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 الملخص
 ،لدعم العملية التربوية لمدرسيفي تفعيل المسرح االمدرسة هدفت الدراسة الكشف عن دور 

( فقرة موزعة على 83من خالل استبانة مكونة من ) م المنهج الوصفياستخدولتحقيق أهداف الدراسة 
تم اختيارهم بالطريقة العشوائية. أظهرت نتائج  ،ومعلمةً  معلًما( 022عينة من )التكونت  مجاالت ثالثة

الدرجة الكلية لدور المدرسة في تفعيل المسرح المدرسي جاءت متوسطة، وجاء المجال  الدراسة أن
التربوي في المرتبة األولى، وبدرجة متوسطة، بينما جاء المجال االجتماعي في المرتبة األخيرة، وبدرجة 

 لمتغيرتعزى في دور المدرسة في تفعيل المسرح المدرسي فروق  جودو نتائج ال كما أظهرت متوسطة،
جود فروق و و ، سنوات خمسقل من ألصالح فئة الخبرة و الخبرة، متغير ألثر و  ،لصالح االناثو الجنس، 
 ،من جهة أخرى دكتوراهو  ماجستيرمن جهة وكل من  بكالوريوس بين المؤهل العلمي لمتغيرتعزى 

 .بكالوريوسحملة اللصالح و 
 ، قصبة إربد.العملية التربويةدور المدرسة، المسرح المدرسي،  الكلمات المفتاحية:
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The school's role in activating the school theater to support the 

educational process among primary stage students from the 

perspective of teachers in the Directorate of Education of Irbid 

Qasabah 
 

Dr. Maysa Bani Khalaf 

 

Abstract 

      The study aimed to reveal the school's role in activating the school theater 

to support the educational process. To achieve the objectives of the study, the 

researcher used the descriptive approach through a questionnaire consisted of 

(38) items divided into three domains. The sample of the study consisted of 

(200) male and female teachers, they were selected randomly. The results of 

the study showed that the total degree for the school's role in activating the 

school theater was moderate, the educational domain in the first rank, with 

moderate degree, while the social domain in the last rank, with moderate 

degree. The results also showed that there differences in the school's role in 

activating the school theater due to the gender variable, in favor of females, 

and experience variable, in favor of the category of experience "less than 5 

years". The results showed that there differences due to academic qualification 

variable, between bachelor and both master and PhD, in favor of the bachelor. 

Key Words: The school's role, School Theater, educational process, Irbid 

Qasabah. 
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 خلفية الدراسة وأهميتها

طدددال التطدددور التكنولدددوجي والمعرفدددي المتسدددارل مختلدددف مجددداالت الحيددداة، وفدددي مقددددمتها البيئدددة  لقدددد     
 نفجددار المعرفدديظددل هددلا التطددور واال وفدديالمدرسددية، بمددا تشددملن مددن مندداهج ووسددائل وطرائددق تدددريس، 

 المتسدارلصبحت الحاجة ملحة الى إعداد جيل قادر على استيعاب مهمدات الحيداة الجديددة بعدد التطدور أ
وبمدا  ،مدن تغيدر واالجتماعيدة واالقتصداديةوما أصاب الحياة السياسدية  في مختلف المجاالت للمجتمعات

ح لدلا يصدب ألشدملبما يحدث فدي النظدام  للك فإنها تتأثرأن التربية هي نظام فرعي لنظام أوسع وأشمل ل
 لكدديبشددكل فعددال  وأسدداليبأدوات لنظددام األوسددع وأن تسددتخدم وسددائل و عليهددا أن تواكددب تطددورات ا لزاًمددا

 (.7991 ،وحواشين ،القيام بدورها في تقديم المعلومات والمعارف المتجددة للناشئة )حواشين تتمكن من
أن تددعم عمليتدي التعلديم  استخدام وسائط جديدة في التدريس من شدأنها إلىومن هنا جاءت الحاجة     

ى تجاوز القوالدب الجامددة فدي تقدديم المدادة التعليميدة عل والتي تعملمثل استخدام الدراما التعليمية  والتعلم
دور الطالددب فددي بندداء الموقددف التعليمددي داخددل الصددف لقددد أدخلددت  هاشدديالتددي تعتمددد علددى التلقددين وتهم

يعتمدد علدى حدب الطلبدة  حدديثًا باعتبارهدا أسدلوًبا جديدداً  لدى التربيدةراما كأسلوب مدن أسداليب التددريس إالد
 .(0221،وهيالت الفطري للعب الدرامي )أبو مغلي

الدى ردرورة ربدط المسدرح بالتربيدة فقدد وظهدرت حاجدة ملحدة  ملحوًظدالدراما اهتمامدا نالت ا فقدلللك      
لدى لدللك اتجاهدات تددعو إ اأورح العديدد مدن التربدويين أهميدة فدن الددراما فدي التربيدة والتعلديم فبدرزت تبًعد

مددن المسددرح كوسدديلة تربويددة تعليميددة تسدداهم فددي تطددوير الفددرد وللددك لقدددرتها علددى تلبيددة حاجددات  االسددتفادة
وردوعات ها العاليدة والتدي تفدوق هيرهدا مدن الوسدائل فدي تحويدل المالمتعلمين وتنميدة تعلمهدم بسدبب قددرات

 التأثيرلها لى مادة تستدعي انتباه المتعلم وللك لما تتمتع بن الدراما من قدرات الدراسية الصامتة الجافة إ
الوسددائل التعليميددة التددي تعتمددد  باسددتخدامفقددد ثبددت أن التعلدديم  ،تعمددل علددى دمددج المددتعلم فددي عمليددة الددتعلم

م فدددي الصدددف وللدددك لمدددا لدددن مدددن سددداس الدددتعلالمبندددي علدددى المشددداهدة والعمدددل هدددو أ علدددى الدددتعلم الحسدددي
Brunn,  & Joseph إلدراك مما يؤدي الى تعميق الفهمبإشراك أكثر من حاسة في عملية ا خصوصية

1992).) 

همددة تنشددئة الجيددل ليهددا مإ كددلأو و المجتمددع  أوجدددهاك المؤسسددة التددي تلدد فإنهددا المدرسددةوبددالنظر إلددى      
فعالياتهددا لتحقددق جملددة مددن األهددداف التددي تسددير فددي ثددالث اتجاهددات تربويددة و نشددطتها الجديددد وتتشددارك أ
وهددله االتجاهددات تظهددر فددي كددل مفصددل مددن مفاصددل المدرسددة ومددن خددالل البعدددين  ،وتعليميددة وترفيهيددة

 االتجاهددداتالزمددداني والمكددداني ومدددن المفاصدددل التدددي تعتمدددد عليهدددا المدرسدددة مدددن أجدددل التحدددرك علدددى تلدددك 
أهدددافها نشدداط المسددرح المدرسددي الددلي يوصددف بأنددن نشدداط تمثيلددي يمددارس داخددل المدرسددة لددى والوصددول إ

 وتعليميدددةوندددات الماديدددة والبشدددرية لتلدددك المؤسسدددة مدددن أجدددل تحقيدددق أهدددداف تربويدددة وتشدددترك فيدددن كدددل المك
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 الطلبةلهان وعقول األهداف بشكل أعمق وأدق وارسخ في أ تلكوترفيهية ويتميز للك النشاط بأنن يحقق 
واقددع محسدوس مددادي  لدىإ المجدردة األخالقيددةيقددم تجربددة حيدة تتحددول خاللهدا الرمدوز العلميددة والقديم  ألندن
 (.022 ،0272 ن خالل الشخصيات التي تتحرك على خشبة المسرح )جبر،م

تمثيل الطلبة هو محاكاة للواقع بفعالية وبشكل محسوس فهو يتمتع بخصوصية الحيداة إن فوبالتالي      
 يًرداأا للمشداهد خرى أنن حياة فدي إطدار فدن التمثيدل ونتيجدة هدله الخصوصدية تكدون ربًحدأنفسها وبعبارة 

 يددددرى القيمددددة األساسددددية الكبيددددرة الكامنددددة فيددددن يددددربح معنددددى كبيددددر حيددددث يكتشددددف مددددن خددددالل مددددانددددن أأي 

(Intrator, 2006.) 

