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واقع المسرح المدرسى وتصور مقترح لتفعيمو من وجية نظر 
  المدارس اإلعدادية والثانوية بمحافظة دمياطأخصائى وطالب 

 والء عونى زكى عونىد/ 
 مستخمص البحث:

ييدؼ البحث التعرؼ عمى كاقع المسرح المدرسى بالمدارس اإلعدادية كالثانكية 
ا لتفعيمو,  حث إلى الدراسات الكصفية, كينتمى الببمحافظة دمياط, كتقديـ تصكرنا مقترحن

( مف أخصائى المسرح مفردة04قكاميا ) بالعينة, لعينةكتعتمد عمى طريقة المسح 
تكصؿ  ,ية كالثانكيةلمدارس اإلعدادمفرده( مف طالب ا044المدرسى, كعينة قكاميا )
جاء االتجاه العاـ لكاقع المسرح المدرسى مف كجية  أىميا:مف البحث إلى عدة نتائج 

الكمى لجميع العبارات لمتقييـ "دائماً"  فى مستكلنظر أخصائى المسرح المدرسى 
ا , %(40540( ككزف نسبى )35.2بمتكسط حسابى ) جاء االتجاه العاـ لكاقع كأيضن

لمتقييـ الكمى لجميع "دائماً"  فى مستكلالمسرح المدرسى مف كجية نظر الطالب 
 تفعيؿ معكقاتجاءت أىـ , %(4.54( ككزف نسبى )3502ى )حسابالعبارات بمتكسط 
مف كجيو نظر  س اإلعدادية كالثانكية بمحافظة دمياط,بالمدار  المسرح المدرسى

متمثمة فى عدـ كجكد مسرح مدرسى  عينة الدراسة كالطالب أخصائى المسرح المدرسى
الدكرات التدريبية المقدمة ألخصائى المسرح كجكد قصكر ممحكظ فى بالمدرسة, 
ا قدـ البحث , المدرسى المدرسى بالمدارس مف شأنو زيادة فاعمية المسرح تصكرنا مقترحن

   5اإلعدادية كالثانكية

  ة:يالكممات الرئيس
 تفعيؿ, المسرح المدرسى, التصكر المقترح, أخصائى المسرح المدرسى  
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The reality of school theater and a proposal to activate 

it from the point of view of a specialist and students of 

preparatory and secondary schools in Damietta 

Governorate 

Abstract: 

  The aim of the research is to identify the reality of school theater 

in Damietta Governorate, and to present a proposed scenario to 

activate it, The research belongs to descriptive studies, It is based 

on the sampling survey method, for a sample of school theater 

specialists, and a sample of middle and high school students, The 

research tools were applied which are: The general trend of the 

school theater reality from the school theater specialist’s point of 

view came at the “always” level of the overall evaluation of all 

phrases with a mean of (2.53), and for students with an arithmetic 

mean (2.43), The most important obstacles to activating the school 

theater are represented in the absence of a school theater in the 

school, and the presence of noticeable shortcomings in the training 

courses provided to the school theater specialist, The research 

presented a proposed scenario that would increase the 

effectiveness of the school theater. 

Key Word: 

School Theatre, Activation, Suggested Visualization, School 

Theatre Specialist.  
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 مقدمة البحث:
تيتـ التربية الحديثة اىتمامنا كبيرنا بالجكانب المعرفية كالميارية كالكجدانية لمطالب,   

المدرسة, كيعد لذلؾ يجب أف تعتنى باألنشطة التربكية كالتعميمية التى يمارسكنيا فى 
المسرح المدرسى مف أىـ تمؾ األنشطة لما لو مف دكر بارز فى تحقيؽ المدرسة الحديثة 

 ألىدافيا5
فيػػػػػػك أحػػػػػػد أدكات االتصػػػػػػاؿ التػػػػػػى نسػػػػػػتطيع مػػػػػػف خالليػػػػػػا تقػػػػػػديـ األفكػػػػػػار كالمعػػػػػػارؼ   

كالمعمكمػػػػات كالخبػػػػرات كالميػػػػارات بصػػػػكرة شػػػػيقة كمبسػػػػطة إلػػػػى الطػػػػالب, ك ػػػػرس القػػػػيـ 
االيجابية فى كجدانيـ, كذلؾ لما يتمتع بو مػف خصػائص كسػمات ترتقػى بػو كالسمككيات 

 كنشاط تربكل كتعميمى كعالجى كفنى كتركيحى5
أثػػر بػػال , كيعتبػػر مػػف أنجػػح األسػػاليب الحديثػػة فػػى مجػػاؿ التربيػػة كالتعمػػيـ, لمػػا لػػو مػػف   

ـ مػػػف كمخاطبػػػة عقػػػكليـ ككجػػػدانيكدكر فاعػػػؿ فػػػى إعػػػداد الػػػنشء إعػػػدادان سػػػميمان كقكيمػػػان, 
خػػالؿ الحػػكار كالحركػػة كالمعايشػػة الحيػػة التػػى تنقػػؿ التالميػػذ مػػع أحػػداث المسػػرحية إلػػى 

يزيد مف حضكرىـ االجتماعى, كيكطد عالقاتيـ بإدارة المدرسة, ف, أماكف كأزماف مختمفة
أنػػو يسػػاعدىـ عمػػى تنميػػة الكثيػػر مػػف المفػػاىيـ األساسػػية كالقػػيـ األخالقيػػة كالدينيػػة  كمػػا

استيعاب العبرة كالمثؿ العميا مف المكاقؼ السامية ألبطػاؿ األحػداث التػ  كالكطنية, ككذا 
يمكف تأديتيا أك مشاىدتيا فى عركضو المختمفة, ىذا إلى جانب دكره المتميز فى تعكيد 

يزيػد مػف حصػيمة التالميػذ التالميذ عمى االستخداـ السػميـ لمةػة العربيػة نطقػان كأداءان, ممػا 
 5المةكية

كاسعة لكثير مف المكاقؼ كالعالقات االجتماعية المر كبة, فيك بمثابػة  يقدـ فرصان  كما  
بيئػػة اجتماعيػػة صػػةيرة تمثػػؿ المجتمػػع الخػػارجى الكبيػػر, كتتميػػز بأنيػػا مقصػػكدة كمكجيػػة 
لتعمػػيـ التالميػػذ الحيػػاة االجتماعيػػة كالتكيػػؼ االجتمػػاعى, فالحماسػػة كالمبػػادأة كاالحسػػاس 

التعػاكف كضػبط الػنفس كالصػبر كالمثػابرة كطمػب العمػـ بالمسئكلية كالقدرة عمى التضحية ك 
كالنجػػػػػػػػاح كالتسػػػػػػػػامح كالصػػػػػػػػداقة5555إلي, تجػػػػػػػػد فرصػػػػػػػػة حقيقيػػػػػػػػة لمتكػػػػػػػػكيف كالممارسػػػػػػػػة 

 5(96:2009,المالكىعبد الحفيظ )كالتجريب
كعمى الر ـ مف تمؾ األىمية الكبيرة لممسرح المدرسى, إال أنو  ير مفعؿ بدرجة كافية   

داخؿ مدارسنا, بؿ كمازاؿ يعانى الكثير مف الصعكبات كالمشكالت كالتى سيرد تناكليا 
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تفصيالن فيما بعد بالعرض كالتفسير, كالمركزية فى تكزيع األخصائى المسرحى عمى 
التعميمية عمى مستكل المحافظة, كقمة خبرة األخصائى أك  مستكل المدارس أك اإلدارات

ا ندرة إقامة دكرات تدريبية لمكجيى  القائـ بعممو بأنشطة المسرح المدرسى, كأيضن
كأخصائى المسرح المدرسى, ك ياب عنصر المتابعة كضعؼ الميزانيات المخصصة 

ف أدائو كتقمؿ لممارسة أنشطة المسرح المدرسى, ك يرىا مف المشكالت التى تحجـ م
عمى كاقع المسرح مف فاعميتو داخؿ مدارسنا, لذا يقـك البحث الحالى بإلقاء الضكء 

تقديـ تصكر مقترح سيساعد فى التقميؿ مف مشكالت المسرح المدرسى, مف المدرسى, ل
بناء إطار فكرل عاـ يتبناه فئات الباحثيف كالمتخصصيف فى مجاؿ النشاط خالؿ 

ة كالثانكية الت التى تكاجو ىذا النشاط فى المدارس اإلعدايالمسرحى لمحد مف المشك
تاحة الفر ك تفعيؿ استخدامو بمحافظة دمياط, ك   صة الكاممة لتنفيذ تمؾ األنشطةا 

 5بمدارسنا

 :وتساؤالتو البحث مشكمة
 لمكتاب المدرسى, كمرتبطنا لممسرح المدرسى أىمية كبيرة ككنو نشاطنا تربكينا مكمالن    

التربكبة األخرل فى المدرسة, حيث تمتقى فيو األنشطة ببعضيا البعض فى باألنشطة 
, فيك (12:2017,أيمن يسن)تنا ـ يحقؽ لمعممية التعميمية ىدفيا التعميمى المنشكد

قادر عمى بناء شخصيات الطالب المتكاممة الكاعية المدركة لمتطمبات العصر, مف 
تيـ كميكليـ كقيميـ كسمككيـ كنمط خالؿ تنميتيـ فكرينا كثقافينا كتككيف اتجاىا

شخصياتيـ, بدرجة يصبح فييا مف الصعب تأثرىـ بالتيارات الفكرية المنحرفة كالمتطرفة 
 فى عمرىـ الحالى, ككذلؾ بعد اكتماؿ نضجيـ5

االطػػػالع عمػػػ  التػػػراث العممػػػ  كاألدبيػػػات المتػػػكفرة مػػػف خػػػالؿ المراجػػػع ك  مػػػف خػػػالؿك   
كجػػػدت الباحثػػػة أف جميعيػػػا , المسػػػرح المدرسػػػىجػػػاؿ البحػػػكث كالدراسػػػات السػػػابقة  فػػػ  م

تؤكػػد عمػػى أف لممسػػرح المدرسػػى فكائػػد تربكيػػة كتعميميػػة كنفسػػية جمػػة, فقػػد ذكػػرت دراسػػة 
أف المسػػػػرح المدرسػػػػ  يخمػػػػص التالميػػػػذ مػػػػف الخجػػػػؿ,  (2016,منــــى عبــــد المقصــــود)

كاالرتبػػاؾ, كالعزلػػة كيزيػػد مػػف حضػػكرىـ االجتمػػاعى كيكطػػد عالقػػاتيـ بػػاإلدارة المدرسػػية, 
كمػػػا أنػػػو يزيػػػد مػػػف حصػػػيمة التالميػػػذ المةكيػػػة, نتيجػػػة عمميػػػـ الفعػػػاؿ, كمػػػا يعػػػد المسػػػرح 

 )أحمـدالمدرسى مف أقرب األنشطة المدرسػية إلػى نفػكس التالميػذ, حسػبما ذكػرت دراسػة 
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لتمثيػؿ الػذم ىػك شػكؿ مػف أشػكاؿ المعػب لػدل التالميػذ, كذلؾ الرتباطػو با (2015,نبيل
كلتنكع األسػاليب التربكيػة التػى يسػتخدميا المسػرح المدرسػ  فػى تحقيقػو ألىدافػو التربكيػة 

 )كأسمكب القصة, كأسمكب القدكة, كأسمكب المناقشة كالحكار(5
كعمػػػػى الػػػػر ـ مػػػػف أىميػػػػة المسػػػػرح المدرسػػػػى, فإنػػػػو  يػػػػر مفعػػػػؿ بدرجػػػػة كافيػػػػة داخػػػػؿ   
مدارس, بؿ مازاؿ يعانى الكثير مف الصعكبات كالمشكالت التى ُتحجـ مف أدائو كتقمؿ ال

, فيػػػك فػػػى الكثيػػػر مػػػف مدارسػػػنا مجػػػرد نشػػػاط (6: 2005,محمـــد حممـــى)مػػػف فاعميتػػػو 
ف اسػػػتخدـ ال يسػػػتخدـ بشػػػكؿ مناسػػػب, لػػػذا يجػػػب أف نبعػػػث فيػػػو  صػػػكرل ال يسػػػتخدـ, كا 

مػػف خػػالؿ االىتمػػاـ بتفعيمػػو  ليأخػػذ كذلػػؾ ( 7: 2005,محمــد إبــراىيم)الحيػػاة مػػف جديػػد 
مكانػان أكبػػر فػػى مجالنػػا المدرسػى أسػػكة بالػػدكؿ المتقدمػػة التػػى تقػدـ مػػف خاللػػو الكثيػػر مػػف 

: 1997نجمــو,عبــد الفتــاح ) األىػداؼ التربكيػػة كالدينيػػة كاألخالقيػػة كالسياسػػية كالتعميميػػة
63) 5 
اإلعداديػػػة كالثانكيػػػة خػػػالؿ  بالمػػػدارس تكاجػػد الباحثػػػةكباإلضػػافة إلػػػى مػػػا سػػػبؽ, كأثنػػػاء   

 ف مكجيى كأخصائى المسػرح المدرسػىلعدد م مقابمتيا, كبإشرافيا عمى التدريب الميدانى
ىمػاؿ بشػكؿ كاضػح  الحظت بمحافظة دمياط , قصكران فى استخداـ المسرح المدرسػى, كا 

, كتقصػػػػير بعػػػػض أخصػػػػائى كمشػػػػرفى المسػػػػرح المدرسػػػػى أك فػػػػى الكثيػػػػر مػػػػف المػػػػدارس
األمر الػذم أعطػى إحساسػان لمباحثػة  ,كاإلدارة المدرسية فى ىذا الجانب ـ,القائميف بعممي

بكجكد مشكمة حقيقية, تستكجب التكقؼ عندىا, كدراستيا دراسة عممية تستيدؼ الكشػؼ 
مدارس محافظة دمياط, كتقديـ تصػكرنا عف كاقع المسرح المدرسى, كدرجة استخدامو فى 

ا لتفعيمو5  مقترحن
 كف تحديد مشكمة الدراسة فى التساؤؿ الرئيسى التالى:كانطالقان مما سبؽ يم

ما واقع المسرح المدرسى بمحافظة دمياط من وجيو نظر أخصائى المسـرح المدرسـى 
 وطالب المدارس اإلعدادية والثانوية وما التصور المقترح لتفعيمو؟

 كفى إطار ذلؾ سيحاكؿ البحث الحالى اإلجابة عمى التساؤالت الفرعية اآلتية:  
مػا درجػة تفعيػؿ المسػرح المدرسػ  فػػى مػدارس محافظػة دميػاط مػف خػالؿ كجيػػو  5.

 نظر أخصائى المسرح المدرسى بالمرحمة اإلعدادية كالثانكية؟
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مػا درجػة تفعيػؿ المسػرح المدرسػ  فػػى مػدارس محافظػة دميػاط مػف خػالؿ كجيػػو  35
 نظر طالب المرحمة اإلعدادية كالثانكية؟

اإلعداديػػػة المرحمػػػة  مدرسػػػ  فػػػى مػػػدارسمػػػا التصػػػكر المقتػػػرح لتفعيػػػؿ المسػػػرح ال 25
 محافظة دمياط؟كالثانكية ب

 البحث: أىمية
 يكتسب ىذا البحث أىميتو مف عدة جكانب منيا:  

أىمية المسرح المدرسى فى المدارس اإلعداديػة كالثانكيػة, نظػران لمػا ليػذا النشػاط  5.
المدرسػػػػى مػػػػف أثػػػػر مممػػػػكس ككاضػػػػح فػػػػى صػػػػناعة التةيػػػػر المنشػػػػكد فػػػػى الػػػػرؤل 
كالمفاىيـ كالتطبيقات التربكية كالمدرسػية, كالتػى أصػبحت مػف المكاضػيع الميمػة 

 كالجديرة بالبحث5
أىمية نتائج البحث كالتى قد تسيـ فى االرتقاء بالمسرح المدرس  ككيفيػة تفعيمػو  35

كفػػػؽ مػػػا تتطمبػػػو العمميػػػػة التربكيػػػة كالتعميميػػػة, كذلػػػؾ مػػػػف خػػػالؿ تكجيػػػو أنظػػػػار 
بكية إل  إيجاد حمكؿ فعالة مػف خػالؿ تفعيػؿ منظكمػة المسؤكليف فى العممية التر 

 المسرح المدرس  فى االتجاه المناسب, كجعميا مكضع التنفيذ5
ضػافة مػا ىػك جديػد فػى مجػاؿ النشػاط المدرسػ   25 محاكلة إ ناء المكتبة العربية كا 

 بشكؿ عاـ كالمسرح المدرس  بشكؿ خاص5
, كتكظيفػػو فػػ  خدمػػة تقػػديـ تصػػكر مقتػػرح قػػد يسػػيـ فػػى تفعيػػؿ المسػػرح المدرسػػ  05

 المجتمع المدرس , كالعممية التربكية كالتعميمية ككؿ5

 البحث: أىداف
التعػػػػرؼ عمػػػػى المسػػػػرح المدرسػػػػى مػػػػف خػػػػالؿ األدبيػػػػات النظريػػػػة التػػػػى تناكلتػػػػو   5.

 بالدراسة5
التعرؼ عمػى الكاقػع الحػالى لممسػرح المدرسػى بمحافظػة دميػاط, كأكجػو القصػكر  35

 الت  يعانى منيا5
درجػػػة تفعيػػؿ المسػػػرح المدرسػػ  فػػػى مػػدارس محافظػػػة دميػػاط مػػػف التعػػرؼ عمػػ   25

 خالؿ كجيو نظر أخصائى كطالب المرحمة اإلعدادية كالثانكية5
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كضػػع تصػػكر مقتػػرح لتفعيػػؿ المسػػرح المدرسػػ  فػػى مػػدارس محافظػػة دميػػاط بنػػاء  05
 عمى النتائج التى تكصؿ إلييا البحث5

 البحث: مصطمحات
النشػػاطات المسػػرحية بالمػػدارس التػػى يقػػدـ فييػػا طػػالب  ىػػك مجمكعػػة المســرح المدرســى

طػػػالب المدرسػػػة الكاحػػػدة, أل يكػػػكف الطالػػػب فييػػػا المدرسػػػة أعمػػػاالن مسػػػرحية, لجميػػػكر 
 إشػػػباع اليكايػػػات المختمفػػػةكالتػػػى تعتمػػػد عمػػػى داخػػػؿ إطػػػار المدرسػػػة,  ممػػػثالن أك مشػػػاىدنا

المسػػرح المدرسػػى  , ككػػؿ ذلػػؾ بتكجيػػو مػػف أخصػػائ كالتمثيػػؿ كالرسػػـ كالمكسػػيقى ك يػػره
 كتحت إشراؼ إدارة المدرسة5

ىػػى الصػػكرة المسػػتقبمية المنشػػكدة التػػى يقتػػرح أف يكػػكف عميػػو المسػػرح  التصــور المقتــرح
المدرس  فى المدارس اإلعدادية كالثانكية بمحافظة دمياط فى المسػتقبؿ المنظػكر, حيػث 

جػراءات لتفعيػؿ المسػرح المدر  سػ  فػى مػدارس يتـ مف خالؿ ىذه الصػكرة كضػع يليػات كا 
 محافطة دمياط, كذلؾ باالعتماد عمى األدبيات النظرية كنتائج الدراسة الميدانية الحالية5

 تضػػـ أخصػػائىىػػى تمػػؾ المػدارس التػػى  المــدارس اإلعداديــة والثانويــة بمحافظــة دميــاط
نػػػػاث كالتابعػػػػة لمديريػػػػة التربيػػػػة  المسػػػػرح المدرسػػػػى كالطػػػػالب عينػػػػة الدراسػػػػة مػػػػف ذكػػػػكر كا 

: 3.كالتعمػػيـ بمحافظػػة دميػػاط, كتتػػألؼ مػػف الطػػالب فػػى المرحمػػة اإلعداديػػة مػػف سػػف )
سنة(, كتشمؿ تمؾ المرحمػة مسػاريف ىمػا: 4.: ..سنة(, كالمرحمة الثانكية مف سف )..

 ة5الثانكية العامة, كالثانكية الفني
 البحث: حدود

ضمف إطار األىداؼ المكضكعة التى سعى البحث إلى تحقيقيا تـ تطبيؽ البحث 
 الحالى ضمف الحدكد التالية:

تتمثؿ فى التعرؼ عمى كاقع المسرح المدرسى بمحافظة دمياط,  الحدود الموضوعية: -
ا لتفعيؿ المسرح المدرسى بالمدارس اإلعدادية كالثانكية, مف  ككذلؾ تقديـ تصكرنا مقترحن

المرحمة  المسرح المدرسى أكالقائميف بعمميـ كطالبخالؿ كجية نظر أخصائى 
 دية كالثانكية عينة الدراسة5اإلعدا
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لقد أجرل البحث فى مدارس محافظة دمياط )المرحمة اإلعدادية  :الحدود المكانية -
 كالثانكية(5 

طبؽ ىذا البحث فى الفصؿ الدراسى الثانى, خالؿ شيرل فبراير  الحدود الزمنية: -
 0202/02005كمارس مف العاـ الدراسى 

 :الدراسات السابقة
 الصمة ذات كاألجنبية العربية قامت الباحثة باالطالع عمى مجمكعة مف الدراسات  

كقد تـ تصنيؼ ىذه الدراسات إل  محكريف أساسيف كذلؾ , الحال  البحث بمشكمة
, كىى مرتبة ترتبنا تنازلينا مف األحدث إلى األقدـ, لمراعاة الدقة العممية كسيكلة العرض

 كذلؾ عم  النحك التال :

  التى تناولت المسرح المدرسى  : الدراساتلالمحور األو
المسرح المدرسى كمدخؿ لتنمية القيـ األخالقية  بعنكاف( .343) ,ىبو إبراىيـدراسة 5 .

 الحمقة األكلى مف التعميـ األساسى -بالمدارس الخاصة
التعػرؼ عمػى القػيـ األخالقيػة التػى تتضػمنيا العػركض المسػرحية المقدمػة ىدفت الدراسة 

المػػنيج كاعتمػػدت عمػػى  خاصػػة,لتالميػػذ الحمقػػة األكلػػى مػػف التعمػػيـ األساسػػى بالمػػدارس ال
( عػػرض مسػػرحى مدرسػػى لتحميػػؿ مضػػمكنيا كتحديػػد 2فى التحميمػػى لعينػػة قكاميػػا )الكصػػ

تكافر , كتكصمت الدراسة إلى عدة نتائج أىميا القيـ األخالقية المتضمنة فى المسرحيتيف
مجمكعة مف القيـ األخالقية بالعركض المسرحية عينة الدراسة, كأكصى البحث بضركرة 

القػػػيـ األخالقيػػػة بػػػيف تالميػػػذ المرحمػػػة االبتدائيػػػة مػػػف خػػػالؿ االسػػػتفادة مػػػف األدكات  نشػػػر
التكنكلكجيػة الحديثػة مػف مػؤثرات سػمعية كبصػػرية كحركيػة لتحقيػؽ المتعػة لمتمميػذ كجػػذب 

 انتباىو5 
القضػػػػػايا المعاصػػػػػػرة كالميػػػػػػارات الحياتيػػػػػػة  بعنػػػػػػكاف( .343) ,أمػػػػػػانى جميػػػػػػؿدراسػػػػػة  05

 (.343 -34.2المتضمنة فى نصكص المسرح المدرسى فى الفترة مف )
كالميػارات الحياتيػة المتضػمنة فػى  ىدفت الدراسة التعرؼ عمى بعض القضػايا المعاصػرة

, كاعتمػدت عمػػى المػنيج الكصػفى لتحميػػؿ مضػمكف نصػػكص نصػكص المسػرح المدرسػػى
فائزة بمسػابقة الفنػكف المسػرحية بمديريػة التربيػة كالتعمػيـ بمحافظػة مف المسرح المدرسى ال
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الةربيػػػػة لمرحمػػػػة التعمػػػػيـ األساسػػػػى, كتكصػػػػمت الدراسػػػػة إلػػػػى عػػػػدة نتػػػػائج أىميػػػػا جػػػػاءت 
انتبػو ك النصكص المسرحية عينػة الدراسػة مرتبطػة بمػا يػدكر حكليػا مػف قضػايا معاصػرة, 

ا العالميػػة داخػػؿ بنيػػة الػػنص إلػػى ذلػػؾ فتعػػددت كسػػائؿ طرحػػو لمقضػػايأخصػػائى المسػػرح 
    5المسرحى المدرسى

تفعيػػػؿ المشػػػاركة المجتمعيػػػة لمنيػػػكض بنشػػػاط  بعنػػػكاف( 3434) ,ىػػػدل سػػػعيددراسػػػة 5 2
 تصكر مقترح -المسرح المدرسى فى المدارس التابعة إلدارة كفر الشيي التعميمية

بنشػاط المسػرح ىدفت الدراسة تقديـ تصػكر مقتػرح لتفعيػؿ المشػاركة المجتمعيػة لمنيػكض 
, صػػػػائينا مسػػػػرحينا( أخ57المدرسػػػػى, كاعتمػػػػدت عمػػػػى المػػػػنيج الكصػػػػفى لعينػػػػة قكاميػػػػا )

كتكصػػػػمت الدراسػػػػة إلػػػػى عػػػػدة نتػػػػائج أىميػػػػا جػػػػاءت مشػػػػاركة األسػػػػرة فػػػػى مجػػػػاؿ النشػػػػاط 
المسرحى ضعيفة, بينمػا جػاءت مشػاركة إدارة المدرسػة كالمجتمػع المحمػى متكسػطة, كأف 

مجتمعيػػة تتمثػػؿ فػػى ضػػعؼ الػػكعى المجتمعػػى بمفيػػـك أىػػـ معكقػػات تحقيػػؽ المشػػاركة ال
كعػػدـ كجػػكد  المشػػاركة كأىميتيػػا ك يػػاب ثقافػػة التطػػكع كخدمػػة المجتمػػع عنػػد المػػكاطنييف,

 مسرح مدرسى بالمدرسة5
فاعميػة برنػامج  بعنػكاف( 3434), أحمد حسيف & نجية أحمد & إسراء عكضدراسة 5 0

دراسػػة شػػبو  -الب المػػدارس الفنيػػةمسػػرحى فػػى تنميػػة الػػكعى بػػاليجرة  يػػر الشػػرعية لطػػ
 تجريبية

ىدفت الدراسة التعرؼ عمػى مػدل فاعميػة برنػامج مسػرحى لمتكعيػة بمخػاطر اليجػرة  يػر 
الشػػرعية لطػػػالب المػػدارس الفنيػػػة الثانكيػػػة الصػػناعية, كاعتمػػػدت عمػػى المػػػنيج التجريبػػػى 

تركة بػػإدارة ( طالػػب كطالبػػة بمدرسػػة الػػدرافيؿ الثانكيػػة الصػػناعية المشػػ72لعينػػة قكاميػػا )
, كتكصػػمت الدراسػػة إلػػ  0222أبريػػؿ 02فبرايػػر إلػػ  22بمقػػاس التعميميػػة فػػى الفتػػرة مػػف 

عػػػدة نتػػػائج أىميػػػا جػػػاءت جميػػػع الفػػػركؽ لصػػػالح القيػػػاس البعػػػدل عمػػػى مسػػػتكل األبعػػػاد 
األربعػػة لمقيػػاس الػػكعى بػػاليجرة  يػػر الشػػرعية, جػػاء تفاعػػؿ الطػػالب عينػػة الدراسػػة مػػع 

إيجػػػابى, كجػػػاءت تكصػػػيات الدراسػػػة فػػػى تفعيػػػؿ دكر المسػػػرح البرنػػػامج التػػػدريبى بشػػػكؿ 
 المدرسى كضركرة تزكيد ىذه المدارس بأخصائى لممسرح المدرسى5

المسػرح المدرسػى فػى جميكريػة مصػر العربيػة  بعنػكاف( 34.2), عالء محمػددراسة 5 .
 دراسة تحميمية -الكاقع كالمأمكؿ



 

 1138 

 2023يناير ـ الرابع واألربعون  ـ العددالتاسع المجمد 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

جميكريػػػة مصػػػر العربيػػػة مػػػف ىػػػدفت الدراسػػػة الكقػػػكؼ عمػػػى كاقػػػع المسػػػرح المدرسػػػى فػػػى 
خالؿ تحميؿ مفيكـ المسرح المدرسى كنشأتو كتطكره فى جميكرية مصر العربية كأىدافو 
كالصػػعكبات التػػى تكاجػػو ممارسػػتو بمدارسػػنا, كاعتمػػدت عمػػى المػػنيج الكصػػفى التحميمػػى, 

مجرد نشرة ترسػؿ إلػى المػدارس إلى أف خطة التربية المسرحية ما ىى كتكصمت الدراسة 
عػػػاـ كليسػػػت ممزمػػػة التنفيػػػذ عمػػػى أخصػػػائى المسػػػرح المدرسػػػى أك القػػػائميف بعمميػػػـ, كػػػؿ 

كجاءت تكصيات البحث فى ضركرة االىتماـ بتحديث كتطكير أىداؼ المسرح المدرسى 
 لتكاكب تطكرات الحياة كالكاقع الفعمى لممجتمع5

سػرحية فػى فاعميػة برنػامج قػائـ عمػى الػدراما الم بعنػكاف( 34.2), أمنية عامردراسة 5 2
تنميػػػػة ميػػػػارات االتصػػػػاؿ الفعػػػػاؿ كاالتجػػػػاه نحػػػػك األداء التمثيمػػػػى لػػػػدل تالميػػػػذ المرحمػػػػة 

 االبتدائية
برنػامج قػػائـ عمػػى الػدراما المسػػرحية فػػى تنميػػة ىػدفت الدراسػػة التعػػرؼ عمػى مػػدل فاعميػػة 

, ميػػارات االتصػػاؿ الفعػػاؿ كاالتجػػاه نحػػك األداء التمثيمػػى لػػدل تالميػػذ المرحمػػة االبتدائيػػة
اعتمػػػدت عمػػػى المػػػنيج التجريبػػػى, كتكصػػػمت الدراسػػػة إلػػػ  مجمكعػػػة مػػػف النتػػػائج أىميػػػا ك 

كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف تالميػػذ المجمكعػػة الضػػابطة كتالميػػذ المجمكعػػة 
التجريبيػػػػة التػػػػى قامػػػػت بالتمثيػػػػؿ, كالمجمكعػػػػة التجريبيػػػػة التػػػػى قامػػػػت بمشػػػػاىدة البرنػػػػامج 

تجػػاه نحػػك األداء التمثيمػػى, كأكصػػت الباحثػػة المسػػرحى فػػى المسػػتكل البعػػدل لمقيػػاس اال
بضػػػػركرة االىتمػػػػاـ بتفعيػػػػؿ دكر الػػػػدراما التعميميػػػػة كتخصػػػػيص ميزانيػػػػة ل نشػػػػطة الفنيػػػػة 

 5كبخاصة النشاط المسرحى
مشػاركة مسػرح العػرائس فػى عمميػة  بعنػكافEastman Wayne, (2017 ) دراسػة5 7

 التعمـ
خػالؿ مسػػرح العػرائس لمػػا لػو مػػف نتػػائج ىػدفت الدراسػػة تشػجيع الطػػالب عمػى الػػتعمـ مػػف 

, كاعتمػدت عمػى المػنيج الكصػفى مػف خػالؿ مالحظػة الطػالب ايجابية فى عمميػة الػتعمـ
جػػراء مقػػابالت معيػػـ كمػػع معممػػييـ, كتكصػػمت  عينػػة الدراسػػة بػػبعض مػػدارس بريطانيػػا كا 
 الدراسػة إلػى ضػركرة التمكيػؿ الرسػػمى لممسػرح المدرسػى لمػا حققػػو مػف نتػائج إيجابيػة فػػى

 عممية التعمـ5
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دكر المسرح المدرسى فػى إدراؾ طػالب المرحمػة  بعنكاف( ..34), أحمد نبيؿدراسة 5 4
 الثانكية لقضايا مجتمعيـ

ىدفت الدراسة التعرؼ عمى مدل إدراؾ الطالب عينة الدراسة لقضػايا مجػتمعيـ, كرصػد 
المرحمػػػػة, أىػػػػـ القضػػػػايا التػػػػى يمكػػػػف أف يطرحيػػػػا المسػػػػرح المدرسػػػػى لمطػػػػالب فػػػػى تمػػػػؾ 

كاعتمدت عمى المنيج الكصفى, كتكصػمت الدراسػة إلػ  عػدة نتػائج أىميػا جػاء الخطػاب 
المسرحى منفذان لبعض القضايا االجتماعية التى ترتبط بكاقع المجتمع, لـ تةفؿ عركض 
المسرح المدرسى تقػديـ النمػكذج االيجػابى الػذل يسػعى الطػالب لالقتػداء بػو, تبػيف جديػة 

ى كثػػػراء أفكارىػػػا كسػػػعييا طػػػرح العديػػػد مػػػف القضػػػايا التػػػى تيػػػـ عػػػركض المسػػػرح المدرسػػػ
  5الطالب فى إطار القيـ التربكية

دكر المسػػرح المدرسػػى فػػى التربيػػة اإلعالميػػة  بعنػػكاف( ..34), ركحيػػة محمػػددراسػة  25
 لطالب مرحمة التعميـ قبؿ الجامعى

لطػالب مرحمػة  دكر المسػرح المدرسػى فػى التربيػة اإلعالميػةىدفت الدراسة التعرؼ عمى 
, كاعتمػػػدت عمػػػى المػػػنيج الكصػػػفى لعينػػػة عشػػػكائية مػػػف أخصػػػائى التعمػػػيـ قبػػػؿ الجػػػامعى

المسرح المدرسى بمدينة دمياط, كتكصمت الدراسة إل  عدة نتػائج أىميػا البػد مػف إنشػاء 
خشػػبة مسػػرح فػػى كػػؿ مدرسػػة, كتعيػػيف عػػدد كبيػػر مػػف اخصػػائى المسػػرح المدرسػػى, لكػػى 

ح المدرسػػى مػػػف تقػػديـ التربيػػػة اإلعالميػػة لمطػػػالب فػػػى يػػتمكف مػػػكجيى كأخصػػائى المسػػػر 
 مراحؿ التعميـ ما قبؿ الجامعى5

 تقنيات الدراما بعنكافRichard Clark,(2013)  دراسة5 4.
ىدفت الدراسػة التعػرؼ عمػى األسػاليب التعميميػة فػى الػدراما كالتػى تصػمح لالسػتخداـ فػى 

, كاعتمػػدت عمػػى المػػنيج التحميمػػى, كتكصػػمت الدراسػػة إلػػى مجمكعػػة مػػف عمميػػات التعمػػيـ
أداة تعميميػػػة متعػػػددة االسػػػتخدمات تصػػػؿ إلػػػى الػػػتعمـ كػػػالمسػػػرح جػػػاء النتػػػائج مػػػف أىميػػػا 

متعػػدد األنمػػاط كالخبػػػرة كمسػػتكيات المةػػة, كمػػػا أنػػو يعتبػػر أداة تعميميػػػة قكيػػة ذات عمػػػؽ 
نشػػطة الػػدراما المشػػاركة العاطفيػػة فػى أكمػػا يعتبػػر المسػرح تجربػػة إبداعيػػة, جػاءت  كبيػر,

 المسرحية لتشجع عمى تعميؽ الفيـ كتحسيف االحتفاظ بالمعمكمات5
فيػـ دكر المسػرح  -مػا كراء الترفيػو بعنػكافBeth Asweeney,(2007)  دراسػة5 ..

