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حنــن نعيــش يف عصــر التقــدم العلمــي والتكنولوجيــا، وطالبنــا اليــوم يتنافســون 
مــن أجــل البقــاء واإلبــداع ومالحقــة متطلبــات ســوق العمــل؛ الــذي يتطلــب 
مــن املؤسســات الرتبويــة أن تســعي إىل حتقيــق أهــداف العمليــة التعليميــة بدرجــة 
متميــزة مــن الكفــاءة واجلــودة لســد حاجاهتــم  وميوهلــم مــن أجــل خلــق فرصــة لإلبــداع 
والتميز، ولن يتحقق ذلك إال من خالل تطوير أساليب التدريس وحتقيق األهداف 
)أنشــطة  التدريــس  أســاليب  يف  املســتمرين  والتطــور  التنــوع  إن  حيــث  املرجــوة؛ 
اإلعــالم الرتبــوي( يســهمان يف حــل العديــد مــن املشــكالت الرتبويــة والتعليميــة الــي 
تواجــه األخصائــي أثنــاء ممارســته ملهنتــه، الــي يتمثــل أمههــا يف عــزوف الطــالب عــن 
االشــرتاك يف تلــك األنشــطة بدعــوى أهنــا تؤثــر علــى حتصيلهــم الدراســي .

لذا كان من الضروري تغيري الطريقة النمطية الي يتبعها أخصائي النشاط 
لتفعيــل دور األنشــطة، وقــد جــاء ذلــك موافقــا ملــا اندت بــه الدولــة، وهــو 
أن يكــون عــام 7102- 8102م عامــاً لألنشــطة، وانطالقــا مــن ذلــك 
أصبحــت املنافســة بــن املــدارس احلكوميــة واخلاصــة منافســة قويــة مــن 
خــالل إقامــة العديــد مــن املهرجــاانت لعــرض أنشــطة اإلعــالم الرتبــوي 
املتنوعــة واملتعــددة، الســيما أن الشــرط األساســي للفــوز ابملراكــز املتقدمــة 
كان يتطلــب أن تتســم تلــك األعمــاال ابإلبــداع والتميــز، ولــن يتحقــق 
ذلــك إال بوجــود طــالب يفكــرون بطريقــة مبدعــة جتعلهــم ينافســون جبــدارة.

فاعلية استخدام التدريس الممسرح في أنشطة اإلعالم 
التربوي وعالقتها بتنمية التفكير اإلبداعي لدى طالبات 

المرحلة اإلعدادية

يون - لكية  بوي - اذاعة وتليفز مدرس االعالم ال�ت

بية النوعية - جامعة املنيا ال�ت

ن ان عاشور سيد حس�ي د. إ�ي

مقدمة الدراسة:
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كمــا يتطلــب ذلــك أيضــا أن يكــون األخصائــي علــي قــدر عــاٍل مــن التميــز واإلبــداع يف 
اختيــار األســاليب التدريســية احلديثــة ومنهــا التدريــس املمســرح الــذي يســهم يف تكويــن 
طــالب  مبدعــن متميزيــن يف ممارســتهم للنشــاط اإلعالمــي، وقادريــن علــى إنتــاج أعمــال 
تواكــب ســوق العمــل وحتقــق اإلشــادة مــن جهــة املســئولن؛ حيــث إن أنشــطة اإلعــالم 
الرتبــوي تعــد مــن األنشــطة املكملــة للمناهــج الدراســية الــي تعمــل علــي تلبيــة حاجــات 
الطــالب  وإحــداث تغيــرات يف ســلوكهم، وتنميــة جوانــب شــخصيتهم مــن النواحــي 
املعرفيــة والوجدانيــة واملهاريــة، وتعــزز ثقتهــم أبنفســهم، وتوفــر مناًخــا يســاعد علــى إحــداث 
للتفكــر اإلبداعــي والعمــل  تفاعــٍل كبــٍر بــن بعضهــم البعــض، ممــا يوفــر جمــااًل خصبــاً 
اجلماعــي الــذي بــدوره يســاعد علــي حتســن الصــورة الذهنيــة للمؤسســة التعليميــة ويغــر 
مــن نظــرة اجملتمــع للتعليــم واملعلــم والطالــب ، لــذا كان لزاًمــا علينــا إلقــاء الضــوء علــى بعــض 

األســاليب احلديثــة يف تدريــس األنشــطة اإلعالميــة مثــل التدريــس املمســرح.
  

الدراسات السابقة:
دراســة )رهــام نعيــم علــي،2011()1) بعنــوان« أثــر توظيــف أســلوب الدرامــا يف 11

تنميــة املفاهيــم وبعــض عمليــات العلــم مبــادة العلــوم لــدي طالبــات الصف األساســي«
هدفــت الدراســة إيل معرفــة أثــر توظيــف أســلوب الدرامــا يف تنميــة املفاهيــم وبعــض 
عمليــات التعلــم مبــادة العلــوم لــدى طالبــات الصــف األساســي«، اســتخدمت الباحثــة 
وزعــت 40  طالبــة  قوامهــا 80  عينــة  علــى  الدراســة  وطبقــت  التجريــي،  شــبه  املنهــج 
للمجموعــة التجريبيــة،40 للمجموعــة الضابطــة، واعتمــدت الباحثــة يف دراســتها علــي 
املفاهيــم)،  اختبــار  العلــم،  لعمليــات  اختبــار  حمتــوى،  حتليــل  )أداة  اآلتيــة:  األدوات 
وتوصلت الدراســة إيل وجود فروق ذات داللة إحصائية بن متوســط درجات الطالبات 
يف اجملموعــة التجريبيــة ودرجــات الطالبــات يف اجملموعــة الضابطــة يف االختبــار البعــدي 

التجريبيــة. للمفاهيــم لصــاحل 
تدريــس 21 يف  الدرامــا  بعنــوان:   )2()2011  ،Nelly Zafeiriadou( دراســة 

اللغــة: حتــداي للتنميــة اإلبداعيــة
هدفــت الدراســة إيل التعــرف علــي فائــدة اســتخدام الدرامــا يف التدريــس خاصــة اللغــة، 
وكيفيــة االســتفادة منهــا يف عمليــة التعليــم كطريقــة إبداعيــة، واســتخدمت الدراســة املنهــج 
التارخيــي ابالعتمــاد علــي رصــد العديــد مــن الدراســات الــي تناولــت اســتخدام الدرامــا يف 
عمليــة التعليــم والتعلــم وحتليلهــا، وتوصلــت الدراســة إيل جمموعــة مــن النتائــج مــن أمههــا:

 - تعد الدراما تقنية تربوية حديثة تسهم يف جناح التعليم والتحصيل األكادميي 
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 - تســهم الدرامــا يف تنميــة التفكــر اإلبداعــي، وتســاعد يف تعزيــز العاطفــة والتنميــة 
اللغويــة 

 - التدريس ابملسرح من أفضل األساليب املستخدمة يف التدريس 
دراسة )Miriam Amit،2011()3) بعنوان: تنمية مهارات التفكري النقدي 31

واإلبداعــي عــن طريــق االحتمال
تنميــة  تســهم يف  الــي  التعليميــة  الوحــدات  مــن  العديــد  الدراســة إيل إضافــة  هدفــت 
التفكــر اإلبداعــي والنقــدي لــدى املتعلمــن خبــالف تلــك املناهــج التقليديــة، واعتمــدت 
الدراســة علــي املنهــج شــبه التجريــي، وطبقــت الدراســة علــي 30 طالًبــا، بتطبيــق وحــدة 

االحتمــاالت قبلــي وبعــدي علــي جمموعــة مــن الطــالب، وتوصلــت الدراســة إىل :
-الوصــول إيل أتليــف منهــج جديــد يقــوم علــي العالقــة بــن التفكــر النقــدي واإلبداعــي 
ودراســة  الرايضيــات    -إضافــة إمكانيــات جديــدة لتوســيع اســتخدام برامــج تطويــر 

التفكــر النقــدي واإلبداعــي، وإدماجهــا يف املدرســة الثانويــة الرمسيــة
1 أســهمت وحــدة االحتمــاالت يف تنميــة مهــارات التفكــري اإلبداعــي اخلاصــة 

ابملرونــة الذهنيــة مقارنــة ابملهــارات اآلخــري
- ضرورة إضافة أساليب حديثة يف التعليم تساعد علي تنمية التفكر اإلبداعي.

دراســة )أمحــد حــدايب، 2011()4) بعنــوان:“ التحصيــل وعالقتــه بتنميــة مهــارات 41
التفكــري اإلبداعــي لــدى الطلبــة املوهوبــن ابليمــن”

هدفــت الدراســة إىل التعــرف علــى العالقــة بــن التحصيــل الدراســي وعالقتــه مبهــارات 
التفكــر اإلبداعــي، اســتخدمت الدراســة املنهــج الوصفــي، وطبقــت الدراســة علــي عينــة 
طالبًــا مــن طــالب الصــف األول الثانــوي مت اختيارهــم بطريقــة عمديــة،  قوامهــا 50 
  “Torrance Test” ofمت اســتخدام اختبــار تــوا رنس1للتفكــر اإلبداعــي
وتوصلــت الدراســة  املقنــن،    “ Creative Thinkingالصــورة اللفظيــة)ب( 
تــدل علــى عــدم وجــود عالقــة ذات داللــة إحصائيــة بــن متغــري التحصيــل  بنتيجــة 
الدراســي والتفكــر اإلبداعــي لــدى عينــة مــن الطلبــة املوهوبــن يف اجلمهوريــة اليمنيــة.

»اجتاهــات معلمــي الدراســات 51 بعنــوان:  العســاف،2013()5)  )مجــال  دراســة 
االجتماعيــة حنــو تنميــة مهــارات التفكــري اإلبداعــي لــدى طلبــة املرحلــة األساســية 

العليــا يف مديريــة تربيــة عمــان الثالثــة”
هدفــت الدراســة إىل معرفــة اجتاهــات معلمــي الدراســات االجتماعيــة حنــو تنميــة مهــارات 
التفكــر اإلبداعــي لــدى طلبــة املرحلــة األساســية العليــا يف مديريــة تربيــة عمــان الثالثــة، 
وعالقتــه مبتغــرات: املؤهــل العلمــي واخلــرة. ومت اختيــار عينــة عشــوائية مكونــة مــن)133)  
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معلًمــا ومعلمــة، وتكونــت أداة الدراســة مــن )45) فقــرة موزعــة علــى ثالثــة جمــاالت، 
منهــا :اجتاهــات املعلمــن حنــو تنميــة قــدرات التفكــر اإلبداعــي، وتوصلــت الدراســة إىل أن 
اجتاهــات املعلمــن حنــو تنميــة مهــارات التفكــر اإلبداعــي لــدى الطلبــة إجيابيــة، مــع وجــود 
فــروق ذات داللــة إحصائيــة يف اجتاهــات املعلمــن حنــو تنميــة مهــارات التفكــر اإلبداعــي 
لــدى الطلبــة تعــزى ملتغــر املؤهــل العلمــي، ولصــاحل محلــة شــهادة الدراســات العليــا، وعــدم 
وجــود فــروق ذات داللــه إحصائيــة يف اجتاهــات املعلمــن حنــو تنميــة مهــارات التفكــر 

اإلبداعــي لــدى الطلبــة تعــزى ملتغــري اخلــرة )ســنوات اخلدمــة).
دراسة )Richard Clark،2013()6) بعنوان: تقنيات الدراما61

تصلــح  والــي  الدرامــا  يف  التعليميــة  األســاليب  علــي  التعــرف  إيل  الدراســة  هدفــت 
التحليلــي، وتوصلــت  املنهــج  التعليــم، واســتخدمت الدراســة  لالســتخدام يف عمليــات 

مــن أمههــا:  النتائــج  مــن  الدراســة إيل جمموعــة 
املســرح أداة تعليميــة متعــددة االســتخدامات تصــل إيل التعلــم املتعــدد األمنــاط، واخلــرة 1 

ومســتوايت اللغــة كمــا أنــه يعتــر أداة تعليميــة قويــة ذات عمــق كبــر 
اعتبــار ألعــاب املســرحية اســرتاتيجية مثاليــة للتعليــم متباينــة التأثــري علــي الطــالب - 

يف صعــوابت اللغــة والتعلــم 
يعتــر املســرح جتربــة إبداعيــة انجحــة، أن املشــاركة العاطفيــة يف أنشــطة الدرامــا 1 

تشــجع علــي تعميــق الفهــم وحتســن االحتفــاظ ابملعلومــات.
تعــرض إخصائيــي 71 بعنــوان«  الفتــاح،2014()7)  عبــد  الــكايف  عبــد  )أمحــد  دراســة 

اإلعالم املدرســي للمنتدايت اإللكرتونية وعالقته بتنمية القدرات اإلبدعية لديهم«
هدفــت الدراســة إيل التعــرف علــي العالقــة بــن أخصائــي اإلعــالم وتنميــة القــدرات 
أدايت)اســتمارة  الوصفــي ابالعتمــاد علــي  املنهــج  الدراســة  اســتخدمت  اإلبداعية،ولقــد 
اســتبيان لألخصائيــن- مقيــاس القــدرات اإلبداعيــة) وطبقــت الدراســة علــى عينــة قوامهــا 

100 أخصائــي إعــالم تربــوي، وتوصلــت الدراســة إىل:
- حصول« ابتعد عن تكرار ما يفعله اآلخرون يف مشكالت العمل »علي الرتتيب 

األول من بن القدرات اإلبداعية اخلاصة مبحور األصالة بنسبة )%85.42).
- حصول«أشعر جبدية أعمايل وأصالتها بنسبة )84.90%) على الرتتيب الثاين

وابلنسبة لقدرات الطالقة الفكرية جاءت: 
- لدي القدرة علي طرح األفكار واحللول السريعة ملواجهة مشاكل العمل يف 

الرتتيب األول  بنسبة%89.58
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- لدي القدرة علي التعبري عن أفكاري بطالقة أو صياغتها يف كلمات جديدة 
يف الرتتيب الثاين بنسبة )%86.46(

أما ابلنسبة لقدرات املرونة الذهنية جاءت:
- أحــرص علــي معرفــة الــرأي املخالــف للــرأي لالســتفادة منــه يف الرتتيــب األول بنســبة 

 ،%89.58
- أفضــل اجلمــع بــن أكثــر مــن أســلوب يف صياغــة أعمــايل املدرســية يف الرتتيــب الثــاين 

بنســبة %88.2
 دراســة)Laurie E. Korte، 2014()8) بعنــوان : تنميــة مهــارات التفكــري 8-

التعــاوين واإلبداعــي مــن خــالل تصميــم ارتــداء التقنيــات 
هدفت الدراسة إىل التعرف على أن التفكر اإلبداعي واملهارات التعاونية نتائج إجيابية 
غــر مقصــودة للمنهــج الــذي يتضمــن التقنيــات احلديثــة، واســتخدمت الدراســة املقابــالت 
الشــخصية لدراســة احلالــة النوعيــة )تصــورات الطــالب واملدرســن عــن التعاونيــات وتنميــة 

مهــارات التفكــر اإلبداعــي)، وتوصلــت الدراســة إيل جمموعــة مــن النتائــج مــن أمههــا:
- أســهمت التقنيــات احلديثــة القابلــة لالرتــداء علــي تنميــة مهــارات التفكــر اإلبداعــي 

