراولة اليه من ضبم ل المتحدث  ,والمالاعر ال ترام بمجرد ال ول والكلمال ,
بم البد من ان ت ور تل الكلمال ؛ وهي تحمم معاا المحفزال الالزمة لإلثار
وال بد من ان تكون الكلمال مدعومة باوى دادلية حاياية ؛ واال كارل تل
المالاعر كا بة ومدادعة وال تحر المالاعر لدى المستم  ,وهرا الكثير ممن
يمل طاضال عاطفية ضوية ولكرا ال يستطيعون التعبير عراا بسبب الموار
الجسمارية وال وتية وهك ا فان اي ام المالاعر يعتمد على دعامتين اساسيتين -:
الدعامة االولى  -:التعبير ال وتي المرافق للكلمال .
الدعامة الثانية  -:الاوى الدادلية واالحساس التا بمعاري الكلمال .
(عبدالحميد ,د.ل ,ص)81
 )3خلق الجو  :ان المامال االساسية لفن االلاا  ,دلق االجوا المراسبة لألفكار
والعواطف والمواضف المراد رالاا الى المتلاي كي يستطي التمييز بين الحاالل
و المواضف العواطف والعالضال المدتلفة ولكي يستطي ادرا المعاري واالفكار التي
ترالاا ور المادمة بواسطة ال ول ( .عبد الحميد ,د.ل ,ص)088
ثانيا  -اساليب االلقاء :
.1اسلوب االلقاء الخطابي -:
تعد الدطابة فن االضراا واالستمالة  ,مما يعري اراا تتعامم م العام والعاطفة ,
م التركيز على العاطفة ب ور واضحة  ,ول ل يعتمد االسلوب الدطابي على
عامليين اساسيين -:
أ -عر ر االضراا  -:اي اضراا المستم بالماد التي يطرحاا الدطيب واسرادها
بالمرطق والحجج والوثا ق ويعتمد ايضا على الثاة بالرفس .
ب -عر ر االثار  -:اي اثار عواطف واحاسيس المستم بلية استمالته الى
الماد المطروحة .
وعلى ه ا االساس البد من توفر بعض الالروط في االسلوب الدطابي لكي ي دي
غرضة وه ا الالروط هي -:
اوال– مال مته للمعاري  -:فالدطبة التي تدعو الى الحرب  ,وحث الجيف على
وتية زا د والى عاطفة متأججة وحماسة كبير على ان
الاتام تحتا ضو
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وتي وطباال مردفضة وضوى ضليلة والى

الدطبة الديرية تحتا
تباطى في االيااا .
ثانيا– مالمسته للسامعين  - :ا ا توجه الدطيب الى عامة الراس فيجب ان يكون
الدطاب بسيطا وموجزا وبطي ا في االيااا كي ي ثر عاطفيا في اكبر عدد ممكن ,
اما ا ا كارل الدطبة موجاة الى مجموعة من المثافين او العلما فال تحتا الى
االيااا البطي او التبسيط وغيرها  ,ويجب ان يراعي الدطيب حج الااعة وعدد
الحاضرين فكثيرا ما ي ثر المكان في روعية الدطبة .
ثالثا– مال مته للدطيب  -:على الدطيب ان يستعمم وته الطبيعي م التروي في
درجة علوا واردفاضه  ,وان يحسن التحك في ال ول فال يجاد رفسه ويفاد
السيطر على الدطبة ويتجرب االدطا المدتلفة سوا في الترفس او تبديم الحروف
او بلعاا تعريض الحرجر الى االي ا .
(السويدان  ,,808,ص)006-00,
(عبد الحميد  ,وبدري  ,0808 ,ص)00- 01
.2اسلوب االلقاء الشعري - :
عرد الاا الالعر يربلي مراعا الوزن الالعري ال ي كتبل به الا يد  .غير ان
هرا استثرا عردما يكون الحوار في المسرحية مكتوبا العرا ال اررا هرا يجب ان
رتب المعرى والرتب ارتاا الالطر او البيل فيما يدص الوضف  ,ويجب ا ن رات
ب التركيز على الكلمال ويجب ان رات بالتلوين في االلاا حتى ربتعد عن الرتابة .
(عبدالحميد  ,وبدري ,0808 ,ص)01