 فى المجتمع
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, ىدفت الدراسة التعرؼ عمى الدكر الحقيقى الذل يمكف أف يقـك بو المسرح فى المجتمع
كسػػعت الدراسػػة إلػػى اإلجابػػة عمػػى التسػػاؤؿ التػػالى)مف يحتػػاج إلػػى المسػػرح؟(, كاعتمػػدت 
عمى المنيج الكصفى, كتـ البحث عف كسائؿ الترفيو التػى يقػدميا, كعػف األشػكاؿ الفنيػة 

فى لتى يفضميا المتمقى, كالبحث الت  يقدـ مف خالليا, كذلؾ لمعرفة المداخؿ المختمفة ا
, ف التعمػػػػػيـ داخػػػػػؿ الفصػػػػػكؿ الدراسػػػػػيةو ككسػػػػػيمة لكػػػػػؿ مػػػػػاسػػػػػتخداـ المسػػػػػرح كتخصصػػػػػات

ف كػػػاف يقػػدـ خمػػػؼ قنػػاع مػػػف  كتكصػػمت الدراسػػة إلػػػى أننػػا جمعيػػػان بحاجػػة إلػػػى المسػػرح كا 
 الترفيو, كبذلؾ يتضح دكره كأىميتو لممجتمع5 

استكشاؼ القيـ األخالقية مع المػراىقيف  بعنكافMarie Gravis, (2006)  دراسة5 3.
 ة الدراماالصةار مف خالؿ عممي

ىػػدفت الدراسػػة التعػػرؼ عمػػى دكر الػػدراما فػػى استكشػػاؼ القػػيـ األخالقيػػة لممػػراىقيف, كتػػـ 
دراسة تمؾ القيـ مػف خػالؿ مكاضػيع العائمػة كالصػداقة ك يرىػا مػف القضػايا ذات األىميػة 

, كاعتمدت عمػى المػنيج الكصػفى كتػـ تطبيقيػا عمػى عينػة مػف طػالب لشخصية المراىؽ
كتكصمت الدراسة لمجمكعة مف النتائج منيا أف الػدراما كػاف ليػا تػأثير المدارس الثانكية, 

كبيػػػػر ككاضػػػػح عمػػػػى التالميػػػػذ فػػػػى صػػػػيا ة قػػػػيميـ الشخصػػػػية كمسػػػػاعدتيـ عمػػػػى حػػػػؿ 
 مشكالتيـ كتحسيف مياراتيـ كاكتسابيـ قيـ الرعاية كاالحتراـ المتبادؿ5

رس اإلعداديػػة المسػػرح المدرسػػ  فػػ  المػػدا بعنػػكاف (.344), محمػػد إبػػراىيـدراسػػة 5 2.
 كدكره ف  تحقيؽ األىداؼ التعميمية

ىدفت الدراسة التعػرؼ عمػ  الكاقػع الفعمػ  لنشػاط المسػرح المدرسػ  بالمػدارس اإلعداديػة 
( 222كالمشػػػكالت التػػػ  يعػػػان  منيػػػا, كاعتمػػػدت عمػػػى المػػػنيج الكصػػػفى لعينػػػة قكاميػػػا )

مدرس  مػف مػدارس ( مف أخصائ  المسرح ال57مفردة مف تالميذ المرحمة اإلعدادية, ك)
ػػا مسػػرحينا مػػف النصػػكص المقدمػػة 22)بمحافظػػة المنكفيػػة, كإدارة أشػػمكف التعميميػػة  ( نصن

لممدارس اإلعدادية, كتكصمت الدراسة إل  عدة نتػائج أىميػا أثبتػت الدراسػة قػدرة المسػرح 
المدرسػػ  عمػػ  تحقيػػؽ الكثيػػر مػػف األىػػداؼ التعميميػػة لممرحمػػة اإلعداديػػة كلكػػف بػػدرجات 

كجػػكد قصػػكر ممحػػكظ فػػ  عػػدد الػػدكرات التدريبيػػة المقدمػػة ألخصػػائ  المسػػرح  متفاكتػػة,
 ستكم المركزم5المدرس  كاقتصار ىذه الدكرات عم  الم
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  المسرح المدرسى أخصائى التى تناولت  : الدراسات ثانىالمحور ال
الخصػائص المقارنػة لمتػدريب المينػى  بعنػكاف Sergei Nabatov, (2021) دراسػة5 .

 لمتخصصى فف المسرح فى المستقبؿ فى أككرانيا كالكاليات المتحدة األمريكية
ىػػػدفت الدراسػػػة مقارنػػػة المبػػػادئ المنيجيػػػة فػػػى نظػػػاـ التعمػػػيـ الجػػػامعى كالتػػػدريب المينػػػى 

ت , كاعتمدأككرانيا كالكاليات المتحدة األمريكية لممتخصصيف فى فف المسرح فى كؿ مف
عمى المنيج الكصفى, كتكصمت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج أىميا جاءت المعايير 
العامػة لنظػػاـ التػػدريب المينػػى فػى الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة شػامالن كمحػػددنا, بينمػػا فػػى 
أككرانيا قائمة التخصصات كمحتكاىا أضيؽ بكثير, فى حيف تشػابيت متطمبػات التأىيػؿ 

مػػػػف حيػػػػث  أككرانيػػػػا كالكاليػػػػات المتحػػػػدة األمريكيػػػػةكػػػػؿ مػػػػف  فػػػػى التػػػػدريب المينػػػػى فػػػػى
)المػػػػؤىالت, كمزايػػػػا التعمػػػػيـ المينػػػػى( بمػػػػا يسػػػػيـ فػػػػى تحقيػػػػؽ جػػػػكدة التعمػػػػيـ العػػػػالى فػػػػى 

 5المسرح
   Vasileios Pavlou & Evaggelos Anagnou &Iosifدراسة5 3

Fragkoulis, (2021)  التدريبية نحك التطكير المينى: تقييـ االحتياجات  بعنكاف
 لمعممى المسرح فى المدارس االبتدائية فى اليكناف

كذلؾ بناء عمى  ,التعرؼ عمى احتياجات التدريب المينى لمعممى المسرحىدفت الدراسة 
كاعتمػدت عمػى المػػنيج الكصػفى باسػػتخداـ  كجيػات نظػر العػػامميف فػى التعمػيـ االبتػػدائى,
ػػػػػا31المقػػػػابالت شػػػػػبو المنظمػػػػة لعينػػػػػة قكاميػػػػا ) مسػػػػرحينا يعممػػػػػكف فػػػػى المػػػػػدارس  ( معممن

 2135أنػو حتػى عػاـ , كتكصػمت الدراسػة إلػى كريػت -االبتدائية فى محافظة ىيراكميكف
, كمػػػا ظيفى لمعممػػػى المسػػػرح قضػػػية ثانكيػػػةاعتبػػػرت كزارة التعمػػػيـ اليكنانيػػػة التػػػدريب الػػػك 

أظير التحميؿ المكضكعى أف ىناؾ حاجة ممحة إلى بػرامج تدريبيػة لمعممػى المسػرح فػى 
 المدارس االبتدائية فى مجاالت مختمفة5

الدكر التربكل لممسرح المدرسى مف كجية  بعنكاف( 34.4), عمرك محمددراسة 5 1
 نظر القائميف عميو كالمشاركيف فيو بالمرحمة الثانكية

المسػػػرح المدرسػػػى بػػػدكره التربػػػكل فػػػى المرحمػػػة التعػػػرؼ عمػػػى مػػػدل قيػػػاـ ىػػػدفت الدراسػػػة 
كاعتمػػدت عمػػى المػػنيج المسػػح  ,ائميف عميػػو كالمشػػاركيف فيػػوالثانكيػػة مػػف كجيػػة نظػػر القػػ

المسػػػرح المدرسػػػى, كعينػػػة قكاميػػػا مفػػػردة( مػػػف أخصػػػائ  272لعينػػػة قكاميػػػا ) اإلعالمػػػى
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, كتكصػػػػمت ( مػػػػف طػػػػالب المرحمػػػػة الثانكيػػػػة بمحافظػػػػة القػػػػاىرة كالجيػػػػزة كالقميكبيػػػػة052)
بػيف متكسػطات درجػػات تكجػد فػركؽ ذات داللػة إحصػائية  الدراسػة إلػ  عػدة نتػائج أىميػا

األخصػػائييف عمػػى أبعػػاد مقيػػاس الػػدكر التربػػكل لممسػػرح المدرسػػى تبعنػػا الخػػتالؼ سػػنكات 
تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات درجات الطالب عينػة , الخبرة التدريسية

 5الدراسة عمى أبعاد مقياس الدكر التربكل لممسرح المدرسى تبعنا الختالؼ المحافظة
برامج تدريب أخصائى المسرح  بعنكاف( 34.2), منى عبد المقصكددراسة 5 0

 دراسة تقكيمية -المدرسى أثناء الخدمة
ىدفت الدراسة الكقكؼ عمى كاقع البرامج التدريبية التى تقدـ ألخصائى المسرح المدرسى 
أثناء الخدمة كبياف أكجو القصكر المكجكدة بتمؾ البرامج لكضع تصكر مقترح لعالجيا 
بما يسيـ فى تحقيؽ أقصى استفادة منيا, كاعتمدت عمى المنيج الكصفى لعينة قكاميا 

تربية المسرحية ممثميف لمدارس مختمفة داخؿ محافظة مفردة( مف أخصائ  ال272)
%( 222المنكفية, كتكصمت الدراسة إل  عدة نتائج أىميا إتفاؽ أفراد العينة بنسبة )

أف مف يقكـ بتخطيط البرامج التدريبة ىك المكجو العاـ عمى مستكل المديرية دكف عمى 
لدراسة أنو ال يحتكل %( مف عينة ا4.52االستعانة بخبراء متخصصيف, كترل نسبة )

 5ئى المسرح المدرسى أثناء الخدمةمحتكل عممى بالبرامج التدريبية المقدمة ألخصا
( بعنكاف الكفايات المينية الالزمة لتطكير األداء 34.3, )محمد إبراىيـ5 دراسة .

 ألخصائ  المسرح المدرس  ف  مدارس المرحمة اإلعدادية
ىدفت الدراسة التعرؼ الكفايات المينية الالزمة لتطكير أداء أخصائ  المسرح المدرس  

( مف 3.4ف  مدارس المرحمة اإلعدادية, كاعتمدت عمى المنيج الكصفى لعينة قكاميا )
أخصائ  المسرح المدرس  العامميف بالمدارس اإلعدادية الحككمية بمديرية التربية 

كتكصمت الدراسة إل  عدة نتائج أىميا لممسرح المدرس   كالتعميـ بمحافظة المنكفية,
شباع الحاجات كالمطالب النمائية لتالميذ المرحمة  دكرنا ىامنا كحيكينا ف  تمبية كا 
اإلعدادية, كشفت نتائج الدراسة عف كجكد مجمكعة مف المشكالت الت  تعكؽ تحقيؽ 

 5ك المين  ألخصائ  المسرح المدرس النم
( بعنكاف االتجاىات الحديثة ف  تطكير األداء ..34مد, )5 دراسة إيماف أح2

 األكاديم  لبرنامج إعداد أخصائ  التربية المسرحية
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ىدفت الدراسة الكقكؼ عم  كاقع البرنامج األكاديم  الذم يؤىؿ أخصائ  التربية 
المسرحية, كالتعرؼ عم  أكجو القصكر ف  ذلؾ البرنامج بةية كضع تصكر لعالج ىذا 

ا مع االتجاىات الحديثة لتطكير األداء األكاديم  بمؤسسات التعميـ العال  افقن القصكر تك 
( مفردة مف أخصائ  .2النكع , كاعتمدت عمى المنيج الكصفى لعينة قكاميا )

كمكجي  التربية المسرحية بمحافظة الدقيمية كدمياط لمتعرؼ عم  مدم صالحية ىذا 
تكصمت الدراسة إل  مجمكعة مف النتائج البرنامج عم  طالب قسـ اإلعالـ التربكم, ك 

أىميا أف البرنامج األكاديم  الحال  ال يتناسب لتأىيؿ أخصائ  المسرح المدرس  
 5نظرينا كعممينا كميدانينا, كال يتعامؿ مع البيئة المدرسية بمتطمباتيا الخاصة

بعنكاف دمج فنكف المسرح ف  الفصكؿ Jessica Brock,(2011) دراسة 5 7
 المسؤكليات الجديدة لممعمـ ف  المدرسة االبتدائية  -الدراسية

دمج الفنكف المسرحية بنجاح ف  جدكؿ فى لمعمميف دكر ادفت الدراسة التعرؼ عمى ى
خطط الدرس اليكمية دكف تدريس درسنا بالضركرة حكؿ ىذا المكضكع نفسو, فقد تبيف 

رة عم  إشراؾ أف ىناؾ مشكمة شائعة يعان  منيا معظـ المعمميف كى  عدـ القد
الطالب جميعيـ ف  عممية التعميـ كبالمثؿ فالطالب ال يحتفظ بكثير مما يتعممو, 
كالةرض مف ىذه الدراسة ىك معرفة ما إذا كاف ككيؼ يستفيد الطالب مف المعمميف مف 
خالؿ دمج فنكف المسرح ف  دركسيـ فضال عف إيجاد كسائؿ فعالة لمقياـ بذلؾ, 

فى بإجراء مقابمة مع معمميف ف  مدارس ابتدائية مف ذكم كاعتمدت عمى المنيج الكص
الخبرة, كتكصمت الدراسة إلى أف دمج فنكف المسرح ف  المناىج الدراسية يجعؿ الطالب 

 5إضافية لتدريس كتقييـ المتعمميف يشارككف جميعيـ كيكفر كسيمة
المسرح ( بعنكاف اإلعداد األكاديمى ألخصائى 534.4 دراسة محمد عبد الحميـ, )4 

 دراسة تقكيمية -المدرسى فى ضكء معايير الجكدة كاالعتماد
ىدفت الدراسة الكقكؼ عمى طبيعة كاقع نظاـ اإلعداد األكاديمى ألخصائى المسرح 
المدرسى بكميات التربية النكعية, كما ىدفت إلى تحديد نقاط القكة كالضعؼ فى أساليب 

دة كاالعتماد, كاعتمدت عمى المنيج اإلعداد األكاديمى الحالى فى ضكء معايير الجك 
مفردة( مف طالب الفرقة الرابعة فى كميات التربية النكعية, 42.الكصفى لعينة قكاميا )

كتكصمت الدراسة إل  عدة نتائج أىميا ضعؼ اإلمكانات كالتجييزات المتاحة لشعبة 
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ؤىمو التأىيؿ ال يى المسرح المسرح بكميات التربية النكعية, كأف التأىيؿ الحالى ألخصائ
 الكافى إلدارة النشاط المسرحى بالمدارس5

( بعنكاف حمكؿ مقترحة لمتةمب عم  الصعكبات الت  34.4دراسة سعاد محمد, )5 2
 دراسة ميدانية عم  المدارس المصرية -تكاجو أخصائ  اإلعالـ التربكم

 ىدفت الدراسة التعرؼ عم  الصعكبات الت  تكاجو أخصائ  اإلعالـ التربكم ف 
المدارس المصرية, كمحاكلة إيجاد حمكؿ مقترحة لمتةمب عم  الصعكبات الت  تـ 

( 34( مفردة, منيا )44.التكصؿ إلييا, كاعتمدت عمى المنيج الكصفى لعينة قكاميا )
( مفردة مف مكجي  المسرح المدرس , 34مفردة مف أخصائ  المسرح المدرس , )

يا ضركرة تزكيد المسرح المدرس  كتكصمت الدراسة إل  مجمكعة مف النتائج أىم
بخبرات جديدة مف معيد الفنكف المسرحية كأكاديمية الفنكف ككميات التربية النكعية 
لإلشراؼ عميو كتدريب األخصائييف لمعمؿ بالتكجيو بدال مف المكجييف القدامى  ير 

 5لمنشاط المسرح  كالةير متخصصيف الدارسيف
المشكالت الت  تكاجو األخصائ  المسرح   ( بعنكاف.5344 دراسة محمد حممى, )4.

 ف  النيكض بنشاط المسرح المدرس  داخؿ المدارس اإلعدادية
ىدفت الدراسة التعرؼ عم  المشكالت الت  تكاجو األخصائ  المسرح  ف  النيكض 
بنشاط المسرح المدرس  داخؿ المدارس اإلعدادية كالتكصؿ إل  مجمكعة مف 

مسرح المدرس , كاعتمدت عمى المنيج الكصفى لعينة المقترحات لالرتقاء بنشاط ال
( مفردة مف أخصائ  المسرح المدرس  بمحافظة المنكفية, كتكصمت 230قكاميا )

الدراسة إل  عدة نتائج أىميا أثبتت الدراسة أف أخصائ  المسرح المدرس  ىك القكة 
  المسرح األساسية لمنشاط المسرح , كجكد مجمكعة مف المشكالت الت  تكاجو أخصائ

 5ص المسرحية كأماكف ممارسة النشاطالمدرس  متعمقة بالميزانية كالنصك 
( بعنكاف تقييـ أداء أخصائ  المسرح المدرس  ف  3440, )لبمبو فتحى5 دراسة .. 

 تحقيؽ أىداؼ المسرح المدرس 
ىدفت الدراسة تقييـ دكر أخصائ  المسرح المدرس  ف  ضكء األىداؼ التربكية 

كالفنية كاالجتماعية لممسرح المدرس , كالتعرؼ عم  أىـ العقبات الت  تعكؽ كالتعميمية 
أداء المسرح المدرس  لدكره المنشكد, كاعتمدت عمى المنيج الكصفى لعينة قكاميا 
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( مفردة مف 344( مفردة مف أخصائ  المسرح المدرس , ك)44.( مفردة منيا )244)
الةربية, كتكصمت الدراسة إل  مجمكعة مف التالميذ ببعض اإلدارات التعميمية بمحافظة 

النتائج أىميا عدـ كجكد حصة مخصصة لممارسة نشاط المسرح المدرس  كذلؾ يعد 
 5ئؽ لتحقيؽ أىداؼ النشاط المسرح أبرز العكا

   التعقيب عمى الدراسات السابقة
عربية كأجنبية, كلقد أشارت  ( دراسة.3الباحثة الدراسات السابقة فى )لقد عرضت   

الدراسات السابقة إلى أىمية المسرح المدرسى فى إكساب الطالب المعمكمات كالمعارؼ 
مف خالؿ النصكص كالعركض المسرحية المقدمة, كدكره فى ثراء أفكارىـ مف خالؿ 

ر القيـ اطرح العديد مف القضايا كالمكضكعات الحياتية اليامة التى تيـ الطالب فى إط
ح العديد مف القضايا االجتماعية كالسياسية كالفكرية تربكية, باإلضافة إلى طر ال

 كاالقتصادية5
كدراسة (, .343دراسة أمانى جميؿ ) كأكدت معظـ الدراسات العربية كاألجنبية كمنيا  

 ,Eastman Wayneكدراسة  (, ..34كدراسة أحمد نبيؿ )(, 34.2أمنية عامر )

 Beth Asweeney,(2007)كدراسة , Richard Clark,(2013) كدراسة, (2017)
ككنو يعد أحد أىـ األنشطة فى التعميـ,  المدرسى المسرحممارسة عمى أىمية كفعالية 

المدرسية التى ليا تأثير ايجابى عمى الطالب, كالذل يقدـ المعمكمات بطريقة جذابة 
, كأكدت ىذه مـ الذاتىكمسمية, كيدعـ التعميـ القائـ عمى الممارسة, كالقائـ عمى التع

ا عمى أىمية  طرح العديد مف القضايا دكر عركض المسرح المدرسى فى الدراسات أيضن
كدكرىا فى طرح القيـ كالسمككيات تمؾ العركض, كالميارات الحياتية المعاصرة, كجدية 

   حؿ مشكالتيـ كتحسيف مياراتيـ5 ب فى صيا ة قيميـ ك الطالااليجابية كالتى تساعد 
(, كدراسة 3434ىدل سعيد ) كاتفقت معظـ الدراسات العربية كاألجنبية كمنيا دراسة

إيماف (, 34.3محمد إبراىيـ )(, 34.2منى عبد المقصكد ) (,34.2عالء محمد )
لبمبة فتحى  (,.344محمد حممى ) ,(, 34.4محمد عبد الحميـ )(, ..34أحمد )

  Anagnou &Iosif Vasileios Pavlou & Evaggelosكدراسة (,3440)
 Fragkoulis, (2021) , دراسة ك)Jessica Brock,(2011  عمى أف المسرح

تتعمؽ بأخصائ  المسرح المدرس  المدرسى يعانى العديد مف المشكالت التى 
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دارة المدرسة كالطالبكالنصكص ا عدـ كجكد مسرح مدرسى, , منيا لمسرحية كا 
كجكد قصكر ى, المسرح المدرسصصة لممارسة نشاط عدـ كجكد حصة مخ بالمدارس,

, كعجز فى عركض المسرح المدرسى كعناصره المكممة كالديككر كاالضاءة كاالكسسكار
 المسرح المدرس لتدريبية المقدمة ألخصائى كجكد قصكر ممحكظ ف  عدد الدكرات ا

 تنفيذىاكاقتصار , البرامج التدريبيةتمؾ محتكل عممى ب كال يكجد ,أثناء الخدمة الكظيفية
كما أف برامج التدريب تفتقر إلى اإلطالع عمى تجارب الدكؿ  عم  المستكم المركزم,

ألخصائ   الحالى البرنامج األكاديم كما أف  المتقدمة فى مجاؿ المسرح المدرسى,
نظرينا كعممينا كميدانينا, كال  ىخصائاألال يتناسب لتأىيؿ  المسرح بكميات التربية النكعية

 5المدرسية بمتطمباتيا الخاصةبيئة يتعامؿ مع ال
 بعض الدراسات العربية كاألجنبية بكضع حمكؿ لتمؾ المشكالت كدراسةكقد أكصت   

أحمد حسيف & نجية (, كدراسة 3434ىدل سعيد ) (, كدراسة.343ىبو إبراىيـ )
أمنية عامر ك  (,2135عالء محمد )كدراسة , (3434), أحمد & إسراء عكض

 Jessica(, كدراسة 2131سعاد محمد ), (2132) كعبد المقصكدمنى  (,2135)
)Brock,(2011  , ودراسة )Eastman Wayne, (2017 دراسة, كVasileios  

Pavlou & Evaggelos Anagnou &Iosif Fragkoulis, (2021) ,  بضركرة
عقد دكرات تدريبية مكثفة إلكساب أخصائ  المسرح المدرس  ميارات أكاديمية ف  
مجاؿ المسرح المدرس , مع ضركرة اىتماـ الكزارة بمسرحة المناىج لالستفادة منيا ف  

لتنمية تدريبية كز امر كحدات ك العمؿ عم  كجكد ك خدمة المناىج كالمقررات الدراسية, 
تزكيد المسرح المدرس  بخبرات جديدة , ك رح المدرس مكاىب ف  مجاؿ المسالقدرات كال

أكاديمية الفنكف ككميات التربية النكعية لإلشراؼ عميو كتدريب األخصائييف لمعمؿ مف 
ا  مف المكجييف القدامىبالتكجيو بدالن  أىمية التنسيؽ كالتعاكف بيف الجامعات , كأيضن

التعميمية التى تعقد البرامج المنكط بيا تخريج أخصائى المسرح المدرسى كاإلدارات 
بما يسيـ فى تحقيؽ اليدؼ المنشكد كاالستفادة منيا مف أجؿ االرتقاء  ,التدريبية تمؾ
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كتخصيص ميزانية  ضركرة التمكيؿ الرسمى لممسرح المدرسىككذلؾ , بالعممية التعميمية
 لما حققو مف نتائج إيجابية فى عممية التعمـ5 ألنشطتو

ى الػػػر ـ مػػػف كجػػػكد العديػػػد مػػػف الدراسػػػات التػػػى تناكلػػػت كاقػػػع مػػػكجػػػدت الباحثػػػة أنػػػو ع  
, إال فاعميتػوأدائػو ك تقمػؿ مػف  , كما يعانى منو مف صعكبات كمشػكالتالمسرح المدرسى

أف ىذه الدراسات كقفت عند حد كصػؼ المشػكمة ككضػع مجمكعػة مػف التكصػيات, دكف 
, فػػى حػػيف أف الدراسػػة الحاليػػة ليأخػػذ مكانػػان أكبػػر فػػى مجالنػػا المدرسػػى االىتمػػاـ بتفعيمػػو

ػػػا  باالعتمػػػاد عمػػػى  كذلػػػؾ لتفعيػػػؿ اسػػػتخداـ المسػػػرح المدرسػػػىتحػػػاكؿ تقػػػديـ تصػػػكرنا مقترحن
كالكصػػػػػكؿ إلػػػػػى مجمكعػػػػػة مػػػػػف , األدبيػػػػػات النظريػػػػػة كنتػػػػػائج الدراسػػػػػة الميدانيػػػػػة الحاليػػػػػة

المقترحػػػات التػػػى مػػػف شػػػأنيا أف تعمػػػؿ عمػػػى النيػػػكض بيػػػذا النشػػػاط كتطػػػكيره كتحسػػػينو, 
تاحة ك    صة الكاممة لتنفيذ تمؾ األنشطة بمدارسنا5الفر ا 

  الدراسات السابقة  أوجو االستفادة من
الباحثػػة مػػف عرضػػيا لمدراسػػات السػػابقة فػػى تحديػػد مشػػكمة الدراسػػة كأىميتيػػا  كقػػد أفػػادت

كأىػػػػدافيا كمصػػػػطمحاتيا كفركضػػػػيا كحػػػػػدكدىا كمنيجيػػػػا كعينتيػػػػا كبنػػػػاء أدكات الدراسػػػػػة 
, كاالسػػػتفادة منيػػػا فػػػى بنػػػاء اإلطػػػار النظػػػرل لمدراسػػػة, الخاصػػػة بكاقػػػع المسػػػرح المدرسػػػى

ا ليا5  ككضع تصكرنا مقترحن
 فروض البحث:

فػػػػركؽ ذات داللػػػػة إحصػػػػائية بػػػػيف يراء أخصػػػػائى المسػػػػرح المدرسػػػػى فػػػػى  تكجػػػػد 5.
 إجاباتيـ عمى الدرجة الكمية الستبانة كاقع المسرح المدرسى تةزل لمتةير النكع5

