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 مستخلص
مككو  ه ككر الكك  بح ككاهم و  ل ككر  بحم  سكك حلمسكك    بحت ثكك   "مككا بحكك   تت:كك   بحمشككةلا  كك  مشككةلا بحث:كك   
بحم :لا بحثاا  ا مو     بحت ث  ث   ه  بحم  س بحتع ف  لى م ى ق ام بحمس   ه ف بحث:    بحمشا ة و   ر"؟، 

،  تمثلككع   اككا بإل المكك  ه ككر الكك  بح ككاهم و  ل ككر  بحمشككا ة و   ككر، : كك   عتمكك  بحث:كك   لككى مككا   بحمسكك  
( مكو الكالا بحم :لكا بحثاا  كا ثم:ا لكا 269  اا ق بم ا )   ،بحم  س مو أخصاهى بحمس    (150)   بح  بسا 

الت هك   ك د  بإ ص:صكاه ا ثك و مت سكالاع   هكاع بحك ة    -،  مو أهكم اتكاه  بحث:ك   بح اه ة  بحه زة  بح ل  ث ا
ت هك   ك  د  بع  -سك    مت سالاع   هاع بإلاا  حألخصاه  و  لى أثعا  م  اس بح    بحت ثك   حلمسك   بحم   

 لككى أثعككا  م  ككاس بحكك    بحت ثكك   حلمسكك   بحم  سكك  تثعككا   الحككا ص:صككاه ا ثكك و مت سككالاع   هككاع ب خصككاه  و
 -سكا بع(   10أةثك  مكو  -سكا بع 10صحكى أقكإ مكو  5 -سكا بع 5)سكاا صحكى أقكإ مكو  بحخث ة عالختالف سا ب

 لككى أثعككا  م  ككاس بحكك    بحت ثكك   حلمسكك    ت هكك   كك  د  بع  الحككا ص:صككاه ا ثكك و مت سككالاع   هككاع بحالككالا
 بح ل  ث ا(  -بحه زة -بحم  س  تثعا الختالف بحم:ا لا)بح اه ة

Abstract 
The problem of the research: The problem is determined in the "What is the 
educational role of the school theater from the point of view of the sponsors and 
participants?" The purpose of the research: To identify the extent to which the school 
theater in the educational role in the secondary stage from the point of view of the 
sponsors and participants, The study sample consisted of (150) school theater 
specialists and a sample of (269) secondary students in Cairo, Giza, The most 
important results of the research: - There is no statistical difference between the 
averages of male degrees and the average scores of female specialists on the 
dimensions of the scale of the educational role of the school theater. - There are 
statistically significant differences between the average scores of specialists on the 
dimensions of the educational role of the school theater according to the different years 
of experience (one year to less than 5 years - 5 to less than 10 years - more than 
10 years). - There are statistically significant differences between the averages of the 
students' degrees on the dimensions of the educational role of the school theater 

according to the different governorate (Cairo - Giza - Qalioubia). 
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انريددي مسلبسدد   فدد ومحددا م رددم الددا مسوحددبوي مسا تويددي ومساع يريددي مسادد  احدد ا  مسرا حدد ُيعددا مسرحدد   
انريدددي لية يدددية فا يدددية مناربييدددية ن حددديية ي ريدددية سةويددديقة ويحردددي رن وردددي ردددم مسةددديا لمسا تويدددية 

ية مساع يريية مسن حييق رم خالي شخصيبت راح اي ي د  مسرحد  ة رردب ينع دي وحدي ي لبردي مألخالقي
 رم وحبوي ا تيي مسلبس  وانريي شخصياي.

ورددم تدديم اددي مألشددابي مألاتيددي ينعددي مسرحدد   مسشددخث يشددب ال تصددو ي اا دد  ماارددب :  ا مايددب  
 يددي شخصدديبت مسرحدد حيي ااوم  م خدد يمة وونددامني ب وتدداني ب وس  ي ددب ومناربيي ددبة ويلخددن مسلبسدد  ينددا ار

حيث ياع روم ويااحتوم ححبحيي اات  س رشاالت وقيا مألشخبث مسنيم يخا  وم يدن اة وفد  ن د  
يعاتدد  ادددي   رنرويدددبت ن دد  م ألم مسرحددد   فددم نردددبي فدد   مسوقددتة فدد ن ا ياع ردددوم مسعرددي مساعدددبون

 شخث فيي ض و ى س اي.
ق مسا يد  ردم مأللددامت مسا تويدي ومساع يريدي يندا مسنبشددوية فبسرحد   احدا مس ادبول مس ويحديي فدد  احةيد

ارب ام مسةيا مسا تويي ومألخالقيي ومساينيي ومسولنيدي ومسر دبليا مألحبحديية يرادم ام ااحةدق وانرد  يندا 
ة وسادددم لدددنم مسةددديا ومأللدددامت   يرادددم ام ااحةدددق ردددم خدددالي مسرا حددد مسنبشدددوي ردددم خدددالي مسرحددد   

نرددب يدداا نسددال رددم خددالي مساخلدديل مسنيددا ومسان يددن مسحدد ياة ونسددال رددم وم   اونددوا فةددل مسرا حدد مسرحدد   
خددالي ونددوا نصددوث رحدد حيي رالورددي وونددواص رشدد  تص راخصددثص ي دد  مسنشددبل مسرحدد ح  وونددوا 

 رحب   رن لي امخي مسرام  .
 فد ا داا ت دب مسداوي ومسراححدبت مساع يريدي  مساد  سنسال اصتح فم مسرح   ومحدام  ردم الدا مألنشدلي

ولم ادد  مسا تيددي ومساع ددياة  فدد رصدد  فننددا  ام مت مسا تيددي مسرحدد حيي ومسنشددبل مسرحدد ح   مسعددبساة وفدد 
انشددديل واو يدددت فدددم مسرحددد   امخدددي مسراححدددبت مساع يريدددي  يربندددب   فددد ومساع ددديا مسعدددبس  ي عتدددبم او م  

 تللرياي.
مسددنى يراددم ام يةددوا تددي مسرحدد    مسا تددو سددنسال اصددتح رددم مسضدد و ى  سةددبى مسضددوى ي دد  مسدداو  

 رم ون ي ن   مسةبوريم ي يي ومسرشب ايم فيي. ا ح مسر
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  ث: أهم ا بح
اعليدددل مسعالقددددبت م نحددددبنيي  فدددد   ف دددو يحدددد ا تدددداو  لدددبا وحيددددو  مسرا حدددد الريدددي مسرحدددد     -1

وم ناربييي تديم مسدن ى ردم ن دي وتديم مستيودي مسرا حديي وم ناربييدي ردم ن دي اخد ىة اردب 
 ومس ةي تبسن   . ألخالق مس بض يتب ومساح   يعري ي   ايا مسشعو  تبسرحووسيي

تبياتب م وحي ي  يالريي وا تويدي اخبلد   مسرا ح ا ة  مسا محي مسضوى ي   نشبل مسرح     -2
 نر و  رانبن  رم مسلال  امخي مسرا حيي.

 س  حدبسي مسرنارعيدي ي باحبحد ومسنى يعات  رارال   مسرا ح س رح    مسا تو مساشت يم مساو    -3
مناربيي دددب  حدددنو ولددد  رحدددبياي مسلدددال  ي ددد  مسنردددو مس احةية دددباحدددع  مسرا حدددي  سددد   مساددد 

 وونامني ب ون حي ب و ةبفي ب.
تدداو   مسرا حدد اعددا ر ح ددي مسر ملةددي رددم احدد ا مسر محددي مسعر يددي ويراددم ام يحدد ا مسرحدد     -4

يرام ام اومن دي  مسا  فا م ورحبيااي ي   انبول مسعةتبتاونيي ح وال مسر ملق و  ف فعبي 
 ي.ا ال مسر ح  ف 

 فددد مسن ددد   ي يدددبا فددد  مسرا حددد قدددا احدددبيا نادددبو  مسا محدددي مسةدددبوريم ي ددد  نشدددبل مسرحددد     -5
 مساخليل سالوي م وقيبري تاو م انبم مسلال  ومسرنارع.

 مشةلا بحث:  
يبسا مسرح   يبسا راعاا مس ةبفبتة ومسرحد حيبت مسرةاردي ردم خدالي لدنم مسعدبسا س دب ااوم  راعدااي 

 فد يبحديي وا تويدي واع يريدي ردا  ي ولبردي تبسنحدتي س را ةد  حيدث ادا   اةدايا  حدبوي مناربييدي وح ف 
 .ق1لتنبى شخصياي واحاا شاي حيباي مسرحاةت يي

ويدددم ل يدددق مسرحددد   امخدددي مسراححدددبت مساع يريدددي يرادددم الويدددا مساالريدددن تبسعايدددا ردددم مسختددد مت 
بييددي تصدد ي يبرددية فرددم مسا ةي يددي مسراصدد ي ترخا ددت مس نددوم وم ام  ومسرددوما مسا محدديي ومسحيددبي م نار

 خالي مسنشبل مسرح ح  انرو مس ةبفدي مسعبردي س ا ريدن وادلاما خت مادي ورع وربادي يدم مألنشدلي مسرخا  دي
انرد  مسةدا ي ي د  مساعتيد ة واليدا مسحصدي ي  مساد    رم خدالي ا محدي مسنصدوث مسرحد حييارب   مسا 

سار يدددي وم سةدددبى مسرحددد ح ة مس ةويدددية وانرددد  ر ادددي مسادددنوق مألاتددد   سددد  نبنددد  مسادددا ي  ي ددد  فدددم م
مساحدباي  فد رردب حدتق ااحداا رشدا ي مسا محدي  ةفيااشت رم خالس ب مسر ب مت مسراص ي ت دنيم مس نديم

 رم ون ي ن   مسةبوريم ي يي ومسرشب ايم فيي"؟ مسرا ح س رح    مسا تو "رب مساو   :م ا مس وي  
 : اييمويا  ع رم مساحباي مس وي  رنرويي رم مساحبا ت مس  ييي 

رددم ون ددي ن دد  مسةددبوريم ي يددي ومسرشددب ايم  مسا تددو تدداو م  مسرا حدد رددب ردداى قيددبا مسرحدد    -
 فيي.

ارددب ي ملددب مسةددبوريم ي يددي  مسرا حدد مألاوم  مسا تويددي س رحدد    فدد رددب اا دد  مسرنددب ت شدديوي ب  -
 ومسرشب ايم فيي.
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  أه بف بحث: 
ر ح ددي مس بنويددي رددم ون ددي مس فدد  مسا تددو تدداو م  مسرا حدد مساعدد ت ي دد  ردداى قيددبا مسرحدد    -

 ن   مسةبوريم ي يي ومسرشب ايم فيي.
يةدوا ت دب  مساد  احايا مألاوم  م ناربييي ومس ةبفيي ومسحيبحديي ومسن حديي وم قاصدبايي ومس ةويدي -

 رم ون ي ن   مسةبوريم ي يي ومسرشب ايم فيي. مسرا ح مسرح   
اوم  مسا تويدددي س رحددد   مساعددد ت ي ددد  ون دددي ن ددد  ادددي ردددم مسةدددبوريم ومسرشدددب ايم اندددبم مأل -

 .مسرا ح 
  بح  بساع بحساث ا

ثعاك بو" بحك    بحت ثك   حلمسك   بحم  سك   ك  ا  ز الاك ب   ) .2018Cody, T(  بسكا  -1
  (2)"بستالالع  ه ا ال  ستا مو معلم  بحمس  

لددافت مسا محددي  سدد  مساعدد ت ي دد  مسدداو  مسا تددو  مسددن  ي عتددي نشددبل مسرحدد   مسرا حدد  ترددام   
حبحدد  ومس ددبنو  فدد  نيوليالنددام رددم ون ددي ن دد  رع ردد  مسرحدد  ة واددا مساوصددي رددم خددالي مساع دديا مأل

اشددب  مسر حوصدديم رددم رع ردد  مسرحدد    سدد  فبي يددي نشددبل مسرحدد    -:م ايدديمساح دديالت  سدد  مسناددبو  
س رحد   مسرا حد   مسا تدو ادا مساوصدي  سد  ادل   مسداو   -مسرا ح  وقيراي مسا تويي تبسنحتي س لدال ة 

ادا  -مسنشبل وم لاربربت ومسر ب مت مسرحد حيي س لدال ة ف م مسلال  ورحاوى مسرشب اي تعومري ح
اصدددنيت مألاوم  مسا تويدددي سنشدددبل مسرحددد   مسرا حددد  ردددم ون دددي ن ددد  مسرع رددديم  سددد : ا تيدددي اخالقيدددي 

 ومناربييي. 
ثعاك بو" بحك    بحت ثك   حلمسك   بحم  سك  ثم :لكا   2018yar, & Akay, (İş(  بسا  -2

  ساس  مو  ه ا ال  معلم  بحت ث ا بحمس : ا  ث:  متع   بحمااه "بحتعل م ب
لافت مسا محي  س  فحث ر بليا رع رد  مسا تيدي مسرحد حيي نحدو مسداو  مس عدبي مسدن  ي عتدي نشدبل 
مسرح   مسرا ح  ف  مسرنب ت مسا تويي تر ح ي مساع يا مألحبح ة واا مساوصي رم خدالي مساح ديالت 

ا  ددد ت محدددانبتبت مسر حوصددديم ردددم رع رددد  مسا تيدددي مسرحددد حيي ااوم  ا تويدددي  -:م ايدددي سددد  مسنادددبو  
ينبتيددي سنشددبل مسرحدد   مسرا حدد  تر ح ددي مساع دديا مألحبحدد ة اددا مساوصددي  سدد  ام مسنومندد   -فعبسددي وم 

مسا تويدددي سنشدددبل مسرحددد   مسرا حددد  ار  دددت فددد : مسا تيدددي مألخالقيدددي ومسا تيدددي مساينيدددي ومسا تيدددي مسح ايدددي 
ا  ددددد ت مساح ددددديالت ام مألاومت مساددددد   -ايريدددددي ومسا تيدددددي مستيويدددددي ومسا تيدددددي مسشخصدددددييةومسا تيدددددي مألاب

 يحاخار ب مسرح   مسرا ح  ف  احةيق مألاوم  مسا تويي اار ي ف  مس عي ومسخت ي. 
ثعاكك بو " ا ل ككا بحمسكك   بحم  سكك  ةكك  بة   )2017Ponzetti, & Others(  بسككا  -3

  ق4ل"ت ث  ا مو  ه ا ال  الالا بحم ب س
افت مسا محدددي  سددد  فحدددث فبي يدددي مسرحددد   مسرا حددد  ادددلامي ا تويدددي ردددم ون دددي ن ددد  لدددال  لددد 

: ا  ددد  مسلدددال  مسرشدددب اوم فبي يدددي نشدددبل مسرحددد   م ايددديمسردددام  ة واحددد  ت مسا محدددي يدددم مسنادددبو  
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مسرا ح  الامي ا تويي لبرية ونسدال ردم خدالي مس د وق فد  محدانبتبت مسر حوصديم قت يدب  وتعدايب  ي د  
نوييددددية   ددددو  يومرددددي لتيعددددي مسنشددددبل مسرحدددد ح  وم لاربرددددبت مسشخصدددديي س لددددال  مسرةددددبتالت مس

ورحاددوى مسنشددبل مسرحدد ح  ووحددبوي اةددويا مسنشددبل اددلت ل مسعومرددي مسر اتلددي تبسدداو  مسا تددو  سنشددبل 
 مسرح   مسرا ح . 

( ثعا بو "ق   بحسلالا      بمكا بحمسك   بحم  سك  ثعك  ثك  ة 2017)ع  بسا  أ:م  ثخ  -4
 (5)  بسا ت:ل ل ا" بحمص  ا م2011 اا   25

لات مستحث  س  مساع ت ي   اي يي اندبوي ا مردب مسرحد   مسرا حد  ق د  مسحد لي فد  رصد  تعدا 
قدار ب االريدن  مساد  ة ونسال رم خالي اح يدي رنرويدي ردم مسنصدوث مسا مريدي2011ينبي   25 و ي 

 ينبتيددي سدداى مسل دددي انريددي رشددبي  واحبحدددي   -مسر ح ددي م يامايددية ورددم الدددا ناددبو  نسددال مستحدددث:
 25مسرا ةدد  ابسشددنبيية ومسندد اية ومسشددد ةية وم ينددب  ترددب فع ددي مسشدددتب  مسرصدد   مسددن  قددبا ت دددو ي 

مسالايدددا ي ددد  تعدددو مسةدددياة وم انبلدددبت مسحيبحددديية وم ناربييدددية ومسا تويدددي ر دددي مسح يدددية  -يندددبي ة
 بيي مسل دي ردع مسدا مرب تبسنةدا حبرحة ونتنم مسعنت رم خالي ااومسعامسية ومسرحبومية وقتوي م خ ة ومس

 ومساح يي ومسن   ومسحرع.
( ثعا بو "بح  م بحس اس ا بحمتضماا  ك  اصك ص 2016  بسا   ه ر ه هس   اس س) -5

 (6)  بسا ت:ل ل ا" -بحمس   بحم  س  حم :لا بحالف حا بحمت خ ة
سرادددلخ ية لدددافت مسا محدددي  سددد  مساعددد ت ي ددد  مسةددديا مسحيبحددديي مسرنبحدددتي ساالريدددن ر ح دددي مسل وسدددي م

واوص ت مسا محي  س :    ت تعو مسةيا مسحيبحديي مسرةاردي ساالريدن ر ح دي مسل وسدي مسرادلخ ي تنحدتي 
روويي يبسيي ررب يااا ي   راى اومف  لنم مسةيا وايضب  رداى حد ث وملاردبا مسراسدت مسدا مر  ي د  

%ة وقيردي 34.4 اةايا ا ال مسةيا والايالب ف  مسنصوث مسرحد حيي وسدنسال ندبىت قيردي مسعداي تنحدتي
 %.18.1%ة وقيري م ناربى تنحتي 24.3مسح يي تنحتي 

( ثعاككك بو"     بحمسككك   بحم  سككك   ككك  ص  ب  الكككالا 2015  بسكككا  أ:مككك  اث كككإ أ:مككك ) -6
  (7)بحم :لا بحثاا  ا ح ضا ا مهتمع م"
يراددم ام يل ح ددب مسرحدد   مسرا حدد ة وردداى  ا مال  مسادد  لددافت مسا محددي  سدد   صددا الددا مسةضددبيب

 مسادد  نبقددام  سددتعو مسةضددبيب م ناربييددي نددبى مسخلددب  مسرحدد ح  - ددبة ورددم الددا نابون ددب:مسلددال  س
ادد اتل تومقددع مسرنارددعة اةضددبيب مس ةدد ة ومسن ددية ومسردد اية ومس شددوية ارددب  اددلت تعددو ا ددال مسعدد وو 