ثالثا  -وسائل ايصال المعنى :
 )1التقطيع :
يعد التاطي في فن االلاا من الوسا م التارية المامة التي يجب على الملاي
التعرف علياا وااللما باا ,فالتاطي ياضي بتاسي كلمال الرص الى مجموعال
كالمية (اسر)  ,يطلق البعض علياا ايااعال ربرية كالمية  ,تف م بيراا وضفال او
فوا م مرطاية  ,ولا ا الفوا م المرطاية او الوضفال و يفتان االولى  ,تجم
الكلمال في مجموعال ترتبط ببرا واحد وايااا واحد  ,والثارية تف م المجموعال
الكالمية بعضاا عن بعض وتمر ارتطا المااط ال وتية  ,وتساه في فرز
االيااا بين جملة وادرى  .ويادف تاطي الكال الى :
أ .فرز المعاري بعضاا عن بعض بحيث يستطي المستم تفريق االفكار وتسلسلاا ,
وتابم المعاري دفعة بعد ادرى  ,لتتراك في الرااية في يلة المعرى االساسي
(الفكر ).
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ب .يساعد الملاي على التللب على عوبة الاا الكال ب ور مستمر  ,ألره ال
يستطي ان ياوم كم الي دفعة واحد  ,اررا باستددا التاطي بواسطة الوضفال
(الفوا م المرطاية ) سرجعم من الكال :
 متراساا في إيااعه . مفاوما في تاديمه . عمياا في مضموره .و ل من دالم تعمارا في كم جملة  ,بالتفكير في جوهرها ومعراها الجز ي ال ي
يبري المعرى الكامم .
ل .من دالم التاطي رستطي ان رحدد عالضة كم كلمة باألدرى  ,وبالجملة التي
تلياا و وال الى الفكر العامة .
ث .يساعد التاطي على تر ي عملية الترفس بحيث رستطي المحاف ة دا ما على
كمية الاوا المطلوبة لرطق مجموعة كالمية واحد  ,وه ا ي دي من ث الى
السيطر واالستردا ال ي يجعم االلاا سلسا  ,متدفاا  ,ملورا بالرلمال والمالاعر
بعيدا عن الرتابة .
ح  .تساعد المتكل على جر ارتباا المستم الى كلمة معيرة او جملة معيرة مما له
اهمية اكثر من باضي الجمم والكلمال .
(عبد الحميد  ,بدري ,0808 ,ص)03
(ستارسالفسكي ,د.ل)0,8-008,
ورأيرا من المفيد توضيح التاطي واهميته بمثام اوردا لرا (ابن عبد ربه) في عادا
الفريد  ,ان ابا بكر ال ديق (رض) ر ر " الى رجم يبي ثوبا فاام له  :أتبي الثوب
؟ ضام العافا هللا  ,ضام  :لاد علمت لو تتعلمون  ,ضم  :ال  ,وعافا هللا "( .ابن
عبد ربه ,0861,ص)6
وللرض تحايق التاطي يت اللجو الى الوضفال(السكتال  ,الفوا م المرطاية )
والتي يت السكول الم ضل فياا بين جملة وادرى او بين كلمة وادرى او بين عبار
وادرى  ,و تعد ه ا الوضفال وسيلة لتاطي يسير الملاي برا على وضعاا في الرص
 ,كما تلعب ه ا الوضفال وعالمال الترضي دورا في تسايم الحف على الممثم
والملاي  ,اضافة الى ان ه ا العالمال تحمم كم واحد مراا رلمة وتية دا ة
تميزها عن غيرها  ,فأن التروا ال ي يح م من تتاب ه ا الرلمال يساعد في
دلق التلوين ال وتي ويبعد الملم عن اسماا الجماور .
ويفسر( ستارسالفسكي ) اهتمامه الكبير بعالمال الترضي  ,ياتي من ان لكم
عالمة ترضيمية مدلولاا الداص ورلمتاا الدا ة " فلو ح فل من (الراطة )
الد يتاا المميز لاا في اراا الكال فان الجماور لن يعرف ان ه ا الجملة ضد
ارتال وان ال الي يتبعاا في ل المعرى  ,ولو ح فل من عالمة االستفاا رلمتاا
المميز  ,فـان الجماور ال يعرف ان س ال ضد طرح يربلي االجابة عره  ...ان هرا
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ضو تعبير كبير في رلمال ه ا العالمال ولا ا اعطل ه ا االهمية لعالمال الترضي
"( .ستارسالفسكي  ,د ,ل  ,ص ص) 016- 011
ويالير (عبد الوارث عسر) الى تاسي للوضفال  ,على اساس الرااية الكاملة
والرااية الراض ة  ,فالرااية الكاملة تكون بالو وم الى المعرى الااط التا والدتا
للموضوا  ,وتسمى السكتة في الرااية الكاملة (بالسكتة الااطعة ) اما السكتة
الراض ة فاي المامة عردا الن المتكل يكون حرا في تاطي جملة بسكتال يتد
مواضعاا ويحرص فياا على ان تكون مساعد على ا اار ما يريدا من المعاري
وعلى ان تكون ادا فاعلة في التأثير على السامعين ويكون ال ول في ه ا
السكتال ما ال اعدا الى الحرجر او مرطاة الراس احيارا وفي حاالل االستركار
او االستفاا االستركاري او التأريث وعلى اي وجه فال ول ال بد ان يالعر بان
للكال باية  ( .عمر  ,0836 ,ص)088
 )2التنغيم :
ويطلق عليه ( االرعطاف ال وتي ) ويا د به االستمرار او عد االستمرار