وجددود فددن مسددرحي ينددب   لددىإ لددة واحدددة ووحدددتهما هددي التددي تددؤدين الدددراما والمسددرح وجهددان لعمإ     
يشدعرهم  ألندنمن أقدرب الفندون الدى قلدوب النداس  اائمً بالحياة والمسرح هلا الفن القديم األصيل والمتجدد د
ا متحردددرًا وقدددال برناردشدددو الكاتدددب أعطيدددك شدددعبً  سدددرًحابالبهجدددة ويدددزودهم بالمعرفدددة وقدددد قيدددل اعطندددي م

 .(0221 وهيالت، ،مغلي)ابو  المسرحي اإلنجليزي المسرح مصنع األفكار
ؤتمر العددام للمنظمددة العربيددة للتربيددة والثقافددة والعلددوم فددي مددهميددة المسددرح التربددوي فقددد أوصددى الأل ونظددًرا

ور دبدد يقدومبانتهدا  سياسددة تربويدة عربيددة تسدهم فدي جعددل المسدرح التربددوي  7912دورتدن األولدى المنعقدددة 
فددي العمليددة التربويددة بحيددث يصددبح جددزءًا مددن حيدداة الطالددب ولتحقيددق للددك فقددد أوصددى المددؤتمرون  بددارز

ية وتكدوين فدرق مسدرحية تقددم مدرسدة وتزويدد المكتبدة المدرسدية بكتدب مسدرحبإنشاء مسرح بسيط فدي كدل 
 وتشددجيع جددوائز تشددجيعية لهددله الفددرقمسددرحية فددي مواسددم متعددددة تحددت إشددراف مدددرب خددا   عروًرددا

جراء مسدابقات بدين الطدالب فدي  المسدرحي وتوظيدف المناسدبات القوميدة والتعليميدة فدي المسدرح  التدأليفوا 
 (.0222 ،يسية للعملية التعليمية )الرشدانسرح التربوي دعامة رئالتربوي كي يصبح الم

فددي عمليددة  سددتخدامنا مكددني ا جيددًداووسدديطً  االتصددالوالمسددرح المدرسددي بوصددفن وسدديلة مددن وسددائل       
يمكندددن مدددن تجسددديد الحقدددائق والمجدددردات العلميدددة بشدددكل حسدددي  التعلددديم فهدددو يمتلدددك الحيويدددة والمروندددة مدددا

مسددرحة المندداهج  سددابًقاعليددن  يميددة فددي إطددار مسددرحي وهددو مددا أطلددقالتعل للمددادةملمددوس وللددك بورددعن 
والتددي تعددد وسدديلة تعليميددة تسددتثير مختلددف الحددواس التددي يمتلكهددا الطالددب والتددي بواسددطتها يتعددرف علددى 
الحياة والوجود وهلا ما أكدده علمداء الدنفس علدى أندن كدل مدا زاد عددد الحدواس التدي يمكدن اسدتخدامها فدي 

 صدوالحة،و  لمسدتقبل والمتلقدي )نصدارتلقي فكرة معيندن أدى للدك الدى دعمهدا وتقويتهدا وتثبيتهدا فدي لهدن ا
0222). 
نددن أأكثددر مددن للددك بكثيددر إل  لددىإن التمثيددل فقددط إنمددا يتعدددى األمددر ن المسددرح المدرسددي ال يعنددي فددإ     

والرسدم والددديكور  كالموسدديقىيشدمل إردافة الددى للدك تعدداون عددة مهدارات فددي مجداالت أخددرى مدن الفندون 
والرق  والدبكة واإللقاء المقدرون بمسدرحة المنداهج التعليميدة حيدث يجدب النظدر الدى كدل مدا لددى الطلبدة 

يسدداعد علددى بندداء تكددوين شخصددية  ة يتكامددل معهددا التمثيددل فتصددبح كدداًل فنًيددامددن مواهددب وقدددرات إبداعيدد
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تقددر بدثمن فهدي تربدي  الدراما يمكن أن تكون طريقة فدي الدتعلم ال بالنظر إلى. (7998 الطالب )مرعي،
حيدددث ينمدددو األطفدددال  ا مدددن المروندددةيدددر مدددن الحريدددة وهامًشددداألطفدددال تربيدددة متكاملدددة وتدددوفر ل طفدددال كث

 ,Kempe) ويعبددرون عمددا يجددول بخددواطرهم بكددل سددجية وعفويددة مددن خددالل التمثيددل وبحريددة ويتعلمددون

1996). 

 مشكلة الدراسة
( Kirsten, 2004)كريسدتين  بناء علدى نتدائج عددد مدن الدراسدات التدي تناولدت هدلا المجدال كدراسدة    

المدرسددة فددي تفعيددل المسددرح أهميددة ودور والتددي اشددارت إلددى ، (Coleman, 2005كولمةةا) ) ودراسةةة
 وزيادة الوعي بالقرايا االجتماعية المختلفة لدى الطلبة. التربويةفي تطوير العملية  المدرسي

التددي أوصددت إلددى أهميددة  ،(0229توصدديات عدددد مددن الدراسددات كدراسددة )أبددو هددداف،  وبندداء علددى    
عدددالوة علدددى خبدددرة الباحثدددة فدددي المجدددال العمليدددة التربويدددة.  فددديواسدددتخدامن تفعيدددل دور المسدددرح المدرسدددي 

إلددى  رددعف تفعيددل المسددرح المدرسددي فددي العمليددة التربويددة األمددر الددلي دفددع بالباحثددة التربددوي إل الحظددت
وبنداء علدى مدا سدبق لكدره جداءت تناول دور المدرسة في تفعيل المسرح المدرسي لدعم العمليدة التربويدة. 

 في اإلجابة عن األسئلة التالية:الحاجة إلى إجراء هله الدراسة والتي تتمثل 
مدن  االبتدائيدةلددى طلبدة المرحلدة  ح المدرسدي لددعم العمليدة التربويدةفدي تفعيدل المسدر ما دور المدرسة  -

 ؟ مديرية تربية قصبة إربدوجهة نظر المعلمين في 
المدرسدة فدي تفعيدل فدي دور ( α=  2.22هل توجدد فدروق لات داللدة إحصدائية عندد مسدتوى الداللدة ) -

 الجنس؟  تعزى لمتغيرات الخبرة، المؤهل العلمي،المسرح المدرسي 
 :أهمية الدراسة

 :خالل ما يلي الدراسة أهميتها منه هلتكتسب     
هم فدددي القددداء الردددوء علدددى دور المدرسدددة فدددي تفعيدددل اسدددتخدام المسدددرح المدرسدددي لددددعم العمليدددة تسدددقدددد  -

 التربوية لدى الطلبة.
في بيان ما يترتب علدى تفعيدل المسدرح المدرسدي الدلي يعدد وسديلة تربويدة لبنداء  تساعدمن الممكن أن  -

 القيم والمفاهيم العلمية لدى الطلبة.
هم فددي التعددرف علددى اإلمكانددات المتاحددة الالزمددة إلقامددة مسددرح مدرسددي باعتبدداره وسدديط تعليمددي تسددقددد  -

 ناجح لنشر األفكار والتثقيف والتعليم.
ي يسعى المسرح المدرسي األهداف التربوية التالتعرف على  تمكن القائمين على العملية التعليمية من -

 .الطلبة الفطري للعب الدرامي ى حبلتحقيقها باعتباره وسيلة تربوية تعتمد عل
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 أهداف الدراسة
 :تحقيق األهداف اآلتيةالدراسة إلى  هله تهدف    
لددددى طلبدددة المرحلدددة العمليدددة التربويدددة فدددي تفعيدددل المسدددرح المدرسدددي لددددعم المدرسدددة  دور عدددنالكشدددف  -
 مديرية تربية قصبة إربد.من وجهة نظر المعلمين في  بتدائيةاال
درسددي لدددعم وجهددة نظددر المعلمددين حددول دور المدرسددة فددي تفعيددل المسددرح الم فدديالفددروق  عددنالكشددف  -

 المؤهل العلمي.و  الجنس،و  متغيرات الخبرة،الختالف  العملية التربوية تبًعا
 محددات الدراسة

 المددارس الحكوميددةفددي  المدرسدي فددي تفعيدل المسددرحدور المدرسدة ى الدراسدة علددنتدائج هددله تقتصدر      
الفصدل ومعلمهدم فدي مديريدة تربيدة قصدبة إربدد خدالل بتدائيدة المرحلدة اال لدعم العملية التربوية لددى طلبدة