سدا اة دي يد وو مسرحد   مسرا حد   -ي   مسةضبيب مسحيبحيية اةضيي مسح يية وفحبا  نبي مسح لية
 -ومسح وايبت م ينبتيية واةدايا مسنردونا م يندبت  مسدن  يحدع  مسلدال   سد  م قادامى تديةل   مسةيا 

ا دا  مساد  اتيم نايي ي وو مسرح   مسرا ح ة و  مى افاب لبة وحعي ب  س  ل   مسعايا رم مسةضبيب
ية  ضبفي  س  ل   مسعايا ردم مسةضدبيب م ناربييدية ومسحيبحديف   لب  رم مسةيري مسا تويية مسلال  

 ومس ا يية وم قاصبايي.
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( ثعاك بو      بحمسك   بحم  سك   ك  بحت ث كا 2015  بسا    : كا م:مك   ثك  بحثاسكال) -7
 (8)بإل الم ا حلالالا    م ب:إ بحتعل م قثإ بحهامع 

ا ات مسا محي  س  مساع ت ي   او  مسرح   مسرا ح  ف  مسا تيي م يالريي س لبسد  فد  ر محدي 
ام رددم رةا حددبت رددون   مسرحدد   مسرا حدد  سادد  -صدد ت مسا محددي  سدد : مساع دديا قتددي مسنددبرع ة واو 

يدددارام اخصدددبو  مسرحددد   مسرا حددد  ردددم اةدددايا مسا تيدددي م يالريدددي س لدددال  فددد  ر محدددي مساع ددديا قتدددي 
 -مسنبرع ة  نشبى خشتي رح   فد  ادي را حدي واعيديم يداا اتيد  ردم اخصدبو  مسرحد   مسرا حد ة

ينددداوم ام مسوقدددت مسرحددداا سعددد و  نادددبا مسرحددد   % ردددم اخصدددبو  مسرحددد   مسرا حددد  93.3نحدددتي 
% ردددم اخصدددبو  مسرحددد   مسرا حددد  ام مسوقدددت مسرحددداا 6.6مسرا حددد  رنبحددد  س لدددال  تينردددب يددد ى 

 سع و  نابا مسرح   مسرا ح  غي  رنبح .
" بحشخصكك ا  بحعكك م بحمسكك :   ة ككف  تكك ث      ثعاكك بو) ,Nelsen "2015(    بسككا -8

 (9)ا    بحع  م بحمس : ا بحم  س ا"ثااء شخص ا بحالالا مو خالإ بحمشا ة
لافت مسا محي  س  مساع ت ي   ا   رشب اي مسلال  ف  يد وو مسرحد   مسرا حد  ي د  تندبى  

  دددو  يالقدددي رونتدددي نمت ا سدددي  حصدددبويي يندددا  -1شخصددديا اة وادددبم ردددم الدددا نادددبو  مسا محدددي: 
اي مت محددداتبني ق تددديم رشدددب اي مسلدددال  فددد  يددد وو مسرحددد   مسرا حددد  ل وفة دددب ساةددد0.05رحددداوى ل

مسرشب اي ف  ي وو مسرحد   مسرا حد ق وتديم حدربت مسشخصديي سداي ا لردم خدالي رةيدب  مسعومردي 
ا  دد ت مساح دديالت ام مسُعصددبتيية م نتحددبليية م ن اددب  لدد  اا دد   -2مسخردد  مساتدد ى س شخصددييق. 

 .حربت مسشخصيي ال   م ساى مسلال  تبسرشب اي ف  ي وو مسرح   مسرا ح 
( ثعاك بو  أثك  بحعااصك  بحفا كا  ك  بحعك  م 2013:لم    :اع  ف فك )م:م      بسا -9

   (10)بحمس : ا  لى ت:  د ثعم أه بف بحمس   بحم  س 
لددافت مسا محددي  سدد  مساعدد ت ي دد  ا دد  مسعنبصدد  مس نيددي مسرضددرني فدد  مسعدد وو مسرحدد حيي ي دد  

ي فدد  مسعدد وو احةيددق تعددو الددامت مسرحدد   مسرا حدد ة واوصدد ت مسا محددي  سدد : ام س عنبصدد  مس نيدد
يحدع  ايضدبى مسرحد   مسرا حد   مساد  مسرح حيي ا   ي   احةيق تعو الامت مسرح   مسرا ح  و

%ق يدم ل يدق 75ساحةية دب ردم خدالي ي وضد ا مسرحد حيي حيدث ااحةدق مأللدامت مساع يريدي تنحدتيل
%ق يددم ل يددق رضددروم مسعدد وو 25محدداخاما مسعنبصدد  مس نيددي تددبسع ووة تين رددب ااحةددق تنحددتيل

 لب.ورحاوم
" ت ل ف بحمسك   بحم  سك   ك   ( ثعا بوم2011سا "تام   ث  بح ؤ ف م:  س")  ب -10

  (11)بحت   ا بح  ا ا حم :لا بحتعل م ب ساس " "   بسا تالث   ا"
لدددافت مسا محدددي  سددد  مساعددد ت ي ددد  او  مسرحددد   مسرا حددد  فددد  مساوييدددي مساينيدددي س االريدددنة ييندددي  

االرين مسرشب ايم ومسرشبلايم س نم مسعد وو وادبم ردم الدا لتةت مسا محي ي   مس :مسا محي مسريامنيي
ات لت مسا محي راى  رابنيي مسرح   مسرا ح  ف  مساوييي مساينيدي ساالريدن مسر ح دي  -1نابو  مسا محي:
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اونددا يالقددي نمت ا سددي  حصددبويي تدديم رعدداي رشددبلاي مسرحدد حيبت مساينيددي مسرةارددي  -2م يامايددية 
 .وييي مساينيي ساى مساالرينتبسرح   مسرا ح  ورحاوى مسا

عاكك بو  بحكك  بما  كك  بحمكك ب س   ا ل ككا ث اككام  ث ) 2010King, Lesley(  بسككا   -11
  (12)صث به  حل  بما حت   ا ب الفاإ ثاح ضا ا بحمعاص ة

لدددافت مسا محدددي  سددد  تحدددث فبي يدددي ت ندددبر     موددد  رةاددد   قدددبوا ي ددد  مسا تيدددي مسا مريدددي فددد  اوييدددي 
:يونددا فدد وق امسددي م اييي فدد  رنارعدبا اة واوصدد ت مسا محددي  سدد  مسنادبو  مألل دبي تبسةضددبيب مسرعبصدد  
ق تددديم راوحدددل ا ندددبت لدددال  مسحدددني مس متعدددي ردددم مساع ددديا مألحبحددد  0.01 حصدددبويب ليندددا رحددداوى 

لرنرويددي مستحددثق فدد  مسةيبحدديم مسةت دد  ومستعددا  سالتيددق مست نددبر  مسددا مر  مسرةادد   رددم حيددث نرددو 
سح مسالتيدددق مستعدددا ة   يوندددا فددد وق امسدددي  حصدددبويب تددديم راوحدددل مسدددوي  تةضددديي ا دددوث مسريدددبم سصدددب

ا نددبت لددال  مسحددني مس متعددي رددم مساع دديا مألحبحددد  لرنرويددي مستحددثق قتددي وتعددا التيددق مست ندددبر  
 مسا مر  مسرةا   رم حيث  ا مال الريي مست نبر .

ا ثعا بو  "بحعالقا ثك و تعك م الكالا بحم :لك (2010  بسا  "ه ى سع    ث  بحعل م" ) -12
 (13)بإل  ب  ا حلمس   بحم  س   بةتساث م حثعم بحمفاه م بحص: ا"

لددددافت مسا محددددي  سدددد  مساعدددد ت ي دددد  مسعالقددددي تدددديم اعدددد و لددددال  مسر ح ددددي م يامايددددي س رحدددد    
 –مسن بفدددي مسشخصددديي –مسرا حددد  ومااحدددبت ا سدددتعو مسر دددبليا مسصدددحيي فددد  مسةدددنمى مسصدددح  مسحددد يا

ا تادددت مسا محددددي ام   -1بم ردددم الدددا ناددددبو  مسا محدددي:صددددحي مس دددا ومألحدددنبمة وادددد -ررب حدددي مس يبضدددي
%قرم اف ما مسعيني ي وم ام  مسرح   مسرا حد  يردالا ترع وردبت يدم مسن بفدي مسشخصديي 62.9نحتيل

%ق يرالا ترع وربت يدم مسةدنمى 35.5% ق ترع وربت يم مسن بفي مسشخصيية نحتيل37.1ونحتي ل
%ق 26.3نحدتي ل 3م مسةنمى مسصح  مسحد يا. %ق يرالا ترع وربت ي63.7مسصح  مسح ياة ونحتيل

%ق رددم افدد ما مسعينددي 46.2%ق نحددتي ل73.2يرددالا ترع ورددبت يددم صددحي مس ددا ومألحددنبمة ونحددتي ل
 ي وم ام  مسرح   مسرا ح  يرالا ترع وربت يم فوموا ررب حي مس يبضي. 

  ( ثعاكك بو  "بحكك    بحت ثكك  2006  بسككا  " : كك   ثكك  ب  اث ككر م:مكك  أثكك  بحسككع  " ) -13
  (14)حلمس   بحم  س     بح:ل ا بحثاا ا مو بحتعل م ب ساس " )  بسا :احا(

لافت مسا محي  سد  مساعد ت ي د  رتد  مت م لاردبا تبسرحد   مسرا حد  واتعدبام مسا تويدية ومساشدت 
يدم مسومقددع مسدد ملم س رحدد   مسرا حد  ترددام   مسح ةددي مس بنيددي رددم مساع ديا مألحبحدد  وردداى ننبحددي فدد  

ا تاددت مسدداو  مسا تددو  س رحدد   مسرا حدد  فدد   - :م مسا تويددية واددبم رددم الددا ناددبو  مسا محددياحةيددق ااوم  
رددم الددا مسرعوقددبت سررب حددي مسنشددبل مسرحدد ح  فدد  مسرددام    -مسح ةددي مس بنيددي رددم مساع دديا مألحبحدد ة

مسرار  ددي فدد  لضددعت م رابنددبت مسربايددية يدداا ونددوا وقددت رخصددث سررب حددي مسنشددبل مسرحدد ح ة 
   راي   مسرام   واوسيبى مألرو  أللريي او  مسرح   مسرا ح ق. ياا  ا مال تعو
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" ثعاك بو  " بقكو  مسكت ثإ بحمسك   بحم  سك   ك  (2006)  بسا  "بحس   م:م   زع   -14
 (15)  بسا ا   ا" -مص 

لددافت مسا محددي  سدد  مساعدد ت ي دد  ومقددع مسنصددوث مسرحدد حيي مسرةارددي س رحدد   مسرا حدد  واحايددا 
فدد  رضددرون ب او فدد  مسشدداي مس ندد  مسددن  ااتددت تددي ونسددال ترددب يضددرم  رددوملم مسةددوي ومسضددعت حددومى

مياردددات  -واوصددد ت مسا محدددي سرنرويدددي ردددم مسنادددبو  الر دددب:اامو دددب سددداو لب ي ددد  مسنردددو مسر غدددو ة 
رصددددبا  افاددددب  مسنصددددوث مسرحدددد حيي ي دددد  مسرنددددبل  مسا محدددديي مسرةدددد  ي فدددد  مسا ايدددد  مألوي تنحددددتي 

%ة وندددبى رصدددا  مسدددايم فددد  22.03بلي  تنحدددتي %ة ومياردددات ادددنسال ي ددد  مسخيدددبي ومألحددد23.73
ا  دددد ت مسا محددددي ام رنددددب ت مسةدددديا مسا تويددددي مسراضددددرني فدددد   -%ة3.39مسا ايدددد  مألخيدددد  تنحددددتي 

مسنصدددوث مسرحددد حيي ندددبى فددد  رةدددارا ب مسرندددبي م ناردددبي   دددا مألخالقددد ة ومسحيبحددد ة ومسنردددبس ة 
 واخي م  م قاصبا  ومساين .

 يطار النظراإل
 :ا ح مسراع يت مسرح   

في ليتا مس اب  نن يق تلن ي: "مسرح   مسن  يةاا امخدي رتند  مسرا حدية حدومى فد  قبيدي خبصدي  يع ِّ
دددب لدددا نريع دددب ردددم  اوحنددد ي مسا محدددي اومس ندددبىة وياريدددل تدددلم  مسرر  ددديم اومساليتددديم فيدددي ومسرشدددبلايم ايض 

 .  (16)مألل بية ف و رح   سألل بي وتبألل بي"

"نشبل قبوا ي د  مسرحد   فد  رومقدت مسداع ا    مسرا ح  تلني: ق مسرحBoud, 2016ارب ي  ت ل
تبسرددددام   حيددددث يةددددوا مألل ددددبي تاخيددددي واةرددددث ااوم  اخدددد ى ارددددب سددددو اددددبنوم فدددد  راددددبم ولرددددبم 

  .(17)"رخا ت
تلن ي: "شاي رم اشابي مس مة يا نا فيدي مسرر  دوم مسل تدي  مسرا ح ي  ت لرحروا حعياق مسرح   

ددب رااوت ددب  سدد  يدد وص ار  ي دد  ي دد  خشددتي مسرحدد  ة يةددوا مسرر  ددوم يددباي ترحددبياي مسرخدد ا ي دد  نص 
 .(18)ا نري شخصيبت ورومقت مسنث مسا  اتااي ب مسراست"

مسرح   مسرا ح  تلن دي: "نشدبل   صد   يداع ا فيدي مسلدال  م تاادب  ق DiRienzo,2016ي  تل
ومسرعدددبن  ومااحدددب  مسر دددب مت س اعتيددد  يدددم مألفادددب   ومألامى وم حدددانبتي س عددد وو مس نيدددي مسرتبشددد ية

 .(19)مسعر يي"
ق مسرحدد   مسرا حدد  تلن ددي:"ن با ااددباير  وفددم اامودد  2016ة Daniel and Danielيدد  ت ل 

يح ا ف  اشدنيع مسلدال  ي د  الدوي  مألفادب  ومسد اىة يدم ل يدق مسعد وو مسرتبشد ي ي د  خشدتي 
 .(20)مسرح   اربا نر و "

 أه بف بحمس   بحم  س  
/ 2017مسخلدي مسحدنويي مسعبردي سدولم ي مسا تيدي ومساع ديا سعدبا ل فد  مسرا ح مسرح   نبىت الامت 

 :(21)ق ارب ي  2018
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مسرحد   مسرا حدد  يحددبلا فدد  الددوي  مسعر يددي مساع يريدي ترددب يرا ددال رددم فعبسيددبتة تبحدداةالي   -1
مألحدددبسي  مساعتي يدددي مستشددد يي نمت مسادددل ي  مسرتبشددد ة حيدددث  م  وحدددي اي مألحبحددديي لددد  يةدددي 

 نامم مسلبس  نماي. وو 
ومسعردي ي د   ومسصدةي مساشت يم مسرومل  مسصةي ي ومسشدبتي مستدب لية مساد  ياو لدب تبس يبيدي -2

 انريا ب تشاي ح يا.
انريددددي قددددا مت مسلبسدددد  مسعة يدددددي ومس ا يددددية وتنددددبى مسشخصددددديي مسراابر ددددي مسومييددددي مسرا ادددددي   -3

 مسرتاييم. سرال تبت مسعص  مسناياة وانريي مسنبن  م تااب   سخ ق نيي رم
 فد يت و  الامت مسروما مسا محيي رم خالي رح حي مسرنبل  مسا  ااادا مسرع وردي واتحدل ب   -4

 قبس  رم مسحوم  مسشيق ومسرحت  س لبس .
 احب  مسلال  مسعايا رم مسختد متة مساد  انرد  يدباي مسادنوق ومسحد  مس ند  وم   دب  مسةدا ي  -5

 م تامييي ساي ا.
ة ومساعدددوا ي ددد  مسنلدددق مسحددد يا تبس ةدددي مسع تيدددية وف دددا اصدددحيح مألخلدددبى مس ةويدددي مسشدددبوعي  -6

 ر  ماا ب.
 احددددب  مسلددددال  مسةددددا ي ي دددد  مساعتيدددد  مسحدددد ياة ورومن ددددي مسرومقددددت ومسةددددا ي ي دددد  مساددددل ي    -7

 وم قنبع ومساايتة وم حايعب  ومسةا ي ي   مساحاث وححم م نصبت.
نع ددي ياددنوق مسنيددا ير يددي ا تويددية اددااى  سدد  اعددايي حدد وال مسلبسدد ة فا مسرا حدد مسرحدد    -8

 ومسنريي ويحاححنية وي فو مسةتح ومسعي  ويحا نني .
 انريي يباي مسعري مسنربي ة ومسعري ت و  مس  يق سالصيي رتاا مساعبوم وفعي مسخي . -9

  بحم  س خصاهص بحمس   
يدددم غيددد م ردددم اشدددابي مسرحدددب    ماريدددل  مساددد  ياحدددا مسرحددد   مسرا حدددي ترنرويدددي ردددم مسخصدددبوث

 :(22)ال مسخصبوثمألخ ى ورم الا ا 
 مسع وو مسرح حيي. ف قيبا لال  مسرام   تبسار يي  -
 .مسرا ح لتيعيي نر و  مسرح    -
 . خصوصيي مسعالقي تيم مسلال  ورش ت مسنشبل مسرح ح -
 ان ين مسعايا رم مسر با مسرح حيي. ف رشب اي مسلال   -
 اةايا مسع وو مسرح حيي تبسرنبم. -
 ونوا انربل ورومييا رحاام س رحبتةبت. -
 رح   فةي  تال  ت ب . -
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  بحم  س مزب ا مشا ةا بحالالا    أاشالا بحمس   
ة مسرا حد اونا مسعايا رم مسرلميب مسا  يااحت ب مسلال  رم خالي مسرشب اي فد  انشدلي مسرحد   

 ورن ب: 
 س لال .   اححيم مسامفعيي وم ننبل مألاباير -
مسادددا ي  ومسددداع ا مسرحددداةت   سدددألامى  مسنشدددبل مسرحددد ح  راشددد  م نيدددا م ي ددد  فددد ار دددي مسرشدددب اي  -

 تبسنحتي س لال . 
 اححيم قا ي مسلال  ي   مساومفق رع مسرومقت مسرخا  ي نمت مسضةول .  -
 فدد مسالددوي  مسرحددار  سددألامى ناينددي س حصددوي ي دد  اةنيددي  منعددي فو يددي رددم نبندد  مسنر ددو   -