بال ول في رااية الكلمة او الجملة  ,فا ا كان االستمرار بال ول باالتجاا
ال اعد يعري ان للكال باية حتى لو توفارا بعد ل ,وا ا اتجارا بال ول الى
الترازم ف ل يعري ان ليس الكال باية وان الفكر ضد ارتال وليس الما ود بالترلي
هرا الربر فحسب وارما اعطا راايال بعض الجمم وتا يدم على تعليااا بما يأتي
وي ار االرعطاف واضحا في الاا الالعر  ,و ل عردما يرتاي البيل ول يكن
المعرى ضد ارتاى  ,ويعتاد ان االرعطاف ال وتي ك ل وسيلة محتمة للتاطي
تساعد في رام المعاري  (.عبد الحميد ,د.ل ,ص)01
والترلي على ه ا االساس يتكون من :
أ – الد ال ول وعلوا  ,وب ل الربر يكون وسيلة او عامال ماما فيه .
ب – ادتالف درجة ال ول (الطباة ) اي استددا درجال وتية متروعة
في المااط والكلمال في الجمم .
وعلى فق ه ا يعد الترلي حا م عمليتين تحدثان في ان واحد  ,هما الرلمة
والمسار اللحري (الرلمي) والرلمة هي درجة ال ول المميز في ماط من مااط
الكلمة اوكلاا  ,اي ترلي الماط الواحد في عمو المجموعة الكالمية حسب
ضوابط التاطي  .وهرا ارواا من الرلمال فاي اما ان تكون عادية  ,كالتي
رستددماا في كالمرا العادي  .واما ان تكون رلمة عالية  ,وهرا رلمة ثالثة هي
الرلمة العالية جدا والتي تدم على امر ما او تعجب او تراضض اما الرلمة الرابعة
اعد او
فاي الرلمة الواط ة  ,وه ا الرلمال اما ان تكون ثابته او تتلير فتكون
هابطة  ,بحسب اتجاهاا ( .الدالدي  ,0800 ,ص)008-000
تساه الرلمة في رااية جمم الكال بإعطا معاري ودالالل مدتلفة ل ال الماط
,فمثال عردما رلاي جملة ( ه ا هو دياي ) فان الرلمة في رااية الجملة على كلمة
( دياي ) وتليرها  ,يعطيرا لاا عد دالالل  ,فا ا اردرا ان رلاياا بالكم تاريري
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فأررا رستدد رلمة عادية في بداية الجملة  ,و رلمة عالية في راايتاا – على كلمة
دياي – تتجه رحو الابوط  ,وا ا اردرا ان رلاياا بالكم يدم على س ام تعجبي ,
فاررا رستدد رلمة عادية في بداية الجملة  ,ورلمة عالية في ادرها تتجه رحو
ال عود  ,وا ا اردرا ان رلاياا بالكم يدم على استمرار الكال  ,فأررا رستدد رلمة
عادية في بداية الجملة  ,ورلمة عالية مستوية (ثابتة) في راايتاا ( .عسر ,0836 ,
ص)081
اما المسار اللحري المتكون من مجموا الرلمال في المجموعة الكالمية فيلعب
دورا كبيرا م الرلمة في دلق ( الترلي ) ال ي يمرح الرص دالالل ومضامين
تسا في اي ام المعرى الدضيق للمتلاي .
ويمكن ان رحدد ثالثة و ا ف للترلي هي :
و يفة رحوية  :تحديد االثبال والرفي في جملة ل تستعمم فياا ادا استفاا .
و يفة وتية  :هو دلق رسق وتي مميز  ,تالتر فيه الرلمة والمسار اللحري
في تحديد موسياى الكال .
و يفة داللية  :اي الكالف عن المعاري والمالاعر من دالم ادتالف علو
ال ول واردفاضه وك ل ادتالف الترتيب العا لرلمال المااط والجمم .
(الدالدي  ,0800 ,ص)0,0
 )1التركيز :
ويا د به ا اار الكلمة او الجملة المراد ابرازها بالطرق المراسبة بحيث تجلب
االرتباا اكثر من غيرها و ل لتأكيد معراها اال لي او لج ب االرتباا الى المعرى
الباطري ال ي يدتلف عن المعرى ال اهري وغالبا تحتا الكلمال او الجمم التي
تحمم االفكار الر يسة للم لف المسرحي الى مثم ه ا التركيز ,للرض اي ام
المعاري الحاياة التي – يا دها الم لف – الى ا هان المتفرجين واغلب الكلمال
المامة توض في اوادر الجملة وتوض الجمم المامة في اوادر المااط و ل الن
الكلمال والجمم الساباة ماهي اال ممادال او اسباب لرتا ج ت ار في الجمم االدير
للو وم الى حالة عالية من التركيز على الكلمة او الجملة .
( عبد الحميد ,د.ل,ص)00-06
و لتحايق التركيز على الكلمة تتب طرضا عد هي -:
اوال – الضغط على الكلمة  :أي التالديد على كم حروف الكلمة و ل بزياد الد
ال ول للكلمة الما ود .
ثانيا – الصمت قبل الكلمة  :أي بالتوضف عن الكال والسكول ضبم الكلمة ويجب ان
يكون هرا ارعطاف وتي رحو ال عود في الكلمة التي تسبق التوضف للداللة على
عد ارتاا المعرى وب ل التوضف رجلب ارتباا السام الى الكلمة التي بعدها .
ثالثا – االنعطاف الصوتي للكلمة  :أي تلير طباة ال ول بين االردفاض
واالرتفاا في الكلمة او حروفاا بحيث تجلب االرتباا للمعرى المستتر ال ي يكمن
ورا الكلمة.