لــدى الطــالب
- كشــف حتليــل املقابــالت أن تطويــر التعــاون يتعلــق ابســتعداد الفــرد لالخنــراط يف 

التعلــم، 
-أن اجملموعــات الطالبيــة وجــدت فرصــة داخــل الشــبكة املتاحــة لالســتفادة مــن اآلراء 

والتوقعــات املختلفــة لتصميــم ميكــن ارتداؤهــا 
-وفــرت الفــرص للطــالب الوصــول إىل املعلومــات والتعلــم بســرعة أكــر وأهنــا تشــارك 

املتعلمــن يف التعــاون والتفكــر اإلبداعــي مــن خــالل بنــاء املعرفــة 

 دراســة )أمــاين رفعت،2015()9)بعنــوان: »أتثــري برانمــج تعليمــي ابســتخدام أســلوب 9-
مســرحة املناهــج املصاحــب ابألنشــطة االستكشــافية احلركيــة يف اكتســاب اإلدراكات 
لتالميــذ احللقــة األوىل مــن التعليــم  احلــس حركيــة وبعــض مبــادئ حقــوق الطفــل 

األساســي«
هدفــت الدراســة إيل التعــرف علــي أتثــر الرانمــج املقــرتح علــي اكتســاب اإلدركات احلــس 
حركيــة لتالميــذ احللقــة األويل مــن التعليــم األساســي، اســتخدمت الباحثــة املنهــج التجريــي، 
وطبقــت الدراســة علــي عينــة قوامهــا 40 تلميــذة مت توزيعهــم علــي جمموعتــن 20 جتريبيــة، 
و20 ضابطة، ومتثلت أدوات الدراســة يف )اختبار الذكاء، مقياس لبعض مباديء حقوق 
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الطفل)، وتوصلت الدراســة إىل وجود فروق دالة إحصائيًّا عند مســتوى معنوي0.05 بن 
القياســات القبلية والبعدية للمجموعة التجريبية لصاحل القياس البعدي يف مقياس اإلدراك 

احلــس حركــي، ومقيــاس حقــوق الطفــل ترجــع إىل فعاليــة مســرحة املناهــج.
ابملســرح 101 التدريــس  فاعليــة  بعنــوان«  املهــدي،2015()10(  عبــد  )خالــد  دراســة 

التعليمــي يف حتصيــل طلبــة الصــف الثامــن األساســي يف قواعــد اللغــة العربيــة يف حمافظــة 
الكــرك

هدفــت الدراســة إىل التعــرف علــي فاعليــة التدريــس ابملســرح االتعليمــي يف حتصيــل طلبــة 
الصــف الثامــن األساســي، واســتخدمت الدراســة املنهــج شــبه التجريــي، وتكونــت عينــة 
الدراســة مــن82 طالبــاً، مت توزيعهــم علــي جمموعتــن: جتريبيــة درســت ابملســرح التعليمــي، 
التقليديــة ومتثلــت أدوات الدراســة يف )املســرحيات  وجمموعــة ضابطــة درســت ابلطريقــة 

التعليميــة- االختبــار التحصيلــي)، وتوصلــت الدراســة إيل:
- فاعليــة التدريــس ابملســرح التعليمــي يف حتصيــل طلبــة الصــف الثامــن مقارنــة ابلطريقــة 

االعتياديــة
 -وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن متوســط درجــات طلبــة اجملموعتــن التجريبيــة 
والضابطة يف التحصيل الدراسي لصاحل اجملموعة التجريبية الي درست ابملسرح التعليمي.

دراســة )عواطف حســن علي،2015()11)بعنوان: فاعلية مســرحة املناهج ىف تنمية 111
مهــارات القــراءة اجلهرية

هدفت الدراســة إيل قياس فاعلية مســرحة املناهج يف تنمية مهارات القراءة اجلهرية لدي 
تلميــذات الصــف الســادس االبتدائــي، واعتمــدت الباحثــة علــي املنهــج التجريــي، ومتثلــت 
أدوات الدراســة يف )قائمــة مهــارات القــراءة اجلهريــة، اختبــار القــراءة، بطاقــة مالحظــة األداء 
القرائــي) وطبقــت الدراســة علــي عينــة قوامهــا58 تلميــذة، وزعــت علــي جمموعتــن ابلتســاوي 
جتريبيــة وضابطــة، وتوصلــت الدراســة إيل وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن متوســط 
درجــات طــالب اجملموعتــن التجريبيــة والضابطــة يف االختبــار التحصيلــي للتطبيــق البعــدي 
لصــاحل اجملموعــة التجريبيــة الــي درســت مبســرحة املناهــج، وجــود فــروق دالــة إحصائيــة بــن 
متوســطي درجــات اجملموعــة التجريبيــة وأقراهنــم اجملموعــة الضابطــة يف قائمــة مهــارات القــراءة 

اجلهريــة لصــاحل اجملموعــة التجريبيــة. 
 دراســة )فخــري رشــيد خضــر، 2015()12( بعنــوان: أثــر توظيــف األنشــطة اإلثرائيــة 21-

يف تنميــة مهــارات التفكــري اإلبداعــي لــدى طلبــة الصــف الثامــن األساســي يف مبحــث 
اجلعرافيا
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هدفــت الدراســة إىل تقّصــي أثــر توظيــف األنشــطة اإلثرائيــة يف تنميــة مهــارات التفكــر 
اإلبداعــي )الطالقــة، واملرونــة، واألصالــة)، وبيــان أتثــر عامــل اجلنــس وســيطًا يف تنميــة 
التفكر اإلبداعي لدى طلبة الصف الثامن األساســي يف مبحث اجلغرافيا، طبقت علي 
عينــة قوامهــا 59 طالًبــا، ووزعــت علــي جمموعتــن جتريبيــة وضابطــة، واعتمــدت الدراســة 
علــي املنهــج شــبه التجريــي، وطبقــت مقيــاس تورانس،ولقــد أظهــرت نتائــج الدراســة أن 
توظيف األنشطة اإلثرائية يف تدريس مبحث اجلغرافيا يؤدي إىل تنمية مهارات  التفكر 
اإلبداعــي بشــكل عــام، واملهــارات الفرعيــة )الطالقــة، واملرونــة، واألصالــة( بشــكل خــاص 
لــدى طلبــة الصــف الثامــن األساســي، وذلــك مقارنــة ابلطريقــة االعتياديــة  يف التدريــس. 
كما أظهرت الدراسة عدم وجود أثر لعامل اجلنس يف تنمية مهارات التفكر اإلبداعي.

دراســة )هــدي سيارســويلم،2015()13( بعنــوان: مســتوى التفكــري االبداعــي لــدى 131
الطلبــة املوهوبــن يف املرحلــة الثانويــة يف منطقــة تبــوك يف اململكــة العربيــة الســعودية 

يف ضــوء بعــض املتغــريات
هدفــت الدراســة إىل التعــرف علــى مســتوى التفكــر اإلبداعــي لــدى الطلبــة املوهوبــن 
يف املرحلــة الثانويــة مبنطقــة تبــوك يف اململكــة العربيــة الســعودية يف ضــوء بعــض املتغــرات، 
مت اســتخدام املنهــج الوصفــي االرتباطــي، ومت تطبيــق مقيــاس التفكــر اإلبداعــي علــى عينــة 
تكونــت 176طالبًــا، أظهــرت النتائــج أن لــدى الطلبــة املوهوبــن مبنطقــة تبــوك مســتوى » 
متوســطا » مــن التفكــر اإلبداعــي، وعلــى مجيــع املهــارات، )الطالقــة، األصالــة، واملرونــة). 
كما أشارت النتائج إىل أّن مستوى أداء اإلانث الكلي على مهارات التفكر اإلبداعي 
كان أعلــى مــن مســتوى أداء الذكــور، كمــا أظهــرت النتائــج وجــود اختــالف يف مســتوى 
التفكــر اإلبداعــي لــدى اإلانث والذكــور ابختــالف الصــف الدراســي، ولصــاحل صفــوف 

اإلانث.
اإلبداعــي -14 التفكــري  مهــارات  بعنــوان:   )14()2015، Bengi Birgil

املشــكالت حــل  علــى  القائمــة  التعلــم  بيئــات  يف  والنقــدي 
هدفــت الدراســة التعــرف علــي مهــارات التفكــر اإلبداعــي مــن خــالل معرفــة البيئــات 
التعــرف علــي  الطــالب، كذلــك  لــدى  التفكــر اإلبداعــي  لتنميــة   املالئمــة  التعليميــة 
األســاليب التعليميــة املناســبة يف التدريــس وبدورهــا تســهم يف تنميــة مهــارات التفكــر 
إيل جمموعــة  الدراســة  وتوصلــت  الوصفــي،  املنهــج  الدراســة  واســتخدمت  اإلبداعــي، 
مــن النتائــج مــن أمههــا أن البيئــات التعليميــة تســهم يف تنميــة التفكــر اإلبداعــي لــدى 
)التمثيــل)  لعــب األدوار  الذهــي،  العصــف  املشــكالت،  الطــالب ومــن أمههــا )حــل 
وتلــك األســاليب كان هلــا دور يف ارتفــاع مهــارات التفكــر اإلبداعــي لــدى الطــالب، 
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ضــرورة االهتمــام  ابلتصميــم التعليمــي فيمــا يتعلــق مبهــارات التفكــر النقــدي واإلبداعــي 
يف إطــار هنــج التعلــم القائــم علــى حــل املشــكالت، وإســرتاتيجية لعــب األدوار )التدريــس 

املمســرح) ممــا يســاعد علــي تنميــة مهــارات التفكــر اإلبداعــي لــدى املتعلمــن.
التفكــري 151 مهــارات  بعنــوان:   )15()2016 الكــرمي،  عبــد  عزيــز  دراســة)أمساء 

مقارنــة(  )دراســة  العربيــة  اللغــة  قســم  طلبــة  لــدى  االبداعــي 
هدفــت الدراســة إىل معرفــة مهــارات التفكــر اإلبداعــي لــدى طلبــة قســم اللغــة العربيــة 
يف كليــي )الرتبيــة واآلداب)، وتكونــت عينــة الدراســة مــن  112 طالبًــا وطالبــة مــن 
طلبــة املرحلــة الرابعــة، واعتمــدت الباحثــة يف  قيــاس مهــارات التفكــر اإلبداعــي علــى 
مقيــاس )احلــكاك، 2010، اختبارالقــدرة علــى التفكــر اإلبداعــي اللفظــي لــدى طلبــة 
اجلامعــة)، وقــد أظهــرت النتائــج بعــد تطبيــق املقيــاس أن طلبــة قســم اللغــة العربيــة ال 
ميتلكــون مهــارات تفكــر إبداعــي، كمــا أظهــرت النتائــج عــدم وجــود فــروق ذات داللــة 
إحصائيــة يف مهــارات التفكــر اإلبداعــي تعــزى ملتغــر اجلنــس، أو الكليــة . وقــد اوصــت 

الباحثــة جبملــة مــن التوصيــات منهــا :
- ضــرورة االهتمــام بشــرحية طلبــة اجلامعــة وتوفــر فــرص العمــل هلــم

- إثــراء املناهــج الدراســية يف املرحلــة اجلامعيــة مــن أجــل رفــع قدراهتــم علــى التفكــر 
اإلبداعــي. 

أثــر اســتخدام مســرحة 161 بعنــوان«  عبــدهللا،2016()16(  حممــد  )ســيد  دراســة 
املناهــج يف عــالج صعــوابت تعلــم الرايضيــات وتنميــة االجتــاه حنــو املــادة لــدى 

تالميــذ الصــف الثــاين االبتدائــي«
هدفــت الدراســة إىل قيــاس أثــر اســتخدام مســرحة املناهــج يف عــالج صعــوابت تعلــم 
الرايضيــات وتنميــة االجتــاه حنــو املــادة لــدى تالميــذ الصــف الثــاين االبتدائــي، وقــام 
الباحــث إبعــداد اختبــار تشــخيصي، واختبــار حتصيلــي يف وحــديت اهلندســة والقيــاس، 
ومقيــاس االجتاهــات حنــو الرايضيــات، ومت التدريــس للمجموعــة التجريبيــة ابســتخدام 
الدراســة  مســرحة املناهــج واجملموعــة الضابطــة ابســتخدام الطريقــة املعتــاد، وتوصلــت 
إيل وجــود فــرق دال إحصائيــًا بــن  متوســط درجــات كل مــن تالميــذ اجملموعتــن:  
التجريبيــة والضابطــة يف القيــاس البعــدي لالختبــار التحصيلــي يف وحــديت“ اهلندســة 
أيضــًا وجــود فــرق دال إحصائيــًا بــن   والقيــاس ”لصــاحل تالميــذ اجملموعــة التجريبيــة 
متوســط كل مــن تالميــذ اجملموعتــن التجريبيــة والضابطــة يف القيــاس البعــدي ملقيــاس 

االجتاهــات حنــو الرايضيــات لصــاحل تالميــذ اجملموعــة التجريبيــة.
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دراســة )هنــاء حممــد،2016()17( بعنــوان: اســتخدام أســلوب مســرحة املناهــج 171
ــل الدراســى والتفكــري االبتــكارى ىف مــادة العلــوم لــدى  الدراســية ىف تنميــة التحصي

تالميــذ احللقــة االبتدائيــة
هدفــت الدراســة إيل تعــرف أثــر اســتخدام مســرحة املناهــج الدراســية يف تنميــة التحصيــل 
األساســي،  التعليــم  مــن  األوىل  احللقــة  تالميــذ  لــدي  االبتــكاري  والتفكــر  الدراســي 
اســتخدمت االدراســة املنهــج التجريــي، وطبقــت علــي عينــة قوامهــا 100 تلميــذ وزعــت 
للجهــاز  )مســرحية  يف  الدراســة  أدوات  ومتثلــت  وضابطــة،  جتريبيــة  جمموعتــن  علــي 
اهلضمــي، اختبــار حتصيلــي، اختبــار لقيــاس التفكــر اإلبداعــي)، وتوصلــت الدراســة إيل 
وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن متوســطي درجــات تالميــذ اجملموعــة التجريبيــة، 
وأقراهنم اجملموعة الضابطة يف التحصيل الدراســي لصاحل اجملموعة التجريبية، وجود فروق 
دالــة إحصائيــة بــن متوســطي درجــات اجملموعــة التجريبيــة وأقراهنــم اجملموعــة الضابطــة يف 

التفكــر االبتــكاري لصــاحل اجملموعــة التجريبيــة.
181 18()2016 ،Benjamin Asodionye Ejiofor et al(دراسة

(بعنــوان: املســرح يف التعليــم: فاعليــة التدريــس ابملســرح ملقــرر الدراســات اإلجتماعيــة 
لطــالب املرحلــة الثانويــة 