 .  مسرا ح نشبل مسرح   
 بى ومس ةي تبسن   وم ينبتيي. اححم رشبي  م حاة م  م ن عبس  ومسنا -
يربي مسخيبي ف  تيوي رحد حيي نمت  رابنيدبت رحداواي  - اوفي  مس  صي س ان ي  يم مسرشبي  وم 

 ومساع ا رم خالي خت مت مس شي ومسننب . 
اححدددم فددد  محددداعربي مسلدددال  س ةدددي واحدددبسي  حوم يدددي رخا  دددي واةنيدددبت م حا حدددب  ومسا ايددد   -

 .  م فا مض 
 ا بيي م ناربي  خالي ررب حي مسنشبل مسرح ح . ليباي ف ث مس -
 اححم ر ب مت مساومصي ومسا بوو.  -
 .  (23)ف ا واةتي مسانوع مس ةبف  ف  مسرنارع -
 ايا نرو مسر ب مت م ناربييي ر ي م حا ما ومس ةي وان يا مسنمت.  -
 مسر ب مت مسعر يي ر ي مساعبوم ومسا ايل واةتي م حتبل وم ناتبم. -
 ا ايل ومس  ا رم خالي مسرشب اي. ليباي مس -
 محاخاما مسحوم  واح يل مسرشبي  ومسا اي .  -
مسحدددرب  س لدددال  تدددبساعتي  يدددم رشدددبي لا ومن عدددب ا ا احدددت غلدددبى مسشخصددديي مسرحددد حيي  -

 ومسنث مسرح ح . 
 ليباي مساعبلت وتنبى  اى ناياي حوي مسةضبيب مسرخا  ي.  -
 رحبياي مسلال  ي   تنبى لويا ا.  -
 عي ومسا فيي ومسانوي . اوفي  مسرا -
 الوي  قيري مسر بت ي وم   ب  مسةا مت م تامييي.  -
 تنبى واعليل مسر ب مت مسحيويي ر ي م نصبت وم حايعب  وقا مت مسا اي  مسع يب.  -
 اعليل ر بليا اع ا مسشخصيي واةاي  مسنمت ومسا بلا ومسانبحق تيم مسلال .  -
 .  (24)اححيم ر ب مت مسع و ومساحاث س نر و  -
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  بحم  س حلمس    بحت ث  بح    
 :الر برنب ت يايام رم  ف  مسا تو ويرام س رح   ام يةوا تاو م 

   :مسرنبي مسن ح  -1
س رحددد   او ي مسصدددح  ومسن حددد  مسدددنى يراندددي ردددم خ دددق شخصددديي حدددويي وقويدددية وسيحدددت نبرددداي 

انددي حدددي مسرشددداالت مسل دددي فير فدد حدد تيية فبسرحددد   سددي قا ادددي ي دد  ا نيددد  ادددي مسلبقددبت مسراتوادددي 
ال يد  مسدن   ورعبسنا دبة  ن  ف ومأللربت يم ل يق مسار يي ومسعري مسنربي ة ألم مسار يي سي ا   

مسنشددبل مسرحدد ح  مساة د  ي دد  حددب ت م نلددومى  فد يحداليع مسل ددي رددم خدالي ررب حدداي ورشددب ااي 
لمسدي  فد اا سدنمت ومسةدا ي ي د  مسداحميااح  تنسال مس ةي تبسن   وم تدبت ومسخني ومسا اا و  م ن عدب ت وم 

مساوا  مسن ح ة ومسل ي مسنى ي يا ام يحا ي  م ناتبم راخنم حتيي مسننو  ومسخد وا يدم مسعد ت يندا 
  (25)مسار يي ران حب سي ف 

وفدق   ماا داة ويةدوا ادي ردن ا تبخايدب  مسعردي  مسرا حد نشدبل مسرحد    فد  م مألل بي يشدا اوم 
 يدداما مسدداياو   فدد مسار يددية ورددن ا رددم يشددا ال  فدد يشددا ال  مسددنى يشددتع  غتباددي وريوسددية فرددن ا رددم

مسةضبى ي   مسصد ميبت وم حتبلدبتة  ف ومسرالت  وم اححوم متة ولنم تبسلتع يح ا تا ني اتي ي 
وينر  مس ةي تبسن  ة ومساعوا ي   احري مسرحاوسيي يحاث اومفق مسل دي ردع ن حدي ردم خدالي   ضدبى 

سدد  مسح اددي ومس عدد  وحدد  مساة يددا ومسرشددب اي مسونامنيددية وحدد  ا يدد  رددم مسحبنددبت مسن حدديي رددم ريددي  
  (26)مس  و .....  سخ

 :م ناربي مسرنبي  -2
 م ناربي رحبياي مسل ي ي   مساايت  ف ي ع  مسرح   امخي مسراححبت مساع يريي او  م لبر ب 

 فددد ب تردددب يحصدددي ي يدددي مسل دددي ردددم راعدددي ونشدددبل ورددد   وا دددباي فيدددلاما منددداربن مسرا حددد ومساايدددت 
مسرنارددع مسرحدديل تددي ومسحيددبية رددع اتددباي مسختدد مت ومساوييددي ترشدداالت مسرنارددعة حيددث ياعدد ت ي دد  

مسوقددت مسرنبحدد ة وفددم م حدداربع ونامتددي وفددم اا  مسحددوم  تب ضددبفي  سدد   فدد الريددي مسا رددي مسرنبحددتي 
ربييدي ي د ى مسعالقدبت م نا مسرا حد مساا ي  ي   مسعري مسنردبي  وفد  ن د  مسوقدتة فد م مسرحد   

مسرا حدي وم تدبى ومألر دبت ومسرناردع  فد وابفي مسعبر يم  تيم اف ما ف يق مسرح   وتيم حبو  لرالو ا
 .(27)واةي  م انبلبت نحو رب لو افضي مسرحيل تبسرا حي رع اصحيح مسح وال او اعاي ي

   :رنبي مس ةي -3
اعتي ما دب  فد ردم نردبي  نسدال فد يااح  مسل ي   وي سةويي اتي ي واا داح اربردي احد م  مس ةدي وردب 

 فد ومسةا ي ي   مساعتي  مسح يا ومسنلق مسح يا ومااحب  ر ب مت سةويدي يايداي ردع مسةدا ي ي د  مسداحاا 
 .ق28)مسصوت ورخب ا مسح وت مسصحيحي ومسن وو تبسنوق مألات  ومساعتي  مسصباق

 :مسرنبي مسا ةي   -4
 شددتبع حبنباددي  فدد حددبيا م نحددبم فبس ةبفددي ادد مث منارددبي  رااحدد  يناةددي رددم نيددي  سدد  نيددي وي

مستيوسونيي واومفعي مسن حيي ول  نسال مساي مسر ا  مسرعةدا مسدنى يشدري مسرع وردبت ومسرعاةدامت ومس دم 
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ومألخدددالق ومسةدددبنوم ومسعددد ت ومساةبسيدددا ومسعدددبامت ونريدددع مسةدددا مت مألخددد ى مساددد  يحددداليع م نحدددبم ام 
نص   في ب مسل ي فينرو شيوب  فشديوب ة ويلتدع يااحت ب توص ي يضوم  ف  نربيية ول  مستواةي مسا  ي

 .(29)تبسلتبع مسا  يال تي مسرنارع ف  روملنيي
نم رددب ن  نددب س  ددم يبرددي ومسرحدد   تصدد ي خبصددي ااضددح سنددب ام مس ددم احددا راونددبت مس ةبفددي   وم 

 مسرا حد ومسرح   احا راونبت مس م وتبسادبس  فبسرحد   احدا راوندبت مس ةبفدي فديرام ام يةدوا مسرحد   
وندددوا  دددو ي  فددد انريدددي  ةبفدددي مسلدددال  ردددم مسا دددوث مس ةدددبف  ومسةدددلو مس اددد ى خبصدددي  فددد و  فعدددبي تدددا

 فد الريدي تبسةدي  مسرا حد ا  ضد ب لتيعدي مسعصد  سدنسال ادبم س رحد    مساد  مسرع وردبت وم اصدب ت
 اشايي مس ةبفي مسعبري س لال .

 مسرنبي مسحيبح : -5
ددب  مسرا حدد يددااى مسرحدد    يردد   مسادد  ال  تبسرشدداالت ومسةضددبيب مسحيبحدديياوييددي مسلدد فدد او  م لبر 

مسرشددب اي مسحيبحدديية مألردد  مسددنى يا ادد   فدد ت ددب مسرنارددعة حيددث يعدد ف ا تحةددوق ا مسحيبحدديي واو لددا 
 .(30)ي يي اعلتل مسشعو  تب ناربى مسولن  ساى مسلال 

 مسرنبي م قاصباى: -6
مسلدال  تدللا ردوم ا مستيودي يداا اةدايا رحد حيبت اعردي ي د  اتصدي   مسرا حد رم خدالي مسرحد   

مسرحيلي والريي م حدا باي رن دب ومسرحبف دي ي ي دب اوم لدا لبة وانريدي قيردي مسرحبف دي ي د  مسر ايدي 
 .(31)مس  ايي ومسنربييي ومحا ما حةوق م خ يم

 :مسا تو مسرنبي  -7
  فددوردع مسالدو  وماحدبع رندب ت او يددت مسرحد   امخدي مسرا حدي اصددتح احدا مسعومردي مس ويحديي 

مسا ي  رم مأللامت مسا تويية ارب ام مسا ي  رم مسر بليا مألحبحيي ومسةديا مألخالقيدي ومسولنيدي  احةيق
ة ولادنم يداا  تدل مسردوما مسا محديي مسرا حد ومساينيي يرادم ام ااحةدق يندا مساالريدن ردم خدالي مسرحد   

ي مساالريدددن ي دددد  تبسرحددد   تحيدددث يادددوم مسار يدددي وحدددي ي فعبسددددي ساتحددديل مسرندددبل  مسا محددديية ورحدددبيا
محددايعب  مسددا و  تل يةددي غيددد  اة يايددي احبحدد ب رحددد حي مسرنددبل ة فعددم ل ية دددب يدداا احويددي مسردددوما 

 .(32)مسنبفي  س  روما ح حي يرام محايعبت ب تح وسي ويحي 
 

 خصاهص بحمس   بحم  س  حلالفإ 
رددب ام مسرحدد   مسرا حدد  ياحددا تبسعايددا رددم مسحددربت والر ددب ق Maley,& Duff, 2015يتدديم ل

 :(33)ي  
 تنبى يالقبت راعرةي تيم مسرشب ايم ف  مسنشبل مسرح ح .  ق1
 مسعري ف  رنرويبت صةي ي.  ق2
 م ياربا ي   مألل بي اراايم س عري مسنشبل  مسرح ح  ومسرع ريم.   ق3
 م حانبتي مسرتبش ي سالحايبنبت مساع يريي سألل بي.  ق4
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  ث: ا ع بح
اددا  مسادد  احددا ات اصددنيت مستيبنددبت ومسحةددبوق  مسادد اناردد  لددنم مسا محددي  سدد  مسا محددبت مسوصدد يي

 مسرا حدد س رحدد    مسا تددو انريع ددب وا حددي  لددنم مستيبنددبت واح ي  ددب ومحدداخالث مسناددبو  تشددلم مسدداو  
 يةوا مستبحث تا محا ب. مسا  رم ون ي ن   مسةبوريم ي يي ومسرشب ايم فيي تبسر ح ي مس بنويي

 
  ث: ما   بح

ومسرشددب ايم  مسرا حدد ي دد  مسةددبوريم تنشددبل مسرحدد      يالردديعارددا مستحددث ي دد  رددن   مسرحددح م
 –م قاصددباى  –مسرنددبي لمسحيبحدد   فدد  مسرا حدد س رحدد    مسا تددو فيددي ت ددات مساعدد ت ي دد  مسدداو  

   مس ةوى ق. – مسا تو  –مس ةبف   –مساين   – م ناربي 
 

  ث: مهتمو بح
 مسرا حدد يدد وو مسرحدد    فدد يااددوم رنارددع مسا محددي رددم لددال  مسر ح ددي مس بنويددي مسرشددب ايم 

 ترحبف ي مسةبل ي ومسنيلي ومسة يوتيي.  مسرا ح ومخصبو  مسرح   
    ث:   اا بح

ق رددم 269يينددي قومر ددب لو  ةمسرا حدد رددم اخصددبو  مسرحدد    ق150ل فدد وار  ددت يينددي مسا محددي 
   لال  مسر ح ي مس بنويي ترحبف ي مسةبل ي ومسنيلي ومسة يوتيي.

 
 ت ص ف   اا بح  بسا

  ف بحع اا حألخصاه  وت ص 
 (1ه  إ  قم )

 ت ز و   اا بح  بسا    ا حلا ع، حلم:ا لا، حلخث ة  
 النســبة التكرار المجموعات المتغير

 النــوع
 36.7 55 ذكور

 63.3 95 إناث

 %100 150 المجموع

 المحافظة

 46.5 70 القاهرة

 21.3 32 الجيزة
 32.0 48 القليوبية

 %100 150 المجموع

 سنوات الخبرة

 5مننننة سنننننة إلنننن  ا نننن  
 سنوات

15 10.0 

سننننوات إلننن    ننن  منننة  5
 سنوات 10

37 24.7 

 65.3 98 سنوات 10 كثر مة 

 %100 150 المجموع
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 ت ص ف بحع اا حلالالا
 (2ه  إ  قم )

 ت ز و   اا بح  بسا    ا حلا ع، حلم:ا لا
 بحاسككثا بحتة ب  بحمهم  اع بحمتغ  

 بحاكك ع
 58.4 157  ة  
 41.6 112 صاا 

 %100 269 بحمهم ع

 بحم:ا لا
 38.7 104 بح اه ة
 33.1 89 بحه زة

 28.3 76 بح ل  ث ا
 %100 269 بحمهم ع

 ث: أ بة بح
ة فةدا ادا  (Validity & Reliability)ردم حيدث مسصداق ومس تدبت سرةيدب اا مساحةدق ردم ا دبىي م 

م فدددددد  م يددددددالا فدددددد  مسنبرعددددددبت ي دددددد  رنرويددددددي رددددددم مسرحاردددددديم مسراخصصدددددديمسرةيددددددب  يدددددد و 
فد  ضدوى مساع يدت م ن مود  سدية وادنسال مس دات  مسرةيدب ونسال تة و ا محي ر  امت قة لمسرص يي

م صدددالحيي صدددحي ي م حددداتيبم تشددداي يدددبا تعدددا  نددد مى يردددم صدددحي ي م حددداتيبمة وقدددا اقددد  مسرحارددد
يدباي مسالتيدق  ة حيدث ادا  Test –retestاعايالت ل ي ي. ارب مس تبت/ فةا اا ردم خدالي مسالتيدق وم 

ر د اي  دا اييدا التيةدي رد ي اخد ى ي د  مسرنرويدي ن حد ب  25ي   ييني راوندي ردم مسرةيب  التيق 
تعددا فبصددي لرنددب قددا لب احددتوعة  ددا قددبا مستبحددث تححددب  رعبرددي مس تددبت تدديم ا نددبت مسرتحددو يم فدد  

نبتددبت ي دد  اددي تعددا مسالتيةدديم مألوي ومس ددبن ة وقددا اشددب ت رعددبرالت م  اتددبل  سدد  م ا ددبق تدديم م 
ولدد  رعددبرالت  تددبت امسددي  ق0.8976لرددم اتعددبا مسرةيددب  تدديم مسالتيددق مألوي ومس ددبن  تنحددتي ت ةددت

 0.01ينا رحاوى 

                                        
 قل

 .اابايريي مس نوم -مسرع ا مسعبس  س  نوم مسرح حيي -يصبا يتا مسعليل: احابن مسنةا ومسا مربا.ا/
 ا يي مسا محبت مسع يب س ل وسية نبرعي ييم شر . -ا.ا/ رحروا ححم محربييي: احابن م يالا و ةبفي مألل بي

 ا يي م يالا نبرعي تن  حويت. ا.ا/ رحرا ليم: احابن م يالا ويريا
 .نبرعي ييم شر  -ا يي مألسحم -فبيلي رحرا حعا: احابن مألا  ومسنةا ا.ا/
 .ا.ا. ا/ احرا نتيي: احابن مسنةا مسرح ح ة ا يي مسا تيي مسنوييية نبرعي ييم شر  
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 ث: :    بح
 مسرا حدد س رحدد    مسا تددو ياحدداا روضددوع مسا محددي فدد  مساعدد ت ي دد  مسدداو   :مسحدداوا مسروضددوييي

 ي مس بنويي.رم ون ي ن   مسةبوريم ي يي ومسرشب ايم فيي تبسر ح 
مس بنويددي  ق ر دد اي رددم لددال  مسر ح ددي269ل فدد اار ددي مسحدداوا مستشدد يي س ا محددي : مسحدداوا مستشدد يي

مسرحدددد     ق ر دددد اي رددددم اخصددددبو150ة ولمسرا حدددد مسرشددددب ايم فدددد  مسعدددد وو مسرحدددد حيي س رحدددد   
 .مسرا ح 

عددبا مسا محدد  رددم مس مألويمس صددي مسا محدد   فدد س ا محددي  اار ددي مسحدداوا مسلربنيددي: مسحدداوا مسلربنيددي
 ق.ا2017/2018ل

 مقاص ت لنم مسا محي ي   رحبف بت مسةبل ية مسنيلية مسةيوتيي. :مسحاوا مسرابنيي
  ث: مصالل:اع بح

 :مسا تو مساو  
ت ددات اوييددي مسلددال  وادد ة  ا  مسرا حد اردب   رددم خددالي مسرحدد    مسادد  لدو رنرويددي مألنشددلي

 ترب يحابا سرومن ي مساحايبت مسرعبص ي. 
 :را ح مسمسرح   

لددو نسددال مسنشددبل مسددنى يةارددي مسلددال  امخددي مسرا حددي حددومى اددبم ي دد  خشددتي مسرحدد   او امخددي 
فندددبى مسرا حدددي او مس صدددي ونسدددال احدددت  شددد مت اخصدددبو  مسنشدددبل مسرحددد ح  ت دددات انريدددي نومنددد  

 مسشخصيي ساى مسلال  مسرشب ايم فيي. 
مسرنددول ت ددا مسعرددي  حدد مسرا  تددلن ا: "اخصددبو  مسرحدد    ويعدد ت مستبحددث مسةددبوريم ي دد  مسنشددبل

وادا ي  مسلدال  ي د  ررب حدي  مسرا حد امخي مسراححبت مساع يريي وم ش مت ي   انشدلي مسرحد   
 مسنشبل واحةيق الامت مسنشبل مسرح ح  رم خالي مسرشب اي مس عبسي.