-225-

العدد الحادي والخمسون  .مجلة الفتح  .ايلول لسنة 2102

وضاح طالب دعج

اما التركيز على جملة معيرة في الماط او في الماالة فاو ايضا له عد طرق
اهماا :
اوال – تغير الطبقة الصوتية للجملة  :سوا كارل الطباة ترتف على طباة الجمم
االدرى ا تردفض.
ثانيا – تغير القوة الصوتية للجملة  :سوا كارل الطباة ترتف على طباة الجمم
االدرى ا تام .
ثالثا – تغير سرعة الكالم في الجملة  :سوا كارل سرعة الجملة المركز اكثر ا
اضم من الجمم االدرى فاراا ستلفل االرتباا  .وهرا ضواعد ادرى عامة لتركيز
اوردتاا م ادر عد .
الدراسات السابقة :
أ .دراسة الخالدي (: )1888
اجريل ه ا الدراسة في كلية الفرون الجميلة  /جامعة بلداد  ,ورمل الى مجموعة
اهداف هي :
 تحديد اه االالكاالل في ول والاا الممثم العراضي. إلالار الى اه االسباب التي تسا في دلق ه ا االالكاالل بلية تالفياا والاضاعلياا.
 التعرف على الرواحي التي تسا في تطوير امكارال الممثم ال وتية و االلاا ية. امتاا المالاهد عبر ال ول وااللاا . دلق التأثير الرفسي والعاطفي من دالم االلاا .وبادف تحايق اهداف بحثه استدد الباحث المراج الو في التالدي ي  ,يعتمد
على تالديص ال اهر وتحليلاا وح ر تكراراتاا في ضو اهداف البحث  ,اما
حدود البحث فاو مجموعة من المسرحيال المسجلة وريا والراطاة بالللة العربية
الف حى  ,وتو م الباحث الى مجموعة من الرتا ج و التي مراا عد التمكن من
الللة العربية الف حى  ,والمباللة في ال ول وااللاا  ,والجام بتاريال االلاا ,
وتاثير الللة الدارجة في رطق الف يحة
ب .دراسة خطاوي1883م :
اجريل ه ا الدراسة في كلية الفرون الجميلة  /جامعة بلداد  ,ورمل الى
مجموعة اهداف هي :
 معرفة الية ارتا ال ول البالري . التعرف على مدى امكارية مساهمة الجاد االرساري في تطوير عملية االرتاال وتي .
 تحديد دواص ال ول البالري المال لإللاا الدرامي . دراسة د ا ص الر ا ال وتي العربي ومعرفة ومدى عالضته باإللاا . التعرف على دور المعرفة الللوية في تطوير الادر التعبيرية الم ثر لاللااالدرامي لدى الممثم .
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 تاي ة ماد الاملة في حام ال ول وااللاا لطالب الفن المسرحي فيما يدصال ول واهمية  ,وااللاا واثرا ...
 محاولة دلق مبادئ ال طبيعة تعليمية في مسالة االدا ال وتي .ولتحايق اهداف البحث استدد الباحث مراج الو في وت ل من دالم
االستعارة بعيرة من رص مسرحي لتكون رمو جا تطبيايا لالدتبار والتحليم
بادف الو وم الى الرتا ج التي حاق الباحث فياا اهداف بحثه .
ت .دراسة السالم 1881م
اجريل ه ا الدراسة في كلية الفرون الجميلة  /جامعة بلداد  ,ورمل الى برا
ر ا ماترح لأللاا في مسرح الطفم  ,وعلى وفق المستويال االتية :
 تاريال االلاا الفرية في مسرح الطفم . د ا ص االلاا في مسرح الطفم . المستوى التركيبي لعالمال العرض في مسرح الطفم .واستدد الباحث المراج الو في المسحي  ,والمم مجتم البحث وعيراته
المس ولين عن ادب وثاافة االطفام في الم سسال الرسمية  ,والمر مال
الجماهيرية  ,والفرق االهلية  ,التي تعرى بمسرح الطفم ,واستدد الباحث
(االستمار االستطالعية ) كأدا لبحثه وتو م الباحث الى ان اي دلم يطرأ على
ارتا العالمة ال وتية  ,او ارت اماا م باضي العالمال ي ثر سلبا في رجاح عملية
االت ام  ,وجعلاا على وفق ثالثة مستويال هي (ما يتعلق بالرص  ,وما يتعلق
بالملاي  ,وما يتعلق بالمتلاي ) مما دف الباحث الى برا ر ا لأللاا على وفق
المستويال الالاملة لفعله في العرض من حيث (تارياته  .د ا ه .عالماته
التركيبة ) ليالكم ما اسماا الباحث ضاعد البرا السلي في التوا م  ,وه ا ما يلتاي
واهداف بحثه .
مناقشة الدراسات السابقة :
 -0امتازل البحث الحالية عن كم الدراسال الساباة في امور عد هي :
اوال  -ان موضوا ال ول وااللاا ل يسبق ان بحث في المرحلة االعدادية بأي
الكم من االالكام ,غير اراا تااربل م دراسة ( الدالدي  )0800في اراا حددل
المالكالل وح رتاا وا ارل تكراراتاا  ,وه ا ل تتراوله الدراسة اعالا  .اما
دراسة (دطاوي  )0881فاد تراوم االلاا في الدراما  ,واضترب البحث الحالي في
دطوط عامة م دراسة (السال  )0886فاد اتجه الباحث الى برا ر ا ماترح
اإللاا في مسرح الطفم كما اره حدد الدلم ال ي يطرأ على ارتا العالمة ال وتية ,
او ارت اماا م باضي العالمال ي ثر سلبا على رجاح عملية االت ام  ,وجعلاا على
وفق ثالثة مستويال هي (ما يتعلق بالرص  ,وما يتعلق بالملاي  ,وما يتعلق بالمتلاي
) مما دف الباحث الى برا ر ا لاللاا على وفق المستويال الالاملة لفعله في
العرض من حيث (تارياته  .د ا ه .عالماته التركيبة) ليالكم ما اسماا الباحث
ضاعد البرا السلي في التوا م  ,وه ا ما يلتاي واهداف بحثه  .بيرما البحث الحالي
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اكتفى بتحديد مالكالل االلاا لدى طلبة المرحلة االعدادية من كما يراها مدرسو
التربية الفرية.
ثانيا  -امتازل البحث الحالية بان سلطل الضو على اهمية ماد ال ول وااللاا
بالرسبة الى المرحلة االعدادية .
الفصل الثالث
منهج البحث واجراءاته :
يتضمن ه ا الف م االجرا ال التي ضا باا الباحث  ,من تحديد مراج البحث و
و ف لمجتم البحث وعيرة البحث وتحديد ادا البحث وكيفية اعدادها
والوسا م االح ا ية المستددمة في تحليم وتفسير الرتا ج .
اوال  -منهجية البحث :
اتب الباحث المراج الو في لتحايق هدف بحثه  ,ألره المراج المال إلجرا ال
البحث والتو م الى الرتا ج  ,والما ود من م طلح البحث الو في بأره " كم
استا ا ير ب على اهر من ال واهر التعليمية او الرفسية كما هي ضا مة في
الحاضر با د تالدي اا وكالف جوارباا وتحديد العالضال بين عرا رها اوبيراا
وبين واهر تعليمية او رفسية او اجتماعية ادرى ".
(الزوبعي واللرا  ,0800 ,ص)10
ثانيا  -مجتمع البحث :
يتألف مجتم البحث الحالي من مدرسي ومدرسال التربية الفرية في المرحلة
االعدادية في محاف ة ديالى  /بعاوبة المركز للعا الدراسي ( ) ,80, -,800وضد
بلغ عدد ه ( )08مدرسا ومدرسة  ,ا كان عدد المدرسين ال كور(  ),,مدرسا
بيرما عدد المدرسال كان (  )10مدرسة  ,موزعين على ( )00مدرسة .
جدول ()1
يبين توصيف مجتمع البحث
عدد المدرسين

عدد
المدرسال

,,

10

عدد المدارس االعدادية
في بعاوبة المركز
00

المجموا
00
08

ثالثا  -عينة البحث :
 -1العينة االستطالعية :
ضا الباحث بأدتيار عيرة استطالعية متكوره من ( 08مدرسين ومدرسال) من
مدرسي ماد التربية الفرية  ,الكلل رسبة ضدرها ( )%0,.1من المجتم اال لي ,
ا ضا الباحث بتوجيه استبيان مفتوح لا يحوي على الس ام االتي :
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ما مشكالت االلقاء التي تواجه طلبة المرحلة االعدادية من وجهة نظرك ؟ وماهي
الحلول المقترحة ؟
 .1العينة الرئيسة :
ضا الباحث باستبعاد اعضا العيرة االستطالعية بعد اعداد استمار االستبيان ,
ف ار عدد المدرسين والمدرسال المتباي في مدارس مركز بعاوبة هو (, )38
وزا الباحث عليا استمار االستبيان برفسه وت زيار ( 8مدرسة اعدادية )
بموجب كتاب تسايم المامة ال ادر عن مديرية تربية ديالى  ,كان عدد المستفتيين
( 0,مدرسا ) والكلوا رسبة ( )%18من المجتم اال لي ورسبة ( )%68من
المجتم بعد عزم العيرة االستطالعية .
جدول ()2
يبين عدد ونسبة عينات البحث
العيرة الر يسية بعد
المجتم
استبعاد العيرة
العيرة االستطالعية العيرة الر يسية
اال لي
االستطالعية
رسبتاا
رسبتاا عددها رسبتاا عددها
عددها
08