تكجػػػػد فػػػػركؽ ذات داللػػػػة إحصػػػػائية بػػػػيف يراء أخصػػػػائى المسػػػػرح المدرسػػػػى فػػػػى  35
لمتةيػػػر إجابػػػاتيـ عمػػػى الدرجػػػة الكميػػػة السػػػتبانة كاقػػػع المسػػػرح المدرسػػػى تةػػػزل 

 المؤىؿ العممى5
تكجػػػػد فػػػػركؽ ذات داللػػػػة إحصػػػػائية بػػػػيف يراء أخصػػػػائى المسػػػػرح المدرسػػػػى فػػػػى  25

إجاباتيـ عمى الدرجة الكمية السػتبانة كاقػع المسػرح المدرسػى تةػزل لمتةيػر عػدد 
 سنكات الخبرة5
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تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف يراء الطػػالب فػػى إجابػػاتيـ عمػػى الدرجػػة  05
 ع المسرح المدرسى تةزل لمتةير النكع5الكمية الستبانة كاق

تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف يراء الطػػالب فػػى إجابػػاتيـ عمػػى الدرجػػة  5.
الكمية الستبانة كاقع المسرح المدرسى تةزل لمتةير الصؼ الدراسى لكػؿ مرحمػة 

 دراسية5
تكجػػػػد فػػػػركؽ ذات داللػػػػة إحصػػػػائية بػػػػيف يراء طػػػػالب المرحمػػػػة اإلعداديػػػػة كيراء  25

رحمػة الثانكيػة فػى إجابػاتيـ عمػى الدرجػة الكميػة السػتبانة كاقػع المسػرح طػالب الم
 المدرسى5

   اإلطار النظرى لمبحث
أواًل: المسرح المدرسى      

 :المسرح المدرسىأ. مفيوم 
المسرح المدرسى كسيمة تربكية كتعميمية تعمؿ عمى تربية النكاحى الجمالية كالكجدانية   

كالثقافية كالفكرية كاالجتماعية, كيساىـ فى النكاحى العممية, بأف يتكلى الطالب بنفسو 
تقمص األدكار كتجسيـ األفكار التى ترد فى المنيج التعميمى, كتكشؼ عف المكاىب 

بذلؾ تعتبر العممية المسرحية عممية شاممة لكافة الفنكف التعبيرية كالقدرات الخاصة, ك 
 5   (2010)كريمة أحمد, كالتشكيمية كالمكسيقية, فالمسرح أبك الفنكف 

كيعرؼ المسرح المدرسى عمى أنو "مجمكعة األنشطة المسرحية بالمدارس, كالتى تقدـ   
الئيـ كأساتذتيـ كأكلياء فييا فرؽ المدرسة, أعماالن مسرحية لجميكر يتككف مف زم

أمكرىـ, كىى تعتمد أساسنا عمى إشباع اليكايات المختمفة مف تمثيؿ, كرسـ, 
)محمد كمكسيقى55555الي, كؿ ذلؾ تحت إشراؼ مدرب التربية المسرحية" 

 5(11: 2005إبراىيم,
كيعرؼ عمى أنو "ضرب مف النشاط الفنى الجماعى الذل يتككف مف التالميذ   

: 2006)جمال محمد, صص بفنكف المسرح كتشرؼ عميو المدرسة" كالمدرس المتخ
43)5 
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كالمسرح المدرسى لو مقاصد تربكية ك ايات تعميمية كتكظيفية يسعى عمى إخراجيا   
كتقديميا لمطالب مف خالؿ المسرحيات التى يكتبيا  البنا كيشرؼ عمييا أخصائى 

رح", كيستيدؼ الجكانب الفكرية المسرح المتخرجكف مف "كميات التربية النكعية شعبة مس
كالكجدانية كالحسية كيقكـ بو الطالب داخؿ الفصؿ أك فى المناسبات كاألعياد الرسمية 

 5(7: 2007)محمود خميفة,
كيعرؼ المسرح المدرسى عمى أنو "نكع مف أنكاع المسرح التربكل كييتـ بالعممية   

فى الكتب المنيجية, بعد  التعميمية, كتعتمد معظـ نشاطاتو عمى المادة المكجكدة
تحكيميا إلى أفعاؿ كأحداث تككف مقركنة بالحركة كالشكؿ, كميمة المسرح المدرسى ىك 

)عبد الكريم ترسيي المعمكمات المنيجية مف خالؿ الحكار المباشر بيف الشخصيات" 
 5 (322: 2019سممان,

أك الفناءأك  ؿلفصاسكاء فى  ةىك الذل يقكـ داخؿ جدراف المدرسكالمسرح المدرسى   
كيتككف جميكره مف الطالب كالمدرسيف كممثميو مف الطالب  ,المسرح المدرسىة قاع

)محمد ة الكاحد ةكيككف محتكاه تعميمى تربكل فيك مسرح لجميكر طالب المدرس
 5(10: 2005حممى,

التى  ةالتعميمي ةعمى المسرحيات ذات الصيةيطمؽ  مصطمح المسرح المدرسىف أأل   
 توكتزداد خبراتو كمعمكما ,لمتمميذ ةالعام ةمف خاللو تنمك الثقاف ليؤدييا التالميذ كالذ

ة, التى مف دراسو لمنصكص المسرحي, التى تمارس مف خاللو ةالمختمفة عف األنشط
, التذكؽ األدبى ةكتنمى ممك ةالمةكي ةر كتزيد مف الحصيمبيعمى التع ةتنمى القدر 

  5(13: 1997)عبد الفتاح نجمو, يؿ كااللقاء المسرحىتدريب عمى فف التمثك 
ة األنشط ةىك مجمكعإطار ىذا البحث الحالى "يقصد بالمسرح المدرسى فى ك   

تحت  ةالمدرسإطار داخؿ  ة كالثانكيةعدادياإل ةالتى يمارسيا طالب المرحم المسرحية
 ةالتربي ةمف تكجي ةالنشاط الكارد ةشراؼ أخصائى المسرح المدرسى ضمف خطإ

 ةمسرح, البانتكميـ, المكنكدراما, لقاءلفنكف المسرح المدرسى )اإل ةكالمتضمن ةالمسرحي
كتحقيؽ التكامؿ التربكل  طالبمكاىب ال ةتنمي, كذلؾ لالفنكف( ةمسرح, المناىج

  ة"5التعميمي ةا الى جنب مع العمميكالميارل كالكجدانى جنبن 
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 :المسرح المدرسىب. أىداف 
 داخؿ المدارس أىداؼ متعددة كمتنكعة يمكف إجماليا فيما يمى:لممسرح   
 5عتزاز بوكاإل ,نتماء لوكاإل ,كتعميؽ حب الكطف5  رس القيـ الدينية كالكطنية, .
 5الحس الجمالى ةعمى التذكؽ كتنمي ةالقدر  ةتربي5 3
 ة5كالفكري ةالجكانب الكجداني ةتشكيؿ كتنمي5 2
 ةكمتابع ,كتكجيييا ,كصقميا, كرعايتيا ة,الكشؼ عف المكاىب كالقدرات الخاص 05

 5ذلؾ
 5نكار الذاتإالتعكد عمى العمؿ الجماعى كالتمسؾ بركح الفريؽ مع 5 .
كحضارتو  ,كقادتو العظاـ ,كأمجاده ,العمؿ عمى أف يتعرؼ الطالب عمى تاريخو5 2

 قة5العري
 ,ل فى قضايا الكطفأبداء الر ا  ك  ,كالتعبير الجاد ,تعكيد الطالب عمى النقد البناء5 7

 ة5كسابيـ خبرات فى النقد كفف الكتابا  كتعكيدىـ عمى الحكار المثمر, ك 
-21: 2015)محمد عبد الحميم,كعيكب النطؽ ,نطكاءكاإل ,ظاىرة الخجؿ ةمعالج5 4

22)5 
ا كبيرنا كمف خالؿ أىداؼ المسرح المدرسى السابؽ ذكرىا تبيف لنا أنو ييتـ اىتمامن   

عدادىـ فى كافة الجكانب الفكرية كالمعرفية كالميارية  بتشكيؿ عقؿ ككجداف الطالب, كا 
كالكجدانية كاالجتماعية كالسمككية ك يرىا, كاكسابيـ الكثير مف المفاىيـ األساسية كالقيـ 
األخالقية كالدينية كالكطنية, لبناء شخصياتيـ المتكاممة الكاعية المدركة لمتطمبات 

ر الجديد كالقادرة عمى العطاء كالتقدـ بالمجتمع كمكاجية أل انحراؼ أك تطرؼ قد العص
 يضر بالكطف5

 :المسرح المدرسىجــ. سمات  
 كمف أىـ السمات التى يعتمدىا المسرح المدرسى ىى:  
 5 االلتزاـ بالةاية التربكية االيجابية الرفيعة5.
 الطالب(55 تحفيز حاسة الخياؿ عند المتمقى )التمميذ أك 3
 5 اعتماد الطرؽ كاألساليب الحديثة فى صيا ة النص كالحكار كتقديـ العرض25
 5 إشراؾ التالميذ كالطمبة قدر االمكاف فى تقدر العركض الصفية أك المدرسية05
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5 التركيز عمى الفكرة المكجكدة فى الدرس عند مسرحتيا مف قبؿ المعمـ أك أخصائى .
 (.41: 1983)عونى كرومى,المسرح المدرسى 

كمما سبؽ يتضح لنا أنو عندما يتـ تكظيؼ التمثيؿ فى المدرسة, بحيث يككف كسيمة   
الفياـ التمميذ مكاد الدرس, يككف الدرس أكثر فعالية كحيكية, كذلؾ العتماد التمثيؿ 

 عمى التفكير كالعاطفة كاالندماج كالممارسة كالفعؿ5
 بمصر ومعوقاتو: المسرح المدرسىد. واقع 

ىناؾ مجمكعة مف المشكالت التى تكاجو المسرح المدرسى فى مصر, فيما يتعمؽ   
 بممارسة األنشطة المسرحية بمدارسنا فى جميكرية مصر العربية, كمنيا ما يمى:

 ضعؼ الميزانيات المخصصة لممارسة أنشطة المسرح المدرسى55 .
فى البعض كعدـ صيانة التالؼ منيا 5 عدـ كجكد مسارح فى بعض المدارس, 3

 اآلخر5
 5  ياب كجكد خطة لمتربية المسرحية تككف إلزامية عمى كؿ المدارس35
 5 قمة خبرة بعض المعمميف الذيف يقكف باإلشراؼ عمى أنشطة المسرح المدرسى05
5 عدـ كجكد حصة مخصصة لممارسة أنشطة المسرح المدرسى فى الجدكؿ المدرسى .

 5(120-119: 2008)حسنى عبد المنعم,
نتج عف ذلؾ إضطرار أخصائى المسرح المدرسى إلى تدريب الطالب عمى ممارسة كي  

النشاط المسرحى عقب اليكـ الدراسى أك فى أكقات الفسحة, أك فى الحصص 
 المخصصة لممكاد الدراسية كاألنشطة األخرل5

5 عدـ كجكد دليؿ لمتربية المسرحية يقدـ ألخصائى المسرح المدرسى النصكص 2
بكية أك النصكص المنيجية لمدركس المقررة عمى المراحؿ التعميمية المسرحية التر 

 المختمفة5
5 عدـ كجكد تسجيالت مرئية أكمسمكعة أك مرئية مسمكعة لمعركض المسرحية 7

المقدمة مسبقنا, فى المكتبات الخاصة بالمدارس أك اإلدارات كالمديريات, يمكف االطالع 
ص الظاىر فى التسجيؿ كالتكثيؽ ألنشطة عمييا كاالستفادة منيا, فضالن عمى النق

 المسرح المدرسى5 
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5 االعتقاد الخاطئ مف قبؿ بعض التالميذ كأكلياء األمكر بأف ممارسة أنشطة المسرح 4
المدرسى مضيعة لمكقت كيؤثر بالسمب عمى العممية التعميمية أك مستكل التالميذ, كما 

 5(76-75: 2010)ىدى سعيد,أنيـ ال يعترفكف بدكره التربكل 
كىذه النظرة السمبية لممسرح المدرسى مف قبؿ الجميكر, ىى نظرة تنبع فى األساس   

 مف نظرة المجتمع لممسرح بكجو عاـ5
5 عدـ تفيـ بعض القيادات المدرسية لدكر المسرح المدرسى كأىميتو فى تعميـ كتثقيؼ 2

 كتربية التالميذ5
الة  ياب المتابعة كاإلشراؼ ف  حالمسارح المكجكدة فى بعض المدارس  5 تحكؿ4.

إل  مخازف لمكتب أك كرش لمتعميـ الصناعى, نتيجة زيادة أعداد الطالب كتكدسيـ 
 داخؿ الفصكؿ5

ضعؼ الحكافز المادية كالمعنكية التى تقدـ لمطالب المتميزيف فى أنشطة المسرح 5 22
 المدرسى5

 ئمة بذاتيا55 عدـ كجكد نصكص دراسية ضمف المناىج الدراسية أك كمادة قا3.

5 ندرة الكتاب كالمؤلفيف المتخصصيف الذيف يكتبكف كيؤلفكف النصكص المسرحية 2.
 بالمسرح المدرسى, كذلؾ نتيجة ما يمى:

ضآلة الميزانيات الالزمة لشراء النصكص المسرحية, كىذا ينتج عف ضآلة األجكر   -
يدفعيـ ذلؾ  التى تخصص لكاتبى كمؤلفى النصكص المسرحية بالمسرح المدرسى, مما

 إلى اإلحجاـ عف الكتابة كالتأليؼ كالتكجو إلى المسرح التجارل5
 )سيدالقصكر فى أعداد أخصائى المسرح المدرسى القادريف عمى معرفة المناىج   -

 5(112: 1992المالح,
يتـ كتابة النصكص المسرحية لممسرح المدرسى دكف مراعاة العناصر الفنية مف  -

كجكد حبكة مسرحية, كرسـ كاضح لمشخصيات, كصراع مشكؽ,  فضالن عف اإلفتقار 
إلى عنصر المتعة لمتالميذ, كقد يتحكؿ العرض المسرحى إلى محاضرة أخالقية أك 

)رزق عربية فى كتابة النصكص درس تربكل, إضافة إلى عدـ االىتماـ بالمةة ال
 5 (72: 2017حسن,
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كما أف بعض النصكص المسرحية تةفؿ مشكالت التالميذ المعاصرة فى الحاضر  -
 5(37: 2016)أحمد إبراىيم,مف قضايا معاصرة 

قمة عدد أخصائى المسرح المدرسى القادريف عمى التأليؼ كاإلخراج  لممسرح  -
ا المدرسى, فما زالت أنشطة المسرح ال مدرسى دكف سائر األنشطة التربكية تعانى نقصن

فى الدراسات األكاديمية كالتربكية المتخصصة, لذا نجد أف كثيرنا مف القائميف بالتأليؼ 
)ىدى كاإلخراج فى المدارس ليسكا مف خريجى كميات كمعاىد أكاديمية متخصصة 

 5(75: 2010سعيد, 
فى التمثيؿ عمى مستكل  5 كجكد نقص ظاىر فى الفرؽ المدرسية المتخصصة0.

 5(11-10: 1988)محمد حامد,الجميكرية بشكؿ عاـ 
5 ضعؼ جدية بعض أخصائى المسرح المدرسى أك القائميف بعمميـ فى تنفيذ ..

 أنشطة المسرح المدرسى بالمدرسة5
5 ضعؼ ر ية بعض أخصائى المسرح المدرسى أك القائميف بعمميـ فى المشاركة 2.

 5(172: 2008)حسنى عبد المنعم,سرح المدرسى المختمفة بفاعمية فى مسابقات الم
كربما يرجع ذلؾ إلى اف برامج إعداد كتدريب أخصائى المسرح المدرسى سكاء قبؿ أك   

بعد تخرجو, حيث تفتقر ىذه البرامج إلى تبنى االتجاىات الحديثة فى ممارسة النشاط 
 المسرحى5

ا مؤىالن دراسينا لمعمؿ  فالتأىيؿ الحالى بكميات التربية النكعية ال   يعد كافينا لتقديـ خريجن
بأنشطة المسرح المدرسى, كقد يككف ذلؾ لقمة المقررات الخاصة بالمسرح المدرس  
كالت  يقكـ الطالب بدراستيا, كابتعادىا عف الكاقع العممى لممسرح المدرس  ف  مدارسنا, 

عة دمياط, كقد يككف ذلؾ إضافة إلى إ الؽ شعبة المسرح بكمية التربية النكعية بجام
 دليؿ عف  ياب االىتماـ بالمسرح المدرسى5

5 قمة مراعاة الفركؽ الفردية فى نكعية المسابقات المسرحية المقدمة مف الكزارة 7.
 كالمديريات5

5 ندرة إقامة دكرات تدريبية لمكجيى كأخصائى المسرح المدرسى, أك القائميف بعمميـ 4.
 ك ياب عنصر المتابعة مف قبؿ األجيزة المسؤكلة فى اإلدارات التربكية5 



 

 1154 

 2023يناير ـ الرابع واألربعون  ـ العددالتاسع المجمد 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

التى تكاجو المسرح  كعمى الر ـ مف كجكد الكثير مف العقبات كالصعكبات  
المدرسى, فإنو يكجد الكثير مف أخصائى المسرح المدرسى الذيف استطاعكا استةالؿ 
الفصؿ الدراسى كأبسط االمكانات المادية كالبشرية فى إخراج عركض مسرحية 

 5(76: 2010)ىدى سعيد, تحقؽ أىداؼ المسرح المدرسى التربكية كالتعميمية 
 صرة لممسرح المدرسى:ه. االتجاىات العالمية المعا

إف االتجاىات العالمية لممسرح المدرسى تيتـ بنظـ إعداد أخصائى المسرح   
بالمؤسسات التعميمية, حيث تكفر الحد األدنى لمتجييزات الالزمة لمعركض المسرحية, 
كما تظؿ مؤسسة اإلعداد متابعة لخريجييا أثناء عمميـ لتعرؼ عمى مشكالتيـ, 

ت لتحسيف مستكاىـ المينى بالمسرح المدرسى نظرنا ألىميتو كتكظيؼ نتائج الدراسا
(Robert Muffolett,2018:66)5 

كما تركز معظـ االتجاىات العالمية المعاصرة عمى مجمكعة مف الكفايات التى   
تساعد أخصائى المسرح عمى القياـ بعممو منيا: االستعانة بالؤثرات الصكتية كاالضاءة 

مكسيقى, كما أف معظـ االتجاىات العالمية تدعك إلى التعاكف ذات األلكاف الجذابة كال
بيف كافة الجيات لتطكير المسرح المدرسى مف حيث اإلمكانات المتكفرة كأسمكب 
العرض, فالبد مف التنسيؽ بيف إدارة المدرسة كأكلياء األمكر كاألخصائييف ككؿ 

التى مف بينيا المسرح العامميف بمجاؿ تنشئة الطالب لتكعيتو كحمايتو بكؿ الطرؽ, ك 
المدرسى الذل يعممو كيفية التعامؿ الجيد مع اآلخريف كيكسبو القيـ كالسمككيات الحسنة 

.(Daniels,H& Hyde, 2017:73) 
كتشمؿ االتجاىات العالمية المعاصرة لتطكير المسرح المدرسى ارتباطو بقضايا   

كالتفكؾ األسرل, فضالن  الطالب كمشكالتيـ مثؿ العنؼ بالمدارس بسبب انتشار الفقر
عف أل ضعؼ االستقرار االجتماعى يعرض الطالب لمشكالت التحرش الجنسى 
كاالختطاؼ كالعمالة الخطرة كالتركيج لممخدرات كالتسكؿ كالسرقة, فالمسرح المدرسى 
ىك المرية العاكسة لتمؾ المشكالت كتكعية الطالب بمخاطرىا, فضالن عف تنمية قدرات 

كاالبداعية مف خالؿ استثارة فكرة, كتشجيعو عمى التفكير كاالكتشاؼ الطالب الشخصية 
كاالستنتاج, كىذا يتيحو المسرح المدرسى حيث يبتعد عف تقديـ الحمكؿ لمطالب, 

 5(30: 2014)محمد حامد,كيتركيـ يفكركف فى الحؿ الستثارة خياليـ 
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ت التكنكلكجية الحديثة كما تنادل معظـ االتجاىات العالمية بضركرة االىتماـ بالتقنيا  
فى اإلخراج, كالتنفيذ الفنى, كأساليب العرض, كتدريب الطالب المشتركيف فى العرض 
كفؽ االتجاىات الحديثة فى الديككر كاالضاءة, كالتمحيف, كالةناء كى تتحقؽ األىداؼ 

 5(117: 2018)عبد التواب يوسف,التربكية كالتعميمية المنشكدة مف المسرح المدرسى 
ضكء ما سبؽ يتضح أف التكظيؼ األمثؿ لممسرح المدرسى المبنى عمى التخطيط كفى 

اليادؼ البناء كفؽ منيجية مدركسة, يسيـ بشكؿ كبير فى تحقيؽ أىدافو المنشكدة, 
كالرؤية الثاقبة مف منفذيو, بما يعكد بالنفع عمى شخصية الطالب كمدل تكيفو مع بيئتو, 

 كما يحيط مف حكلو5
 المسرح المدرسىثانًيا: أخصائى 

 أ. دور أخصائى المسرح المدرسى:
ىناؾ مجمكعة مف الخطكات التى يمكف لممعمـ اتباعيا عند استخداـ المسرح 

 :(185: 2019)أمنية عامر,المدرسى
 5 اختيار النص المناسب لطبيعة التالميذ5.
ادئ فف 5 قدرة المعمـ كمخرج عمى إثارة الخياؿ العممى لمتالميذ مف خالؿ اإللماـ بمب3

الديككر كالمالبس كأساليب التنكر, كالتمكف مف أساليب االتصاؿ المختمفة الخاصة 
 بالتالميذ5

5 اختيار التالميذ )الممثميف(, كتدريبيـ عمى أساس مالمح كأبعاد الشخصية, التى 2
 يؤدييا مف خالؿ مراعاة القدرات الفنية لمتالميذ كتنميتيا5

شافيا, كالمشاركة فى التمثيؿ عندما يتطمب األمر 5 البحث عف قدرات التالميذ كاكت0
 ذلؾ5
5 االىتماـ بااليقاع العاـ كالحركة المسرحية, مع مراعاة التسمسؿ الزمنى كالمنطقى .

 ل حداث, كمدل مالئمة الصيا ة الدرامية مع مستكل فيـ التالميذ5
)وزارة التربية والتعميم والتعميم  ب. مسئوليات واختصاصات أخصائى المسرح المدرسى

 :(2017/2018لمتربية المسرحية,الخطة العامة والبرنامج الزمنى  -الفنى
 أواًل: فى مجال العمل مع جماعة التربية المسرحية
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5 تشكيؿ جماعة التربية المسرحية بالمدرسة, كمساعدة أعضائيا فى كضع الخطة .
 كالبرنامج الزمنى5

 مى األعضاء, كؿ بقدر مكىبتو كقدرتو55 تكزيع المسئكليات ع3
 5 االطالع عمى النشرات كالمسابقات التى تصدرىا االدارات كالمديريات كالكزارة25
 5 عمؿ سجالت جماعة التربية المسرحية05
 5 اختيار النصكص المسرحية المناسبة لمطالب5.
 المسرحية55 رعاية المتفكقيف كالمكىكبيف مف التالميذ فى مجاؿ التربية 2

 ثانينا: فى مجاؿ البرامج العامة كالمسابقات
 5 تنظيـ االحتفاالت كالمشاركة فى المناسبات القكمية كاالجتماعية كالدينية5.
 5 تنظيـ المسابقات الخاصة بالتربية المسرحية35
 5 تدعيـ الصمة مع جماعات األنشطة المختمفة بالمدرسة, كالتعاكف مع إدارة المدرسة25
 ـ اشتراؾ التالميذ فى مراكز تنمية القدرات المسرحية التى تقاـ صيفنا55 تنظي0
5 االستعانة بمعممى المةة العربية خاصة فى مسابقة عركض اإللقاء التى تقدـ بالمةة .

 العربية الفصحى5
 ثالثًا: فى مجال التنظيم واإلدارة

 ات الصرؼ55 إعداد الخطة كالبرنامج الزمنى كمشركع المكازنة, كمتابعة عممي.
5 التعاكف مع األخصائى االجتماعى كأخصائى االتحادات الطالبية كمجمس اآلباء, 3

 بيدؼ إعداد مكازنة تةطى احتياجات التربية المسرحية5
 5 إعداد المطبكعات كالتقارير كالمقاالت كممفات العمؿ25
كيتضح مما سبؽ أف مسئكليات كاختصاصات أخصائى المسرح المدرسى, ما ىى إال   

 مجرد نشرة ترسؿ إلى المدارس كؿ عاـ5
 ثالثًا: الطالب فى المدارس اإلعدادية والثانوية

تتزامف مرحمتيى التعميـ اإلعدادل كالثانكل, كالتى تعرؼ بمرحمة التعميـ قبػؿ الجػامعى,   
االنتقاؿ مف مرحمة الطفكلة إلػى مرحمػة الرشػد كالنضػج, لتى تعنى كا مع مرحمة المراىقة,

كتنقسػػػـ إلػػػ  مرحمػػػة مراىقػػػة مبكػػػرة كمرحمػػػة مراىقػػػة  ,كىػػػ  مرحمػػػة ليػػػا أىميتيػػػا الخاصػػػة
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متػػأخرة, كلكػػؿ منيػػا سػػماتيا كخصائصػػيا كنظرتيػػا لمكاقػػع المعػػاش, كيقػػع طػػالب المرحمػػة 
الب المرحمػػة الثانكيػػة فػػى مرحمػػة كيقػػع طػػاإلعداديػػة عػػادة فػػ  مرحمػػة المراىقػػة المبكػػرة, 

المراىقة المتأخرة, كتكتمؿ ف  ىذه المرحمة معظـ مظاىر النمك الت  ُتمكػف المراىػؽ مػف 
 أف يصبح عضكان ف  جماعات الراشديف 

تقسػػػـ الدراسػػػات مراحػػػؿ المراىقػػػة إلػػػ  ثػػػالث مراحػػػؿ فرعيػػػة يقابميػػػا المراحػػػؿ التعميميػػػة ك 
 (824: 0551)حامد عبد السالم,:التالية

  early adolescence مرحمة المراىقة المبكرة .0

 سنة, كتقابؿ مرحمة التعميـ اإلعدادل5 27: 20كتمتد مف سف 
  middle adolescence مرحمة المراىقة المتوسطة .2

 سنة كتقابؿ مرحمة التعميـ الثانكل5 21: 27كتمتد مف سف 
  late adolescence . مرحمة المراىقة المتأخرة8

  سنة كتقابؿ مرحمة التعميـ الجامعى5 18: 88سف كتمتد مف 

 Adolescenceأ. مفيوم المراىقة 

تعددت المفاىيـ الت  طرحت مف قبؿ عمماء الػنفس عػف مرحمػة المراىقػة كتباينػت فيمػا   
بينيػػػا عػػػف بدايػػػة كنيايػػػة مرحمػػػة المراىقػػػة, فتعػػػرؼ بأنيػػػا مرحمػػػة ذات طبيعػػػة بيكلكجيػػػة 

ات بيكلكجيػػة يصػػاحبيا تضػػمينات اجتماعيػػة كمػػف حيػػث كاجتماعيػػة تتميػػز بػػدايتيا بتةيػػر 
 الكجية االجتماعية تضـ األفراد الذيف يحاكلكف االنتقاؿ, مف االعتمادية إل  االسػتقاللية

 5(1: 0541)إبراىيم قشقوش, 
كالمراىقة بمعناىا العاـ ى  المرحمة الت  تبػدأ بػالبمكغ كتنتيػ  بالرشػد فيػ  ليػذا عمميػة   

فـؤاد البيـي السـيد, ) ضػكية فػ  بػدئيا كظاىرىػا اجتماعيػا فػ  بػدايتيابيكلكجية حيكية كع
0553 :232)5 

كيضػػيؼ الػػبعض أف مرحمػػة المراىقػػة مرحمػػة الصػػراعات الداخميػػة كىػػذا الصػػراع ينػػتج   
عف ر بة المراىؽ ف  االستقالؿ عف كالديو كف  نفس الكقت عػف حاجتػو إلييمػا, كيتكلػد 
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أيضا الصراع بيف ر بتو ف  االنطالؽ كالتحرر كبيف ضركرة الخضكع لممجتمع كتقاليػده 
 5(801 -801: 8991)عالء الدين كفافى,  كقيمو

كالمراىػػؽ فػػ  ىػػذه المرحمػػة يميػػؿ إلػػ  المثاليػػة كالتصػػكؼ كيحػػدث مػػا يعػػرؼ "باليقظػػة   
الدينيػػة" كتحتػػاج مرحمػػة المراىقػػة لكثيػػر مػػف االىتمػػاـ بةػػذاء المراىػػؽ كرياضػػتو كنشػػاطو 

  5(2: 2111)عبد الرحمن العيسوى,  التركيح  كالثقاف  كالعمم 
ىػػ  المرحمػػة التػػ  تبنػػ  فييػػا شخصػػية اإلنسػػاف أك  كيؤكػػد الكثيػػركف عمػػ  أف المراىقػػة  

تتفكػػؾ كمػػا يعتبرىػػا الػػبعض فتػػرة كالدة جديػػدة, كذلػػؾ ألف سػػائر السػػمات الخاصػػة بػػالفرد 
ككذلؾ مختمؼ دكافعو تككف قد تككنت كتفتحت, كلذا فإف ىذه المرحمة تعتبر مجػاال مػف 

إليػػػو مػػػف كسػػػائؿ أفضػػػؿ المجػػػاالت التػػػ  يجػػػدر بالبػػػاحثيف أف ينشػػػدكا فييػػػا مػػػا يصػػػبكف 
 5(110: 8991)عبد العمي الجسمانى,  ك ايات

 لممراىقين في مرحمة المراىقة: ةب. الحاجات األساسي
تػػػػؤدم التةيػػػػرات التػػػػ  تحػػػػدث فػػػػ  نمػػػػك طػػػػالب كطالبػػػػات مرحمػػػػة المراىقػػػػة إلػػػػ  كجػػػػكد  

 مجمكعة متنكعة مف الحاجات األساسية لدم ىؤالء المراىقيف كى  عم  النحك التال :
كتشػمؿ حاجػػة المراىػؽ ألف يكػػكف محبكبػان مػػف حاجـة المراىــق فــي المجــال االجتمــاعي:  -0

قبػػػػؿ اآلخػػػػريف كلػػػػو مكانػػػػة اجتماعيػػػػة, كالحاجػػػػة إلػػػػ  الشػػػػعكر بػػػػاألمف كتجنػػػػب الخطػػػػر, 
لػػػ  إقامػػػة عالقػػػات اجتماعيػػػة  كالحاجػػػة إلػػػى أصػػػدقاء يفضػػػى إليػػػو بمتاعبػػػو كمشػػػكالتو كا 