اةددددايا مسعدددد وو مسرحدددد حيي  فدددد فيددددي تددددلن ا: "مسلددددال  مسرشددددب ايم  ويعدددد ت مستبحددددث مسرشددددب ايم
 مسر ح ي مس بنويي". ف ريي تبسراححي مساع ي

    م بحث:  
مس ددد و مألوي: يوندددا فددد ق امي  حصدددبويي تددديم راوحدددلبت ا ندددبت مسدددناو  وراوحدددلبت ا ندددبت 

 مساو  مسا تو  س رح   مسرا ح  .رةيب  اتعبا ي   سألخصبوييم م نبث 
ا اتعدبي د   مألخصدبوييم: اونا ف وق نمت ا سي  حصبويي تيم راوحلبت ا نبت ن مس  و مس ب

 ق.مسة يوتيي -مسنيلي -مسةبل يلمسرحبف ياتعب  خاالت  مساو  مسا تو  س رح   مسرا ح رةيب  
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اتعدبا ي د   مألخصبوييم: اونا ف وق نمت ا سي  حصبويي تيم راوحلبت ا نبت سثمس  و مس ب
 5 -حدنومت 5حدني  سد  اقدي ردم لحدنوم مسختد ياتعدب  خداالت  مساو  مسا تو  س رح   مسرا ح رةيب  

 ق.حنومت 10اا   رم  -حنومت 10س  اقي رم  
: يوندددا فدد ق امي  حصدددبويي تددديم راوحدددلبت ا نددبت مسدددناو  وراوحدددلبت ا ندددبت مس متدددعمس دد و 

 مساو  مسا تو  س رح   مسرا ح  رةيب  اتعبا ي   س لال  م نبث 
اتعددبا ي د   مسلدال : اوندا فد وق نمت ا سدي  حصددبويي تديم راوحدلبت ا ندبت خدبر مس د و مس

 ق.مسة يوتيي -مسنيلي -مسةبل يلمسرحبف ياتعب  خاالت  مساو  مسا تو  س رح   مسرا ح  رةيب 
 

 همو بحث اااع  بحمعاحها بإل:صاه ا 
 :   تضماع بحمعاحها بإل:صاه ا ما  ل   
 مسرةيب .مساا م مت ومسنح  مسروويي  حانبتبت مسرتحو يم ي   نريع احو ي وتنوا  -
س ةددددديا مساريددددددي مساددددد  اعادددددد  محددددددانبتبت  مفدددددبت مسرعيب يدددددديمسراوحدددددلبت مسححددددددبتيي وم نح    -

 مسرةيب .مسا  يضر ب  مسرتحو يم ي   مستنوا ومسرةبيي  مس  ييي
ونسدال ردم  س رةب ني تيم رنرويبت مسعيني رصن ي حح  مسنوع لنادو    ندبثق مخاتب  "ت"  -

 مسرةيب .حيث راوحل مسا ني ي   تنوا ورةبيي  
تديم  One Way Analysis of Variance ANOVA اح يدي مساتدبيم احدبا  م اندبم  -

ردداي مسختدد ية ونسددال رددم حيددث راوحددل مسا نددي ي دد  تنددوا  رنرويددبت مسعينددي رصددن ي ححدد 
 Post Hocورةدبيي ة وفدد  حبسددي ونددوا فدد وق نول يددي اددا محدداخاما  خاتددب مت مستعايددي 

Tests   تل يةددي اقددي فدد ق رعنددوLeast Significance Difference  ومسرعدد وت تددد
L.S.D  اشدت اح يدي مساتدبيم يدم وندوا فد ق  سرع في رصا  مساتبيم تيم مسرنرويبت مسا
 .تين ب 
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 نتائج الدراسة امليدانية
    أ  بح اهم و  لى بحمس   بحم  س أ الً 

 بحمهاإ بالهتما    -1
 ( 3ه  إ)

 يتوضح دور المسرح المدرسي في المجال االجتماع التي ر ي األخصائي في العبارات

 150ن=  

 االستجابة 
 العبارات

 النوع
 غير موافق  حيانا موافق

 المتوسط
االنحننرا  
 المعياري

 االستجابة
 % ك % ك % ك

ينمي المسرح المدرسي 
دافعية المشاركة نحو 

 العم  الجماعي

 - - 25.5 14 74.5 41 ذكور
 2.1 2 18.9 18 78.9 75 إناث موافق 0.458 2.760

 1.3 2 21.3 32 77.3 116 اإلجمالي

حث الطالب عل  إحترام 
القيم األخال ية في 

 المجتمع

 25.5 14 30.9 17 43.6 24 ذكور
 22.1 21 20.0 19 57.9 55 إناث موافق 0.823 2.293

 23.3 35 24.0 36 52.7 79 اإلجمالي

التشجيع عل  ممارسة 
 النظام

 12.7 7 34.5 19 52.7 29 ذكور
 12.6 12 30.5 29 56.8 54 إناث موافق 0.708 2.426

 12.7 19 32.0 48 56.3 83 اإلجمالي

البعد عة العادات 
والتقاليد االجتماعية 

 الضارة

 - - 27.3 15 72.7 40 ذكور
 1.1 1 17.9 17 81.1 77 إناث موافق 0.435 2.773

 0.7 1 21.3 32 78.0 117 اإلجمالي

يرشد المشاركية إل  
 لتعام  مع اآلخر داب ا

 10.9 6 20.0 11 69.1 38 ذكور
 7.4 7 8.4 8 84.2 80 إناث موافق 0.621 2.700

 8.7 13 12.7 19 78.7 118 اإلجمالي
يسهم المسرح المدرسي 
في توثيق العال ة بية 
المدرسة والبيئة 

 المحيطة

 5.5 3 32.7 18 61.8 34 ذكور

 9.5 9 27.4 26 63.2 60 إناث موافق 0.641 2.546

 8.0 12 29.3 44 62.7 94 اإلجمالي

التدريب عل  العم  
 الجماعي

 1.8 1 18.2 10 80.0 44 ذكور
 3.2 3 17.9 17 78.9 75 إناث موافق 0.483 2.766

 2.7 4 18.0 27 79.3 119 اإلجمالي

يدعو الطالب إل  البعد 
 عة التعصب

 21.8 12 25.5 14 52.7 29 ذكور
 38.9 37 18.9 18 42.1 40 إناث أحيانا 0.879 2.133

 32.7 49 21.3 32 46.0 69 اإلجمالي

يعالج بعض مظاهر 
السلبية في المجتمع 

 المدرسي

 7.3 4 14.5 8 78.2 43 ذكور
 4.2 4 13.7 13 82.1 78 إناث موافق 0.542 2.753

 5.3 8 14.0 21 80.7 121 اإلجمالي

ي تعويد الطالب يسهم ف
 عل  تحم  المسئولية

 - - 5.5 3 94.5 52 ذكور
 1.1 1 4.2 4 94.7 90 إناث موافق 0.264 2.940

 0.7 1 4.7 7 94.7 142 اإلجمالي

يساعد الطالب عل  
 التكيف االجتماعي

 1.8 1 9.1 5 89.1 49 ذكور
 1.1 1 8.4 8 90.5 86 إناث موافق 0.357 2.886

 1.3 2 8.7 13 90.0 135 لياإلجما

اشدي  تيبندبت مسنداوي مسحددبتق  سد  محدانبتبت مألخصدبوييم حددوي مسداو  م ناردبي  س رحدد     
ت ددددد   ححددددبت مسرا حدددد ة حيددددث نددددبىت محدددددانبتبا ا تبسرومفةددددي ي دددد  نسددددال مسددددداو ة ونسددددال تراوحددددل 
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-2.753 -2.133 -2.766 -2.546 -2.700 -2.773-2.426 -2.293 -2.760ل
ق ي ددد  مسادددومس ة    ام  اي دددا ندددبى تلندددي احيبندددب " يدددايو مسلدددال   سددد  مستعدددا يدددم 2.886- 2.940

 ق.2.133مساعص " ونسال تراوحل ححبت ل
 بحمهاإ بحس اس  -2

 ( 4ه  إ)
 ت ض      بحمس   بحم  س     بحمهاإ بحس اس  بحت   أ  ب خصاه     بحعثا بع

 150و= 
 االستجابة 

 العبارات
 النوع

 فقغير موا  حيانا موافق
 المتوسط

االنحننرا  
 المعياري

 االستجابة
 % ك % ك % ك

تعريف الطالب باألحداث 
السياسية الجارية 

 واتجاهاتها

 7.3 4 20.0 11 72.7 40 ذكور

 2.1 2 .12 12 85.3 81 إناث موافق 0.510 2.766

 4.0 6 15.3 23 80.7 121 اإلجمالي

تساعد الطالب عل  النقد 
 وضوعيةالبناء والم

 10.9 6 14.5 8 74.5 41 ذكور

 8.4 8 13.7 13 77.9 74 إناث موافق 0.639 2.673

 9.3 14 14.0 21 76.7 115 اإلجمالي

توعية الطالب بأهمية 
 المشاركة السياسية

 7.3 4 12.7 7 80.0 44 ذكور

 7.4 7 7.4 7 85.3 81 إناث موافق 0.575 2.760

 7.3 11 9.3 14 83.3 125 اإلجمالي

تعرفهم بحقو هم 
 وواجباتهم السياسية

 5.5 3 12.7 7 81.8 45 ذكور

 5.3 5 17.9 17 76.8 73 إناث موافق 0.551 2.733

 5.3 8 16.0 24 78.7 118 اإلجمالي

زيادة وعي الطالب 
 باالنتماء الوطني

 1.8 1 10.9 6 87.3 48 ذكور

 3.2 3 8.4 8 88.4 84 إناث موافق 0.423 2.853

 2.7 4 9.3 14 88.0 132 اإلجمالي

اشددي  تيبنددبت مسندداوي مسحددبتق  سدد  محددانبتبت مألخصددبوييم حددوي مسدداو  مسحيبحدد  س رحدد   مسرا حدد ة 
 -2.766ت ددددد  ل ححددددبت حيددددث نددددبىت محددددانبتبا ا تبسرومفةددددي ي دددد  نسدددددال مسدددداو ة ونسددددال تراوحددددل 

 ق.2.853 -2.733 -2.760 -2.673
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 ح  ا بحمهاإ ب -3
 ق 5ناويل

توضح دور المسرح المدرسي في المجال الديني ن=  التي رأي األخصائي في العبارات
150 

 االستجابة            
 العبارات

 النوع
 غير موافق  حيانا موافق

 المتوسط
االنحننرا  
 المعياري

 االستجابة
 % ك % ك % ك

يساعد المسرح المدرسي 
عل  تثبيت القيم الدينية 

 الطالب لدى

 14.5 8 23.6 13 61.8 34 ذكور

 17.0 17 37.9 36 44.2 42 إناث أحيانا 0.749 2.340

 16.7 25 32.7 49 50.7 76 اإلجمالي

الدعوة إل  التحلي 
باألخالق والبعد عة 
 الذنوب والمعاصي

 5.5 3 27.3 15 67.3 37 ذكور

 7.4 7 25.3 24 67.4 64 إناث موافق 0.611 2.606

 6.7 10 26.0 39 67.3 101 اإلجمالي

عرض نماذج لشخصيات 
إسالمية تدعو إل  العدالة 

 والحق والخير

 1.8 1 23.6 13 74.5 41 ذكور

 4.2 4 17.9 17 77.9 74 إناث موافق 0.513 2.733

 3.3 5 20.0 30 76.7 115 اإلجمالي

إسهام النشاط في تعريف 
 الطالب بالتراث الديني

 1.8 1 14.5 8 83.6 46 ذكور
 3.2 3 14.7 14 82.1 78 إناث موافق 0.463 2.800

 2.7 4 14.7 22 82.7 124 اإلجمالي

الدعوة إل  المودة 
والرحمة في التعام  مع 

 اآلخرية

 16.4 9 23.6 13 60.0 33 ذكور

 38.9 37 28.4 27 32.6 31 إناث أحيانا 0.851 2.120

 30.7 46 26.7 40 42.7 64 اإلجمالي

البعد عة التطر  
وضروري الفهم الصحيح 

 للدية

 3.6 2 23.6 13 72.7 40 ذكور

 7.4 7 30.5 29 62.1 59 إناث موافق 0.603 2.601

 6.0 9 28.0 42 66.0 99 اإلجمالي

الدعوة إل  طاعة هللا 
 ورسوله

 9.1 5 29.1 16 61.8 34 ذكور
 4.2 4 27.4 26 68.4 65 إناث موافق 0.602 2.600

 6.0 9 28.0 42 66.0 99 اإلجمالي

الدعوة إل  طاعة 
 الوالدية

 14.5 8 30.9 17 54.5 30 ذكور
 18.9 18 34.7 33 46.3 44 إناث أحيانا 0.753 2.320

 17.3 26 33.3 50 49.3 74 اإلجمالي

خصدددبوييم حدددوي مسددداو  مسددداين  س رحددد   اشدددي  تيبندددبت مسنددداوي مسحدددبتق  سددد  محدددانبتبت مأل  
 -مسرا ح ة حيث نبىت تلني احيبنب ليحبيا مسرح   مسرا ح  ي   ا تيدت مسةديا مساينيدي سداى مسلدال 

مسددددايوي  سدددد  لبيدددي مسومسددددايمقة تراوحددددل  -مسدددايوي  سدددد  مسردددواي ومس حرددددي فدددد  مساعبردددي رددددع م خددد يم
ةددددي ي دددد  نسددددال مسدددداو  فدددد  اددددي ونددددبىت محددددانبتبا ا تبسرومف قة2.320 -2.120 -2.340ححددددبت ل

يدددد و نرددددبنا سشخصدددديبت  -رملمسددددايوي  سدددد  مساح دددد  تددددبألخالق ومستعددددا يددددم مسددددننو  ومسرعبصدددد 
مستعدا  - ح با مسنشبل ف  اع يت مسلدال  تدبسا مث مسداين  - حالريي اايو  س  مسعامسي ومسحق ومسخي 

نسدددال تراوحدددل مسدددايوي  سددد  لبيدددي م، و حدددوسيقة و  -يدددم مسالددد ت وضددد و   مس  دددا مسصدددحيح س دددايم
 ق. 2.600 -2.601-2.800 -2.733 -2.606ت   ل ححبت 
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 بحمهاإ بحث ا   -4
 ( 6ه  إ)

 ت ض      بحمس   بحم  س     بحمهاإ بحث ا    بحت   أ  ب خصاه     بحعثا بع
 150و= 

 االستجابة 

 العبارات
 النوع

  حيانا موافق
غيننننننننننننننننر 

 المتوسط موافق
االنحنننننننننرا  

 المعياري
 االستجابة

 % ك % ك % ك

نشر الوعي المسرحي وتنظيم 
 مسابقات الفنون المسرحية

 9.1 5 27.3 15 63.6 35 ذكور

 6.3 6 24.2 23 69.5 66 إناث موافق 0.624 2.600

 7.3 11 25.3 38 67.3 101 اإلجمالي

تزويد الطالب بالعديد مة 
الخبرات الثقافية سواء  ام 
 الطلب بالتمثي   و المشاهدة

 9.1 5 12.7 7 78.2 43 رذكو

 10.5 10 25.3 24 64.2 61 إناث موافق 0.667 2.593

 10.0 15 20.7 31 69.3 104 اإلجمالي

ينمي لدى المشاركية مهارة 
 التحدث  ما اآلخرية

 18.2 10 14.5 8 67.3 37 ذكور

 24.2 23 14.7 14 61.1 58 إناث موافق 0.828 2.413

 22.0 33 14.7 22 63.3 95 اإلجمالي

يشجع المسرح المدرسي عل  
 القراءة والبحث

 21.8 12 32.7 18 45.5 25 ذكور

 18.9 18 31.6 30 49.5 47 إناث موافق 0.778 2.280

 20.0 30 32.0 48 48.0 72 اإلجمالي

يساعد النشاط عل  تنمية 
 عنصر اإليقاع لدى الطالب

 16.4 9 20.0 11 63.6 25 ذكور

 9.5 9 11.6 11 78.9 75 إناث موافق 0.693 2.613

 12.0 18 14.7 22 73.3 110 اإلجمالي

يراعي مواهب المشاركية 
 األدبية والفنية

 9.1 5 29.1 16 61.8 34 ذكور

 4.2 4 32.6 31 63.2 60 إناث موافق 0.607 2.566

 6.0 9 31.3 47 62.7 94 اإلجمالي

بثروة جديدة  يزيد المشاركية
 مة األفكار واأللفاظ

 9.1 5 34.5 19 56.4 31 ذكور

 16.8 16 30.5 29 52.6 50 إناث موافق 0.723 2.400

 14.0 21 32.0 48 54.0 81 اإلجمالي

إسهام النشاط في إكساب 
 الطالب المعار  الثقافية.