08

0,,1
%

08

% 18

08

% 66

رابعا  -اداة البحث :
لتحايق اهداف البحث  ,اعتمد الباحث االستبارة ادا لجم البيارال والمعلومال
باعتبارها االدا المراسبة والالا عة في البحوث التربوية من اجم الح وم على
المعلومال المتعلاة بأهداف البحث ( .ابو الريم  ,0808,ص ) ,8
وضد اتب الباحث الدطوال االتية للرض اعداد ادا البحث :
ضا الباحث بتوزي استبيان مفتوح على عيرة استطالعية من مدرسين ومدرسال
التربية الفرية وجم اجاباتا و تفريلاا في استمار استبيان ر مل على الكم
فارال متكورة من ( ),0فار (مالكلة) ت توزيعاا في (  ) 6مجاالل هي مجام
الللة العربية  ,مجام الرطق السلي  ,مجام التحك بالترفس  ,مجام ضو ال ول ,
مجام تاريال االلاا  ,مجام التعلي .
خامسا -االسس العلمية لالستبيان :
.1صدق االستبيان :
تكون ادا البحث ادضة  ,ا ا كان بمادورها ان تايس ما وضعل لاياسه .
(عيوسي  ,0801 ,ص)01
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وضد استدد الباحث ال دق ال اهري من دالم عرض االستبيان على مجموعة
من *الدبرا والمحكمين المدت ين بالتربية الفرية  ,والللة العربية للتأكد من مدى
الحيتاا .
.2ثبات االستبيان :
اعتمد الباحث في ايجاد معامم الثبال على طرياة اعاد االدتبار  ,ا ت تطبيق
اعاد االدتبار على مجموعة من المدرسين والمدرسال المستفتيين في العيرة
الر يسة وبلغ عدده ( , ) 08وكارل المد بين التطبيق االوم والتطبيق الثاري (08
) ايا  ,ا االار (االارل ادمز) الى ان الفتر بين التطبيق االوم لالدا والتطبيق
الثاري لاا يجب ان ال يتجاوز اسبوعين او ثالثة اسابي .
()Adams , 1964,p85
وبعدها ضا الباحث باستددا معامم ارتباط بيرسون  ,إليجاد العالضة بين التطبياين
لكم مجام على حد  ,ا ان ه ا العامم هو اكثر معامالل االرتباط دضة  ,واليوعا.
جدول ()3
يوضح معامالت ثبات االستبيان
ل
0
,
1
0
1
6

معامالل الثبال
8,01
8,33
8,08
8,36
8,00
8,08
1,82

المجاالل
مجام الللة العربية
مجام ارطق السلي
مجام التحك بالترفس
مجام ضو ال ول
مجام تاريال االلاا
مجام التعلي
معدل الثبات

الوسائل االحصائية :
استعمم الباحث الوسا م االح ا ية االتية - :
 .1معامل ارتباط بيرسون وذلك لحساب قيمة معامل ثبات االداة
ن مج س ص – (مج س) (مج ص)
[ ن مج س ( -2مج س ) [ ] 22ن مج ص( – 2مج ص )] 2
(البياتي  ,0833 ,ص)001
.2
.3

معادلة فيشر لحساب الوسط المرجح (حدة المشكلة )
ت + 3 x 1ت + 2 x2ت1 x 3

حدة المشكلة =
تك
ت = 1تكرار االختيار (مشكلة رئيسية )
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ت = 2تكرار االختيار (مشكلة ثانوية )
ت = 3تكرار االختيار (ال تشكل مشكلة )
((Fischer, 1955, p327
الوسط المرجح 111 x
الوزن المئوي =
تك
( ديري ,0813,ص)01
الفصل الرابع
عرض نتائج البحث وتفسيرها :
يت عرض الرتا ج وتفسيرها في ضو اهداف البحث بالالكم االتي :
عرد عرض مالكالل االلاا لدى طلبة المرحلة االعدادية من وجاة ر ر مدرسين
ومدرسال لتربية الفرية  ,ضا الباحث بترتيب ه ا المالكالل لكم مجام ترتيبا
ت اعديا بحسب درجة الحد التي رالتاا كم فار ضمن المجام كما موضح في
جدوم ( , )0ث ضا الباحث بتفسير تل المالكالل.

جدول ()4
يبين ترتيب المشكالت لكل مجال ترتيبا تصاعديا بحسب درجة الحدة التي نالتها كل
فقره ضمن المجال

,

االوم

1

الثاري

0

الثالث

تكرار ال
تالكم مالكلة

0

الراب

المالكالل

درجة حد
المالكلة

ل

ترتيب
المالكلة
ضمن
المجام

تكرار
مالكلة
ر يسية

تكرار
مالكلة
ثاروية

مجام الللة العربية
الجام في الاواعد
االعرابية
الوضوف على المتحر
عد الارا ال حيحة
للحروف الامرية
والحروف الالمسية
عد تحايق االضالب

الوزن
الم وي
31.03

,6

0,

,

,,6

06,6

08

00

0,

0,81

61

,1

8

0

,,0,1

38,0

03

,8

1

,,11

30,1
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واالدغا اثرا االلاا
مجام الرطق السلي
1

الراب

6

الثالث

3

االوم

0

الثاري

8

الثالث

08

االوم

00

الراب

0,

الثاري

01

الثالث

00

االوم

01

الثالث

30.1

عد ادرا الحروف من
مدارجاا ال حيحة
الفافأ والتمتمتة اثرا
االلاا دون عارض
مرضي
ادرا الكال من اض ى
الحلق ويعرف ب(الماماة
)
ا اار ال ول من
الديالو وتعرف ب
(اللرة )

,0

08

,

,,61

00,1

,8

00

,

,,01

00,6

06

08

00

,.81

60,1

00

01

3

,,,3

31,0

مجام التحك بالترفس

08,0

ا اار اللاثال المتكرر
اثرا االلاا

00,0

عد الادر على اكمام
الجمم الطويلة التي
ياتضي معراها عد
السكول بين كلماتاا
الرتباطاا بجملة ادرى
ابتالا بعض الحروف
لفادان السيطر في
التحك بالترفس
عد الوضوف باعتدام
وتوتر بعض اطراف
الجس اثا االلاا

,1

00

0

,,1,1

08

08

,

,,0,1

08,0

,0

00

,

,,11

01

00

,8

6

,,,

31,1

مجام ضو ال ول
عد الادر على اي ام
الجمم والكلمال الى
ال فوف االدير من
الجماور
ضعف ال ول وعد
الوضوح اثرا االلاا
عد تحايق المد و
الا ر اثرا االلاا

38.3
,,

01

1

,,031

0,,1

,8

01

3

,,1,1

33,1

00

08

1

,,131

38,0
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06

الراب

03

الثالث

00

الثاري

08

االوم

,8

الثاري

,0

الثالث

مجام تاريال االلاا
عد تطبيق تارية تاطي
الجمم والكلمال بالكم
يسا في رام المعرى
عد تطبيق تارية التركيز
على الكلمال والجمم
المامة بالكم يسا في
تحايق معرى
عد تطبيق تارية ترلي
الكلمال والجمم بالكم
يسا في تحايق المعرى
عد تطبيق تارية التلوين
ال وتي اثرا االلاا
مجام التعل
عد وجود ماد تعليمية
تدرس
عد وجود تدريبال في
دروس التربية الفرية
والللة العربية
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,,031

