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دور مقررات املسرح يف التوعية املسرحية لطالب شعبة اإلعالم الرتبوي                                      
 بكليات الرتبية النوعية وطرق تطويرها

   
 د/ روحية محمد عبد الباسط حسين 

 جامعة دمياط  -كلية التربية النوعية  -المدرس بقسم اإلعالم التربوي 
 الملخص 

هذا البحث إلى التعرف على دور مقررات المسرح في التوعية المسرحية لطالب  يهدف      
حتي تقوم بدورها المنوط بها ، شعبة اإلعالم التربوي بكليات التربية النوعية وطرق تطويرها

، وهو منح الطالب الوعي بأهمية المسرح والمشاركة به ومتابعته داخل خارج وخارج الجامعة
وتم تطبيق البحث ، لوصفي بشقه الميداني لجمع اليانات الخاصة بالبحثواعتمد على المنهج ا

، على عينة من شعبة اإلعالم التربوي بكلية التربية النوعية من جامعتي دمياط والمنصورة
واستخدم البحث استمارة ، (2022 -2021خالل العام الداسي ) ، طالب وطالبة 400قوامها 

 مقياس التوعية المسرحية .االستبيان كأداة لجمع البيانات و 
أن مقررات المسرح لها دور هام في التوعية وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها : 

كما توصلت الدراسة إلى مجموعة من المقترحات ، المسرحية لطالب شعبة اإلعالم التربوي
 –الساعات التدريبية  لتطوير مقررات شعب اإلعالم التربوي بكليات التربية النوعية منها زيادة

تطوير المقررات المسرحية الحالية  -إدخال مقررات مسرحية جديدة –زيادة الساعات التطبيقية 
 زيادة العروض المسرحية الجامعية . –تخصيص مكان للبروفات  –
 

                           طالب اإلعالم التربوي       -التوعية المسرحية -دور مقررات المسرح :الكلمات المفتاحية
 كليات التربية النوعية  -
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The role of theater courses in theatrical awareness for students of the 

Educational Media Division in the Faculties of Specific Education 
and ways to develop it 

 
Abstract  

This research aims to identify the role of theater curricula in theatrical awareness 

for students of the Educational Media Division in the faculties of Specific Education 

and ways to develop it, so that it performs its assigned role, which is to give students 

awareness of the importance of theater, participation in and follow-up with it inside 

and outside the university, and relied on the descriptive approach in its field section 

to collect private data. In the research, and the research was applied to a sample of 

the Educational Media Division at the Faculty of Specific Education from the 

Universities of Damietta and Mansoura, consisting of 400 male and female students, 

during the academic year 2021-2022. The research used the questionnaire as a tool 

for data collection and theatrical awareness scale. The study reached a set of results, 

the most important of which are: Theater courses have an important role in theatrical 

awareness for students of the Educational Media Division. The study also found a set 

of proposals for developing the courses of educational media in the faculties of 

Specific Education, including increasing training hours - increasing applied hours - 

introducing new theatrical courses - developing current theatrical courses - allocating 

A place for rehearsals - an increase in university theatrical performances. 

Key words : The role of theater courses -  theatrical awareness -  students of the 

Educational Media -  Faculties of Specific Education 
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  :مقدمة
وأن منباع الفان وأساساه هاو نزعاة اإلنساان وقدرتاه علاى تم ال ، يوجد الفن أينما وجد اإلنساان

تجربتااه الحياتيااة واسااتنباط مفهومهااا وداللتهااا القيميااة وت بياات هااذا االسااتباط وتوصاايله إلااى  خاارين 
 (1)استعادة كما يحدث في مجال اإلبداع المسرحي.، عن طريق استعادة التجربة

وهاااو أحااادث طااارق التربياااة فاااي مخاطباااة ، ح هاااو الوسااايلة احفنااال لحسااان التوجياااهإن المسااار 
هااو ذلاا  الفاان الساااحر  (2)العقااول البشاارية وعااواطفهم وأقااوأل معلاام لدخااالق وخياار دافااع للساالو  .

الاااذي يمتلااا  القااادرة علاااى جاااذب المشااااهد واالساااتحواذ علاااى كااال مداركاااه أ ناااا  مشااااهدة العااارض 
رة ومتعددة ومتنوعة جعلت كل الفنون تنبض وتتحادث وترسال المسرحي بما يمل  من عناصر ك ي

رسائل سمعية وبصارية للمشااهد ونتيجاة لاذل  تصال رساالة العارض المسارحي وتاأ ر فاي المشااهد 
وهااذا باإلنااافة إلااى ، فتماانح المشاااهد التساالية ووقاات الفااراا وفااي نفااس الوقاات المعلومااة والتوعيااة

علاى خشابة المسارح مان حصاوله علاى مجموعاة مان التأ ير المباشر الذي يحصل علياه المشاار  
حياث أ بتات الدراساات البح ياة ، القيم والصفات تساعد علاى دعام جواناب الشخصاية المتعاددة لدياه

قاادرة المساارح علااى دعاام جوانااب الشخصااية المتعااددة . والمساارح دور  عريااق منااذ القاادم فااي القاادرة 
 أساسي في تنمية المجتمع . على توصيل ال قافة والتوعية للجمهور مما يجعله شري  

كان الشباب احغريقيون في مدينة أ يناا يتعلماون الارقص التعبياري نامن البرناامج الدراساي، 
وذلاا  بتم ياال أدوار دراميااة ، وقااد أورد أفالطااون فااي جمهوريتااه ناارورة تلقااين الجنااد فاان المحاكاااة

تفاديااام ماان تااأ ير محاكاااة تتعلااق بااالمرو ة والفناايلة والشااجاعة دون غيرهااا ماان احدوار المشااهدية 
يعنى ذل  أن المسارح والادراما تام اساتخدامهم مناذ القادم فاي البارامج ( 3)الرذيلة على طباع الجنود .

 الدراسية كوسيلة لتعليم وتوعية الطالب . 
وحن الجامعااة هااي الم سسااة الموكاال إليهااا إعااداد الشاااب الجااامعي  اام إنشااا  كليااات ومعاهااد 

المساارحية للطالااب ومنهااا كليااات التربيااة النوعيااة شااعبة اإلعااالم التربااوي متخصصااة لتقااديم التوعيااة 
وذلااا  مااان خاااالل مجموعاااة مااان المقاااررات المسااارحية يدرساااها الطالاااب داخااال الشاااعبة إلاااى جاناااب 

 المقررات اإلذاعية والصحفية والتربوية والنفسية .

 اإلحساس بالمشكلة البحثية   

كمااا لهاااا ، لي أدوارام تنمويااة ذات أهمياااة كبياارةلقااد أصااابح ل عاااالم التربااوي فااي العصااار الحااا
، ية بين الطالب ودمجهام فاي المجتماعمكانتها في بنا  شخصية الطالب وبنا  العالقات اإلجتماع

والمحافظااة علااى قاايمهم احصاالية ،وغاارس االنتمااا  والاااوال  فااي نفوساااهم ومحاربااة احفكااار الدخليااة 
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الم التربااااوي فاااي بنااااا   قافاااة اجتماعياااة سياساااية احماااار الاااذي ي كاااد دور اإلعااا، والتطااارف الفكاااري
  (4)معاصرة. 

كماااا ، يعتباار المساارح أداة هاماااة يكماان اساااتخدامه لعااالج الطاااالب نفساايام وجساااميام واجتماعيااام 
يعتبااار أداة هاماااة لت قياااف الطاااالب وتاااوعيتهم مااان خاااالل المعلوماااات ال قافياااة المتنوعاااة التاااي ياااتم 

ن الناروري اإلشاارة إلاى أهمياة توعياة الطاالب لالهتماام كذل  كان ما، تقديمها من خالل المسرح
 بالمسرح لما يحققه لهم من فوائد هامة .

وماان خااالل عماال الباح ااة فااي الجامعااة وتخصصااها فااي مجااال المساارح، وكااذل  ماان خااالل 
اإلطالع علاى نتاائج الدراساات الساابقة التاي أكادت أهمياة المسارح للطالاب وللمجتماع تأكاد للباح اة 

ة اإلشااارة لاادور مقااررات المساارح فااي التوعيااة المساارحية للطااالب ماان هااذ  الدراسااات أهميااة وناارور 
( التاي توصالت إلاى نارورة تطاوير منااهج  Balarie Hyman Zaizman , 1993دراساة ) 

( حيث توصلت إلاى نارورة تفعيال  2008، المسرح في المرحلة الجامعية ودراسة ) هشام زغلول
ل علاااااى زياااااادة الاااااوعي المسااااارحي لااااادأل الطاااااالب ودراساااااة مااااانهج مقتااااارح للتربياااااة المسااااارحية يعمااااا

(Clement ,2021  التاااي توصااالت إلاااى فاعلياااة مقاااررات المسااارح فاااي تعزياااز وعاااي الطاااالب )
 بالفنون المسرحية . 

وحن الجامعااة هااي احداة الهامااة التااي تماانح الطااالب الااوعي الحظاات الباح ااة أن الطااالب  
وبدراسااة ، عااالم التربااوي بكليااات التربيااة النوعيااةيدرسااون عاادد ماان المقااررات المساارحية بشااعبة اإل

ومتابعااة هااذ  المقااررات لااوحظ أنهااا قااادرة علااى ماانح الطالااب التوعيااة المساارحية      بمعنااى دفااع 
الطالاااب للمشااااركة والمتابعاااة للعاااروض المسااارحية والحصاااول علاااى معلوماااات كافياااة عااان المسااارح 

الطالاب بالمسارح وأهميتاه ناروري جادا فاي ومعرفة أهمية المسرح للفرد والمجتمع،علمام بأن وعاي 
هذا الوقت، لكي يجد الطالب متنفس حي يربطاه باالواقع بعيادام عان العاالم االفتراناي الاذي يعاي  

فتبلااور لااديها ساا ال هااام وهااو هاال تحقااق مقااررات المساارح ، فيااه بساابب مواقااع التواصاال االجتماااعي
هنااااا جاااا  اإلحساااااس ، ساااارحية لاااديهمالتاااي يدرساااها الطااااالب بشاااعبة اإلعااااالم الترباااوي التوعياااة الم

 لذل  سعت الباح ة إلى إجرا  البحث الحالي وكان الس ال الرئيس للبحث هو:، بالمشكلة البح ية
ما دور المقررات المسرحية في التوعية المسرحية لطالب شعب اإلعالم التربوي  

 .  بكليات التربية النوعية وطرق تطويرها
 تساؤالت البحث 
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 المسرحية التي يدرسها طالب شعبة اإلعالم التربوي؟  ما هي المقررات (1
ما دور كل مقرر من المقررات المسرحية التى يدرسها الطالب بشعبة اإلعالم التربوي  (2

 في تقديم معلومات مسرحية للطالب؟
ما دور المقررات المسرحية التي يدرسها الطالب بشعبة اإلعالم التربوي في دفع الطالب  (3

 سرحي داخل الجامعة؟لممارسة العمل الم
ما دور مقررات المسرح التي يدرسها الطالب بشعبة اإلعالم التربوي في ممارسة العمل  (4

 المسرحي خارج الجامعة؟
ما دور مقررات المسرح التي يدرسها الطالب بشعبة اإلعالم التربوي في اكتشاف مواهب  (5

 الطالب المسرحية؟
عبة اإلعالم التربوي في دفع الطالب ما دور مقررات المسرح التي يدرسها الطالب بش (6

 لمتابعة احخبار المسرحية؟
ما دور مقررات المسرح التي يدرسها الطالب بشعبة اإلعالم التربوي في جعل الطالب  (7

 يهتمون بمتابعة العروض المسرحية داخل الجامعة؟
 ما دور مقررات المسرح التي يدرسها الطالب بشعبة اإلعالم التربوي في جعل الطالب (8

 مهتمون بمتابعة العروض المسرحية خارج الجامعة؟ 
ما مدأل كفاية مقررات المسرح التي يدرسها الطالب بشعبة اإلعالم التربوي لتقديم التوعية  (9

 المسرحية للطالب؟
ما طرق تطوير مقررات المسرح بشعبة اإلعالم التربوي لكي تقوم بدورها في التوعية   (10

 المسرحية للطالب؟ 
ية المسرحية للطالب من خالل دراستهم للمقررات المسرحية المقدمة لهم هل تتحقق التوع (11

 من خالل شعبة اإلعالم التربوي بكلية التربية النوعية؟
ما مقترحات تطوير دور مقررات المسرح ليحقق التوعية المسرحية للطالب بشعبة اإلعالم  (12

 التربوي بكليات التربية النوعية؟
 أهمية البحث 

، ة الهامة التى تساعد اآلخرون في التعرف على  قافة وتراث كل بلدالمسرح هو احدا (1
لذل  يعتبر تقديم التوعية المسرحية لطالب شعبة اإلعالم التربوي هام جدام لمساعدتهم في 
المشاركة في العملية المسرحية بجميع الم سسات التربوية وال قافية حتى يتم تفعيل الدور 

 المجتمعي للمسرح . 
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و  على دور المقررات المسرحية المقدمة للطالب بشعبة اإلعالم التربوي في إلقا  الن (2
 التوعية المسرحية للطالب .

يساعد الوعي المسرحي لدأل الطالب على تحفيزهم للمشاركة في العروض المسرحية  (3
 داخل الجامعة وخارجها مما يساعد على تنشيط العملية المسرحية . 

ب على تحفيزهم لمتابعة العروض المسرحية داخل يساعد الوعى المسرحي لدأل الطال (4
 الجامعة وخارجها مما يساعد على تنشيط العملية المسرحية .

إلقا  النو  على قدرة شعبة اإلعالم التربوي بكليات التربية النوعية على إعداد مسرحيين  (5
 قادريين على القيام بدورهم في تنشيط العملية المسرحية التربوية وال قافية . 

قديم بعض المقترحات والتوصيات لتطوير المقررات المسرحية لتفعيل دورها في التوعية ت (6
 المسرحية للطالب بشعبة اإلعالم التربوي . 

دراسة جديدة في مجال اإلعالم التربوي من الممكن أن تساعد نتائجها الباح ين والطالب  (7
 في مجال اإلعالم والمسرح التربوي .

لمجتمع والجامعة وكليات التربية النوعية وأعنا  هيئة التدريس دراسة قد تفيد نتائجها ا (8
بشعبة اإلعالم التربوي نحو االهتمام بتطوير مقرراتهم المسرحية بما يساعد الطالب في 

 إكسابهم التوعية المسرحية .
للمسرح دور مهم في المجتمع لن يتحقق إال إذا تحقق لدأل الطالب التوعية المسرحية  (9

نهم مقررات مسرحية حتى يقوموا بدورهم في تنشئة المسرح وتفعيل دور  وليس مجرد تلقي
 في المجتمع . 

 أهداف البحث 
 تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على : 

 مقررات المسرح التي يدرسها طالب شعبة اإلعالم التربوي .  (1
دور كل مقرر من المقررات المسرحية التي يدرسها طالب شعبة اإلعالم التربوي في  (2

 قديم معلومات مسرحية للطالب . ت
دور المقررات المسرحية التي يدرسها الطالب بشعبة اإلعالم التربوي في ممارسة العمل  (3

 المسرحي داخل الجامعة. 
دور المقررات المسرحية التي يدرسها الطالب بشعبة اإلعالم التربوي في دفع الطالب  (4

 لممارسة العمل المسرحي خارج الجامعة . 
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ت المسرح التي يدرسها الطالب بشعبة اإلعالم التربوي في اكتشاف مواهب دور مقررا (5
 الطالب المسرحية . 

دور مقررات المسرح التي يدرسها الطالب بشعبة اإلعالم التربوي في دفع الطالب  (6
 لمتابعة احخبار المسرحية . 

ب دور مقررات المسرح التي يدرسها الطالب بشعبة اإلعالم التربوي في جعل الطال (7
 مهتمون بمتابعة العروض المسرحية داخل الجامعة. 

دور مقررات المسرح التي يدرسها الطالب بشعبة اإلعالم التربوي في جعل الطالب  (8
 يهتمون بمتابعة العروض المسرحية خارج الجامعة. 

مدأل قدرة المقررات المسرحية بشعبة االعالم التربوي على تقديم التوعية المسرحية  (9
 للطالب .

كفاية المقررات المسرحية التي يدرسها الطالب بشعبة اإلعالم التربوي لتقديم التوعية  مدأل (10
 المسرحية للطالب .