 .0273/0279 الدراسي من العام ولالدراسي األ
 :مصطلحات الدراسة

مكددان يددتم  وحيددد وهددو المسددرح المدرسددي ويمكددن تعريفددن إجرائيددًا بأنددنورد فددي هددله الدراسددة مصددطلح      
التعبيددر عددن نفسددن والكشددف عددن قرددايا وعالقددات  فدديتربويددة للتعلدديم تسدداعد الطالددب اسددتخدمن بطريقددة 

لدددى فهدددم العدددالم مدددن حولدددن ع ةنمدددي لديدددن القددددر شددداركتن فدددي تأديدددة دور مميدددز مرتجدددل يبواسدددطة م مختلفدددة
 (خشدبة المسدرح) المكانفي هلا يقدم  ما في هله الدراسة بأنن: ويعرف إجرائًيا (.70 ،7933، الشتيوي)

مدددن العدددرو  المسدددرحية ويتنددداول موردددوعات هادفدددة تتعلدددق بالمنهدددا  الدراسدددي أو مدددن قردددايا المجتمدددع 
 .وقدرتهم على التعبير والتمثيل للطلبةومشكالتن ويعتمد على اإلمكانيات الطبيعية 

 الدراسات السابقة
ل إليهدا، للدراسدات السدابقة لات العالقدة بموردول الدراسدة والتدي تدم التوصد يتناول هلا الجزء عرًرا     

 لتسلسلها الزمني من األقدم إلى األحدث، وهي على النحو اآلتي:وقد تم استعرارها وفقا 
المسددرح المدرسددي ولعدددب و  المدرسددة عددن دور كشددفت ( دراسددةKirsten, 2004أجددرت كريسددتين )    

القرددايا االجتماعيددة لدددى الطلبدددة،  العمليددة التعليميددة وزيدددادة الددوعي فددياألدوار فددي المسددرح فددي تطددوير 
أن المسددرح  هدداأظهددرت نتائجو  المددنهج الوصددفي، تاسددتخدمو ة. ا ومعلًمدد( معلًمدد082مددن ) وتكونددت عينتهددا

كمددا بينددت النتددائج أن لعددب وبدرجددة متوسددطة، فددي تعزيددز العمليددة التعليميددة،  يقددوم دوًرا إيجابًيدداالمدرسددي 
 من خالل المسرح المدرسي يسهم في تطوير الوعي بالقرايا االجتماعية لدى الطلبة.األدوار 

المدرسددة فددي تفعيددل دور هدددفت إلددى الكشددف عددن ( دراسددة Coleman, 2005وأجددرى كوليمددان )    
 ةومعلًمد علًمدا( م12مدن ) وتكونت عينتها ،ية التعليمية والتغيير االجتماعيتوجين العمللالمسرح المدرسي 

المددنهج الوصددفي مددن خددالل توزيددع اسددتبانة علددى أفددراد عينددة الدراسددة.  . اسددتخدمتطالًبددا وطالًبددة (52و)
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فدددي إكسددداب ، وبدرجدددة متوسدددطة، و المسدددرح المدرسددديالمدرسدددة فدددي تفعيدددل أظهدددرت نتدددائج الدراسدددة فاعليدددة 
درسددي الطلبددة مهددارات تحمددل المسددؤولية والمشدداركة االجتماعيددة، كمددا أشددارت النتددائج إلددى أن المسددرح الم

 أسهم بشكل إيجابي وفاعل في رفع مستوى التحصيل لدى الطلبة.
مسددرح المدرسددي كددأداة لنقددل فاعليددة ال معرفددةدراسددة هدددفت إلددى  (Kate, 2009)كمددا أجددرت كدداتي     

. اسدتخدم فدي هدله الدراسدة سلسدلة مدن المقدابالت مدع ةا ومعلمً ( معلمً 722من ) تهاتكونت عينو  المعرفة،
كسدابهاقددرة المسدرح المدرسدي علدى تفسدير البحدوث  هداأظهرت نتائج والمعلمات.المعلمين  للطلبدة، كمدا  وا 

بينددددت النتددددائج أن هندددداك دور إيجددددابي للمسددددرح المدرسددددي فددددي نقددددل المعلومددددات وتشددددجيع الفكددددر والتأمددددل 
 صدائًياتائج إلى وجدود فدروق دالدة إح، وأشارت النوالتبصير، وزيادة دافعية الطلبة نحو التحصيل الدراسي

في وجهة نظر المعلمين والمعلمات في قدرة المسرح المدرسي علدى تفعيدل البحدوث العلميدة لددى الطلبدة، 
 .تعزى لمتغير الجنس، ولصالح اإلناث

أثددر اسددتخدام المسددرح المدرسددي فددي تدددريس بعدد   معرفددة( إلددى 0229أبددو هددداف ) وسددعت دراسددة     
تدم اختيدارهم  ،( طالًبدا وطالبدة722مدن ) وندت عينتهداوتك ت النحو العربي على تحصيل الطلبة،موروعا

 تة، كمدددا اسدددتخدميددداسدددتخدم المدددنهج التجريبدددي ردددمن مجمدددوعتين ردددابطة وتجريبو  بالطريقدددة القصددددية،
أن اسددتخدام المسددرح المدرسددي فددي تدددريس  هداأظهددرت نتائجو االختبدار التحصدديلي والمسددرحيات التعليميددة. 

قواعددد النحددو يحسددن فددي تحصدديل الطلبددة، كمددا بينددت النتددائج فعاليددة اسددتخدام المسددرح المدرسددي فددي رفددع 
 مستوى التحصيل لدى الطلبة.

( بدراسة هدفت إلى الكشف عن دور المسرح المدرسي في تحقيق أهداف التربية 0272وقام عزيز )    
المددددنهج الوصددددفي  تاسددددتخدمو . ( طالًبددددا222الدراسددددة مددددن ) وتكونددددت عينتهددددا ،بددددةاإلسددددالمية لدددددى الطل

مدن أهدداف  سدي التربدوي والتعليمدي يحقدق كثيدًراأن المسدرح المدر  هداأظهرت نتائجو والمسرحيات التعليمية. 
التربيددة اإلسددالمية عددن طريددق العمددل والتطبيددق والتعددر  للخبددرة المباشددرة، كمددا بينددت النتددائج أن المسددرح 

درسي يسهم في توريح وتقريب المعلومات أللهان الطلبة، وأشارت النتائج إلى أن المسدرح المدرسدي الم
يعتبر من أهم الوسائل التعليمية الحديثة التي تسهم في إيصال المعلومات للطلبة بطريقة جلابدة ومشدوقة 

 وممتعة.
لمسدرح المدرسدي المدرسدة ل ( دراسة هدفت إلى الكشدف عدن أثدر توظيدف0277كما أجرى النباهين )    

( طالبددًة. اسددتخدم فددي هددله الدراسددة 32مددن ) وتكونددت عينتهددا ا فددي اكتسدداب المفدداهيم لدددى الطلبددة،والدددرام
تحليدددل المحتدددوى واالختبدددارات  تالمدددنهج التجريبدددي ردددمن مجمدددوعتين تجريبيدددة وردددابطة، كمدددا اسدددتخدم

لمسرح المدرسي والدراما فدي اكسداب الطلبدة توظيف المدرسة ل أظهرت نتائج الدراسة فاعليةو التحصيلية. 
المفدددداهيم، كمددددا بينددددت النتددددائج وجددددود فددددروق لات داللددددة إحصددددائية فددددي مسددددتوى إكتسدددداب المفدددداهيم بددددين 

 المجموعتين الرابطة والتجريبية، وجاءت لصالح المجموعة التجريبية.
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  احتياجددددات سدددي فددددي تحقيددددق بعدددددور المسددددرح المدر  لمعرفددددة( بدراسددددة 0270وقامدددت األكشددددر )      
أن  هددداأظهدددرت نتائجالمدددنهج الوصدددفي، و اسدددتخدم و ومعلمدددًة.  ( معلًمدددا702مدددن ) تهددداتكوندددت عين الطلبدددة،

المسرح المدرسي يستطيع أن يحقق العديد من األهداف التعليمية والتربوية، كما بينت النتائج أن المسدرح 
، كمددا بينددت النتددائج وجددود جتماعيددةالمدرسددي لديددن القدددرة علددى تلبيددة بعدد  احتياجددات الطلبددة النفسددية واال

فدروق دالدة إحصدائيًا فددي وجهدة نظدر المعلمددين حدول دور المسدرح المدرسدي فددي تلبيدة احتياجدات الطلبددة، 
 .ريوستعزى لمتغير المؤهل العلمي، ولصالح حملة البكالو 