 ناجحة خارجة عف نطاؽ األىؿ5

كتشػػمؿ حاجػػة المراىػػؽ إلػػ  النضػػج االنفعػػال , فــي المجــال النفســي:  حاجــة المراىــق -2
كالحاجػػػة إلػػػ  تعمػػػـ كيفيػػػة تقبػػػؿ النقػػػد دكف إحسػػػاس باإلىانػػػة, كالحاجػػػة إلػػػ  تأكيػػػد ذاتػػػو 

ثبات كجكده كشخصيتو كتحديد دكره ف  الحياة5   كتنميتيا كا 

يػـ كاضػح كتشػمؿ حاجػة المراىػؽ إلػ  تفحاجة المراىق في المجـال الـديني واألخالقـي:  -8
لصػػكؿ الػػديف كشػػعائره, كالحاجػػة إلػػ  اكتسػػاب مجمكعػػة مػػف القػػيـ كاألخػػالؽ التػػ  تكجػػو 

 5(021: 0554)محمود عطا,  السمكؾ

كتتضمف الحاجة إلػ  التفكيػر كتكسػيع قاعػدة الفكػر الحاجة إلي النمو العقمي واالبتكار:  -0
الجديػػػػػدة كالسػػػػػمكؾ, الحاجػػػػػة إلػػػػػ  تحصػػػػػيؿ الحقػػػػػائؽ كتفسػػػػػيرىا, الحاجػػػػػة إلػػػػػ  الخبػػػػػرات 
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كالمتنكعة, الحاجػة إلػ  النجػاح كالتقػدـ الدراسػ , الحاجػة إلػ  المعمكمػات كنمػك القػدرات, 
 كالحاجة إل  التكجيو كاإلرشاد التربكم كالمين  كالزكاج 5

كتتضمف الحاجة إل  أف يصبح الفرد سكيان كعاديػان, كالحاجػة الحاجة إلي تحقيق الذات:  -1
كالحاجة إل  العمؿ نحك ىدؼ معيف, كالحاجة إل   إل  التةمب عم  العكائؽ كالمعكقات,

 1990)حامــد عبــد الســالم, معارضػػتو لرخػػريف, كالحاجػػة إلػػ  معرفػػة الػػذات كتكجيييػػا
:436-437)5 

 جــ. مرحمة المراىقة المبكرة )المرحمة اإلعدادية(
كالمرحمػة اإلعداديػة فػػ  عمػر الفػػرد ىػ  بدايػػة االنتقػاؿ مػػف مرحمػة الطفكلػػة إلػ  مرحمػػة   

المراىقة, كى  مرحمة ىامة جدان كتعتبر مف المراحؿ األساسية فػ  حيػاة الفػرد, ففػ  ىػذه 
المرحمػػة تنمػػك القػػدرات األساسػػية ل فػػراد كيػػزداد اىتمػػاميـ بالمكضػػكعات المختمفػػة, لػػذلؾ 

متقدمػػة بػػالمراىقيف الػػذيف يشػػكمكف شػػريحة عمريػػة ميمػػة فػػ  المجتمػػع تيػػتـ المجتمعػػات ال
كتيػػػتـ كسػػػائؿ اإلعػػػالـ بتقػػػديـ كافػػػة المكضػػػكعات ل فػػػراد كذلػػػؾ بتزكيػػػدىـ باالتجاىػػػات 

 5(010: 8991سعدية بيادر, ) السائدة ف  المجتمع
يكتسب الفرد القػدرة عمػ  اسػتيعاب المكضػكعات التػ  يتعػرض  ةف  المرحمة اإلعداديك   

ليا مف خالؿ كسائؿ اإلعالـ, كيستطيع الفرد ف  ىذه المرحمة الحصػكؿ عمػ  معمكمػات 
 1001)أحمـد محمـد,  أساسية عف الحقائؽ الت  يحتاجيا  لك  يفيػـ البيئػة المحيطػة بػو

:889)5 

 

شػعر باحتيػاج حقيقػ  لتزكيػد المػراىقيف كف  المرحمػة الراىنػة مػف تاريخنػا المعاصػر ن    
بالمعمكمػػات كخمفياتيػػا, إذ أف ىػػذا المػػكف مػػف المسػػرح المدرسػػى أصػػبح ضػػركرة حتميػػة, 

العػػالـ فػػ   –كيشػػيدىا  –خاصػػة فػػ  ظػػؿ التةيػػرات السياسػػية كاالجتماعيػػة التػػ  شػػيدىا 
فيػػة السػػنكات األخيػػرة, كتزكيػػد المػػراىقيف بمػػا يحػػدث فػػ  العػػالـ يكػػكف لػػدييـ حصػػيمة معر 

بالةة األىمية تجعميـ يكاكبكف عصرىـ كال يتخمفكف عنػو, كلػيس أىػـ مػف أف نقتػرب مػف 
المراىقيف ف  ىذه المرحمة لمكشؼ عف أرائيـ كتقديـ رؤية كاضحة لمفيكميـ كاتجاىػاتيـ 

 نحك المقضايا المعاصرة مف خالؿ مسرحنا المدرسى5
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     Early Adolescence. مفيوم مرحمة المراىقة المبكرة 0

: 20مرحمػػة المراىقػػة المبكػػرة ىػػ  تمػػؾ المرحمػػة التػػ  تناظرىػػا المرحمػػة اإلعداديػػة مػػف )  
سػػػػػػنة( كفػػػػػػ  ىػػػػػػذه المرحمػػػػػػة يتضػػػػػػاءؿ السػػػػػػمكؾ الطفمػػػػػػ  كتبػػػػػػدأ المظػػػػػػاىر الجسػػػػػػمية 27

حامــد عبــد ) كالفسػػيكلكجية كالعقميػػة كاالنفعاليػػة كاالجتماعيػػة المميػػزة لممراىػػؽ فػػ  الظيػػكر
 5(882: 0551السالم,

ىذه الفترة مف بداية البمكغ إل  ما بعد كضكح السمات الفسيكلكجية الجديدة بعػاـ  كتمتد  
تقريبنا كى  فترة تتسـ باالضطرابات المتعددة حيث يشعر المراىؽ خالليا بعدـ االستقرار 
النفس  كاالنفعال  كالقمؽ كالتكتر كبحدة االنفعاالت كالمشاعر المتضاربة كينظر المراىؽ 

درسػػيف فػػ  ىػػذه الفتػػرة عمػػ  أنيػػـ رمػػز لسػػمطة المجتمػػع ممػػا يجعمػػو يبتعػػد إلػػ  اآلبػػاء كالم
لرفاقو كصحبتو الذيف يتقبمكف يرائيـ ككجيات نظرىـ  هعنيـ كيرفضيـ كيدفعو إل  االتجا

 كيقمػػػػدىـ فػػػػ  أنمػػػػاط سػػػػمككيـ مػػػػف مأكػػػػؿ كمشػػػػرب كممػػػػبس كطػػػػرؽ تعامػػػػؿ مػػػػع اآلخػػػػريف

 5(818: 2111)رمضان محمد, 
ىػػذه المرحمػػة يشػػكك مػػف أف كالديػػو ال يفيمانػػو, كلػػذلؾ يحػػاكؿ  فػػيالحظ أف المراىػػؽ فػػ   

ثبات تفرده كتمايزه, كىػذا  االنسالخ عف مكاقؼ كثكابت كر بات الكالديف ككسيمة لتأكيد كا 
يستمـز معارضة سمطة األىؿ  ألنو يعد أم سمطة فكقية أك تكجيو إنما ىػك اسػتخفاؼ ال 

ريا لقدرات الراشد كاستيانة بالركح النقديػة يطاؽ بقدراتو العقمية الت  أصبحت مكازية جكى
المتيقظػػة لديػػو كالتػػ  تدفعػػو إلػػ  تمحػػيص األمػػكر كافػػة كفقػػا لمقػػاييس المنطػػؽ, كبالتػػال  

)كاميميـا عبـد الفتـاح,  تظير لديو سمككيات التمرد كالمكابرة كالعنػاد كالتعصػب كالعدكانيػة
0554 :22)5 

 . طبيعة مرحمة المراىقة المبكرة وخصائصيا2
تشيد مرحمة المراىقة العديػد مػف التحػكالت فػ  حيػاة الفػرد كتشػمؿ جميػع جكانػب النمػك   

سػػػػكاء أكػػػػاف ذلػػػػؾ مػػػػف الناحيػػػػة الشػػػػكمية أـ العقميػػػػة, كيصػػػػحب ذلػػػػؾ نمػػػػكا فػػػػ  التطبيػػػػع 



 

 1161 

 2023يناير ـ الرابع واألربعون  ـ العددالتاسع المجمد 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

االجتمػػاع  كالسػػمكؾ كالتصػػرؼ فػػ  المكاقػػؼ كتحمػػؿ المسػػئكليات, ككػػؿ ىػػذه التحػػكالت 
 مؿ عم  طبيعة بيكلكجية كاجتماعية5تجعؿ لمرحمة المراىقة طبيعة خاصة تشت

كيػػرم عممػػاء االجتمػػاع أنيػػا مرحمػػة ذات طبيعػػة اسػػتقاللية يمثػػؿ فييػػا االسػػتقالؿ عػػف   
 5(2: 8912)إبراىيم قشقوش,  الةير كاالكتفاء بالذات مف أبرز خكاصيا

كىى مف كجية نظر عمماء االجتماع أفراد يحاكلكف اجتيػاز الفجػكة بػيف مرحمػة الطفكلػة  
 رحمة يعد االعتماد أبرز مالمحيا كمرحمة الرشد كى  مرحمة االستقالؿ5كى  م

كعم  الر ـ مف اختالؼ الطبقات االجتماعية كاالقتصػادية لممػراىقيف, كاخػتالؼ ثقػافتيـ 
كجنسػػيـ إال أنيػػـ جميعػػا يشػػترككف فػػ  عػػدد مػػف الخصػػائص العامػػة يمكػػف إجماليػػا فيمػػا 

 :(010: 8990)حامد عبد السالم, يم 

 الكاضح المستمر نحك النضج ف  كافة مظاىر كجكانب الشخصية5النمك  25
 التقدـ نحك االستقالؿ االنفعال  كالنضج االنفعال 5 05

يير السػػػػػمككية التقػػػػػدـ نحػػػػػك النضػػػػػج االجتمػػػػػاع  كالتطبيػػػػػع االجتمػػػػػاع  كاكتسػػػػػاب المعػػػػػا 35
االجتماعية كاالستقالؿ االجتماع  كتحمؿ المسئكليات كتككيف عالقات اجتماعية جديدة 

 كالقياـ باالختيارات كاتخاذ القرارات فيما يتعمؽ بالتعميـ كالمينة كالزكاج5

 التقدـ نحك النضج العقم  مف خالؿ الخبرات المتكافرة لديو5 25

مكاناتػػو كتمكنػػو مػػف  75 تحمػػؿ مسػػئكلية تكجيػػو الػػذات كذلػػؾ بتعػػرؼ المراىػػؽ عمػػ  قدراتػػو كا 
 و5لمستقبم طالتفكير كاتخاذ القرارات بنفسو لنفسو كالتخطي

 د. مرحمة المراىقة المتأخرة )المرحمة الثانوية(:
كالتػ  تقابػػؿ مرحمػة التعمػػيـ الثػػانكل, كتكتمػؿ فػػ  ىػذه المرحمػػة معظػػـ مظػاىر النمػػك التػػ  

 ُتمكف المراىؽ مف أف يصبح عضكان ف  جماعات الراشديف5 
 كتشػػػيد مرحمػػػة المراىقػػػة المتػػػأخرة العديػػػد مػػػف التحػػػكالت فػػػ  حيػػػاة الفػػػرد كتشػػػمؿ جميػػػع  

جكانػػب النمػػك سػػكاء أكػػاف ذلػػؾ مػػف الناحيػػة الشػػكمية أـ العقميػػة, كيصػػحب ذلػػؾ نمػػكا فػػ  
التطبيػػػع االجتمػػػاع  كالسػػػمكؾ كالتصػػػرؼ فػػػ  المكاقػػػؼ كتحمػػػؿ المسػػػئكليات, ككػػػؿ ىػػػذه 
 التحكالت تجعؿ لمرحمة المراىقة طبيعة خاصة تشتمؿ عم  طبيعة بيكلكجية كاجتماعية5
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كيػػرم عممػػاء االجتمػػاع أنيػػا مرحمػػة ذات طبيعػػة اسػػتقاللية يمثػػؿ فييػػا االسػػتقالؿ عػػف   
 5(1:  0541إبراىيم قشقوش,) الةير كاالكتفاء بالذات مف أبرز خكاصيا

     Late Adolescenceمفيوم مرحمة المراىقة المتأخرة . 0

يشػػػػػير عممػػػػػاء االجتمػػػػػاع إلػػػػػ  أف المراىقػػػػػة المتػػػػػأخرة مرحمػػػػػة التفاعػػػػػؿ كتكحيػػػػػد أجػػػػػزاء   
الشخصػػػية كالتنسػػػيؽ فيمػػػا بينيػػػا, كىػػػ  مرحمػػػة يحػػػاكؿ فييػػػا المراىػػػؽ لػػػـ شػػػتاتو كنظمػػػو 
المبعثرة, كيسع  خالليا إل  تكحيد جيػكده مػف إقامػة كحػدة كاحػدة مػف مجمكعػة أجزائػو, 

  ىػػػذه المرحمػػػة بػػػالقكة كبالشػػػعكر باالسػػػتقالؿ, كمككنػػػات شخصػػػيتو, كيتميػػػز المراىػػػؽ فػػػ
كبكضكح اليكية كبااللتزاـ بعد أف يككف قد انتي  مف اإلجابة عم  التساؤالت الت  كانت 
تشػػػةؿ بالػػػو فػػػ  المرحمػػػة السػػػابقة مثػػػؿ مػػػا أنػػػا؟ كمػػػف أكػػػكف؟, كمػػػا ىػػػك ىػػػدف ؟, ككيػػػؼ 

 سأصبح؟5
تعػػػد مرحمػػػة المراىقػػػة مػػػف  المراىقػػػة المتػػػأخرة ىػػػ  مرحمػػػة تتكسػػػط الطفكلػػػة كالرشػػػد, لػػػذا  

المراحؿ اليامة كالحيكية ف  حياة اإلنسػاف, كلمػا يػرتبط بيػا مػف تةيػرات فػ  النمػك يكػكف 
ليا تأثيرات مختمفة ف  سمكؾ المراىؽ, كلذلؾ يقاؿ أحيانان أف مرحمة المراىقة ى  مرحمة 

          5(800: 2113)ىالة إبراىيم,  التةيرات
 لمتأخرة وخصائصيا:. طبيعة مرحمة المراىقة ا2 

)محمود عطـا,  :تتحدد طبيعة مرحمة المراىقة المتأخرة , فى أف ىذه المرحمة تمتاز بأنيا
8991 :108) 

 مرحمة تبمكر اتجاىات المراىؽ االجتماعية كالسياسية55 2
 مرحمة تبمكر ميكؿ المراىؽ المينية كالتعميمية55 0
المينػة أك الدراسػة كاختيػار القػيـ التػ   مرحمة اتخاذ القرارات كمػف أىميػا قػرار اختيػار5 3

 يرتضييا مكجية لسمككو5
مرحمة االستقالؿ كالتحرر النفس  عف الكالديف كالسع  إل  بناء شخصية مستقمة ليا 5 2

 كيانيا كمشاعرىا كأفكارىا5
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أنيػػػا مرحمػػػػة البحػػػث عػػػػف اليكيػػػة كالػػػػذات, كمػػػػا أنيػػػا مرحمػػػػة النمػػػك الخمقػػػػ  كمراعػػػػاة 5 7
 سمكؾ كبناء النسؽ القيم  الذم يكجو السمكؾ كيحركو5األخالؽ كقكاعد ال

كمػػا أف المراىػػؽ فػػ  ىػػذه المرحمػػة يظيػػر لديػػو اإلدراؾ كالػػكع  السياسػػ  الػػذم يحػػدد 5 5
 سمككو السياس  كاتجاىاتو كقيمو السياسية نحك الشئكف كالقضايا السياسية المختمفة5

كنخمػػص مػػف ذلػػؾ أف لكػػؿ مرحمػػة عمريػػة يمػػر بيػػا الفػػرد خصػػائص كسػػمات كطبػػاع    
تمتػػاز بيػػا كػػؿ مرحمػػة عػػف األخػػرل, كبالتػػال  فػػإف االحتياجػػات كالمتطمبػػات تتفػػاكت مػػف 
مرحمة إل  أخرل, كقد نالت مرحمة المراىقة جانبنا أكبر مف اىتمػاـ البػاحثيف اإلعالميػيف 

لمسػػرح المدرسػػى, كقدرتػػو عمػػ  الكفػػاء باحتياجػػاتيـ فػػ  عالقػػة الفػػرد فػػ  ىػػذه المرحمػػة با
 كالدكر الذم يقـك بو ىذا النشاط الياـ ف  حياة المراىؽ5

   اإلجراءات المنيجية لمبحث
 أ. نوع البحث ومنيجو

يعد ىػذا البحػث مػف البحػكث الكصػفية التػ  تعتمػد عمػى فيػـ الظػاىرة أك مجمكعػة مػف   
لقاء مزيد مف الضكء عمييػا كذلػؾ بيػدؼ تكػكيف  ,(50: 2018)عبد الرحمن,الظكاىر كا 

كتحديػػد مشػػكمة معينػػة بدقػػة ككضػػع مجمكعػػة معينػػة مػػف التسػػاؤالت كالفػػركض حػػكؿ ىػػذه 
المشكمة المحددة بةرض اختبارىا كالتأكد مف صحتيا كالتكصؿ إلػ  نتػائج كدالالت ذات 

 ىيعتمػد البحػث عمػك , ( 56: 2013& أحمـد, شـحاتيتأىمية تػؤدم إمكانيػة تعميميػا )
, كذلػؾ لصػعكبة إجػراء مسػح شػامؿ حيػث يحتػػاج ى)المسػح بالعينػة( بشػقو الميػدان طريقػة

مكانيػػػات ليسػػػت فػػػ  المسػػػتطاع كالػػػذل يعتمػػػد عمػػػى تصػػػميـ اسػػػتمارة  ذلػػػؾ إلػػػ  كقػػػت كا 
 .استبياف بكيفية تةطى كؿ تساؤالت البحث

 ب. عينة البحث
المػػدارس اإلعداديػػة لتحقيػػؽ أىػػداؼ البحػػث كالتعػػرؼ عمػػى كاقػػع المسػػرح المدرسػػى فػػى   

كالثانكيػػة فػػى محافظػػة دميػػاط مػػف كجيػػو نظػػر أخصػػائى المسػػرح المدرسػػى كطػػالب تمػػؾ 
 المدارس, قامت الباحثة باختيار:
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عينػػػػة مػػػػف أخصػػػػػائى المسػػػػرح المدرسػػػػػى أك القػػػػائميف بعمميػػػػػـ بالمػػػػدارس اإلعداديػػػػػة 5 .
جتمػاع  الشػامؿ مفػردة(, تػـ اختبارىػا بطريقػة المسػح اال04كالثانكية, كالتػى بمػ  قكاميػا )

 ألخصائ  المسرح المدرس  بمحافظة دمياط5
عينػة مػف طػالب المػدارس اإلعداديػة كالثانكيػة كعينػة ممثمػة لمجتمػع الدراسػة, قكاميػا 5 3
مفػػردة(, كالمػػدارس 344مفػػردة(, تػػـ تقسػػيميا بالتسػػاكل بػػيف المػػدارس اإلعداديػػة ) 044)

كاإلنػػػاث, تػػػـ اختيارىػػػا بطريقػػػة  مفػػػردة( مقسػػػمة بالتسػػػاكل مػػػا بػػػيف الػػػذككر344الثانكيػػػة )
 عشكائية5

 ( تكضح الخصائص الديمةرافية لعينة البحث5 0(, ك)2(, ك)3(, ك).كالجداكؿ ) -
 عمى متغير الجنس د عينة البحثتوزيع أفرا(:  يوضح 1جدول )

أخصائى المسرح  الجنس
 النسبة المئوية المدرسى

 
 النسبة المئوية الطالب

%.035 7. ذكور  344 .4%  
%.75. 32 إناث  344 .4%  

%44. 04 المجموع  044 .44%  

%( مف أخصائى المسرح المدرسى ذككر, فػى حػيف .035أف نسبة )( .ف الجدكؿ )بيي 
%(, بينمػا تسػاكت نسػبة الطػالب .75.بمةت نسبة أخصائى المسرح المدرسػى اإلنػاث )

 %( لكؿ منيما45.الذككر كاإلناث بنسبة )
 أفراد عينة أخصائى المسرح المدرسى عمى متغير المؤىل الدراسىتوزيع (:  يوضح 2جدول )

 النسبة المئوية التكرار المؤىل الدراسى
 %.35. . معيد إعداد المعممين

 %24 30 قسم مسرح -بكالوريوس تربية نوعية
أخرى تذكر/ بكالوريوس تربية 

 ليسانس لغة عربية
.. 375.% 

 %44. 04 المجموع

%( مف المعمميف خريجى بكالكريكس تربية نكعية 24أف نسبة )( 3ف الجدكؿ )بيي    
قسـ مسرح, كذلؾ قبؿ إ الؽ شعبة المسرح بكمية التربية النكعية جامعة دمياط, فى 
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حيف بمةت نسبة المعمميف الحاصميف عمى بكالكريكس تربية أك ليسانس لةة عربية 
 %(35.5.المعمميف )%(, كبمةت نسبة المعمميف الحاصميف عمى معيد إعداد .375)

 متغير عدد سنوات الخبرة توزيع أفراد عينة أخصائى المسرح المدرسى عمى (:  يوضح 3جدول )
 النسبة المئوية التكرار عدد سنوات الخبرة

 %.. 2 سنوات 5أقل من 
 %24 3. سنوات10 -5بين 

 %.. 33 سنوات10أكثر من 
 %44. 04 المجموع

%( مف أخصائى المسرح المدرسى عدد سنكات ..أف نسبة )( 2ف الجدكؿ )بيي    
%( مف أخصائى 24سنكات, فى حيف نسبة ) 4.الخبرة التدريسية لدييـ أكثر مف 

سنكات, بينما  4. -.المسرح المدرسى عدد سنكات الخبرة التدريسية لدييـ ما بيف 
 سنكات5  .%( مف األخصائى تقؿ عدد سنكات الخبرة التدريسية لدييـ عف ..نسبة )

 الصف الدراسىمتغير المرحمة التعميمية /  توزيع أفراد عينة الطالب عمى(:  يوضح 4جدول )

المرحمة 
 التكرار التعميمية

النسبة 
 المئوية
 

 التكرار الصف الدراسى
 

النسبة 
 المئوية

 344 اإلعدادية
 
.4% 
 

 %45.4. 03 األول اإلعدادى
 %.3.53 .4 الثانى اإلعدادى
 %.453. 72 الثالث اإلعدادى

 344 الثانوية
 
.4% 

 %.57.. 07 األول الثانوى
 %.2353 32. الثانى الثانوى
 %2544 30 الثالث الثانوى

 %44. 044 المجموع %44. 044 المجموع

تساكل نسبة الطالب فى المرحمة اإلعدادية كالثانكية بنسبة ( 0ف الجدكؿ )بيي    
بينما جاء تكزيع الطالب بالصؼ الدراسى بالترتيب بنسب عمى %( لكؿ منيما, 4.)

%(, الصؼ الثانى اإلعدادل .2353النحك التال : الصؼ الثانى الثانكل )
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%(, الصؼ األكؿ الثانكل .453.%(, الصؼ الثالث اإلعدادل ).3.53)
 %(25%(, الصؼ الثالث الثانكل ).45.%(, الصؼ األكؿ اإلعدادل ).57..)

 عينة البحثر خطوات اختيا
أخصػائى كمػكجيى المسػرح المدرسػى صػم  لمبحػث, كالمتمثػؿ بتـ تحديػد المجتمػع األ - 

 كطالب المرحمة اإلعدادية كالثانكية بمحافظة دمياط5
كالتػػى  ,تػػـ تحديػػد اإلدارات التعميميػػة كالمػػدارس الرسػػمية التابعػػة ليػػا بمحافظػػة دميػػاط -

المسرح المدرسػى, كذلػؾ عػف طريػؽ إدارة التربيػة المسػرحية  ا أخصائى كمكجيىيكجد بي
 بمديرية التربية كالتعميـ بدمياط, كذلؾ نظران لقمة أعدادىـ بالمحافظة5

تػػـ تحديػػد تكزيػػع أخصػػائى كمػػكجيى التربيػػة المسػػرحية عمػػى اإلدارات التعميميػػة كالتػػى  -
 ( إدارات تعميمية بالمحافظة75بم  عددىا )

المدارس اإلعدادية كالثانكية المكزع بيا أخصائى التربية المسرحية )عينة ثـ تـ تحديد  -
( مدرسػػػة, كتػػػـ 23الدراسػػػة( بكػػػؿ إدارة تعميميػػػة, حيػػػث بمةػػػت المػػػدارس عينػػػة الدراسػػػة )

أك القػػػػائميف بعمميػػػػـ, كطػػػػالب  سػػػػحب عينػػػػة الدراسػػػػة مػػػػف أخصػػػػائى المسػػػػرح المدرسػػػػى
( يكضػػػحاف تكزيػػػع 2( ك).الجػػػدكالف )المرحمػػػة اإلعداديػػػة كالثانكيػػػة مػػػف ىػػػذه المػػػدارس5 ك 

  )*(5عينة البحث عمى المدارس التى سحبت منيا
نقػػص ظػػاىر فػػى أعػػداد أخصػػائ  المسػػرح المدرسػػى أك القػػائميف بعمميػػـ تبػػيف كجػػكد  -

بمحافظة دمياط, ككذلؾ مركزية التكزيع بإدارة دميػاط التعميميػة دكف  يرىػا مػف اإلدارات 
كزيػػػػػع األخصػػػػػائى بػػػػػإدارة دميػػػػػاط التعميميػػػػػة بنسػػػػػبة التعميميػػػػػة بالمحافظػػػػػة, حيػػػػػث جػػػػػاء ت

%(, .35.%(, يمييػػا تكزيػػع األخصػػائى بػػإدارة دميػػاط الجديػػدة التعميميػػة بنسػػبة ).35.)
%(, يمييا تكزيػع األخصػائى 4.يمييا تكزيع األخصائى بإدارة فارسككر التعميمية بنسبة )

يػػػع أخصػػػائى المسػػػػرح %(, بينمػػػا تسػػػاكل تكز .75بػػػإدارة عزبػػػة البػػػرج التعميميػػػة بنسػػػػبة )
  %(5   .المدرس  باإلدارات التعميمية كفر سعد, الزرقا, كالسرك التعميمية بنسبة )

 
 
 

                                                
)*( 

 (5.الممحؽ رقـ )ب (6( و)5والن )الجد
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 جــ. أداة البحث

 قامػػت المسػرح المدرسػى بمحافظػة دميػاط, كاقػػع عمػى لتعػرؼكا البحػث أىػداؼ لتحقيػؽ ك
 األدكات التالية: بإعداد الباحثة

 :)*(المسرح المدرسىاستمارة االستبيان الموجية ألخصائى . 1
بكيفيػػػة تةطػػػى كػػػؿ تسػػػاؤالت البحػػػث كتضػػػمف ثبػػػات البيانػػػات التػػػ   ياتصػػػميمكالتػػػى تػػػـ 

أخصػائى ( مفػرده مػف 04ميػا )اعمػى عينػو قك  يػاتطبق, كقد تػـ نحصؿ عمييا بعد تحميميا
 5بمحافظو دمياط المدارس اإلعدادية كالثانكيةب المسرح المدرسى

 :االستمارةعداد وبناء أواًل: خطوات إ
ا, كذلػؾ مػف خػالؿ الرجػكع إلػ  المشػكمة ا دقيقنػتحديد البيانات المطمكب جمعيا تحديدن 5 2

 البحثية كالتساؤالت المطمكب اإلجابة عمييا كمراجعة الدراسات السابقة5
مػ  عػدد مػف المحكمػيف مػف أسػاتذة إعداد االستمارة فػ  صػكرتيا المبدئيػة بعرضػيا ع5 3

 5*(*)م يسع  البحث لمتحقؽ منيامع ممخص يكضح األىداؼ الذ المسرحالتربية ك 
تأكد بعد ال, ك بناء عم  يراء السادة المحكميفى صيا ة االستمارة ف  شكميا النيائ5 2

( عبارة, ببدائؿ إجابة ثالثية 23كالتى تتككف مف ) ,مف كضكح األسئمة لممبحكثيف
)دائمان, أحيانان, نادران(, حيث يعطى المعمـ أك المعممة ثالثة درجات إذا كاف اختياره 

كدرجة كاحدة إذا كاف اختياره )نادران(, كبذلؾ كاف اختياره )أحيانان(, كدرجتاف إذا  ,)دائمان(
لمعممة عند إجابتو عمى جميع عبارات يككف أعمى درجة يحصؿ عمييا المعمـ أك ا

( ىى 23)ىى الدرجة الممنكحة لمعبارة ك (2( حيث أف )23×2( أل )22االستبياف )
, كأدنى درجة يحصؿ عمييا المعمـ أك المعممة عند إجابتو عمى جميع عدد العبارات

 ( درجة235عبارات االستبياف )
 اختبار صدق االستمارة ثانًيا: 

 االستمارة عف طريؽ اختبار صدقيا الداخم  كالخارج  كما يم  :تـ اختبار صدؽ 
 5 اختبار الصدؽ الداخم  .

                                                
 )*(

 (35مدرج بالممحؽ رقـ ) لمكجية ألخصائى المسرح المدرسىاالنص الكامؿ الستمارة االستبياف 

(** )
 (05مدرج بالممحؽ رقـ ) أبجدل(سماء السادة المحكميف ألدكات الدراسة )ترتيب أ
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بحساب االرتباط بيف درجات كؿ  ةقامت الباحث الداخم لمتحقؽ مف صدؽ االتساؽ 
الخاصة بأخصائى  افيكالدرجة الكمية لالستب االستبياف استمارة عبارة مف عبارات

 (:7, كجاءت النتائج كما ىى مبينة فى الجدكؿ)المسرح المدرسى فى إطار البحث
)الخاصة  (:  يوضح معامالت االرتباط بين درجات كل عبارة والدرجات الكمية لالستبانة7جدول )

 .بأخصائى المسرح المدرسى فى إطار البحث(

 معامل االرتباط رقم العبارة معامل االرتباط رقم العبارة
. **4522 .7 **45.7 
3 **452. .4 **45.0 
2 **452. .2 **45.2 
0 **45.3 34 **4522 
. **4573 3. **4572 
2 **45.2 33 **45.2 
7 **4573 32 **45.3 
4 **4524 30 **45.. 
2 **454. 3. **45.0 
.4 **45.2 32 **45.7 
.. **452. 37 **45.4 
.3 **4572 34 **45.3 
.2 **4570 32 **45.. 
.0 **45.2 24 **452. 
.. **4523 2. **45.2 
.2 **4570 23 **457. 