 طرق تطوير مقررات المسرح بشعبة اإلعالم التربوي من وجهه نظر الطالب.   (11

 مصطلحات البحث 
 :  Theaterالمسرح  -

طلق كلمة المسرح أساسام وت، وتعنى المشاهدة والر ية Theatromهو كلمة أصلها يوناني 
كمايمكن أن تطلق على المكان ، على المبنى الذي ينم خشبة التم يل ومكانام للمشاهدين

 (5)المحدد إلقامة عروض المسرحية .
 اإلعالم التربوي  -

أنشطة تربوية تزود الطالب بالمعلومات والتربية عبر مجالت الصحافة واإلذاعة والمسرح 
 (6)مواهب الطالب في العمل اإلعالمي .وتعمل على اكتشاف وتنمية 

 الدور  -
عرف الدور في معظم مصطلحات العلوم اإلجتماعية بأنه السلو  المتوقع من الفرد في 

والدور هو االنطالع بمهمة، وهو نموذج يرتكز ، الجماعة والجانب الدينامي لمركز الفرد
أو موقف اجتماعي داخل جماعة حول الحقوق والواجبات ويرتبط بونع محدد للمكانة 

ودور هو الوظائف التي يمكن تفعيلها على المستوأل المعرفي والسلوكي  (7).معين
 والوجداني. 
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 مقررات المسرح  -
هي المقررات التي يدرسها الطالب من خالل شعبة اإلعالم التربوي وهي مدخل إلى علوم 

ا ة والديكور تحليل ونقد مسرحي، اإلن، نظريات اإلخراج المسرحي، المسرح والسينما
 (8)ورشة إنتاج مسرحي.، المسرح التعليمي، المسرحي

 التوعية المسرحية  -
هو إدرا  الفرد واستعداد  بشكل عام لالستجابة نحو مونوع ما وينفي عليه معايير 

والتوعية هي اإلدرا  والمعرفة والقيام بالدور  (9)موجبة أو سالبة طبقام النجذابه أو نفور  .
ية هي إدرا  الفرد حهمية المسرح ودور  في تنمية المجتمع وتفعيل ذل  والتوعية المسرح

 الدور من خالل االهتمام بالمسرح .
 شعبة اإلعالم التربوي  -

هي شعبة من شعب كليات التربية النوعية والمقررات بشعبة اإلعالم التربوي هي مقررات 
 . بوية والنفسيةى جانب المواد التر مسرحية ومقررات إذاعية ومقررات صحفية إل

 التعريفات اإلجرائية 
 كليات التربية النوعية  -

هي كلية من كليات الجامعة تنم مجموعة من الشعب تتميز بالجمع بين اإلعداد 
ذاعية  احكاديمي والتربوي منها شعبة اإلعالم التربوي التي تقدم للطالب مقررات مسرحية وا 

 . فة للمواد التربويةوصحفية باإلنا
 عالم التربوي شعبة اإل -

 هي شعبة من شعب كليات التربية النوعية والمقررات بشعبة اإلعالم التربوي. 
 الطالب  -

 . والمنصورة شعبة اإلعالم التربوي هم طالب كليات التربية النوعية جامعتي دمياط
 التوعية المسرحية  -

درا   احهمية هي المتابعة والمشاركة في العروض المسرحية داخل الجامعة وخارجها وا 
 الشخصية والمجتمعية التي يقوم بها المسرح للفرد والمجتمع. 

 مقررات المسرح  -
 هي المقررات التي يدرسها الطالب بشعبة اإلعالم التربوي وتحتوي على محتوأل مسرحي. 
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 حدود البحث 
إدرا  الطالب بشعبة اإلعالم التربوي حهمية المسرح ودور  في الحدود الموضوعية :  -

قبالهم على ممارسة فن المسرح بالمشاركة والمتابعة والحنور والتفعيل وبالتالي المجتمع و  ا 
 يتحقق لديهم التوعية المسرحية . 

طالب شعبة اإلعالم التربوي من جامعتي دمياط والمنصورة بمحافظة الحدود المكانية :  -
 دمياط ومحافظة الدقهلية.

 . ( 2022 – 2021العام الدراسي ) الحدود الزمانية :  -

 الدراسات السابقة 
هدفت إلى التعرف على دور المعلم في تهيئة    ( (Belarie Hyman Zaizman,1993 دراسة -

، كما اهتمت الدراسة بمسرحة ل  من خالل دمج برامج المسرح بهاالمناهج الكندية وذ
، رسة المسرح في التعليم الجامعيوركزت الدراسة على نرورة مما، المناهج الدراسية

، واستخدمت الدراسة االستبيان كأدة سة المنهج الوصفي بشقيه الميدانيدمت الدراواستخ
: لى مجموعة هامة من النتائج أهمهاوتوصلت الدرسة إ، لجمع البيانات الخاصة بالدراسة

                 ، أأل في مرحلة التعليملمسرح فيما بعد المرحلة ال انويةنرورة تطوير مناهج ا
 (10)الجامعي  .

هدفت هذ  الدراسة إلى معرفة الواقع الحالي ل عالم  (2000حميد حسين الخدري )راسة د -
، استخدم البحث المنهج التعليم العام والمعاهد العلمية التربوي في المرحلة ال انوية لمدارس

معلمام من الذكور واإلناث في  320وتم تطبيق الدراسة على عينة عشوائية قوامها ، الوصفي
، مدرسي التعليم العام والمعاهد العلمية –نة العاصمة ومحافظة صنعا  كل من أما

وتوصلت الدراسة إلى مجموعة ، واستخدمت الدراسة استمارة االستبيان كأداة لجمع البيانات
، % 73هامة من النتائج  منها : يشار  الطالب في أنشطة اإلعالم التربوي بنسبة 

 (11)التربوي مدارس التعليم العام وفي المعاهد العليا .  الميزانية عقبة تواجه أنشطة اإلعالم 
هدفت إلى التعرف على فعالية برنامج  (2001سليمان جمعة عوض سليمان )دراسة  -

بالكمبيوتر لتنمية مهارات استخدام بعض الوسائل التعليمية لدأل طالب كليات التربية 
( 118سة على عينة قوامها)النوعية،استخدمت الدراسة المنهج التجريبي في تطبيق الدرا

تم تقسيم العينة إلى ، طالبام من طالب الفرقة ال ال ة بكلية التربية النوعية جامعة الزقازيق
مجموعتين مجموعة تجريبية تدرس بالبرنامج المقترح ومجموعة نابطة تدرس بالطريقة 

مة من ( طالب وطالبة، وتوصلت الدراسة إلى مجموعة ها59التقليدية عدد كل منهما )
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وبين متوسط النسبة المئوية  0.001النتائج منها : توجد فروق دالة إحصائيام عند مستوأل 
لنسبة النمو في احدا  المهاري لمهارات استخدام بعض الوسائل التعليمية مجتمعة معام لدأل 
طالب المجموعة التجريبية ومتوسط نفس النسبة لدأل طالب المجموعة النابطة لصالح 

     (12)  التجريبية .
هدفت هذا البحث إلى ونع تصور مقترح  (2002سامح سعيد إسماعيل أحمد )دراسة  -

وقياس ، لبرنامج كمبيوتر وظيفي في قسم اإلعالم التربوي بكلية التربية النوعية بالقاهرة
واستخدمت هذ  الدراسة كالم من المنهج التجريبية ، فعالية تطبيق وحدة من البرنامج المقترح

( طالبا وطالبة من طالب قسم اإلعالم 30تم تطبيق عينة البحث على )، الوصفيوالمنهج 
توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها : قامت الدراسة بونع تصور ، التربوي

مقترح لبرنامج كمبيوتر وظيفي في قسم اإلعالم التربوي بكلية التربية النوعية بالقاهرة بما 
     (13)لعمل .  يتماشى مع احتياجات سوق ا

هدفت إلى التعرف على دور اإلعالم التربوي (2005طارق محمد محمد الصعيدي)دراسة  -
في تنمية الوعي اإلعالمي لدأل تالميذ المرحلة اإلعدادية، استخدمت الدراسة المنهج 

تم تطبيق الدراسة على عينة من تالميذ الصف ال اني اإلعدادي بإدارة شبين ، التجريبي
توصلت الدراسة إلى مجموعة هامة من النتائج منها : وجود عالقة ذات ، ليمليةالكوم التع

داللة احصائية بين متوسطي درجات قياس الوعي اإلعالمي للمجموعة التجريبية قبليام 
وبعديام لصالح القياس القبلي. وأ بتت الدراسة فاعلية الوحدة التجريبية من منهج اإلعالم 

الوعى اإلعالمي لتالميذ المرحلة اإلعدادية لرفع مستواهم معرفيام  التربوي المقترح في تنمية
     (14).ت قياس الوعي اإلعالمي عن ذي قبلووجدانيام ومهاريام وفق مستويا

، هدفت إلى التعرف على فعالية المسرح (2005كريمة ناجي حسين أحمد )دراسة  -
لمية لتالميذ المرحلة عالتعليمي في تنمية بعض مهارات عمليات العلم واالتجاهات ال

الميذ قوامها ، طبقت الدراسة على عينة من التاستخدمت الدراسة المنهج التجريبي، اإلبتدائية
لزيتون ومقياس ، واستخدمت الباح ة اختبار عمليات العلم لكمال ا( تلميذ وتلميدة51)

د فروق ذات : توجإلى مجموعة هامة من النتائج منها، وتوصلت الدراسة االتجاهات العلمية
داللة إحصائية بين متوسطي درجات تالميذ المجموعتين التجريبية والنابطة في درجات 

، وتوجد فروق ذات داللة العلمي لصالح المجموعة التجريبيةاختبار مقياس تنمية االتجا  
إحصائية بين متوسطي درجات تالميذ المجموعتين التجريبية والنابطة في تطبيق مقياس 

   (15) لم لصالح المجموعة التجريبية.لععمليات ا
، هدفت إلى التعرف على فعالية منهج مقترح (2008هشام سعد أحمد زغلول )دراسة  -

، استخدمت الدراسة مسرحي لتالميذ المرحلة اإلعداديةللتربية المسرحية في تنمية الوعي ال
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عشوائية من ، تم تطبيق الدراسة على عينة نهج الوصفي والمنهج التجريبيكالم من الم
، تم تقسيمهم إلى مجموعتين ل اني اإلعدادي بمحافظة الدقهليةتالميذ وتلميذات الصف ا

متكافئتين ) نابطة وتجريبية ( تم تعريض المجموعة التجريبية إلى المنهج المقترح في 
توصلت الدراسة إلى مجموعة هامة من النتائج منها : تحققت الدراسة ، التربية المسرحية

ية من منهج التربية المسرحية المقترح في تنمية الوعي المسرحي لدي تالميذ المرحلة التجريب
بعد أن  بت أن مستوأل الوعي المسرحي كان منخفنام ، اإلعدادية معرفيام ووجدانيام ومهاريام 

وهذا ما يظهر ، في ظل ممارسة التربية المسرحية بالطريقة التقليدية المعمول بها حاليام 
مما يدعو ، لتربية المسرحية المقترح في تنمية الوعي المسرحي لدأل التالميذأهمية منهج ا

إلى االسترشاد به في نو  االتجا  السائد نحو تطوير مناهج التعليم وبخاصة االنشطة 
المدرسية واالتجا  العالمي الحديث نحو دمج مواد الفنون واإلعالم واالتصال داخل المناهج 

   (16).الدراسية الحدي ة
، هدفت إلى التعرف على فاعلية برامج (2011آمال جروس عيسى جريسات )راسة د -

على عينة ، تم تطبيق الدراسة ها باالننباط السلوكي لدأل الطالباإلعالم التربوي وعالقت
( معلمام ومعلمة في المدارس موزعين على أقاليم احردن 775)عشوائية عنقودية قوامها

فة قامت الدراسة بتطبيق استبانة على المبحو ين لمعر  ،ب(ال ال ة )الشمال والوسط والجنو 
توصلت ، ، استبانة أخرأل لقياس درجة االننباط السلوكيفاعلية برامج اإلعالم التربوي

الدراسة إلى مجموعة هامة من النتائج منها وجود عالقة إيجابية دالةإحصائيام بين فاعلية 
      (17) . بكي لدأل الطالة االنصباط السلو برامج اإلعالم التربوي ودرج

، هدفت الدراسة إلى الوقوف (2012سن بن حسين الحامد الخليف )عمرو بن محدراسة  -
، واستخدمت الدراسة المنهج التربوي في نشر  قافة حقوق الطفلعلى مدأل اسهام اإلعالم 

أما أدوات جمع البيانات فكانت استمارة تحليل المنمون واستمارة االستبيان ، الوصفي
: تطرقت وسائل إلى مجموعة هامة من النتائج منهاتوصلت الدراسة ، المقابلة الشخصيةو 

، كما لوحظ أغفال وسائل % ( 28.3لمونوع الدراسة بنسبة ) اإلعالم التربوي المدرسية 
، كما أغفلت وسائل اإلعالم ث عن م شر نبذ العنف بين الطالباإلعالم التربوي الحدي

، حيث يعتبر ذل  من عنف بين البشر ونشر  قافة السالمشكال الالتربوي الحديث عن نبذ أ
      (18).انيع الهامة على الساحة العالميةالمو 

هدفت الدراسة إلى التعرف على البرنامج المقترح ، (2015صفاء مصطفى حجازي )دراسة  -
ق على تم التطبي، لالرتقا  بالتدريب الميداني لطالب شعبة المسرح بكليات التربية النوعية

( طالب وطالبة من شعبة الفنون المسرحية بكليات التربية النوعية 183عينة قوامها )
وكذل  طبقت الدراسة على عينة عشوائية قوامها ، (طنطا –المنصورة -عات )المنوفيةبجام
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( مشرفام تربويام من المشرفين المكلفين باإلشراف على طالب شعبة الفنون المسرحية 53)
، اعتمدت الدراسة على المنهج طنطا( –المنصورة –وعية بجامعة )المنوفيةالن بكليات التربية

الوصفي،واستخدمت الباح ة منهج المسح لعينة من طالب شعبة الفنون المسرحيةوعينة من 
عدم -1مشرفي التربية الميدانية،وتوصلت الدراسة إلى مجموعة هامة من النتائج منها: 

ومن متوسطات تقديرات طلبة شعبة  0.05د مستوأل وجود فروق ذات داللة إحصائية عن
الفنون المسرحية بكليات التربية النوعية لمشكالت التربية الميدانية لطالب المسرح بكليات 

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوأل –2التربية النوعية تعزي لمتغير النوع. 
لمشكالت التدريب الميداني  بين متوسطات تقديرات مشرفي نشاط المسرح المدرسي0.05

لطالب شعبة الفنون المسرحية في كليات التربية النوعية بمصر تعزي لمجال الخبرة في 
       (19)مجال اإلشراف. 

هدفت الدراسة إلى معرفة الموانيع والوسائل ، (2015ميزة بنت عبداهلل خميس ) دراسة  -
،   اإلداري المدرسي بسلطنة عمانداالتي يمكن أن يستخدمها اإلعالم التربوي لتطوير اح

( مبحوث من مديري مدارس التعليم 193يذ، تم تطبيق الدراسة على )واقتراح  ليات التنف
ق استمارة استبيان على احساسي ومساعديهم ولجمع البيانات الخاصة بالدراسة تم تطبي

نتائج إلى : أشارت اللى مجموعة هامة من النتائج أهمها، وتوصلت الدراسة إالمبحو ين
وتعزي لمتغير النوع في تقديرات  0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستويات 

في عينة الدراسة في محور المونوعات التى ترغب في ان يتناولها برامج اإلعالم التربوي 
، حيث توجد فروق ذات داللة إحصائية لمتغير النوع لصالح تطوير احدا  اإلداري المدرسي

   (20)الذكور. 
هدفت الدراسة إلى التعرف على دور المسرح في ، (2015وغناء على تعيسة )دراسة  -

، حيث استخدمت سنوات 5 – 4من أطفال الرياض من  تنمية الوعى البيئى لدأل عينة
ي، وقد تألفت عينة البحث من واختبار الوعي البيئ، أداتين هما برنامج المسرح التعليمي

هم إلى مجموعتين احولى مجموعة تجريبية وال انية مجموعة ( طفالم وطفلة وتم تقسيم40)
وجود فروق ذات  -1: لى مجموعة هامة من النتائج أهمهاوقد توصل البحث إ، نابطة

داللة إحصائية بين متوسط درجات أطفال المجموعة التجريبية ومتوسط درجات أطفال 
لصالح أطفال المجموعة  المجموعة النابطة في االختبار البعدي الم جل للوعي البيئى

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات أطفال المجموعة  -2، التجريبية
التجريبية ومتوسط درجات أطفال المجموعة النابطة في االختبار البعدي المباشر للوعي 

   (21)البيئي لصالح أطفال المجموعة التجريبية . 
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إلشارة إلى أن التم يل المدرسي إلى جانب دور  هدفت إلى ا، (2016ليلى سهل ) دراسة  -
فإنه يعد وسيلة تعليمية للغة العربية ومقياسام دقيقام لمستوأل ، كلون من النشاط العام للمدرسة

إن المسرح التعليمي من الوسائل التعليمية التي تساعد غيرها في تونيح ، الطالب
لذل  يجب على ، يرها في سلوكهمالمعلومات للطالب وت بيتها في أذهانهم إلى جانب تأ 

المعلم مراعاة قدرات الطالب وخبراتهم من حيث اللغة واحفكار واحسلوب عند اختيار 
   (22).المسرحيات بحيث تزود الطالب بالخبرات والمهارات الحدي ة 

هدفت إلى التعرف على ، (2017رضوى صقر )، روحية عبد الباسط، حسن عطيهدراسة  -
تم تطبيق ، ي في تنمية الوعي الوطني لدأل طالب المرحلة اإلعداديةدور المسرح المدرس

( مفردة من طالب المرحلة اإلعدادية بمحافظة 200الميدانية على عينة قوامها )الدراسة 
إلى مجموعة هامة من وتوصلت الدراسة ، واسخدمت الدراسة المنهج الوصفي، دمياط

بتت النتائج وجود عالقة ذات داللة إحصائية : تحقق الفرض احول كليام حيث أ النتائج منها
بين معدل مشاهدة طالب المرحلة اإلعداديةعينة الدراسة للمسرحيات الوطنية والتوعية 

ومعدل المشاركة ، الوطنية ) معدل االنتما  للوطن، معدل المواطنة والوحدة الوطنية
    (23)السياسية ( . 