 12.7 7 43.6 24 43.0 24 ذكور

 24.2 23 21.1 20 54.7 52 إناث موافق 0.785 2.306

 20.0 30 29.3 44 50.7 76 اإلجمالي

إسهام النشاط في حق  مواهب 
 الطالب وتنميتها

 29.1 16 18.2 10 52.7 29 ذكور

 20.0 19 27.4 26 52.6 50 إناث موافق 0.823 2.293

 23.3 35 24.0 36 52.7 79 اإلجمالي

حانبتبت مألخصبوييم حوي مسداو  مس ةدبف  مسدن  يةدوا تدي اشي  تيبنبت مسناوي مسحبتق  س  م  
مسرحدد   مسرا حدد ة حيددث نددبىت محددانبتبا ا تبسرومفةددي ي دد  نسددال مسدداو  تلنيلنشدد  مسددوي  مسرحدد ح  

الويددا مسلددال  تبسعايددا رددم مسختدد مت مس ةبفيددي حددومى قددبا مسل دد   -وان دديا رحددبتةبت مس نددوم مسرحدد حيي
يشدنع مسرحد   مسرا حد   -ب ايم ر دب ي مساحداث اردب م خد يمينر  ساى مسرشد -تبسار يي او مسرشبلاي
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ي ميدد  روملدد   -يحددبيا مسنشددبل ي دد  انريددي ينصدد  م يةددبع سدداى مسلددال  -ي دد  مسةدد مىي ومستحددث
 حدد با مسنشددبل فدد   -يليددا مسرشددب ايم ت دد وي نايدداي رددم مألفاددب  ومألس ددب  -مسرشددب ايم مألاتيددي ومس نيددي

حددد با مسنشدددبل فددد  حةدددي روملددد  مسلدددال  وانريا دددبقة ونسدددال   - احدددب  مسلدددال  مسرعدددب ت مس ةبفيدددي.
 -2.400 -2.566 -2.613 -2.280 -2.413 -2.593 -2.600ت ددددددد  ل ححدددددددبت تراوحدددددددل 
 ق.2.293 -2.306
 بحمهاإ بحافس   -5

 (7جدول)

 توضح دور المسرح المدرسي في المجال النفسي التي ر ي األخصائي في العبارات

 150ن= 

 االستجابة 

 العبارات
 النوع

 غير موافق  حيانا موافق
 المتوسط

االنحننرا  
 المعياري

 االستجابة
 % ك % ك % ك

يساعد عل  التحرر مة 
القلق والخو  في 
 الموا ف المحرجة

 9.1 5 23.6 13 67.3 37 ذكور

 10.5 10 22.1 21 67.4 64 إناث موافق 0.669 2.573

 10.0 15 22.7 34 67.3 101 اإلجمالي

النشاط  ممارسة
المسرحي يسمح بمراعاة 

الفروق الفردية بية 
 الطالب

 9.1 5 38.2 21 52.7 29 ذكور

 13.7 13 31.6 30 54.7 52 إناث موافق 0.697 2.420

 21.0 18 34.0 51 54.0 81 اإلجمالي

يقوي روح التنافس 
 الشريف بية المشاركية

 7.3 4 40.0 22 52.7 29 ذكور

 6.3 6 26.3 25 67.4 64 إناث موافق 0.618 2.553

 6.7 10 31.3 47 62.0 93 اإلجمالي

يساعد عل  إشباع 
حاجات الطالب 

 ورغباتهم

 12.7 7 36.4 20 50.9 28 ذكور

 17.9 17 17.9 17 64.2 61 إناث موافق 0.754 2.433

 16.0 24 24.7 37 59.3 89 اإلجمالي

يدرب المشاركية عل  
 االتضبط االنفع

 12.7 7 41.8 23 45.5 25 ذكور

 9.5 9 36.8 35 53.7 51 إناث موافق 0.675 2.400

 10.7 16 38.7 58 50.7 76 اإلجمالي

التخلص مة الطا ات 
 المكبوتة لدى الطالب

 12.7 7 38.2 21 49.1 27 ذكور

 22.1 21 25.3 24 52.6 50 إناث موافق 0.773 2.326

 18.7 28 30.0 45 51.3 77 اإلجمالي

يغرس في المشاركية 
 الثقة بالنفس

 21.8 12 27.3 15 50.9 28 ذكور

 20.0 19 30.5 29 49.5 47 إناث موافق 0.790 2.293

 20.7 31 29.3 44 50.0 75 اإلجمالي

ينمي الثقة بالنفس 
والتعود عل  تحم  

 المسئولية

 14.5 8 29.1 16 56.4 31 ذكور

 11.6 11 16.8 16 71.6 68 إناث موافق 0.711 2.533

 12.7 19 21.3 32 66.0 99 اإلجمالي

التغلب عل  حاالت 
 االنطواء والخج  والتردد

 14.5 8 29.1 16 56.4 31 ذكور

 9.5 9 32.5 31 57.9 55 إناث موافق 0.691 2.460

 11.3 17 31.3 47 57.3 86 اإلجمالي
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ناوي مسحبتق  س  محانبتبت مألخصبوييم حوي مسداو  مسن حد  مسدن  يةدوا تدي اشي  تيبنبت مس  
مسرح   مسرا ح ة حيث نبىت محدانبتبا ا تبسرومفةدي ي د  نسدال مسداو  تلنيليحدبيا ي د  مساحد   ردم 

ررب حي مسنشبل مسرحد ح  يحدرح تر ميدبي مس د وق مس  ايدي تديم  -مسة ق ومسخوت ف  مسرومقت مسرح ني
يحددددبيا ي دددد   شددددتبع حبنددددبت مسلددددال   -سانددددبف  مسشدددد يت تدددديم مسرشددددب ايميةددددو   و  م -مسلددددال 
مسدددداخ ث رددددم مسلبقددددبت مسراتواددددي سدددداى  -يددددا   مسرشددددب ايم ي دددد  ضددددتل م ن عددددب ت -و غتددددبا ا
 -يةدد   فدد  مسرشددب ايم مس ةددي تددبسن   ينردد  مس ةددي تددبسن   ومساعددوا ي دد  احرددي مسرحددووسيي -مسلددال 

 -2.420 -2.573ت دد  ل ححددبت  ااقة ونسددال تراوحددل مساة دد  ي دد  حددب ت م نلددومى ومسخنددي ومسادد
 ق ي   مساومس .2.460 -2.533 -2.293 -2.326 -2.400 -2.433 -2.553
 

 بحمهاإ بالقتصا   -6
 (8جدول)

 توضح دور المسرح المدرسي في المجال اال تصادي التي ر ي األخصائي في العبارات
 150ن= 

 االستجابة 
 العبارات

 النوع
  حيانا موافق

غيننننننننننننننننر 
 المتوسط وافقم

االنحنننننننننرا  
 المعياري

 االستجابة
 % ك % ك % ك

يلقي الضوء عل  المشروعات 
 اال تصادية الجديدة

 21.8 12 30.9 17 47.3 26 ذكور
 9.5 9 30.5 29 60.0 57 إناث موافق 0.725 2.413

 14.0 21 30.7 46 55.3 83 اإلجمالي

تقديم بعض المعلومات عة 
يعاني  التي  تصاديةالمشكالت اال
 منها المجتمع

 - - 43.6 24 56.4 31 ذكور
 - - 55.8 53 44.2 42 إناث موافق 0.501 2.486

 - - 51.3 77 48.7 73 اإلجمالي

ترغيب الطالب في تعلم بعض 
 تساعدهم عل  الحياة التي الحرو 

 1.8 1 52.7 29 45.5 25 ذكور
 3.2 3 47.4 45 49.5 47 إناث موافق 0.551 2.453

 2.7 4 49.3 74 48.0 72 اإلجمالي

 توعية الطالب بأهمية زيادة االنتاج

 34.5 19 21.8 12 43.6 24 ذكور
1.946 0.895 

غيرررررررررررررررر 
 موافق

 47.4 45 18.9 18 33.7 32 إناث
 42.7 64 20.0 30 37.3 56 اإلجمالي

توعية الطالب بأهمية ترشيد 
 االستهالك

 7.3 4 36.4 20 56.4 31 ذكور
 11.6 11 22.1 21 66.3 63 إناث موافق 0.672 2.526

 10.0 15 27.3 41 62.7 94 اإلجمالي

 توعية الطالب بأهمية االدخار

 5.5 3 50.9 28 43.6 24 ذكور
 1.1 1 63.2 60 35.8 34 إناث أحيانا 0.534 2.360

 2.7 4 58.7 88 38.7 58 اإلجمالي

اشددي  تيبنددبت مسندداوي مسحددبتق  سدد  محددانبتبت مألخصددبوييم حددوي مسدداو  م قاصددبا  مسددن    
يةوا تي مسرح   مسرا ح ة حيث نبىت محانبتبا ا تبسرومفةي ي   نسال مساو  تلنيلي ة  مسضدوى ي د  

يعددبن   مسادد  اةددايا تعددو مسرع ورددبت يددم مسرشدداالت م قاصددبايي -مسرشدد ويبت م قاصددبايي مسنايدداي
اوييدددي  -احدددبيالا ي ددد  مسحيدددبي مساددد  ا غيددد  مسلدددال  فددد  اع دددا تعدددو مسحددد وت -اردددعرن دددب مسرن

 -2.453 -2.486 -2.413ت ددد  ل ححدددبت مسلدددال  تللريدددي ا شددديا م حدددا الالقة ونسدددال تراوحدددل 
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ق ي   مسادومس . وندبىت تدلن ا غيد  رومفدق ي د  انيلاوييدي مسلدال  تللريدي ليدباي م نادباق 2.5261
قة واندددددددي احيبنبلاوييدددددددي مسلدددددددال  تللريدددددددي م اخدددددددب ق ونسدددددددال تراوحدددددددل 1.946تراوحدددددددل ححدددددددبت ل

 ق.2.360ححبت ل
 بحمهاإ بحتعل م  -7

 ( 9ه  إ)
 ت ض      بحمس   بحم  س     بحمهاإ بحتعل م  بحت   أ  ب خصاه     بحعثا بع

 150و=  
 االستجابة 

 العبارات
 النوع

 غير موافق  حيانا موافق
 المتوسط

االنحنننرا  
 المعياري

 جابةاالست
 % ك % ك % ك

يساهم في تحقيق استكال 
المعلومات في المواد 

 الدراسية

 12.7 7 29.1 16 58.2 32 ذكور

 13.7 13 34.7 33 52.6 49 إناث موافق 0.715 2.416

 13.3 20 32.7 49 54.0 81 اإلجمالي

ربط المواد الدراسية 
بالمسرح بحيث يكون 
التمثي  وسيلة فعالة 

 يط المناهج الدراسيةلتبس

 12.7 7 58.2 32 29.1 16 ذكور

 11.6 11 61.1 58 27.4 26 إناث أحيانا 0.613 2.160

 12.0 18 60.0 90 28.0 42 اإلجمالي

يساعد التالميذ عل  
استيعاب الدروس بطريقة 

 غير تقليدية

 29.1 16 27.3 15 43.6 24 ذكور

 13.7 13 15.8 15 70.5 67 إناث موافق 0.795 2.413

 19.3 29 20.0 30 60.7 91 اإلجمالي

تحوي  المواد الجافة إل  
مواد سلسة يمكة 

 استيعابها بسهولة ويسر

 21.8 12 47.3 26 30.9 17 ذكور

 42.1 40 30.5 29 27.4 26 إناث أحيانا 0.796 1.940

 34.7 52 36.7 55 28.7 43 اإلجمالي

اوي مسحدبتق  سد  محدانبتبت مألخصدبوييم حدوي مسداو  مساع يرد  مسدن  يةدوا اشي  تيبندبت مسند  
تددي مسرحدد   مسرا حدد ة حيددث نددبىت محددانبتبا ا تبسرومفةددي ي دد  نسددال مسدداو  تلنيليحددبلا فدد  احةيددق 

يحدددبيا مساالريدددن ي ددد  محدددايعب  مسدددا و  تل يةدددي غيددد   -بي مسرع وردددبت فددد  مسردددوما مسا محدددييرمحددداا
ق ي ددد  مسادددومس ة اردددب اندددي احيبندددب ف دددول تل 2.413-2.416ت ددد  ل  ححدددبتاة يايددديقة ونسدددال تراوحدددل 

احويدي مسردوما  -مسروما مسا محيي تبسرحد   تحيدث يادوم مسار يدي وحدي ي فعبسدي ساتحديل مسرندبل  مسا محديي
 ق.1.940-2.160مسنبفي  س  روما ح حي يرام محايعبت ب تح وسي ويح ق ونسال تراوحل ححبت ل
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 بحمهاإ بحلغ   -8
  (10ه  إ)

 ت ض      بحمس   بحم  س     بحمهاإ بحلغ    بحت   أ  ب خصاه     بحعثا بع
 150و= 

 بالستهاثا 
 بحعثا بع

 بحا ع
 غ   م ب د أ: ااا م ب د

بالا:كككك بف  بحمت سال
 بالستهاثا بحمع ا  

  %   %   % 

 ةسا بحالاحا ث  ة 
 حغ  ا

 34.5 19 41.8 23 23.6 13  ة  
 44.2 42 42.1 40 13.7 13 صاا  أ: ااا 0.519 2.186

 40.7 61 42.0 63 17.3 26 بإلهماح 

بح   ة  لى بحتعث   
 بحسل م  بحاالد بحسل م

 - - 23.6 13 76.4 42  ة  
 - - 50.5 48 49.5 47 صاا  م ب د 0.486 2.666

 - - 40.7 61 59.3 89 بإلهماح 

بح   ة  لى بحت:ةم    
بحص ع  مخا ج 

 ح:  ف بحص: :اب

 1.8 1 23.6 13 74.5 41  ة  
 - - 36.8 35 63.2 60 صاا  م ب د 0.492 2.593

 0.7 1 32.0 48 67.3 101 بإلهماح 

بحا  م ثاح  د ب  ث  
  بحتعث   بح:  بحصا د

 5.5 3 27.3 15 67.3 37  ة  
 1.1 1 25.3 24 73.7 70 صاا  م ب د 0.727 2.766

 2.7 4 26.0 39 71.3 107 بإلهماح 

اشي  تيبنبت مسناوي مسحبتق  س  محانبتبت مألخصبوييم حدوي مسداو  مس ةدو  مسدن  يةدوا تدي   
مسرح   مسرا ح ة حيث نبىت محانبتبا ا تبسرومفةي ي   نسال مساو  تلنيلمسةدا ي ي د  مساعتيد  مسحد يا 

مسن ددوو تبسددنوق  -مسصددحيحي مسةددا ي ي دد  مسدداحاا فدد  مسصددوت ورخددب ا مسحدد وت -ومسنلددق مسحدد يا
ق ي دد  2.766 -2.593 -2.666ت دد  ل ححددبت مألاتدد  ومساعتيدد  مسحدد  مسصددباققة ونسددال تراوحددل 

 ق.2.186مساومس ة ارب اني احيبنب ف ولياح  مسلبس    وي سةوييق ونسال تراوحل ححبت ل
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 ثاا ًا   أ  بحالالا ثاح    بحت ث   حلمس   بحم  س 
 بحمهاإ بالهتما    -1

 ( 11ول)جد
 االجتماعيسرح المدرسي في المجال توضح دور الم التي الطالب في العباراتي  ر

 269ن= 

 االستجابة 

 العبارات
 النوع

 غير موافق أحيانا موافق
 المتوسط

االنحرررا  
 المعياري

 االستجابة
 % ك % ك % ك

ينمي المسرح المدرسي 
دافعية المشاركة نحو 

 العم  الجماعي

 14.0 22 70.7 111 15.3 24 ذكور

 12.5 14 65.2 73 22.3 25 إناث أحيانا 0.561 2.048

 13.4 36 68.4 184 18.2 49 اإلجمالي

 احترامحث الطالب عل  
القيم األخال ية في 

 المجتمع

 14.0 22 54.1 85 31.8 50 ذكور

 11.6 13 43.8 49 44.5 50 إناث أحيانا 0.667 2.241

 13.0 35 49.8 134 37.2 100 اإلجمالي

التشجيع عل  ممارسة 
 النظام

 10.2 16 49.0 77 40.8 64 ذكور

 8.0 9 36.6 41 55.4 62 إناث موافق 0.649 2.375

 9.3 25 43.9 118 46.8 126 اإلجمالي

البعد عة العادات 
والتقاليد االجتماعية 

 الضارة

 9.6 15 58.6 92 31.8 50 ذكور

 6.2 7 49.1 55 44.6 50 إناث أحيانا 0.608 2.289

 8.2 22 54.6 147 37.2 100 اإلجمالي

يرشد المشاركية إل  
  داب التعام  مع اآلخر

 24.2 38 46.5 73 29.3 48 ذكور

 31.2 35 50.9 57 17.9 20 إناث أحيانا 0.719 1.973

 27.1 73 48.3 130 24.5 66 اإلجمالي

لمدرسي يسهم المسرح ا
في توثيق العال ة بية 

المدرسة والبيئة 
 المحيطة

 8.3 13 52.9 83 45.5 61 ذكور

 9.8 11 44.6 50 45.5 51 إناث أحيانا 0.632 2.327

 8.9 24 49.4 133 42.6 112 اإلجمالي

التدريب عل  العم  
 الجماعي

 8.3 13 51.6 81 40.1 63 ذكور

 9.8 11 64.3 72 25.9 29 إناث أحيانا 0.607 2.252

 8.9 24 56.9 153 34.2 92 اإلجمالي

يدعو الطالب إل  البعد 
 عة التعصب

 8.9 14 51.0 80 40.1 63 ذكور

 8.9 10 43.8 49 47.3 53 إناث أحيانا 0.636 2.342

 8.9 24 48.0 129 43.1 116 اإلجمالي

يعالج بعض مظاهر 
السلبية في المجتمع 

 المدرسي

 14.0 22 56.7 89 29.3 46 ذكور

 19.6 22 39.3 44 41.1 46 إناث أحيانا 0.689 2.171

 16.4 44 49.4 133 34.2 92 اإلجمالي

يسهم في تعويد الطالب 
 عل  تحم  المسئولية

 12.7 20 57.3 90 29.9 47 ذكور

 16.1 18 49.1 55 34.8 39 إناث أحيانا 0.656 2.178

 14.1 38 53.9 145 32.0 86 اإلجمالي

يساعد الطالب عل  
 التكيف االجتماعي

 14.6 23 54.8 86 30.6 48 ذكور

 14.3 16 54.5 61 31.2 35 إناث أحيانا 0.654 2.163

 14.5 39 54.6 147 30.9 83 اإلجمالي
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   اشدددي  تيبندددبت مسنددداوي مسحدددبتق  سددد  محدددانبتبت مسلدددال  حدددوي مسددداو  م ناردددبي  س رحددد  
مسرا حد ة حيدث ندبىت محدانبتبا ا تلندي احيبنددب يرادم ام لينرد  مسرحد   مسرا حد  امفعيدي مسرشددب اي 

مستعدا يدم مسعدبامت  -مسةديا مألخالقيدي فد  مسرناردع محاد ماحث مسلدال  ي د   -نحو مسعري مسنربي 
 يحدددد ا مسرحدددد   -ام  مساعبرددددي رددددع م خدددد سرشددددب ايم  سدددد  ني شددددا م -ومساةبسيددددا م ناربييددددي مسضددددب ي

يدايو  -مسادا ي  ي د  مسعردي مسنردبي  -مسرا ح  فد  او يدق مسعالقدي تديم مسرا حدي ومستيودي مسرحيلدي
يحد ا فد   -يعدبس  تعدو ر دبل  مسحد تيي فد  مسرناردع مسرا حد  -مسلال   س  مستعدا يدم مساعصد 

يحددبيا مسلددال  ي دد  مساايددت م نارددبي قة ونسددال تراوحددل  -اعويددا مسلددال  ي دد  احرددي مسرحددووسيي
 -2.171 -2.342 -2.252 -2.327 -1.973 -2.289 -2.241 -2.048  لت ددددددد ححدددددددبت 
اي دا رومفدق ي د  اندي يحدبيا ي د " مساشدنيع ي د  ررب حدي ق ي   مساومس ة وندبى   2.163 -2.178