81,0

11

1

,,131

01,0

,1

01

,

01,1

,0

0,

0

,,1

31

,8

0,

6

,,,1

16

,

,

,,01

81

11

6

0

,,0

81.1

8,.8,

تفسير النتائج :
اسفرل رتا ج البحث عن وجود مالكالل ر يسة و ادرى ثاروية  ,ه ا برا على
حد المالكلة ووزراا الم وي ال ي ار في رتا ج البحث ,وضد كان ( مجام التعلي )
االعلى حد ووزرا م ويا من بين المجاالل االدرى بمعدم ( )%80,06و ان ه ا
يعد امرا طبيعيا ا ان عد وجود محتوى تعليمي لماارال االلاا ولو بالكم
هامالي في كتاب المطالعة او االدب  ,من الأره ان يولد مالكلة لدى طلبة المرحلة
االعدادية  ,ه ا على عيد الجارب الر ري لاللاا  ,اما الجارب العملي فأن عد
تفعيم دور درس التربية الفرية من دالم رالاطال ومالاركال مسرحية او دطابية
كان سببا في اهمام اي تدريب عملي ممكن ان يالم من حد المالكالل التي تواجاة
طلبة المرحلة االعدادية في االلاا .
اما المجام الثاري من حيث حد المالكالل فكان (مجام تاريال االلاا ) وضد كان
بمعدم ( , )%01,03وه ا راتج الن تاريال االلاا تعد االطار الراا ي الما في
ا اار الكال واي ام المعاري من الملاي الى المتلاي ,ودا ة تارية التاطي والتي
كارل من االد المالكالل حد واكثرها وزرا ا بللل رسبتاا ( )%81,0تعد من اه
سمال االلاا الراجح على االطالق .
وجا مجام التحك بالترفس في المرتبة الثالثة من حيث حد مالكالته ا بلغ معدم
رسبة ( )08,6وه ا ممكن ان يعود الى ان للترفس اهمية واضحة في االلاا فمن
دالم تر ي عملية الترفس يستطي الملاي ان يتكل بوضوح وان ياط كالمه بالكم
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سلي دام من العيوب  ,لا ا يمكن ان يعد التحك بالترفس مرتبطا بليرا من الجوارب
كالتاطي والتلوين ال وتي وعد الرطق السلي فاد بللل مالكلة ابتالا الحروف
للفادان السيطر في التحك بالترفس اعلى رسبة في ه ا المجام فكارل ()%01
تلتاى مالكلة ا اار اللاثال كوراا واحدا من االمور السي ة في االلاا وكارل رسبتاا
(. )01,1
اما مجام الرطق السلي فاد جا في المرتبة الرابعة برسبة بللل ( )30,1ا ان
الرطق السلي يعد من اساسيال الملاي  ,فال يمكن لالدص يعاري من عيوب في
الرطق ان يكون ملايا راجحا  ,وان وجد فيعد استثرا  ,ل ل رالل مالكلة عد الرطق
السلي للحروف اعلى رسبة في ه ا المجام ا بللل رسبتاا ( )%08وه ا يعود الى
ان عد ادرا الحروف من مدارجاا ال حيحة يجعم الملاي في حالة توتر ,
وارتبا كما والمتلاي في حالة من الرفور.
وكان مجام ضو ال ول في المرتبة الدامسة ا بللل معدم رسبته الم وية
وتا طيعا وضويا ال يمكن ان
( )38,3وه ا يعود الى ان الملاي ال ي ال يمتل
يكون ملاي راجحا فال ول وسيلة االلاا  ,ل ل كارل مالكلة (عد الادر على
اي ام الجمم والكلمال الى ال فوف االدير من الجماور) اكثر مالكالل مجام
ضو ال ول حد فاد بللل رسبتاا ( )0,,1ويعزو الباحث ه ا الى ان اهمية ضو
ال ول تكمن في مدى ضدرل ل ال ول في تحايق ماار ( االي ام ) وال ي
تعد من اه ماارال ضو ال ول .
ويعد مجام الللة العربية االدير من حيث حد المالكالل فكان معدم ه ا
المالكالل ( )%31,031ويعزو الباحث ه ا الى ان االلاا مرتبط اساسا بالرص
ال ي يادمة الملاي  ,ل ل فان اي دطأ في الاواعد االعرابية من الأره ان يالوا
االلاا ويجعله مرفرا للمتلاي ل ل فأن مالكلة الجام بالاواعد االعرابية كارل اكثر
مالكالل مجام الللة العربية حد فاد بللل ( )%06,6وه ا الرتيجة تتفق م
(دراسة الدالدي  ) 0800وال ي عدها واحد من االالكاالل ااالساسية للمثم
العراضي في االلاا
جدول ()5
يبين ترتيب المشكالت التي تواجه طلبة المرحلة االعدادية تصاعديا من دون
المجاالت
المالكالل

0

الوضوف على المتحر

حد
المالكلة
0,81

الوزن
الم وي
61

ل

,

ادرا الكال من اض ى الحلق ويعرف ب(الماماة )

,.81

60,1

1

عد الارا ال حيحة للحروف الامرية والحروف
الالمسية

,,0,1

38,0
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0

عد الوضوف باعتدام وتوتر بعض اطراف الجس
اثرا االلاا

,,,

31,1

1

عد تطبيق تارية التلوين ال وتي اثرا االلاا

,,,1

31

6

ا اار ال ول من الديالو وتعرف ب (اللرة )

,,,3

31,0

3

ضعف ال ول وعد الوضوح اثرا االلاا

,,1,1

33,1

0

عد تحايق االضالب واالدغا اثرا االلاا

,,11

30,1

8

عد تحايق المد و الا ر اثرا االلاا .