الدراسة إلى التعرف على المشاركة  هدفت، (2018محمد مصطفى محمود كامل )دراسة  -
في المسرح الجامعي كنشاط ترويحى وعالقته بمستوأل الوعي الوطني لدأل طالب جامعة 

والمشاركين في ، ( كلية من كليات جامعة المنصورة12لى )تم التطبيق ع، المنصورة
م  2017/  2016المهرجان المسرحي) الفصل الدراسي احول وال اني ( خالل فترة الدراسة

وتوصلت ، واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي، والتي تم اختيارها بطريقة العمدية
الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان أهمها : أكبر أ ر للممارسة في البعد السياسي يليه 

    (24) البعد االجتماعي يليه البعد الوطني يليه البعد الديني والبعد االقتصادي .
هدفت إلى التعرف على مدأل فاعلية استخدام ، (2018صابر )  فاطمة معوضدراسة  -

المدخل المسرحي في تنمية بعض المهارات الحياتية لدأل طالب المرحلة ال انوية في مادة 
استخدمت ، ( طالبة من محافظة أسيوط45تم التطبيق على عينة وقوامها ) ، الفلسفة

لت الدراسة إلى مجموعة هامة من وتوص، الدراسة المنهج الوصفي والمنهج شبه التجريبي
النتائج منها : أ بتت الدراسة فاعلية استخدام المدخل المسرحي في تدريس الفلسفة على 

    (25)تنمية بعض المهارات الحياتية . 
هدفت الدراسة إلى التعرف على أ ر توظيف برامج ، (2018آيه أحمد مندوه شرف )دراسة  -

حصيل طالب المسرح بكليات التربية النوعية، تم الجرافي  واإلنا ة المسرحية على ت
( طالب وطالبة من طالب الفرقة ال ال ة شعبة المسرح 50التطبيق على عينة قوامها ) 
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وتم تقسيم عينة ، المدرسي بقسم اإلعالم التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنوفية
تم التدريس حفراد المجموعة و ، الدراسة إلى مجموعتين إحداهما نابطة واحخرأل تجريبية

( 27( بالطريقة التقليدية، أما أفراد المجموعة التجريبية وعددهم )  23النابطة وعددهم ) 
   3D Studio Maxتم التدريس لهم من خالل توظيف برامج الجرافي  باستخدام برنامج 

ن النتائج وتوصلت الدراسة إلى مجموعة هامة م، واعتمدت الدراسة على المنهج التجريبي
بين متوسطات درجات  0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوأل  -1منها : 

طالب المجموعتين النابطة والتجريببة        في التطبيق البعدي لالختبار التحصيلي 
 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوأل  -2لصالح طالب المجموعة التجريبية 

لتجريبية في توظيف برامج الجرافي  في الديكور واإلنا ة لصالح طالب المجموعة ا
    (26)المسرحية لطالب المسرح بكليات التربية النوعية . 

هدفت الدراسة إلى التعرف على مدأل ، (2019أسماء ناصر عبد الحليم حمد ) دراسة  -
، بويفاعلية برنامج تدريبي مسرحي في تنمية بعض المفاهيم السياسية لطالب اإلعالم التر 

( طالب وطالبة من طالب اإلعالم التربوي بكلية التربية 60تم التطبيق على عينة قوامها ) 
وتوصلت إلى مجموعة ، النوعية جامعة الزقازيق، اعتمدت الدراسة على المنهج التجريبي

توجد فاعلية للبرنامج التدريبي المسرحي المستخدم في تنمية  -1هامة من النتائج منها : 
توجد فروق ذات داللة  -2اهيم السياسية لدأل طالب المجموعة التجريبية بعض المف

إحصائية بين متوسطات درجات الطالب على مقياس المفاهيم السياسية وأبعاد  في 
    (27)القياسين القبلي والبعدي لصالح القياس البعدي . 

ت سعت الدراسة إلى التعرف على استخدامات مقررا  Yu, H. M. (2020)دراسة  -
، المسرح في تنمية المفاهيم المسرحية لطالب برامج المسرح في هونج كونج: دراسة نوعية

تناولت الدراسة المحاور اآلتية : دور مقررات المسرح في تنمية المفاهيم المسرحية لطالب 
مقترحات تطوير المقررات المسرحية  -معوقات تقديم المقررات المسرحية للطالب -المسرح 

المفاهيم المسرحية احساسية التي يمكن تنميتها بإستخدام مقررات  -المسرح  لطالب برامج
وتوصلت الدراسة إلى مجموعة هامة من النتائج منها : أن مقررات المسرح في ، المسرح

   (28)برامج المسرح في هونج كونج تساعد على تنمية المفاهيم المسرحية لدأل الطالب. 
الدراسة إلى تطوير دور مقررات المسرح في  سعت  Quinn, B. D. (2020)دراسة  -

تنمية المفاهيم المسرحية لطالب اإلعالم التربوي في السنغال. تناولت الدراسة المحاور 
اآلتية: تطوير مقررات المسرح المقدمة لطالب اإلعالم التربوي بهدف تنمية المفاهيم 

لحدي ة في تقديم مقررات اإلستراتيجيات ا -المسرحية لطالب اإلعالم التربوي بالسنغال 
تعريفات: مقررات  -أهمية مقررات المسرح في تنمية المفاهيم المسرحية  -المسرح للطالب 
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توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج منها ونع  –طالب اإلعالم التربوي  –المسرح 
الم تصور مقترح لتطوير مقررات المسرح يهدف إلى تنمية المفاهيم المسرحية لطالب اإلع

   (29)التربوي في السنغال . 
سعت الدراسة إلى تصميم مقرر مسرحي مقترح لدعم  Amellio, J. J. (2020)دراسة  -

نمو المفاهيم المسرحية لدأل طالب تخصص المسرح التربوي. تناولت الدراسة خصائص 
وصف المقرر ، المناهج المسرحية الحدي ة لطالب الجامعات تخصص مسرح تربوي

معرفة دور المقرر المسرحي المقترح في تنمية المفاهيم المسرحية ، ترحالمسرحي المق
توصلت الدراسة إلى مجموعة هامة من النتائج منها تصميم مقرر مسرحي مقترح ، للطالب

لدعم نمو المفاهيم المسرحية لدأل الطالب تخصص المسرح التربوي يستفيد منه الطالب 
   (30)رحية والمتخصص في كل القطاعات التربوية والمس

سعت الدراسة إلى التعرف على فاعلية استخدام مقررات  Clement, C. (2021)دراسة  -
المسرح المقدمة لطالب اإلعالم التربوي بالجامعات في توعية الطالب حول الفنون 

الجوانب ، المسرحية. تناولت الدراسة المحاور اآلتية: مقررات المسرح: التعريف والخصائص
يمكن تنميتها من خالل مقررات المسرح لطالب اإلعالم التربوي، فاعلية اإليجابية التي 

مقررات المسرح في تعزيز وعي الطالب بالفنون المسرحية ،احساس النظري لمفهوم الوعي 
   (31)المسرحي. 

: مقررات المسرح كما يجب أن تكون: دراسة وصفية Jackson, L. K. (2021)دراسة  -
  الوعي المسرحي بين طالب تخصص إعالم تربوي. تناولت لدور مقررات المسرح في بنا

الدراسة المحاور اآلتية : دور مقررات المسرح في بنا  الوعي المسرحي للطالب. وأسس 
بنا  مقررات المسرح بين طالب اإلعالم التربوي. والخصائص العامة لمقررات المسرح. تم 

كومنولث وتوصلت الدراسة إلى  تطبيق الدراسة على طالب قسم المسرح بجامعة فرجينيا
اقتراح نموذج لتطوير مقررات المسرح لطالب تخصص  -1مجموعة  من النتائج منها : 

 -3أن مقررات المسرح تساعد على بنا  الوعى المسرحي لدأل الطالب .-2إعالم تربوي 
تقوم أقسام المسرح بإعداد الطالب من خالل مجموعة من التدريبات وتهدف إلى توظيف 

   (32)الب مستقبالم في مجاالت المسرح المختلفة م ل التم يل او التصميم أو اإلخراج .الط
 التعليق على الدراسات السابقة 

اتفقت الدراسة الحالية مع بعض الدراسات البح ية السابقة في اهتمامها بشعبة اإلعالم 
، (2015 خميس )( ،نيرة بنت عبداهلل2019التربوي بشكل عام م ل دراسة ناصر عبد الحليم )

(، كما اتفقت مع بعض الدراسات الحالية في اهتمامها 2011جروس غيسى جربسات ) 
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محمد ، (2018بشعب وأقسام ومقررات المسرح المقدمة للطالب منهاأحمد مندو  شرف)
كما استفادت الباح ة من ، (2015غنا  علي يعيسه ) ، (2018مصطفى محمود كامل )
ولكنها اختلفت ، ار المنهج المناسب والعينة واعداد استمارة االستبيانالدراسات السابقة في اختي

مع الدراسات السابقة في انها اهتمت بشكل خاص بمقررات المسرح المقدمة للطالب ودورها 
 في التوعية المسرحية لطالب شعبة اإلعالم التربوي بكليات التربية النوعية .

 اإلطار النظري للبحث 
 رحية بالتوعية المسرحية لطالب شعبة اإلعالم التربويدور المقررات المس

( منذ إنشائها على دعم المسرح النوعية ) شعبة اإلعالم التربوي تساعد كليات التربية
حيث يدرس الطالب داخل القسم مجموعة هامة ، وجعله وسيلة هامة للتوعية المسرحية للطالب

ة التي يدرسها الطالب في المعاهد والكليات من المقررات المسرحية المناظرة للمقررات المسرحي
للطالب إمكانية إنتاج عروض   كما تتيح هذ  المقررات، المتخصصة في مجال المسرح

وبذل  يكون الطالب قد ، مسرحية كاملة وذل  من خالل الجانب التطبيقي لهذ  المقررات
باإلنافة إلى  حصل من خالل شعبة اإلعالم التربوي على دراسة نظرية في مجال المسرح

الدراسة العملية والخبرة العملية التي يحصل عليها من خالل مشاركته في إنتاج العروض 
مما يساعد الطالب على الحصول على ، المسرحية داخل كليته على مدار أربع سنوات متتالية

 التوعية المسرحية من خالل دراسته للمقررات المسرحية المختلفة.والسبب في ذل  هو إدرا 
 القائمون على التعليم الجامعي حهمية الوعي المسرحي .

ويرأل بيتر برو  أن المسرح فن شامل يعتمد على جميع الفنون والمعارف والتقنيات من 
نا ة وموسيقى ورسم وتشكيل ورقص وشعر وصور مرئية وألوان وأزيا  ومكياج.  أصوات وا 

ي إلىزيادة وعيه بهذ  الفنون حن فمن يدرس المسرح يطلع على عدد من الفنون بما ي د (33)
المسرح ينم داخله كل الفنون التي صنعها اإلنسان واستمتع بها بمفردها فجا  المسرح ليجمع 

 كل الفنون في مكان واحد على خشبة المسرح . 
تقتنى أيه حرفة مهما توانعت زمنا التقانها وحرفة المسرح ال تختلف من حيث المبدأ 

ر الزمن المناسب ل لمام بأصولها وفروعها وفي أأل مجال تقنى عن عن سواها في نرورة توف
مجاالته سوا  في الكتابة أم التم يل أم اإلخراج واإلنا ة والديكور واحزيا  حن كل مجال منها 
يتطلب بذل مزيد من الجهد للحصول على الحذاقة المهنية والتمكن من الحرفة بشكل علمي 

 ب من خالل دراسنهم داخل شعبة اإلعالم التربوي. يتحقق ذل  للطال (34) .تطبيقي



 

 117 

 المجلة العلمية لكلية التربية النوعية

 

 الجزء األول 2022بريل أالعدد الثالثون 
 

، وشباب الجامعة يشاركون في النشاط المسرحي من أجل التعبير عن افكارهم
، خاصة المسرح الجامعي حنه مسرح تربوي، (35).فالمسرح مخاطب دقيق لمشاعرهم، ومشاكلهم

ووجدان الفرد . حيث يعتبر المسرح التربوي بمونوعاته وعرونه وسيلة للوصول إلى عقل 
وحن المسرح التربوي هو المسرح الذي يستخدم التم يل داخل الم سسة التربوية لتحقيق   (36)

 وتستهدف الجوانب الفكرية، اححداث المسطرة سوا  اكانت أهداف عامة أم أهداف خاصة
عملية ل نسان لذل  يعتبر المسرح شري  مهم للمجتمع في   (37)والواجدانية والحسية والحركية.

بنا  شخصية اإلنسان ومساعدته على التكيف والتوعية في جميع المجاالت العلمية والمجتمعية 
 . 

أسلوب إدرا  كل جماعة للواقع اإلجتماعى بما رأل علما  االجتماع أن الوعى هو "ي
وردود أفعالهم ، وفهمهم لما يدور فيه من أحداث وتقييمهم لها، تشتمل عليه من عالقات ونظم

 (38)ا. تجاهه
والتوعية لها جوانب متعددة فهنا  التوعية االجتماعية، التربوية، الدينية، احخالقية، 
االقتصادية، السياسية، الصحية، والعلمية،وغيرها من أشكال التوعية التى نجد لها أدوات 

 (39)ووسائل ك يرة ومتعددة فى مجتمعنا المعاصر. 
مية المسرح ودور  المجتمعي والمهني وتأ ير  وهنا  أينام التوعية المسرحية أي إدرا  أه

، باإلنافة إلى أن للمسرح داخل الجامعة دور وطني كبير اإليجابي على الفرد والمجتمع .
ولكن يواجه اإلنتاج المسرحي  (40)حيث يسلط النو  على أهم قنايا المجتمع ويحقق فيها.

مال المتاح في الميزانة للنشاط داخل الجامعة عدة مشاكل منها أنه ليس هنا  ما يكفي من ال
على الرغم من معرفة المتخصصين ان التم يل أو المسرحة الهادفة تتيح للمتعلم (41)المسرحي. 

التدريب على ك ير من المواقف الحياتية التي يعيشها في مجتمعه كما يكشف التم يل مواهب 
 . اعدهم على اإلحساس بال قة بالنفسمما يس(42)الطالب.

ح الجامعي إلى اإلفادة من إمكانات المسرح لتنشئة طالب ذأل شخصية يهدف المسر 
كما يهدف إلى ربط المسرح بالمواد الدراسية ويعمل على تنشيط الحياة ، سوية متكاملة

علمام بأن المسرح  (43) .المسرحية بين الطالب والكشف عن الطالب الموهوبين وتنمية مواهبهم
 هو شري  مهم في عملية التربية .  الذي يقدم داخل المس سسات التربوية

وأكدت التجارب التطبيقية أن المسرح الجامعي يلبي االحتياجات التربوية والتعليمية 
مونحة أن مردود  في بنا  الشخصية ، والنفسية واالجتماعية لدأل المتلقي على اختالف عمر 

  ( 44)الوطنية للشباب يفوق مردود الوسائل احخرأل . 
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رحى يعتبر من أنجح احساليب الحدي ة فى مجال التربية، لما له من أن النشاط المس
أ ر فاعل فى مخاطبة عقول النشئ ووجدانهم من خالل الحوار والحركة والمعايشة الحية التى 
تنتقل المراهق مع أحداث المسرحية إلى أماكن وأزمان مختلفة عبر التاريخ المصرأل والعربى 

يستوعب العبرة ويستلهم الم ل العليا من المواقف السامية ف، واالسالمى والواقع المعاصر
إنافة إلى دور النشاط ، حبطال اححداث التى ي ديها أو يشاهدها فى العروض المسرحية

المسرحى المتميز فى تعويد الطالب االستخدام السليم للغة العربية نطقام وأدا  من خالل 
وكذل  دور  فى تيسير ، بهم فى تل  المسرحياتالمشاركة اإليجابية بتم يل احدوار المنوط 

وتوصيل المعلومة الدراسية بواسطة مسرحة المناهج التى تمكنهم من سرعة االستيعاب والتذكر 
 (45)حيث أنها ت دأل فى إطار مسرحى ينبض بالحياة.

 اآلثار اإليجابية لتعرض الطالب للمسرح 
، قاوأل من تأ ير أأل وسايلة  أخرألالمسرح وسيلة هامة وم  رة ويمكن أن يكون تأ ير  أ

حيث أنه يصل إلى عمق الشخصية ويربط بين هذ  الذات وبين أعماق اآلخرين من خالل 
ويعتبر الماسرح وسيلة اتاصال هامة بالنسبة للطالب ، توحد نماير ووجدان وتفكير الجماعة

حيث يتعلمون ، يشد انتباههم وي ير حب االستكشاف لديهم كما يعتبر من أهم وسائل ت قيفهم
 . (46)منه أشيا  جديدة 

باإلنافة إلى قدرته ، يعد المسرح من أك ر احدوات االتصالية استيعابام للعناصر الفنية 
وهى االلتحام وجها لوجه بال حواجز أو فواصل مع ، وكذل  خاصيته المنفردة، على اإلبهار

اححداث والمواقف  ويجعله يتفاعل مع، مما يمنحه التأ ير على المشاهد، الجمهور
 (47)والشخصيات 

كما يعمل ، باإلنافة إلى أن اإلعالم المسرحي يقوم بنقل التراث من جيل إلى جيل
كساب ، على إعداد الطالب اجتماعيام وروحيام  ويساعد في ت بيت القيم الدينية واحخالقية وا 

 (  48)الطالب الخبرات الت قيفية . 
 ى الطالب المسرح ونظرية التطهير وتأثيرها عل

حيث راح ، يعتبر المسرح من أقدم النشاطات اإلنسانية التي مارسها اإلنسان منذ القدم
يصور عن طريق التم يل كل ماله عالقة بوجود ، وذل  من خالل محاكاة الظواهر الحياتية 

لهذا الغرض كان يرقص ويفرح محاوالم تجاوز التحديات ، التي كانت تبدو في نظرة مهمة
 (49)عليه من قبل الطبيعة  . المعرونة 
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لقد أ بتت العديد من الدراسات المسرحية أن مجرد تلقين الطالب القيم ال يترتب عليه  
نما ينبغى العمل على إكسابها وتنميتها بشكل ، تعديل السلو  أو تغيير فى سلوكهم القيمى وا 

خاصة منها الممارسة ذاتى موجه، يحتاج ذل  إلى المناخ التربوأل الصالح،  وأساليب تعليمية 
 (50) والتدريب العملى واالقتدا  بنماذج من شخصيات القصص الهادف واحساطير والتاريخ

 لذل  البد من مخاطبة النفس البشرية .
وقديمام تحدث أرسطو عن نظريته الشهيرة " نظرية التطهير " وتعنى مساعدة النفس 

رشادها للتغلب على أزماتها النفسية وتطه ير ما يشوبها من مشكالت وعقد وذل  من البشرية وا 
خالل مشاهدة الفرد لعمل مسرحى يعالج نفس المشكلة التى يعانى منها وبمشاهدته لم ل هذا 
العمل أو المشاركة فيه يحدث االندماج ويتعلم من تل  المشكلة المعرونة ويأخذ مصالم واقيا 

 ( 51) يرفع من معنوياته ويقوأل حصانته.
يتخذ اإلنسان في مراحل تطور  المسرح وسيلة يعبر من خاللها عن ليس من الغريب أن 

فهو بذل  يحاول أن ينقل تجاربه ، هواجسه وتطلعاته تجا  الحياة وما يطرأ عليها من تغيير
بونعها صورة تعكس مستوا  الفكري واالجتماعي نمن إطار يخول له البوح بكل عفوية عن 

 (52) ر يته المستقبلية لهذا العالم .
ن العملية المسرحية وجدت لتقييم الواقع اإلنساني محاولة إعطا  مالحظات أساسية أ

إذ يحاول المسرحي ، انطالقام من نقل هذ  الحياة كما يجب أن تكون، حول السلو  اإلنساني
 (53)أن يتحاوز الرتابة والفونى في الواقع متنقالم إلى عالم يرا  أفنل . 