 ق.2.375مسن با" ونسال تراوحل ححبت ل
 بحمهاإ بحس اس  -2

 ( 12ه  إ)
 حمهاإ بحس اس  ت ض      بحمس   بحم  س     ب بحت   أ  بحالالا    بحعثا بع

 269و= 
 االستجابة             

 العبارات
 النوع

 غير موافق أحيانا موافق
 المتوسط

االنحرررا  
 المعياري

 االستجابة
 % ك % ك % ك

تعريف الطالب باألحداث 
السياسية الجارية 

 واتجاهاتها

 13.4 21 47.2 74 39.5 62 ذكور

 18.8 21 46.4 52 34.8 39 إناث أحيانا 0.696 2.219

 15.6 42 46.8 126 37.5 101 اإلجمالي

تساعد الطالب عل  النقد 
 البناء والموضوعية

 12.7 20 22.3 35 65.0 102 ذكور

 18.8 21 7.1 8 74.1 83 إناث موافق 0.745 2.535

 15.2 41 16.0 43 68.8 185 اإلجمالي

توعية الطالب بأهمية 
 المشاركة السياسية

 4.5 7 29.3 46 66.2 104 ورذك

 3.6 4 7.1 8 89.3 100 إناث موافق 0.534 2.717

 4.1 11 20.1 54 75.8 204 اإلجمالي

تعرفهم بحقو هم 
 وواجباتهم السياسية

 31.2 49 36.9 58 31.8 50 ذكور

 41.1 46 23.2 26 35.7 40 إناث أحيانا 0.830 1.981

 35.3 95 31.2 84 33.5 90 اإلجمالي

زيادة وعي الطالب 
 باالنتماء الوطني

 35.0 55 33.1 52 31.8 50 ذكور

1.955 0.854 
غيررررررررررررررررر 

 موافق
 43.8 49 18.8 21 37.5 42 إناث

 38.7 104 27.1 73 34.2 92 اإلجمالي

اشددي  تيبنددبت مسندداوي مسحددبتق  سدد  محددانبتبت مسلددال  حددوي مسدداو  مسحيبحدد  س رحدد   مسرا حدد ة 
ندددددبىت محدددددانبتبا ا تبسرومفةدددددي ي ددددد  نسدددددال مسددددداو  ف لاحدددددبيا مسلدددددال  ي ددددد  مسنةدددددا مستندددددبى حيدددددث 

 -2.535ت دد  ل ححددبت اوييددي مسلددال  تللريددي مسرشددب اي مسحيبحددييقة ونسددال تراوحددل  -ومسروضددوييي
 -قة فددد  حدددديم نددددبى تلنددددي احيبنددددبلاع يت مسلدددال  تبألحددددامث مسحيبحدددديي مسنب يددددي ومانبلبا ددددب2.717
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قة وندددبى يددداا ردددومفةا ا 1.981 -2.219تدددبا ا مسحيبحدددييق تراوحدددل ححدددبت لاعددد ف ا تحةدددوق ا وومن
 ق.1.955ي   اني يةوالليباي وي  مسلال  تب ناربى مسولن ق تراوحل ححبت ل

 بحمهاإ بح  ا  -3
 (13ه  إ)

 269و= / ت ض      بحمس   بحم  س     بحمهاإ بح  ا  بحت   أ  بحالالا    بحعثا بع
 االستجابة 

 العبارات
 النوع

 غير موافق  حيانا موافق
 المتوسط

االنحننرا  
 المعياري

 االستجابة
 % ك % ك % ك

يساعد المسرح 
المدرسي عل  تثبيت 

 القيم الدينية لدى الطالب

 17.2 27 35.7 56 47.1 74 ذكور

 29.5 33 21.4 24 49.1 55 إناث موافق 0.799 2.256

 22.3 60 29.7 80 48.0 129 اإلجمالي

الدعوة إل  التحلي 
باألخالق والبعد عة 
 الذنوب والمعاصي

 9.6 15 30.6 48 59.9 94 ذكور

 12.5 14 10.7 12 76.8 86 إناث موافق 0.680 2.561

 10.8 29 22.3 60 66.9 180 اإلجمالي

عرض نماذج 
لشخصيات إسالمية 

تدعو إل  العدالة والحق 
 والخير

 19.1 30 26.8 42 54.1 85 ذكور

 16.1 18 9.8 11 74.1 83 إناث موافق 0.778 2.446

 17.8 48 19.7 53 625 168 اإلجمالي

إسهام النشاط في 
تعريف الطالب بالتراث 

 الديني

 12.7 20 38.2 60 49.0 77 ذكور

 15.2 17 36.6 41 48.2 54 إناث موافق 0.710 2.349

 13.8 37 37.5 101 48.7 131 اإلجمالي

الدعوة إل  المودة 
والرحمة في التعام  مع 

 اآلخرية

 15.3 24 42.7 67 42.0 66 ذكور

 12.5 14 35.7 40 51.8 58 إناث موافق 0.708 2.319

 14.1 38 39.8 107 46.1 124 اإلجمالي

البعد عة التطر  
وضروري الفهم 
 الصحيح للدية

 5.7 9 38.9 61 55.4 87 ذكور

 2.7 3 28.6 32 68.8 77 إناث فقموا 0.579 2.565

 4.5 12 34.6 93 61.0 164 اإلجمالي

الدعوة إل  طاعة هللا 
 ورسوله

 23.6 37 25.5 40 51.0 80 ذكور

 29.5 33 22.3 25 48.2 54 إناث موافق 0.839 2.437

 26.0 70 24.2 65 49.8 134 اإلجمالي

الدعوة إل  طاعة 
 الوالدية

 11.5 18 17.2 27 71.3 112 ذكور

 5.4 6 15.2 17 79.5 89 إناث موافق 0.636 2.657

 8.9 24 16.4 44 74.7 201 اإلجمالي

اشي  تيبنبت مسناوي مسحدبتق  سد  محدانبتبت مسلدال  حدوي مسداو  مسداين  س رحد   مسرا حد    
مسدددايوي  سددد  مساح ددد   -فددد  اندددي ليحدددبيا مسرحددد   مسرا حددد  ي ددد  ا تيدددت مسةددديا مساينيدددي سددداى مسلدددال 

يدد و نرددبنا سشخصدديبت  حددالريي اددايو  سدد  مسعامسددي  -تددبألخالق ومستعددا يددم مسددننو  ومسرعبصدد 
مسدايوي  سد  مسردواي ومس حردي فد   - ح با مسنشبل فد  اع يدت مسلدال  تدبسا مث مسداين  -ومسحق ومسخي 

سدد  لبيددي م، مسددايوي   -مستعددا يددم مسالدد ت وضدد و   مس  ددا مسصددحيح س ددايم -مساعبرددي رددع م خدد يم
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 -2.349 -2.446 -2.561 -2.256مسددايوي  سدد  لبيددي مسومسددايمقة تراوحددل ححددبت ل -و حددوسي
 ق.2.657 -2.437 -2.565 -2.319

 بحمهاإ بحث ا   -4
 (14ه  إ)

 269ت ض      بحمس   بحم  س     بحمهاإ بحث ا   :   و=  بحت   أ  بحالالا    بحعثا بع
 االستجابة 

 العبارات
 النوع

 غير موافق حيانا  موافق
 المتوسط

االنحننرا  
 المعياري

 االستجابة
 % ك % ك % ك

نشر الوعي المسرحي 
وتنظيم مسابقات الفنون 

 المسرحية

 4.5 7 37.6 59 58.0 91 ذكور

 5.4 6 31.2 35 63.4 71 إناث موافق 0.587 2.553

 4.8 13 34.9 94 60.2 162 اإلجمالي

 تزويد الطالب بالعديد
مة الخبرات الثقافية 

سواء  ام الطلب 
 بالتمثي   و المشاهدة

 12.1 19 29.9 47 58.0 91 ذكور

 13.4 15 24.1 27 62.5 70 إناث موافق 0.709 2.472

 12.6 34 27.5 74 59.9 161 اإلجمالي

ينمي لدى المشاركية 
مهارة التحدث  ما 

 اآلخرية

 7.6 12 29.3 46 63.1 99 ذكور

 9.8 11 30.4 34 59.8 67 إناث موافق 0.649 2.531

 8.6 23 29.7 80 61.7 166 اإلجمالي

يشجع المسرح 
المدرسي عل  القراءة 

 والبحث

 7.6 12 28.7 45 63.7 100 ذكور

 4.5 5 24.1 27 71.4 80 إناث موافق 0.605 2.605

 6.3 17 26.8 72 66.9 180 اإلجمالي

  يساعد النشاط عل
تنمية عنصر اإليقاع 

 لدى الطالب

 18.5 29 33.8 53 47.8 75 ذكور

 23.2 26 38.4 43 38.4 43 إناث أحيانا 0.768 2.234

 20.4 55 35.7 96 43.9 118 اإلجمالي

يراعي مواهب 
المشاركية األدبية 

 والفنية

 22.9 36 31.8 50 45.2 71 ذكور

 35.7 40 25.9 29 38.4 43 إناث أحيانا 0.830 2.141

 28.3 76 29.4 79 42.4 114 اإلجمالي

يزيد المشاركية بثروة 
جديدة مة األفكار 

 واأللفاظ

 17.2 27 29.3 46 53.5 84 ذكور

 33.0 37 27.7 31 39.3 44 إناث أحيانا 0.812 2.237

 23.8 64 28.6 77 47.6 128 اإلجمالي

إسهام النشاط في 
المعار  إكساب الطالب 

 الثقافية.

 29.3 46 26.1 41 44.6 70 ذكور

1.981 0.865 
غيرررررررررررررررررر 

 موافق
 50.9 57 24.1 27 25.0 28 إناث

 38.3 103 25.3 68 36.4 98 اإلجمالي

إسهام النشاط في حق  
 مواهب الطالب وتنميتها

 1.9 3 59.9 94 38.2 60 ذكور

 4.5 5 75.9 85 19.6 22 إناث أحيانا 0.509 2.275

 3.0 8 66.5 179 30.2 82 اإلجمالي

اشددي  تيبنددبت مسندداوي مسحددبتق  سدد  محددانبتبت مسلددال  حددوي مسدداو  مس ةددبف  مسددن  يةددوا تددي   
مسرحدد   مسرا حدد ة حيددث نددبىت محددانبتبا ا تبسرومفةددي ي دد  نسددال مسدداو  تلنيلنشدد  مسددوي  مسرحدد ح  

ايددا رددم مسختدد مت مس ةبفيددي حددومى قددبا مسل دد  الويددا مسلددال  تبسع -وان دديا رحددبتةبت مس نددوم مسرحدد حيي
يشدنع مسرحد   مسرا حد   -ينر  ساى مسرشدب ايم ر دب ي مساحداث اردب م خد يم -تبسار يي او مسرشبلاي
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قة وندبى 2.605 -2.531 -2.472 -2.553ت د  ل ححدبت ي   مسة مىي ومستحثقة ونسدال تراوحدل 
ي ميددد  روملددد   -يةدددبع سددداى مسلدددال محدددانبتا ا تلندددي احيبنبليحدددبيا مسنشدددبل ي ددد  انريدددي ينصددد  م 

يليددددددا مسرشددددددب ايم ت دددددد وي نايدددددداي رددددددم مألفاددددددب  ومألس ددددددب ق تراوحددددددل  -مسرشددددددب ايم مألاتيددددددي ومس نيددددددي
قة وان ددددا غيدددد  رومفددددق ي دددد  انيل حدددد با مسنشددددبل فدددد   احددددب  2.237-2.141 -2.234ححددددبت ل

 ق.1.981مسلال  مسرعب ت مس ةبفيي.ق تراوحل ححبت ل
 بحمهاإ بحافس   -5

 ( 15جدول)

 توضح دور المسرح المدرسي في المجال النفسي التي ر ي الطالب في العبارات

 269ن=  

 االستجابة 
 العبارات

 النوع
  حيانا موافق

غينننننننننننننننننر 
 المتوسط موافق

االنحرا  
 المعياري

 االستجابة
 % ك % ك % ك

يسننناعد علننن  التحنننرر 
مة القلق والخو  في 

 الموا ف المحرجة

 1.9 3 38.9 61 59.2 93 ذكور
 - - 50.9 57 49.1 55 إناث موافق 0.521 2.539

 1.1 3 43.9 118 55.0 148 اإلجمالي
ممارسة النشاط 
المسرحي يسمح 
بمراعاة الفروق 

 الفردية بية الطالب

 0.6 1 42.7 67 56.7 89 ذكور

 - - 54.5 61 45.5 51 إناث موافق 0.508 2.516

 0.4 1 47.6 128 52.0 140 اإلجمالي

يقوي روح التنافس 
الشريف بية 
 المشاركية

 0.6 1 45.9 72 53.5 84 ذكور
 1.8 2 50.0 56 48.2 54 إناث موافق 0.522 2.501

 1.1 3 47.6 128 51.3 138 اإلجمالي

يسنننناعد علنننن  إشننننباع 
حاجنننننننننات الطننننننننننالب 

 ورغباتهم

 2.5 4 43.9 69 53.5 84 ذكور
 - - 57.1 64 42.9 48 إناث موافق 0.529 2.475

 1.5 4 49.4 133 49.1 132 اإلجمالي

يدرب المشاركية عل  
 ضبط االنفعاالت

 1.9 3 54.1 85 43.9 69 ذكور
 - - 70.5 79 29.5 33 إناث أحيانا 0.505 2.368

 1.1 3 6.10 164 37.9 102 اإلجمالي

الننتخلص مننة الطا ننات 
 المكبوتة لدى الطالب

 0.6 1 44.6 70 54.8 86 ذكور
 0.9 1 56.2 63 42.9 48 إناث موافق 0.515 2.490

 0.7 2 49.4 133 49.8 134 اإلجمالي

يغرس في المشناركية 
 الثقة بالنفس

 0.6 1 49.0 77 50.3 79 ذكور
 0.9 1 59.8 67 39.3 44 إناث أحيانا 0.513 2.449

 0.7 2 53.5 144 45.7 123 اإلجمالي

ينمننني الثقننننة بننننالنفس 
والتعنننود علننن  تحمننن  

 المسئولية

 1.9 3 51.6 81 46.5 73 ذكور
 2.7 3 60.7 68 36.6 41 إناث أحيانا 0.534 2.401

 2.2 6 55.4 149 42.4 114 اإلجمالي

التغلننننب علنننن  حنننناالت 
االنطنننننننواء والخجننننننن  

 والتردد

 3.8 6 45.2 71 51.0 80 ذكور
 1.8 2 54.5 61 43.8 49 إناث أحيانا 0.555 2.449

 3.0 8 49.1 132 48.0 129 اإلجمالي
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اشددي  تيبنددبت مسندداوي مسحددبتق  سدد  محددانبتبت مسلددال  حددوي مسدداو  مسن حدد  مسددن  يةددوا تددي   
مسرح   مسرا ح ة حيث نبىت محانبتبا ا تبسرومفةي ي   نسال مساو  تلندي ليحدبيا ي د  مساحد   ردم 

ررب حي مسنشبل مسرحد ح  يحدرح تر ميدبي مس د وق مس  ايدي تديم  - نيمسة ق ومسخوت ف  مسرومقت مسرح
يحددددبيا ي دددد   شددددتبع حبنددددبت مسلددددال   -يةددددو   و  مسانددددبف  مسشدددد يت تدددديم مسرشددددب ايم -مسلددددال 
 -2.539ت دد  ل ححددبت مسدداخ ث رددم مسلبقددبت مسراتواددي سدداى مسلددال قة ونسددال تراوحددل  -و غتددبا ا
ونددددبى احيبنددددب انيليددددا   مسرشددددب ايم ي دددد  ق ي دددد  مساددددومس ة 2.490 -2.475 -2.501 -2.516

ينردد  مس ةددي تددبسن   ومساعددوا ي دد  احرددي  -يةدد   فدد  مسرشددب ايم مس ةددي تددبسن   -ضددتل م ن عددب ت
 -2.368مساة د  ي د  حدب ت م نلدومى ومسخندي ومساد ااق و  د  نسدال تراوحدل ححدبت ل -مسرحدووسيي
 ق ي   مساومس .2.449 -2.401 -2.449
 بحمهاإ بالقتصا   -6

 (16ه  إ)
 269و=  -س   بحم  س     بحمهاإ بالقتصا  ت ض      بحم بحت     بحعثا بع بحالالا أ  

 االستجابة 

 العبارات
 النوع

 غير موافق  حيانا موافق
 المتوسط

االنحنننننرا  
 المعياري

 االستجابة
 % ك % ك % ك

يلقي الضوء عل  
المشروعات اال تصادية 

 الجديدة

 - - 38.9 61 61.1 96 ذكور

 0.9 1 46.4 52 52.7 59 إناث موافق 0.503 2.572

 0.4 1 42.0 113 57.6 155 اإلجمالي

تقديم بعض المعلومات عة 
 التي المشكالت اال تصادية
 يعاني منها المجتمع

 - - 38.2 60 61.8 97 ذكور

 0.9 1 45.5 51 53.6 60 إناث موافق 0.501 2.579

 0.4 1 41.3 111 58.4 157 اإلجمالي

ترغيب الطالب في تعلم 
 التي بعض الحرو 

 تساعدهم عل  الحياة

 0.6 1 37.6 59 61.8 97 ذكور

 - - 52.7 59 47.3 53 إناث موافق 0.505 2.553

 0.4 1 43.9 118 55.8 150 اإلجمالي

توعية الطالب بأهمية زيادة 
 االنتاج

 8.3 13 40.8 64 51.0 80 ذكور

 4.5 5 45.5 51 50.0 56 إناث موافق 0.617 2.438

 6.7 18 42.8 115 50.6 136 اإلجمالي

توعية الطالب بأهمية ترشيد 
 االستهالك

 15.3 24 29.9 47 54.8 86 ذكور

 12.5 14 24.1 27 63.4 71 إناث موافق 0.728 2.442

 14.1 38 27.5 74 58.4 157 اإلجمالي

ة توعية الطالب بأهمي
 االدخار

 19.1 30 26.1 41 54.8 86 ذكور

 11.6 13 38.4 43 50.0 56 إناث موافق 0.744 2.368

 16.0 43 31.2 84 52.8 142 اإلجمالي

اشي  تيبنبت مسناوي مسحبتق  س  محانبتبت مسلال  حوي مسداو  م قاصدبا  مسدن  يةدوا تدي   
ي ي ددد  نسدددال مسددداو  تلنددديلي ة  مسضدددوى ي ددد  مسرحددد   مسرا حددد ة حيدددث ندددبىت محدددانبتبا ا تبسرومفةددد