,,131

38,0

 08عد الارا ال حيحة للحروف الامرية والحروف
الالمسية

,,0,1

08,0

الفافأ والتمتمتة اثرا االلاا دون عارض مرضي

,,01

00,6

,,031

0,,1

,,1

01,1

,,1,1

00,0

,,11

01

,,131

01,0

,,6

06,6

عد ادرا الحروف من مدارجاا ال حيحة

,,61

00,1

 08عد وجود تدريبال في دروس التربية الفرية والللة
العربية

,,0

81.1

,8

عد وجود ماد تعليمية تدرس

,,01

81

,0

عد تطبيق تارية تاطي الجمم والكلمال بالكم يسا

,,031

81,0

00

 0,عد الادر على اي ام الجمم والكلمال الى
ال فوف االدير من الجماور
 01عد تطبيق تارية ترلي الكلمال والجمم بالكم يسا
في تحايق المعرى
اار اللاثال المتكرر اثرا االلاا
00
 01ابتالا بعض الحروف لفادان السيطر في التحك
بالترفس
 06عد تطبيق تارية التركيز على الكلمال والجمم
المامة بالكم يسا في تحايق معرى
 03الجام بالاواعد االعرابية
00
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في رام المعرى

االستنتاجات :
بعد ان ضا الباحث بعرض رتا ج البحث وتفسيرها استرتج ما يأتي:
 .0ان عد وجود محتوى تعليمي لماارال ال ول وااللاا يعد من اه المالكالل
التي تواجه طلبة المرحلة االعدادية ا ارا ال يمتلكون اي ضدر من المعرفة عن
االلاا .
 .,فتاار المدارس االعدادية الى مدرسين يمتلكون معلومال ولو بالحد االدرى عن
االلاا وتارياته .
 .1اهمام درس التربية الفرية في المدارس االعدادية جعم الطلبة مثالين بالدروس
العلمية وعد االهتما بالموضوعال ال االبعاد الثاافية .
.0ضعف الطلبة في ضواعد الللة العربية ادى الى ضعف في الادر على التوا م
بللة سليمة .
التوصيات :
في ضو رتا ج البحث التي تو م الياا الباحث  ,يو ي بما يأتي :
 -0ضرور اعداد محتوى تعليمي يعرض موضوا ال ول وااللاا بالكم سام
وبسيط
 -,ضرور االهتما بماد ال ول وااللاا في كليال التربية و الفرون الجميلة
بادف اعداد مدرسين ضادرين على تعريف الطلبة با ا الماد واهميتاا ولو بالحد
االدرى .
 -1االهتما بدرس التربية الفرية واعطا ه الدور الحاياي في المدارس االعدادية ,
ليكون رافدا ثاافيا لطلبة  ,وكاالفا عن مواهبا المدتلفة ومترفسا من ضلط المواد
الدراسية .
 -0تفعيم عالضة درس التربية الفرية بالمواد الدراسية االدرى ليكون داعما لاا
بادف تحايق افضم الرتا ج .
المقترحات :
استكماال لبحث الحالي ياترح الباحث اجرا الدراسال االتية :
أ -اجرى دراسة لمالكالل االلاا لدى طلبة المرحلة االعدادية من وجاة ر ر
مدرسي الللة العربية .
ب -اجرى دراسة مماثلة على مراحم دراسية ادرى .
المصادر :
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 .0ابو العدوس ,يوسف مسل ,الماارال الللوية وفن االلاا  ,ط,1دارالمسير
للرالر والتوزي والطباعة ,808,
 .,ابن مر ور ,جمام الدين محمد بن مكر  ,لسان العرب ,دار ادر ودار
بيرول للطباعة والرالر  ,بيرول . 0816,
 .1ابو الريم  ,محمود السيد ,االح ا الرفسي واالجتماعي  ,بحوث ميدارية
تطبياية  ,ط,1مكتبة الدارجي ,الااهر .0808,
اريس  ,ابراهي  ,اال وال الللوية  ,ط , 6مكتبة االرجلو الم رية ,
.0
الااهر 080, ,
 .1البدوي  ,محمود سيبويه  ,الوجيز في عل التجويد  ,م در الكتاب  :موض
مجم المل فاد لطباعة الم حف الالريف ,ت تحميم الكتاب بتاريخ
,80,/,/0
http://www.qurancomplex.org/display.asp?section=6&l=arb&f
=tjwed00002
تاريخ د دوم الموض  ,,880,/,/0 ,الساعة ,.18
 .6البياتي  ,عبد الجبار توفيق  ,وزكريا اثراسيوس  ,االح ا الو في
واالستداللي في التربية وعل الرفس  ,الجامعة المستر رية  ,بلداد .0833 ,
 .3الدالدي ,ميمون عبد الحمز  ,االكاالل ال ول وااللاا لدى الممثم
العراضي(0800 ,رسالة ماجستير غير مرالور )
 .0دطاوي  ,عبد المرع  ,االلاا في الدراما  ,كلية الفرون الجميلة  ,جامعة
بلداد  ,اطروحة دكتورا غير مرالور .0881,
 .8ديري  ,السيد محمد  ,االح ا في البحوث الرفسية والتربوية واالجتماعية ,
ط , ,مكتبة الفكر العربي ,0813 ,
 .08ربه  ,ابن عبد  ,العاد الفريد  ,دار الكتاب العربي  ,بيرول .0861 ,
 .00الزوبعي واللرا  ,مراهج البحث في التربية  , 0 ,مطبعة جامعة بلداد ,
.0800
 .0,السال  ,م طفى تركي  ,االلاا في مسح الطفم برا ر ا ماترح  , ,كلية
الفرون الجميلة  ,جامعة بلداد  ,اطروحة دكتورا غير مرالور .0886 ,
 .01السويدان  ,طارق  ,فن االلاا الرا  ,ط , 6الركة االبداا الفكري للرالر
والتوزي  ,الكويل .,808 ,
 .00سويد  ,ايمن رالدي  ,الدرر المريرال في مدار الحروف وال فال ,
د.ل ,ت تحميله بتاريخ / ,80,/,/0 /الساعة , ,,18
http://www.halqat.com/Book-13.htm
 .01عبد الحميد  ,سامي  ,تربية ال ول وتطوير االلاا  ,مرالورال ضس الفرون
المسرحية  ,كلية الفرون الجميلة  ,جامعة بلداد  ,مطبعة االديب البلدادية  ,د.ل.
 .06عبد الحميد  ,سامي  ,بدري حسون فريد  ,فن االلاا  ,0جامعة بلداد
,العراق  ,د.ل.
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 .03عبد الحميد  ,سامي  ,بدري حسون فريد  ,, ,جامعة المو م العراق ,
.0808
 .00عبد الحميد ,سامي  ,بدري حسون فريد  ,1 ,مطبعة جامعة بلداد  ,بلداد ,
العراق .
 .08عمر ,احمد مدتار  ,دراسة في ال ول الللوي  ,الااهر  ,عال الكتب ,
.0836
 .,8عسر ,عبدالوارث ,فن االلاا  ,الاي ة العامة الم رية للكتاب ,الااهر
.0881,
 .,0عيوسي  ,عبد الحمن محمد ,الاياس والتجريب في عل الرفس والتربية ,
االسكردرية ,دار المعارف الجامعية .0801 ,
 .,,غروتوفسكي ,جيرزى ,رحو مسرح فاير  ,دار الراليد للرالر  ,بلداد ,
.080,
 .,1فريد ,بدري حسون  ,الكلمة المرطوضة لما ا وكيف  ,االكاديمي  ,بلداد ,
العدد الراب  ,0800 ,راال عن اطروحة دكتورا عبد المرع دطاوي لتع ر الح وم
على الم در 0800
 .,0فريد  ,طارق حسون  ,تدريب ال ول البالري  ,0 ,ا دارال المركز
الثاافي العراضي للدراسال الموسياية المااررة  ,بلداد .,880 ,
 .,1ضسطرطين ,ستارسالفسكي  ,اعداد الممثم  ,ترجمة محمد زكي العالماوي
ومحمود مرسي احمد ,د.ل .
 .,6وزار التربية العراضية ,ر ا المدارس الثاروية,رض (,)0مديرية مطبعة وزار
التربية ,بلداد .0833
27. Adams , Georgia Sachs: Measrement and EraluTion and
Guidance New Yourk, Holt, 1964 .
28. Good. Cartes 'v .Dictionary of Education (3rd. ed )new York
, McGraw – Hill. Book Company.1973
29. Emil , Litter ,Dietion are Delangue France Cais Tom 3ed
Gal l l Marlla chctte 1970 .
30. Fischer,Euqence C,,lnternational Survey of the Beginning
Teacber in Yauch , Wilbur A, and Other . Tbeginning Teacher .
henry lholt New York, 1955
المالحق
بسم هللا الرحمن الرحيم
ملحق ()1
جامعة ديالى
كلية التربية االساسية
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الدراسال العليا
استبيان استطالعي
موجه الى مدرسي ومدرسال ماد التربية الفرية لمعرفة مالكالل االلاا
لدى طلبة المرحلة االعدادية من وجاة ر ره
المدرسين االفاضم ...
يرو الباحث اجرا بحثة الموسو ( مشكالت االلقاء لدى طلبة المرحلة
االعدادية من وجهة نظر مدرسي التربية الفنية) ال ي يادف الى التعرف على
مالكالل االلاا لدى طلبة المرحلة االعدادية كما تحددوها حضراتك  ,ور را لما
في آرا ك من اهمية كبير في اغرا ه ا البحث ل ى ارجو التفضم باإلجابة على
الس ام المدون ادراا.
ماااا مشاااكالت االلقااااء التاااي تواجاااه طلباااة المرحلاااة االعدادياااة ؟ ومااااهي الحلاااول
المقترحة ؟
بسم هللا الرحمن الرحيم
ملحق ()2
جامعة ديالى
كلية التربية االساسية
الدراسال العليا  /ماجستير
 /استبيان ارا الدبرا حوم مالكالل االلاا لدى طلبة المرحلة االعدادية من
وجاة ر ر مدرسي ومدرسال ماد التربية الفرية
االستا الفاضم ...
تحية طيبة ..
يرو الباحث اجرا بحثه الموسو ( مشكالت االلقاء لدى طلبة المرحلة
االعدادية من وجهة نظر مدرسي مادة التربية الفنية ) وضد اجرا الباحث دراسة
استطالعية ح م على معلومال اغاا بفارال بعد ان اضاف الياا من االدبيال
ال العالضة بموضوا البحث  ,والدبر الالد ية للباحث .
ور را الى ما تتمتعون به من دبر علمية في ه ا المجام  ,فأن الباحث يرجوا
تفضلك بابدا رأيك في الحية الفارال الم كور  ,او اضافة فار  ,او ح فاا
ا ا رايت ل ضروريا .
مع الشكر والتقدير
صالحة