الكالسيكية الجديدة في المسرح حافظت على عاطفة بالعودة إلى مصطلح التطهير فإن 
حن المأساة هدفها ، الشفقة الخوف من منطلق أنهما وسيلتان لتطهير الروح من الطمع والشهوة

أما الملهاة فتدعو إلى الطريق القويم من خالل عرض ، شريطة توافر اإلقناع والمنطقية، التعليم
معنى أن كل من المأساة والملهاة لهما دور درامي مصحوب بالنح  والدعابات الساخرة ب

       إيجابي في تعليم العامة سوا  عن طريق التطهير من السلبيات بطريقة جدية أو ساخرة 
 (54)ملهاوية . 

لهذا ينبغي على الفنان المسرحي ، إن فن المسرح هو أك ر فنون احدب تعقيدام وشمولية
وكذا التركيز من أجل اإلحاطة ، جربة اإلنسانيةأن يتوفر لديه ملكه واسعة من الخيال والت

رسالتها من غير  وتجسيدها على خشبة المسرح بصورة فنية ت دي، بمشكالت الحياة اإلنسانية
كما يجب عليه أن يخاطب النفس البشرية وليس العقل فقط حتى يعظم  (55)نقص وال إحجاف.

حيث يقوم بدور ، الجامعي خاصةولجمهور المسرح ، الهدف ويتحقق اآل ر لدأل الجمهور عامة
             إيجابي يعمل على تطهير نفس المشاهد والمشار  من نغوط الحياة التي يتعرض لها

 بشكل يومي.
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 المسرح والمجتمع واالتجاهات العالمية 
فقد استخدمت الدراما ، شهد استخدام فن الدراما والمسرح تزايدام كبيرام في الفترة احخيرة

أن تعلق الجمهور بالشخصيات ، يصال المعلومات إلى الناس والتأ ير على سلوكهموالمسرح إل
على خشبة المسرح يخلق لديهم حافز للمشاركة في المناسبات التفاعلية لمناقشة المونوعات 
والمشكالت المجتمعية. الذي جعل المسرح يستأ ر باهتمام  الف الناس آلالف السنين في 

إذ يعتبر مصدرام ، ل جانبام هامام من جوانب حياة الك ير من الناسأنه يشك، مختلف ال قافات
للترفيه وفرصة لتبادل القصص في مختلف مناطق العالم . يقوم المسرح بإشرا  الجمهور م يرام 
انتباههم ومشاركام إياهم بشكل كامل في تجربة ما، ويعنى اإلشرا  الكامل أن أحاسيس 

 ته الفكرية والمعرفية . الجمهور قد تأ رت وليست فقط قدرا
فالمسرح ال ، يعتبر المسرح أك ر احشكال احدبية والفنون الدرامية اتصاالم بالمجتمع

يكون مكتمالم إال بعد ان يكون له جمهور ،أنف إلى ذل  فإن المسرح أحد أهم احشكال 
لى هوية و قافة المجتمع تعتمد على أسس ومقومات لتعبر وتحافظ ع، ال قافية في المجتمعات

إذ نجد لها مكانا في حل ، منها بينما الهوية فهي تخدم كل احطراف والجوانب، هذا المجتمع
 (56)مجاالت الحياة . 

إن للمسرح دور في ت بيت الهوية الوطنية والحفاظ عليها والبحث عن الهوية عمل  
الفنا ات لذل  البد من التواصل مع الجمهور من خالل ، مشتر  بين الم قفين والمبدعين

ويجب تك يف الجهود واالبتعاد عن احفكار التي ، العديدة وفتح احبواب للشباب المتعط 
فالمسرح يلعب دورام كبيرام في هذا المجال باعتبار  منبرام يتم من ، تحول دون اكتشاف الفن

لهما  خالله التعاطي مع التاريخ والتراث والمالحظ من هذا الكالم أن كالم من الهوية والمسرح
ونحن نتحدث بطبيعة الحال على المسرح الهادف إلى ترسيخ هوية ، تقريبام نفس المقومات

   (57) شعب ما .
تتكرر بيننا المقولة الشهيرة " أعطني خبزام ومسرحام أعطي  شعبام م قفام  " والتي تدل 

فنون وهو داللة وانحة على إلى أ ر المسرح التنموي كأحد منابر احدب وال قافة ومختلف ال
أحد أهم الوسائل اإلعالمية التي تساعد على ترسيخ الهوية الوطنية هذ  احخيرة التي أصبحت 
من أهم النقاط التي تسعى الدول والمجتمعات والقوميات إلى بنا ها وفق ما تقتنيه عليهم 

ن شئنا إلى ترا هم احصيل مع ، عاداتهم وتقاليدهم أو بالعودة إلى مانيهم وتاريخهم مواكبة وا 
 (58) العصر وتطور  .
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إن االتجاهات العالمية للمسرح تهتم بنظم إعداد أخصائي المسرح بالم سسات التعليمية 
حيث توفر الحد احدنى للتجهيزات الالزمة للعروض المسرحية كما تظل م سسة اإلعداد 

ين متابعة لخريجيها أ نا  عملهم للتعرف على مشكالتهم وتوظيف نتائج الدراسات لتحس
 مستواهم المهني . 

كما تشمل االتجاهات العالمية المعاصرة لتطوير المسرح ارتباط المسرح بقنايا 
  (59)المجتمع ومشكالته . 

كما تركز معظم االتجاهات العالمية على مجموعة من الكفايات التي تساعد أخصائي 
 ة ذات احلوان الجذابة المسرح على القيام بعمله منها . االستعانة بالم  رات الصوتية واإلنا

كما أن معظم االتجاهات العالمية تدعو إلى التعاون بين كافة الجهات لتطوير ، والموسيقى
 ( 60)الم سسات ال قافية والتعليمية والتربوية.، المسرح

لم يكن المسرح في يوم من احيام معزوالم عن محيطه اجتماعيام كان أم سياسيام أم 
، والحديث عن المسرح يعني الحديث عن الواقع الحياتي للناس، ع الحياةاقتصاديام حنه يم ل واق

إذ البد لدراسي احدب المسرحي أن يتناول الواقع الذي نشأ فيه النص والظروف التي أدت إلى 
  ( 61)نشأتاه . 

لذل  ، من كل ما سبق يتنح أهمية المسرح ودور  احساسي والمحوري للفرد والمجتمع
الم سسات التربوية والتعليمية إلى تقديم التوعية المسرحية لطالبها سوا  البد أن تسعى كل 

على مستوأل االنتاج المسرحي أو المتابعة المسرحية لكل اإلنتاج المسرحي سوا  كان إنتاج 
جماهيري أو تربوي حن المسرح شري  أساسي في تنمية وبنا  المجتمع وهو ترس هام من 

زامام على كليات التربية النوعية وغيرها من الكليات المعاهد تروس عجلة التنمية لذل  كان ل
التي تنم بين أقسامها قسم خاص بالمسرح أو مقررات مسرحية أن تهدف من خالل مقرراتها 
 إلى أن تقدم العلم والمعرفة والتوعية المسرحية لطالبها وذل  لتفعيل دور المسرح في المجتمع.

توفير أقسام خاصة داخل كليات مختلفة إلى  لذل  حرصت الم سسات التربوية على
جانب أكاديمية الفنون إلعداد المسرحيين ومن هذ  الم سسات كليات التربية النوعية شعبة 

حيث يدرس الطالب مقررات مسرحية ويطالب من خاللها بإعداد عروض ، اإلعالم التربوي
 ام . مسرحية وهنا يتحول الطالب لمم ل ومخرج وسيناريست وم لف أحيان

 اإلجراءات المنهجية للبحث 
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 منهج البحث 
 استخدم البحث الحالي المنهج الوصفي بشقيه الميداني .

 عينة البحث 
تم تطبيق البحث على عينة من طالب شعبة اإلعالم التربوي بجامعتي دمياط 

 ( طالب وطالبة .  400والمنصورة بواقع ) 
 أداة جمع البيانات 

 استخدم البحث الحالي : 
ستمارة االستبيان الخاصة بدور مقررات المسرح في التوعية المسرحية للطالب لشعبة ا (1

 اإلعالم التربوي كأداة لجمع البيانات الخاصة بالدراسة .
مقياس التوعية المسرحية تم تطبيقه على  (2

 طالب شعبة اإلعالم التربوي من جامعتي دمياط والمنصورة .
 األساليب اإلحصائية المستخدمة:

( في SPSSمت الباح ة في هذا البحث الحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية )استخد
 إجرا  التحليالت اإلحصائية واحساليب المستخدمة في البحث وهي:

    .بيرسون ارتباط معامل -1
 ألفا كرونباخ.     معامل -2
 والمتوسط الحسابى والوزن النسبىوالنسبة المئوية التكرار  -3
 ".2اختبار "كا -4

 والثبات قياس الصدق 
صدق و بات استمارة االصتبيان الخاصة بدور مقررات المسرح فى التوعية المسرحية  - أ

 لطالب شعبة اإلعالم التربوأل.
 صدق و بات مقياس التوعية المسرحية.  - ب
صدق وثبات االستبانة "دور مقررات المسرح فى التوعية المسرحية لطالب شعبة اإلعالم  - أ

 التربوى بكليات التربية النوعية".
 .نتائج صدق االتساق الداخلي 

وللتحقق من صدق االتساق الاداخلي لالساتبانة قامات الباح اة بحسااب معامال االرتبااط 
باين درجااات كال عبااارة والادرجات الكليااة للمحاور الااذأل تنتماى إليااه العباارة، وجااا ت النتاائج علااى 

 النحو التالى:



 

 123 

 المجلة العلمية لكلية التربية النوعية

 

 الجزء األول 2022بريل أالعدد الثالثون 
 

 األسئلة العامةالمحوراألول: 
رتباط بين درجات كل عبارة من عبارات المحور احول والدرجات (: يونح معامالت اال1جدول )

 الكلية للمحور.
 الداللة االحصائية مستوى الداللة معامل االرتباط العبارات

 دال 0.01 0.72 1العبارة رقم 
 دال 0.01 0.81 2العبارة رقم 
 دال 0.01 0.91 3العبارة رقم 
 دال 0.01 0.86 4العبارة رقم 
 دال 0.01 0.86 5 العبارة رقم
 دال 0.01 0.92 6العبارة رقم 
 دال 0.01 0.91 7العبارة رقم 
 دال 0.01 0.94 8العبارة رقم 
 دال 0.01 0.78 9العبارة رقم 
 دال 0.01 0.88 10العبارة رقم 
 دال 0.01 0.75 11العبارة رقم 
 دال 0.01 0.60 12العبارة رقم 
 دال 0.01 0.70 13العبارة رقم 

 دال 0.01 0.80 14عبارة رقم ال
 دال 0.01 0.94 15العبارة رقم 
 دال 0.01 0.94 16العبارة رقم 
 دال 0.01 0.83 17العبارة رقم 
 دال 0.01 0.91 18العبارة رقم 
 دال 0.01 0.71 19العبارة رقم 

( معامالت االرتباط بين درجات كل عباارة مان عباارات المحاور احول 1يبين الجدول )
( وجميعها دالاة إحصاائيام عناد 0.94  – 0.60درجات الكلية للمحور، حيث تراوحت ما بين )وال

 ( وبذل  تعتبر عبارات المحور احول صادقه لما ونعت لقياسه.0.01مستوأل معنوية )
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المحووور الثووانى: االقتراحووات لتطوووير الجانووب المسوورحى بشووعبة اإلعووالم التربوووى بكليووة التربيووة 
 النوعية

: يونح معامالت االرتباط بين درجات كل مقترح من مقترحات المحور ال انى والدرجات (2جدول )
 الكلية للمحور.

معامل  المقترحات
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

الداللة 
 االحصائية

 دال 0.01 0.88 . زيادة الساعات التدريبية 1
 دال 0.01 0.95 . زيادة الساعات التطبيقية2
 دال 0.01 0.92 ة جديدة. ادخال مقررات مسرحي3
 دال 0.01 0.85 . تطوير المقررات المسرحية الحالية4
 دال 0.01 0.93 . تخصيص مكان للبروفات5
 دال 0.01 0.85 . تخصيص مكان للعروض المسرحية6
 دال 0.01 0.88 . زيادة العروض المسرحية الجامعية7
 دال 0.01 0.86 . دعوة النقاد لحنور العروض المسرحية8
 دال 0.01 0.92 . توفير دعم مادأل للعروض المسرحية9
.نرورة متابعة وسائل  اإلعالم للعروض 10

 دال 0.01 0.89 المسرحية الجامعية

 دال 0.01 0.85 .دعوة الجمهور من داخل الجامعة11
 دال 0.01 0.85 .دعوة الجمهور من خارج الجامعة12

ت كاال مقتاارح ماان مقترحااات المحااور ( معااامالت االرتباااط بااين درجااا2يبااين الجاادول )
( وجميعهااااا دالااااة 0.95  – 0.85ال ااااانى والاااادرجات الكليااااة للمحااااور، حيااااث تراوحاااات مااااا بااااين )

 ( وبذل  تعتبر المقترحات صادقه لما ونعت لقياسه.0.01إحصائيام عند مستوأل معنوية )
 .نتائج الصدق البنائى لالستبانة 

لباح اااة بحسااااب معامااال االرتبااااط باااين وللتحقاااق مااان الصااادق البناااائى لالساااتبانة قامااات ا
الااادرجات الكلياااة لكااال محاااور والااادرجات الكلياااة لالساااتبانة، وجاااا ت النتاااائج كماااا هاااي مبيناااة فاااي 

 (.3الجدول )
 (: يونح معامالت االرتباط بين الدرجات الكلية لكل محور والدرجات الكلية لالستبانة.3جدول )

 لة االحصائيةالدال  مستوى الداللة معامل االرتباط المقترحات
 دال 0.01 0.94 المحور العام

 دال 0.01 0.97 محور المقترحات
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( معااامالت االرتباااط بااين الاادرجات الكليااة لكاال محااور والاادرجات الكليااة 3يبااين الجاادول )
( للمحاور احول والمحاور ال اانى علاى الترتياب، وجميعهاا 0.97 ، 0.94لالستبانة حياث بلغات )

( وباذل  تعتبار محااور االساتبانة صاادقه لماا وناعت 0.01عنوياة )دالة إحصائيام عناد مساتوأل م
 لقياسه.

 .نتائج ثبات االستبانة ومحاورها 
 وللتحقاق ماان  بااات االساتبانة ومحاورهااا اسااتخدمت الباح ااة طريقاة معاماال ألفااا كرونباااخ

 (.4وجا ت النتائج كما هي مبينة في الجدول )
 الستبانة ومحاورها.(: يونح  نتائج اختبار ألفا كرونباخ ل4جدول )
 معامل ألف كرونباخ عدد العبارات محاور االستبانة
 0.93 19 المحور احول

 0.96 12 محور ال انى
 0.95 31 االستبانة ككل

( 0.96 ، 0.93( معامالت ال بات لالستبانة ومحاورها حيث بلغت )4يبين الجدول )
(، وهى 0.95ال بات لالستبانة ككل ) للمحور احول والمحور ال انى على الترتيب وبلغ معامل

 نسب  بات مرتفعة، مما يطمئن الباح ة لنتائج تطبيق االستبانة.
 صدق وثبات مقياس التوعية المسرحية  - ب
 .نتائج صدق االتساق الداخلي 

وللتحقاق مان صادق االتساااق الاداخلي للمقيااس قامات الباح ااة بحسااب معامال االرتباااط 
المقياااس والاادرجات الكليااة للمقياااس، وجااا ت النتااائج علااى بااين درجااات كاال عبااارة ماان عبااارات 

 النحو التالى:
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(: يوضح معامالت االرتباط بين درجات كل عبارة من عبارات المقياس والدرجات 5جدول )
 الكلية للمقياس.