يعددبن   مسادد  اةددايا تعددو مسرع ورددبت يددم مسرشدداالت م قاصددبايي -مسرشدد ويبت م قاصددبايي مسنايدداي



    

 608   

اوييدددي  -احدددبيالا ي ددد  مسحيدددبي مساددد  ا غيددد  مسلدددال  فددد  اع دددا تعدددو مسحددد وت -رن دددب مسرناردددع
اوييددي مسلددال  تللريددي  -ا الالاوييددي مسلددال  تللريددي ا شدديا م حدد -مسلددال  تللريددي ليددباي م ناددبا
 -2.442 -2.438 -2.553 -2.579 -2.572ت دددددددد  ل ححددددددددبت م اخددددددددب قة ونسددددددددال تراوحددددددددل 

 ق ي   مساومس .2.368
 بحمهاإ بحتعل م  -7

 ( 17ه  إ)
 ت ض      بحمس   بحم  س     بحمهاإ بحتعل م   بحت   أ  بحالالا    بحعثا بع

 269و= 
 بالستهاثا 

بالا:كككك بف  بحمت سال غ   م ب د ااأ: ا م ب د بحا ع بحعثا بع
 %   %   %   بالستهاثا بحمع ا  

 ساهم    ت:  د 
بستةماإ بحمعل ماع    

 بحم ب  بح  بس ا

 4.5 7 17.8 28 77.7 122 ناو 
 1.8 2 22.3 25 75.9 85  نبث رومفق 0.512 2.736

 3.3 9 19.7 53 77.0 207 م نربس 
 ثال بحم ب  بح  بس ا 

ثاحمس   ث:    ة و 
بحتمث إ  س لا  عاحا 

 حتثس ال بحمااه  بح  بس ا

 5.7 9 32.5 51 61.8 97 ناو 

 6.2 7 23.2 26 70.5 79  نبث رومفق 0.601 2.594

 5.9 16 28.6 77 65.4 176 م نربس 

 سا   بحتالم    لى 
بست عاا بح   س ثال   ا 

 غ   ت ل   ا

 1.3 2 14.6 23 84.1 132 ناو 
 1.8 2 17.9 20 80.4 90  نبث رومفق 0.429 2.810

 1.5 4 16.0 43 82.5 222 م نربس 
ت:  إ بحم ب  بحها ا صحى 

م ب  سلسا  مةو 
 بست عاث ا ثس  حا   س 

 7.0 11 28.7 45 64.3 101 ناو 
 2.7 3 32.1 36 65.2 73  نبث رومفق 0.588 2.594

 5.2 14 30.1 81 64.7 174 م نربس 
اشددي  تيبنددبت مسندداوي مسحددبتق  سدد  محددانبتبت مسلددال  حددوي مسدداو  مساع يردد  مسددن  يةددوا تددي   

مسرحددد   مسرا حدددد ة حيدددث نددددبىت محدددانبتبا ا تبسرومفةددددي ي دددد  نسدددال مسدددداو  تلنيليحدددبلا فدددد  احةيددددق 
ي وحدي ي  تدل مسردوما مسا محديي تبسرحد   تحيدث يادوم مسار يد -محااربي مسرع وردبت فد  مسردوما مسا محديي

 -يحدددبيا مساالريدددن ي ددد  محدددايعب  مسدددا و  تل يةدددي غيددد  اة يايدددي -فعبسدددي ساتحددديل مسرندددبل  مسا محددديي
ت دد   ححددبت احويددي مسرددوما مسنبفددي  سدد  رددوما ح حددي يراددم محددايعبت ب تحدد وسي ويحدد قة ونسددال تراوحددل 

 ق ي   مساومس .2.594 -2.810 -2.594 -2.736ل
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 بحمهاإ بحلغ   -8
 (18ه  إ)

 269و= بحمس   بحم  س     بحمهاإ بحلغ  / ت ض       بحت     بحعثا بع  أ  بحالالا
 بالستهاثا 

بالا:كككك بف  بحمت سال غ   م ب د أ: ااا م ب د بحا ع بحعثا بع
 %   %   %   بالستهاثا بحمع ا  

 ةسا بحالاحا ث  ة 
 حغ  ا

 2.5 4 26.8 42 70.7 111  ة  
 3.6 4 19.6 22 76.8 86 صاا  م ب د 0.519 2.702

 3.0 8 23.8 64 73.2 197 بإلهماح 

بح   ة  لى بحتعث   
 بحسل م  بحاالد بحسل م

 4.5 7 32.5 51 63.1 99  ة  
 5.4 6 33.9 38 60.7 68 صاا  م ب د 0.585 2.572

 4.8 13 33.1 89 62.1 167 بإلهماح 
بح   ة  لى بحت:ةم    

بحص ع  مخا ج 
 :ابح:  ف بحص: 

 10.8 17 36.3 57 52.9 83  ة  
 18.8 21 38.4 43 42.9 48 صاا  م ب د 0.714 2.345

 14.1 38 37.2 100 48.7 131 بإلهماح 

بحا  م ثاح  د ب  ث  
  بحتعث   بح:  بحصا د

 1.9 3 23.6 37 74.5 117  ة  
 7.1 8 28.6 32 64.3 72 صاا  م ب د 0.553 2.661

 4.1 11 25.7 69 70.3 189 بإلهماح 
اشددي  تيبنددبت مسندداوي مسحددبتق  سدد  محددانبتبت مسلددال  حددوي مسدداو  مس ةددو  مسددن  يةددوا تددي   

مسرحدد   مسرا حدد ة حيددث نددبىت محددانبتبا ا تبسرومفةددي ي دد  نسددال مسدداو  تلنددي لياحدد  مسلبسدد   دد وي 
  مسصدوت ورخدب ا مسحد وت مسةا ي ي   مساحاا فد -مسةا ي ي   مساعتي  مسح يا ومسنلق مسح يا -سةويي

ت ددددد   ححدددددبت مسن دددددوو تبسدددددنوق مألاتددددد  ومساعتيددددد  مسحددددد  مسصدددددباققة ونسدددددال تراوحدددددل  -مسصدددددحيحي
 ق ي   مساومس . -2.345 -2.572 -2.702ل

    اتاه  بحت: د مو ص:ا بحف  م  ثاا ا
يحاددو  لددنم مسنددلى ي دد  خالصددي رددب اوصدد ت  سيددي مسا محددي مس ملنددي رددم ناددبو  التيددق م حدداتيبمة 

يانبوي مستبحث ف  لنم مسنلى نادبو  مساحةدق ردم صدحي فد وو مسا محدي وم نبتدي يدم تعدو  وحوت
احدددبا ا ب مستح يدددية  دددا يةددداا ر خصدددب  يدددم لدددنم مسنادددبو ة ومساددد  فددد  ضدددوو ب يرادددم لددد   يددداا ردددم 

 مسرةا حبت ومساوصيبت. 
  كك  ضكك ء أهكك بف بح  بسككا     ضكك ا سكك ف  ككتم  كك م اتككاه  بحت: ككد مككو صكك:ا  

   ت  بحف  م   ما 
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بحفكك م ب  إ    هكك   كك د  بإ ص:صككاه ا ثكك و مت سككالاع   هككاع بحكك ة    مت سككالاع   هككاع 
  بح    بحت ث   حلمس   بحم  س  م  اس أثعا   لى حألخصاه  و بإلاا  

 (19جدول )
مقياس الدور التربوي  ( لداللة الفروق بية الذكور واإلناث عل T-test-نتائج اختبار )ت

 للمسرح المدرسي

 بالا: بف  بحمت سال بحع   بحمهم  اع  ال بحم  اسمها
   ها ق ما ع بحمع ا  

 بح الحا بح:  ا

 0.346 2.86 95  نبث غي  امسي 148 0.444 0.373 2.84 55 ناو  بحمهاإ بالهتما  

 0.465 2.78 95  نبث غي  امسي 148 0.407 0.517 2.75 55 ناو  بحمهاإ بحس اس 

 0.502 2.52 95  نبث امسي* 148 1.985 0.466 2.69 55 او ن بحمهاإ بح  ا 

 0.631 2.44 95  نبث غي  امسي 148 0.395 0.627 2.40 55 ناو  بحمهاإ بحث ا  

 0.523 2.48 95  نبث غي  امسي 148 1.152 0.527 2.38 55 ناو  بحمهاإ بحافس 

 0.490 2.68 95  نبث غي  امسي 148 0.535 0.449 2.72 55 ناو  بحمهاإ بالقتصا  

 0.516 2.01 95  نبث غي  امسي 148 0.305 0.470 2.03 55 ناو  بحمهاإ بحتعل م 

 0.431 2.24 95  نبث غي  امسي 148 1.588 0.485 2.36 55 ناو  بحمهاإ بحلغ  

 0.424 2.77 95  نبث غي  امسي 148 0.315 0.440 2.75 55 ناو  بحم  اس صهماح 
مسندداوي مسحددبتق  سدد  يدداا ونددوا فدد وق نمت ا سددي  حصددبويي تدديم  فدد اشددي  ناددبو  مخاتددب  "ت" 

تبسنبنددد  م ناردددبي  س ددداو  مسا تدددو  راوحدددلبت ا ندددبت مسدددناو  وراوحدددلبت ا ندددبت م ندددبث ي ددد  
رحداوى  ولد  قيردي غيد  امسدي  حصدبويب  يندا ا  ق0.444لة حيدث ت ةدت قيردي "ت" س رح   مسرا ح 

مسندددداوي مسحددددبتق  سدددد  يدددداا ونددددوا فدددد وق نمت ا سددددي  فدددد واشددددي  ايضددددب  ناددددبو  مخاتددددب  "ت" ة ا سدددي
س رنبي مسحيبحد  مسدن  يةدوا تدي  حصبويي تيم راوحلبت ا نبت مسناو  وراوحلبت ا نبت م نبث 

رحداوى  ولد  قيردي غيد  امسدي  حصدبويب  يندا ا  ق0.407لة حيدث ت ةدت قيردي "ت" مسرح   مسرا ح 
بسنددداوي مسحدددبتق  سددد  وندددوا فددد وق نمت ا سدددي  حصدددبويي تددديم تنادددبو  مخاتدددب  "ت"  ى فددد ة وندددبا سدددي

س رنددبي مسدداين  س داو  مسا تددو  مسددن  يةددوا تددي راوحدلبت ا نددبت مسددناو  وراوحددلبت ا ندبت م نددبث 
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ولدد  قيرددي امسددي  حصددبويب  سصددبسح  ا  مسددناو ة  ق1.985لة حيددث ت ةددت قيرددي "ت" مسرحدد   مسرا حدد 
 .0.05=  ينا رحاوى ا سي

مسندددداوي مسحددددبتق  سدددد  يدددداا ونددددوا فدددد وق نمت ا سددددي  فدددد ناددددبو  مخاتددددب  "ت"  فدددد  حدددديم نددددبىت
س رنددبي مس ةددبف  س دداو  مسددن   حصددبويي تدديم راوحددلبت ا نددبت مسددناو  وراوحددلبت ا نددبت م نددبث 

 ولد  قيردي غيد  امسدي  حصدبويب  يندا ا  ق0.395لة حيدث ت ةدت قيردي "ت" يةوا تي مسرح   مسرا ح 
مسندداوي مسحددبتق  سدد  يدداا ونددوا فدد وق نمت  فدد ناددبو  مخاتددب  "ت"  ة واوصدد ت نددبىتسدديرحدداوى ا 

س رنددبي مسن حدد  س دداو  ا سددي  حصددبويي تدديم راوحددلبت ا نددبت مسددناو  وراوحددلبت ا نددبت م نددبث 
ولدد  قيرددي غيدد  امسددي  حصددبويب   ق1.152لة حيددث ت ةددت قيرددي "ت" مسددن  يةددوا تددي مسرحدد   مسرا حدد 

مسندداوي مسحددبتق  سدد  يدداا ونددوا فدد وق نمت  فدد ناددبو  مخاتددب  "ت"  اشددي ة و رحدداوى ا سددي ينددا ا 
س رندددبي م قاصدددبا  ا سدددي  حصدددبويي تددديم راوحدددلبت ا ندددبت مسدددناو  وراوحدددلبت ا ندددبت م ندددبث 

ولددد  قيردددي غيددد  امسدددي  ق0.535لة حيدددث ت ةدددت قيردددي "ت" س ددداو  مسدددن  يةدددوا تدددي مسرحددد   مسرا حددد 
مسناوي مسحدبتق  سد  يداا وندوا فد وق  ف و  مخاتب  "ت" ناب ة واشي رحاوى ا سي  حصبويب  ينا ا 

س رنددبي مساع يردد  نمت ا سددي  حصددبويي تدديم راوحددلبت ا نددبت مسددناو  وراوحددلبت ا نددبت م نددبث 
ولددد  قيردددي غيددد  امسدددي  ق0.305لة حيدددث ت ةدددت قيردددي "ت" س ددداو  مسدددن  يةدددوا تدددي مسرحددد   مسرا حددد 

 رحاوى ا سي  حصبويب  ينا ا 
مسندداوي مسحددبتق  سدد  يدداا ونددوا فدد وق نمت ا سددي  حصددبويي تدديم  فدد "ت" ناددبو  مخاتددب   واشددي 

س رندبي مس ةدو  س داو  مسدن  يةدوا تدي مسرحد   راوحلبت ا ندبت مسدناو  وراوحدلبت ا ندبت م ندبث 
 .رحاوى ا سي ول  قيري غي  امسي  حصبويب  ينا ا  ق1.588لة حيث ت ةت قيري "ت" مسرا ح 
سددي  حصددبويي تدديم راوحددلبت ا نددبت مسددناو ة وراوحددلبت ااددا يدداا ونددوا فدد وق نمت ا يررددب 

ة حيدددث ت ةددددت قيرددددي "ت" مسدددداو  مسا تدددو  س رحدددد   مسرا حدددد رةيددددب    نردددبس ا ندددبت م نددددبث ي دددد  
فةدا ي تدت يداا صدحي لدنم  ب ا ول  قيري غي  امسي  حصبويب  يندا ا  رحداوى ا سدية وتد ق0.315ل

تدددديم راوحددددلبت ا نددددبت مسددددناو  يونددددا فدددد ق امي  حصددددبويي  :مس دددد و . ومسددددنى يددددنث ي دددد  انددددي
 .مساو  مسا تو  س رح   مسرا ح رةيب  اتعبا ي   سألخصبوييم وراوحلبت ا نبت م نبث 
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 لككى  ب خصككاه  و  ت هكك   كك  د  بع  الحككا ص:صككاه ا ثكك و مت سككالاع   هككاع ا بحفكك م بحثككا
 -بحه كككزة -بح كككاه ة)بحم:ا لكككاتثعكككا الخكككتالف  بحككك    بحت ثككك   حلمسككك   بحم  سككك م  كككاس أثعكككا  

 ( بح ل  ث ا
 (20جدول ر م )

( بية متوسطات درجات األخصايية عل  On-Way ANOVAتحلي  التباية  حادي االتجاه )
 مقياس الدور التربوي للمسرح المدرسي تبعا الختال  المحافظة

 مصدر التباية  بعاد المقياس
 مجموعات 
 المربعات

درجننننننننننننننننننة 
 الحرية

متوسننننننننننننط مجمننننننننننننوع 
 المربعات

 اللةالد  يمة  

المجننننننننننننننننننننننننال 
 االجتماعي

 0.2188 2 0.4376 بين المجموعات

 0.1247 147 18.3357 داخل المجموعات غير دالة 1.754

 - 149 18.7733 المجمــوع

 المجال السياسي

 0.5994 2 1.1988 بين المجموعات

 0.2288 147 33.6345 داخل المجموعات غير دالة 2.619

 - 149 34.8333 المجمــوع

 المجال الديني

 0.3975 2 0.7950 بين المجموعات

 0.2420 147 35.5782 داخل المجموعات غير دالة 1.642

 - 149 36.3733 المجمــوع

 المجال الثقافي

 1.1119 2 2.2239 بين المجموعات

 0.3841 147 56.4693 داخل المجموعات دالة* 2.894

 - 149 58.6933 المجمــوع

 المجال النفسي

 0.1475 2 0.2950 بين المجموعات

 0.2774 147 40.7782 داخل المجموعات غير دالة 0.531

 - 149 41.0733 المجمــوع

المجننننننننننننننننننننننننال 
 اال تصادي

 0.1379 2 0.2758 بين المجموعات

 0.2260 147 33.2241 داخل المجموعات غير دالة 0.610

 - 149 33.5000 المجمــوع

 لمجال التعليميا

 0.3891 2 0.7783 بين المجموعات

 0.2459 147 36.1616 داخل المجموعات غير دالة 1.582

 - 149 36.9400 المجمــوع

 المجال اللغوي

 0.0832 2 0.1664 بين المجموعات

 0.2075 147 30.5068 داخل المجموعات غير دالة 0.401

 - 149 30.6733 المجمــوع

 المقياس اليإجم

 0.4288 2 0.8576 بين المجموعات

 0.1802 147 26.5023 داخل المجموعات غير دالة 2.378

  149 27.3600 المجمــوع

اشددددي  تيبنددددبت مسندددداوي مسحددددبتق  سدددد  يدددداا ونددددوا فدددد وق نمت ا سددددي  حصددددبويي تدددديم رنرويددددبت 
ة ونسدددال م حددانا ييق -مسنيددلي -س رحبف دددبت مسرخا  ددي لمسةددبل يمسددنيم ير  ددوم رحدداويبت  مألخصددبوييم

نددبىت غيدد  امسددي ينددا ا   مسادد   نرددبس  رنددب ت رةيددب  مسدداو  مسا تددو  س رحدد   مسرا حدد  وي دد  
-1.582-0.610 -0.531 -1.642 -2.619-1.754لة حيدددث ت ةدددت قيردددي توى ا سددديرحدددا

ق 2.894حيدددث ندددبىت قيردددي تل يدددام تعدددا مسرندددبي مس ةدددبف  ق ي ددد  مسادددومس ة فيردددب2.378 -0.401
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 :ة ولو رب ي تت ياا صحي لنم مس د و ومسدنى يدنث ي د  اندي0.05ا سي = ل  امسي ينا رحاوىو 
مسددداو  رةيدددب  اتعدددبا ي ددد   مألخصدددبوييماوندددا فددد وق نمت ا سدددي  حصدددبويي تددديم راوحدددلبت ا ندددبت 

ة فيرددب يددام مسرنددبي قمسة يوتيددي -مسنيددلي -مسةددبل يلمسرحبف ددياتعددب  خدداالت  مسا تددو  س رحدد   مسرا حدد 
 .مس ةبف 