 (.454الداللة ) مستكل عند داؿ** 
 عبارات االستبانة مف عبارة كؿ درجات( معامالت االرتباط بيف 7يبيف الجدكؿ )  

( كجميعيا دالة .454 – 45.4حيث تراكحت ما بيف )لالستبانة,  الكمية كالدرجات
 5لما كضعت لقياسو ةصادق االستبانة عباراتكبذلؾ تعتبر  ا,إحصائين 

 5 اختبار الصدؽ الخارج  3
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بعد إعداد االستمارة ف  صكرتيا المبدئية بعرضيا عم  عدد مف  ةقامت الباحث  
مع ممخص يكضح األىداؼ الذم يسع   المسرحالمحكميف مف أساتذة اإلعالـ كالتربية ك 

كحذؼ بعض  عباراتالبحث لمتحقؽ منيا, كف  ضكء يراء المحكميف تـ تعديؿ بعض ال
ضافة عبارات أخرم كذلؾ ف  ضكء مالحظات المحكميف 5   العبارات كا 

 االستمارة  ثبات اختبارثالثًا: 
مػف خػالؿ طريقػة معامػؿ ألفػا كركنبػاخ, كجػاءت  مارةمف ثبػات االسػت ةكقد تحققت الباحث

 5(4النتائج كما ى  مبينة ف  الجدكؿ )
 .أخصائى المسرح المدرسى استبانةائج اختبار ألفا كرونباخ لثبات (: يوضح  نت8جدول )

 معامل ألفا كرونباخ العباراتعدد   
 0.94 32 االستبانة

ستمارة ال االتساؽ الداخمى بمعادلة ألفا كركنباخ معامؿ ثباتأف قيمة ( 4يبيف الجدكؿ )
مرتفعة, (, كىى نسبة ثبات 4520) االستبياف الخاصة بأخصائى المسرح المدرسى بم 

 ستبانة5لنتائج تطبيؽ اال ةمما يطمئف الباحث
 :(*)لمطالب عينة الدراسةاستمارة االستبيان الموجية . 2

بكيفية تةطى كؿ تساؤالت البحث كتضمف ثبات البيانات الت  كالتى تـ تصميميا كذلؾ 
طالب ( مفرده مف 044ميا )اعمى عينو قك  ياتطبق, كقد تـ نحصؿ عمييا بعد تحميميا

( مفرده لكؿ مرحمة منيما, 344, بكاقع )بمحافظو دمياطالمرحمة اإلعدادية كالثانكية 
 5كمقسمة بالتساكل ما بيف الذككر كاإلناث

 :االستمارةعداد وبناء أواًل: خطوات إ
ا, كذلػؾ مػف خػالؿ الرجػكع إلػ  المشػكمة ا دقيقنػتحديد البيانات المطمكب جمعيا تحديدن 5 2

 كالتساؤالت المطمكب اإلجابة عمييا كمراجعة الدراسات السابقة5 البحثية
مػ  عػدد مػف المحكمػيف مػف أسػاتذة إعداد االستمارة فػ  صػكرتيا المبدئيػة بعرضػيا ع5 0

 5(**)م يسع  البحث لمتحقؽ منيامع ممخص يكضح األىداؼ الذ المسرحالتربية ك 

                                                
 )*(

 (25مدرج بالممحؽ رقـ ) كالثانكية عينة الدراسةلمكجية لمطالب بالمدارس اإلعدادية االنص الكامؿ الستمارة االستبياف 

(** )
 (05مدرج بالممحؽ رقـ ) أبجدل(لسادة المحكميف ألدكات الدراسة )ترتيب سماء اأ
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تأكػػد بعػػد الك  ,السػػادة المحكمػػيفبنػػاء عمػػ  يراء ى صػػيا ة االسػػتمارة فػػ  شػػكميا النيػػائ5 2
( عبػػػارة, ببػػػدائؿ إجابػػػة ثالثيػػػة 21كالتػػػى تتكػػػكف مػػػف ) ,مػػػف كضػػػكح األسػػػئمة لممبحػػػكثيف

 ,)دائمػػػان, أحيانػػػان, نػػػػادران(, حيػػػث يعطػػػى التمميػػػػذ ثالثػػػة درجػػػات إذا كػػػػاف اختيػػػاره )دائمػػػػان(
كدرجػػة كاحػػدة إذا كػػاف اختيػػاره )نػػادران(, كبػػذلؾ يكػػكف  ,كدرجتػػاف إذا كػػاف اختيػػاره )أحيانػػان(

(, 72أعمػػػى درجػػػة يحصػػػؿ عمييػػػا التمميػػػذ عنػػػد إجابتػػػو عمػػػى جميػػػع عبػػػارات االسػػػتبياف )
( 21كأدنػػػى درجػػػة يحصػػػؿ عمييػػػا التمميػػػذ عنػػػد إجابتػػػو عمػػػى جميػػػع عبػػػارات االسػػػتبياف )

 درجة5
 اختبار صدق االستمارة ثانًيا: 

 طريؽ اختبار صدقيا الداخم  كالخارج  كما يم  : تـ اختبار صدؽ االستمارة عف
 5 اختبار الصدؽ الداخم .

بحساب االرتباط بيف درجات كؿ  ةقامت الباحث الداخم لمتحقؽ مف صدؽ االتساؽ 
الخاصة بطالب المرحمة  افيكالدرجة الكمية لالستب االستبياف استمارة عبارة مف عبارات

 (:2كجاءت النتائج كما ىى مبينة فى الجدكؿ), اإلعدادية كالثانكية فى إطار البحث
)الخاصة  (:  يوضح معامالت االرتباط بين درجات كل عبارة والدرجات الكمية لالستبانة9جدول )

 .بالطالب فى إطار البحث(

 معامل االرتباط رقم العبارة معامل االرتباط رقم العبارة
. **

8778 .4 **
8758 

3 **
8770 .. **

8768 

2 **
8755 .3 **

8788 

0 **
8778 .2 **

8758 

. **
8750 .0 **

8768 

2 **
8758 .. **

8768 

7 **
8779 .2 **

8760 

4 **
8760 .7 **

8786 

2 **
8751 .4 8759 

 (.454الداللة ) مستكل عند داؿ** 
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 عبػػػارات االسػػػتبانة مػػػف عبػػػارة كػػػؿ درجػػػات( معػػػامالت االرتبػػػاط بػػػيف 2يبػػػيف الجػػػدكؿ )
( كجميعيػػػا دالػػػة 4542 – 45.3حيػػػث تراكحػػػت مػػػا بػػػيف )لالسػػػتبانة,  الكميػػػة كالػػػدرجات
 5لما كضعت لقياسو ةصادق االستبانة عباراتكبذلؾ تعتبر  ,إحصائيان 

 5 اختبار الصدؽ الخارج  3
بعد إعداد االستمارة ف  صكرتيا المبدئية بعرضيا عم  عدد مف  ةقامت الباحث

مع ممخص يكضح األىداؼ الذم يسع  البحث  المسرحالمحكميف مف أساتذة التربية ك 
كحذؼ بعض  عباراتلمتحقؽ منيا, كف  ضكء يراء المحكميف تـ تعديؿ بعض ال

ضافة عبارات أخرم كذلؾ ف  ضكء مالحظات المحكميف 5   العبارات كا 
 االستمارة  ثبات اختبارثالثًا: 

مف خالؿ طريقة معامؿ ألفا كركنباخ, كجاءت  مارةمف ثبات االست ةكقد تحققت الباحث  
 5(4.النتائج كما ى  مبينة ف  الجدكؿ )

 .الخاصة بالطالب (: يوضح  نتائج اختبار ألفا كرونباخ لثبات االستبانة10جدول )

 معامل ألفا كرونباخ العباراتعدد   
 0.92 18 االستبانة

 االتساؽ الداخمى بمعادلة ألفا كركنباخ معامؿ ثباتأف قيمة ( 4.يبيف الجدكؿ )
مرتفعة, مما يعنى (, كىى نسبة ثبات 4523) ستمارة االستبياف الخاصة بالطالب بم ال

أف استبانة كاقع المسرح المدرسى المكجية لمطالب تتصؼ بدرجة عالية مف الثبات 
 تجعميا صالحة لالستخداـ كأداة لمبحث الحالى5

 ساليب االحصائية:األ
برنػػػامج الحزمػػػة اإلحصػػػػائية لمعمػػػكـ االجتماعيػػػة كالمعػػػركؼ باسػػػػـ  ةخدمت الباحثػػػاسػػػت  
(SPSSكذلػػػؾ ,) حصػػػائية بػػػالمجكء إلػػػى المعػػػامالت كاالختبػػػارات كأسػػػاليب المعالجػػػة اإل

 5المناسبة مع طبيعة البحث
" 3كاختبػػػار "كػػػا ىالمتكسػػػط الحسػػػابى كاالنحػػػراؼ المعيػػػارل كالػػػكزف النسػػػب اسػػػتخداـتػػػـ   

عينػة البحػث حػكؿ عبػارات  أخصائى المسػرح المدرسػىلداللة الفركؽ بيف مستكيات يراء 
 2نادران" بأكزاف ) /أحيانان  /استبانة كاقع المسرح المدرسى كفقان لمقياس ثالثى متدرج "دائمان 
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( عمى الترتيب, كتـ حساب المدل, كذلؾ بطرح أصةر كزف مف أعمى كزف ف  .,  3, 
( بيػػدؼ تحديػػد الطػػكؿ الفعمػػ  2( عمػػى )3(, ثػػـ قسػػمة المػػدل )3=  . – 2اس )المقيػػ

تقريبان(, كىذا يعنى أف المستكل "نػادران" يقػع بػيف  2  =4527 3لكؿ مستكل,  ككانت )
( كأقػؿ 527.(, كأف المستكل "أحيانان" يقع بيف القيمة )4527+  .( كأقؿ مف ).القيمة )
 (545.( إلى )3520"دائمان" بيف القيمة )(, كيقع المستكل 4527+  527.مف )

 كبذلؾ يككف الكزف المرجح إلجابات كؿ عبارة مف العبارات عمى النحك التال :  
 )دائمان( 254 – 3520/ )أحيانا( 3522 – 527./ )نادران( 522. – .
كأعدت الباحثة مقياس تقدير مستكل تفعيؿ المسرح المدرسى مف كجية نظر كؿ مف   

رح المدرسى كالطالب عينة البحث كفقان لممتكسط الرتبى لممقياس الثالثى أخصائى المس
 (:..ككما ىك مبيف فى جدكؿ )

 أخصائى المسرح المدرسى من كل نظر وجية من المدرسى المسرح تفعيل (: مستوى11) جدول
 الثالثى. لممقياس الرتبى لممتوسط وفقاً  البحث عينة والطالب

 مستويات التفعيل الرتبىفئات قيم المتوسط الحسابى 
 مستكل مرتفع 2 – 3520
 مستكل متكسط 3522 – 527.
 مستكل منخفض 522. – .

تفعيؿ المسرح المدرسى مف كجية نظر كؿ مف  أخصائى المسرح  مستكل ُحدد ثـ
 المدرسى  كالطالب عينة البحث5

 :نتائج البحث
 أواًل: عرض النتائج المتعمقة بأسئمة البحث ومناقشتيا:

 يتـ عرض نتائج الدراسة الميدانية كفقنا لترتيب التساؤالت الخاصة بالبحث كىى كالتالى:

 لإلجابة عمى السؤال األول والذى ينص عمى:
مػػا درجػػة تفعيػػؿ المسػػرح المدرسػػ  فػػى مػػدارس محافظػػة دميػػاط مػػف خػػالؿ كجيػػو نظػػر   

 أخصائى المسرح المدرسى بالمرحمة اإلعدادية كالثانكية؟
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ىذا التساؤؿ قامػت الباحثػة بتحميػؿ يراء أخصػائى المسػرح المدرسػى عينػة  كلإلجابة عمى
 (:  3.البحث حكؿ كاقع المسرح المدرسى, كجاءت النتائج كما ىى مبينة فى جدكؿ )

 ة البحث نحو واقع المسرح المدرسىعين أخصائى المسرح المدرسى آراء(: 12) جدول

 العبارة رقم

ط  
وس

لمت
ا

ابى
حس

ال
ف  

حرا
االن

رى
عيا

الم
 

 الوزن النسبى
 اتجاه العبارة )%(

 "2اختبار "كا

يب
لترت

ا
مستوى  2كا 

 الداللة

تتعاكف إدارة المدرسة معؾ ف  تكفير السبؿ الممكنة لتطكير  .
 34 .4544 230527 أحيانان  %542.. 4572 524. استخداـ المسرح المدرس 5

 33 .4544 ..23.5 أحيانان  %72527 4544 3524 يكجد مسرح مدرس  ف  المدرسة الت  تعمؿ بيا5 3

تقـك اإلدارات التربكية بإخضاع المعمميف لدكرات تدريبية ف   2
 32 .4544 .23053 أحيانان  %24542 4540 542. مجاؿ األنشطة المسرحية المدرسية5

تأخذ برأم المختصيف بالمسرح عند إعدادؾ لممسرحيات  0
 32 .4544 .23052 أحيانان  %705.7 4544 3532 المدرسية5

تشجع المعمميف مف زمالئؾ عم  اعتماد المسرح المدرس   .
 34 .4544 ..23.5 دائمان  %44542 .457 3502 كنشاط مصاحب5

استخداـ الكسائؿ التكنكلكجية ف  التعميـ أضعؼ استخدامؾ  2
 23 .4544 234520 نادران  %02522 4573 524. لممسرح المدرس 5

المدرسة مف قصكر ف  االمكانيات التقنية المتاحة تعان   7
 مكرر 34 .4544 ..23.5 دائمان  %44542 .457 3502 5555555(5 -اضاءة -لتطبيؽ المسرح المدرس  )ديككر

 . - - دائمان  %44. - 2544 تقـك بتدريب التالميذ عم  المسرحية قبؿ عرضيا5 4
 24 .4544 ..23.5 نادران  %35.4. .457 5.4. الدراس 5تقـك بعرض المسرحية المدرسية خارج اليـك  2
 .3 .4544 230524 أحيانان  %22527 4522 3544 تجد أف كتابة المسرحية عمالن شاقان بالنسبة لؾ5  4.

يسيـ المسرح المدرس  ف  عممية التعمـ كةيره مف أساليب  ..
 مكرر . - - دائمان  %44. - 2544 التعمـ األخرل5

 -أساليب التعمـ مف خالؿ المسرحية المقدمة )تمقيفتنكع ف   3.
 7. .4544 234520 دائمان  %2.544 4522 .354 555555555555555(5 -حكار

تتكافر ف  المدرسة شركط عرض المسرحية مف مالبس,  2.
 .2 .4544 232542 نادران  %04522 45.4 .50. كاضاءة, كمكسيقا,5555555

لمضمكف المسرحية المدرسية بتكقيت يتأثر استيعاب التالميذ  0.
 2. .4544 232542 دائمان  %405.7 4543 35.2 عرضيا5

نظرة بعض التالميذ لممسرح المدرس  ككسيمة تسمية يقؼ  ..
 37 .4544 2.45.4 أحيانان  %4522. .457 .57. عائقان ف  كجو استخدامؾ لو5

 4. .4544 2375.2 دائمان  %475.4 4574 3522 تنفيذىا5إشراؾ التالميذ ف  إعداد المسرحيات يسيؿ عممية  2.

ترم أف المسرح المدرس  يطبؽ بالصكرة الصحيحة ف   7.
 30 .4544 230527 أحيانان  %275.4 4572 3542 المدارس اإلعدادية كالثانكية بمحافظة دمياط5

 .. .4544 224542 دائمان  %24522 4533 .352 ينم  المسرح المدرس  لدم التالميذ القيـ التربكية5 4.

 مكرر . - - دائمان  %44. - 2544 يشعر التمميذ بالمتعة عند مشاىدة المسرحيات المدرسية5 2.
 مكرر 34 .4544 230527 أحيانان  %542.. 4572 524. تجعؿ النشاط المسرح  شكؿ مف أشكاؿ المعب لدم التالميذ5 34

 مكرر . - - دائمان  %44. - 2544معمكمات تيدؼ مف خالؿ المسرح المدرس  إل  إيصاؿ  .3
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 معرفية لمتالميذ بطرقية سيمة كمشكقة5

ترم أف المسرح المدرس  كسيمة تعميمية تبسط المناىج  33
 مكرر . - - دائمان  %44. - 2544 التعميمية كتكضحيا5

يساعد المسرح المدرس  ف  معالجة عيكب النطؽ عند  32
 2. .4544 224520 دائمان  %275.4 4537 3522 التالميذ5

يحقؽ المسرح المدرس  مبدأ التعاكف كالمشاركة ف  التعمـ عند  30
 مكرر . - - دائمان  - - 2544 التالميذ5

 .. .4544 232540 دائمان  %22527 4524 3524 تعالج مف خالؿ المسرح المدرس  الخجؿ عند بعض التالميذ5 .3

الجرأة كالشجاعة ف  يشجع المسرح المدرس  التالميذ عم   32
 مكرر . - - دائمان  - - 2544 مكاجية الجميكر5

يعمؿ المسرح المدرس  عم  تدريب التالميذ عم  المةة العربية  37
 مكرر . - - دائمان  - - 2544 الفصحى5

يساعد المسرح المدرس  عم  إكساب التالميذ خبرات كميارات  34
 مكرر .. .4544 224542 دائمان  %24522 4533 .352 يصعب تعمميا ف  الصؼ5  

يعمؿ المسرح المدرس  عم  تنشئة التالميذ تنشئة كطنية  32
 مكرر 2. .4544 224520 دائمان  %275.4 4537 3522 )محبة لمكطف(5 

 مكرر . - - دائمان  - - 2544 يساعد المسرح المدرس  ف  تنمية التذكؽ الفن  لدم التالميذ5 24

ف  احتفاظ التمميذ بالقيـ الت  يكتسبيا يساعد المسرح المدرس   .2
 مكرر . - - دائمان  - - 2544 لمدة طكيمة5

يشكؿ ضعؼ الثقافة المسرحية عائقان مف عكائؽ المسرح  23
 2. .4544 232524 دائمان  %2.542 4522 3544 المدرس 5

  دائماً  %84.48 0.76 2.53 واقع المسرح المدرسى

عينة البحث نحك  أخصائى المسرح المدرسىمستكيات يراء  (3.يتبيف مف الجدكؿ )
حيث جاء االتجاه العاـ لكاقع المسرح المدرسى مف كجية نظر  كاقع المسرح المدرسى,

لمتقييـ الكمى لجميع العبارات بمتكسط "دائماً"  فى مستكلأخصائى المسرح المدرسى 
عبارات ما بيف م" ل3تراكحت قيـ "كا, ك %(40540( ككزف نسبى )35.2حسابى )

(, مما يدؿ عمى .4544( كجميعيا دالة احصائيان عند مستكل )224542 - 2.45.4)
 كيات يراء عينة البحث5كجكد فركؽ دالة احصائيان بيف مست

بين )دائًما مى عبارات واقع المسرح المدرسى ما وكانت نتائج استجابات أفراد العينة ع
 وأحياًنا ونادرًا( كما يمى:

يسيـ المسرح  ,تقكـ بتدريب التالميذ عم  المسرحية قبؿ عرضياعبارات )جاءت  -
يشعر التمميذ بالمتعة عند  ,ف  عممية التعمـ كةيره مف أساليب التعمـ األخرل ىالمدرس

إل  إيصاؿ معمكمات  ىتيدؼ مف خالؿ المسرح المدرس, مشاىدة المسرحيات المدرسية
كسيمة تعميمية تبسط  ىم أف المسرح المدرستر  ,معرفية لمتالميذ بطرقية سيمة كمشكقة
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مبدأ التعاكف كالمشاركة ف  التعمـ  ىيحقؽ المسرح المدرس, المناىج التعميمية كتكضحيا
التالميذ عم  الجرأة كالشجاعة ف  مكاجية  ىيشجع المسرح المدرس, عند التالميذ

 ,ة الفصحىعم  تدريب التالميذ عم  المةة العربي ىيعمؿ المسرح المدرس ,الجميكر
 ىيساعد المسرح المدرس, ف  تنمية التذكؽ الفن  لدم التالميذ ىيساعد المسرح المدرس

بنسبة  "دائًما"(, فى مستكل ف  احتفاظ التمميذ بالقيـ الت  يكتسبيا لمدة طكيمة
(, كىى نسبة مرتفعة تدؿ عمى أىمية كفعالية 2544%(, بمتكسط حسابى )44.)

يمكف مف  كأداة تعميمية قكية ذات عمؽ كبيرممارسة النشاط المسرحى فى التعميـ, 
أمانى خاللو تعميؽ الفيـ كتحسيف االحتفاظ بالمعمكمات, كتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة 

ىمية دكر عركض المسرح المدرسى فى طرح , كالتى تؤكد عمى أ(2021جميل )
 العديد مف القضايا كالميارات الحياتية المعاصرة, كجدية تمؾ العركض5

يساعد المسرح , لدم التالميذ القيـ التربكية ىينم  المسرح المدرسجاءت عبارات ) -
(, فى عم  إكساب التالميذ خبرات كميارات يصعب تعمميا ف  الصؼ ىالمدرس
(, كتؤكد ىذه النتيجة أىمية .352%(, بمتكسط حسابى )24522بنسبة ) ""دائًمامستكل

المسرح المدرسى فى ككنو كسيمة متميزة لنقؿ الخبرات كالميارات التى يصعب تعمميا 
 Eastman Wayneداخؿ إطار الصؼ الدراسى, كتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة 

لمدرسى لما حققو مف , كالتى تؤكد عمى ضركرة التمكيؿ الرسمى لممسرح ا(2017)
 نتائج ايجابية فى عممية التعمـ5

 ,ف  معالجة عيكب النطؽ عند التالميذ ىيساعد المسرح المدرس) جاءت عبارات -
بنسبة  "دائًما"(, فى مستكل يعمؿ المسرح المدرس  عم  تنشئة التالميذ تنشئة كطنية

 (35225%(, بمتكسط حسابى )275.4)
(, فى الخجؿ عند بعض التالميذ ىالمسرح المدرستعالج مف خالؿ عبارة ) -

 (5 3524%(, بمتكسط حسابى )22527بنسبة ) "دائًما"مستكل
(, فى ىيشكؿ ضعؼ الثقافة المسرحية عائقان مف عكائؽ المسرح المدرس)عبارة  -

(, كىى نسبة مرتفعة تدؿ 3544%(, بمتكسط حسابى )2.542بنسبة ) "دائًما"مستكل
لمدرسة كالمجتمع المحمى بأىمية النشاط المسرحى, كىك ما يشكؿ عمى عدـ كعى إدارة ا

ىدى سعيد عائؽ مف معكقات المسرح المدرسى, كتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة 
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, كالتى تؤكد عمى عدـ اىتماـ إدارة المدرسة كمؤسسات المجتمع المحمى (2020)
 باألنشطة المدرسية كمف بينيا النشاط المسرحى5  

, فى كار(, كحف  أساليب التعمـ مف خالؿ المسرحية المقدمة تمقيفتنكع عبارة ) -
(, كىى نسبة مرتفعة تدؿ عمى .354%(, بمتكسط حسابى ).2بنسبة ) "دائًما"مستكل

 تنكع أساليب التعمـ مف خالؿ أنشطة المسرح المدرسى5

(, فى مستكل إشراؾ التالميذ ف  إعداد المسرحيات يسيؿ عممية تنفيذىاعبارة ) -
  (35225%(, بمتكسط حسابى )475.4بنسبة ) ائًما""د
(, فى يتأثر استيعاب التالميذ لمضمكف المسرحية المدرسية بتكقيت عرضياعبارة ) -

 (35.25%(, بمتكسط حسابى )405.7بنسبة ) "دائًما"مستكل 

تشجع المعمميف مف زمالئؾ عم  اعتماد المسرح المدرس  كنشاط جاءت عبارات ) -
تعان  المدرسة مف قصكر ف  االمكانيات التقنية المتاحة لتطبيؽ المسرح , مصاحب
%(, بمتكسط 44502بنسبة ) "دائًما", فى مستكل اضاءة(ك  ,ديككرمف المدرس  
(, كىى نسبة مرتفعة تدؿ عمى كجكد مشكمة حقيقية فيما يتعمؽ بقصكر 3502حسابى )

كتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة  االمكانات المتاحة لتنفيذ النشاط المسرحى بالمدرسة,
, كالتى ترل كجكد قصكر كعجز فى عركض المسرح المدرسى (2012محمد إبراىيم )

    5كعناصره المكممة كالديككر كاالضاءة كاالكسسكار
بنسبة  "أحياًنا"(, فى مستكل يكجد مسرح مدرس  ف  المدرسة الت  تعمؿ بياعبارة ) -
ىدى سعيد (, كتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة كؿ مف 3524%(, بمتكسط حسابى )72)
دراسة )عبد ح عدـ كجكد مسرح مدرسى بالمدرسة, ك, كالتى تكض(2020)

كالتى تبيف عدـ كجكد مسارح فى بعض المدارس, كالمكجكد منيا  (2019الوىاب,
مخازف لمكتب كاألدكات  يحكؿ فى بعض المدارس إلى فصكؿ أك مكاتب لممدرسيف أك
روحية محمد كدراسة , الدراسية نتيجة زيادة أعداد التالميذ كتكدسيـ داخؿ الفصكؿ

, كالتى أكصت بضركرة إنشاء خشبة مسرح فى كؿ مدرسة كتعييف عدد كبير (2015)
   مف أخصائى المسرح المدرسى5 

(, فى درسيةتأخذ برأم المختصيف بالمسرح عند إعدادؾ لممسرحيات المعبارة ) -
(, كىى نسبة متكسطة 3532%(, بمتكسط حسابى )705.7بنسبة ) "أحياًنا"مستكل 
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تدؿ عمى عدـ استعانة أخصائى المسرح المدرسى بالمختصيف عند اإلعداد لممسرحيات 
ضركرة , كالتى ترل (2010سعاد محمد )المدرسية, كتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة 

بخبرات جديدة مف معيد الفنكف المسرحية كأكاديمية الفنكف  ىتزكيد المسرح المدرس
ككميات التربية النكعية لإلشراؼ عميو كتدريب األخصائييف لمعمؿ بالتكجيو بدال مف 

 ى5المكجييف القدامى  ير الدارسيف لمنشاط المسرح

ترم أف المسرح المدرس  يطبؽ بالصكرة الصحيحة ف  المدارس اإلعدادية عبارة ) -
%(, بمتكسط حسابى 275.4بنسبة ) "أحياًنا"(, فى مستكل نكية بمحافظة دمياطكالثا
(, كىى نسبة متكسطة تدؿ عمى كعى أفراد عينة الدراسة بكجكد مشكالت 3542)

كمعكقات حقيقية تحكؿ دكف تقديـ األنشطة المسرحية بالمدارس اإلعدادية كالثانكية 
,  كالتى ترل أف (2020دى سعيد )ىبمحافظة دمياط, كتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة 

ىناؾ مجمكعة مف المعكقات التى تحكؿ دكف تفعيؿ دكف  المسرح المدرسى منيا عدـ 
كجكد أخصائى مسرح مدرسى متخصص بالمدرسة, ك ياب التنسيؽ بيف المدرسة 

 كمؤسسات المجتمع المحمى كأخصائى المسرح المدرسى5

بنسبة  "أحياًنا"(, فى مستكل بالنسبة لؾا شاقن  تجد أف كتابة المسرحية عمالن عبارة ) -
ى البرنامج األكاديمضعؼ  (, كىذا يدؿ عمى3544%(, بمتكسط حسابى )22527)

ه النتيجة مع دراسة إيماف , كتتفؽ ىذألخصائ  المسرح بكميات التربية النكعية الحالى
ال يتناسب (, كالتى ترل أف البرنامج األكاديمى بكميات التربية النكعية ..34أحمد )
يتعامؿ مع البيئة المدرسية بمتطمباتيا نظرينا كعممينا كميدانينا, كال  ىخصائاأللتأىيؿ 
 5الخاصة

تقػكـ اإلدارات التربكيػة بإخضػاع المعممػيف لػدكرات تدريبيػة فػ  مجػاؿ األنشػطة عبارة ) -
ـــــا"(, فػػػػػى مسػػػػػتكل المسػػػػػرحية المدرسػػػػػية %(, بمتكسػػػػػط حسػػػػػابى 24542بنسػػػػػبة ) "أحياًن

كجػكد قصػكر ممحػكظ فػ  عػدد الػدكرات التدريبيػة  (, كىى نسبة ضعيفة تدؿ عمػى542.)
محمـــد المقدمػػػة ألخصػػػائى المسػػػرح المدرسػػػى, كتتفػػػؽ ىػػػذه النتيجػػػة مػػػع دراسػػػة كػػػؿ مػػػف 

, كالتػػى تػػرل كجػػكد قصػػكر كاضػػح فػػى عػػدد الػػدكرات التدريبيػػة المقدمػػة (2111إبــراىيم )
 Vasileiosودراسـةمسػرح المدرسػى, كاقتصػارىا عمػى المسػتكل المركػزل, ألخصػائى ال

Pavlou & Evaggelos Anagnou &Iosif Fragkoulis, (2021) كالتػى ,
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ىنػػاؾ حاجػػة ممحػػة إلػػى بػػرامج تدريبيػػة لمعممػػى المسػػرح فػػى المػػدارس االبتدائيػػة فػػى تػػرل 
 مجاالت مختمفة5

سيمة تسمية يقؼ عائقان ف  كجو نظرة بعض التالميذ لممسرح المدرس  كك عبارة ) -
 (57.5.%(, بمتكسط حسابى )4522.بنسبة ) "أحياًنا"(, فى مستكل استخدامؾ لو

تتعاكف إدارة المدرسة معؾ ف  تكفير السبؿ الممكنة لتطكير استخداـ عبارات ) -
فى  (,تجعؿ النشاط المسرح  شكؿ مف أشكاؿ المعب لدم التالميذ, المسرح المدرس 

(, كىى نسبة متكسطة 524.%(, بمتكسط حسابى )542..بنسبة ) "أحياًنا"مستكل 
تدؿ عمى عدـ كجكد قنكات تكاصؿ بيف إدارة المدرسة كأخصائى المسرح المدرسى, 

ىدى كعدـ اىتماـ المدرسة بنشاط المسرح المدرسى, كتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة 
رسى لدل إدارة المدراسة , كالتى ترل عدـ كضكح مفيكـ المسرح المد(2020سعيد )

كعدـ كجكد خطة كاضحة شاممة إلدارة المدرسة فيما يخص النشاط المسرحى, كدراسة 
تشجع إدارة المدرسة لممسرح المدرسى , كالتى أكصت بضركرة (2021ىبو إبراىيم )

  كتدعمو كتشجعو مف خالؿ المقاءات كاالجتماعات كالندكات5
 "نادرًا"(, فى مستكل ية خارج اليكـ الدراس تقكـ بعرض المسرحية المدرسعبارة ) -

 (5.45.%(, بمتكسط حسابى )35.4.بنسبة )

(, تتكافر ف  المدرسة شركط عرض المسرحية مف مالبس, كاضاءة, كمكسيقاعبارة ) -
(, كىى نسبة ضعيفة .50.%(, بمتكسط حسابى )04522بنسبة ) "نادرًا"فى مستكل 

المسرحى مف ديككر, كمالبس, كاضاءة جدنا تدؿ عمى عدـ تكافر شركط العرض 
بالمدرسة, كالتى تؤكد عمى عدـ معرفة إدارة المدرسة بالمشكالت التى تحكؿ دكف تقديـ 

ىدى سعيد األنشطة المدرسية كتعمؿ عمى إزالتيا, كتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة 
سى , كالتى تؤكد عمى أف التعاكف بيف إدارة المدرسة كأخصائى المسرح المدر (2020)

ضئيؿ لمةاية, كجاء االتجاه العاـ لكاقع مشاركة المدرسة فى النشاط المسرحى فى اتجاه 
 (54.5."أحياننا" بمتكسط )

استخداـ الكسائؿ التكنكلكجية ف  التعميـ أضعؼ استخدامؾ لممسرح عبارة ) -
  (5245.%(, بمتكسط حسابى )02522بنسبة ) "نادرًا"ى(, فى مستكل المدرس

 السؤال الثانى والذى ينص عمى:لإلجابة عمى 
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مػػا درجػػة تفعيػػؿ المسػػرح المدرسػػ  فػػى مػػدارس محافظػػة دميػػاط مػػف خػػالؿ كجيػػو نظػػر   
 طالب المرحمة اإلعدادية كالثانكية؟

كلإلجابة عمى ىػذا التسػاؤؿ قامػت الباحثػة بتحميػؿ يراء الطػالب عينػة البحػث حػكؿ كاقػع 
 (:  2.جدكؿ )المسرح المدرسى, كجاءت النتائج كما ىى مبينة فى 

 الطالب عينة البحث نحو واقع المسرح المدرسى (: آراء13) جدول

 العبارة رقم

ط  
وس

لمت
ا

ابى
حس

ال
ف  

حرا
االن

رى
عيا

الم
 

الوزن 
 النسبى
)%( 

اتجاه 
 العبارة

 "2اختبار "كا

يب
ترت

ال
مستوى  2كا 

 الداللة
 4. .4544 242524 دائمان  %24544 45.3 3574 يقـك معممؾ بإعداد المسرحيات المدرسية5 .