 العبارات
معامل 
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

الداللة 
 االحصائية

 دال 0.01 0.61 تساعد على زيادة تفعيل المسرح
 دال 0.01 0.81 تساعد على زيادة إقبال  على العروض المسرحية

 دال 0.01 0.89 تنمى اتجاه   للعمل فى مجال المسرح بعد التخرج من الجامعة 
 دال 0.01 0.85 تدفع  للمشاركة فى الور  التدريبية الخاصة بفنون المسرح
امعة تدفع  لدعوة الجمهور لمتابعة العروض المسرحية داخل الج

 دال 0.01 0.84 وخارجها

 دال 0.01 0.88 تنمى اتجاه  لمتابعة الدراسات العليا فى مجال المسرح
 دال 0.01 0.77 تساعد  على معرفة الدور ال قافى للمسرح فى تنمية المجتمع
تساعد  على معرفة الدور التوعوأل للمسرح فى كل المجاالت 

 دال 0.01 0.88 السياسية واالقتصادية 

 دال 0.01 0.82 اعد  على معرفة دور المسرح فى عالج المشكالت المجتمعيةتس
 دال 0.01 0.86 تساعد  فى صقل دور  كأخصائى للمسرح

 دال 0.01 0.77 تساعد  فى زيادة معلومات  المسرحية
 دال 0.01 0.52 تساعد  فى معرفة تاريخ المسرح وتطور 

 دال 0.01 0.58 تساعد  فى تعلم التقنيات المسرحية
 دال 0.01 0.60 تساعد  فى معرفة المهارات المسرحية

 دال 0.01 0.88 تدفع  للتفكير للسفر للخارج لدراسة المسرح
 دال 0.01 0.92 تساعد فى جذب السياح لمصر ومشاهدة العروض المسرحية

 دال 0.01 0.72 تمنع  من االطالع على الفنون احخرأل

تبااااط باااين درجاااات كااال عباااارة مااان عباااارات المقيااااس ( معاااامالت االر 5يباااين الجااادول )
( وجميعهااا دالااة إحصااائيام 0.92  – 0.52والاادرجات الكليااة للمقياااس، حيااث تراوحاات مااا بااين )

 ( وبذل  تعتبر عبارات المقياس صادقه لما ونعت لقياسه.0.01عند مستوأل معنوية )
 .نتائج ثبات المقياس 

وجاااا ت  طريقاااة معامااال ألفاااا كرونبااااخوللتحقاااق مااان  باااات المقيااااس اساااتخدمت الباح اااة 
 (.6النتائج كما هي مبينة في الجدول )
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 (: يونح  نتائج اختبار ألفا كرونباخ للمقياس.6جدول )

 
 معامل ألف كرونباخ عدد العبارات

 0.95 17 مقياس دور التوعية المسرحية

تفعة، (، وهى نسب  بات مر 0.95( معامل ال بات للمقياس، حيث بلغ )6يبين الجدول )
 مما يطمئن الباح ة لنتائج تطبيق المقياس.

 نتائج البحث ومناقشتها 
 أوال : نتائج الدراسة الميدانية ومناقشتها 

 تحليل نتائج استمارة االستبيان :
في هذا المبحث يتم عرض وتحليل  را  عينة البحث من طالب شعبة اإلعالم 

"دور مقررات المسرح فى التوعية المسرحية التربوأل بكلية التربية النوعية بجامعة دمياط حول 
 لطالب شعبة اإلعالم التربوى بكليات التربية النوعية".

" لداللة الفروق بين  را  2وتم استخدام التكرارات والنسب المئوية والوزن النسبي واختبار "كا
 لي:أفراد عينة البحث حول عبارات االستبانة وفقام لمقياس  ال ي متدرج على النحو التا

وذل  بطرح ، ( على الترتيب، وتم حساب المدأل1، 2، 3ال" بأوزان )، أحيانام ، مقياس "نعم
( بهدف 3( على )2(،  م قسمة المدأل )2=  1 – 3أصغر وزن من أعلى وزن في المقياس )

تقريبام(، وهذا يعنى أن المستوأل  2  3  =0.67تحديد الطول الفعلي لكل مستوأل،  وكانت )
( 1.67(، وأن المستوأل "أحيانام" يقع بين القيمة )0.67+  1( وأقل من )1القيمة )"ال" يقع بين 
 (.3.0( إلى )2.34(، ويقع المستوأل "نعم" بين القيمة )0.67+  1.67وأقل من )

 وبذل  يكون الوزن المرجح إلجابات كل عبارة من العبارات على النحو التالي:
 )ال(  1.66 – 1

 )أحيانام(  2.33 – 1.67
 )نعم(  3.0 – 2.34

 طالب/طالبة من شعبة اإلعالم التربوى 400وبلغت عينة البحث = 
: جميع المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واحوزان النسبية مقربة حقرب ملحوظة

 رقمين عشريين.
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" 2( : التكرارات والنسب المئوية والمتوسط الحسابى والوزن النسبى ونتائج اختبار "كا7جدول ) 

الستجابات المبحو ين نحو هل المقررات المسرحية التى يقوم المبحوث بدراستها تساعد  فى معرفة 
 400معلومات عن المسرح؟. ن = 

النسبة  التكرار االستجابة
 المئوية

المتوسط 
 الحسابى

الوزن 
النسبى 

)%( 

 االتجاه "2اختبار "كا
 مستوى 2كا العام

 الداللة
 %66.50 266 نعم

 %21.75 87 أحيانام  نعم 0.001 204.01 84.92% 2.55

 %11.75 47 ال
 - - - - - %100 400 المجموع

مستويات  را  أفراد عينة البحث نحو هل المقررات المسرحية التى  (7يبين الجدول )
" 2يقوم المبحوث بدراستها تساعد  فى معرفة معلومات عن المسرح؟، حيث بلغت قيمة "كا

(، مما يدل على وجود فروق معنوية بين مستويات  را  0.001( ومستوأل الداللة )204.1)
  "أحياناً"%(، وفى مستوأل 66.50بنسبة ) "نعم"أفراد عينة الدراسة، ووقعت اآلرا  في مستوأل 

%(. وجا  االتجا  11.75بنسبة ) "ال"%(، فى حين وقعت اآلرا  فى مستوأل 21.75بنسبة )
%(. مما يدل 84.92( ووزن نسبى )2.55بمتوسط حسابى ) "نعم"وأل العام لآلرا  فى مست

على أن مقررات المسرح بشعبة اإلعالم التربوي تساعد الطالب في معرفة معلومات عن 
 المسرح .

 ( يونح ذل :1والشكل البياني )

 
قوم نحو هل المقررات المسرحية التى ي (: يونح التوزيع النسبى آلرا  أفراد عينة البحث1شكل )

 المبحوث بدراستها تساعد  فى معرفة معلومات عن المسرح؟.
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( حيث توصلت إلى أن المسرح  2016تتفق هذ  النتيجة مع داسة ليلى سهل ) 

التعليمي من الوسائل التعليمية التي تساعد غيرها في تونيح المعلومات للطالب وت بيتها في 
 أذهانهم إلى جانب تأ يرها على سلوكهم .

" 2( : التكرارات والنسب المئوية والمتوسط الحسابى والوزن النسبى ونتائج اختبار "كا8جدول )
الستجابات المبحو ين نحو هل المقررات المسرحية المتوفرة فى شعبة اإلعالم التربوأل تساعد المبحوث 

 400فى زيادة إقباله على ممارسة العمل المسرحى داخل الجامعة؟. ن = 

 كرارالت االستجابة
النسبة 
 المئوية

المتوسط 
 الحسابى

الوزن 
النسبى 

)%( 

 "2اختبار "كا
 االتجاه
 مستوى 2كا العام

 الداللة
 %60.00 240 نعم

 %26.50 106 أحيانام  نعم 0.001 138.14 82.17% 2.47

 %13.50 54 ال
 - - - - - %100 400 المجموع

د عينة البحث نحو هل المقررات المسرحية مستويات  را  أفرا (8يبين الجدول )
المتوفرة فى شعبة اإلعالم التربوأل تساعد المبحوث فى زيادة إقباله على ممارسة العمل 

(، مما 0.001( ومستوأل الداللة )138.14" )2المسرحى داخل الجامعة؟، حيث بلغت قيمة "كا
سة، ووقعت اآلرا  في مستوأل يدل على وجود فروق معنوية بين مستويات  را  أفراد عينة الدرا

%(، فى حين وقعت اآلرا  فى 26.50بنسبة )  "أحياناً"%(، وفى مستوأل 60بنسبة ) "نعم"
بمتوسط حسابى  "نعم"%(. وجا  االتجا  العام لآلرا  فى مستوأل 13.50بنسبة ) "ال"مستوأل 

د على %(.يتنح من النتيجة السابقة أن مقررات المسرح تساع82.17( ووزن نسبى )2.47)
إقبال الطالب على ممارسة العمل المسرحي داخل الجامعة وذل  من خالل مطالبة أساتذة 
المقررات الطالب بالمشاركة في العروض المسرحية لالستفادة من المعلومات التي يحصلون 

 عليها من خالل المقررات المسرحية . 
 ( يونح ذل :2والشكل البياني )
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نحو هل المقررات المسرحية المتوفرة فى  سبى آلرا  أفراد عينة البحث(: يونح التوزيع الن2شكل )

 شعبة اإلعالم التربوأل تساعد المبحوث فى زيادة إقباله على ممارسة العمل المسرحى داخل الجامعة؟.

" الستجابات المبحو ين نحو أأل المقررات 2( : التكرارات والنسب المئوية ونتائج اختبار "كا9جدول )
 400التى يقوم المبحوث بدراستها وتساعد  أك ر على معرفة معلومات عن المسرح؟. ن = المسرحية 

 التكرار المقرارات المسرحية
النسبة 
 الترتيب المئوية

 "2اختبار "كا

مستوى  2كا
 الداللة

 3 %73.25 293 مدخل لعلوم المسرح والسينما

8.27 0.142 

 1 %80.00 320 نظريات اإلخراج المسرحى
 2 %75.00 300 تحليل ونقد مسرحى

نا ة المسرح  5 %66.50 266 ديكور وا 
 4 %68.25 273 المسرح التعليمى

 مكرر 5 %66.50 266 ورشة إنتاج مسرحى

" آلرا  أفراد عينة البحث نحو أأل 2النسب المئوية ونتائج اختبار "كا (9يبين الجدول )
دراستها وتساعد  أك ر على معرفة معلومات عن المقررات المسرحية التى يقوم المبحوث ب

(، مما يدل على عدم 0.142( ومستوأل الداللة )8.27" )2المسرح؟، حيث بلغت قيمة "كا
وجود فروق دالة احصائيام ويشير ذل  إلى أن المقررات المسرحية تساعد المبحوث أك ر على 

ى احك ر تأ يرام بنسبة معرفة معلومات عن المسرح، وجا  مقرر نظريات اإلخراج المسرح
%(،  م مقرر مدخل لعلوم المسرح 75تحليل ونقد مسرحى بنسبة )%(، يليه مقرر 80)

%(، ويأتى بعد ذل  باقى المقررات وفقام للنسبة المئوية لكل منها. 73.25بنسبة )والسينما 
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ويرجع السبب في حصول مقرر نظريات اإلخراج المسرحي على المركز احول في مساعدة 
لطالب على معلومات عن المسرح إلى طبيعة المقرر المسرحي الذي يدفع الطالب لتحليل ا

عدد من العروض وتحديد النظرية المسرحية المستخدمة وكذل  حن الطالب يدرس من خالل 
هذا باإلنافة ، هذا المقرر النظريات المسرحية التي تشكل الشكل النهائي للعرض المسرحي

التي حصلت على المراكز التالية . الطالب على الحصول على إلى المقررات احخرأل 
 معلومات عن المسرح . 

 ( يونح ذل :3والشكل البياني )
 

 
نحو أأل المقررات المسرحية التى يقوم  (: يونح التوزيع النسبى آلرا  أفراد عينة البحث3شكل )

 المبحوث بدراستها وتساعد  أك ر على معرفة معلومات عن المسرح؟.
حيث توصلت إلى أن مقررات   ( Yu,H.M 2020فق هذ  النتيجة مع دراسة ) تت

 المسرح في برامج المسرح في هونج كونج تساعد على تنمية المفاهيم المسرحية لدأل الطالب . 
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" الستجابات المبحو ين نحو أأل المقررات 2( : التكرارات والنسب المئوية ونتائج اختبار "كا10جدول )
مبحوث أك ر على زيادة إقباله على ممارسة العمل المسرحى داخل الجامعة؟. ن = التى تساعد ال

400 

النسبة  التكرار المقرارات المسرحية
 الترتيب المئوية

 "2اختبار "كا

 2كا
مستوى 
 الداللة

 2 %78.25 313 مدخل لعلوم المسرح والسينما

2.85 0.722 

 4 %73.25 293 نظريات اإلخراج المسرحى
 3 %75.00 300 ليل ونقد مسرحىتح

نا ة المسرح  مكرر 4 %73.25 293 ديكور وا 
 6 %71.50 286 المسرح التعليمى

 1 %80.00 320 ورشة إنتاج مسرحى
" آلرا  أفراد عينة البحث نحو أأل 2النسب المئوية ونتائج اختبار "كا (10يبين الجدول )

يادة إقباله على ممارسة العمل المسرحى داخل المقررات التى تساعد المبحوث أك ر على ز 
(، مما يدل على عدم وجود 0.722( ومستوأل الداللة )2.85" )2الجامعة، حيث بلغت قيمة "كا

فروق دالة احصائيام ويشير ذل  إلى أن المقررات المسرحية تساعد المبحوث أك ر على زيادة 
 إقباله على ممارسة العمل المسرحى داخل الجامعة . 

مدخل لعلوم %(، يليه مقرر 80ا  مقرر ورشة إنتاج مسرحى احك ر تأ يرام بنسبة )وج
%(، ويأتى بعد 75بنسبة )%(،  م مقرر تحليل ونقد مسرحى 78.25المسرح والسينما بنسبة )

 ذل  باقى المقررات وفقام للنسبة المئوية لكل منها. 
 ( يونح ذل :4والشكل البياني )
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نحو أأل المقررات التى تساعد المبحوث  ع النسبى آلرا  أفراد عينة البحث(: يونح التوزي4شكل )

 أك ر على زيادة إقباله على ممارسة العمل المسرحى داخل الجامعة؟.
يرجع السبب في حصول مقرر ورشة إنتاج مسرحي على المركز احول إلى طبيعة 

ل الكلية ويطالب في مقرر ورشة إنتاج مسرحي الذي يحول الطالب إلى ممارس للمسرح داخ
هذا ، نهاية المقرر بتقديم عرض مسرحي أعد  أو شار  فيه مع زمالئه من خالل المقرر

باإلنافة إلى أن مقرر ورشة إنتاج مسرحي مادة تطبيقية عملية وليست مادة نظرية . 
باإلنافة إلى المقررات احخرأل التي تقوم بنفس الدور وهو دفع الطالب لممارسة العمل 

 رح داخل الجامعة رغم اختالف ترتيبها . بالمس
" 2( : التكرارات والنسب المئوية والمتوسط الحسابى والوزن النسبى ونتائج اختبار "كا11جدول )

الستجابات المبحو ين نحو هل المقررات المسرحية التى يدرسها المبحوث تساعد  فى اكتشاف موهبته 
 400المسرحية؟. ن = 

بة النس التكرار االستجابة
 المئوية

المتوسط 
 الحسابى

الوزن 
النسبى 

)%( 

 "2اختبار "كا
 االتجاه
 مستوى 2كا العام

 الداللة
 %65.00 260 نعم

 %23.25 93 أحيانام  نعم 0.001 188.44 84.42% 2.53
 %11.75 47 ال

 - - - - - %100 400 المجموع
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بحث نحو هل المقررات المسرحية التى مستويات  را  أفراد عينة ال (11يبين الجدول )
( 188.44" )2يدرسها المبحوث تساعد  فى اكتشاف موهبته المسرحية؟، حيث بلغت قيمة "كا

(، مما يدل على وجود فروق معنوية بين مستويات  را  أفراد عينة 0.001ومستوأل الداللة )
بنسبة   حياناً""أ%(، وفى مستوأل 65بنسبة ) "نعم"الدراسة، ووقعت اآلرا  في مستوأل 

%(. وجا  االتجا  العام 11.75بنسبة ) "ال"%(، فى حين وقعت اآلرا  فى مستوأل 23.25)
 %(. 84.44( ووزن نسبى )2.53بمتوسط حسابى ) "نعم"لآلرا  فى مستوأل 
 ( يونح ذل :5والشكل البياني )

 
لمسرحية التى يدرسها نحو هل المقررات ا (: يونح التوزيع النسبى آلرا  أفراد عينة البحث5شكل )

 المبحوث تساعد  فى اكتشاف موهبته المسرحية؟.
يرجع السبب في ذل  إلى أن الطالب يشار  في إعداد عروض مسرحية في الجانب 

ومن خالل ذل  يكتشف الطالب نفسه ، التطبيقي للمقررات المسرحية بشعبة اإلعالم التربوي
 .  وموهبته من خالل مشاركته في العروض المسرحية 
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 المجلة العلمية لكلية التربية النوعية

 

 الجزء األول 2022بريل أالعدد الثالثون 
" الستجابات المبحو ين نحو أأل المقررات 2( : التكرارات والنسب المئوية ونتائج اختبار "كا12جدول ) 

 400المسرحية التى يقوم المبحوث بدراستها وتساعد  أك ر على اكتشاف موهبته المسرحية؟. ن = 

النسبة  التكرار المقرارات المسرحية
 الترتيب المئوية

 "2اختبار "كا

مستوى  2كا
 الداللة

 5 %61.50 246 مدخل لعلوم المسرح والسينما

26.55 0.001 

 3 %66.50 266 نظريات اإلخراج المسرحى
 2 %68.25 273 تحليل ونقد مسرحى

نا ة المسرح  مكرر 3 %66.50 266 ديكور وا 
 6 %60.00 240 المسرح التعليمى

 1 %86.50 346 ورشة إنتاج مسرحى
" آلرا  أفراد عينة البحث نحو 2النسب المئوية ونتائج اختبار "كا (12ل )يبين الجدو 

أأل المقررات المسرحية التى يقوم المبحوث بدراستها وتساعد  أك ر على اكتشاف موهبته 
(، مما يدل على وجود 0.001( ومستوأل الداللة )26.55" )2المسرحية؟، حيث بلغت قيمة "كا

إلى أن مقرر ورشة إنتاج مسرحى احك ر تأ يرام بنسبة فروق دالة احصائيام ويشير ذل  
نظريات  %(،  م كل من مقرر68.25بنسبة )تحليل ونقد مسرحى  %(، يليه مقرر86.50)

%( لكل منهما، ويأتى 66.50بنسبة )مدخل لعلوم المسرح والسينما ومقرر اإلخراج المسرحى 
 .. بعد ذل  باقى المقررات وفقام للنسبة المئوية لكل منها

 ( يونح ذل :6والشكل البياني )

 
نحو أأل المقررات المسرحية التى يقوم  (: يونح التوزيع النسبى آلرا  أفراد عينة البحث6شكل )

 المبحوث بدراستها وتساعد  أك ر على اكتشاف موهبته المسرحية؟.
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 المجلة العلمية لكلية التربية النوعية

 

 الجزء األول 2022بريل أالعدد الثالثون 
 

 
ة تدل النتيجة السابقة أن كل المقررات المسرحية التي يدرسها الطالب من خالل شعب

اإلعالم التربوي تساعد  على اكتشاف موهبته وذل  من خالل عمله في اإلخراج والتم يل 
 واإلنا ة والمالبس والنقد نمن متطلبات المقررات المسرحية . 