( دراسة هدفت التعرف على دور المسرح المدرسي في معالجة بع  قردايا 0278وأجرى بخيت )     
المددددنهج اسددددتخدم و  ( طالًبددددا وطالبددددة،022مددددن ) وتكونددددت عينتهددددا الطفولددددة لدددددى طلبددددة المرحلددددة األولددددى،

أن القرددددايا الدينيددددة جدددداءت فددددي مقدمددددة القرددددايا التددددي عررددددها المسددددرح  هدددداأظهددددرت نتائجو  الوصددددفي،
المدرسدي، حيدث جدداءت فدي الترتيددب األول، يليهدا فددي الترتيدب الثدداني القردايا االجتماعيددة، وفدي الترتيددب 
الثالثة القرايا التعليمية، وفدي الترتيدب الرابدع القردايا الصدحية، وفدي الترتيدب الخدامس القردايا النفسدية، 

 .ي العملية التعليمية كان إيجابًيانت النتائج أن دور المسرح المدرسي فكما بي
 التعقيب على الدراسات السابقة

بمطالعددة وتحليددل الدراسددات السددابقة، يلحددظ االهتمددام المتزايددد بتندداول دور المسددرح المدرسددي وأهميتددن      
حيدث أشدارت  العديدد مدن الدراسدات في العملية التربوية التعليمية بالبحث والدراسة، ويبزر للك من خدالل

نتائج هله الدراسات إلى أهمية المسرح المدرسي في العملية التعليمية لدى الطلبة وزيادة وعيهم بالجوانب 
 االجتماعية، باإلرافة إلى زيادة مستوى تحصيل الطلبة.

وبمحاولددة المقارنددة بددين الدراسددة الحاليددة، والدراسددات السددابقة، وتحديددد موقددع الدراسددة الحاليددة بددين هددله     
الدراسددات، ومددا يميزهددا، فددإن للددك يترددح مددن خددالل متغيددرات الدراسددة الحاليددة، المتمثلددة بمورددوعها فددي 

ويددة، والددلي لددم يددتم الكشددف عددن دور المدرسددة فددي تفعيددل المسددرح المدرسددي لدددعم العمليددة التعليميددة الترب
 على وجن الخصو  بحدود إطالل الباحثة. األردنيةتناولن بالبحث والدراسة، وخاصًة في البيئة 

مدا بدين الدراسدات السدابقة، وتكدون انطالقدة  يؤمدل أن يكدون لهدله الدراسدة موقًعداوفي روء مدا سدبق      
هدله الدراسدة تكمدن فدي نددرة الدراسدات لدراسات ُأخرى في هلا المجال، وبالتالي فإن أبرز مبدررات إجدراء 

 حول دور المدرسة في تفعيل المسرح المدرسي لدعم العملية التعليمية التربوية.
 :الطريقة واإلجراءات

لمنهجيددة الدراسددة ومجتمعهدددا باإلرددافة إلددى عينددة الدراسددة واألدوات التددي تدددم  يترددمن هددلا الجددزء وصددًفا
 ءات التي تم إتباعها في تنفيل الدراسة.استخدامها ومؤشرات صدقها وثباتها واإلجرا
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 منهجية الدراسة
لتحقيددق أهددداف هددله الدراسددة، تددم اسددتخدام المددنهج الوصددفي، للكشددف عددن دور المدرسددة فددي تفعيددل      

قصبة مديرية تربية في  االبتدائيةالحكومية  مدارسالالمسرح المدرسي لدعم العملية التعليمية التربوية في 
جمع البيانات وتحليلها كميًا لإلجابة عن أسئلة الدراسة التي تم لوللك من خالل استخدام االستبانة  ،إربد

 طرحها، والخرو  بالتوصيات المناسبة في روء ما تم التوصل إلين من نتائج.
 المجتمع والعينة

حكوميدة التابعدة فدي المددارس ال االبتدائيدة المرحلدة ومعلمدات معلمديتكون مجتمدع الدراسدة مدن جميدع     
مدن العدام  األول، خدالل الفصدل الدراسدي ومعلمة امعلمً ( 252، والبالغ عددهم )قصبة إربد لمديرية تربية

مديريدة التربيدة والتعلديم الرجدول إلدى مدن خدالل ، وتم الحصول على هله البيانات 0273/0279الدراسي 
تدددم اختيدددارهم بالطريقدددة العشدددوائية مدددن ، ومعلمدددةً  ( معلًمدددا022مدددن ) تكوندددت عيندددة الدراسدددةو  لقصدددبة إربدددد.

، كمدا وسدنوات الخبدرة بالجنس والمؤهل العلمديالدراسة المتمثلة  مع مراعاة متغيرات مجتمع الدراسة الكلي
 .(7)هو مبين في الجدول

 الجنس والمؤهل العلمي وسنوات الخبرةمتغيرات توزيع أفراد عينة الدراسة تبعاً ل (1جدول )

 النسبة التكرار الفئات المتغير

 الجنس
 42.0 84 ذكور

 58.0 116 اناث

 الخبرة
 47.5 95 سنوات 5قل من أ

 52.5 105 فأكثر سنوات 5

 المؤهل العلمي

 40.5 81 بكالوريوس

 32.5 65 ماجستير

 27.0 54 دكتوراه

 100.0 200 المجموع 

 
 أداة الدراسة

 االستبانة كأداة لجمع البيانات:ألهرا  تحقيق أهداف الدراسة، تم استخدام     
  :استبانة دور المدرسة في تفعيل المسرح المدرسي

لددددعم ألهدددرا  تحقيدددق أهدددداف الدراسدددة والكشدددف عدددن دور المدرسدددة فدددي تفعيدددل المسدددرح المدرسدددي      
، تم إعداد استبانة لهدلا الغدر ، وللدك بعدد الرجدول في مديرية تربية قصبة إربد العملية التربوية التعليمية

إلى األدب التربوي رمن هلا اإلطار، باإلرافة إلى الدراسات السابقة لات العالقة، كدراسة أبدو هدداف 
(، وفددي رددوء للددك أعدددت االسددتبانة، وتكونددت بصددورتها 0278بخيددت )و (، 0270األكشددر )و (، 0229)
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والمجددال  والمجددال التربددوي،اإلداري، المجددال  وهددي، ثددة مجدداالتثال( فقددرة، موزعددة علددى 22األوليددة مددن )
 ( فقرة.72)هله المجاالت من تكون كل مجال من االجتماعي، 

 تم التحقق من مؤشرات صدق االستبانة، من خالل مؤشرات الصدق اآلتية: صدق االستبانة
 أواًل: صدق المحتوى 

فدي تفعيدل المسدرح المدرسدي مدن خدالل عرردها تم التحقق من صدق محتوى استبانة دور المدرسة      
( محكّمين من المتخصصين في المسرح والفنون واللغة والقياس والتقويم، حيث طلب إليهم إبداء 3على )

الددرأي حددول سددالمة الصددياهة اللغويددة للفقددرات، ومدددى ورددوحها مددن حيددث المعنددى وسددهولة الفهددم، وأي 
 %( مدن إجمدال المحكّمدين لقبدول الفقدرة،32د مدا نسدبتن )مالحظات وتعديالت يرونها مناسدبة، وتدم اعتمدا

( فقدددرات مدددن الناحيدددة 3آلراء لجندددة المحكّمدددين، تدددم إعدددادة صدددياهة ) أو رفردددها وبنددداًء علدددى للدددك، ووفقًدددا
لتعطدي معندى أدق وأوردح،  ( فقدرات، كمدا تدم اسدتبدال بعد  المفدردات1اللغوية، باإلرافة إلى حدلف )

ثالثدددة ( فقدددرة موزعدددة علدددى 83سدددتبانة بصدددورتها النهائيدددة مدددن )التكوندددت ا ،إلدددى تلدددك التعدددديالت واسدددتناًدا
( فقدددرة، 72، ويتكدددون مدددن )التربدددويوالمجدددال  ( فقدددرة،75ويتكدددون مدددن ) ،اإلداريالمجدددال  مجددداالت، وهدددي

وقددد أشددار المحكّمددون إلددى مناسددبة االسددتبانة للكشددف عددن ( فقددرة، 70جتمدداعي، ويتكددون مددن )والمجددال اال
 يل المسرح المدرسي.دور المدرسة في تفع

 : صدق البناء ثانًيا
صددق البنداء السدتبانة دور المدرسدة فدي تفعيدل المسدرح المدرسدي مدن خدالل  مؤشدرات تم التحقق مدن    

، وتدددم حسددداب قددديم معلًمدددا( 02تطبيقهدددا علدددى عيندددة اسدددتطالعية مدددن خدددار  عيندددة الدراسدددة مكوندددة مدددن )
(، وقديم معدامالت 2.32 -2.29وتراوحدت القديم بدين ) معامالت ارتباط الفقدرة بالمجدال الدلي تنتمدي إليدن،
(. كمددا تددم حسدداب قدديم معددامالت االرتبدداط 2.37 -2.22ارتبدداط الفقددرة باالسددتبانة ككددل، وتراوحددت بددين )

البينية لمجاالت استبانة دور المدرسة في تفعيل المسرح المدرسدي، وتراوحدت قديم معدامالت االرتبداط بدين 
قدددديم معددددامالت ارتبدددداط المجدددداالت باالسددددتبانة ككددددل، وتراوحددددت بددددين  (، كمددددا تددددم اسددددتخرا 2.37-2.39)
(2.32- 2.35.) 