هدفت الدراســة إىل الكشــف عن فاعلية اســتخدام املســرح يف التدريس، ومعرفة الفرق 
بــن التدريــس ابملســرح والطريقــة التقليديــة ومــدى أتثــره علــى الطــالب، واســتخدمت 
الدراســة املنهــج شــبه التجريــي، وطبقــت علــي عينــة مــن طــالب املرحلــة الثانويــة بلــغ 
عددهــم 40 طالبًــا وطالبــة، ومتثلــت أدوات الدراســة يف )االختبــار التحصيلــي، حمتــوى 
التقليــدي)،  الــزواج  بطقــوس  اخلاصــة  الوحــدة  ومشــل  االجتماعيــة  الدراســات  مقــرر 
وتوصلــت الدراســة إيل جمموعــة مــن النتائــج مــن أمههــا: وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة 
بــن متوســط درجــات اجملموعتــن التجريبيــة والضابطــة لصــاحل التجريبيــة الــي اســتخدمت 
التدريــس املمســرح، وأكــدت النتائــج علــى أمهيــة املســرح والتدريــس بــه يف زايدة مســتوي 
التحصيــل األكادميــي، وزايدة نســبة االرجتــال اإلبداعــي لــدى طــالب اجملموعــة التجريبيــة 

ممــا ســاعد يف تعزيــز التعلــم الفعــال.
دراســة  )فاطمــة حممــد أمحــد،2017()19( بعنــوان« أتثــري اســرتاتيجية مســرحة 191

املناهــج علــى تنميــة القيــم البيئيــة والتحصيــل يف الرتبيــة االجتماعيــة والوطنيــة لــدى 
طالبــات الصــف الســادس االبتدائــي«

هدفــت الدراســة إىل التعــرف علــى أتثــر اســرتاتيجية مســرحة املناهــج علــى تنميــة القيــم 
طالبــات الصــف الســادس  البيئيــة والتحصيــل يف الرتبيــة االجتماعيــة والوطنيــة لــدى 
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االبتدائــي، واســتخدمت الباحثــة املنهــج شــبه التجريــي، وطبقــت الدراســة علــي عينــة 
قوامهــا 80 مفــردة مقســمة 40 جتريبيــة و40 ضابطــة، واعتمــدت الباحثــة يف أدوات 
الدراســة علــي )مقيــاس للقيــم، اختبــار حتصيلــي) وتوصلــت الدراســة إيل وجــود فــروق ذات 
داللــة إحصائيــة بــن اجملموعتــن التجريبيــة والضابطــة يف االختبــار التحصيلــي البعــدي 
لصــاحل اجملموعــة التجريبيــة، عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن متوســط درجــات 

اجملموعتــن الضابطــة والتجريبيــة يف التطبيــق القبلــي لالختبــار التحصيلــي.
دراســة)عبر بنــت عبــد العزيــز،2017()20( بعنــوان:« فاعليــة التدريــس املمســرح 201

يف تنميــة مفاهيــم األمــن الفكــري يف مقــرر احلديــث لــدى طالبــات املرحلــة املتوســطة 
مبدينــة الــرايض«

هدفــت الدراســة إىل معرفــة أثــر التدريــس املمســرح يف تنميــة مفاهيــم األمــن الفكــري 
يف مقــرر احلديــث لــدي طالبــات املرحلــة املتوســطة، واســتخدمت الدراســة املنهجــن) 
الوصفــي القائــم علــى حتليــل املضمــون، والتجريــي ذو التصميــم شــبه التجريــي(، وبُنيــت 
قائمــة مبفاهيــم األمــن الفكــري املناســب تنميتهــا مــن خــالل حمتــوى مقــرر احلديــث للمرحلــة 
املتوســطة، واختبــار ملفاهيــم األمــن الفكــري، طبقــت علــي عينــة عشــوائية مــن طالبــات 
الصــف األول املتوســط مبدينــة الــرايض، وبلــغ عددهــا57  طالبــة وّزعــت العينــة علــي 
ودرســت التجريبيــة ابســتخدام التدريــس املمســرح، فيمــا  وضابطــة)  جمموعتن)جتريبيــة 
درست الضابطة ابستخدام التدريس التقليدي، وتوصلت الدراسة إيل حصول اجملموعة 
التجريبيــة علــي متوســط عــام بلــغ32.79، يف حــن حصلــت اجملموعــة الضابطــة 21.79، 
وهــو مــا يؤكــد فاعليــة اســتخدام التدريــس املمســرح يف تنميــة مفاهيــم األمــن الفكــري يف 

مقــرر احلديــث لــدى طالبــات املرحلــة املتوســطة.
تعقيب عام علي الدراسات السابقة:

  من خالل عرض الدراسات السابقة ميكن رصد املؤشرات اآلتية:
جــاءت متنوعــة يف اهلــدف والعينــة، ولكــن اجتمعــت معظــم الدراســات علــي اســتخدام 
املنهــج شــبه التجريــي، كمــا أكــدت الغالبيــة العظمــي مــن النتائــج علــى فاعليــة اســتخدام 
الطــرق احلديثــة يف التدريــس لــزايدة نســبة التحصيــل الدراســي وتنميــة االجتاهــات، ولذلــك 

فقــد اســتفادت الباحثــة مــن الدراســات الســابقة يف:
حتديد مشكلة الدراسة احلالية.	 
اختيار عينة الدراسة واملنهج املناسب ملوضوع الدراسة.	 
صياغة فروض الدراسة بشكل علمي حيقق أهداف الدراسة. 	 
التحقق من مدى مالءمة األدوات املستخدمة للدراسة احلالية.	 
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مل تتطــرق أي دراســة مــن الدراســات الســابقة إىل اســتخدام التدريــس املمســرح يف 	 
تدريــس أنشــطة اإلعــالم الرتبــوي وتنميــة التفكــر اإلبداعــي.

مشكلة الدراسة:
       إن اإلعــالم الرتبــوي هــو قلــب املدرســة النابــض الــذي يعكــس مكانــة املــدارس 
وســيلة  وهــو  )مســموع-مقروء-مرئي)  املختلفــة  بوســائطه  اجملــاالت  شــى  وجودهتــا يف 
جاذبــة مــن أهــم الوســائل الــي تســاهم يف حــل بعــض املشــكالت الرتبويــة واجملتمعيــة ؛ مــن 
خــالل الربــط بــن اإلعــالم الرتبــوي واملقــررات الدراســية ابملراحــل التعليميــة، والكشــف عــن 
املواهــب املغمــورة داخــل املــدارس ومــن هنــا أصبــح اإلعــالم الرتبــوي واقًعــا ملموًســا لــدى 
املــدارس الشــاملة الــي تســعى لتحقيــق الــرايدة واملكانــة يف اجملتمعــات املتقدمــة، واإلعــالم 
املدرســي بصفــة خاصًة،ألنــه يدفــع امللــل عــن الطــالب وينمــي مواهبهــم ملواجهــة املواقــف 
املشــاركة  مــن مواجهــة اآلخريــن والشــجاعة األدبيــة وذلــك عــن طريــق  اخلــوف  وعــدم 
الفعالــة بــن الطــالب بقيــادة معلميهــم يف عمل:الصحف-اجملالت-املطوايت-النشــرات 

–املعــارض  .
    وكل ذلــك يتطلــب مهــارات عديــدة يتســم هبــا الطالــب ذاتــه والطالــب املعلم)طالــب 
الرتبيــة العملية)فاملســرح املدرســي لــه دور فعــال يف تيســر بعــض الــدروس وتوضيحهــا 
يف أماكــن غــر حجــرة الــدرس جلــذب االنتبــاه وتغيــر حالــة الطالــب ومافيهــا مــن راتبــة 
وملــل ،فنحــن حنتــاج ملعلــم مفكــر متميــز مبــدع يســتثمر كل اجلهــود واإلمــكاانت املتاحــة 
لــه داخــل املدرســة لتوصيــل املعلومــة للطالــب وتبســيطها مــع ارتباطــه الوثيــق ابإلعــالم 

املدرســي كجــزء ال يتجــزأ مــن العمليــة التعليميــة مبســرحة املناهــج.
     ومــن واقــع عمــل الباحثــة ابإلشــراف علــي برامــج الرتبيــة العمليــة )التدريــب امليــداين) 
وجــدت أن هنــاك قصــورًا مــن قبــل أخصائــي اإلعــالم الرتبــوي يف طريقــة توصيــل املعلومــات 

املعرفيــة اخلاصــة أبنشــطة اإلعــالم الرتبــوي.
ومن هنا جاء دوران لنقول إن اإلعالم املدرســي حيتاج منا إعداد انشــئة من طلبة العلم 
يف مراحلهــم الدراســية ليكونــوا جنــوًدا خداًمــا ألوطاهنــم يف شــى ضــروب احليــاة وذلــك 
بتعريفهــم املفهــوم الصحيــح لإلعــالم  املدرســي وحتفيزهــم علــى ذلــك ليســتخدموا وســائل 
اإلعــالم املتاحــة يف حــدود إمكاانهتــم متعاونــن مــع اآلخريــن و لديهــم الثقــة يف النفــس 
والعمــل بــروح الفريــق الواحــد لتطبيــق اســرتاتيجية التدريــس املمســرح بــداًل مــن الطــرق 

التقليديــة  الــي تكتفــي بتدويــن املعلومــات
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مما سبق عرضه ميكن صياغة مشكلة الدراسة يف التساؤل الرئيس:
  ما فاعلية استخدام التدريس املمسرح يف أنشطة اإلعالم الرتبوي وعالقتها بتنمية 

التفكري اإلبداعي لدى طالبات املرحلة اإلعدادية؟

اإلطار النظري:
املســرح التعليمــي وســيلة اتصــال تعليميــة مييــزه االتصــال املباشــر فيتيــح الفرصــة للتأثــر علــى 
التالميــذ، إضافــة إىل إمــكان قيــاس رد الفعــل واألثــر املرجعــي بشــكل فــوري، ومــن خــالل 
ذلــك ميكــن توظيــف املســرح يف تبســيط املــواد الدراســية وشــرحها، وحــن ميــارس الطالــب 
بنفســه مثــل هــذا النشــاط يكســبه ذلــك مــا حــرم منــه مــن خــرات أمههــا استكشــافه جلوانــب 
مــن حيــاة غــره مــن النــاس يعــر عنهــا مــن خــالل النشــاط املســرحي حبــركات جســمه وتعبــر 
لســانه، فيكســبه ذلــك خــرة إنســانية تعينــه يف التعــرف علــى مشــاكل احليــاة املختلفــة، 

ومواجهــة هــذه املشــاكل بطريقــة إجيابيــة وحماولــة حلهــا واالســتفادة منهــا يف املســتقبل.
وتعــد مســرحة املناهــج )التدريــس املمســرح) مــن اســرتاتيجيات التدريــس الــي تســتخدم 
املســرح يف تعليــم التلميــذ وتثقيفــه، الــي حتــول حجــرة الــدرس إىل حجــرة مســرحية، وختــرج 
بعملية التدريس من شكلها التقليدي املعتاد إىل صورة مشوقة تكسر حدة امللل فتستخدم 
مسرحة املناهج كاسرتاتيجية انجحة يف تدريس كثٍر من املواد؛ ألهنا تقدم فقرات املنهج 
الدراســي أو الفكــرة للتالميــذ بطريقــة جذابــة ومشــوقة ومســلية عــن طريــق التمثيــل، الــذي 
يهدف إىل إدخال الفكرة أو املعلومة إىل أذهان املتعلمن؛ أي توصيل املعلومة وتبسيطها 
هلــم بطريــق غــر مباشــر يف قالــب حمبــب إىل قلوهبــم ومرضيــاً، لذلــك فــإن مســرحة املناهــج 
ميكــن أن ختــدم مجيــع املــواد الدراســية؛ حيــث إهنــا تعمــل عــل إحيائهــا مــن مجــود الرمــوز 
املكتوبــة وحتويلهــا إىل صــور حيــة جيســدها أفــراد مــن التالميــذ، ويكــون الطالــب فيهــا مشــاركاً 
مؤدايً ومشــاهداً متلقياً لنفســه وملبياً حلاجاته ورغباته، وختدم مجيع فئات املتعلمن )أروى 

علــي، 2015، 2()21(.

أساليب التدريس املمسرح
يعــد التدريــس املمســرح مــن الطرائــق املمكــن اســتخدامها يف تنميــة القــدرات العلميــة 
والرتبويــة والنفســية وتفعيلهــا للطلبــة؛ حيــث يتــم مــن خاللــه تقــدمي املعرفــة للناشــئة وجيعلهــم 

يقبلــون علــي تقبــل املعرفــة وممارســتها إجيابيــا )إهلــام يوســف حممــود،2012، 6()22).
وملســرحة املناهــج الدراســية أســلوابن وطريقتــان ميكــن اســتخدامهما أثنــاء التدريــس 

املمســرح ومهــا:
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1-الدراما املبتكرة:
الدرامــا املبتكــرة تعــي نشــاط التلميــذ مــع زمالئــه إبشــراف مــدرب يعمــل علــى تفجــر 
طاقــات اجملموعــة املشــرتكة يف املســرحية الــي تنمــي لديهــم: )اإلدراك، التفكــر، التذكــر، 
منــو اللغــة، منــو املهــارات احلركيــة، االســتقاللية واملرونــة الذهنيــة والقــدرة علــي تشــغيل 
عجلــة الذهــن لتوليــد األفــكار املتنوعــة والبنَّــاءة والــي بدورهــا تســاعد علــى بنــاء شــخصية 
واجلســدية واكتســاب املعــارف حمققــة لألهــداف التعليميــة املرغــوب  الذهنيــة  الطالــب 
حتقيقهــا)Banerjee, S., 2014,79()23(، كمــا نســتطيع مــن خــالل الدرامــا 
املبتكــرة إكســاب الطــالب املشــاركة اإلجيابيــة، وبنــاء شــخصيتهم وتنميــة بعــض املهــارات 

. (24((Madonna,Stinson,2014,pp131الفنيــة
كمــا تعــد أداة مؤثــرة ىف تعلــم اللغــات والتحــدث، وتنميــة التفكــر والــذوق العــام وميكــن 
اعتبارهــا أداة لتفجــر الطاقــات اإلبداعيــة لــدى الطــالب؛ ألهنــا تعتمــد ابلدرجــة األويل 

علــى أفكارهــم .
الدرامــا املبتكــرة ليــس هلــا وجــود مســبق وهــى تعتمــد علــى املوقــف وتكــون ارجتاليــة حتــت 
إشــراف املعلــم )معلــم الفصــل أو أخصائــي اإلعــالم الرتبــوي) وهــو املايســرتو، ولــه الــدور 
األســاس الضابــط الضامــن الوحيــد لنجــاح هــذا األســلوب، وهتــدف إىل إطــالق الطاقــات 
والقــدرات الكامنــة لــدى املتعلمــن )Liana.Abreu,2013,115 ()25(، وتعتمــد 
علــى فكــرة حيــاول املعلــم اســتخالصها مــن املتعلمــن أو طرحهــا عليهــم، ويبــدأ اجلميــع ىف 
إبــداع مواقــف وشــخصيات وحــوارات وأحــداث ىف إطــار هــذه الفكــرة. )ســعيد عبــد هللا 

الىف،2010 ،172 – 171 ()26(.
وميكــن االســتفادة مــن هــذا النــوع يف توليــد األفــكار الــي بنــاء عليهــا ســتكتب النصــوص 
ومــن مث  املختلفــة،  األدوار  لتوزيــع  الطالبــات  ميــول  علــي  التعــرف  املســرحية، وكذلــك 
احلفــظ  راتبــة  مــن  والتقليــل  ســينفذ،  الــذي  املســرحي  النــص  علــي خصائــص  التعــرف 
والتلقــن الــي تقتــل ملكــة اإلبــداع واملوهبــة الكامنــة لــدى الطالبــات وهــي التفكــر والتعبــر 