 لككى  ب خصككاه  و  ت هكك   كك  د  بع  الحككا ص:صككاه ا ثكك و مت سككالاع   هككاع حكك بحفكك م بحثا
 5سكاا صحككى أقكإ مككو )سكا ب بحخثكك ةتثعكا الخككتالف  بحك    بحت ثكك   حلمسك   بحم  سكك م  ككاس أثعكا  
 ( سا بع 10أةث  مو  -سا بع 10صحى أقإ مو  5 -سا بع

 (21جدول ر م )

عل   ةاألخصائيي( بية متوسطات درجات On-Way ANOVAتحلي  التباية  حادي االتجاه )

 مقياس الدور التربوي للمسرح المدرسي تبعا الختال  سنوات الخبرة

 مصدر التباين أبعاد المقياس
 مجموعات 
 المربعات

 الداللة قيمة   متوسط مجموع المربعات درجة الحرية

 المجال االجتماعي

 0.4278 2 0.8557 بين المجموعات

 0.1218 147 17.9176 داخل المجموعات دالة* 3.510

 - 149 18.7733 المجمــوع

 المجال السياسي

 1.1857 2 2.3715 بين المجموعات

 0.2208 147 32.4618 داخل المجموعات دالة** 5.369

 - 149 34.8333 المجمــوع

 المجال الديني

 0.0037 2 0.0074 بين المجموعات

 0.2473 147 36.3658 خل المجموعاتدا غير دالة 0.015

 - 149 36.3733 المجمــوع

 المجال الثقافي

 0.2718 2 0.5436 بين المجموعات

 0.3955 147 58.1496 داخل المجموعات غير دالة 0.687

 - 149 58.6933 المجمــوع

 المجال النفسي

 0.3520 2 0.7041 بين المجموعات

 0.2746 147 40.3691 المجموعاتداخل  غير دالة 1.282

 - 149 41.0733 المجمــوع

 المجال اال تصادي

 0.4540 2 0.9081 بين المجموعات

 0.2217 147 32.5918 داخل المجموعات غير دالة 2.048

 - 149 33.5000 المجمــوع

 المجال التعليمي

 0.0651 2 0.1302 بين المجموعات

 0.2504 147 36.8097 المجموعات داخل غير دالة 0.260

 - 149 36.9400 المجمــوع

 المجال اللغوي

 0.0245 2 0.0490 بين المجموعات

 0.2083 147 30.6242 داخل المجموعات غير دالة 0.117

 - 149 30.6733 المجمــوع

 المقياس إجمالي

 0.9245 2 1.8490 بين المجموعات

 0.1931 147 28.3909 وعاتداخل المجم دالة* 4.786

 - 149 30.2400 المجمــوع
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 مألخصدبوييماشي  تيبنبت مسناوي مسحبتق  س  وندوا فد وق نمت ا سدي  حصدبويي تديم رنرويدبت 
حددنومت مسختدد ي مسرخا  ددي سألخصددبوييم ي دد  رةيددب  مسدداو  مسرحدد   مسرا حدد  مسددنيم ير  ددوم رحدداويبت 
ق ي ددد  مسادددومس ة يندددا 5.369 -3.510ةدددت قيردددي ت لمسحيبحددد ق حيدددث ت  -س رنب تلم ناردددبي 

نمت ا سددددي  حصددددبويي تدددديم رنرويددددبت قة غيدددد  انددددي  يونددددا فدددد وق 0.01 -0.05رحدددداوى ا سدددديل
حنومت مسخت ي مسرخا  ي سألخصبوييم ي   رةيب  مسداو  مسا تدو  مسنيم ير  وم رحاويبت  مألخصبوييم

مس ةدو ق حيدث  -مساع يرد  -م قاصدبا  -مسن حد  -مس ةدبف  -س رح   مسرا ح  فد  مسرنب تلمسداين 
قة وقددا ت ةددت قيرددي ت 0.117 -0.260 -2.048 -1.282 -0.687 -0.015ت ةددت قيرددي ت ل

ة ولدو ردب ي تدت 0.05ق ول  قيري امسي  حصبويب  يندا رحداوى ا سدي= 4.786ي    نربس  مسرةيب ل
راوحدلبت ا ندبت اوندا فد وق نمت ا سدي  حصدبويي تديم  :صحي لنم مس  و ومسنى ينث ي   اندي

حدني  سد  لحدنوم مسختد ياتعدب  خداالت  مساو  مسا تو  س رح   مسرا ح رةيب  اتعبا ي    مألخصبوييم
 .قحنومت 10اا   رم  -حنومت 10 س  اقي رم  5 -حنومت 5اقي رم 

وسرع في رصا  وا سي مس  وق تديم مسراوحدلبت مسححدبتيي سرنرويدبت مألخصدبوييمة ادا محداخاما 
 ا  تل يةي اقي ف ق رعنو .م خاتب  مستع

 (22ه  إ )
 حمع  ا بحف  د ث و بحمهم  اع  ل  مست  اع سا بع بحخث ة L.S.Dاتاه  ت:ل إ 

 المجموعات
 5سنة إلر  أقرل مرن 

 سنوات
 10إل  أقل من  5

 سنوات
 سنوات 10أكثر من 

 5سررررنة إلرررر  أقررررل مررررن 
 سنوات

- -0.3027* -0.3755** 

 10إلررررر  أقررررررل مررررررن  5
 سنوات

0.3027* - 0.0728 

 - 0.0728 **0.3755 سنوات 10أكثر من 

وسرع فددددي رصددددا  مساتددددبيم س  دددد وق تدددديم مسراوحددددلبت مسححددددبتيي سرنرويددددبت مألخصددددبوييم اندددد ى 
 سد  اقدي ردم  5تل يةي اقي ف ق رعندو ة حيدث   د  ام رحداويبت مسختد يل L.S.Dم خاتب  مستعا  

 حنومت.  5حنومتق اا   رم حني  س  اقي رم  10اا   رم  -حنومت  10
حدنومتق وتديم لحدني  سد   10 سد  اقدي ردم  5حيث ماضح ام لنبال مخاالف ب تيم نو  مسخت ي ردمل

 سدد  اقددي رددم  5*ق سصددبسح ل0.3027-حددنومتق ت دد ق تدديم مسراوحددليم مسححددبتييم ت دد  ل 5اقددي رددم 
ة ارددب   دد  ام لنددبال مخاالف ددب تدديم 0.05حددنومتقة ولددو فدد ق امي  حصددبويب ينددا رحدداوى ا سددي  10
-حنومتق ت  ق تيم مسراوحدليم مسححدبتييم ت د  ل 10حنومتق وتيم لاا   رم  5 س  اقي رم  لحني

حنومتقة ولو ف ق امي  حصبويب يندا رحداوى  10**ق سصبسح رم ت ةت خت تلاا   رم 0.3755
 .0.01ا سي 
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    هكك   كك د  بإ ص:صككاه ا ثكك و مت سككالاع   هككاع بحكك ة    مت سككالاع   هككاع  بثككوبحفك م بح
  بح    بحت ث   حلمس   بحم  س  م  اس أثعا   لى الا حلالبإلاا  

 (23جدول )
مقياس الدور التربوي  ( لداللة الفروق بية الذكور واإلناث للطالب عل T-test-نتائج اختبار )ت

 للمسرح المدرسي

 المتوسط العدد المجموعات  مجاال المقياس
 االنحرا  
 المعياري

  يمة ت
 درجة
 الحرية

 الداللة

 االجتماعي المجال
 0.574 2.20 157 ذكور

 غير دالة 267 1.178
 0.544 2.28 112 إناث

 المجال السياسي
 0.534 2.21 157 ذكور

 غير دالة 267 0.094
 0.611 2.22 112 إناث

 المجال الديني
 0.566 2.40 157 ذكور

 غير دالة 267 1.348
 0.536 2.50 112 إناث

 المجال الثقافي
 0.531 2.36 157 ذكور

 دالة* 267 1.995
 0.465 2.23 112 إناث

 المجال النفسي
 0.501 2.52 157 ذكور

 غير دالة 267 1.854
 0.492 2.40 112 إناث

 المجال اال تصادي
 0.877 1.68 157 ذكور

 دالة* 267 2.204
 0.758 1.46 112 إناث

 المجال التعليمي
 0.520 2.58 157 ذكور

 غير دالة 267 0.565
 0.524 2.62 112 إناث

 المجال اللغوي
 0.536 2.55 157 ذكور

 غير دالة 267 1.715
 0.596 2.43 112 إناث

 المقياس إجمالي
 0.113 4.65 157 ذكور

 غير دالة 267 1.208
 0.496 2.58 112 إناث

مت ا سددي  حصددبويي تدديم مسندداوي مسحددبتق  سدد  يدداا ونددوا فدد وق ن فدد اشددي  ناددبو  مخاتددب  "ت" 
 -ادي ردم لمسنبند  م ناردبي ي د  مسلال  راوحلبت ا نبت مسناو  وراوحلبت ا نبت م نبث 

س ددداو   مسرندددبي مس ةدددو ق -مسرندددبي مساع يرددد  -مسرندددبي مسن حددد  -مسرندددبي مسددداين  -مسرندددبي مسحيبحددد 
 -1.854 -1.348 -0.094 -1.178لة حيددددددث ت ةددددددت قيرددددددي "ت" مسا تددددددو  س رحدددددد   مسرا حدددددد 

 .رحاوى ا سي ول  قيري غي  امسي  حصبويب  ينا ا  ق1.715 -0.565
مسنداوي مسحدبتق  سد  وندوا فد وق نمت ا سدي  حصدبويي تديم  فد واشي  ايضب  نادبو  مخاتدب  "ت"  

 -مسلددددال  ساددددي رددددمل مسرنددددبي مس ةددددبف راوحددددلبت ا نددددبت مسددددناو  وراوحددددلبت ا نددددبت م نددددبث 
ة حيدددددث ت ةددددت قيردددددي "ت" ونسددددال سصدددددبسح مسددددناو م قاصددددبا ق مسددددن  يةدددددوا تددددي مسرحددددد   مسرا حدددد  

 .0.05= رحاوى ا سي ول  قيري امسي  حصبويب  ينا ا  ق2.204 -1.995ل
ااددا يدداا ونددوا فدد وق نمت ا سددي  حصددبويي تدديم راوحددلبت ا نددبت مسددناو ة وراوحددلبت يررددب 

ي ة حيددث ت ةددت قيرددمسدداو  مسا تددو  س رحدد   مسرا حدد رةيددب    نرددبس ي دد  مسلددال  ا نددبت م نددبث 
فةددا ي تدت يدداا صددحي  وتدنسالولد  قيرددي غيد  امسددي  حصدبويب  ينددا ا  رحداوى ا سددية  ق1.208ل"ت" 

يوندددا فددد ق امي  حصدددبويي تددديم راوحدددلبت ا ندددبت مسدددناو   :لدددنم مس ددد و . ومسدددنى يدددنث ي ددد  اندددي
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ة فيرددب يددام مسدداو  مسا تددو  س رحد   مسرا حدد رةيدب  اتعددبا ي دد  س لدال  وراوحدلبت ا نددبت م نددبث 
 م قاصبا ق. -ةبف مسرنبي لمس 

أثعكا   لكى  بحالكالا  ت ه     د  بع  الحا ص:صاه ا ث و مت سكالاع   هكاع خامسبحف م بح
 ( بح ل  ث ا -بحه زة -بح اه ة)بحم:ا لاتثعا الختالف  بح    بحت ث   حلمس   بحم  س م  اس 

 (24جدول ر م )
الطالب عل  ( بية متوسطات درجات On-Way ANOVAتحلي  التباية  حادي االتجاه )

 مقياس الدور التربوي للمسرح المدرسي تبعا الختال  المخافظة

 مصدر التباين أبعاد المقياس
 مجموعات 

 المربعات
درجرررررررررررة 

 الحرية
متوسط مجموع 

 المربعات
 الداللة قيمة  

المجررررررررررررررررررررررررررال 
 االجتماعي

 0.0154 2 0.0309 بين المجموعات

 0.3185 266 84.7423 داخل المجموعات غير دالة 0.048

 - 268 84.7732 المجمــوع

 المجال السياسي

 0.1567 2 0.3135 بين المجموعات

 0.3223 266 85.7459 داخل المجموعات غير دالة 0.486

 - 268 86.0594 المجمــوع

 المجال الديني

 0.1248 2 0.2496 بين المجموعات

 0.3116 266 82.8878 داخل المجموعات غير دالة 0.400

 - 268 83.1375 المجمــوع

 المجال الثقافي

 0.3650 2 0.7300 بين المجموعات

 0.2662 266 70.8238 داخل المجموعات غير دالة 1.371

 - 268 71.5539 المجمــوع

 المجال النفسي

 3.7470 2 7.4941 بين المجموعات

 0.3620 266 96.2976 داخل المجموعات دالة** 10.35

 - 268 103.7918 المجمــوع

المجررررررررررررررررررررررررررال 
 االقتصادي

 4.9402 2 9.8804 بين المجموعات

 0.6666 266 177.3165 داخل المجموعات دالة** 7.411

 - 268 187.1970 المجمــوع

 المجال التعليمي

 1.4097 2 2.8194 بين المجموعات

 0.3915 266 104.1619 داخل المجموعات دالة* 3.600

 - 268 106.9814 المجمــوع

 المجال اللغوي

 0.8526 2 1.7053 بين المجموعات

 0.4084 266 108.6515 داخل المجموعات غير دالة 2.087

 - 268 110.3568 المجمــوع

 المقياس إجمالي

 7.6619 2 15.3239 بين المجموعات

 0.4062 266 108.0663 داخل المجموعات دالة** 18.85

 - 268 123.3903 المجمــوع
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 مسلدال اشي  تيبنبت مسناوي مسحبتق  س  ياا ونوا ف وق نمت ا سي  حصدبويي تديم رنرويدبت 
 نردددبس  ة ونسدددال ي ددد  مسة يوتيددديق -مسنيدددلي -مسرحبف دددبت مسرخا  دددي لمسةدددبل يمسدددنيم ير  دددوم رحددداويبت 

 -مسدداين  -مسحيبحدد  -بي رنددب ت رةيددب  مسدداو  مسا تددو  س رحدد   مسرا حدد  ونسددال تبسرنبيلم ناردد
 -0.048لة حيددث ت ةددت قيرددي تنددبىت غيدد  امسددي يندا ا  رحدداوى ا سددي مسادد  مس ةددو ق و -مس ةدبف 
 -م قصدبا  -يدام تعدا مسرندبي لمسن حد  ق ي   مساومس ة فيرب1.371-2.087 -0.400 -0.486

 -0.01ق ول  امسي يندا رحداوى ا سديل3.600 -7.411 -10.35مساع ير قحيث نبىت قيري تل
 ق.0.05

ق ي دد   نرددبس  مسرنددب ت ااددي ولدد  قيرددي امسددي ينددا رحدداوى ا سددي 18.85وقددا نددبى قيرددي تل
اونددا فد وق نمت ا سددي  حصددبويي  :ولدو رددب ي تدت صددحي لددنم مس د و ومسددنى يددنث ي د  انددية 0.01

اتعددب  خدداالت  مسداو  مسا تددو  س رحدد   مسرا حد رةيددب  اتعدبا ي دد   مسلددال تديم راوحددلبت ا ندبت 
 .مسة يوتييق -مسنيلي -مسةبل يلمسرحبف ي

وسرع فدددي رصدددا  وا سدددي مس ددد وق تددديم مسراوحدددلبت مسححدددبتيي سرنرويدددبت مسلدددال ة ادددا محددداخاما 
 م خاتب  مستعا  تل يةي اقي ف ق رعنو .

 (25ه  إ )
 حمع  ا بحف  د ث و بحمهم  اع بحم:ا لاع بحمختلفا L.S.Dاتاه  ت:ل إ 

 بحه زة بح ل  ث ا بح اه ة بحمهم  اع
 **0.346- **0.264 - بح اه ة

 **0.611- - **0.264- بح ل  ث ا
 - **0.611 **0.346 بحه زة

وسرع فدي رصددا  مساتددبيم س  دد وق تدديم مسراوحددلبت مسححددبتيي سرنرويددبت مسلددال  اندد ى م خاتددب  
مسنيدددليق اا ددد  ردددم  -تل يةدددي اقدددي فددد ق رعندددو ة حيدددث   ددد  ام رحبف بتلمسةدددبل ي L.S.Dمستعدددا  
   مسة يوتيي.

حيث ماضح ام لنبال مخاالف دب تديم لدال  رحبف دي مسةدبل ي وتديم لدال  رحبف دي مسة يوتيدي ت د ق 
**ق سصددددبسح لددددال  رحبف ددددي مسةددددبل ية ولددددو فدددد ق امي 0.264تدددديم مسراوحددددليم مسححددددبتييم ت دددد  ل

ة ارددب   دد  ام لنددبال مخاالف ددب تدديم لددال  رحبف ددي مسةددبل ي وتدديم 0.01 حصددبويب ينددا رحدداوى ا سددي 
**ق سصدبسح لدال  رحبف دي 0.346-مسنيلي ت  ق تيم مسراوحليم مسححبتييم ت د  ل لال  رحبف ي

ة ارددب م خدداالت تدديم لددال  مسنيددلي وتدديم 0.01مسنيددلية ولددو فدد ق امي  حصددبويب ينددا رحدداوى ا سددي 
**ق سصددددبسح لددددال  0.611-لددددال  رحبف ددددي مسة يوتيددددي ت دددد ق تدددديم مسراوحددددليم مسححددددبتييم ت دددد  ل

 .0.01ي  حصبويب ينا رحاوى ا سي رحبف ي مسنيلية ولو ف ق ام
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 ت ص اع  م ت :اع 
 ورم مسرال يم فنيب وا تويب. ييبسي ممسعنبيي تبخايب  رش فيم نوى ا بى -
 .يومس باف يض و ي اوفي  مسنصوث مسرح حيي مسنيا -
ومسامورددي فنيددب وا تويددب ومساةددويا مسصددحيح سنشددبل مسرحدد    يضدد و ي م شدد مت ومسرابتعددي مسنددبا -

 .مسرا ح 
ردع  يداالىاتصو ي ومضحي وروضدوييي وقبت دي س ان يدن تردب  مسرا ح غي ملامت مسرح   صيب -

 ي يي. ومسالايافي ب  مسا تو مسنبن   ت ت ملحبنبت مساالرين ومسرنارع ومسعنبيي 
س حددبسي مسرحدد   مسا تويددي ورنبحددتا ب س ةدديا وم انبلددبت  مسرالىرددير ميددبم مخايددب  مسنصددوث  -

 ي. مساينيي ومسولنيي وم ناربيي
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