 االستبانةثبات 
عددادة االختبددار اسددتخدام ، تددم االسددتبانةمددن ثبددات  للتحقددق      (Test  - Retest)طريقددة االختبددار وا 

عادة تطبيقهبتطبيقها عيندة الدراسدة مكّوندة  أفدراد خدار المعلمدين مدن بعد أسبوعين على مجموعة مدن  ا، وا 
تدم حسدداب كمدا  بيرسدون بددين تقدديراتهم فدي المددرتين،، ومدن ثددم تدم حسداب معامددل ارتبداط معلًمدا (02مدن )

 .للك( يبين 0معادلة كرونباخ ألفا، والجدول ) باستخداممعامل الثبات بطريقة االتساق الداخلي 
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 (2جدول )

 ألفا وثبات اإلعادة للمجاالت والدرجة الكلية االتساق الداخلي كرونباخقيم معامالت 

 المجال
)معامل ارتباط  ثبات اإلعادة

 بيرسون(

)كرونباخ  االتساق الداخلي

 ألفا(

 7800 78.0 المجال اإلداري

 78.0 78.0 المجال التربوي

 7800 78.0 االجتماعيالمجال 

 78.0 7807 الدرجة الكلية

 

 طريقة التصحيح 
( فقددرة، يرددع 83دور المدرسددة فددي تفعيددل المسددرح المدرسددي بصددورتها النهائيددة مددن ) تكونددت اسددتبانة    

أمام كل فقرة لبيان مدى تطابق ما يرد في الفقرة مع قناعتن الشخصية، وفقًا لتددر  )×( المستجيب إشارة 
( درجدددات، بدرجدددة 2( درجدددات، بدرجدددة كبيدددرة )2) ( الخماسدددي، وهدددي: بدرجدددة كبيدددرة جدددًداLikertليكدددرت )

( درجدددة، وبنددداًء علدددى للدددك فقدددد 7) ( درجتدددان، بدرجدددة قليلدددة جدددًدا0( درجدددات، بدرجدددة قليلدددة )8متوسدددطة )
تراوحت الدرجة على كدل فقدرة مدن فقدرات االسدتبانة بدين درجدة واحددة وخمدس درجدات، وبمدا أن االسدتبانة 

( درجددة، وأدنددى 792ن أن يحصددل عليهددا المسددتجيب هددي )( فقددرة، فددإن أعلددى درجددة يمكدد83تكوندت مددن )
، وقددد تددم تصددنيف المتوسدطات الحسددابية لتحديددد دور المدرسددة فددي تفعيددل المسددرح درجددة (83درجدة هددي )

علددى النحددو اآلتددي: )أقددل مددن  ،قصددبة إربددد مديريددة تربيددة فدديالمدرسددي لدددعم العمليددة التعليميددة التربويددة 
 درجة مرتفعة(.  8.51درجة متوسطة(، )أعلى من  8.51 -0.55درجة منخفرة(، )من  0.55

 إجراءات الدراسة 
 لغايات تحقيق أهداف الدراسة، تم اتبال اإلجراءات والخطوات اآلتية:     

تم إعداد أداة الدراسة بصورتها النهائية، بعد التحقق من مؤشرات صدقها وثباتها من خالل تطبيقها علدى 
عينة استطالعية من خار  عينة الدراسة، باإلرافة إلدى عرردها علدى مجموعدة مدن المحكّمدين، واألخدل 

 بآرائهم ومالحظاتهم. 
ة التربيدددة لمديريدددلسدددجالت الرسدددمية التابعدددة تحديددد أفدددراد مجتمدددع الدراسدددة، وللدددك مدددن خدددالل الرجدددول إلدددى ا

 ، والحصول على األعداد الرسمية لللك، وتحديد عدد أفراد عينة الدراسة.والتعليم في قصبة إربد
تددم توزيددع أداة الدراسددة علددى أفددراد عينددة الدراسددة لغايددات جمددع البيانددات، وتددم توردديح طريقددة اإلجابددة     

مات المتعلقدة بدللك، وأن اسدتجاباتهم علدى أداة الدراسدة لدن تسدتخدم على أداة الدراسة، وبيان جميع المعلو 
 إال ألهرا  البحث العلمي، وررورة اإلجابة على جميع فقرات أداة الدراسة بدقة. 
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تم جمع أداة الدراسة والتأكد من صالحيتها ألهرا  التحليل اإلحصدائي، وتصدنيفها حسدب متغيدرات     
( للمعالجدات اإلحصدائية بهددف اسدتخرا  النتدائج لإلجابدة عدن أسدئلة SPSSالدراسة، واستخدام برندامج )

 الدراسة.
 متغيرات الدراسة

 اشتملت الدراسة على المتغيرات اآلتية:
 أواًل: المتغيرات المستقلة: 

 )لكر، أنثى( مستويانالجنس: ولن 
 فأكثر( سنوات 2، سنوات 2)أقل من  ثالثة مستوياتالخبرة: ولها 

 )بكالوريوس، ماجستير، دكتوراه( مستويات ةولن ثالثالمؤهل العلمي: 
 

 ثانيًا: المتغير التابع: 
 دور المدرسة في تفعيل المسرح المدرسي.

 األساليب اإلحصائية
لإلجابة عن السؤال األول، تم استخرا  المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية لدور المدرسة في  -

 تفعيل المسرح المدرسي.
المتوسددطات الحسددابية واإلنحرافددات المعياريددة لدددور المدرسددة لإلجابددة عددن السددؤال الثدداني، تددم اسددتخرا   -

طريقددة شدديفين للمقارنددات البعديددة ، و فددي تفعيددل المسددرح المدرسددي، كمددا تددم اسددتخدام تحليددل التبدداين الثالثددي
 للكشف عن الفروق.
 عرض النتائج

لمدا تدم طرحدن مدن أسدئلة، وهدي علدى  إليدن مدن نتدائج وفقًدا مدا تدم التوصدلل   عرًردايترمن هلا الجدزء     
 النحو اآلتي:

 ح المدرسي لدعم العمليدة التربويدةفي تفعيل المسر  ما دور المدرسة"النتائج المتعلقة بالسؤال األول:أواًل: 
تددم  ،نلإلجابدة عند ؟"مديريدة تربيدة قصدبة إربددلددى طلبدة المرحلدة االبتدائيدة مدن وجهدة نظدر المعلمدين فدي 

ح المدرسددي لدددعم اسددتخرا  المتوسددطات الحسددابية واالنحرافددات المعياريددة لدددور المدرسددة فددي تفعيددل المسددر 
كمدا ، مديريدة تربيدة قصدبة إربددمن وجهة نظر المعلمين في  االبتدائيةلدى طلبة المرحلة  العملية التربوية
 (.8)الجدول هو مبين في 
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لدور المدرسة في تفعيل المسرح المدرسي المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  (3جدول )

في مديرية تربية قصبة من وجهة نظر المعلمين  االبتدائيةلدعم العملية التربوية  لدى طلبة المرحلة 