عــن احتياجتهــم الكامنــة.
2- النماذج:

تعــد النمــاذج طريقــة تقــوم علــى معاجلــة املقــرر الدراســى أو بعــض موضوعاتــه؛ إبعــادة 
صياغتــه ليخــرج ىف شــكل مســرحى يعــرض علــى التالميــذ، ويراعــى عــدم تغيــر احلقائــق 
واملعلومــات املتضمنــة للمحتــوى، حــى ال يتعــارض مــع مــا يدرســون، ويقــوم مبعاجلــة 
احملتــوى وتقدميــه بنفســه إذا توافــرت لديــه املهــارات األساســية الالزمــة، ويؤديــه التالميــذ 
ىف حجــرة الدراســة، وتعــد نــوع مــن أنــواع التعلــم التعــاوين ليوفــر منــاذج أكثــر مرونــة لتقــدمي 
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األفــكار واملعــارف، وتصمــم املناهــج علــى أســس تعاونيــة، وتنفــذ حلــل مشــكالت التعليــم 
)Andrew,Comire,2011,250()27(، وتكتسب املعارف والقيم والعادات 
واملهــارات التعليميــة املختلفــة للتالميــذ بطريقــة غــر مباشــره، وتدمــج ىف ســيناريو املســرحية 
، )Matthaw,Widroff,2010,35()28(، والبد من االلتزام بتلك الطريقة يف 
املــواد العلميــة؛ حيــث حتتــوي علــى أســس وحقائــق ونظــرايت ال ميكــن اإلخــالل هبــا عــن 
طريــق االرجتــال فالبــد أن يكــون هنــاك نــص جاهــز ويتــم تدريــب الطــالب عليــه أكثــر مــن 
مــرة، ولكــن نظــراً لطبيعــة األنشــطة اإلعالميــة الــي حتتــوي علــي الكثــر مــن وجهــات النظر، 
ســواء يف الشــكل اإلخراجــي أو الشــكل الكتــايب وشــكل كتابــة املقــال وموضعــه، وكذلــك 
اختــالف الرانمــج اإلذاعــي مــن مدرســة إىل أخــرى يف ترتيــب الفقــرات وإضافــة فقــرة 
أو حــذف فقــرة، فقــد اســتخدمت الباحثــة يف تطبيــق هــذه الدراســة الطريقتــن )الدرامــا 
املبتكــرة- النمــاذج)، وذلــك للتعــرف علــي قــدرات الطــالب اإلبداعيــة ووجهــات نظرهــم 
املختلفــة يف ممارســة أنشــطة اإلعــالم الرتبــوي والطريقــة الــي يريــدون أن تكــون عليهــا تلــك 

األنشــطة.

أنشطة اإلعالم الرتبوي )حمل الدراسة احلالية(
- اإلذاعة املدرسية:

ال تــكاد ختلــو مدرســة مــن املــدارس يف أي مرحلــة تعليميــة مــن إذاعــة مدرســية، وهــذا 
الــدور أو األهــداف الرتبويــة الــي حتققهــا وأهنــا حتتــل مــكااًن ابرزًا يف  يشــر إىل أمهيــة 
النشــاط املدرســي. وقــد قدمــت فوزيــة فهيــم تعريفــاً هلــا أبهنــا:“ النشــاط احلــر الــذي يقــوم 
بــه التلميــذ داخــل املدرســة عــن طريــق امليكروفــون خــالل طابــور الصبــاح أو مــن خــالل 

الفســحة، وقــد يتــم بطريقــة شــفهية )راشــد حممــد،2016، 101()29(.
وتعد اإلذاعة املدرســية معماًل تدريبيًّا للطالب ومهزة وصل بن املدرســة والبيت؛ حيث 
تعمــل علــى تنميــة مواهــب الطــالب يف جمــال اخلطابــة واإللقــاء واالتصــال اجلماهــري عــر 
الوســائل الســمعية، حبيــث جيــري التعامــل مــع حمتــوايت اإلذاعــة املدرســية مثــل املســجالت 

واملــذايع وإعــداد األســئلة مث توجيههــا. 
وحــى تعــم الفائــدة علــى أكــر عــدد مــن املتعلمــن ينبغــي أن يشــرتك أكــر عــدد منهــم 
ابلتبــادل يف  إعــداد براجمهــا وتنفيذهــا وتقوميهــا مث تطويرهــا وفــق خطــة حمــددة األهــداف 
واملعــامل واملعايــر، ويف حالــة الكشــف عــن الطــالب املوهوبــن يف اإلعــداد أو اإللقــاء اجليــد 
وإجــراء احلــوارات ميكــن تشــجيع تلــك املواهــب وتنميتهــا مــن خــالل االحتفــاالت الدينيــة 
والوطنيــة والقوميــة، وهــذا مــا حتــاول الدراســة احلاليــة التوصــل إليــه لتوظيــف كل طالــب 
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يف مكانــه الصحيــح مــن خــالل تعريفــه علــى إمكانياتــه وقدراتــه يف اجملــاال لــذي يفضلــه) 
اإلذاعــة واملســرح- الصحافــة املدرســية) 

وميكــن تعريــف اإلذاعــة املدرســية إجرائيــاً أبهنــا: نشــاط مدرســي حــر يقــوم الطــالب 
إبعــداده مث تنفيــذه وتقوميــه حتــت إشــراف أخصائــي اإلعــالم الرتبــوي أو أي أخصائــي 
مســؤول عــن ممارســة النشــاط، ويــؤدى بطريقــة شــفهية مــن خــالل ميكروفــون أثنــاء اليــوم 
الدراســي يف الفرتة الصباحية أو يف الفســحة أو يف وقت آخر تراه إدارة املدرســة مناســًبا، 
ويتطلــب بعــض املهــارات اللغويــة والقــدرة علــى اإللقــاء وااللتــزام ابملخــارج الصحيحــة، 
وتعمــل علــى إكســاب الطــالب القــدرة علــى املواجهــة وكيفيــة التصــرف يف األزمــات، 
املرونــة  ومنهــا  اإلبداعيــة  قدراهتــم  بعــض  تنميــة  مــن خالهلــا  الطــالب  يســتطيع  وبذلــك 

والطالقــة الفكريــة.
وقــد اقرتحــت الباحثــة جمموعــة مــن الوســائل الــي ميكــن أن تســاعد يف جــذب 

وهــي: املدرســية  اإلذاعــة  يف  للمشــاركة  الطالبــات 
استخدام املوسيقي يف بعض فقرات اإلذعة املدرسية.	 
إضافة فقرة مسابقة لتشجيع الطالب على االشرتاك واإلنصات لإلذاعة. 	 
تكــرمي أفضــل طالبــة قامــت اباللتــزام ابألســس واملعايــر املرغــوب فيهــا طــوال اشــرتاكها 	 

يف اإلذاعــة املدرســية.
تكوين جلنة من الطالب لإلشراف علي اإلذاعة املدرسية.	 
عدم تكرار الفقرات اليومية والتبديل والتغير فيها بطريقة مســتمرة لتشــويق املســتمعن 	 

وزايدة إقباهلم علي اإلذاعة املدرسية.
الصحافة املدرســية : حتتل الصحافة املدرســية موقعا ودورا مهما بن أنشــطة اإلعالم 	 

الرتبــوي املختلفــة يف اجملتمعــات املدرســية ضمــن األنشــطة املدرســية، وهــذا الــدور انبــع مــن 
أمهيــة الــدور الــذي تلعبــه كنشــاط حــر ميــارس بنــاء علــى رغبــة وميــول املتعلــم.

وميكــن تعريــف الصحافــة املدرســية إجرائيــاً أبهنــا: ذلــك النشــاط احلــر الــذي يقــوم 
بــه الطــالب دون إكــراه ويشــمل جمــالت احلائــط، والصحــف اإللكرتونيــة منهــا ماهــو 
متخصــص ومــا هــو عــام، وتشــمل الصحيفــة العديــد مــن الفنــون الصحفيــة منهــا: اخلــر 
الصحفي، املقال، التقرير، التحقيق، الكاريكاتر، ويستطيع الطالب من خالهلا التعرف 
علــى أخبــار مدرســتهم وبعــض األخبــار اخلاصــة ابجملتمــع احمللــي، ومــن خالهلــا نســتطيع 
تنميــة القــدرات اإلبداعيــة، والتفكــر الناقــد واحلــر، والقــدرة علــي التعبــر عــن أفكارهــم.

أهــداف الصحافــة املدرســية: للصحافــة املدرســية أهــداف متشــعبة، منهــا مــا يتعلــق 
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ابملنهــاج الدراســي، ومنهــا مــا يكــون وثيــق الصلــة بتنميــة الطــالب وتكوينهــم الفكــري 
والثقــايف، وصقــل مواهبهــم واســتعداداهتم، وبعضهــا يتعلــق بتوثيــق الروابــط بــن الطــالب 

واملدرســة وبــن املدرســة واجملتمــع احمللــي

أن   )30()76 ،( Nicole Birgit2010(التــايل  وميكــن حتديــد األهــداف يف 
الصحافــة املدرســية هتــدف إىل:

تنمية القدرة التعبرية واللغوية عند الطالب.11
2- اكتشاف املواهب الصحفية املبكرة.

3- تبسيط املناهج الدراسية بتقدميها ضمن وسائل النشاط.
4- تنمية الذوق الفي، وصقل املواهب الكتابية.

وأضاف )سعيد عبد هللا اليف،2010، ()31)83أهدافًا أخرى:
التدريــب علــى طريقــة البحــث عــن املوضوعــات مــن مصادرهــا املختلفــة، وتفســرها مث 1 

عرضهــا بطريقــة
موضوعية.

- تكوين قيم احلق واحلرية واملثل الرفيعة.
- هتيئة اجملال للمتعلمن للتعبر األديب والفي ابستخدام اللغة العربية السليمة.

- إثــراء احليــاة املدرســية، وخــرات املتعلمــن ابملدرســة ابملوضوعــات النافعــة يف اجملــاالت 
املختلفــة.

*املســرح املدرســي: النشــاط املســرحي ال يعــي أو يهــدف إىل جمــرد إعــداد مســرحية أو 
متثيليــة تقــدم يف مناســبة دينيــة أو وطنيــة أو اجتماعيــة، ولكــن اهلــدف منــه ينبغــي أن يكــون 
واضًحــا وحمــدًدا لــكل القائمــن عليــه؛ كــي يتمكنــوا مــن وضــع اخلطــط، واإلمكانيــات، 
لتحقيق تلك األهداف بســهولة ويســر وفاعلية؛ ألن املســرح املدرســي إذا أحســن توظيفه 
يعــود ابلكثــر مــن األهــداف علــى املتعلمــن املشــاركن فيــه واملشــاهدين لــه، وعلــى البيئــة 

املدرســية بشــكل عــام.

املدرســة  تســتطيع  الــذي  النشــاط  أو  الوســيلة  تلــك  أبنــه:  إجرائيــاً  الباحثــة  وتعرفــه 
اســتخدامه خلدمــة العمليــة التعليميــة ممــا يســاعد علــي تبســيط املــواد وجتســيدها علــي أرض 
الواقــع، ممــا يســهل فهمهــا، ويف اجلانــب اآلخــر يعــد املســرح مــرآة تعكــس ميــول الطــالب 
واجتاهاهتم، وتســهم يف عالجهم النفســي من خالل التقمص ولعب األدوار، وميكن من 
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خــالل املســرح املدرســي غــرس العديــد مــن القيــم واملبــادئ، ممــا يســهم يف تنشــئة أجيــال 
قــادرة علــي حــل مشــكالهتا بطريقــة منطقيــه تســوقه إىل تنميــة قدراتــه اإلبداعيــة.

أهداف املسرح املدرسي:
ميتاز املســرح املدرســي ابلعديد من األهداف، ذكر منها)ســعيد عبد هللا اليف 2010، 

156،157()32) ما يلي:
- املســاعدة علــى تكويــن شــخصية املتعلــم وتنميتهــا، مــن خــالل تقمصــه للعديــد مــن 

األدوار والتخلــص مــن اخلجــل واالنطــواء.
- احلفــاظ علــى اللغــة، وترســيخ إدراك املتعلــم، وتنميــة إحساســه هبــا، وجعلهــا أداتــه 
التدريــب املســتمر علــى اإللقــاء  التعبــر عــن نفســه، وذلــك مــن خــالل  األساســية يف 

الصحيحــة. املخــارج  مــن  والتمكــن 
- اكتشــاف القــدرات الكامنــة يف املتعلمــن، ومواهبهــم اخلاصــة كالرســم، والتصويــر، 
واخلطابــة، مــع العمــل علــى تنميــة تلــك املواهــب؛ وذلــك ألن املســرح يعتــر أبــو الفنــون 

وجيمــع بــن أكثــر مــن فــن ونــوع.
- إكســاب املتعلــم القــدرة علــى التواصــل احلضــاري مــع اآلخريــن مــن خــالل أدائــه 
للتجربــة الــي يعرضهــا أمامهــم، وذلــك يرجــع إيل تبــادل األدوار واخلــرات بــن أعضــاء 
الفريــق والعمــل اجلماعــي القائــم علــي حــب التقمــص. وأضاف)صــالح ســليم،2010، 

التاليــة: 135()33 (األهــداف 
- وســيلة تعليميــة تســاعد علــى توضيــح املعلومــات دون شــرح أو تفســر، وكذلــك عــن 
طريــق متثيــل املعــاين وحســن أدائهــا، فتثبــت يف أذهــان التالميــذ وتؤثــر يف ســلوكهم؛ ألهنــم 
يروهنــا مماثلــة وانطقــة ومتحركــة أمامهــم وعــن طريــق املســرحيات األخالقيــة ميكــن معاجلــة 
بعــض االحنرافــات األخالقيــة إبظهارهــا مضخمــة؛ هتيئــة للتالميــذ لالطــالع أبعبــاء احليــاة 

املقبلة يف كرهم. 
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 .