تحتكم المدرسة عم  مكاف مناسب إلقامة  3
 2. .4544 23573 أحيانان  %27522 4522 3543 المسرحيات المدرسية5

 2. .4544 34530. نادران  %2544. 4572 5.2. يتـ تطبيؽ المسرحيات المدرسية ف   رفة الصؼ5  2

تقتصر المسرحيات المدرسية عم  حكار بسيط بيف  0
 4. .4544 0005.2 نادران  %0.522 45.7 530. تمميذيف5

يقتصر تطبيؽ المسرح المدرس  عم  بعض  .
 مكرر 2.  .4544 23573 أحيانان  %27522 4522 3543 التالميذ المتميزيف5

 2 .4544 302522 دائمان  %22522 .452 3542 ترم أف لممسرح المدرس  فكائد تربكية ىامة5 2

المدرس  مف قدرتؾ عم  التحدث يعزز المسرح  7
 0 .4544 343530 دائمان  %27522 4537 3523 5555555(5-معمميف -بثقة أماـ الجميكر )زمالء

يزيد المسرح المدرس  مف قدرتؾ عم  اكتشاؼ  4
 مكرر 2 .4544 302522 دائمان  %22522 .452 3542 المكاىب المكجكدة لديؾ5

ف  المسرح تشعر بالمتعة عند قيامؾ بالتمثيؿ  2
 2 .4544 32.540 دائمان  %27527 4532 3522 المدرس 5

 .. .4544 77524. دائمان  %42544 45.0 3502 القياـ بالتمثيؿ يعكدؾ التحدث بمةة عربية فصح 5 4.

يساعدؾ المسرح المدرس  عم  حفظ النصكص  ..
 3. .4544 40544 أحيانان  %72522 4527 3532 الشعرية كالنثرية5

 3 .4544 230544 دائمان  %24522 4533 .352 المسرح المدرس  الشجاعة كالجرأة5 يكسبؾ 3.

 4 .4544 033504 دائمان  %22544 .450 3572 يعكدؾ المسرح المدرس  عم  اإللقاء الجيد5 2.

يقـك معممؾ بإجراء تدريب عم  المسرحية قبؿ  0.
 . .4544 2245.2 دائمان  %24527 4534 3522 عرضيا5
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النشاط المسرح  ف  المدرسة عم  يقتصر  ..
 .. .4544 24530 نادران  %0527. 4522 520. المناسبات الكطنية5

 7. .4544 2.2522 نادران  %03527 ..45 534. تشعر بالممؿ عند عرض المسرحيات المدرسية5 2.

يقـك المعمـ المشرؼ عم  النشاط المسرح  بإشراؾ  7.
 . .4544 234504 دائمان  %22527 4522 3524 المدرسية5التالميذ ف  إعداد المسرحيات 

ترم اف المسرح المدرس  يكسبؾ خبرات كميارات  4.
 2 .4544 220544 دائمان  %2.527 4504 .357 يصعب عميؾ تعمميا ف  الصؼ5

  دائماً  %81.00 0.78 2.43 واقع المسرح المدرسى

عينة البحث نحك كاقع المسرح  الطالبمستكيات يراء  (2.يتبيف مف الجدكؿ )
فى حيث جاء االتجاه العاـ لكاقع المسرح المدرسى مف كجية نظر الطالب  المدرسى,
( ككزف نسبى 3502ى )حسابلمتقييـ الكمى لجميع العبارات بمتكسط "دائماً"  مستكل

( كجميعيا دالة 234504  –  40544" لعبارات ما بيف )3تراكحت قيـ "كاك  %(,4.54)
الة احصائيان بيف (, مما يدؿ عمى كجكد فركؽ د.4544احصائيان عند مستكل )

 5يراء الطالب عينة البحث مستكيات
وكانت نتائج استجابات الطالب عينة الدراسة عمى عبارات واقع المسرح المدرسى ما 

 بين )دائًما وأحياًنا ونادرًا( كما يمى:
فى مستكل  (,المسرحية قبؿ عرضيايقكـ معممؾ بإجراء تدريب عم  جاءت عبارة ) -

(, كتتفؽ ىذه النتيجة مع نتائج 3522%(, بمتكسط حسابى )24527بنسبة ) "دائًما"
الدراسة الحالية مف استجابات أخصائى المسرح المدرسى عينة الدراسة كما ىك كاضح 

(, عمى عبارة )تقكـ بتدريب التالميذ عمى المسرحية قبؿ عرضيا(, 3.فى الجدكؿ )
ا" بنسبة ) كالتى  (5 2544%(, بمتكسط حسابى )44.جاءت فى مستكل "دائمن
بنسبة  "دائًما"(, فى مستكل يكسبؾ المسرح المدرس  الشجاعة كالجرأةعبارة ) -
عمرو محمد, (, كتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة .352%(, بمتكسط حسابى )24522)
القمؽ كالخكؼ فى كالتى ترل أف المسرح المدرسى يساعد عمى التحرر مف  (2018)

المكاقؼ المحرجة مف كجية نظر الطالب فى المجاؿ النفسى لممقياس بمتكسط حسابى 
(35.2    5) 
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 "دائًما"(, فى مستكل تشعر بالمتعة عند قيامؾ بالتمثيؿ ف  المسرح المدرس عبارة ) -
عمرو (, كتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة 3522%(, بمتكسط حسابى )27527بنسبة )
كالتى ترل أف ربط المكاد الدراسية بالمسرح يجعؿ مف التمثيؿ كسيمة  (2018)محمد, 

فعالة لتبسيط المناىج الدراسية مف كجية نظر الطالب فى المجاؿ التعميمى لممقياس 
 (5  35.2بمتكسط حسابى )

مف يعزز المسرح المدرس  مف قدرتؾ عم  التحدث بثقة أماـ الجميكر عبارة ) -
(, 3523%(, بمتكسط حسابى )27522بنسبة ) "دائًما"فى مستكل ف(, معممي, ك زمالء

كالتى ترل أف المسرح المدرسى  (2018عمرو محمد, )كتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة 
ينمى لدل المشاركيف ميارة التحث أماـ اآلخريف فى المجاؿ الثقافى لممقياس بمتكسط 

يةرس المسرح المدرسى )رة (, كفى المجاؿ النفسى لممقياس تتفؽ مع عبا35.2حسابى )
 (5  3500فى مستكل أحياننا بمتكسط حسابى ) (فى المشاركيف الثقة بالنفس

يقكـ المعمـ المشرؼ عم  النشاط المسرح  بإشراؾ التالميذ ف  إعداد عبارة ) -
%(, بمتكسط حسابى 22527بنسبة ) "دائًما"مستكل  (, فىالمسرحيات المدرسية

كالتى ترل أف  (2018عمرو محمد, )(, كتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة كؿ مف 3524)
المسرح المدرسى ينمى دافعية المشاركة نحك العمؿ الجماعى مف كجية نظر الطالب 

 ,Jessica Brock(, كدراسة 3540فى المجاؿ المةكل لممقياس بمتكسط حسابى )

ترل أف دمج فنكف المسرح ف  المناىج الدراسية يجعؿ الطالب يشارككف كالتى  (2011)
 جميعيـ كيكفر كسيمة إضافية لتدريس كتقييـ المتعمميف5

يزيد المسرح المدرس  , ترم أف لممسرح المدرس  فكائد تربكية ىامةجاءت عبارات ) -
بنسبة  "دائًما"فى مستكل  (,مف قدرتؾ عم  اكتشاؼ المكاىب المكجكدة لديؾ

عمرو محمد, (, كتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة 3542%(, بمتكسط حسابى )22522)
كالتى ترل أف المسرح المدرسى يراعى مكاىب المشاركيف األدبية كالفنية مف  (2018)

( فى مستكل 35.0كجية نظر الطالب فى المجاؿ الثقافى لممقياس بمتكسط حسابى )
 أحياننا5  

بنسبة  "دائًما"فى مستكل  (,المدرس  عم  اإللقاء الجيدعكدؾ المسرح عبارة )ي -
 (35725%(, بمتكسط حسابى )22)
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ف المسرح المدرس  يكسبؾ خبرات كميارات يصعب عميؾ تعمميا ف  أترم عبارة ) -
 (357.5%(, بمتكسط حسابى )2.527بنسبة ) "دائًما"(, فى مستكل الصؼ

بنسبة  "دائًما"(, فى مستكل المدرسيةيقكـ معممؾ بإعداد المسرحيات عبارة ) -
 (35745%(, بمتكسط حسابى )24)
بنسبة  "دائًما"مستكل  ( فىالقياـ بالتمثيؿ يعكدؾ التحدث بمةة عربية فصح عبارة ) -
عمرو محمد, (, كتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة 3502%(, بمتكسط حسابى )42)
ركة لةكية مف كجية نظر كالتى ترل أف المسرح المدرسى يكسب الطالب ث (2018)

 (5  3574الطالب فى المجاؿ المةكل لممقياس بمتكسط حسابى )
فى مستكل  (,يساعدؾ المسرح المدرس  عم  حفظ النصكص الشعرية كالنثريةعبارة ) -

(, كتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة 3532%(, بمتكسط حسابى )72522بنسبة ) "أحياًنا"
كالتى ترل أف المسرح المدرسى يساعد عمى تحكيؿ المكاد  (2018عمرو محمد, )

الجافة إلى مكاد سمسمة يمكف استيعابيا بسيكلة كيسر فى المجاؿ التعميمى لممقياس 
 (5   35.2بمتكسط حسابى )

, تحتكم المدرسة عم  مكاف مناسب إلقامة المسرحيات المدرسيةجاءت عبارات ) -
 "أحياًنا"(, فى مستكل ض التالميذ المتميزيفيقتصر تطبيؽ المسرح المدرس  عم  بع

(, كتتفؽ ىذه النتيجة مع نتائج الدراسة 3543%(, بمتكسط حسابى )27522بنسبة )
الحالية مف استجابات أخصائى المسرح المدرسى عينة الدراسة كما ىك كاضح فى 

(, عمى عبارة )يكجد مسرح مدرسى بالمدرسة التى تعمؿ بيا(, كالتى 3.الجدكؿ )
 (5 3524%(, بمتكسط حسابى )72اءت فى مستكل "أحياننا" بنسبة )ج
(, فى مستكل يقتصر النشاط المسرح  ف  المدرسة عم  المناسبات الكطنيةعبارة ) -

 (5205.%(, بمتكسط حسابى )0527.بنسبة ) "نادرًا"
بنسبة  "نادرًا"(, فى مستكل يتـ تطبيؽ المسرحيات المدرسية ف   رفة الصؼعبارة ) -
عالء محمد, (, كتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة 2572%(, بمتكسط حسابى )73)
كالتى تكضح عدـ كجكد حصة مخصصة لممارسة أنشطة المسرح المدرسى  (2105)

 فى الجدكؿ الدراسى5 
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بنسبة  "نادرًا"(, فى مستكل بالممؿ عند عرض المسرحيات المدرسية تشعرعبارة ) -
 (25015)%(, بمتكسط حسابى 20555)
(, فى مستكل تقتصر المسرحيات المدرسية عم  حكار بسيط بيف تمميذيفعبارة ) -

 (25025%(, بمتكسط حسابى )22533بنسبة ) "نادرًا"

تحكؿ كجكد مجمكعة مف المعكقات التى  (2., )(3.) يف السابقيفجدكليتبيف مف ال
أخصائى مف كجيو نظر فى مدارس محافظة دمياط دكف تفعيؿ المسرح المدرسى 

 , كمف ىذه المعكقات ما يمى:المسرح المدرسى كالطالب عينة الدراسة
 عدـ كجكد مسرح مدرسى بالمدرسة5  -
 عدـ كجكد حصة مخصصىة فى الجدكؿ الدراسى لممارسة النشاط المسرحى5  -
 قصكر االمكانات المتاحة مف ديككر, كاضاءة, كمالبس لتنفيذ النشاط المسرحى5 -
 المختصيف عند اإلعداد لممسرحيات المدرسية5 عدـ األخذ برأل -
 الكتابة المسرحية عمالن شائقنا بالنسبة ألخصائى المسرح المدرسى5 -
ضعؼ الثقافة المسرحية, كعدـ اىتماـ إدارة المدرسة كمؤسسات المجتمع المحمى  -

 بالنشاط المسرحى5 
 المسرح المدرسى5 كجكد قصكر ممحكظ فى عدد الدكرات التدريبية المقدمة ألخصائى  -
 يقتصر تطبيؽ المسرح المدرسى عمى بعض الطالب المتميزيف5 -

 البحث ومناقشتيا: المتعمقة بفروض عرض النتائج ثانًيا:
 الخاصة بالبحث كىى كالتالى: كفقنا لترتيب الفركض الدراسة فركضنتائج يتـ عرض 

 والذى ينص عمى: الفرض األول
بيف يراء أخصائى المسرح المدرسى فى إجاباتيـ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية   

 عمى الدرجة الكمية الستبانة كاقع المسرح المدرسى تةزل لمتةير النكع5
 كلمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض استخدمت الباحثة اختبار "ماف كيتنى" لمعينات المسقمة

فى  أخصائى المسرح المدرسىلمتحقؽ مف داللة الفركؽ بيف متكسطى رتب درجات 
, كجاءت كفقنا لمتةير النكع إجاباتيـ عمى الدرجة الكمية الستبانة كاقع المسرح المدرسى

 (:0.النتائج كما ىى مبينة فى الجدكؿ )
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فى إجاباتيم عمى  أخصائى المسرح المدرسى(: داللة الفروق بين متوسطى رتب درجات 14جدول )
 متغير النوعوفًقا ل الدرجة الكمية الستبانة واقع المسرح المدرسى

متوسط  ن النوع
 الرتب

مجموع 
 الرتب

مستوى  (Z)قيمة 
 الداللة

 2035.4 ..345 7. ذكر
45.7 45422 

 0775.4 34572 32 أنثى

 رتب عدـ كجكد فركؽ دالة احصائيان بيف متكسطى( 0.مف جدكؿ ) تبيف
 كاقع الستبانة الكمية الدرجة عمى إجاباتيـ فى أخصائى المسرح المدرسى درجات
( كمستكل الداللة 45.7" )Zالمدرسى تبعنا لمتةير النكع, حيث بمةت قيمة " المسرح

 5, ويدل ذلك عمى تحقق الفرض البديل لمفرض االحصائى األول لمبحث(45422)
كيعنى ذلؾ عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط درجات الذككر,     

 الكمية الدرجة سى عمى إجمالىكمتكسط درجات اإلناث مف أخصائى المسرح المدر 
أف كؿ مف الجنسيف مف أخصائى المدرسى, كتفسر الباحثة ذلؾ  المسرح كاقع الستبانة

المسرح المدرسى ينتمكف إلى بيئة تعميمية كاجتماعية كثقافية كاحدة, كيكاجيكف نفس 
المشكالت فى ىذه المدارس, كيمتازكف بمستكيات متقاربة فى المعرفة )النظرية 

كالتى أثبتت عدـ  (2018عمرو محمد ,)تتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة بيقية(, ك كالتط
كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف أخصائى المسرح المدرسى مف الذككر كاإلناث 

(, ..452عمى إجمالى مقياس الدكر التربكل لممسرح المدرسى, حيث بمةت قيمة )ت( )
 كىى قيمة  ير دالة إحصائينا5  

 الثانى والذى ينص عمى:الفرض 

تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف يراء أخصائى المسرح المدرسى فى إجاباتيـ   
 عمى الدرجة الكمية الستبانة كاقع المسرح المدرسى تةزل لمتةير المؤىؿ العممى5

كلمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض استخدمت الباحثة اختبار "كركسكاؿ كاليس" لمعينات 
أخصائى المسرح لمتحقؽ مف داللة الفركؽ بيف متكسطات رتب درجات  المسقمة
 عينة البحث فى إجاباتيـ عمى الدرجة الكمية الستبانة كاقع المسرح المدرسى المدرسى

 (:..كفقان لمتةير المؤىؿ العممى, كجاءت النتائج كما ىى مبينة فى الجدكؿ )
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عينة البحث فى  أخصائى المسرح المدرسىدرجات رتب  (: داللة الفروق بين متوسطات15جدول )
درسى وفقًا لمتغير المؤىل إجاباتيم عمى الدرجة الكمية الستبانة واقع المسرح الم

 العممى

مستوى  (Hقيمة ) متوسط الرتب ن المؤىل الدراسى
 الداللة

 05.4. . معيد إعداد المعمميف 

 33522 30 قسـ مسرح -بكالكريكس تربية نكعية 45322 .352
أخرل تذكر/ بكالكريكس تربية ليسانس 

 لةة عربية   
.. .4520 

 رتب عدـ كجكد فركؽ دالة احصائيان بيف متكسطات( ..مف جدكؿ ) يتبيف
 الكمية الدرجة عمى إجاباتيـ فى البحث عينة أخصائى المسرح المدرسى درجات
" Hبمةت قيمة "العممى, حيث  المؤىؿ لمتةير كفقان  المدرسى المسرح كاقع الستبانة

ويدل ذلك عمى تحقق الفرض البديل لمفرض (, 45322( كمستكل الداللة ).352)
 5االحصائى الثانى لمبحث

 كيعنى ذلؾ تقارب متكسطات درجات أخصائى المسرح المدرسى عينة البحث كفقان     
المدرسى, كتفسر  المسرح كاقع الستبانة الكمية الدرجة عمى إجاباتيـ العممى فى لممؤىؿ

الباحثة عدـ كجكد فركؽ بيف متكسطات درجات أخصائى المسرح المدرسى كفقنا 
لمؤىميـ العممى, إلى أف معظـ اخصائى المسرح المدرسى ميما اختمفت الشيادة العممية 
التى يحممكنيا, فإنيـ لـ يتمقكا معمكمات كافية أثناء إعدادىـ قبؿ الخدمة عمى استخداـ 

ى بشكؿ مناسب, كىذا ما يؤكد أف التأىيؿ األكاديمى ألخصائى المسرح المسرح المدرس
المدرسى ضمف مشكالت المسرح المدرسى, ىذا األمر جعؿ مؤىؿ أخصائى المسرح 
المدرسى عامؿ  ير مؤثر فى كصؼ كاقع المسرح المدرسى فى المدارس اإلعدادية 

ة محمد عبد دراسكالثانكية بمحافظة دمياط, كنجد تفسير ىذه النتيجة فى 
ؿ الحالى ألخصائى المسرح المدرسى يالتى بينت نتائجيا أف التأى, ك (2010الحميم,)

 بكميات التربية النكعية ال يؤىمو التأىيؿ الكافى إلدارة النشاط المسرحى بالمدارس5
 الفرض الثالث والذى ينص عمى: 
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ى إجاباتيـ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف يراء أخصائى المسرح المدرسى ف  
 عمى الدرجة الكمية الستبانة كاقع المسرح المدرسى تةزل لمتةير عدد سنكات الخبرة5

كلمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض استخدمت الباحثة اختبار "كركسكاؿ كاليس" لمعينات 
أخصائى المسرح لمتحقؽ مف داللة الفركؽ بيف متكسطات رتب درجات  المسقمة
 عينة البحث فى إجاباتيـ عمى الدرجة الكمية الستبانة كاقع المسرح المدرسى المدرسى

 (:2.كفقان لمتةير عدد سنكات الخبرة, كجاءت النتائج كما ىى مبينة فى الجدكؿ )
عينة البحث فى  أخصائى المسرح المدرسى(: داللة الفروق بين متوسطات رتب درجات 16جدول )

ى وفقًا لمتغير عدد سنوات ستبانة واقع المسرح المدرسإجاباتيم عمى الدرجة الكمية ال
 الخبرة

مستوى  (H)قيمة  متوسط الرتب ن سنوات الخبرة
 الداللة

 4523. 2 سنكات  .أقؿ مف 

 35.7. 3. سنكات4.إلى  .مف  .4544 4523.

 37522 33 سنكات   4.أكثر مف 

 درجات رتب متكسطاتكجكد فركؽ دالة احصائيان بيف ( 2.يتضح مف جدكؿ )
 كاقع الستبانة الكمية الدرجة عمى إجاباتيـ فى البحث عينة أخصائى المسرح المدرسى

H( ".4523 )الخبرة, حيث بمةت قيمة " سنكات عدد لمتةير كفقان  المدرسى المسرح
 5ويدل ذلك عمى تحقق الفرض االحصائى الثالث لمبحث(, .4544كمستكل الداللة )

اختالفنا بيف متكسطات درجات أخصائى المسرح المدرسى يعنى ذلؾ كجكد 
 عمى إجاباتيـ سنكات( فى4.عينة البحث ذكل الخبرة, لصالح )ذكل خبرة أكثر مف 

(, كتتفؽ ىذه مع 7522.المدرسى, بمتكسط ) المسرح كاقع الستبانة الكمية الدرجة
كالتى ترل أف ىناؾ اختالفنا بيف ذكل الخبرة مف )سنة  (2018عمرو محمد ,)دراسة 

سنكات(, لصالح األعمى 4.سنكات(, كبيف ذكل الخبرة مف )ذكل خبرة  .إلى أقؿ مف 
 (454.5بفرؽ داؿ إحصائينا عند مستكل داللة )

 الفرض الرابع والذى ينص عمى:
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الدرجػػة الكميػػة تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف يراء الطػػالب فػػى إجابػػاتيـ عمػػى   
 الستبانة كاقع المسرح المدرسى تةزل لمتةير النكع5

لمتحقؽ  كلمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض استخدمت الباحثة اختبار "ت" لمعينات المسقمة
مف داللة الفركؽ بيف متكسطى درجات الذككر كاإلناث مف طالب عينة البحث فى 

لمدرسى, كجاءت النتائج كما ىى إجاباتيـ عمى الدرجة الكمية الستبانة كاقع المسرح ا
 (:7.مبينة فى الجدكؿ )

(: داللة الفروق بين متوسطى رتب درجات الذكور واإلناث من طالب عينة البحث فى 17جدول )
 ية الستبانة واقع المسرح المدرسىإجاباتيم عمى الدرجة الكم

متوسط  ن النوع
 الدرجات

االنحراف 
درجات  قيمة )ت( المعيارى

 الحرية
 مستوى
 الداللة

 ..25 02523 344 الذككر
4577 224 45000 

 25.0 025.7 344 اإلناث

( عدـ كجكد فركؽ دالة احصائيان بيف متكسطى درجات 7.مف جدكؿ ) يتبيف     
الذككر كاإلناث مف طالب عينة البحث فى إجاباتيـ عمى الدرجة الكمية الستبانة كاقع 

ويدل  ,(45000( كمستكل الداللة )4577)المسرح المدرسى, حيث بمةت قيمة "ت" 
 االحصائى الرابع لمبحث. البديل لمفرض ذلك عمى تحقق الفرض

كيعنى ذلؾ عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط درجات الذككر,       
 الستبانة الكمية الدرجة عمى إجمالى ات اإلناث مف الطالب عينة البحثكمتكسط درج

المدرسى, كيرجع ذلؾ إلى أف النشاط المسرحى بالمدرسة مرتبط بأنشطة  المسرح كاقع
تربكية أخرل, سكاء أكانت لةكية أك فنية كالمكسيقى كالرسـ أك اجتماعية كجميعيا عمى 
اختالفيا تمبى احتياجات الطالب ميما اختمفت مكاىبيـ, كتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة 

كد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف كالتى أثبتت عدـ كج (2018عمرو محمد ,)
الطالب مف الذككر كاإلناث عمى إجمالى مقياس الدكر التربكل لممسرح المدرسى, حيث 

 (, كىى قيمة  ير دالة إحصائينا عند أل مستكل داللة53445.بمةت قيمة )ت( )
 الفرض الخامس والذى ينص عمى:
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إجابػػاتيـ عمػػى الدرجػػة الكميػػة تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف يراء الطػػالب فػػى   
 الستبانة كاقع المسرح المدرسى تةزل لمتةير الصؼ الدراسى لكؿ مرحمة دراسية5

كلمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض استخدمت الباحثة اختبار "تحميؿ التبايف األحادل" 
لمتحقؽ مف داللة الفركؽ بيف متكسطات درجات الطالب عينة البحث فى إجاباتيـ عمى 

مية الستبانة كاقع المسرح المدرسى تةزل لمتةير الصؼ الدراسى لكؿ مرحمة الدرجة الك
 (:4.دراسية, كجاءت النتائج كما ىى مبينة فى الجدكؿ )

(: داللة الفروق بين متوسطات درجات الطالب عينة البحث فى إجاباتيم عمى الدرجة 18جدول )
 لدراسى لكل مرحمة دراسيةر الصف االكمية الستبانة واقع المسرح المدرسى تغزى لمتغي

المرحمة 
مجموع  مصدر التباين التعميمية

 المربعات
درجات 
 الحرية

متوسط 
مستوى  قيمة )ف( المربعات

 الداللة

المرحمة 
 االعدادية

 3445.2 3 04.5.4 بيف المجمكعات
 527.. 27. 32.4527 داخؿ المجمكعات .4544 .257.

   22. 37245.2 الكمى

المرحمة 
 الثانكية

 375.4 3 5.2.. بيف المجمكعات
 7527 27. 0.3522. داخؿ المجمكعات .4543 2570

   22. 475.3.. الكمى

( كجكد فركؽ دالة احصائيان بيف متكسطات درجات الطالب 4.مف جدكؿ ) يتبيف    
لمتةير  عينة البحث فى إجاباتيـ عمى الدرجة الكمية الستبانة كاقع المسرح المدرسى كفقان 

( .257." لممرحمة االعدادية )Hالصؼ الدراسى لكؿ مرحمة دراسية, حيث بمةت قيمة "
( كمستكل الداللة 2570" لممرحمة الثانكية )H(, كبمةت قيمة ".4544كمستكل الداللة )

 االحصائى الخامس لمبحث. لفرضويدل ذلك عمى تحقق ا (,.4543)
جات طالب المرحمة اإلعدادية عينة يعنى ذلؾ كجكد اختالفنا بيف متكسطات در   

 الستبانة الكمية الدرجة عمى إجاباتيـ البحث, لصالح )الصؼ الثالث اإلعدادل( فى
(, كما اتضح كجكد اختالفنا بيف 527..) حسابى المدرسى, بمتكسط المسرح كاقع

متكسطات درجات طالب المرحمة الثانكية عينة البحث, لصالح )الصؼ األكؿ الثانكل( 
 حسابى المدرسى, بمتكسط المسرح كاقع الستبانة الكمية الدرجة عمى جاباتيـإ فى
(, كيمكف تفسير ىذه النتيجة إلى أف الطالب ذكل الصفكؼ األعمى يمتمككف 7527)
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الميارات كالقدرات الكافية التى تساعدىـ عمى التكظيؼ األفضؿ لممسرح المدرسى, كما 
الحظت الباحثة أثناء التطبيؽ أف الطالب ذككل الصفكؼ األعمى  البنا ما يتـ االعتماد 

ح المدرسى فى تكظيؼ المسرح فى المدرسة, فيما عدا عمييـ مف قبؿ أخصائى المسر 
 الصؼ الثانى كالثالث الثانكل لعدـ التزاميـ بالحضكر بالمدرسة5

 الفرض السادس والذى ينص عمى:
تكجػػػد فػػػركؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية بػػػيف يراء طػػػالب المرحمػػػة اإلعداديػػػة كيراء طػػػالب   

 ستبانة كاقع المسرح المدرسى5المرحمة الثانكية فى إجاباتيـ عمى الدرجة الكمية ال
لمتحقػؽ  كلمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض اسػتخدمت الباحثػة اختبػار "ت" لمعينػات المسػقمة

مػػػف داللػػػة الفػػػركؽ بػػػيف متكسػػػطى درجػػػات طػػػالب المرحمػػػة االعداديػػػة كطػػػالب المرحمػػػة 
الثانكية بعينػة البحػث فػى إجابػاتيـ عمػى الدرجػة الكميػة السػتبانة كاقػع المسػرح المدرسػى, 

 (:2.جاءت النتائج كما ىى مبينة فى الجدكؿ )ك 
(: داللة الفروق بين متوسطى درجات طالب المرحمة االعدادية وطالب المرحمة الثانوية 19جدول )

 ية الستبانة واقع المسرح المدرسىبعينة البحث فى إجاباتيم عمى الدرجة الكم

متوسط  ن المرحمة التعميمية
 الدرجات

االنحراف 
درجات  )ت( قيمة المعيارى

 الحرية
مستوى 
 الداللة

 2573 00547 344 المرحمة االعدادية
2544 224 4544. 