 مرتبة تنازلياً حسب المتوسطات الحسابيةإربد 

 المجال الرقم الرتبة
المتوسط 

 الحسابي

اف االنحر

 المعياري
 الدور

 متوسط 502. 3.40 التربوي المجال 2 1

 متوسط 570. 3.29 اإلداري المجال 1 2

 متوسط 672. 2.76 االجتماعي المجال 3 3

 متوسط 448. 3.17 دور المدرسة ككل  
 

لددددور المدرسددددة فدددي تفعيددددل المسدددرح المدرسددددي المتوسدددطات الحسددددابية أن ( 8الجدددددول )يتردددح مدددن      
متوسدط حسددابي بدأعلى فدي المرتبددة األولدى  "المجدال التربدوي" حيدث جدداء، (3.40 -2.76بدين )تراوحدت 

(، وبلددغ 2.76متوسددط حسددابي بلددغ )فددي المرتبددة األخيددرة ب "المجددال االجتمدداعي"، بينمددا جدداء (3.40)بلددغ 
 .، وبدرجة متوسطة(3.17) ككل للدورالمتوسط الحسابي 

كدل تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريدة لتقدديرات أفدراد عيندة الدراسدة علدى فقدرات  كما
 :اآلتي، حيث كانت على النحو مجال على حدة

 :: المجال اإلداريأوالً 
كمدددا هدددو مبدددين فدددي تدددم اسدددتخرا  المتوسدددطات الحسدددابية واالنحرافدددات المعياريدددة لفقدددرات المجدددال اإلداري، 

 (.2الجدول )
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مرتبة تنازلياً حسب  المجال اإلداري المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات (4جدول )

 المتوسطات الحسابية

الر

 تبة
 الفقرات الرقم

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الدور

1 5 

تشجع إدارة المدرسة المعلمين على ضرورة توظيف 

تدريس كثير من المواد المنهجية المسرح المدرسي في 

 والعلمية.

 مرتفع 796. 4.60

2 1 
تهتم ادارة المدرسة بتحسين المسرح المدرسي 

 وتطويره.
 مرتفع 1.094 3.82

 ـ3 ـ3
تسعى دائماً إدارة المدرسة على تنسيب المعلمين لدورات 

 تدريبية في مجال األنشطة المسرحية.
 متوسط 1.588 3.61

 12 ـ4
المدرسة تقنيات العمل المسرحي من اضاءة توفر إدارة 

 وديكور والمؤثرات الصوتية.
 متوسط 1.075 3.48

5 6 
تهتم إدارة المدرسة بتوفير كافة اإلمكانات المادية 

 التي يحتاجها المسرح.المتاحة 
 متوسط 742. 3.45

6 15 
تخصص إدارة المدرسة جوائز تشجيعية للطلبة 

 المبدعين.
 متوسط 929. 3.40

7 7 

تهتم ادارة المدرسة بتوفير بيئة غنية بالمثيرات الثقافية 

والعلمية للمسرح المدرسي تتحدى قدرات الطلبة 

 اإلبداعية.

 متوسط 1.359 3.35

8 8 
ترى إدارة المدرسة أن المسرح المدرسي وسيطاً تعليمياً 

 ناجحاً في نقل أدب األطفال بطريقة مشوقة وهادفة.
 متوسط 1.328 3.27

9 11 

تشارك إدارة المدرسة المعلمين في اختيار الموضوعات 

الهادفة سواء كانت من المنهج الدراسي أو من قضايا 

 المجتمع

 متوسط 1.330 3.19

11 16 
تولي ادارة المدرسة اهتمام بتوعية الطلبة بأهمية 

 المسرح التعليمي والتربوي
 متوسط 953. 3.15

12 11 
المسرحي  التأليفتحث إدارة المدرسة الطلبة على 

 واإلنتاج الفني اإلبداعي.
 متوسط 1.331 3.13

11 14 

تشجع إدارة المدرسة على تشكيل فرق مسرحية تقدم 

تحت اشراف مدير  متعددةعروض مسرحية في مواسم 

 النشاط.

 متوسط 1.225 3.13

13 9 
الحديثة  التكنولوجيةتوفر إدارة المدرسة كافة الوسائل 

 .ومهامه وظائفهلتساعد المسرح على أداء 
 متوسط 1.109 3.04

14 13 
تسعى إدارة المدرسة على ابراز المواهب الفنية وتنميتها 

 بشكل متكامل.
 متوسط 1.017 3.02

 ـ4 15
تتعاون إدارة المدرسة مع معلم النشاط المسرحي لتقديم 

 ما يحتاجه.
 متوسط 999. 2.59

16 2 
المدرسة مسرح مدرسي متخصص لكافة يوجد في 

 متوسط 1.613 2.53 الفعاليات تشرف عليه ادارة المدرسة.

 متوسط 570. 3.29 ككل اإلداري المجال  
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-2.53بدددين )لفقدددرات المجدددال اإلداري تراوحدددت المتوسدددطات الحسدددابية ن أ( 2الجددددول )يتردددح مدددن     
المدرسدددة المعلمدددين علدددى ردددرورة توظيدددف تشدددجع إدارة " والتدددي تدددن  علدددى( 2) ةجددداءت الفقدددر و ، (4.60

بمتوسط حسدابي بلدغ  ،في المرتبة األولى" المسرح المدرسي في تدريس كثير من المواد المنهجية والعلمية
يوجدددد فدددي المدرسدددة مسدددرح مدرسدددي متخصددد  "ونصدددها ( 0) ةجددداءت الفقدددر و وبدرجدددة مرتفعدددة، ، (4.60)

، وبدرجددة (2.53بمتوسددط حسددابي بلددغ )، األخيددرة بالمرتبددةلكافددة الفعاليددات تشددرف عليددن ادارة المدرسددة" 
 .، وبدرجة متوسطة(3.29ككل ) اإلداريوبلغ المتوسط الحسابي للمجال ، ةمتوسط
 المجال التربوي: اً ثاني

تدددم اسدددتخرا  المتوسدددطات الحسدددابية واالنحرافدددات المعياريدددة لفقدددرات المجدددال التربدددوي، كمدددا هدددو مبدددين فدددي 
 (.2الجدول )

مرتبة تنازلياً حسب المجال التربوي  الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات المتوسطات (5جدول )

 المتوسطات الحسابية

الر

 تبة
 الفقرات الرقم

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الدور

1 1 

تزود المدرسة الطلبة بمعلومات ومعارف حول 

موضوعات وقضايا تربوية مثل المحافظة على البيئة 

 العامة وعرضها على المسرح المدرسي.والممتلكات 

 مرتفع 1.118 3.74

2 7 

تسعى المدرسة الى تبسيط المنهج المدرسي عبر 

مسرحة المناهج إلخراجه من الجمود الى الحياة 

 والنشاط على أساس تربوي.

 متوسط 1.310 3.61

 8 ـ3
يكون معلم المدرسة ملماً  بأنتحرص المدرسة 

 الدرامية المختلفة.  باالستراتيجيات
 متوسط 1.010 3.58

 3 ـ4
تساعد المدرسة الطلبة على تحليل عناصر الموقف 

 الدرامي لتوسيع مدارك الطلبة.
 متوسط 981. 3.55

5 2 
تسعى المدرسة على إكساب الطلبة مهارات التفكير 

 الناقد حول الموضوعات المطروحة على المسرح.
 متوسط 987. 3.48

6 4 

المدرسة في نفوس الطلبة الثقة بالنفس تغرس 

واإلحساس بالمسؤولية اتجاه العمل المسرحي وتأديته 

 أمام جمهور من الطلبة والمعلمين وأولياء االمور

 والمشرفين.

 متوسط 1.072 3.42

6 6 

 االنضباطتساهم المدرسة على تربية الطلبة على 

واحترام النظام والقوانين والوقت أثناء العرض 

 المسرحي. 