شكل)1( يوضح املعايري الي استخدمتها الباحثة يف املعاجلة التجريبية

اإلبداع والتفكري اإلبداعي:
لقــد تعــددت تعريفــات اإلبــداع مــن حيــث مفهومــه ومهاراتــه وكيفيــة حدوثــه، وغــر 
ذلــك، فــرى جــوردن )Gordan,1995))34)   أّن اإلبــداع )Creativity( هــو 
القــدرة علــى اإلنتــاج، وتــري )انيفــة قطامــي وآخــرون،2002))35)   أّن اإلبــداع عمليــة 
معرفيــة هلــا مراحــل  متتابعــة هتــدف إىل نتــاج يتمثــل يف إصــدار حلــول متعــددة تتســم 
ابلتنــوّع واجلــدة، وذلــك يف ظــل منــاخ داعــم يســوده االتســاق والتآلــف بــن مكوانتــه، 
ويرتبــط التفكــر اإلبداعــي ارتباطــًا وثيقــًا ابإلبــداع، ولكــن اإلبــداع يصــف الناتــج، أمــا 
التفكــر اإلبداعــي فيصــف العمليــات أو املهــارات  الذهنيــة لإلبــداع، وهــو مــا يســتخدمه 
الفــرد يف إنتــاج أكــر عــدد ممكــن مــن األفــكار حــول املشــكلة الــي يتعــرض هلــا، أو املوقــف 
ابلتنــوع واالختــالف وعــدم التكــرار أو  الــذي يتفاعــل معــه، وتتصــف هــذه األفــكار 

الشــيوع. 
وذكــر هيثــم القاضــي )2010، 8()36) أن التفكــر اإلبداعــي عمليــة معقــدة ومتعــددة 
اخلطــوات، تتداخــل فيهــا عوامــل كثــرة، تتأثــر بــه وتؤثــر فيه.كمــا عــرف التفكــر اإلبداعــي 
الــذي  التفكــر  ذلــك   ،)37()50  ،2010,Boswell, C. and Carlile (
يشــجع الطــالب علــى اســتخدام جمموعــة متنوعــة مــن األســاليب حلــل املشــكالت وحتليــل 
وجهــات نظــر متعــددة وتكييــف األفــكار والتوصــل إىل حلــول جديــدة، وميكــن تقــدمي 
اإلبداعيــة  املشــكالت  حــل  منــاذج  يف  املباشــرة  التعليمــات  ابســتخدام  االســرتاتيجيات 
وعمليــات التفكــر اإلبداعــي، كمــا تعــد العمليــات بشــكل عــام هــي )الطالقــة واملرونــة 

واألصالــة والتفصيــل).  
وعــرف )Harris, Robert، 2011()38( التفكــر اإلبداعــي هــو التفكــر الــذي 

 
.  
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يولــد األفــكار أو العمليــات أو اخلــرات أو األشــياء.
وميكــن تعريــف التفكــر اإلبداعــي ),Balli Batdı ,2014، 60()39( علــى أنــه 
اجملموعــة الكاملــة لألنشــطة املعرفيــة الــي يســتخدمها األفــراد وفًقــا لكائــن أو مشــكلة أو 
حالــة معينــة أو نــوع مــن اجلهــد جتــاه حــدث معــن واملشــكلة القائمــة علــى قــدرة األفــراد، 
فيحاولــون اســتخدام خياهلــم وذكائهــم وبصرهتــم وأفكارهــم عندمــا يواجهــون مثــل هــذه 
املواقــف. ابإلضافــة إىل ذلــك، حياولــون اقــرتاح تصميــم أصيــل وجديــد، وإنشــاء فرضيــات 

خمتلفــة، وحــل املشــكلة مبســاعدة اكتشــاف وإجيــاد تطبيقــات جديــدة. 
ويؤكــد بعــض الباحثــن علــى الــدور الفعــال للرتبيــة ابعتبارهــا مســئولة عــن تنميــة التفكــر 
اإلبداعــي، والقــدرة علــي التفاعــل مــع مســتقبل جمهــول املعــامل، وأمهيــة تدريــب الطــالب 
علــي ممارســة التفكــر الناقــد والتفكــر االبتــكاري، والتخلــى عــن التفكــر النمطــي، وكذلــك 
حتليــل التوقعــات ودراســة االحتمــاالت املســتقبلية، وختيــل املســتقبليات البديلــة، وبذلــك 
يتســع مفهــوم تنميــة املــوارد البشــرية مــن جمــرد اكتســاب مهــارات ومعــارف وتوظيفهــا يف 
عمليــات اإلنتــاج إىل االهتمــام ابلــدور االجتماعــي والثقــايف لإلنســان، وكذلــك الفكــر 

وحريــة التعبــر وإطــالق حركــة العقــل مــن أجــل تنميــة القــدرات واإلبــداع املســرت.

شكل)2( يوضح أنواع التفكري اإلبداعي 

وقــد قامــت الباحثــة ابســتخدام النوعــن مــن التفكــر اإلبداعــي، ومتثــل ذلــك يف االختبــار 
التحصيلــي ألنشــطة اإلعــالم الرتبــوي، كذلــك الصحــف واملســرحيات الــي قــام الطــالب 
بتنفيذهــا، ابإلضافــة إىل اإلذاعــة املدرســية الــي امتــازت بشــكل مجــايل منظــم ميتــاز ابملرونــة 
والتشــويق، وقامــت الطالبــات بتطبيــق مجيــع األســس واملعايــر العلميــة والفنيــة واجلماليــة 

أثنــاء تنفيــذ هــذه األنشــطة طــوال فــرتة الدراســة.

 

 أنواع التفكير اإلبداعي

 اإلبداع المعرفي

 اإلبداع الجمالي
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شكل)3( يوضح مراحل اإلبداع الي ميكن استخدامها من خالل التدريس املمسرح

مهارات التفكري اإلبداعي:
إذا كان التفكــر اإلبداعــي ميثــل أحــد أمنــاط التفكــر العليــا فهــو يتمثــل يف جمموعــة مــن 
املهــارات املهمــة الــي تشــكل العناصــر األساســية يف هــذا النــوع مــن التفكــر والــي تتلخــص 

يف اآليت:
الطالقــة: تلــك املهــارة العقليــة الــي تســتخدم يف توليــد أفــكار إضافيــة علــي مــا يــدور - 

حــول موضــوع مــا وحبريــة اتمــة، وعــن جمــاالت تطبيــق مهــارة الطالقــة وأهــم تلــك اجملــاالت 
:

رسم اللوحات الفنية )ختطيط الصحف املدرسية أبشكال غر منطية)1 
 اســتغالل أوقات الفراغ املزعجة )عن طريق ممارســة أنشــطة اإلعالم الرتبوي املختلفة 1 

)صحافة مدرســية، إذاعة مدرســية، مســرح مدرســي)
 اختــاذ القــرارات الكثــرة ذات العالقــة ابملوضوعــات املدرســية أو املشــكالت العديــدة 1 

املطروحــة وابحليــاة اليوميــة جبوانبهــا املتنوعــة )مثــل انقطــاع الكهــرابء أثنــاء تقــدمي اإلذاعــة 

 

Lllamination 
 اإلشراق

Verification 
 التحقق
 

Incubation 
 االختمار

 

 
Preparation 

 اإلعداد
 

 
 مراحل اإلبداع
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املدرســية، نســيان بعــض اجلمــل أثنــاء إلقــاء اإلذاعــة املدرســية، غيــاب بعــض األشــخاص 
من املســرحية، عدم وجود بعض األدوات اخلاصة بتخطيط الصحيفة املدرســية) )هشــام 

ســعيد احلــالق، 2010، 60()04(.
األصالــة : وتعــي التميــز يف التفكــر والنــدرة والقــدرة علــى النفــاذ إىل مــا وراء املباشــر - 

واملألــوف مــن األفــكار، وتعــي اخلــرة والتفــرد، وهــي العامــل املشــرتك بــن معظــم التعريفــات 
الــي تركــز علــى النواتــج اإلبداعيــة كمحــل للحكــم.

املرونــة : وهــي تغيــر احلالــة الذهنيــة لــدى الفــرد بتغــر املوقــف، وتعــي القــدرة علــى - 
توليــد األفــكار املتنوعــة الــي ليســت مــن نــوع األفــكار املتوقعــة عــادة، وتوجيــه أو حتويــل 
مســار التفكــر مــع تغــر املثــر أو متطلبــات املوقــف، وهــي عكــس اجلمــود الذهــي الــذي 
يعــي تبــي أمنــاط ذهنيــة حمــددة ســلفاً وغــر قابلــة للتغــر حســب مــا تســتدعي احلاجــة، 

وللمرونــة نوعــان مهــا: 
املرونة التلقائية : وهي إعطاء عدد من األفكار املتنوعة الي ترتبط مبوقف حمدد.-أ

ب 1املرونــة التكيفيــة : وتعــي التوصــل إىل حــل مشــكلة، أو موقــف يف ضــوء التغذيــة 
الراجعــة الــي أتيت مــن ذلــك املوقف.)حممــد خضــر وآخــرون، 2011، 20()41)

أهم العوامل املشجعة لإلبداع:
 التحــرر مــن التوتــر املفــرط الناتــج عــن الفشــل، وذلــك ميكــن حتقيقــه عــن طريــق تقمــص  1

العديــد مــن األدوار أو ممارســة العديــد مــن األنشــطة حــى يــرى الطالــب نفســه ويتمكــن 
مــن حتقيــق غايتــه 

التحــرر مــن الضغــوط الــي ترمــي إىل تبــي التلميــذ ملوقــف اثبــت ال يتغــر، وميكــن حتقيــق 1 
ذلــك ابســتخدام اســرتاتيجية حــل املشــكالت أو اســتخدام التدريــس املمســرح واملشــاركة 

يف تبــادل األدوار والعمــل التعــاوين. 
التحــرر مــن قيــود الزمــن– فاإلبــداع يتطلــب فســحة مــن الوقــت، وهــذا مــا ميكــن إاتحتــه 1 

مــن خــالل ممارســة أنشــطة اإلعــالم الرتبــوي يف أوقــات خمتلفــة كمــا أن التدريــس املمســرح 
خيــرج مــن إطــار احلصــة الضيــق.

التحــرر مــن قيــود التقــومي واالختبــارات التحصيليــة، وهــذا ميكــن أن يتوفــر مــن خــالل 1 
أنشــطة اإلعــالم الرتبــوي؛ فهــي تتطلــب مهــارات أكثــر مــن املعــارف، وبذلــك يســتطيع 

الطالــب أن يتخلــص مــن خــوف االختبــارات ورهبتهــا.
والتجربــة 1  املمارســة  مــن خــالل  االعتقــاد أبن كل األخطــاء ميكــن حلهــا، وذلــك 

وهــذا ميكــن إجيــاده مــن خــالل التدريــس املمســرح، حيــث يعتمــد علــي تقــدمي النمــاذج 
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واحملــاكاة ملواقــف ومشــكالت يتــم معاجلتهــا مــن قبــل الطــالب وابلتــايل يصبــح لديهــم 
القــدرة علــي التصــدي لذلــك اخلطــأ والتمكــن مــن حــل معظــم األخطــاء يف مواقــف 

عديــدة ومتنوعــة.
وبنــاء عليــه فاملطلــوب مــن املؤسســات التعليميــة أن يتعلــم الطــالب فيهــا ممارســة    
التفكــر والبحــث واإلبــداع القائــم علــى املالحظــة والوعــي، والربــط بــن املمكنــات يف 
وتقتضــي أن يتعلــم التلميــذ كيــف يوظــف املعلومــات يف  الســياق البنائــي األوســع. 
حتليــل البدائــل والتوقعــات، ويف مــزج العلــم ابخليــال واإلبــداع؛ ســعيا إىل التكيــف مــع 
التغيــر املســتقبلي، ووصــوال إىل خيــط التغيــر والســيطرة عليــه وتوجيهــه، ومعــى ذلــك أن 
املدرســة ال تكتفــي بتقــدمي العلــوم واملعــارف كوجبــة غنيــة شــهية لتالميــذان؛ بــل عليهــا 
أن تتبــع األســاليب الرتبويــة احلديثــة الالزمــة الــي مــن خالهلــا جتعــل التالميــذ مســامهن 
يف تكنولوجيــا العصــر وعلومــه. والبــد أن تعمــل علــى أن حتــرك املعرفــة عندهــم بواعــث 
اإلبــداع والعطــاء واملشــاركة بــدال مــن بواعــث القعــود والنقــل واالتبــاع واالســتهالك، 
اجملــدد  واحلضــارة احلديثــة أببعادهــا املختلفــة حضــارة قوامهــا اخليــال املبــدع والعقــل 
وتربيــة روح اخللــق. واإلبــداع هــدف تســعى إليــه الرتبيــة يف القــرن احلــادي والعشــرين، 
وهــو أمــر البــد أن يتــم يف ســن مبكــرة ويف ظــل ظــروف وشــروط معينــة، ومــن وســائله 
إاثرة اخليــال أبشــكاله املختلفــة عــن طريــق األدب والقصــة والشــعر وســواها، وعــن طريــق 
اطــالع الطــالب خاصــة علــى مبدعــات العلــم والتكنولوجيــا ومترســهم هبــا منــذ الصغــر، 
والطالــب املبــدع هــو الــذي يتســاءل ويتخيــل، وعلــى املدرســة أن تســاعده ومتكنــه مــن 
التخيــل واالبتــكار، وعلــى الرتبيــة أن تتخلــص مــن الكثــر مــن ممارســاهتا التقليديــة 

والتســلطية والتوجيهيــة )حممــد خضــر وآخــرون، 2011،47()42).

مسات األشخاص املبدعن:
يتمتعــون  املبدعــن  األشــخاص  أن   (34()10  ،2011  ،Jane Piirto( ذكــر 

اآلخريــن.  مــن  تعقيــًدا  أكثــر  هــم  )أ)  أمههــا:  الســمات  مــن  مبجموعــة 
)ب) لديهم املزيد من االنفتاح احلسي ومقاومة اإلغالق السابق ألوانه.

)ج) يعتمدون على احلدس إىل حد كبر.
 أخــرًا، يبــدو أن املبدعــن لديهــم دوافــع للخلــق؛ ألهنــا غالبــا مــا تنفــق قــدرًا كبــرًا مــن 

الطاقــة علــى منتجاهتــا. 
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أهداف الدراسة: تسعى الدراسة إىل حتقيق األهداف اآلتية:
حتديد قدرات التفكر اإلبداعي املالئمة لطالبات املرحلة اإلعدادية.	 
التعرف على أسس استخدام التدريس املمسرح. 	 
الكشــف عــن فاعليــة اســتخدام التدريــس املمســرح وتنميــة التفكــر اإلبداعــي لــدى 	 

الطالبــات.
التعرف علي أمهية ممارسة الطالبات ألنشطة اإلعالم الرتبوي. 	 

أمهية الدراسة:
األنشــطة 	  ممارســة  يف  لديهــن  اإلبداعــي  التفكــر  تنميــة  علــي  الطالبــات  مســاعدة 

األنشــطة. تلــك  تدريــس  يف  تقليديــة  غــر  أســاليب  ابســتخدام 
تزويــد إخصائيــي اإلعــالم الرتبــوي بكيفيــة اســتخدام إســرتاتيجية التدريــس املمســرح 	 

ملســاعدة الطالبــات يف إتقــان مهــارات تنفيــذ أنشــطة اإلذاعــة والصحافــة املدرســية.
التأصيــل ملدخــل التدريــس املمســرح ممــا يســاعد يف توجيــه اهتمامــات خمططــي املناهــج 	 

الدراســية والرامــج التعليميــة ملراعاتــه عنــد إعــادة تصميــم املناهــج واألنشــطة املدرســية.
إثــراء البحــوث اخلاصــة أبنشــطة اإلعــالم الرتبــوي وأمهيتهــا يف تنميــة التفكــر اإلبداعــي 	 

لــدى الطــالب 

فروض الدراسة:
الفــرض األول: توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن متوســطي درجــات طالبــات 
اجملموعــة التجريبيــة يف التطبيقــن: القبلــي، والبعــدي الختبــار اإلذاعــة املدرســية واملســرح 

لصــاحل التطبيــق البعــدي، يعــزى إىل اســتخدام التدريــس املمســرح.
الفــرض الثــاين: توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن متوســطي درجــات طالبــات 
اجملموعــة التجريبيــة يف التطبيقــن: القبلــي، والبعــدي الختبــار الصحافــة املدرســية لصــاحل 

التطبيــق البعــدي، يعــزى إىل اســتخدام التدريــس املمســرح.
الفــرض الثالــث: توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن متوســطي درجــات طالبــات 
اجملموعتــن: التجريبيــة والضابطــة يف التطبيــق البعــدي الختبــار أنشــطة اإلعــالم الرتبــوي 

لصــاحل طالبــات اجملموعــة التجريبيــة، يعــزى إىل اســتخدام التدريــس املمســرح.
الفــرض الرابــع: توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيًــة بــن متوســطي درجــات طالبــات 
اجملموعة التجريبية يف التطبيقن القبلي والبعدي ملقياس التفكر اإلبداعي لصاحل التطبيق 

   البعدي«.