 .357 03543 344 المرحمة الثانكية

( كجكد فركؽ دالة احصائيان بيف متكسطى درجات طالب 2.مف جدكؿ ) يتبيف     
الدرجة الكمية  عينة البحث فى إجاباتيـ عمىلعدادية كطالب المرحمة الثانكية المرحمة اال

( كمستكل الداللة 2544الستبانة كاقع المسرح المدرسى, حيث بمةت قيمة "ت" )
 االحصائى السادس لمبحث.لفرض ويدل ذلك عمى تحقق ا ,(.4544)

يعنى ذلؾ كجكد اختالفنا بيف متكسطات درجات طالب المرحمة اإلعدادية    
المرحمة طالب لصالح ) كمتكسطات درجات طالب المرحمة الثانكية عينة البحث,

المدرسى, ىذا ما  المسرح كاقع الستبانة الكمية الدرجة عمى إجاباتيـ اإلعدادية( فى
يجعؿ مف نكع المرحمة التعميمية عامؿ مؤثر فى كصؼ كاقع المسرح المدرسى 

 بالمدارس اإلعدادية كالثانكية بمحافظة دمياط5
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 ممخص نتائج البحث:
جاء االتجاه العاـ لكاقع المسرح المدرسى مف كجية نظر أخصائى المسرح  .1

لمتقييـ الكمى لجميع العبارات بمتكسط حسابى "دائماً"  فى مستكلالمدرسى 
عبارات ما بيف م" ل3تراكحت قيـ "كا, ك %(40540( ككزف نسبى )35.2)
 (, مما.4544( كجميعيا دالة احصائيان عند مستكل )224542 - 2.45.4)

أخصائى المسرح يراء  كياتيدؿ عمى كجكد فركؽ دالة احصائيان بيف مست
 5عينة البحث نحك كاقع المسرح المدرسى المدرسى

 فى مستكلجاء االتجاه العاـ لكاقع المسرح المدرسى مف كجية نظر الطالب  35
( ككزف نسبى 3502ى )حسابلمتقييـ الكمى لجميع العبارات بمتكسط "دائماً" 

( 234504  –  40544" لعبارات ما بيف )3تراكحت قيـ "كاك  %(,4.54)
(, مما يدؿ عمى كجكد فركؽ دالة .4544كجميعيا دالة احصائيان عند مستكل )

 5احصائيان بيف مستكيات يراء الطالب عينة البحث نحك كاقع المسرح المدرسى
مف فى مدارس محافظة دمياط جاءت أىـ معكقات تفعيؿ المسرح المدرسى  25

عدـ ظر أخصائى المسرح المدرسى كالطالب عينة الدراسة متمثمة فى كجيو ن
كجكد مسرح مدرسى بالمدرسة, عدـ كجكد حصة مخصصىة فى الجدكؿ 
الدراسى لممارسة النشاط المسرحى, قصكر االمكانات المتاحة مف ديككر, 
كاضاءة, كمالبس لتنفيذ النشاط المسرحى, كعدـ اىتماـ إدارة المدرسة 

جتمع المحمى بالنشاط المسرحى كضعؼ الثقافة المسرحية, كجكد كمؤسسات الم
 قصكر ممحكظ فى عدد الدكرات التدريبية المقدمة ألخصائى المسرح المدرسى5

عدـ كجكد فركؽ داالة إحصائينا بيف متكسط درجات الذككر, أثبت البحث  05
 عمى إجاباتيـ كمتكسط درجات اإلناث مف أخصائى المسرح المدرسى فى

Z( "45.7 )حيث بمةت قيمة ", المدرسى المسرح كاقع الستبانة الكمية الدرجة
(, كيدؿ ذلؾ عمى تحقؽ الفرض البديؿ لمفرض 45422كمستكل الداللة )

 االحصائى األكؿ لمبحث5
 درجات رتب عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائينا بيف متكسطاتأثبت البحث  5.

 الكمية لدرجةا عمى إجاباتيـ فى البحث عينة أخصائى المسرح المدرسى
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العممى, حيث بمةت قيمة  المؤىؿ لمتةير كفقان  المدرسى المسرح كاقع الستبانة
"H( "352.( كمستكل الداللة )كيدؿ ذلؾ عمى تحقؽ الفرض البديؿ 45322 ,)

 لمفرض االحصائى الثانى لمبحث5
أخصائى  درجات رتب كجكد فركؽ دالة احصائيان بيف متكسطاتأثبت البحث  25

 كاقع الستبانة الكمية الدرجة عمى إجاباتيـ فى البحث عينة المدرسىالمسرح 
الخبرة لصالح أفراد العينة مف ذكل  سنكات عدد لمتةير كفقان  المدرسى المسرح

( كمستكل الداللة 4523." )Hسنكات, حيث بمةت قيمة "4.خبرة أكثر مف 
 (, كيدؿ ذلؾ عمى تحقؽ الفرض االحصائى الثالث لمبحث4544.5)

متكسط درجات الذككر, عدـ كجكد فركؽ دالة احصائيان بيف أثبت البحث  75
فى إجاباتيـ عمى الدرجة كمتكسط درجات اإلناث مف الطالب عينة البحث 

( كمستكل 4577الكمية الستبانة كاقع المسرح المدرسى, حيث بمةت قيمة "ت" )
ئى االحصا البديؿ لمفرض كيدؿ ذلؾ عمى تحقؽ الفرض ,(45000الداللة )

 الرابع لمبحث5
كجكد فركؽ دالة احصائيان بيف متكسطات درجات الطالب عينة أثبت البحث  45

البحث فى إجاباتيـ عمى الدرجة الكمية الستبانة كاقع المسرح المدرسى كفقان 
" لممرحمة Hلمتةير الصؼ الدراسى لكؿ مرحمة دراسية, حيث بمةت قيمة "

, لصالح )الصؼ الثالث (.4544( كمستكل الداللة ).257.االعدادية )
" لممرحمة الثانكية H, كبمةت قيمة "(527..اإلعدادل( بمتكسط حسابى )

لصالح )الصؼ األكؿ الثانكل( بمتكسط  (,.4543( كمستكل الداللة )2570)
 االحصائى الخامس لمبحث5 لفرضكيدؿ ذلؾ عمى تحقؽ ا(, 7527حسابى )

ى درجات طالب المرحمة كجكد فركؽ دالة احصائيان بيف متكسطأثبت البحث  25
عينة البحث فى إجاباتيـ عمى الدرجة الكمية لاالعدادية كطالب المرحمة الثانكية 

( كمستكل الداللة 2544الستبانة كاقع المسرح المدرسى, حيث بمةت قيمة "ت" )
لفرض كيدؿ ذلؾ عمى تحقؽ الصالح )طالب المرحمة اإلعدادية(,  (.4544)

 االحصائى السادس لمبحث5
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 صور المقترح:الت
 والذى ينص عمى: لإلجابة عمى السؤال الثالث

 رحمػػػة اإلعداديػػػة كالثانكيػػػةالتصػػػكر المقتػػػرح لتفعيػػػؿ المسػػػرح المدرسػػػى بمػػػدارس الممػػػا   
 ؟بمحافظة دمياط

بعمؿ تصكر مقترح يتضمف عددنا مف كلإلجابة عمى ىذا التساؤؿ قامت الباحثة    
 المنطمقات, الخطكات الضركرية لتفعيؿ المسرحاألسس, األىداؼ, النقاط المتمثمة فى )

 , يليات التنفيذ, يليات المتابعة كالتقكيـ(5 المدرسى
 . األسس التى يقوم عمييا التصور المقترح:1
 يقوم التصور المقترح عمى مجموعة من األسس ىى:  

أ5 الدراسات السابقة فى مجاؿ المسرح المدرسى, كما انتيت إليو ىذه الدراسات مف 
 نتائج كمقترحات5

 ب5 اإلطار النظرل لمدراسة الحالية5
 ج5 المؤشرات الخاصة باستبانة كاقع المسرح المدرسى5

 د5 نتائج الدراسة الميدانية كالتى اعتمدت فييا الباحثة عمى:
5 مقابالت شخصية مع أخصائى كمكجيى المسرح المدرسى فى المدارس اإلعدادية .

 كالثانكية بمحافظة دمياط 5
تحميؿ كتفسير نتائج كأدكات الدراسة, كالتى قامت الباحثة بتطبيقيا عمى أخصائى 5 3

 المسرح المدرسى كطالب المرحمة اإلعدادية كالثانكية بمحافظة دمياط5
 . أىداف التصور المقترح:2
يسعى التصكر المقترح لتفعيؿ المسرح المدرسى مف قبؿ )أخصائى المسرح المدرسى,   

كالطالب( فى المدارس اإلعدادية كالثانكية التابعة لإلدارات التعميمية المختمفة بمحافظة 
 دمياط, فى ضكء كاقع المسرح المدرسى, كذلؾ مف خالؿ تحقيؽ األىداؼ اآلتية:

 مسرح المدرسى فى المجتمع المدرسى5أ5 التأكيد عمى أىمية دكر ال
جراءات قد تساعد أخصائى المسرح المدرسى بالشكؿ األفضؿ5  ب5 تقديـ يليات كا 

ج5 إمداد الطالب بالمعمكمات كالمعارؼ التى تعمؽ نظرتيـ بالحياة, كتعرفيـ البيئة مف 
 حكليـ5
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كاالستكشاؼ د5 تنمية قدرات الطالب العقمية المختمفة كتنمية حب االستطالع كالبحث 
 كالكشؼ عف مكاىبيـ المختمفة فى مجاالت الفكر كالفنكف المختمفة5

 . منطمقات التصور المقترح:3
 ينطمق ىذا التصور من خالل مجموعة من األسس وىى كما يمى:  

أ5 ككف العممية التعميمية عممية إنسانية فى المقاـ األكؿ, تنفذ داخؿ مؤسسة إنسانية, 
 الرئيسى لعممية التعمـ5 كككف )الطالب( المحكر

ب5 أصبح المسرح المدرسى فى ظؿ التربية الحديثة مككننا ميمنا مف مككنات المنيج 
 الدراسى الذل تقدمو المدرسة لطالبيا5

ج5 الدكر الذل يمعبو المسرح المدرسى فى زيادة فاعمية العممية التربكية, كعدـ تحجيميا 
 داخؿ جدراف الةرؼ الدراسية5

النظـ التعميمية كتحسيف جكدتيا كالمساعدة فى تنفيذ برامج تعميمية  د5 رفع كفاءة
خراج المدرسة مف عزلتيا عف المجتمع كالحياة5  مدرسية مف خالؿ المسارح المدرسية, كا 
ق5 األىمية الكبيرة لممسرح المدرسى فى تطكير معارؼ الطالب كتشكيؿ اتجاىاتيـ 

 كتعديؿ سمككياتيـ, كترسيي القيـ كالمفاىيـ لدييـ5 
  . الخطوات الضرورية لتفعيل المسرح المدرسى:4
 .  تحديد األىداف التعميمية التى تيدف إلييا المسرحية المدرسية:1

الرئيسية لممسرحية حقيقية, كأف يككف الحكار الذل يتـ بيف أ5 أف تككف الشخصيات 
الشخصيات, كما يصدر عنيا مف حركات تتناسب كطبيعة العصر الذل تركل 

 المسرحية أحداثو5
ب5 أف يككف تتابع األحداث فى المسرحية المدرسية كما حدث فى الكاقع, ككما كرد فى 

 الكتاب المدرسى5
كقيـ كحقائؽ مناسبة لمستكل الطالب, بحيث تساعد  ج5 أف تتضمف المسرحية معمكمات

فى اكتساب الطالب خبرات تعميمية متكاممة, يككف فييا الطالب مشاركان كليس متمقينا 
 فقط5

د5 أف يتكافر فى المسرحية عناصر التشكيؽ كاإلثارة, كأف يككف ىناؾ تكازف بيف أجزاء 
 المسرحية المدرسية5
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 معد لمتمثيل: مى لمدرس فى شكل عمل نثرى. إعادة صياغة المحتوى التعمي2
كىذه الجزئية ىى التحدل الحقيقى لممعمـ أك أخصائى المسرح المدرسى, كذلؾ أف    

 صيا ة المحتكل التعميمى فى شكؿ مسرحية يحتاج إلى ميارات خاصة5
كيجب أف نشير ىنا أف صيا ة المحتكل إلى مسرحية, ال يعنى إطالقان أف يتحكؿ   

المعمـ إلى مؤلؼ, كال أف يتحكؿ الطالب إلى ممثؿ, بؿ إف اليدؼ مف ذلؾ ىك استخداـ 
المسرحية كمدخؿ لمتدريس يعتمد عمى ايجابية المتعمـ, كيحقؽ المتعة فى عممية التعميـ, 

 كىذا يتطمب:
 اؼ الدرس عند تحكيؿ المحتكل إلى حكار مسرحى5مراعاة أىدأ5 

اشتماؿ عبارات الحكار عمى عناصر كؿ مف الحقائؽ كالمفاىيـ كالتعميمات ب5 
 كاالتجاىات التى يتضمنيا مكضكع الدرس5

 مراعاة الخبرة المةكية لمطالب فى صيا ة الحكار المسرحى5ج5 
 مراعاة الكقت المخصص لعرض المسرحية فى المدرسة5د5 
 تحديد األنشطة كالتجييزات التى قد يحتاجيا استخداـ المسرحية كمدخؿ لمتدريس55 ق

أف يعمد معممى المكاد المختمفة بمساعدة أخصائى المسرح المدرسى إلى تحكيؿ ك5 
بعض الدركس المنيجية إلى مشاىد تمثيمية يقكـ الطالب بتنفيذىا, فتُقرأ, كتكزع 

كفى ضكء التنفيذ يتـ انتقاء العناصر الفنية ذات األدكار, كيتـ التدريب عمى أدائيا, 
 االمكانات فى ىذا المجاؿ, كنشكؿ منيـ فرقة التمثيؿ5

ينبةى أف تككف النصكص المسرحية ىادفة تعزز القيـ, كتةرس المفاىيـ, كتعدؿ ز5 
السمكؾ, فتجعميـ يتذكقكف الجيد كالجميؿ كيستحسنكنو, كيرفضكف القبح كالعيب 

أمثمة المسرحيات اليادفة: المسرحيات الكطنية التى تعرفيـ بتاريي كيستيجنكنو, كمف 
كطنيـ كأمجاده كقادتو العظاـ كحضارتو العريقة, كالمسرحيات التربكية التى تيدؼ إلى 
تعزيز مبادئ التعاكف كالمساكاة بيف المكاطنيف, كتيدؼ إلى تعزيز القيـ األخالقية 

اجتماعية تيدؼ إلى تبصير الطالب كالصدؽ كاألمانة كالصبر55555, كمسرحيات 
 بمشكالت مجتمعيـ كتقاليدىا كنقد االتجاىات السمبية كالكشؼ عف انعكاساتيا الضارة5

االعتناء بأسمكب المسرحية, إضافة إلى مضمكنيا, لتكسيع ثقافة الطالب كتقكية ح5 
بيـ عمى لةتيـ كتعكيدىـ سالمة النطؽ بالمةة السميمة كالقدرة عمى التعبير بيا, كتدري
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الفصاحة كاألداء الجيد كجعميـ قادريف عمى التعبير السميـ, مما يساعدىـ عمى التفاىـ 
مع اآلخريف فى حياتيـ العممية, عمى أف تككف المسرحيات المختارة مالئمة لمدارؾ 

 الطالب كمستكيات نمكىـ العقمى كالنفسى5
مناقشة الطالب فيما قامكا ط5 كأخيرنا يتـ تقكيـ المسرحية كتشمؿ ىذه الخطكة مايمى: 

بتمثيمو, كالتركيز عمى الجكانب ذات المةزل فى المسرحية, كاالشادة ببعض المكاقؼ 
االيجابية لبعض الشخصيات فى المسرحية, كنقد بعض المكاقؼ السمبية التى تصدر 
عف بعض شخصيات المسرحية, كالتكصؿ إلى استنتاجات كقيـ كمبادئ عامة تتفؽ 

 كقيـ المجتمع5
 . دور أخصائى المسرح المدرسى لتفعيل المسرح المدرسى3

أ5 يقكـ أخصائى المسرح المدرسى عمى ىذه الفرقة بالكشؼ عف المكاىب كالقدرات 
الخاصة عند الطالب كصقميا كتكجيييا كمتابعة ذلؾ, كتدريب أعضائيا عمى تمثيؿ 

اء المسرحى, بعض النصكص المسرحية بعد تنمية مكاىبيـ فى عدة نكاحى منيا: االلق
 كالتمثيؿ المسرحى, كالتذكؽ كالنقد المسرحى5

ب5 ُيكمؼ أخصائى المسرح المدرسى عمى الفرؽ التمثيمية الختيار النصكص المسرحية 
المالئمة لمتمثيؿ مف المنيج الدراسى أك مف خارجو كتحكؿ إلى حكار مسرحى, ثـ تقدـ 

 ىذه المشاىد التمثيمية لمطالب بالمدرسة5
طالب عمى تقديـ بعض المشاىد التمثيمية اإليمائية )التمثيؿ الصامت(, ج5 تدريب ال

كيترؾ ليـ حرية اختيار المكضكعات التى ير بكف فى تمثيميا تكسيعنا لمداركيـ, كمف 
المكضكعات التى تصمح لمتمثيؿ الصامت: مساعدة العجزة كالشيكخ, احتراـ الكبار فى 

ى الرياضة, كبعض المكضكعات ذات الةايات األماكف العامة, استةالؿ أكقات الفراغ ف
العالجية لبعض العيكب النفسية كالخجؿ كاالنطكاء كعدـ الثقة بالنفس, كعيكب النطؽ 

 كالتمعثـ كالثأثأة كالتيتية عند بعض الطالب5
د5 تدريب بعض الطالب عمى أداء بعض المشاىد التمثيمية الةنائية بمرافقة بعض 

 التعبيرية5اآلالت المكسيقية كالرقصات 
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تقاف  ق5 تتطمب بعض المكاقؼ فى المسرحيات إجادة الخطابة كااللقاء كسرعة البديية كا 
ميارات المحادثة, لذلؾ ينبةى أف يراعى أخصائى المسرحى ىذه األمكر عند تدريب 

 الطالب عمييا مف خالؿ النصكص المختارة لمتمثيؿ5
ك5 إخراج المسرحية يتطمب تضافر عدة جيكد مف جية صنع كتأميف المالبس المناسبة 
عداد اإلضاءة, كصنع األقنعة كاألدكات, لذا البد مف أف تتعاكف الفرؽ  لمشخصية, كا 
المختمفة بالمدرسة, فريؽ التمثيؿ مع فريؽ الرسـ كاألشةاؿ الفنية لتأميف مستمزمات 

أىداؼ المنيج األساسية كىى تعكيد الطالب عمى  المسرحية, كىذا يحقؽ ىدفنا مف
 العمؿ الجماعى كالتمسؾ بركح الفريؽ مع إنكار الذات5

ز5 أف تقاـ منافسات بيف المدارس المختمفة بالمحافظة داخؿ المرحمة التعميمية الكاحدة, 
كذلؾ لمراعاة الفركؽ الفردية فى نكعية المسابقات المسرحية المقترحة مف الكزارة 

ديرية فى تقديـ العركض المسرحية, عمى أف تعمد لجاف متخصصة إلى تقكيـ كالم
 المسرحيات الجيدة كتخصيص مكافآت لمنفذييا كلممدارس التى ترجع ليا5

 . آليات تنفيذ التصور المقترح:5
لقد عانى المسرح المدرسى الكثير مف عدـ اىتماـ إدارات المدارس بأىميتو فى  -  

الطالبية, ككثرة المعكقات التى تعيؽ تقدـ المسرح المدرسى فى عالج المشكالت 
مدارسنا بحجة أنو مضيعة لمكقت, كألنو يأتى عمى ىامش األنشطة الصفية المنفذة 
داخؿ مدارسنا أك لعدـ كجكد متخصصيف فى المسرح المدرسى, مما أدل إلى عدـ 

 كجكد صكرة كاضحة لتنشيط نشاط المسرح المدرسى كتفعيمو5
عد االطالع عمى النتائج التى تكصؿ إلييا البحث, فإف الباحثة تقدـ مجمكعة مف كب -

 اآلليات لتفعيؿ دكر المسرح المدرسة عمى النحك التالى:
وفيما يمى بعض اآلليات التى قد تساعد فى تفعيل ىذا النوع من األنشطة اليامة فى  

 مدارسنا بمحافظة دمياط:
درسى, كاعتماده فى مدارسنا كمناىجنا التربكية, أ5 ضركرة تعزيز مكانة المسرح الم

 كتكظيفو لتحقيؽ األىداؼ التربكية, ك رس القيـ العربية الصيمة المنشكدة5
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ب5 العمؿ عمى تكفير أخصائييف فنييف فى المدارس, يقدمكف خطط عمؿ سنكية, كمف 
الممكف تخصيص مشرؼ فنى لكؿ مدرستيف أك ثالثة ينسقكف مع إدارة المدرسة 

 معمميف, كذلؾ لعالج مشكمة قمة النصاب التدريسى فى مجاؿ المسرح المدرسى5كال
بداعية ضمف المنيج المقرر, كاعتماد األسمكب  ج5 تقديـ نماذج مسرحية تعميمية كا 
المسرحى فى تقديـ بعض جكانب المناىج المالئمة مع إشراؾ الطالب فى اإلعداد 

كتصكير األفكار التى ترد فى المنيج, كالتنفيذ, حيث يتكلى الطالب تجسيد الشخصيات 
 ثـ يقكـ بأدائيا أماـ الطالب5

د5 عقد المسابقات الجادة كالممكلة تجييزنا, كلتقديـ الحكافز المادية كالمعنكية لمطالب 
 المتميزيف فى نشاط المسرح المدرسى, كمتابعة ذلؾ سنكينا5

يب التدريس المعتمدة ق5 تطكير أداء المعمميف فى اعتماد المسرح أسمكبنا مف أسال
 كالقائمة عمى التنكع5

ك5 ضركرة اإلعداد المينى ألخصائى المسرح المدرسى مف خالؿ دكرات تدريبية عمى 
 العمؿ كاألداء المسرحى5

براز دكره فى تنمية الجكانب المعرفية  ز5 إقامة الندكات التى تعنى بالمسرح المدرسى كا 
 كالميارية كالكجدانية5
جيكد بعض الفرؽ المحمية التى تيتـ بالمسرح المدرسى مف خالؿ ح5 االستفادة مف 

استضافتيا فى المدارس, أك تنظيـ كفكد لمطالب لمشاىدة  عركضيا عمى خشبة 
 المسرح خارج أسكار المدرسة5

ط5 إعداد دليؿ لممسرح المدرسى يقدـ ألخصائى المسرح المدرسى النماذج المسرحية 
سرحية التربكية, أك النصكص المنيجية لمدركس المحمية كالعالمية, كالنصكص الم

 المقررة عمى المراحؿ التعميمية المختمفة, كنشرىا مف أجؿ تعميـ االستفادة منيا5
 . آليات المتابعة والتقويم:6
لكى ينجح التصكر المقترح السابؽ فى تحقيؽ أىدافو, ينبةى تنفيذ يليات لممتابعة   

 كالتقكيـ بشكؿ مستمر عمى النحك التالى:
 أ. التقويم المستمر:
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يقكـ أخصائى المسرح المدرسى بشكؿ دكرل بتقديـ الخطط التى أعدىا مسبقنا,   
جاؿ المسرح المدرسى كتكضيح مدل االستفادة منيا, كما حققتو مف أىداؼ فى م

لمطالب, كتقييـ أدائو بعد تنفيذ التصكر المقترح, إلجراء أل تعديؿ يتطمبو التنفيذ لتمؾ 
 الخطط5

 ب. التقويم السنوى:
يقكـ أخصائى المسرح المدرسى بإعداد تقرير سنكل حكؿ فاعمية التصكر المقترح   

لتفعيؿ المسرح المدرسى, كما قاـ بو أخصائى المسرح المدرسى لتفعيؿ ذلؾ الكاقع 
كتحديد الجيكد المبذكلة فى ىذا الصدد, كعرض معكقات تفعيؿ المسرح المدرسى 

 كمقترحات تالفييا فى السنكات القادمة5 

 وصيات البحث ت
  اعتمادنا عمى النتائج التى أشرنا إلييا سابقنا, يمكف تقديـ التكصيات التالية:  
 5 ينبةى تكفير مكاف مجيز بكؿ مدرسة لممارسة أنشطة المسرح المدرسى5.
 5 ضركرة االىتماـ بتقديـ العركض المسرحية اليادفة بالمدارس35
المسرح المدرسى, كى تكاكب تطكرات 5 ضركرة االىتماـ بتحديث كتطكير أىداؼ 2

 الحياة كالكاقع الفعمى لممجتمع5
5 إقامة دكرات تدريبية ألخصائى المسرح المدرسى, بشكؿ دكرل كمنظـ, كتزكيد تمؾ 0

 الدكرات بالمراجع العممية الحديثة كتجارب الدكؿ المتقدمة فى المجاؿ نظرينا كعممينا5
مارسة أنشطة المسرح المدرسى بمحافظة 5 ضركرة التصدل لمصعكبات التى تكاجو م.

 , مف أجؿ إتاحة الفرصة الكاممة لتنفيذ تمؾ األنشطة5دمياط
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 :مراجع البحث
 العربية المراجع. 1
, الممتقى المصرل تقنين نشاط المسرح المدرسى(5 34.2أحمد إبراىيـ أحمد )5 .

 ركز العربى الحديث, القاىرة5لإلبداع كالتنمية, الم
فاعمية (5 3434)إسراء عكض عبد العزيز أحمد حسيف محمد, نجية أحمد قدرل,5 3

دراسة  -برنامج مسرحى فى تنمية الكعى باليجرة  ير الشرعية لطالب المدارس الفنية
 7335-240, , جامعة المنصكرةمجمة بحوث التربية النوعية (,4.شبو تجريبية, ع)

المرحمػػة اإلعداديػػة الممارسػػيف لمنشػػاط عالقػػة طػػالب (5 1880أحمػػد محمػػد مسػػعكد )5 0
معيػػد الدراسػػات , منشــورة ررســالة ماجســتير غيــ ,اإلعالمػػ  المدرسػػ  بكسػػائؿ اإلعػػالـ

 , جامعة عيف شمس5العميا لمطفكلة

دكر المسرح المدرسى فى إدراؾ طالب المرحمة الثانكية (5 ..34)5 أحمد نبيؿ أحمد 0
 227-.22 ,, جامعة عيف شمسالتربيةمجمة كمية  (,22(, ع)2لقضايا مجتمعيـ, ـ)

القضايا المعاصرة كالميارات الحياتية المتضمنة فى (5 .343)5 أمانى جميؿ العطار .
مجمة  (,.2(, ع)7(, ـ).343 -34.2نصكص المسرح المدرسى فى الفترة مف )

 -3.2 , كمية التربية النكعية, جامعة المنيا,البحوث فى مجاالت التربية النوعية
2445 

فاعمية برنامج قائـ عمى الدراما المسرحية فى تنمية (5 34.2) أمنية عامر بيكمى 55
 ,ميارات االتصاؿ الفعاؿ كاالتجاه نحك األداء التمثيمى لدل تالميذ المرحمة االبتدائية

 5الزقازيؽجامعة ,  كمية التربية النكعية, دكتوراه غير منشورةرسالة 
, منشر كالتكزيعل طيبةمؤسسة (, .)ط, االبداعىالتعميم (5 34.7)5 أيمف يسف محمد 7
 35.قاىرة, صال
, مكتبة االنجمك المصرية ,2ط , سيكولوجية المراىقة(5 3541) إبراىيـ قشقكش5 4

 القاىرة5

االتجاىات الحديثة ف  تطكير األداء األكاديم  (5 ..34)5 إيماف أحمد خضر 2
, مجمة بحوث التربية النوعية (,2., ع)لبرنامج إعداد أخصائ  التربية المسرحية

  جامعة المنصكرة5
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(, 3, ط )أضواء المسرح المدرسى ودراما الطفل(5 3442جماؿ محمد النكاصرة )5 4.
 دار الحامد لمنشر,األردف5

 ,5ط , الطفولـة والمراىقـة -عمـم نفـس النمـو(5 8998) حامد عبػد السػالـ زىػراف5 88
 القاىرة5, عالـ الكتب

 (,.)ط, طرق ومناىج البحث العممى(5 34.4) الرحمفحسف محمد عبد 5 3.
 االسكندرية5 ,مؤسسة رؤيو لمطباعة كالنشر كالتكزيع

(, ., ط )المسرح المدرسى ودوره التربوى(, 3444حسنى عبد المنعـ حمد )5 2.
 345. -2..العمـ كاإليماف لمنشر كالتكزيع, القاىرة, ص ص

ل طفاؿ, الييئة العامة المصرية لمكتاب, (, المسرح التعميمى 34.7رزؽ حسف )5 0.
 735القاىرة, ص

المكتبػػة  ,الطفولــة والمراىقــة –عمــم نفــس النمــو(5 1888رمضػاف محمػػد القػػذافى )5 85
 ة5سكندريالجامعية, اال

المسرح المدرسى فى التربية اإلعالمية دكر (5 ..34)5 ركحية محمد عبد الباسط 2.
مجمة الجمعية المصرية لمقراءة  (,23., ع )لطالب مرحمة التعميـ ما قبؿ الجامعى

 القاىرة5 ,والمعرفة
(5 حمكؿ مقترحة لمتةمب عم  الصعكبات الت  تكاجو 34.4)5 سعاد محمد المصرل 25

المؤتمر العممي أخصائ  اإلعالـ التربكل, دراسة ميدانية عم  المدارس المصرية, 
, حكؿ االتجاىات الحديثة ف  تطكير األداء المؤسس  كاألكاديم  ف  السنوي الخامس

أبريؿ, كمية .. -0.مؤسسات التعميـ العال  النكع  ف  مصر كالعالـ العرب  مف 
 التربية النكعية, المنصكرة5 

 القاىرة5 مطبعة المدنى,, 88ط, عمم نفس النمو( 8990) سعدية بيادر5 88

المعمم فى األنشطة الثقافية والفنية بوزارة التربية دليل (5 223.سيد المالح )5 2.
 , مطابع ركزاليكسؼ الجديدة, القاىرة5والتعميم

, الييئة العامة المصرية مسرحية الشجرة المنتصرة(5 34.4) عبد التكاب يكسؼ5 34
  75..لمكتاب, القاىرة, ص
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العممية فى  أكلكيات البحكث كالدراسات(5 3442)5 عبد الحفيظ عبد اهلل المالكى .3
(, 7.دراسة استشرافية لدكر الجامعات كمراكز البحث العممى, ـ) -مجاؿ األمف الفكرل

 225ص , مركز بحكث الشرطة باإلمارات,مجمة الفكر الشرطى (,24ع)
دار الراقػػػب , التربيـــة النفســـية لمطفـــل والمراىـــق(5 1888عبػػد الػػػرحمف العيسػػػكل )5 11