 متوسط 914. 3.41

8 11 
تحفز المدرسة المعلمين الذين يستخدمون المسرح في  

 العملية التربوية.
 متوسط 1.320 3.29

9 9 
تبذل المدرسة جهداً لتعديل سلوك الطلبة على اعتبار 

 ان المسرح اقوى معلم لألخالق وتهذيب السلوك.
 متوسط 811. 3.00

11 5 
تساهم المدرسة في غرس قيم االنتماء والمواطنة 

 الصالحة للطلبة عن طريق تفعيل النشاط المسرحي.
 متوسط 1.256 2.96

 متوسط 502. 3.40 ككل المجال التربوي  
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-2.96بدددين )ت تراوحددد لفقدددرات المجدددال التربدددوي المتوسدددطات الحسدددابيةن أ( 2الجددددول )يتردددح مدددن     
تدددددزود المدرسدددددة الطلبدددددة بمعلومدددددات ومعدددددارف حدددددول " والتدددددي تدددددن  علدددددى( 7) ةجددددداءت الفقدددددر و ، (3.74

مورددددوعات وقرددددايا تربويددددة مثددددل المحافظددددة علددددى البيئددددة والممتلكددددات العامددددة وعررددددها علددددى المسددددرح 
ونصها ( 2) ةجاءت الفقر و  وبدرجة مرتفعة، ،(3.74بمتوسط حسابي بلغ ) ،في المرتبة األولى" المدرسي

لمدرسة فدي هدرس قديم االنتمداء والمواطندة الصدالحة للطلبدة عدن طريدق تفعيدل النشداط المسدرحي" تساهم ا"
وبلدددغ المتوسدددط الحسدددابي للمجدددال  ، وبدرجدددة متوسدددطة،(2.96بمتوسدددط حسدددابي بلدددغ ) ،بالمرتبدددة األخيدددرة
 .وبدرجة متوسطة، (3.40التربوي ككل )
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 المجال االجتماعي: اثالثً 
اسدتخرا  المتوسدطات الحسدابية واالنحرافدات المعياريدة لفقدرات المجدال االجتمداعي، كمدا هدو مبدين فدي تم 

 (.5الجدول )
مرتبة تنازلياً حسب  المجال االجتماعي المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات (6جدول )

 المتوسطات الحسابية

-2.05تراوحدت بدين )لفقدرات المجدال االجتمداعي المتوسطات الحسابية ن أ( 5الجدول )يترح من     
فدي ربدط المسدرح المدرسدي  تولي المدرسة اهتماًمدا واردًحا" والتي تن  على( 0) ةجاءت الفقر و ، (3.27

جدداءت و  بدرجددة متوسددطة، ،(3.27بمتوسددط حسددابي بلددغ )فددي المرتبددة األولددى، " بواقددع المجتمددع وقردداياه
الطلبدة لتقددديم  مددامأي الركيددزة االساسدية لفددتح المجدال تجعددل المدرسدة  المسددرح المدرسد"ونصدها ( 5) ةالفقدر 

الرت

 بة
 الفقرات الرقم

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الدور

1 2 
ً في ربط المسرح المدرسي بواقع  تولي المدرسة اهتماماً واضحا

 المجتمع وقضاياه.
 متوسط 1.317 3.27

2 8 
تشجع المدرسة على استخدام اللغة العربية الفصحى أثناء تأدية 

 المشهد الدرامي.
 متوسط 1.461 3.18

 7 ـ3

التعاوني في نفوس الطلبة تهتم المدرسة بغرس قيم العمل 

واالنتماء لمجموعة العمل في تحقيق عمل ابداعي على منصة 

 المسرح.

 متوسط 1.143 3.01

 3 ـ4

تشجع المدرسة كافة فئات المجتمع على حضور الفعاليات 

الثقافية والعلمية التي يقدمها المسرح المدرسي في المناسبات 

 الوطنية والدينية واالجتماعية.

 متوسط 1.335 2.92

5 4 
تساهم المدرسة في حل اهم مشاكل المجتمع وقضاياه واصالحه 

 من خالل المسرح المدرسي.
 متوسط 1.239 2.89

6 12 

تدرك المدرسة ان المسرح المدرسي عالج ناجح للطلبة الذين 

يعانون من مشكالت اجتماعية مثل الخجل والعزلة االجتماعية 

 والعدوان السلوكي

 متوسط 863. 2.82

7 1 
المشهد الدرامي وهو  تحرص المدرسة على تحقيق نجاح معيار

 قدرته على تحويل الجمهور الطلبة الى مؤدين مشاركين.
 متوسط 986. 2.75

8 9 
تعتمد المدرسة على المسرح لتعرف الطالب باآلخرين من خالل 

 تفحص الشخصيات ونقدها.
 متوسط 953. 2.67

9 5 
الطلبة بالبيئة المدرسية من تساهم المدرسة على تقوية عالقة 

 معلمين واصدقاء من خالل المسرح.
 متوسط 1.453 2.50

11 11 

تقدر المدرسة آراء الطلبة ووجهات النظر المختلفة بالنسبة 

لتعديل خط سير العمل أو اقتراح بدائل لفظية وحركية للمشهد 

 الدرامي.

 متوسط 1.582 2.49

11 11 
كتشاف التتيح المدرسة من خالل المسرح الفرصة أمام الطلبة 

 واقع المجتمع المحلي.
 منخفض 920. 2.34

12 6 
تجعل المدرسة  المسرح المدرسي الركيزة االساسية لفتح المجال 

 عاتهم ومواهبهم الخالقة.اامام الطلبة لتقديم ابد
 منخفض 1.455 2.05

 متوسط 672. 2.76 ككل المجال االجتماعي  
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وبلددغ  ، وبدرجددة منخفرددة،(2.05وبمتوسددط حسددابي بلددغ ) ،بالمرتبددة األخيددرةعاتهم ومددواهبهم الخالقددة" ا ابددد
 .وبدرجة متوسطة، (2.76المتوسط الحسابي للمجال االجتماعي ككل )

( أن الدرجدددة الكليدددة لددددور المدرسدددة فدددي تفعيدددل المسدددرح المدرسدددي، جددداءت 5-8أظهدددرت نتدددائج جددددول )
متوسطة، وجاء بالمرتبة األولى "المجال التربوي"، وبدرجة متوسطة، بينمدا جداء بالمرتبدة األخيدرة "المجدال 

 االجتماعي"، وبدرجة متوسطة.
ء حداثة المسرح المدرسي، وبخاصة ما يتعلق في دور المدرسدية ويمكن تفسير هله النتيجة في رو      

فدددددي تفعيلدددددن لددددددعم العلميدددددة التعليميدددددة، وبالتدددددالي فدددددإن توظيدددددف المسدددددرح المدرسدددددي يحتدددددا  إلدددددى أدوات 
واسددتراتيجيات ومقومددات يجددب توفيرهددا لرددمان نجدداح تفعيلددن فددي المدرسددة فددي مختلددف مجدداالت العمليددة 

ب العمل على ربط المسدرح المدرسدي بدالمواد الدراسدية علدى اختالفهدا، التعليمية. أرف إلى للك بأنن يج
وهلا الجاندب مدرتبط بالقدائمين علدى إعدداد المنداهج الدراسدية، األمدر الدلي سديعزز مدن اسدتخدام وتوظيدف 

 المسرح المدرسي بشكلي إيجابي وفعال في خدمة العملية التربوية والتعليمية.
الددلي جدداء بدرجددة متوسددطة، وفددي المرتبددة األولددى، فدديمكن عددزو هددله  وفيمددا يتعلددق بالمجددال التربددوي     

النتيجة استنادًا إلى أهمية هلا المجال في العملية التعليمية، اللي يتطلب مدن القدائمين علدى هدله العمليدة 
توفير كافة مقومات نجاح المسرح المدرسي واستخداماتن في العملية التربويدة، وبالتدالي فدإن ربدط المسدرح 

رسي بتعزيز العملية التربوية في المدارس بحاجدة إلدى بدلل المزيدد مدن الجهدود ليصدل هدلا االسدتخدام المد
 إلى المأمول والمتوقع منن في خدمة العملية التعليمية وتعزيزها.

وفيمددا يتعلددق بالمجددال االجتمدداعي الددلي جدداء بدرجددة متوسددطة، وفددي المرتبددة األخيددرة، فدديمكن عددزو هددله 
لددى طبيعددة هددلا المجددال واسددتخداماتن التددي قددد تقتصددر علددى بعدد  المجدداالت والمواقددف النتيجددة اسددتناًدا إ

والتي لها عالقة بالمواد الدراسية، وبالتالي يجب العمل علدى تفعيدل هدلا الجاندب وربطدن بقردايا المجتمدع 
والمناسدددبات الوطنيدددة، وحدددل مشدددكالت المجتمدددع وقرددداياه، األمدددر الدددلي يعدددزز مدددن اسدددتخدامات المسدددرح 

 سي.المدر 
(، التددي أشددارت Kirsten, 2004واتفقددت نتيجددة الدراسددة الحاليددة هددلا السددؤال مددع دراسددة كرسددتين )    

نتائجهددا إلددى أن دور المسددرح فددي تفعيددل العمليددة التعليميددة، جدداء بدرجددة متوسددطة، كمددا اتفقددت مددع دراسددة 
(، التدددي بيندددت نتائجهدددا إلدددى فاعليدددة دور المدرسدددة فدددي تفعيدددل المسدددرح Coleman, 2005كوليمدددان )

(، التي أكدت فاعلية المدرسدة فدي 0277المدرسي، وبدرجة متوسطة، واتفقت كللك مع دراسة النباهين )
 توظيف المسرح المدرسي.