المشكالت
مجال اللغة العربية
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1

الجام في الاواعد االعرابية

2

الوضوف على متحر
عد الارا ال حيحة للحروف الامرية
والحروف الالمسية
عد تحايق االضالب واالدغا اثرا االلاا

3
4

مجال النطق السليم
5

عد ادرا الحروف من مدارجاا
ال حيحة

1

الفأفأ و التمتمة اثرا االلاا دون عارض
مرضي
ادرا الكال من اض ى الحلق ويعرف
(بالماماة)

8

ا اار ال ول من الديالو وتعرف
(باللرة)

7

8

مجال بالتحكم بالتنفس
ا اار الللاثال المتكرر اثرا االلاا

 11عد الادر اكمام الجمم الطويلة التي
ياتضي معراا عد السكول بين كلماتاا
الرتباطاا بجملة ادرى .
 11ابتالا بعض الحروف لعد التحك
بالترفس
12

عد الوضوف باعتدام وتوتر بعض
اطراف الجس اثرا االلاا
مجال قوة الصوت

 13عد الادر على اي ام الجمم والكلمال
الى ال فوف االدير من الجماور
 14ضعف ال ول وعد الوضوح اثرا
االلاا
 15عد تحايق المد و الا ر اثرا االلاا .
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مجال تقنيات االلقاء
11
17
18
18

عد تطبيق تارية تاطي الجمم والكلمال
بالكم يسا في رام المعرى
عد تطبيق تارية التركيز على الكلمال
والجمم المامة بالكم يسا في تحايق
معرى
عد تطبيق تارية ترلي الكلمال والجمم
بالكم يسا في تحايق المعرى
عد تطبيق تارية التلوين ال وتي اثرا
االلاا .
مجال التعليم

 21عد وجود ماد تعليمية تدرس
 21عد وجود تدريبال في دروس التربية
الفرية والللة العربية

ملحق ()3
جدول (  )1يبين اسماء السادة الخبراء
ل

الدبرا

الدرجة العلمية

0

عال الاكر
محمود

استا

االدت اص
تاريال تربوية
ادرا
تلفزيوري

,

ابراهي رعمة
محمود

استا

1

جليم وادي

استا مساعد

حافة

0

ضسمة مدحل
حسين

استا مساعد

فاه الللة

1

سماح حسن فليح

مدرس

علو موسياية
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مكان العمم
كلية الفرون الجميلة
ديالى
كلية الفرون الجميلة
ديالى
كلية التربية االساسية
كلية التربية االساسية
كلية الفرون الجميلة
ديالى
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6

وضاح حسن فليح

مدرس

علو موسياية

3

راس ابراهي
الحديدي

مالرف تربوي

تربية فرية
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كلية الفرون الجميلة
ديالى
دا ر الرالاط المدرسي