" 2( : التكرارات والنسب المئوية والمتوسط الحسابى والوزن النسبى ونتائج اختبار "كا13جدول )
مقررات المسرحية التى يدرسها المبحوث تدفعه لمتابعة العروض الستجابات المبحو ين نحو هل ال

 400المسرحية داخل الجامعة؟. ن = 

النسبة  التكرار االستجابة
 المئوية

المتوسط 
 الحسابى

الوزن 
النسبى 

)%( 

 "2اختبار "كا
 االتجاه
 مستوى 2كا العام

 الداللة
 %71.50 286 نعم

 %17.00 68 انام أحي نعم 0.001 264.02 86.67% 2.60

 %11.50 46 ال
 - - - - - %100 400 المجموع

مستويات  را  أفراد عينة البحث نحو هل المقررات المسرحية التى  (13يبين الجدول )
" 2يدرسها المبحوث تدفعه لمتابعة العروض المسرحية داخل الجامعة؟، حيث بلغت قيمة "كا

، مما يدل على وجود فروق معنوية بين مستويات  را  (0.001( ومستوأل الداللة )264.02)
  "أحياناً"%(، وفى مستوأل 71.50بنسبة ) "نعم"أفراد عينة الدراسة، ووقعت اآلرا  في مستوأل 

 %(.11.50بنسبة ) "ال"%(، فى حين وقعت اآلرا  فى مستوأل 17بنسبة )
ووزن نسبى ( 2.60بمتوسط حسابى ) "نعم"وجا  االتجا  العام لآلرا  فى مستوأل 

(86.67.)% 
 ( يونح ذل :7والشكل البياني )
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 المجلة العلمية لكلية التربية النوعية

 

 الجزء األول 2022بريل أالعدد الثالثون 
 

 
نحو هل المقررات المسرحية التى  (: يونح التوزيع النسبى آلرا  أفراد عينة البحث7شكل )

 يدرسها المبحوث تدفعه لمتابعة العروض المسرحية داخل الجامعة؟.
فاعلية ( حيث توصلت إلى   Clement .C. 2021تتفق هذ  النتيجة مع دراسة ) 

 مقررات المسرح في تعزيز وعي الطالب بالفنون المسرحية . 
" الستجابات المبحو ين نحو أأل المقررات 2( : التكرارات والنسب المئوية ونتائج اختبار "كا14جدول )

 400المسرحية التى يقوم المبحوث بدراستها وتدفعه لمتابعة العروض المسرحية داخل الجامعة؟. ن = 

النسبة  التكرار مسرحيةالمقرارات ال
 المئوية

 الترتيب
 "2اختبار "كا

 مستوى الداللة 2كا
 2 %73.25 293 مدخل لعلوم المسرح والسينما

17.22 0.004 

 4 %68.25 273 نظريات اإلخراج المسرحى
 1 %86.50 346 تحليل ونقد مسرحى

نا ة المسرح  6 %65.00 260 ديكور وا 
 3 %70.00 280 المسرح التعليمى

 5 %66.50 266 ورشة إنتاج مسرحى

" آلرا  أفراد عينة البحث نحو 2النسب المئوية ونتائج اختبار "كا (14يبين الجدول )
أأل المقررات المسرحية التى يقوم المبحوث بدراستها وتدفعه لمتابعة العروض المسرحية داخل 

(، مما يدل على وجود 0.004لة )( ومستوأل الدال17.22" )2الجامعة؟، حيث بلغت قيمة "كا
فروق دالة احصائيام ويشير ذل  إلى أن مقرر تحليل ونقد مسرحى احك ر تأ يرام بنسبة 

%(،  م مقرر المسرح 73.25بنسبة )مدخل لعلوم المسرح والسينما  %(، يليه مقرر86.50)
 ة لكل منها.%(، ويأتى بعد ذل  باقى المقررات وفقام للنسبة المئوي70بنسبة ) التعليمى
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 المجلة العلمية لكلية التربية النوعية

 

 الجزء األول 2022بريل أالعدد الثالثون 
 

 ( يونح ذل :8والشكل البياني )

 
نحو أأل المقررات المسرحية التى  (: يونح التوزيع النسبى آلرا  أفراد عينة البحث8شكل )

 يقوم المبحوث بدراستها وتدفعه لمتابعة العروض المسرحية داخل الجامعة؟.
عددة منها ويرجع السبب في ذل  إلى جاذبية فن المسرح لما يتمتع به من سمات مت

الشعور بحالة ، الحصول على المعلومات، التسلية، قنا  وقت الفراا، االتصال المواجهي
 التطهير التي يحصل عليها الجمهور بعد متابعة العرض المسرحي . 

" 2( : التكرارات والنسب المئوية والمتوسط الحسابى والوزن النسبى ونتائج اختبار "كا15جدول )
نحو هل المقررات المسرحية التى يدرسها المبحوث تدفعه للمشاركة فى  الستجابات المبحو ين

 400العروض المسرحية داخل الجامعة؟. ن = 

 التكرار االستجابة
النسبة 
 المئوية

المتوسط 
 الحسابى

الوزن 
النسبى 

)%( 

 "2اختبار "كا
 االتجاه
 مستوى 2كا العام

 الداللة
 %63.25 253 نعم

 %25.25 101 أحيانام  نعم 0.001 172.45 83.92% 2.52
 %11.50 46 ال

 - - - - - %100 400 المجموع

مستويات  را  أفراد عينة البحث نحو هل المقررات المسرحية التى  (15يبين الجدول )
يدرسها المبحوث تدفعه للمشاركة فى العروض المسرحية داخل الجامعة؟، حيث بلغت قيمة 

(، مما يدل على وجود فروق معنوية بين مستويات 0.001توأل الداللة )( ومس172.45" )2"كا
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 المجلة العلمية لكلية التربية النوعية

 

 الجزء األول 2022بريل أالعدد الثالثون 
 
%(، وفى مستوأل 63.25بنسبة ) "نعم" را  أفراد عينة الدراسة، ووقعت اآلرا  في مستوأل 

 %(.11.50بنسبة ) "ال"%(، فى حين وقعت اآلرا  فى مستوأل 25.25بنسبة )  "أحيانًا"
( ووزن نسبى 2.52بمتوسط حسابى ) ""نعموجا  االتجا  العام لآلرا  فى مستوأل 

(83.92.)% 
 ( يونح ذل :9والشكل البياني )

نحو هل المقررات المسرحية التى  (: يوضح التوزيع النسبى آلراء أفراد عينة البحث9شكل )
 يدرسها المبحوث تدفعه للمشاركة فى العروض المسرحية داخل الجامعة؟.

، عي يدفع الطالب للمشاركة مع الزمال يرجع السبب في ذل  إلى أن المسرح عمل جما
وهو أينا  وسيلة هامة تجعل الطالب يشعر بال قة بالنفس من خالل الدعم الذي يحصل عليه 
من خالل عمله على خشبة المسرح كل ذل  يدفع الطالب للمشاركة في العروض المسرحية 

تطبيقي بالمقررات وباإلنافة لذل  الطالب يحصل على درجات في الجانب ال، داخل الجامعة
 المسرحية من خالل مشاركته في العروض المسرحية داخل الجامعة 

" الستجابات المبحو ين نحو أأل المقررات 2( : التكرارات والنسب المئوية ونتائج اختبار "كا16جدول )
 المسرحية التى يقوم المبحوث بدراستها وتدفعه للمشاركة فى العروض المسرحية داخل الجامعة. ن =

400 

النسبة  التكرار المقرارات المسرحية
 الترتيب المئوية

 "2اختبار "كا

مستوى  2كا
 الداللة

 6 %65.00 260 مدخل لعلوم المسرح والسينما

10.25 0.069 

 1 %78.25 313 نظريات اإلخراج المسرحى
 4 %66.50 266 تحليل ونقد مسرحى

نا ة المسرح  3 %71.50 286 ديكور وا 
 مكرر 4 %66.50 266 سرح التعليمىالم

 مكرر 1 %78.25 313 ورشة إنتاج مسرحى

" آلرا  أفراد عينة البحث نحو 2النسب المئوية ونتائج اختبار "كا (16يبين الجدول )
أأل المقررات المسرحية التى يقوم المبحوث بدراستها وتدفعه للمشاركة فى العروض المسرحية 

(، مما يدل على 0.069( ومستوأل الداللة )10.25" )2قيمة "كاداخل الجامعة، حيث بلغت 
عدم وجود فروق دالة احصائيام ويشير ذل  إلى أن المقررات المسرحية تدفع المبحوث 

 للمشاركة فى العروض المسرحية داخل الجامعة .
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 المجلة العلمية لكلية التربية النوعية

 

 الجزء األول 2022بريل أالعدد الثالثون 
 

احك ر  ورشة إنتاج مسرحىوجا  كل من مقرر نظريات اإلخراج المسرحى ومقرر  
نا ة المسرح بنسبة ) %( لكل منهما، يليهما مقرر78.25ة )تأ يرام بنسب %(، 71.50ديكور وا 

 ويأتى بعد ذل  باقى المقررات وفقام للنسبة المئوية لكل منها.
 ( يونح ذل :10والشكل البياني )

 
نحو أى المقررات المسرحية التى يقوم  (: يوضح التوزيع النسبى آلراء أفراد عينة البحث10شكل )

 بدراستها وتدفعه للمشاركة فى العروض المسرحية داخل الجامعة؟. المبحوث
%  73( حيث توصلت إلى أن  2000تتفق هذ  النتيجة مع دراسة حميد الخدري ) 

 من الطالب عينة الدراسة يشاركون في أنشطة اإلعالم التربوي . 
" 2نتائج اختبار "كا(: التكرارات والنسب المئوية والمتوسط الحسابى والوزن النسبى و 17جدول )

 400الستجابات المبحو ين نحو هل المقررات المسرحية التى تدرسها كافية؟. ن = 

النسبة  التكرار االستجابة
 المئوية

المتوسط 
 الحسابى

الوزن 
النسبى 

)%( 

 "2اختبار "كا
 االتجاه
 مستوى 2كا العام

 الداللة
 %75.00 300 نعم

 %15.00 60 أحيانام  نعم 0،001 314.00 88.33% 2.65
 %10.00 40 ال

 - - - - - %100 400 المجموع
مستويات  را  أفراد عينة البحث نحو هل المقررات المسرحية التى  (17يبين الجدول )

(، مما يدل على 0.001( ومستوأل الداللة )314.0" )2تدرسها كافية؟، حيث بلغت قيمة "كا
 "نعم" را  أفراد عينة الدراسة، ووقعت اآلرا  في مستوأل وجود فروق معنوية بين مستويات 
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 المجلة العلمية لكلية التربية النوعية

 

 الجزء األول 2022بريل أالعدد الثالثون 
 

 "ال"%(، فى حين وقعت اآلرا  فى مستوأل 15بنسبة )  "أحياناً"%(، وفى مستوأل 75بنسبة )
( ووزن 2.65بمتوسط حسابى ) "نعم"%(. وجا  االتجا  العام لآلرا  فى مستوأل 10بنسبة )
 %(. 88.33نسبى )

 :( يونح ذل 11والشكل البياني )

 
نحو هل المقررات المسرحية التى تدرسها  (: يونح التوزيع النسبى آلرا  أفراد عينة البحث11شكل )

 كافية؟.
يرجع السبب في ذل  إلى أن مقررات المسرح المقدمة للطالب تقريبام تغطي أغلب 

 فنجد تاريخ المسرح في مدخل إلى علوم المسرح والسينما  م مقرر نظريات، جوانب فن المسرح
 م مقرر يهتم بتحليل ونقد احعمال المسرحية ) تحليل ونقد مسرحي(  م مقرر ديكور ، اإلخراج

نا  المسرح  م مقرر المسرح التعليمي وفي النهاية في الفرقة الرابعة يدرس مقرر ورشة  وا 
حيث يطبق ما تعلمه خالل سنوات الدراسة ويقدم من خالل المقرر عمل ، إنتاج مسرحي

 من إعداد  هو وزمالئه . مسرحي متكامل 
" 2(: التكرارات والنسب المئوية والمتوسط الحسابى والوزن النسبى ونتائج اختبار "كا18جدول )

الستجابات المبحو ين نحو هل تتعرض لمشكالت أ نا  قيام  بواجبات  المسرحية التى يتم تكليف  بها 
 400من خالل المقررات المسرحية. ن = 

لنسبة ا التكرار االستجابة
 المئوية

المتوسط 
 الحسابى

الوزن 
النسبى 

)%( 

 االتجاه "2اختبار "كا
 مستوى 2كا العام

 الداللة
 %53.25 213 نعم

 %21.50 86 أحيانام  أحياناً  0،001 72.25 76.00% 2.28
 %25.25 101 ال

 - - - - - %100 400 المجموع
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 المجلة العلمية لكلية التربية النوعية

 

 الجزء األول 2022بريل أالعدد الثالثون 
 

عينة البحث نحو هل تتعرض لمشكالت أ نا  مستويات  را  أفراد  (18يبين الجدول )
قيام  بواجبات  المسرحية التى يتم تكليف  بها من خالل المقررات المسرحية، حيث بلغت قيمة 

(، مما يدل على وجود فروق معنوية بين مستويات 0.001( ومستوأل الداللة )72.25" )2"كا
%(، وفى مستوأل 53.33نسبة )ب "نعم" را  أفراد عينة الدراسة، ووقعت اآلرا  في مستوأل 

 %(.25.25بنسبة ) "ال"%(، فى حين وقعت اآلرا  فى مستوأل 21.50بنسبة )  "أحيانًا"
( ووزن نسبى 2.28بمتوسط حسابى ) "أحيانَا"وجا  االتجا  العام لآلرا  فى مستوأل 

 ( يونح ذل :12%(. والشكل البياني )76.0)

 
نحو هل تتعرض لمشكالت أ نا  قيام   اد عينة البحث(: يونح التوزيع النسبى آلرا  أفر 12شكل )

 بواجبات  المسرحية التى يتم تكليف  بها من خالل المقررات المسرحية؟.
( حيث توصلت إلى أن الطالب 2000تتفق هذ  النتيجة مع دراسة حميد الخدري )

 يواجهون مشكالت أ نا  قيامهم بأنشطة اإلعالم التربوي منها نعف الميزانية .
" 2(: التكرارات والنسب المئوية والمتوسط الحسابى والوزن النسبى ونتائج اختبار "كا19ول )جد

الستجابات المبحو ين نحو هل المقررات المسرحية تساعد المبحوث على االهتمام بمتابعة العروض 
 400المسرحية الجماهيرية. ن = 

النسبة  التكرار االستجابة
 المئوية

المتوسط 
 الحسابى

الوزن 
النسبى 

)%( 

 "2اختبار "كا
 االتجاه
 2كا العام

 مستوى
 الداللة

 %66.50 266 نعم
 %18.25 73 أحيانام  نعم 0.001 198.55 83.75% 2.51

 %15.25 61 ال
 - - - - - %100 400 المجموع



 

 143 

 المجلة العلمية لكلية التربية النوعية

 

 الجزء األول 2022بريل أالعدد الثالثون 
د مستويات  را  أفراد عينة البحث نحو هل المقررات المسرحية تساع (19يبين الجدول ) 

" 2المبحوث على االهتمام بمتابعة العروض المسرحية الجماهيرية، حيث بلغت قيمة "كا
(، مما يدل على وجود فروق معنوية بين مستويات  را  0.001( ومستوأل الداللة )198.55)

  "أحياناً"%(، وفى مستوأل 66.50بنسبة ) "نعم"أفراد عينة الدراسة، ووقعت اآلرا  في مستوأل 
%(. وجا  االتجا  15.25بنسبة ) "ال"(، فى حين وقعت اآلرا  فى مستوأل %18.25بنسبة )

 %(. 83.75( ووزن نسبى )2.51بمتوسط حسابى ) "نعم"العام لآلرا  فى مستوأل 
 ( يونح ذل :13والشكل البياني )

 
نحو هل المقررات المسرحية  (: يونح التوزيع النسبى آلرا  أفراد عينة البحث13شكل )

 ث على االهتمام بمتابعة العروض المسرحية الجماهيرية؟.تساعد المبحو 
( حيث توصلت إلى أن الوسائل التعليمية 2016تتفق هذ  النتيجة مع ليلى سهل ) 
 ومنها المسرح ت  ر على سلو  الطالب .