321

سمرب - 2019
صال - العدد ) 27 (  أكتوبر / دي

ث االعالم واالت
املجلة العربية لبحو

املجلة العربية لبحوث االعالم واالتصال

الفــرض اخلامــس: توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن متوســطي درجــات طالبــات 
اجملموعتــن :التجريبيــة والضابطــة يف التطبيــق البعــدي ملقيــاس التفكــر اإلبداعــي لصــاحل 

طالبــات اجملموعــة التجريبيــة، يعــزى إىل اســتخدام التدريــس املمســرح.

أدوات الدراسة: متثلت يف: 
1- اختبار حتصيلّي وفق املهارات املراد إكساهبا لعينة الدراسة يف جمال أنشطة 

اإلعالم الرتبوي)إعداد الباحثة)
2- مقياس التفكر اإلبداعي )إعداد الباحثة).

3- جمموعة من االسكتشات اخلاصة أبنشطة اإلعالم الرتبوي )إعداد الباحثة).
قامت الباحثة ابالطالع علي بعض الكتاابت النظرية والدراسات الي تناولت 

التدريس املمسرح الي استخدمها الباحثون من دراساهتم لقياس تلك املهارات، كما 
أن املالحظة امليدانية للطالب ومعرفة القصور لديهم يف تنفيذ بعض أنشطة اإلعالم 
الرتبوي وحاجتهم إىل أسلوب جديد لتدريس تلك األنشطة، وحتتاج تلك األعمال 

إىل شيء من اإلبداع والتميز حي يتمكنوا من املنافسة هبا يف املهرجاانت واملسابقات 
الي تقيمها املديرية وتشرف عليها الوزارة، وذلك لن يتم ابلطريقة التقليدية املتبعة يف 

تدريس األنشطة اإلعالمية.

حتديد طريقة التصحيح وتقدير الدرجات ملقياس التفكري اإلبداعي:
رأت الباحثــة إعطــاء موافــق بشــدة )4)، موافــق )3)، معــارض بشــدة )2)، معــارض 

)1(
  -استطالع آراء السادة احملكمن حول بطاقة املالحظة:

   مت عــرض املقيــاس يف صورتــه األوليــة مصحوبــة ابســتطالع رأي علــي جمموعــة مــن 
الســادة احملكمــن املتخصصــن؛ وذلــك ملعرفــة آرائهــم حــول:

- دقة الصياغة اللغوية والعلمية لعبارات املقياس.
- مناسبة عبارات البطاقة ملستوي طالب املرحلة اإلعدادية.
- مناسبة عبارت البطاقة للهدف الذي وضعت من أجله.

- عبارات أخرى يرون إضافتها.
- العبارات الي يرون تعديلها أو حذفها.

- وقــد أمجــع الســادة احملكمــون علــي صالحيــة املقيــاس للتطبيــق، ومناســبة عباراهتــا 
يــدل علــي أن مقيــاس  مــن أجلــه، وهــذا  الــذي وضعــت  الطــالب، واهلــدف  ملســتوي 
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التفكــر اإلبداعــي بدرجــة عاليــة مــن الصــدق.

حساب صدق االختبار :
ابســتخدام الرانمج اإلحصائي spss مت حســاب معامل الثبات بطريقة إعادة التطبيق 
حبســاب قيمــة معامــل االرتبــاط )معادلــة برســون) وكانــت النتائــج كمــا يف اجلــدول رقــم 
)1)، وتــدل قيــم معامــالت االرتبــاط علــى أن االختبــار علــى درجــة عاليــة مــن الثبــات، 
ويــدل ذلــك علــى صالحيــة االختبــار كأداة للقيــاس يف البحــث احلــايل علــى عينــة البحــث 

األساســية.
 جدول )1( معامالت ارتباط بريسون الختبار مهارات اإلعالم جملموعي الدراسة

للعينة االستطالعية
االختبار البعدي االختبار القبلي اجملموعة

مستوى الداللة قيمة ر
دال عند 0.01 **0.585 التليفزيون واملسرح التدريس التقليدي
دال عند 0.05 *0.416 الصحافة
دال عند 0.01 **0.535 التليفزيون واملسرح التدريس املمسرح
دال عند 0.01 **0.748 الصحافة

ن = 30
 حساب ثبات االختبار:

مت حســاب ثبــات االختبــار التحصيلــي عــن طريــق معادلــة )كــودر ريتشاردســون – 
لقيــاس االتســاق الداخلــي لفقــرات  20) والــي تعــد مــن أكثــر املعــادالت اســتخداماً 
االختبــارات، وتعتمــد علــى مــدى ارتبــاط األســئلة مــع بعضهــا البعــض داخــل االختبــار، 

والــي تكــون درجــات مفرداهتــا ثنائيــة، أي: )واحــد) أو )صفــر).
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جدول )2( حساب معامل ثبات اختبار أنشطة اإلعالم الرتبوي مبعادلة كودر 
ريتشاردسون -20

كودر ريتشاردسون – 20 التباين الكلي 
لالختبار

حاصل ضرب نسبة 
االجاابت الصحيحة يف 

اخلاطئة

عدد أسئلة 
االختبار

اختبار

0.982 10.912 0.19 22 التليفزيون
0.989 9.2 0.10 22 الصحافة

يتضــح مــن اجلــدول )2) أن معامــل الثبــات اخلــاص ابختبــار التليفزيــون )0.982)، 
والصحافــة )0989) وهــذا يــدل علــى أن كال االختباريــن علــى درجــة مناســبة مــن الثبــات 

والتجانــس.
منهــج الدراســة: اعتمــدت الباحثــة يف الدراســة احلاليــة علــى  املنهــج  شــبه التجريــي، 
الــذى يعــرف علــى أنــه تغــر متعمــد ومضبــوط للشــروط احملــددة للظاهــرة موضــوع الدراســة، 
ومالحظــة مــا ينتــج عــن هــذا التغــر مــن آاثر ىف الظاهــرة، اســتخدام التجربــة إلثبــات 
صحــة الفــروض مــن عدمــه، أو إثبــات الفــروض عــن طريــق التجريــب، ويســتخدم التصميــم 

التجريــى ذى اجملموعتن)جمموعــة جتريبيــة وجمموعــة ضابطــة).

جدول )3( التصميم شبه التجرييب للدراسة احلالية
اجملموعة قياس قبلي أسلوب املعاجلة قياس بعدي
التجريبية اختبار حتصيلي لألنشطة التدريس املمسرح اختبار حتصيلي لألنشطة

مقياس التفكر اإلبداعي مقياس التفكر اإلبداعي
الضابطة اختبار حتصيلي لألنشطة الطريقة التقليدية اختبار حتصيلي لألنشطة

مقياس التفكر اإلبداعي مقياس التفكر اإلبداعي

جمتمــع الدراســة: متثــل جمتمــع الدراســة يف طالبــات املرحلــة اإلعدايــة مبدرســة احلديثــة 
اإلعداديــة للبنــات للعــام اجلامعــي 2018م-2019م الفصــل الدراســي الثــاين.

اختيــار عينــة البحــث: بلــغ عددهــن 60 طالبــة وزعــت ابلتســاوي بــن اجملموعتــن 
والضابطــة التجريبيــة 
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جدول)4( يوضح طبيغة عينة الدراسة
املدرسة اجملموعة الضابطة اجملموعة التجريبية

الفصل عدد التالميذ الفصل عدد التالميذ
احلديثة اإلعدادية بنات ابملنيا 1/2 30 2/2 30

يتضــح مــن بيــاانت اجلــدول التطبيــق القبلــي الختبــار التحصيــل املعــريف اخلــاص أبنشــطة 
اإلعــالم الرتبــوي ومقيــاس التفكــر االبداعــي: بتطبيــق اختبــار التحصيــل املعــريف اخلــاص 
أبنشــطة االعــالم الرتبــوي ومقيــاس التفكــر اإلبداعــي علــى جمموعــي البحــث )التجريــي/ 
والضابطــة) وذلــك للتأكــد مــن تكافــؤ اجملموعتــن يف مســتوى التحصيــل املعــريف والتفكــر 

اإلبداعــي قبــل تطبيــق أدوات البحــث.
تكافؤ جمموعي البحث )التجريبية/ والضابطة):1 
مت التحقــق مــن تكافــؤ جمموعــي البحــث قبــل تطبيــق أدوات الدراســة وذلــك 1 

قبليــاً وحســاب  الدراســة  التقكــر اإلبداعــي علــى جمموعــي  بتطبيــق االختبــار وكذلــك 
قيمــة )ت) للتعــرف علــى داللــة الفــروق بــن متوســطات درجــات اجملموعتــن التجريبيــة 

والضابطــة، كمــا يوضــح اجلــدول التــايل:  
جدول )5( يوضح درجة تكافؤ الفرص بن جمموعي الدراسة)التجريبية 

والضابطة(
املهارة اجملموعة العدد املتوسط احلسايب االحنراف 

املعياري
قيمة ت الداللة

التحصيل املعريف الضابطة 30 5.50 3.721 1.8521  0.882
غردالة 
إحصائيًا

التجريبية 30 7.13 3.082

التفكر 
اإلبداعي

الضابطة 30 57.36 3.85499 1.2761  0.207
غردالة 
إحصائيًا

التجريبية 30 58.50 2.96822

يتضــح مــن اجلــدول الســابق أن قيمــة )ت) غــر دالــة إحصائيــاً، ممــا يؤكــد عــدم وجــود 
فروق حقيقية بن متوسطات درجات كل من اجملموعة التجريبية والضابطة يف التحصيل 
املعــريف وكذلــك يف التفكــر االبداعــي، وذلــك يؤكــد تكافــؤ جمموعــي البحــث قبليــاً ابلنســبة 

للتحصيــل املعــريف والتفكــر االبداعــي.
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العوامل الضابطة للدراسة احلالية:
بعــد حتديــد  األنســب، وذلــك  التجريــي؛ ألنــه  املنهــج شــبه  علــي  الباحثــة  اعتمــدت 

اآلتيــة: العوامــل 
 ضعــف اخللفيــة املعرفيــة للطالبــات يف اجملموعتــن التجريبيــة والضابطــة أبنشــطة اإلعــالم 
الرتبــوي، وذلــك مــن خــالل اســتخدام االختبــار املعــريف اخلــاص ابألنشــطة، وأتكــدت 
اخلاصــة  واملصطلحــات  واملفاهيــم  ابملعلومــات  ســابقة  معرفــة  وجــود  عــدم  مــن  الباحثــة 
أبنشــطة اإلعــالم الرتبــوي، اعتمــدت الباحثــة علــى عامــل توحيــد البيئــة اجلغرافيــة للطالبــات 
وهــن مجيعــاً مــن احلضــر ويدرســن بنفــس املدرســة وجتمعهــن نفــس اخلصائــص تقريبــاً، 
كمــا قامــت الباحثــة ابســتبعاد الطالبــات الــاليت لديهــن مهــارات إعــداد الصحيفــة أو 
التمثيــل أو الفائقــات يف مهــارات اإللقــاء اإلذاعــي، وبذلــك متكنــت الباحثــة مــن تقســيم 
الطالبــات إيل جمموعتــن : جتريبيــة تــدرس بطريقــة التدريــس املمســرح وجمموعــة ضابطــة 
تــدرس ابلطريقــة التقليديــة، وابلتــايل تتمكــن مــن قيــاس فاعليــة التدريــس املمســرح يف تنميــة 
التفكــر االبتــكاري مــع توحيــد احملتــوى للمجموعتــن وكذلــك عــدد الســاعات وعــدد 
املقابــالت واألعمــال الــي طلبــت مــن نفــس اجملموعتــن، وابلتــايل ميكــن القــول أبن املتغــر 
الرئيــس واملختلــف بــن اجملموعتــن يكمــن يف التدريــس املمســرح، ومــن مث ميكــن القــول 
أبن أي أتثــر ســينتج ســيكون بســبب اســتخدام طريقــة التدريــس املمســرح فقــط ال غــر 

وال تدخــل لعوامــل أخــرى.

حدود الدراسة: سوف  تقتصر الدراسة احلالية :
السجل اخلاص أبنشطة اإلعالم الرتبوي )إذاعة ومسرح- صحافة).1 
عينة من تالميذ املرحلة اإلعدادية مبدرسة احلديثة اإلعدادية بنات.1 
االلتزام ابخلطة الزمنية احملددة للتدريب امليداين خالل الفصل الدراسي الثاين. 1 

التعريفات اإلجرائية للدراسة:
فاعليــة: تقصــد هبــا الباحثــة األثــر الناتــج عــن اســتخدام التدريــس املمســرح يف تنميــة 

التفكــر اإلبداعــي لــدى طالبــات املرحلــة اإلعداديــة 
التدريــس املمســرح: وتعرفــه الباحثــة إجرائيــا علــى أنــه : تنفيــذ األنشــطة ىف قالــب 
درامى مســرحي يســاهم يف تنمية التفكر اإلبداعي لدي الطالبات كما يســاهم يف تنمية 
املعــارف، واملهــارات، واملفاهيــم، والقيــم األخالقيــة، واالجتاهــات اإلجيابيــة ممــا يــؤدى إىل 

حتقيــق األهــداف املنشــودة بصــورة حمببــة وممتعــة ومشــوقه.
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ميارســها  الــي  األنشــطة  أبهنــا:  وتعرفهــا الباحثــة إجرائيــا  الرتبــوي:  اإلعــالم  أنشــطة 
الطالــب حبريــة دون إجبــار أو ضغــط، وتســاعد علــى تنميــة موهبتــه وإكســابه الثبــات 
والثقــة والتنفيــس عــن طاقاتــه الســلبية، كمــا أهنــا تســهم يف بنــاء شــخصية الطالــب واحملافظــة 
املدرســي، الصحافــة  املســرح  تلــك األنشــطة )اإلذاعــة،  ثباتــه االنفعــايل وتشــمل  علــى 

املدرســية)
التفكــري اإلبداعــي: وتعرفــه الباحثــة إجرائيــا أبنــه: قــدرة الطــالب علــي اســتخدام خراهتم 
وإمكاانهتــم املعرفيــة يف تقــدمي أفــكار جديــدة وحلــول مبتكــرة مــن خــالل تعرضهــم للتدريس 
الطــالب  يقــوم  الــي  األنشــطة  تتســم  وأن  الرتبــوي  اإلعــالم  أبنشــطة  اخلــاص  املمســرح 
بتنفيذهــا ابلتجديــد والتمييــز، ســواء يف اإلعــداد والتنفيــذ لإلذاعــة املدرســية والصحافــة 
املدرســية واملســرح املدرســي، فمــن املعــروف أن اإلذاعــة تعتمــد علــى املهــارات يف اإللقــاء 
والتمكــن اللغــوي وذلــك يتطلــب التدريــب واملمارســة واحملــاكاة، وقــد أســهم التدريــس 

املمســرح يف توفــر تلــك األشــياء لعينــة البحــث التجريبيــة،

نتائج الدراسة:
ميكن تقسيم نتائج الدراسة إيل:

 أواًل: نتائــج االختبــار املعــريف اخلــاص أبنشــطة اإلعــالم الرتبــوي )اإلذاعــة املدرســية 
والصحافــة املدرســية ( للمجموعتــن

الفــرض األول: توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن متوســطي درجــات طالبــات 
املدرســية  القبلــي، والبعــدي الختبــار اإلذاعــة  اجملموعــة التجريبيــة يف التطبيقــن: 

واملســرح لصــاحل التطبيــق البعــدي، يعــزى إىل اســتخدام التدريــس املمســرح.”«
 Paired املرتابطــة للعينــات  اختبــار )ت)  قمنــا إبجــراء  الفــرض  هــذا  مــن  للتحقــق 
Sample T-Test وبعــد التأكــد مــن فرضيــات االختبــار وشــروطه كانــت النتائــج 

كالتــايل:
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جدول )6( لداللة الفروق بن متوسطات درجات طالبات اجملموعة التجريبية يف 
التطبيقن القبلي والبعدي الختبار اإلذاعة املدرسية واملسرح 

القياس املتوسط احلسايب االحنراف املعياري قيمة »ت“ مستوى ونوع 
الداللة

القبلي 7.67 3.427 21.780 0.000

البعدي 19.23 2.112 دال عند 0.01

يتضــح مــن بيــاانت اجلــدول رقــم )6): نتائــج اختبــار صحــة الفــرض األول إحصائيًــا 
عينــة  الطــالب  لدرجــات  املعيــاري  احلســايب واالحنــراف  املتوســط  مــن خــالل حســاب 
البحــث يف التطبيقــن القبلــي والبعــدي لالختبــار التحصيلــي لــكل مــن نشــاط اإلذاعــة 
 Paired Sample »واملسرح؛ وذلك حلساب داللة الفروق ابستخدام اختبار »ت
T1Test للعينات املرتابطة. ويتضح من بياانت اجلدول أن متوسط درجات الطالب 
عينــة الدراســة يف االختبــار التحصيلــي يف التطبيــق البعــدي )19.23) ابحنــراف معيــاري 
ابحنــراف   (7.67( القبلــي  التطبيــق  يف  درجاهتــم  متوســط  مــن  أعلــى  وهــو   (2.112(
معيــاري )3.427)؛ كمــا جــاءت قيمــة »ت« تســاوي )21.780) بقيمــة احتماليــة 
)0.000) أي أصغــر مــن مســتوى الداللــة )0.01) أي دال إحصائيــا؛ وهبــذه النتيجــة 
يتضــح أثــر اســتخدام أخصائــي اإلعــالم الرتبــوي للتدريــس املمســرح يف تنميــة مفاهيــم 
وأســس وأهــداف اإلذاعــة املدرســية للمجموعــة التجريبيــة؛ ممــا يــؤدي إىل قبــول الفرضيــة. 
ويفســر ذلــك أن التدريــس املمســرح يســاعد علــي نقــل األفــكار واملعــاين للطلبــة، وذلــك 
مــن خــالل توجيــه خياهلــم ومشــاعرهم، للحــد مــن ظاهــرة التعلــم الســلي؛ إذ أصبــح املتعلــم 
حمــور العمليــة التعليميــة، ورافــق ذلــك تغــر يف جــو احلصــة الدراســية أثنــاء متثيــل املســرحيات 
مــن املــرح واالســتمتاع، وعمــل علــي ختفيــض مســتوي القلــق يف  كل ذلــك وفــر جــواً 
غرفــة الصــف، وتتفــق نتائــج هــذه الدراســة مــع نتائــج دراســة )عواطــف حســن، 2015( 
وجــود فــروق دالــة إحصائيــة بــن متوســطي درجــات اجملموعــة التجريبيــة وأقراهنــم اجملموعــة 

الضابطــة يف قائمــة مهــارات القــراءة اجلهريــة لصــاحل اجملموعــة التجريبيــة.
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شكل )4( : متوسط درجات عينة الدراسة التجريبية لالختبار التحصيلي للتليفزيون 
واملسرح

الفــرض الثــاين: توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن متوســطي درجــات طالبــات 
اجملموعــة التجريبيــة يف التطبيقــن: القبلــي، والبعــدي الختبــار الصحافــة املدرســية 

لصــاحل التطبيــق البعــدي، يعــزى إىل اســتخدام التدريــس املمســرح.”«

جدول )7( لداللة الفروق بن متوسطي درجات طالبات اجملموعة التجريبية يف 
التطبيقن القبلي والبعدي الختبار الصحافة املدرسية

القياس املتوسط احلسايب االحنراف
املعياري

قيمة »ت“ مستوى ونوع الداللة

القبلي 7.13 3.082 31.306 0.000

البعدي 19.43 1.633 دال عند 0.01

يتضح من بياانت اجلدول رقم )7(: نتائج اختبار صحة الفرض األول إحصائًيا من 
خــالل حســاب املتوســط احلســايب واالحنــراف املعيــاري لدرجــات الطــالب عينــة البحــث 
يف التطبيقــن القبلــي والبعــدي لالختبــار التحصيلــي اخلــاص ابلصحافــة املدرســية؛ وذلــك 
 Paired Sample T-Test »حلســاب داللــة الفــروق ابســتخدام اختبــار »ت
للعينــات املرتابطــة. ويتضــح مــن بيــاانت اجلــدول أن متوســط درجــات الطــالب عينــة 
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معيــاري  ابحنــراف   (19.43( البعــدي  التطبيــق  يف  التحصيلــي  االختبــار  يف  الدرراســة 
)1.633) وهو أعلى من متوسط درجاهتم يف التطبيق القبلي )7.13) ابحنراف معياري 
)3.082)؛ كمــا جــاءت قيمــة »ت« تســاوي )31.306) بقيمــة احتماليــة )0.000( 
أي أصغــر مــن مســتوى الداللــة )0.01) أي دال إحصائيــا؛ وعليــه يتضــح أن هنــاك فرقًــا 
دااًل إحصائياً بن متوســطي درجات طالب عينة الدراســة يف التطبيقن القبلي والبعدي 
لالختبــار التحصيلــي اخلــاص ابلصحافــة املدرســية لصــاحل التطبيــق البعــدي، ويرجــع هــذا 

الفــرق إىل أتثــر اســتخدام التدريــس املمســرح
وميكــن تفســر ذلــك أبن التدريــس املمســرح يتيــح الوصــول للمعلومــة ببســاطة ويســر 
مــن خــالل اخلــرة والنشــاط والتدريــب علــي النقــد والعمــل اجلماعــي التعــاوين وتعميقــه 
يف األذهــان ويســهل تذكــره واســرتجاعه؛ وذلــك ألن املعلومــات ارتبطــت إبطــار متثيلــي 
مرئي بداًل من اكتســاب املعلومات ابحلفظ، كما أن الطالب املشــاركن يف أداء األدوار 
ســيدركون بعمــق حساســية كثــر مــن األشــياء املعنويــة الــي ال تــدرك ابحلــواس؛ فهــي تنمــي 
التحكــم ابلصــوت وتعبــرات الوجــه وحركــة اجلســم، وكذلــك متكنهــم مــن التجكــم إبميــاءات 
اجلســد وتكســبهم القــدرة علــي التحكــم يف األشــياء، كمــا أن التدريــس املمســرح أكســب 
الطــالب مهــارة التعامــل مــع األدوات املســتخدمة يف تنفيــذ الصحافــة املدرســية والتعــرف 
علــي اســتخدام كل أداة ممــا أســهم يف تثبيــت املعلومــات املعرفيــة والقــدرة علــي اســرتجاع 
تلــك املعلومــات مــن خــالل األدوار الــي قامــوا بتنفيذهــا داخــل النصــوص املســرحية ممــا 

أســهم يف اســرتجاع املعلومــات بشــكل أفضــل وأســرع.

شكل )5( : متوسط درجات عينة الدراسة التجريبية لالختبار التحصيلي للصحافة
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الفــرض الثالــث: توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن متوســطي درجــات طالبــات 
اجملموعتن :التجريبية والضابطة يف التطبيق البعدي الختبار أنشطة اإلعالم الرتبوي 

لصاحل طالبات اجملموعة التجريبية، يعزى إىل اســتخدام التدريس املمســرح.”
جدول )8( نتائج اختبار )ت( لداللة الفروق بن متوسطات درجات الطالب 

عينة الدراسة جملموعي البحث )التدريس التقليدي/ واملمسرح( يف األسس 
والقواعد واملفاهيم اخلاصة ابألنشطة

البيان جمموعة العدد املتوسط 
احلسايب

االحنراف 
املعياري

قيمة )ت) القيمة االحتمالية

مستوى الداللة
االختبار 
التحصيلي
)اإلذاعة 
واملسرح)

التدريس التقليدي 30 11.20 2.265 14.207 0.000

التدريس املمسرح 30 19.23 2.112 دالة عند 0.01

االختبار 
التحصيلي
)الصحافة)

التدريس التقليدي 30 11.27 1.874 17.993 0.000

التدريس املمسرح 30 19.43 1.633 دالة عند 0.01

اختبــار )ت) وجــود  تطبيــق  نتائــج  توضيــح  رقــم )8):  اجلــدول  بيــاانت  مــن  يتضــح 
فــروق دالــة إحصائيــاً بــن متوســطات درجــات الطــالب وعينــة الدراســة جملموعــي البحــث 
ابألنشــطة  اخلاصــة  واملفاهيــم  والقواعــد  األســس  يف  واملمســرح)  التقليــدي/  )التدريــس 
لصــاحل اجملموعــة التجريبيــة، وميكــن أن يرجــع ذلــك إيل أمهيــة اإلســرتاتيجيات احلديثــة 
يف التدريــس تــرز مــن خــالل جعــل الطالــب فعــااًل أثنــاء الــدرس فضــاًل عــن دوره يف 
يطــور اإلبــداع لــدى  التجديــد واإلبــداع، كمــا أن التنويــع يف اســرتاتيجيات التدريــس 
الطلبــة وتعمــل أيضــًا علــى حتويــل االهتمــام مــن التعليــم اإللقائــي إىل التعليــم اإلبداعــي 
التفكــر وطرائــق مواجهــة املشــكالت وتقــدمي احللــول اإلبداعيــة،  الــذي يعتمــد علــى 
كمــا أنــه يعــد يف غايــة األمهيــة حيــث يتيــح للمعلــم أكثــر مــن طريقــة وأســلوب إليصــال 
املعلومــة للطالــب وذلــك مــع مراعــاة الفــروق الفرديــة للطلبــة مــن مجيــع النواحــي املعرفيــة 
أنــه ال يكفــي  علــي، 2017، 222()44)، كمــا  حممــد  واملهاريــة والوجدانية.)حامــد 
تعليــم املتعلمــن املفاهيــم، واملعلومــات اجملــردة عــن طريــق اإللقــاء، والتلقــن واالســتماع، 
واحلفــظ، بــل جيــب فــوق ذلــك االهتمــام ابلنشــاط الواقعــي، واملواقــف احليــة، واملمارســة 
العمليــة عــن طريــق املشــاركة الفعالــة، وقــد مت اختيــار اإلذاعــة والصحافــة مــن أنشــطة 
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لتلــك  الطــالب  الدراســات علــي أمهيــة ممارســة  لتأكيــد بعــض  الرتبــوي؛ نظــرًا  اإلعــالم 
األنشــطة ومنهــا دراســة)وائل صــالح جنيــب،2016، 327()54)؛ حيــث ذكــرت عينــة 
الدراســة مــن موجهــي وأخصائــي اإلعــالم الرتبــوي أن مــن أهــم األنشــطة اإلعالميــة الــي 
جيــب توافرهــا للطــالب يف املدرســة: اإلذاعــة املدرســية، حيــث جــاءت يف املركــز األول 
بنســبة30.8%، مث الصحافــة بنســبة 23%، وتتفــق نتائــج تلــك الدراســة مــع نتائــج دراســة 
 Richard ،Nelly Zafeiriadou2011 ،2011كل مــن )رهــام نعيــم علــي
Clark2013، أمــاين رفعــت2015، خالــد عبــد املهــدي2015، عواطــف حســن 
  Benjamin Asodionye Ejiofor،2016علي2015، سيد حممد عبدهللا
et al(2016، فاطمــة حممــد أمحــد2017، عبــر بنــت عبــد العزيــز2017)، دراســة 
Richard Clark 2013، الــي أثبتــت أن املشــاركة العاطفيــة يف أنشــطة الدرامــا 

تشــجع علــي تعميــق الفهــم وحتســن االحتفــاظ ابملعلومــات

شكل )6( يوضح الفروق بن متوسطات درجات الطالب عينة الدراسة جملموعي البحث 
)التدريس التقليدي/ واملمسرح( يف االختبار التحصيلي

اثنياً: نتائج الدراسة اخلاصة مبقياس التفكري اإلبداعي اخلاص مبجموعي الدراسة 
)التدريس املمسرح- التدريس التقليدي(

الفــرض الرابــع:« توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيًــة بــن متوســطي درجــات طالبات 
اجملموعــة التجريبيــة يف التطبيقــن القبلــي والبعــدي ملقيــاس التفكــري اإلبداعــي لصــاحل 

التطبيــق االبعدي«
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 Paired املرتابطــة للعينــات  اختبــار )ت)  قمنــا إبجــراء  الفــرض  هــذا  مــن  للتحقــق 
Sample T-Test وبعــد التأكــد مــن فرضيــات االختبــار وشــروطه كانــت النتائــج 

كالتــايل:

جدول )9( نتائج اختبار »ت« لداللة الفروق بن متوسطات درجات طالبات 
اجملموعة التجريبية يف التفكري اإلبداعي لصاحل التطبيق البعدي