 , بيركت5الجامعية

ــــا (5 8990عبػػػػد العمػػػػى الجسػػػػمانى )5 10 ــــة وحقائقيم ــــة والمراىق ســــيكولوجية الطفول
 , بيركت5الدار العربية لمعمكـ ,األساسية

أثر المسرح المدرسى فى خفض السمكؾ (5 227.)5 عبد الفتاح سعد الديف نجمو 30
, دكتوراه غير منشورةرسالة العدكانى لدل أطفاؿ الحمقة األكلى مف التعميـ األساسى, 

 225ص, الزقازيؽجامعة كمية التربية, 
(5 المسرح المدرسى كأىمية الدراما فى 34.2عبد الكريـ عبد المجيد سمماف )5 .3

 , القاىرة5مجمة دراسات تربوية(, .0مسرحة المناىج التعميمية, ع)
ىجػر لمطباعػة , التنشئة الوالدية واألمـراض النفسـية(5 8998عالء الديف كفػافى )5 16

 , القاىرة5كالتكزيعكالنشر 

المسرح المدرسى فى جميكرية مصر العربية (5 34.2)5 عالء محمد عبد الكىاب 37
, المركز القومى لمبحوث التربوية والتنمية (,22, ع)دراسة تحميمية -الكاقع كالمأمكؿ

 2475-222, القاىرة
 -سمات الشخصية الدرامية فى المسرح التعميمى(5 3442)نحمة  5 عمرك محمد01

, كمية التربية النكعية, جامعة ماجستير غير منشورةرسالة  دراسة فى النص كالعرض,
 عيف شمس5

الدكر التربكل لممسرح المدرسى مف كجية نظر (5 34.4) 5 عمرك محمد نحمة32
مجمة البحكث  (,02(, ع)3, ـ)القائميف عميو كالمشاركيف فيو بالمرحمة الثانكية

 2345-77., القاىرة, جامعة اإلعالمية
ارة مطبعة مديرية كزارة التربية, كز  ,المسرح المدرسى(5 242.) عكنى كركمى5 24

 0.5التربية, الجميكرية العراقية, ص
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 ,األسس النفسية لمنمو من الطفولة إلي الشيخوخة(5 3553) فؤاد البي  السيد5 13
 , القاىرة5دار الفكر العرب , 4ط

دار قباء لمطباعة , المراىقون وأساليب معاممتيم(5 3554كاميميا عبد الفتاح )5 12
 , القاىرة5كالنشر كالتكزيع

(5 استخدامات الكسائط المتعددة مقارنة باستخداـ 34.4كريمة أحمد محمكد )5 22
المسرح المدرسى فى المساعدة فى تدريس المةة العربية, رسالة ماجستير  ير منشكرة, 

 عيف شمس5معيد الدراسات العميا لمطفكلة, جامعة 
تقييـ أداء أخصائ  المسرح المدرس  ف  تحقيؽ (5 3440) 5 لبمبو فتحى السيد32

, معيد النقد الفنى, أكاديمية ماجستير غير منشورةرسالة  ,أىداؼ المسرح المدرس 
 الفنكف5

المسرح المدرس  ف  المدارس اإلعدادية كدكره (5 .344) 5 محمد إبراىيـ الركينى.2
معيد الدراسات العميا  ,ماجستير غير منشورةرسالة , التعميميةف  تحقيؽ األىداؼ 

 عيف شمس5جامعة , لمطفكلة
الكفايات المينية الالزمة لتطكير األداء (5 34.3)5 محمد إبراىيـ الركينى 22

دكتوراه غير رسالة , ألخصائ  المسرح المدرس  ف  مدارس المرحمة اإلعدادية
 5جامعة المنصكرة, كمية التربية النكعية, منشورة

, الييئة المصرية العامة لمكتاب, مسرح الطفل(5 244.محمد حامد أبك الخير )5 27
 5..-4.القاىرة, ص ص

, دار القمـ لمنشر, القاىرة, ص مسرح الطفل(5 34.0أبك الخير)محمد حامد 5 24
245 
المشكالت الت  تكاجو األخصائ  (5 .344)عفيفى  5 محمد حمم  فرحات32

, رسالة ف  النيكض بنشاط المسرح المدرس  داخؿ المدارس اإلعداديةالمسرح  
 25, جامعة عيف شمس, صمعيد الدراسات العميا لمطفكلة, ماجستير غير منشورة

اإلعداد األكاديمى ألخصائى المسرح المدرسى (5 34.4)سركر  حمد عبد الحميـم 225
, ماجستير غير منشورةرسالة دراسة تقكيمية,  -فى ضكء معايير الجكدة كاالعتماد

 المنكفية5جامعة ,  كمية التربية النكعية
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, يناير وبعدىا25المسرح التعميمى قبل ثورة  (5..34محمد عبد الحميـ سركر )5 .0
 335-.3, صةالقاىر  ,مطابع دار الجميكرية (,.)ط
أساليب البحث (5 34.2حمد عيس  شحاتيت, عبدالةفكر إبراىيـ أحمد )5 م03

 عماف5, دار يمنو لمنشر كالتكزيع (,.) ط ,العممي
 55, مؤسسة اقرأ, القاىرة, صالمسرح المدرسى(5 0225محمكد خميفة )5 23
, 5ط, مراىقــةالطفولــة وال -النمــو اإلنســاني(5 8998) محمػػكد عطػػا حسػػيف عقػػؿ5 00

 , الرياض5مطبكعات جامعة الرياض

المسرح المدرسى أثناء برامج تدريب أخصائى (5 34.2)5 منى عبد المقصكد شنب .0
, جامعة المجمة العممية لكمية التربية النوعية (,7(, ع).دراسة تقكيمية, ـ) -الخدمة
 3.45-22., المنكفية

إدراؾ عينة مف الشباب الجامع  لبعض (5 3447) ىالة إبراىيـ عكض دركيش5 02
 المتخصصة, ارية بالقنكات الفضائيةالمفاىيـ السياسية مف خالؿ متابعة البرامج اإلخب

 5عيف شمسجامعة , معيد الدراسات العميا لمطفكلة ,غير منشورة ماجستيررسالة 
المسرح المدرسى كمدخؿ لتنمية القيـ األخالقية (5 .343)5 ىبو إبراىيـ جكدة 07

مجمة كمية  (,.0(, ع)2بالمدارس الخاصة, الحمقة األكلى مف التعميـ األساسى, ـ)
 3.45-.34, , جامعة عيف شمسالتربية
(5 العالقة بيف تعرض طالب المرحمة اإلعدادية 34.4ىدل سعيد عبد العميـ )5 04

, رسالة ماجستير غير منشورةلممسرح المدرسى كاكتسابيـ لبعض المفاىيـ الصحية, 
 5 72 -.7معيد الدراسات العميا لمطفكلة, جامعة عيف شمس, ص ص

المجتمعية لمنيكض بنشاط تفعيؿ المشاركة (5 3434)5 ىدل سعيد عبد العميـ 02
تصكر مقترح,  -المسرح المدرسى فى المدارس التابعة إلدارة كفر الشيي التعميمية

 045.-.4., , جامعة االسكندريةمجمة كمية التربية (,24(, ع).ـ)
(5 534.7/34.4 كزارة التربية كالتعميـ كالتعميـ الفنى لجميكرية مصر العربية )4.

(5 إدارة التربية 34.7/34.4لزمنى لمتربية المسرحية لعاـ )الخطة العامة كالبرنامج ا
 المسرحية, اإلدارة العامة ل نشطة الثقافية كالفنية5 

 األجنبية المراجع. 2
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 :مالحق البحث
 (1ممحق رقم )

  توزيع عينة البحث عمى المدارس التى سحبت منيا
 توزيع أفراد عينة البحث )أخصائى المسرح المدرسى( عمى المدارس التى سحبت منيا(:  يوضح 5جدول )

اإلدارة  رقم ال
 مدارس العينة التابعة لكل إدارة التعميمية

توزيع أخصائى 
المسرح فى كل 

 إدارة تعميمية
 النسبة المئوية

إدارة دمياط  .
 التعميمية

 مدرسة دمياط الثانكية العسكرية بنيف

22 55% 

 مدرسة المكزل الثانكية بنات
 المدرسة الفنية الصناعية بنات

 مدرسة عمر بف الخطاب الثانكية 
 بناتمدرسة أـ المؤمنيف الثانكية 

 مدرسة الصناعات المعدنية الثانكية بنيف
 مدرسة دمياط الثانكية التجارية المتقدمة
 مدرسة دمياط الثانكية الزخرفية العسكرية 
 مدرسة عثماف بف عفاف الثانكية بنات

 مدرسة السادات الثانكية بنيف
 مدرسة الثانكية االلكتركنية بنات

 شطا الفنية الصناعية المتقدمة مدرسة
 مدرسة الخياطة الثانكية المشتركة

مدرسة التجريبية المطكرة اإلعدادية 
 المشتركة

 مدرسة بنت الشاطئ اإلعدادية بنات
 مدرسة دمياط اإلعدادية بنيف
 مدرسة النيؿ اإلعدادية بنات

 بنيفمدرسة عبد المنعـ رياض اإلعدادية 

3 
إدارة دمياط 
الجديدة 
 التعميمية

 مدرسة عمر بف عبد العزيز الثانكية بنات

5 12.5% 
 مدرسة خالد بف الكليد الثانكية

مدرسة دمياط الجديدة الرسمية المتميزة 
 لمةات

 مدرسة عمى بف أبى طالب اإلعدادية

إدارة فارسكور  2
 التعميمية

 بناتمدرسة فارسككر الثانكية 
 مجمع مدارس مناع خميؿ إعدادل كثانكل 10% 4

 مدرسة األربعيف اإلعدادية المشتركة

إدارة عزبة  0
البرج 

 مدرسة عزبة البرج اإلعدادية بنيف %7.5 3 مدرسة عزبة البرج التجريبية لةات
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 التعميمية

إدارة كفر سعد  .
 التعميمية

األساسى مدرسة الكسطانى الجديدة لمتعميـ 
 %5 2 إعدادل كثانكل

إدارة الزرقا  2
 %5 2 مدرسة عباس الكياؿ اإلعدادية التعميمية

إدارة السرو  7
 %5 2 مدرسة ز مكؿ اإلعدادية بنيف التعميمية

 %100 40 32 المجموع 
 ( عمى المدارس التى سحبت منيا)الطالب توزيع أفراد عينة البحث(:  يوضح 6جدول )

توزيع الطالب )عينة  مدارس العينة التابعة لكل إدارة التعميميةاإلدارة  قم الر 
 البحث( فى كل مدرسة

النسبة 
 المئوية

 توزيع الطالب  
 فى كل إدارة 

 النسبة المئوية

إدارة دمياط  1
 التعميمية

 %3 12 مدرسة دمياط الثانكية العسكرية بنيف

210 52.5% 

 %2.25 9 مدرسة المكزل الثانكية بنات
 %3 12 المدرسة الفنية الصناعية بنات

 %2.5 10 مدرسة عمر بف الخطاب الثانكية 
 %5 20 مدرسة أـ المؤمنيف الثانكية بنات

 %1.5 6 مدرسة الصناعات المعدنية الثانكية بنيف
 %1.25 5 مدرسة دمياط الثانكية التجارية المتقدمة
 %1.75 7 مدرسة دمياط الثانكية الزخرفية العسكرية 
 %2.5 10 مدرسة عثماف بف عفاف الثانكية بنات

 %2 8 مدرسة السادات الثانكية بنيف
 %1.5 6 مدرسة الثانكية االلكتركنية بنات

 %3 12 مدرسة شطا الفنية الصناعية المتقدمة

 %4.5 18 المشتركةمدرسة الخياطة الثانكية 
 %5 20 مدرسة التجريبية المطكرة اإلعدادية المشتركة

 %3 12 مدرسة بنت الشاطئ اإلعدادية بنات
 %3.75 15 مدرسة دمياط اإلعدادية بنيف
 %4.5 18 مدرسة النيؿ اإلعدادية بنات

 %2.5 10 مدرسة عبد المنعـ رياض اإلعدادية بنيف

2 
دمياط إدارة 

الجديدة 
 التعميمية

 %4.5 18 مدرسة عمر بف عبد العزيز الثانكية بنات

69 17.25% 
 %2.5 10 مدرسة خالد بف الكليد الثانكية

 %3.75 15 مدرسة دمياط الجديدة الرسمية المتميزة لمةات
 %6.5 26 مدرسة عمى بف أبى طالب اإلعدادية

إدارة فارسكور  3
 التعميمية

 %2 8 مدرسة فارسككر الثانكية بنات
40 10% 

 %1 4 مجمع مدارس مناع خميؿ إعدادل كثانكل
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 %7 28 مدرسة األربعيف اإلعدادية المشتركة

4 
إدارة عزبة البرج 

 التعميمية
 %3 12 مدرسة عزبة البرج التجريبية لةات

26 6.5% 
 % 14 مدرسة عزبة البرج اإلعدادية بنيف

الزرقا  إدارة 5
 التعميمية

 %5.75 23 مدرسة عباس الكياؿ اإلعدادية

6 
إدارة كفر سعد 

 التعميمية
مدرسة الكسطانى الجديدة لمتعميـ األساسى 

 %4.5 18 إعدادل كثانكل

إدارة السرو  7
 التعميمية

 %3.5 14 مدرسة ز مكؿ اإلعدادية بنيف

 %100 400 32 المجموع 
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 (2ممحق رقم )
 أدوات البحث

 استمارة االستبيان الموجية لعينة البحث )أخصائى المسرح المدرسى(

 
 جامعة دمٌاط      

 كلٌة التربٌة النوعٌة

 قسم اإلعالم التربوي

 ( 1) استمارة استبٌان

 فً إطار بحث الخاصة بأخصائى المسرح المدرسى

المدارس اإلعدادٌة واقع المسرح المدرسً وتصور مقترح لتفعلٌه من وجهه نظر أخصائى وطالب 

 والثانوٌة بمحافظة دمٌاط

 

The reality of school theater and a proposal to activate it from the point of 
view of a specialist and students of preparatory and secondary schools in 

Damietta Governorate 
 

 إعداد

 والء عونً زكً عونً
 التربوى بقسم اإلعالم التربوىمدرس المسرح 

 جامعة دمياط -كمية التربية النوعية
 م0202

 بسم هللا الرحمن الرحٌم

 أخي المعمم/ أختي المعممة: 
 تحية طيبة وبعد,,

لممسرح المدرس  أىمية كبيرة, كأثػر بػال , كدكر فاعػؿ فػ  إعػداد الػنشء إعػدادان سػميمان كقكيمػان, كتتضػح أىميػة   
أنػػو يخمػػص التالميػػذ مػػف الخجػػؿ , كاالرتبػػاؾ, كالعزلػػة, كيزيػػد مػػف حضػػكرىـ االجتمػػاع , المسػػرح المدرسػػ  فػػ  

 كيكطد عالقاتيـ بإدارة المدرسة, كما أنو يزيد مف حصيمة التالميذ المةكية, نتيجة عمميـ الفعاؿ5
كما يعد المسرح المدرس  مف أقرب األنشطة المدرسية إل  نفكس التالميػذ, كذلػؾ الرتباطػو بالتمثيػؿ الػذم ىػك   

شػػكؿ مػػف أشػػكاؿ المعػػب لػػدم التالميػػذ, كلتنػػكع األسػػاليب التربكيػػة التػػ  يسػػتخدميا المسػػرح المدرسػػ  فػػ  تحقيقػػو 
ة كالحػكار(, كمػا يسػاعد المسػرح المدرسػ  فػ  ألىدافو التربكية )كأسمكب القصة كأسػمكب القػدكة كأسػمكب المناقشػ
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اكتشػػاؼ المكاىػػب, كالقػػدرات الكامنػػة, كتشػػجيعيا, كالعمػػؿ عمػػ  تنميتيػػا, كذلػػؾ بتبنػػ  أصػػحابيا, كتكجيػػو قػػدراتيـ 
 التكجيو السميـ5

كنحػػف نضػػع ىػػذه االسػػتبانة بػػيف ايػػديكـ كالتػػ  تيػػدؼ إلػػ  رصػػد كاقػػع المسػػرح المدرسػػ  فػػ  مػػدارس محافظػػة   
ؾ مف أجػؿ الكقػكؼ عمػ  طبيعػة ىػذا الكاقػع فػ  المػدارس اإلعداديػة كالثانكيػة, كمػف ثػـ تقػديـ تصػكر دمياط, كذل

 مقترح يمكف أف يفيد ف  تحسيف كاقع المسرح المدرس  كتفعيمو5
( أماـ كؿ عبارة ف  لذا أرجك منكـ اإلجابة عم  بنكد االستبانة كميا بدقة كمكضكعية, كذلؾ بكضع إشارة )  

تركنيا مطابقة لكجيو نظركـ كعدـ ترؾ أم بند منيا بال إجابة, ألف آلرائكـ أىمية كبيرة ف  الخانة الت  
التكصؿ لمنتائج المرجكة مف البحث, عممان أف المعمكمات الت  ستقدمكنيا ستكظؼ أل راض البحث العمم  

 األكاديم  فحسب5
 كلكـ جزيؿ الشكر

 الباحثة/ كالء عكن 
 البٌانات الذاتٌة:

 5555555555555555555555555555555555555555555555 )اختياري(:االسم 
 555555555555555555555555555التي تعمل بيا:  ةاسم اإلدار 

 555555555555555555555555555555555555555 اسم المدرسة:
 أنث  -    ذكر     - الجنس:  
 سنة                      32أقؿ مف  -السن:  
 سنة 37 -32  -        
 سنة فأكثر 37 -        

 المؤىل العممي:  
 معيد إعداد المعمميف  -
 قسـ إعالـ تربكم -بكالكريكس تربية نكعية -
 المعيد العال  لمفنكف المسرحية -

 أخرم تذكر 5555555555555555555 -

                     
 ( سنكات7أقؿ مف ) - سنوات الخبرة:
 ( سنكات22 -7مف ) -               
 ( سنكات 22أكثر مف )  -               

 يار إجابة واحدة فقط لكل عبارة: سأذكر لك بعض العبارات ويمكنك أن تحدد درجة موافقتك عمييا باخت
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 العبارات الرقم
 درجة الموافقة

 نادراً  أحياناً  دائماً 

0 
تتعػػػػػاكف إدارة المدرسػػػػػة معػػػػػؾ فػػػػػ  تػػػػػكفير السػػػػػبؿ الممكنػػػػػة لتطػػػػػكير اسػػػػػتخداـ المسػػػػػرح  

 المدرس 5
   

    يكجد مسرح مدرس  ف  المدرسة الت  تعمؿ بيا5 2

8 
تقـك اإلدارات التربكيػة بإخضػاع المعممػيف لػدكرات تدريبيػة فػ  مجػاؿ األنشػطة المسػرحية 

 المدرسية5
   

    عند إعدادؾ لممسرحيات المدرسية5تأخذ برأم المختصيف بالمسرح  0

    تشجع المعمميف مف زمالئؾ عم  اعتماد المسرح المدرس  كنشاط مصاحب5 1

    استخداـ الكسائؿ التكنكلكجية ف  التعميـ أضعؼ استخدامؾ لممسرح المدرس 5 2

3 
تعػػػان  المدرسػػػة مػػػف قصػػػكر فػػػ  االمكانيػػػات التقنيػػػة المتاحػػػة لتطبيػػػؽ المسػػػرح المدرسػػػ  

 5555555(5 -اضاءة -)ديككر
   

    تقـك بتدريب التالميذ عم  المسرحية قبؿ عرضيا5 4

    تقـك بعرض المسرحية المدرسية خارج اليـك الدراس 5 5

    تجد أف كتابة المسرحية عمالن شاقان بالنسبة لؾ5  01

    األخرل5يسيـ المسرح المدرس  ف  عممية التعمـ كةيره مف أساليب التعمـ  00

    555555555555555(5 -حكار -تنكع ف  أساليب التعمـ مف خالؿ المسرحية المقدمة )تمقيف 02

    تتكافر ف  المدرسة شركط عرض المسرحية مف مالبس, كاضاءة, كمكسيقا,5555555 08

    يتأثر استيعاب التالميذ لمضمكف المسرحية المدرسية بتكقيت عرضيا5 00

    التالميذ لممسرح المدرس  ككسيمة تسمية يقؼ عائقان ف  كجو استخدامؾ لو5نظرة بعض  01

    إشراؾ التالميذ ف  إعداد المسرحيات يسيؿ عممية تنفيذىا5 02
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03 
تػػرم أف المسػػرح المدرسػػ  يطبػػؽ بالصػػكرة الصػػحيحة فػػ  المػػدارس اإلعداديػػة كالثانكيػػػة 

 بمحافظة دمياط5
   

    التالميذ القيـ التربكية5 ينم  المسرح المدرس  لدم 04

    يشعر التمميذ بالمتعة عند مشاىدة المسرحيات المدرسية5 05

    تجعؿ النشاط المسرح  شكؿ مف أشكاؿ المعب لدم التالميذ5 21

20 
تيدؼ مف خالؿ المسػرح المدرسػ  إلػ  إيصػاؿ معمكمػات معرفيػة لمتالميػذ بطرقيػة سػيمة 

 كمشكقة5
   

    المدرس  كسيمة تعميمية تبسط المناىج التعميمية كتكضحيا5ترم أف المسرح  22

    يساعد المسرح المدرس  ف  معالجة عيكب النطؽ عند التالميذ5 28

    يحقؽ المسرح المدرس  مبدأ التعاكف كالمشاركة ف  التعمـ عند التالميذ5 20

    تعالج مف خالؿ المسرح المدرس  الخجؿ عند بعض التالميذ5 21

    يشجع المسرح المدرس  التالميذ عم  الجرأة كالشجاعة ف  مكاجية الجميكر5 22

    يعمؿ المسرح المدرس  عم  تدريب التالميذ عم  المةة العربية الفصحى5 23

24 
يسػػػاعد المسػػػرح المدرسػػػ  عمػػػ  إكسػػػاب التالميػػػذ خبػػػرات كميػػػارات يصػػػعب تعمميػػػا فػػػ  

 الصؼ5  
   

    يعمؿ المسرح المدرس  عم  تنشئة التالميذ تنشئة كطنية )محبة لمكطف(5  25

    يساعد المسرح المدرس  ف  تنمية التذكؽ الفن  لدم التالميذ5 81

    يساعد المسرح المدرس  ف  احتفاظ التمميذ بالقيـ الت  يكتسبيا لمدة طكيمة5 80

    المسرح المدرس 5 يشكؿ ضعؼ الثقافة المسرحية عائقان مف عكائؽ 82
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 (3ممحق رقم )
 أدوات البحث

 استمارة االستبيان الموجية لعينة البحث )طالب المدارس اإلعدادية والثانوية(

 

 جامعة دمٌاط      

 كلٌة التربٌة النوعٌة

 قسم اإلعالم التربوي

 

 

 ( 2) استمارة استبٌان

 فً إطار بحثالخاصة بالطالب 

مقترح لتفعلٌه من وجهه نظر أخصائى وطالب المدارس اإلعدادٌة واقع المسرح المدرسً وتصور 

 والثانوٌة بمحافظة دمٌاط

 

The reality of school theater and a proposal to activate it from the point of 
view of a specialist and students of preparatory and secondary schools in 

Damietta Governorate 
 

 إعداد

 والء عونً زكً عونً
 مدرس المسرح التربوي بقسم اإلعالم التربوي 

 جامعة دمياط -ية التربية النوعيةكم
 م0202

 بسم هللا الرحمن الرحٌم

 
 عزيزتي الطالبة: عزيزي الطالب/ 

 تحية طيبة وبعد,,

لممسرح المدرس  أىمية كبيرة, كأثػر بػال , كدكر فاعػؿ فػ  إعػداد الػنشء إعػدادان سػميمان كقكيمػان, كتتضػح أىميػة   
المسػػرح المدرسػػ  فػػ  أنػػو يخمػػص التالميػػذ مػػف الخجػػؿ , كاالرتبػػاؾ, كالعزلػػة, كيزيػػد مػػف حضػػكرىـ االجتمػػاع , 

 ذ المةكية, نتيجة عمميـ الفعاؿ5كيكطد عالقاتيـ بإدارة المدرسة, كما أنو يزيد مف حصيمة التالمي
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كما يعد المسرح المدرس  مف أقرب األنشطة المدرسية إل  نفكس التالميػذ, كذلػؾ الرتباطػو بالتمثيػؿ الػذم ىػك   
شػػكؿ مػػف أشػػكاؿ المعػػب لػػدم التالميػػذ, كلتنػػكع األسػػاليب التربكيػػة التػػ  يسػػتخدميا المسػػرح المدرسػػ  فػػ  تحقيقػػو 

صة كأسػمكب القػدكة كأسػمكب المناقشػة كالحػكار(, كمػا يسػاعد المسػرح المدرسػ  فػ  ألىدافو التربكية )كأسمكب الق
اكتشػػاؼ المكاىػػب, كالقػػدرات الكامنػػة, كتشػػجيعيا, كالعمػػؿ عمػػ  تنميتيػػا, كذلػػؾ بتبنػػ  أصػػحابيا, كتكجيػػو قػػدراتيـ 

 التكجيو السميـ5
درسػػ  فػػ  مػػدارس محافظػػة كنحػػف نضػػع ىػػذه االسػػتبانة بػػيف ايػػديكـ كالتػػ  تيػػدؼ إلػػ  رصػػد كاقػػع المسػػرح الم  

دمياط, كذلؾ مف أجػؿ الكقػكؼ عمػ  طبيعػة ىػذا الكاقػع فػ  المػدارس اإلعداديػة كالثانكيػة, كمػف ثػـ تقػديـ تصػكر 
 مقترح يمكف أف يفيد ف  تحسيف كاقع المسرح المدرس  كتفعيمو5

( أماـ كؿ عبارة ف  لذا أرجك منكـ اإلجابة عم  بنكد االستبانة كميا بدقة كمكضكعية, كذلؾ بكضع إشارة )  
الخانة الت  تركنيا مطابقة لكجيو نظركـ كعدـ ترؾ أم بند منيا بال إجابة, ألف آلرائكـ أىمية كبيرة ف  
التكصؿ لمنتائج المرجكة مف البحث, عممان أف المعمكمات الت  ستقدمكنيا ستكظؼ أل راض البحث العمم  

 األكاديم  فحسب5
 كلكـ جزيؿ الشكر

 عكنىالباحثة/ كالء 
 

 البٌانات الذاتٌة:

 5555555555555555555555555555555555555555555555 االسم )اختياري(:
 555555555555555555555555555التابع ليا:  ةاسم اإلدار 

 555555555555555555555555555555555555555 اسم المدرسة:
 أنث  -    ذكر     - الجنس:  
 الصف:  

 األكؿ اإلعدادم                      -
 الثان  اإلعدادم  -
 الثالث اإلعدادم -
 األكؿ الثانكم -
 الثان  الثانكم -
 الثالث الثانكل -

   : سأذكر لك بعض العبارات ويمكنك أن تحدد درجة موافقتك عمييا باختيار إجابة واحدة فقط لكل عبارة
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 العبارات الرقم
 درجة الموافقة

 نادراً  أحياناً  دائماً 

    يقـك معممؾ بإعداد المسرحيات المدرسية5 0
    تحتكم المدرسة عم  مكاف مناسب إلقامة المسرحيات المدرسية5 2
    يتـ تطبيؽ المسرحيات المدرسية ف   رفة الصؼ5  8
    تقتصر المسرحيات المدرسية عم  حكار بسيط بيف تمميذيف5 0
    المسرح المدرس  عم  بعض التالميذ المتميزيف5يقتصر تطبيؽ  1

    ترم أف لممسرح المدرس  فكائد تربكية ىامة5 2

3 
يعػػػػزز المسػػػػرح المدرسػػػػ  مػػػػف قػػػػدرتؾ عمػػػػ  التحػػػػدث بثقػػػػة أمػػػػاـ الجميػػػػكر 

 5555555(5-معمميف -)زمالء
   

    يزيد المسرح المدرس  مف قدرتؾ عم  اكتشاؼ المكاىب المكجكدة لديؾ5 4
    تشعر بالمتعة عند قيامؾ بالتمثيؿ ف  المسرح المدرس 5 5
    القياـ بالتمثيؿ يعكدؾ التحدث بمةة عربية فصح 5 01
    يساعدؾ المسرح المدرس  عم  حفظ النصكص الشعرية كالنثرية5 00
    يكسبؾ المسرح المدرس  الشجاعة كالجرأة5 02
    الجيد5يعكدؾ المسرح المدرس  عم  اإللقاء  08
    يقـك معممؾ بإجراء تدريب عم  المسرحية قبؿ عرضيا5 00
    يقتصر النشاط المسرح  ف  المدرسة عم  المناسبات الكطنية5 01
    تشعر بالممؿ عند عرض المسرحيات المدرسية5 02

03 
يقػػػـك المعمػػػـ المشػػػرؼ عمػػػ  النشػػػاط المسػػػرح  بإشػػػراؾ التالميػػػذ فػػػ  إعػػػداد 

 المدرسية5المسرحيات 
   

04 
تػػرم اف المسػػرح المدرسػػ  يكسػػبؾ خبػػرات كميػػارات يصػػعب عميػػؾ تعمميػػا 

 ف  الصؼ5
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 (4ممحق رقم )
 أسماء السادة المحكمين ألدوات البحث )ترتيب أبجدى(

كمية  -أ5د/ السيد سالمة إبراىيـ الخميسى: أستاذ متفرغ بقسـ أصكؿ التربية 5.
 التربية جامعة دمياط5

المعيد العال  لمفنكف  -أ5د/ سيد أحمد عم  اإلماـ: أستاذ بقسـ الدراما كالنقد  35
 المسرحية أكاديمية الفنكف5

كمية التربية  -أ5ـ5د/ شادية محمد الدقناكم: أستاذ مساعد بقسـ اإلعالـ التربكم 25
 النكعية جامعة دمياط5

كمية التربية  -أ5د/ شيريف محمد  الب: أستاذ بقسـ العمكـ التربكية كالنفسية 05
 النكعية جامعة دمياط5

كمية  -أ5د/ صالح الديف المتبكلى: أستاذ متفرغ بقسـ العمكـ التربكية كالنفسية 5.
 التربية النكعية جامعة دمياط5

المعيد العال   -أ5د/ عصاـ الديف حسف أبك العال: أستاذ مساعد بقسـ الدراما 25
 لمفنكف المسرحية أكاديمية الفنكف5

المعيد العال  لمفنكف المسرحية  -يـ شيحة: أستاذ الدراما كالنقدأ5د/ محمد إبراى 75
 أكاديمية الفنكف5

كمية التربية النكعية  -د/ مركة محمد عكؼ: مدرس بقسـ اإلعالـ التربكم 45
 جامعة دمياط5

كمية التربية  -أ5د/ نسريف محمد الباسؿ: أستاذ بقسـ العمكـ التربكية كالنفسية 25
 النكعية جامعة دمياط5

كمية التربية  -أ5ـ5د/ ىناء إبراىيـ سميماف: أستاذ مساعد بقسـ أصكؿ التربية 45.
 جامعة دمياط5