المسرح فن يعكس  قافة الشعوب لذل  كان لزامام على القائمون على إعداد المقررات  
علمام بأنه ال فرق بين مسرح مدرسي ومسرح ، ا مع المسرح الجماهيريالمسرحية نرورة ربطه

أما المسرح ، االختالف فقط في الجمهور المستهدف وطبيعه العينة، جماهيري ومسرح جامعي
ينما كان . ، فال يختلف دور  من مكان لمكان  حيث يقوم بوظائفه أينما قدم وا 

" 2ط الحسابى والوزن النسبى ونتائج اختبار "كا(: التكرارات والنسب المئوية والمتوس20جدول )
الستجابات المبحو ين نحو هل المقررات المسرحية تساعد المبحوث على االهتمام بالمشاركة فى 

 400ن =  العروض المسرحية الجماهيرية؟.

النسبة  التكرار االستجابة
 المئوية

المتوسط 
 الحسابى

الوزن 
النسبى 

)%( 

 االتجاه "2اختبار "كا
 مستوى 2كا امالع

 الداللة
 %60.00 240 نعم

 %28.25 113 أحيانام  نعم 0.001 144.34 82.75% 2.48
 %11.75 47 ال

 - - - - - %100 400 المجموع
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 المجلة العلمية لكلية التربية النوعية

 

 الجزء األول 2022بريل أالعدد الثالثون 
 

مستويات  را  أفراد عينة البحث نحو هل المقررات المسرحية  (20يبين الجدول )
ى العروض المسرحية الجماهيرية؟، حيث بلغت تساعد المبحوث على االهتمام بالمشاركة ف

(، مما يدل على وجود فروق معنوية بين 0.001( ومستوأل الداللة )144.34" )2قيمة "كا
%(، وفى مستوأل 60بنسبة ) "نعم"مستويات  را  أفراد عينة الدراسة، ووقعت اآلرا  في مستوأل 

%(. وجا  11.75بنسبة ) "ال"%(، فى حين وقعت اآلرا  فى مستوأل 28.25بنسبة )  "أحيانًا"
 %(.82.75( ووزن نسبى )2.48بمتوسط حسابى ) "نعم"االتجا  العام لآلرا  فى مستوأل 

 ( يونح ذل :14والشكل البياني )
 

 
نحو هل المقررات المسرحية تساعد  (: يونح التوزيع النسبى آلرا  أفراد عينة البحث14شكل )

 روض المسرحية الجماهيرية؟.المبحوث على االهتمام بالمشاركة فى الع
ويرجع السبب في ذل  أن أهداف المقررات المسرحية معرفية ووجدانية وسلوكية لذل  
يتم إشرا  الطالب في العروض المسرحية من سنوات دراسته بالكلية وذل  لتنمية الجانب 

 السلوكي والمهاري في مجال المسرح . 
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 المجلة العلمية لكلية التربية النوعية

 

 الجزء األول 2022بريل أالعدد الثالثون 
" الستجابات المبحو ين نحو أأل المقررات 2ائج اختبار "كا( : التكرارات والنسب المئوية ونت21جدول ) 

 400المسرحية تساعد  أك ر على االهتمام بمتابعة العروض المسرحية الجماهيرية. ن = 

النسبة  التكرار المقرارات المسرحية
 الترتيب المئوية

 "2اختبار "كا

مستوى  2كا
 الداللة

 1 %78.25 313 مدخل لعلوم المسرح والسينما

0،77 0،979 

 2 %75.00 300 نظريات اإلخراج المسرحى
 4 %71.50 286 تحليل ونقد مسرحى

نا ة المسرح  5 %68.25 273 ديكور وا 
 3 %73.25 293 المسرح التعليمى

 6 %66.50 266 ورشة إنتاج مسرحى
لبحث نحو أأل " آلرا  أفراد عينة ا2النسب المئوية ونتائج اختبار "كا (21يبين الجدول )

المقررات المسرحية تساعد  أك ر على االهتمام بمتابعة العروض المسرحية الجماهيرية، حيث 
(، مما يدل على عدم وجود فروق دالة 0.979( ومستوأل الداللة )0.77" )2بلغت قيمة "كا

 احصائيام ويشير ذل  إلى أن المقررات المسرحية تساعد المبحوث على االهتمام أك ر بمتابعة
 العروض المسرحية الجماهيرية،.

 %(،  م مقرر78.25وجا  مقرر مدخل لعلوم المسرح والسينما احك ر تأ يرام بنسبة )
%(،  73.25المسرح التعليمى بنسبة ) يليه مقرر%(، 75نظريات اإلخراج المسرحى بنسبة )

 ويأتى بعد ذل  باقى المقررات وفقام للنسبة المئوية لكل منها. 
 ( يونح ذل :15اني )والشكل البي

 
نحو أأل المقررات المسرحية تساعد  أك ر  (: يونح التوزيع النسبى آلرا  أفراد عينة البحث15شكل )

 على االهتمام بمتابعة العروض المسرحية الجماهيرية؟.
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 المجلة العلمية لكلية التربية النوعية

 

 الجزء األول 2022بريل أالعدد الثالثون 
يرجع السبب في ذل  إلى تحقيق أهداف المقررات المسرحية التي تهدف في مجموعها  

 والمشاركة والمتابعة للعروض المسرحية . إلى دفع الطالب ل طالع
" الستجابات المبحو ين نحو أأل المقررات 2( : التكرارات والنسب المئوية ونتائج اختبار "كا22جدول )

 400المسرحية تدفع  أك ر للمشاركة فى العروض المسرحية الجماهيرية. ن = 

النسبة  التكرار المقرارات المسرحية
 الترتيب المئوية

 "2"كا اختبار

مستوى  2كا
 الداللة

 4 %70.00 280 مدخل لعلوم المسرح والسينما

14.66 0.012 

 1 %85.00 340 نظريات اإلخراج المسرحى
 5 %66.50 266 تحليل ونقد مسرحى

نا ة المسرح  2 %78.25 313 ديكور وا 
 3 %71.50 286 المسرح التعليمى

 ررمك 5 %66.50 266 ورشة إنتاج مسرحى
" آلرا  أفراد عينة البحث نحو 2النسب المئوية ونتائج اختبار "كا (22يبين الجدول )

أأل المقررات المسرحية تدفع  أك ر للمشاركة فى العروض المسرحية الجماهيرية، حيث بلغت 
(، مما يدل على وجود فروق دالة احصائيام 0.012( ومستوأل الداللة )14.66" )2قيمة "كا

 %(،  م مقرر85ى أن مقرر نظريات اإلخراج المسرحى احك ر تأ يرام بنسبة )ويشير ذل  إل
نا ة المسرح بنسبة ) %(،  71.50المسرح التعليمى بنسبة ) يليه مقرر%(، 78.25ديكور وا 

 ويأتى بعد ذل  باقى المقررات وفقام للنسبة المئوية لكل منها. 
 ( يونح ذل :16والشكل البياني )

 
نحو أأل المقررات المسرحية تدفع   لتوزيع النسبى آلرا  أفراد عينة البحث(: يونح ا16شكل )

 أك ر للمشاركة فى العروض المسرحية الجماهيرية؟.
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 المجلة العلمية لكلية التربية النوعية

 

 الجزء األول 2022بريل أالعدد الثالثون 
من خالل عملي في هذا المجال الحظت أن اشترا  الطالب في العروض المسرحية  

لعروض داخل الجامعة يساعد  على اكتشاف موهبته وصقلها مما يجعله يتجه للمشاركة في ا
 المسرحية الجماهيرية حتى يستمتع بموهبته ويصقلها .

" 2(: التكرارات والنسب المئوية والمتوسط الحسابى والوزن النسبى ونتائج اختبار "كا23جدول )
الستجابات المبحو ين نحو هل المقررات المسرحية التى يدرسها المبحوث تساعد  فى زيادة اهتمامى 

 400مسرح؟. ن = بالقرا ة الحرة فى مجال ال

النسبة  التكرار االستجابة
 المئوية

المتوسط 
 الحسابى

الوزن 
النسبى 

)%( 

 االتجاه "2اختبار "كا
 مستوى 2كا العام

 الداللة
 %71.50 286 نعم

 %18.25 73 أحيانام  نعم 0،001 266.05 87.08% 2.61
 %10.25 41 ال

 - - - - - %100 400 المجموع
مستويات  را  أفراد عينة البحث نحو هل المقررات المسرحية التى  (23لجدول )يبين ا

يدرسها المبحوث تساعد  فى زيادة اهتمامى بالقرا ة الحرة فى مجال المسرح؟، حيث بلغت 
(، مما يدل على وجود فروق معنوية بين 0.001( ومستوأل الداللة )229.05" )2قيمة "كا

%(، وفى 71.50بنسبة ) "نعم"اسة، ووقعت اآلرا  في مستوأل مستويات  را  أفراد عينة الدر 
بنسبة  "ال"%(، فى حين وقعت اآلرا  فى مستوأل 18.25بنسبة )  "أحياناً"مستوأل 

(10.25.)% 
( ووزن نسبى 2.61بمتوسط حسابى ) "نعم"وجا  االتجا  العام لآلرا  فى مستوأل 

(87.08.)% 
 ( يونح ذل :17والشكل البياني )

 
نحو هل المقررات المسرحية التى  : يونح التوزيع النسبى آلرا  أفراد عينة البحث(17شكل )

 يدرسها المبحوث تساعد  فى زيادة اهتمامى بالقرا ة الحرة فى مجال المسرح؟.
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 المجلة العلمية لكلية التربية النوعية

 

 الجزء األول 2022بريل أالعدد الثالثون 
يتنح من النتيجة السابقة أن المقررات المسرحية تدفع المبحوث للقرا ة الحرة في مجال  

ركوا بالفعل بالعمل داخل الفريق المسرحي باإلنافة إلى المسرح خاصة مع الطالب الذين شا
رغبة الطالب في معرفة المزيد من المعلومات عن المونوعات التي درسها خالل مقررات 

 المسرح بالكلية. 
" الستجابات المبحو ين نحو أأل المقررات 2( : التكرارات والنسب المئوية ونتائج اختبار "كا24جدول )

 400سها تساعد  أك ر على االهتمام بالقرا ة الحرة فى مجال المسرح؟. ن = المسرحية التى تدر 

النسبة  التكرار المقرارات المسرحية
 الترتيب المئوية

 "2اختبار "كا

مستوى  2كا
 الداللة

 3 %71.50 286 مدخل لعلوم المسرح والسينما

15.90 0.007 

 4 %68.25 273 نظريات اإلخراج المسرحى
 2 %73.25 293 قد مسرحىتحليل ون

نا ة المسرح  5 %66.50 266 ديكور وا 
 1 %86.50 346 المسرح التعليمى

 مكرر 5 %66.50 266 ورشة إنتاج مسرحى
" آلرا  أفراد عينة البحث نحو 2النسب المئوية ونتائج اختبار "كا (24يبين الجدول )

ى االهتمام بالقرا ة الحرة فى مجال أأل المقررات المسرحية التى تدرسها تساعد  أك ر عل
(، مما يدل على وجود 0.007( ومستوأل الداللة )15.90" )2المسرح؟، حيث بلغت قيمة "كا

فروق دالة احصائيام ويشير ذل  إلى أن مقرر المسرح التعليمى احك ر تأ يرام بنسبة 
لعلوم مدخل  يليه مقرر%(، 73.25تحليل ونقد مسرحى بنسبة ) %(،  م مقرر86.50)

ويأتى بعد ذل  باقى المقررات وفقام للنسبة المئوية لكل %(،  71.50المسرح والسينما بنسبة )
 منها. 

 ( يونح ذل :18والشكل البياني )

 
نحو أأل المقررات المسرحية التى تدرسها  (: يونح التوزيع النسبى آلرا  أفراد عينة البحث18شكل )

 لحرة فى مجال المسرح؟.تساعد  أك ر على االهتمام بالقرا ة ا
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 المجلة العلمية لكلية التربية النوعية

 

 الجزء األول 2022بريل أالعدد الثالثون 
ويرجع السبب في ذل  إلى جاذبية النصوص المسرحية واهتمامها بعناصر القالب  

 الدرامي من حيث الفكرة والشخصيات والحوار . 
" 2(: التكرارات والنسب المئوية والمتوسط الحسابى والوزن النسبى ونتائج اختبار "كا25جدول )

            المقررات المسرحية التى تدرسها التوعية المسرحية؟الستجابات المبحوثين نحو هل تنمنحك 
 400. ن = 

النسبة  التكرار االستجابة
 المئوية

المتوسط 
 الحسابى

الوزن 
النسبى 

)%( 

 االتجاه "2اختبار "كا
 مستوى 2كا العام

 الداللة
 %66.50 266 نعم

 %20.25 81 أحيانام  نعم 0.001 200.95 84.42% 2.53
 %13.25 53 ال

 - - - - - %100 400 المجموع
مستويات  را  أفراد عينة البحث نحو هل تنمنح  المقررات  (25يبين الجدول )

( ومستوأل الداللة 200.95" )2المسرحية التى تدرسها التوعية المسرحية؟، حيث بلغت قيمة "كا
أفراد عينة الدراسة، ووقعت  (، مما يدل على وجود فروق معنوية بين مستويات  را 0.001)

%(، فى 20.25بنسبة )  "أحياناً"%(، وفى مستوأل 66.50بنسبة ) "نعم"اآلرا  في مستوأل 
%(. وجا  االتجا  العام لآلرا  فى مستوأل 13.25بنسبة ) "ال"حين وقعت اآلرا  فى مستوأل 

أن  %(. وتدل النتيجة السابقة على84.42( ووزن نسبى )2.53بمتوسط حسابى ) "نعم"
الطالب يرون أن المقررات المسرحية التي يدرسونها في شعبة اإلعالم التربوي تحقق لديهم 

 التوعية المسرحية .
 ( يونح ذل :19والشكل البياني )

 
نحو هل تنمنح  المقررات  (: يونح التوزيع النسبى آلرا  أفراد عينة البحث19شكل )

 المسرحية التى تدرسها التوعية المسرحية؟.
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 المجلة العلمية لكلية التربية النوعية

 

 الجزء األول 2022بريل أالعدد الثالثون 
( تحققت الدراسة  2008ق هذ  النتيجة مع دراسة هشام سعد أحمد زغلول ) تتف 

التجريبية من منهج التربية المسرحية المقترح في تنمية الوعي المسرحي لدأل التالميذ، كما 
( حيث توصلت إلى أن مقررات المسرح في برامج   Yu,H.M 2020) تتفق مع دراسة 

 المفاهيم المسرحية لدأل الطالب .  المسرح في هونج كونج تساعد على تنمية
" الستجابات المبحو ين نحو اقتراحات 2( : التكرارات والنسب المئوية ونتائج اختبار "كا26جدول )

لتطوير دور المقررات المسرحية بشعبة اإلعالم التربوأل بكلية التربية النوعية لتحقيق التوعية المسرحية 
 400للطالب .   ن = 

 المقترحات

 االستجابة مستويات
سط 

متو
ال

ابى
حس

ال
ى  
سب

 الن
زن

الو
)%

(
يب 

ترت
ال

 

 "2اختبار "كا
 غير موافق إلى حد ما موافق

مستوى  2كا
رار الداللة

لتك
ا

 

النسبة 
رار المئوية

لتك
ا

 

النسبة 
رار المئوية

لتك
ا

 
النسبة 
 المئوية

. زيادة الساعات 1
 التدريبية 

35
3 88.25% 33 8.25% 14 3.50% 2.85 94.92

% 1 544.21 0.001 
. زيادة الساعات 2

 التطبيقية
30
6 76.50% 66 16.50% 28 7.00% 2.70 89.83

% 7 340.82 0.001 
. ادخال مقررات 3

 مسرحية جديدة
34
0 85.00% 46 11.50% 14 3.50% 2.82 93.83

% 2 484.34 0.001 
. تطوير المقررات 4

 المسرحية الحالية
24
0 60.00% 10

6 26.50% 54 13.50% 2.47 82.17
% 11 138.14 0.001 

. تخصيص مكان 5
 للبروفات

26
6 66.50% 80 20.00% 54 13.50% 2.53 84.33

% 10 200.54 0.001 
. تخصيص مكان 6

 للعروض المسرحية
28
0 70.00% 66 16.50% 54 13.50% 2.57 85.50

% 9 242.54 0.001 
. زيادة العروض 7

 المسرحية الجامعية
32
0 80.00% 53 13.25% 27 6.75% 2.73 91.08

% 6 394.54 0.001 
. دعوة النقاد لحنور 8

 العروض المسرحية
32
6 81.50% 47 11.75% 27 6.75% 2.75 91.58

% 4 419.11 0.001 
. توفير دعم مادأل 9

 للعروض المسرحية
33
3 83.25% 46 11.50% 21 5.25% 2.78 92.67

% 3 450.85 0.001 
.نرورة متابعة 10

م وسائل  اإلعال
للعروض المسرحية 

 الجامعية

31
3 78.25% 73 18.25% 14 3.50% 2.75 91.58

% 
4 

 0.001 376.21 مكرر

.دعوة الجمهور من 11
 داخل الجامعة

23
3 58.25% 11

3 28.25% 54 13.50% 2.45 81.58
% 12 124.81 0.001 

.دعوة الجمهور من 12
88.83 2.67 %8.50 34 %16.50 66 %75.00 300 خارج الجامعة

% 8 316.34 0.001 
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 المجلة العلمية لكلية التربية النوعية

 

 الجزء األول 2022بريل أالعدد الثالثون 
 

" لداللة الفروق بين مستويات  را  أفراد عينة 2نتائج اختبار "كا (26يبين الجدول )
حيث جا ت جميع ، البحث نحو االقتراحات لتطوير الجانب المسرحى بشعبة اإلعالم التربوأل

 ، " للمقترحات دالة احصائيام، مما يدل على وجود فروق معنوية بين مستويات اآلرا2قيم "كا
لجميع المقترحات، حيث تراوحت المتوسطات الحسابية لها   "موافق"ووقعت اآلرا  فى مستوأل 

%(، وجا  94.92 -% 81.58( وتراوحت احوزان النسبة ما بين )2.85 – 2.45ما بين )
%(، يليه ادخال مقررات 94.92احعلى بوزن نسبى )االقتراح بزيادة الساعات التدريبية 

%(،  م توفير دعم مادأل للعروض المسرحية بوزن نسبى 93.83نسبى ) مسرحية جديدة بوزن
نرورة متابعة وسائل  اإلعالم  %(،  م دعوة النقاد لحنور العروض المسرحية و92.67)

ويأتى بعد ذل  باقى %( لكل منهما، 91.58للعروض المسرحية الجامعية بوزن نسبى )
 االقتراحات وفقام حوزانها النسبية.