البيان القياس املتوسط 
احلسايب

االحنراف
املعياري

قيمة »ت“ مستوى ونوع 
الداللة

التليفزيون واملسرح القبلي 58.50 2.968 23.976 0.000

البعدي 91.20 5.511 دال عند 0.01
الطالقة القبلي 20.37 2.266 14.382 0.000

البعدي 30.23 2.661 دال عند 0.01
املرونة القبلي 19.77 1.654 15.746 0.000

البعدي 30.03 2.822 دال عند 0.01
األصالة القبلي 18.37 1.810 19.945 0.000

البعدي 30.93 2.586 دال عند 0.01
الصحافة القبلي 36.73 2.377 24.448 0.000

البعدي 57 3.677 دال عند 0.01
الطالقة  القبلي 9.67 1.295 10.264 0.000

البعدي 15.37 2.341 دال عند 0.01
املرونة القبلي 11.20 1.750 9.651 0.000

البعدي 15.37 2.341 دال عند 0.01
األصالة القبلي 15.87 1.655 15.543 0.000

البعدي 25.07 2.504 دال عند 0.01

يتضــح مــن بيــاانت اجلــدول رقــم )9): نتائــج اختبــار صحــة الفــرض الرابــع إحصائيًــا 
مــن خــالل حســاب املتوســط احلســايب واالحنــراف املعيــاري لدرجــات طالبــات اجملموعــة 
التجريبيــة يف التطبيقــن القبلــي والبعــدي يف مقيــاس التفكــر اإلبداعــي لصــاحل التطبيــق 
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البعدي، وذلك يرجع إىل الطريقة املستخدمة يف التدريس وهي التدريس املمسرح؛ حيث 
ميتــاز التدريــس املمســرح  ابالعتمــاد علــي نشــاط الطالبــات، ويســاعد يف القضــاء علــي 
امللــل الــذي يواجــه الطالبــات أثنــاء الشــرح داخــل الفصــل، وابلتــايل يســتطيع األخصائــي 
مــن خــالل اســتخدام التدريــس املمســرح أن يســتحوذ علــي اهتمــام الطالبــات؛ ألنــه يعتمــد 
يف أســلوبه علــي احملــاكاة والنمذجــة؛ حــي تتمكــن الطالبــات مــن تنفيــذ النشــاط، كمــا أن 
أنشــطة اإلعالم الرتبوي )إذاعة ومســرح وصحافة) تعتمد علي املهارات الفنية والتنفيذية 
أكثــر مــن أي جانــب آخــر وذلــك لــن يتوفــر بــدون ممارســة كمــا أن الطريقــة التقليديــة يف 
الشــرح لــن أتيت بنفــس املهــارات التنفيذيــة الــي حيققهــا التدريــس املمســرح، وابلتــايل وعــن 
طريــق املمارســة للطالبــات واالشــرتاك يف تنفيــذ املســرحيات، ســواء يف اإلعــداد أو التنفيــذ 
ســاعد علــي تنميــة التفكــر اإلبداعــي للطالبــات مــن خــالل اخلــرة املمارســة، وأســهم كل 
ذلــك يف تطويــر األفــكار أثنــاء تنفيــذ األنشــطة املطلوبــة مــن الطالبــات والحظــت الباحثــة 
اســتخدام  بعــد  التجريبيــة، خاصــة  لــدي طالبــات اجملموعــة  املهــاري  األداء  حتســن يف 
التدريــس املمســرح، ممــا يؤكــد أمهيــة اســتخدام التدريــس املمســرح يف شــرح األنشــطة وأمهيــة 
االشــرتاك يف تلك األنشــطة واالهتمام هبا داخل املدرســة؛ ألن ذلك بدوره يســاعد علي 
تنميــة التفكــر اإلبداعــي لــدى الطالبــات، وهــذا مــا أثبتتــه نتائــج الدراســة احلاليــة، ممــا يؤكــد 
علــى ضــرورة االهتمــام أبنشــطة اإلعــالم الرتبــوي مثــل االهتمــام بباقــي املناهــج الدراســية، 
بــل تعتــر األنشــطة أرًضــا خصبــة لإلبــداع وللتفكــر اإلبداعــي؛ ألهنــا تعتمــد علــى املواقــف 
واحملــاكاة ووجهــات النظــر اإلبداعيــة، ومــن مث البــد مــن وضــع تلــك األنشــطة يف نصــب 
االعتبــار مــن جانــب األخصائــي، وكذلــك اإلدارة، مثلمــا حــدث ابلفعــل يف الفــرتة األخــرة 
إبقامــة العديــد مــن املهرجــاانت التنافســية إلظهــار إبداعــات الطــالب يف كل جمــاالت 
اإلعــالم الرتبــوي؛ ألنــه يعكــس صــورة املؤسســة وكذلــك التفكــر اإلبداعــي للطــالب، 
 ،Nelly Zafeiriadou(وتتفــق نتائــج هــذه الدراســة مــع نتائــج دراســة كل مــن
 Laurie E. ،2014،2011، أمحــد عبــد الــكايف،Miriam Amit ،2011

Korte، 2014، فخــري رشــيد خضــر، 2015، هــدي سيارســويلم،2015(
الفــرض اخلامــس: توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن متوســطي درجــات - 

التفكــري  طالبــات اجملموعتــن :التجريبيــة والضابطــة يف التطبيــق البعــدي ملقيــاس 
اإلبداعــي لصــاحل طالبــات اجملموعــة التجريبيــة، يعــزى إىل اســتخدام التدريــس 

املمســرح.
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جدول )10( نتائج اختبار )ت( لداللة الفروق بن متوسطات درجات طالبات  
اجملموعتن  )التدريس التقليدي/ واملمسرح( يف التفكري االبداعي
البيان جمموعة العدد املتوسط 

احلسايب
االحنراف 

املعياري
قيمة )ت) القيمة االحتمالية

مستوى الداللة
التفكر 
اإلبداعي
)اإلذاعة 
واملسرح)

التدريس 
التقليدي

30 68.57 7.066 13.836 1 0.000

التدريس 
املمسرح

30 91.20 5.511 دالة عند 0.01

التفكر 
االبداعي

 )الصحافة)

التدريس 
التقليدي

30 11.27 1.874 17.933 0.000

التدريس 
املمسرح

30 19.43 1.633 دالة عند 0.01

يتضح من بياانت اجلدول رقم )10): توضيح نتائج تطبيق اختبار )ت) وجود فروق 
دالــة إحصائيــاً بــن متوســطات درجــات طالبــات جمموعــي الدراســة )التدريــس التقليــدي/ 
واملمســرح) يف مقيــاس التفكــر اإلبداعــي لصــاحل اجملموعــة التجريبيــة؛ وذلــك يعــزي إيل 
اســتخدام التدريــس املمســرح، وميكــن تفســر ذلــك بفاعليــة التدريــس املمســرح يف تنميــة 
أبعــاد التفكــر اإلبداعــي لــدي اجملموعــة التجريبيــة الــي درســت تلــك األنشــطة بطريقــة 
التدريــس املمســرح الــذي اعتمــدت فيــه الباحثــة علــى شــرح األســس واملفاهيــم اخلاصــة 
بكل نشــاط من أنشــطة اإلعالم الرتبوي بشــكل مســرحي تنوعت تلك األشــكال ما بن 
مســرح العرائــس والتمثيــل الصامــت، ممــا أســهم بشــكل كبــر يف تفجــر الطاقــات اإلبداعيــة 
لــدي الطالبــات وأســهم بشــكل كبــر يف وجــود فــروق بــن اجملموعتــن التجريبيــة والضابطــة، 
وهــذا يؤكــد أيضــا علــي أن التدريــس املمســرح يســاعد علــي  اكتشــاف مواهــب الطــالب 
اخلاصــة كالرســم والتصويــر واخلطابــة، والعمــل علــى تنميتهــا، ومســاعدة التالميــذ علــى 
التخيــل والتكيــف مــع احليــاة اليوميــة وتشــجيعهم علــى اإلبــداع، وتنميــة التــذوق الفــى لدى 
الطــالب مــن خــالل اإلحســاس ابجلمــال والقيمــة اجلماليــة، يف األعمــال الــي يقومــون 
بتنفيذهــا داخــل املدرســة ويشــرتكون هبــا يف مســابقات علــى مســتوى اإلدارة  ومســاعدهتم 
علــى رفــع مســتوى الكفــاءة غــر التقليديــة يف عصــر ارتبــط فيــه النجــاح والتفــوق ابلقــدرة 
علــى التفكــر، ويســهم التفكــر يف تكويــن شــخصية الطالــب وبنائهــا بطريقــة صحيحــة 
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ليكــون عضــًوا صاحلــاً يف جمتمعــه، مســامهًا يف تنميتــه مســتقباًل، وتنميــة قــدرة الطالــب علــي 
االســتقالل يف الوصــول إيل النتائــج الصحيحــة يف املواقــف واملشــكالت الــي يواجههــا 
يف حياتــه الدراســية أو يف حياتــه اخلاصــة، وذلــك لــن يتــم إال ابســتخدام أســاليب غــر 
تقليديــة تعتمــد علــى احلفــظ والتلقــن فقــط، ولكــن البــد أن يكــون هنــاك أســاليب أخــرى 
تتماشــي مــع متطلبــات العصــر واختــالف تفكــر الطــالب الــذي يعتمــد علــي اجلانــب 

املهــاري واملمارســة الفعليــة لألنشــطة.
املمســرح  وتفســر الباحثــة تقــدم اجملموعــة التجريبيــة املســتخدمة ألســلوب التدريــس 
ورفــع مســتوى التفكــر اإلبداعــي اىل أن الطالبــات قمــن ابلعمــل املســرحي أبنفســهن 
فــأدى ذلــك إىل اكتســاب بعــض املهــارات الــي ترفــع مســتوى التفكــر اإلبداعــي لديهــن، 
واالســتقاللية، وحتمــل املســئولية واملرونــة وٕادراك العالقــات بــن أفــرد اجملموعــة واالنتمــاء 
والــوالء وحــب العمــل اجلماعــي والعمــل داخــل فريــق واحــد لــه هــدف واحــد، واملثابــرة 
يف إجنــاز مــا يطلــب منــه وحتســن األداء والتجويــد والتفــاين فيــه، وكل مــا ســبق يــؤدى ىف 
النهايــة إىل رفــع مســتوى التفكــر اإلبداعــي لــدى الطــالب والتغلــب علــى املشــكالت 
الــي يواجهوهنــا وبنــاء بنــك معلومــايت وتراكــم للخــرات حلــل املشــكالت املتشــاهبه وفــق 
األصالــة واملرونــة والطالقــة، ويتوافــق أســلوب التدريــس املمســرح مــع خصائصهــم العقليــة 
واجلســمية واالنفعاليــة والوجدانيــة، وعلــى عكــس ذلــك الطــرق التقليديــة ىف التعلــم يكــون 
فيهــا الطالــب متلقــى ســلي غــر مشــارك، وال يشــبع لديــه رغباتــه وميولــه واجتاهاتــه وهــذا 

يوثــر ســلًبا ىف رفــع مســتوى التفكــر اإلبداعــي.
كمــا تكمــن أمهيــة اســتخدام التدريــس املمســرح يف تطويــر فهــم الطــالب العميــق أبن 
ويعتمــد  التأديبيــة.  واملمارســات  للتفكــر  اكتســاهبم  مــن خــالل  اجتماعيًــا  مبــي  املعــى 
الطــالب علــى خراهتــم الشــخصية ومالحظاهتــم وتفســرهم وحتليلهــم للقصــص مــن حوهلــم 
األخــرى،  واملــوارد  والصــوت  للجســم  اســتخدامهم  والتأمــل يف  واســتعراضهم  لتصورهــم 

وتقــدمي مــواد دراميــة مت وضعهــا أو كتابتهــا للجمهــور املســتهدف.
الطــالب  يشــارك  املمســرح،  التدريــس  وممارســات  اإلبداعــي  التفكــر  اكتســاب  عنــد 
أيًضــا يف جتــارب إنســانية خياليــة ابســتخدام خياهلــم. مــن خــالل جتــارب التعلــم هــذه، 
ســوف يكتســب الطــالب رؤى أكــر عــن أنفســهم وعــن اآلخريــن فيمــا يتعلــق بعواملهــم 
الشــخصية واالجتماعيــة والثقافيــة. كمــا  يعمــل التدريــس املمســرح  أيًضــا علــى تعزيــز قــدرة 
الطــالب علــى مراقبــة املــواد الدراميــة وتقديرهــا والتعاطــف معهــا وحتليلهــا وتوليفهــا والتأكيد 
عليهــا وتوليدهــا مــن خــالل العالقــات املعقــدة بــن النــاس وبــن األفــراد واألفــكار وبــن 
 ،2013،Fitzpatrick, E., & Rubie-Davies, C.(.وبينهــم األفــراد 
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25()64)، كذلــك هنــاك العديــد مــن الدراســات الــي جعلــت مــن التدريــس املمســرح 
واســتخدام الدرامــا أســاس متــن لإلبــداع واألفــكار املبدعــة لــدي الطــالب حيــث ُعــدَّ 
التدريــس املمســرح أداة تعليميــة تفلــت مــن الضيــق واحملــدودة إيل ماهــو أساســي وحيــوي 
لتســهيل التعلــم بــروح مــن االبتــكار، اخليــال، االستفســار، واملخاطــر،  فهــو يعــزز مــن 
خيــال الطــالب ابلرتتيــب لالنتقــال إىل أدوار كل منهمــا واستكشــاف كل املوضوعــات 
بشــكل مجاعــي )Joanne Kilgour Dowdy ، 2011، 3()74)، وكل ذلــك 
بــدوره يســاعد علــى تنميــة التفكــر اإلبداعــي كمــا جــاء يف نتائــج الدراســة احلاليــة، وهكــذا 
ميكــن القــول أبن توظيــف التدريــس املمســرح يف تدريــس أنشــطة اإلعــالم الرتبــوي يــؤدي 
إيل تنميــة مهــارات التفكــر اإلبداعي)الطالقــة، األصالــة، املرونــة) لــدي طالبــات املرحلــة 

اإلعداديــة، مقارنــة ابلطريقــة االعتياديــة يف التدريــس.   

شكل )7( يوضح الفروق بن متوسطات درجات طالبات  اجملموعتن  )التدريس التقليدي/ 
واملمسرح( يف التفكري االبداعي
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توصيات الدراسة:
يف ضــوء أهــداف الدراســة وأمهيتهــا ومــا جــاءت بــه مــن نتائــج توصلــت الباحثــة إىل 

جمموعــة مــن التوصيــات توجزهــا يف النقــاط اآلتيــة:
ضــرورة اســتخدام التدريــس املمســرح لتبســيط املفاهيــم وتوصيــل املعلومــات بســهولة 1 

ويســر وتوفــر األدوات الالزمــة للمســرح املدرســي.
تدريــب التالميــذ علــي متثيــل اآلدوار االرجتاليــة بــدون تلقــن للطالــب ممــا ســيقوله، 1 

وذلــك بــدوره يرتتــب عليــه تنميــة التفكــر اإلبداعــي لديهــم.
أتهيــل إخصائيــي اإلعــالم الرتبــوي يف جوانــب إعــداد املســرحيات املنهجيــة مــن أجــل 1 

توظيفهــا لتحقيــق األهــداف اإلســرتاتيجية ألنشــطة اإلعــالم الرتبــوي داخــل املــدارس؛ 
وذلــك للمنافســة يف املهرجــاانت.

إدراج مهارات املسرح التعليمي ضمن برامج إعداد املعلمن بصفة عامة واألخصائي 1 
بصفة خاصة، وذلك ضمن برامج تدريبهم أثناء اخلدمة التعليمية

إقامــة العديــد مــن اللقــاءات والنــدوات لتعريــف املعلمــن أبمهيــة التدريــس املمســرح يف 1 
كشــف وتنميــة القــدرات اإلبداعيــة، وذلــك مــن خــالل اســتدعاء اخلــراء واملتخصصــن 

لكــي تعــم الفائــدة.
تكثيــف الرامــج والــورش الــي تســاعد علــي تنميــة التفكــر اإلبداعــي لــدى طــالب 1 

املرحلــة اإلعداديــة.
للطــالب 1  تــدرس  الــي  الدراســية  املناهــج  املمســرح ضمــن كتــب  التدريــس  تضمــن 

والتميــز. اإلبــداع  علــي  تســاعد  للتدريــس  حديثــة  الســتخدامها كإســرتاتيجية 
يدرســها 1  الــي  الدراســية  املناهــج  ضمــن  تنميتهــا  وســبل  اإلبداعيــة  القــدرات  دمــج 

الطــالب.
إدخــال بعــض املواقــف التدريبيــة واألنشــطة التعليميــة الــي تســتثر التفكــر ومهاراتــه 1 

لــدى الطلبــة، يف املناهــج الدراســية املختلفــة.
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