( يونح ذل : يتنح مما سبق أن مقررات المسرح لكى يزداد تأ يرها 20ياني )والشكل الب
تحقق التوعية المسرحية للطالب البد من توافر الدعم والتطوير المستمر من خالل تنفيذ عدد 

نافة مقررات مسرحية جديدة .  من المقترحات أهمها : زيادة الساعات التدريبية وا 

 
نحو مقترحات تطوير دور المقررات  ى آلرا  أفراد عينة البحث(: يونح التوزيع النسب20شكل )

 المسرحية بشعبة اإلعالم التربوي بكلية التربية النوعية لتحقيق التوعية المسرحية لدأل الطالب .
  . زيادة الساعات التدريبية 
 .زيادة الساعات التطبيقية 
 . إدخال مقررات مسرحية جديدة 
 ة .تطوير المقررات المسرحية الحالي 
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 .تخصيص مكان للبروفات 
 . تخصيص مكان للعروض المسرحية 
 . زيادة العروض المسرحية الجامعية 
 . دعوة النقاد لجنور العروض المسرحية 
 . توفير دعم مادي للعروض المسرحية 
 . نرورة متابعة وسائل اإلعالم للعروض المسرحية الجامعية 
 .دعوة الجمهور من داخل الجماعة 
  خارج الجماعة .دعوة الجمهور من 

ودراسة كولين ، (2021تتفق هذ  النتيجة مع دراسة ليزكا رين جاكسون )
كما ، (2019( ودراسة أسما  نصر عبد الحليم )2020( ودراسة دينيس كوين )2021كليمان)

(حيث توصلت إلى ونع تصور مقترح لتطوير  2020)Quinn.B,Dتتفق مع دراسة ) 
مفاهيم المسرحية لطالب اإلعالم التربوي ،كما تتفق مع مقررات المسرح يهدف إلى تنمية ال

( حيث توصلت إلى تصميم مقرر مسرحي مقترح لدعم   2020 ) Amellio , J.Jدراسة ) 
نمو المفاهيم المسرحية لدأل الطالب تخصص المسرح التربوي يستفيد منه الطالب 

 والمتخصص في كل القطاعات التربوية والمسرحية . 
ج االحصائية لمقياس التوعية المسرحية لدى طالب شعبة اإلعالم التربوى ثانيا : النتائ

 بكليات التربية النوعية".
استخدمت الباح ة اختبار "ت" للعينة الواحدة لمقارنة المتوسط الحسابى للعبارات والمقياس ككل 

 ( وفقا لمقياس  ال ى متدرج على النحو التالى:2بالدرجة المتوسطة )
 درجة الموافقة  ىالمتوسط الحساب

 )غير موافق(  1.66 – 1
 )إلى حد ما(  2.33 – 1.67
 )موافق(  3.0 – 2.34

 طالب/طالبة من شعبة اإلعالم التربوى 400وبلغت عينة البحث = 
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 (.2( : داللة الفروق بين المتوسط  الحسابى للعبارات والمقياس ككل بالدرجة المتوسطة )27جدول )

الدرجة  العبارات
 ةالمتوسط

المتوسط 
 الحسابى

االنحراف 
 المعيارى

 درجة
 الموافقة

 اختبار "ت"
قيمة 
 )ت(

درجات 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

تساعد على زيادة تفعيل 
 0.001 399 31.68 موافق 0.48 2.76 2 المسرح

تساعد على زيادة إقبال  
إلى حد  0.81 2.06 2 على العروض المسرحية

 0.138 399 1.48 ما

جاه   للعمل فى تنمى ات
مجال المسرح بعد التخرج 

 من الجامعة 
إلى حد  0.81 2.07 2

 0.086 399 1.72 ما

تدفع  للمشاركة فى 
الور  التدريبية الخاصة 

 بفنون المسرح
 0.001 399 29.47 موافق 0.51 2.75 2

تدفع  لدعوة الجمهور 
لمتابعة العروض 

المسرحية داخل الجامعة 
 وخارجها

 0.001 399 35.94 افقمو  0.44 2.80 2

تنمى اتجاه  لمتابعة 
الدراسات العليا فى مجال 

 المسرح
إلى حد  0.80 2.07 2

 0.081 399 1.75 ما

تساعد  على معرفة 
الدور ال قافى للمسرح فى 

 تنمية المجتمع
 0.001 399 31.57 موافق 0.47 2.75 2

تساعد  على معرفة 
الدور التوعوأل للمسرح فى 

ياسية كل المجاالت الس
 واالقتصادية 

إلى حد  0.81 2.05 2
 0.217 399 1.24 ما

تساعد  على معرفة دور 
المسرح فى عالج 

 المشكالت المجتمعية
 0.001 399 34.47 موافق 0.45 2.78 2
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 العبارات
الدرجة 
 ةالمتوسط

المتوسط 
 الحسابى

االنحراف 
 المعيارى

 درجة
 الموافقة

 اختبار "ت"
قيمة 
 )ت(

درجات 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

تساعد  فى صقل دور  
 0.001 399 25.06 موافق 0.55 2.70 2 كأخصائى للمسرح

تساعد  فى زيادة 
إلى حد  0.80 2.08 2 معلومات  المسرحية

 0.061 399 1.88 ما

تساعد  فى معرفة تاريخ 
 0.001 399 32.64 موافق 0.47 2.77 2 المسرح وتطور 

تساعد  فى تعلم التقنيات 
 0.001 399 32.99 موافق 0.48 2.79 2 المسرحية

تساعد  فى معرفة 
إلى حد  0.80 2.08 2 المهارات المسرحية

 0.054 399 1.93 ما

للسفر  تدفع  للتفكير
غير  0.68 1.62 2 للخارج لدراسة المسرح

 0.001 399 11.25 موافق

تساعد فى جذب السياح 
لمصر ومشاهدة العروض 

 المسرحية
إلى حد  0.80 2.06 2

 0.171 399 1.37 ما

تمنع  من االطالع على 
غير  0.70 1.65 2 الفنون احخرأل

 0.001 399 10.01 موافق

0.00 399 9.29 موافق 0.78 2.34 2 المتوسط الحسابى العام
1 

وجود فروق دالة احصائيا بين المتوسط الحسابى والدرجة  (27يتبين من الجدول )
( لمعظم العبارات والمقياس ككل، حيث تراوحت قيم المتوسط الحسابى للعبارات 2المتوسطة )

ارات ما (، وتراوحت قيم "ت" لهذ  العب2.80 – 2.70ما بين ) "موافق"التى وقعت فى مستوأل 
( وجا ت هذ  0.001( وجميعها دالة احصائيام عند مستوأل داللة )35.94 - 25.06بين )

 العبارات مرتبة تنازليام حسب المتوسط الحسابى:
o تدفع  لدعوة الجمهور لمتابعة العروض المسرحية داخل الجامعة وخارجها 
o تساعد  فى تعلم التقنيات المسرحية 
o ى عالج المشكالت المجتمعيةتساعد  على معرفة دور المسرح ف 
o  تساعد  فى معرفة تاريخ المسرح وتطور 
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o تساعد على زيادة تفعيل المسرح 
o تساعد  على معرفة الدور ال قافى للمسرح فى تنمية المجتمع 
o تدفع  للمشاركة فى الور  التدريبية الخاصة بفنون المسرح 
o تساعد  فى صقل دور  كأخصائى للمسرح 

تراوحت قيم المتوسط الحسابى لها  "إلى حد ما"فى مستوأل  أما العبارات التى وقعت
( وجميعها 1.93 - 1.24(، وتراوحت قيم "ت" لهذ  العبارات ما بين )2.08 – 2.05ما بين )

 غير دالة احصائيام وجا ت هذ  العبارات مرتبة تنازليام حسب المتوسط الحسابى:
o تساعد  فى معرفة المهارات المسرحية 
o معلومات  المسرحية تساعد  فى زيادة 
o  تنمى اتجاه   للعمل فى مجال المسرح بعد التخرج من الجامعة 
o تنمى اتجاه  لمتابعة الدراسات العليا فى مجال المسرح 
o تساعد على زيادة إقبال  على العروض المسرحية 
o تساعد فى جذب السياح لمصر ومشاهدة العروض المسرحية 
o فى كل المجاالت السياسية واالقتصادية تساعد  على معرفة الدور التوعوأل للمسرح 

ووقعت العبارة "تدفع  للتفكير للسفر للخارج لدراسة المسرح" والعبارة "تمنع  من 
، وبلغت قيم المتوسط الحسابى لها "غير موافق"االطالع على الفنون احخرأل" فى مستوأل 

احصائيام عند ( على الترتيب وهى دالة 10.01، 11.25(، وبلغت قيم "ت" )1.65، 1.62)
( 2.34( وبلغ المتوسط الحسابى للمقياس ككل وفقام للمقياس ال ال ى المتدرج )0.001مستوأل )

 ."موافق"ووقت درجة الموافقة على المقياس ككل  فى مستوأل 
 ( يونح ذل :21والشكل البياني )

 
 (: يونح المتوسطات الحسابية لعبارات مقياس التوعية المسرحية.21شكل )
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(  2.34ة للمقياس ككل بلغ المتوسط الحسابي وفقام للمقياس ال ال ي المتدرج ) وبالنسب
(  9.29ووقعت درجة الموافقة على المقياس ككل في مستوأل موافق وبلغت قيمة ) ت ( ) 

( ممايدل على المستوأل المرتفع للوعي المسرحي لدأل طالب  0.001ومستوأل الداللة    ) 
ت المسرح لطالب شعبة اإلعالم التربوي بكليات التربية عينة البحث نتيجة تدريس مقررا

 النوعية . 
حيث توصلت إلى تصور مقترح  Quinn.B.D (2020تتفق هذ  النتيجة مع دراسة ) 

لتطوير مقررات المسرح يهدف إلى تنمية المفاهيم المسرحية لطالب اإلعالم التربوي في 
حيث أ بتت الدراسة ، محمد الصعيديوتتفق هذ  النتيجة مع دراسة طارق محمد ، السنغال

فاعلية الوحدة التجريبية من منهج اإلعالم التربوي المقترح في تنمية الوعي اإلعالمي لتالميذ 
المرحلة اإلعدادية لرفع مستواهم معرفيام وجدانيام ومهاريام وفق مستويات مقياس الوعي اإلعالمي 

أن الدراسة الحالية اهتمت بالوعي ، ةعن ذي قبل ولكنها تختلف عن نتيجة الدراسة الحالي
كما تختلف مع الدراسة الحالية في أنها طبقت ، المسرحي فقط لم تهتم باإلعالم التربوي ككل

الدراسة على طالب المرحلة اإلعدادية أما الدراسة الحالية طبقت الدراسة على طالب الجامعة 
 . الدراسون لمقررات المسرحية داخل شعبة اإلعالم التربوي 

( التي توصلت إلى أهمية منهج التربية 2008كما اتفقت مع دراسة هشام زغلول )
المسرحية الذي أعد  الباحث في تنمية الوعي المسرحي لدأل التالميذ ولكنها اختلفت عنها في 

كما ، أنها طبقت الدراسة على الطالب الذين يدرسون مقررات المسرح بشعبة اإلعالم التربوي
( حيث توصلت إلى وجود عالقة إيجابية دالة  2011 مال جروس عيسى ) اتفقت مع دراسة 

كما تتفق مع دراسة ) ، إحصائيام بين فاعلية برنامج اإلعالم التربوي ودرجة االننباط السلوكي
Jackson.L.K. ( 2021  حيث توصلت إلى أن مقررات المسرح تساعد في بنا  الوعي )

سرح بإعداد الطالب من خالل مجموعة من التدريبات تقوم أقسام الم، المسرحي لدأل الطالب
وتهدف إلى توظيف الطالب مستقبالم في مجاالت المسرح المختلفة م ل التم يل أو التصميم او 

 اإلخراج . 
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 ملخص النتائج
  من الطالب عينة الدراسة أن المقررات المسرحية التي يدرسها داخل شعبة  66.5أقر %

 لى معرفة معلومات عن المسرح . اإلعالم التربوي تساعد  ع
  من الطالب عينة الدراسة أن المقررات المسرحية التي يدرسها داخل شعبة  60أقر %

 اإلعالم التربوس تساعد  على ممارسة العمل المسرحي داخل الجامعة . 
  من الطالب عينة الدراسة أن المقررات المسرحية التي يدرسها اخل شعبة  65أقر %

 وي تساعد  في اكتشاف موهبا  المسرحية . اإلعالم الترب
  من الطالب عينة الدراسة أن المقررات المسرحية التي يدرسها داخل شعبة  71.5أقر %

 اإلعالم التربوي تساعد  في اكتشاف موهبته المسرحية . 
  من الطالب عينة الدراسة أن المقررات المسرحية التي يدرسها داخل شعبة  71.5أقر %

 ربوي تدفعهلمتابعة العروض المسرحية داخل الجامعة . اإلعالم الت
  من الطالب عينة الدراسة أن المقررات المسرحية التي يدرسها داخل  63.25أقر %

 شعبة اإلعالم التربوية تدفعه للمشاركة في العروض المسرحية داخل الجامعة . 
  يدرسها داخل شعبة %  من الطالب عينة الدراسة أن المقررات المسرحية التي  66.5أقر

 اإلعالم التربوي تساعد  على االهتمام بمتابعة العروض الجماهيرية . 
  من الطالب عينة الدراسة أن المقررات المسرحية التي يدرسها داخل شعبة  60أقر %

تساعد المبحوث على توجيه االهتمام بالمشاركة في العروض المسرحية ، اإلعالم التربوي
 الجماهيرية . 

  ر مدخل لعلوم المسرح والسينما يساعد الطالب على االهتمام بمتابعة العروض أن مقر
 المسرحية والمشاركة فيها وفي االهتمام بالقرا ة الحرة في مجال المسرح . 

  من الطالب عينة الدراسة أن  20.25% من الطالب عينة الدراسة و  66.5أقر %
م التربوي يحصل منها على التوعية المقررات المسرحية التي يدرسها داخل شعبة اإلعال

 المسرحية . 
  اقتراحات لتطوير دور المقررات المسرحية بشعبة اإلعالم التربوي بكلية التربية النوعية

 لتحقيق التوعية المسرحية لدأل الطالب : 
 زيادة الساعات التدريبية .  (1
 زيادة الساعات التطبيقية. (2
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 إدخال مقررات مسرحية جديدة . (3
 ات المسرحية الحالية .تطوير المقرر  (4
 تخصيص مكان للبروفات. (5
 تخصيص مكان للعروض المسرحية . (6
 زيادة العروض المسرحية الجامعية . (7
 دعوة النقاد لجنور العروض المسرحية . (8
 توفير دعم مادي للعروض المسرحية . (9

 نرورة متابعة وسائل اإلعالم للعروض المسرحية الجامعية . (10
 .دعوة الجمهور من داخل الجماعة (11
 دعوة الجمهور من خارج الجماعة . (12

  وبالنسبة لمقياس التوعية المسرحية ككل بلغ المتوسط الحسابي وفقام للمقياس ال ال ي
( ووقعت درجة الموافقة على المقياس ككل في مستوأل موافق وبلغت  2.34) المتدرج 

توأل المرتفع للوعي ( ممايدل على المس 0.001( ومستوأل الداللة)  9.29) قيمة ) ت ( 
المسرحي لدأل طالب عينة البحث نتيجة تدريس مقررات المسرح لطالب شعبة اإلعالم 

 التربوي بكليات التربية النوعية . 
 توصيات الدراسة:

 االهتمام بتوفير فرص عمل مناسبة لخريج شعبة اإلعالم التربوي في مجال المسرح. (1
 ل الجامعة.توفير دعم مادي إلنتاج العروض المسرحية داخ (2
 زيادة عدد المقررات المسرحية داخل شعب اإلعالم التربوي . (3
تسليط النو  إعالميام على العروض المسرحية التي ينتجها الطالب داخل الجامعة  (4

 منخالل الجانب التطبيقي للمقررات المسرحية.
دعوة الجمهور من خارج الجامعة لحنور العروض المسرحية المقدمة على مسارح  (5

 ة.الجامع
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 مراجع الدراسة 

(. دور المسرح في تعزيز القيم التربوية في مقرر اللغة 2018( نمارق محمد احمين وأحمد محمد ) 1)
،جامعة النيلين ،كلية  رسالة ماجستير غير منشورةالعربية لتالميذ مرحلة احساسي ،

 6ص،2018الدراسات العليا، 
 .  1،ص المرجع السابق( 2)

(.تفعيل دور مسرح احطفال في تنشئة الطفل العربي، تصور 2019( خالد صالح حنفي محمود)3)
 .  157، ص 8جامعة احسكندرية، ع مجلة العلوم النفسية والتربوية، مقترح، 

طالب الجامعي، (. تكنولوجيا اإلعالم واالتصال والمستوأل ال قافي والعلمي لل2015( وفا  نصري )4)
، الجزائر:جامعة العربي بن مهدي، أم البواقي، كلية العلوم رسالة ماجستير غير منشورة
 .108اإلنسانية واالجتماعية، ص 

"السينوغرافيا في مسرح القرن العشرين وارتباطه بفنون (. 2009( عبد الرازق معاد وحسام دبس)5)
سلسلة العلوم الهندسية،  –اسات العلمية جامعة تشرين للبحوث والدر  التصوير واتجاهاتها"

 . 247،  ص 31مج 
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