لداللااة ل توجااد فااروق دات داللااة إحصااائية عنااد مسااتوى اهاا" : النتااائج المتعلقااة بالسااؤال الثاااني:ثانًيااا
(0001=α فاي دور المدرساة فااي تفعيال المساارح المدرساي تعااتى لمتغيارات الخباارةم المؤهال العلماايم )

لددددور تدددم اسدددتخرا  المتوسدددطات الحسدددابية واالنحرافدددات المعياريدددة  ،لإلجابدددة عدددن هدددلا السدددؤال ؟"الجااان 
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والخبدرة، والمؤهدل حسب متغيدرات الجدنس، المدرسة في تفعيل المسرح المدرسي من وجهة نظر المعلمين 
 يبين للك. (1) العلمي، والجدول

دور المدرسة في تفعيل المسرح المدرسي المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ل (7جدول )

 الجنس والخبرة والمؤهل العلمي وفقاً لمتغيراتمن وجهة نظر المعلمين 

 الفئات المتغير
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 العدد

 الجنس
 84 602. 3.09 ذكور

 116 280. 3.23 اناث

 الخبرة
 95 523. 3.27 سنوات 5اقل من 

 105 348. 3.09 فأكثر سنوات 5

 المؤهل العلمي

 81 442. 3.47 بكالوريوس

 65 304. 2.89 ماجستير

 54 323. 3.07 دكتوراه

لدور المدرسدة فدي تفعيدل في المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  ظاهرًياا ( تباينً 1) يبين الجدول
جددنس، والخبددرة، والمؤهددل البسددبب اخددتالف فئددات متغيددرات المسددرح المدرسددي مددن وجهددة نظددر المعلمددين 

الثالثددي، ولبيدان داللدة الفدروق اإلحصدائية بدين المتوسدطات الحسدابية تدم اسدتخدام تحليدل التبداين العلمدي، 
 (.3جدول )ين في الكما هو مب

دور المدرسة في على  والخبرة والمؤهل العلمي جنسمتغيرات الألثر  الثالثيتحليل التباين  (8جدول )

 من وجهة نظر المعلمينتفعيل المسرح المدرسي 

 مصدر التباين
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 قيمة ف

 الداللة

 اإلحصائية

 001. 11.879 1.438 1 1.438 الجنس

 000. 17.365 2.102 1 2.102 الخبرة

 000. 48.295 5.846 2 11.691 المؤهل العلمي

   121. 195 23.361 الخطأ

    199 39.958 الكلي

 اآلتي: (3)  يتبين من الجدول
فدددي دور المدرسدددة فدددي تفعيدددل  (α  =2.22) عندددد مسدددتوى الداللدددة جدددود فدددروق لات داللدددة إحصدددائيةو  -

وبداللددة احصدائية بلغددت  (11.879)الجدنس، حيدث بلغددت قيمدة ف  متغيددر تعددزى ألثدرالمسدرح المدرسدي 
 . ناث، وجاءت الفروق لصالح اإل(0.001)
فدددي دور المدرسدددة فدددي تفعيدددل  (α  =2.22) عندددد مسدددتوى الداللدددة جدددود فدددروق لات داللدددة إحصدددائيةو  -

وبداللددة احصددائية بلغددت  17.365))الخبددرة، حيددث بلغددت قيمددة ف متغيددر تعددزى ألثددر المسددرح المدرسددي 
 . سنوات 2قل من أ، وجاءت الفروق لصالح فئة الخبرة 0.000))
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فدددي دور المدرسدددة فدددي تفعيدددل ( α  =2.22) عندددد مسدددتوى الداللدددة جدددود فدددروق لات داللدددة إحصدددائيةو  -
وبداللدة احصدائية  48.295))المؤهل العلمي، حيدث بلغدت قيمدة ف متغير تعزى ألثر المسرح المدرسي 

تددددم اسددددتخدام  ،، ولبيددددان الفددددروق الزوجيددددة الدالددددة إحصددددائيا بددددين المتوسددددطات الحسددددابية(2.222)بلغددددت 
 (.9كما هو مبين في الجدول ) ،المقارنات البعدية بطريقة شفين

 المؤهل العلميمتغير ألثر  شيفيهالمقارنات البعدية بطريقة  (9جدول )

 المؤهل العلمي
المتوسط 

 الحسابي
 دكتوراه ماجستير بكالوريوس

    3.47 بكالوريوس

577. 2.89 ماجستير
(*)

   

403. 3.07 دكتوراه
(*)

 -.173  

 .(α  =0001) دالة عند مستوى الداللة*
 بدددين (α  =2.22)عندددد مسدددتوى الداللدددة ( وجدددود فدددروق لات داللدددة إحصدددائية 9يتبدددين مدددن الجددددول )    

حملدددة وجددداءت الفدددروق لصدددالح  ،مدددن جهدددة أخدددرى دكتدددوراه، و ماجسدددتيرمدددن جهدددة وكدددل مدددن  بكدددالوريوس
 .بكالوريوسال

( وجود فروق في دور المدرسة في تفعيل المسرح المدرسي تعزى لمتغير 9-1أظهرت نتائج جدول )    
سدنوات،  2الخبدرة، لصدالح أقدل مدن الجنس، وجاءت الفروق لصالح اإلناث، ووجود فدروق تعدزى لمتغيدر 

كمدددا أظهدددرت النتدددائج وجدددود فدددروق ألثدددر متغيدددر المؤهدددل العلمدددي بدددين البكدددالوريوس مدددن جهدددة وماجسدددتير 
 ودكتوراه من جهة، لصالح حملة بكالوريوس.

ويمكن عزو هله النتيجة المتعلقة بمتغير الجنس استناًدا إلدى طبيعدة الفكدر الدلي تتمتدع بدن المعلمدات     
هددوم المسددرح المدرسدددي، والقناعددة لددديهن بأهميدددة المسددرح المدرسددي، وقدددد تنطلددق المعلمددات نحدددو حددول مف

مفهوم توظيف المسرح المدرسي من دور هلا المسرح في الترفين واللعب وحدب األطفدال لهدلا المدنهج فدي 
أن العمليددة التعليميددة، وبالتدددالي جدداءت توجهدداتهن نحدددو توظيددف المسددرح المدرسدددي بأنددن رددرورة ملحدددة، و 

 توظيفن يعود على العملية التعليمية والتربوية باإليجابية.
وفيما يتعلق بمتغير الخبرة، فقد جاءت الفروق لصالح الخبرة أقل مدن خمدس سدنوات، ويمكدن تفسدير هدله 
النتيجة في روء خبرات المعلمين كونهم حديثي الخبرة، والتدي لدم تتجداوز الخمدس سدنوات، ومدن الممكدن 

يددام المدرسدة بدددوًرا أكبددر وأكثددر فاعليددة لتفعيدل دور المسددرح المدرسددي لخدمددة العمليددة أنهدم يددرون رددرورة ق
 التعليمية والتربوية.

أمددا متغيددر المؤهددل العلمددي، فدديمكن تفسددير هددله النتيجددة فددي رددوء مددؤهالت المعلمددين، وبخاصددة مددن     
درسددي فددي خدمددة حملددة البكددالوريوس والددلين ينطلقددون فددي وجهددة نظددرهم مددن أهميددة توظيددف المسددرح الم
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العمليدددة التعليميدددة والتربويدددة، وأندددن يجدددب علدددى المدرسدددة أن تعدددزز مدددن دورهدددا فدددي دعدددم وتفعيدددل المسدددرح 
 المدرسي بشكل أفرل.

(، التدي أشدارت نتائجهدا إلدى وجدود Kate, 2009واتفقت نتيجة هدلا السدؤال مدع نتدائج دراسدة كداتي )    
فروق في وجهة نظر المعلمين في قدرة المسرح المدرسي على تفعيل البحوث العلمية لدى الطلبة، تعزى 

(، التددي أشددارت نتائجهددا إلددى 0270لمتغيددر الجددنس، ولصددالح اإلندداث، كمددا اتفقددت مددع دراسددة األكشددر )
مدرسددي فددي تلبيددة احتياجددات الطلبددة، تعددزى وجددود فددروق فددي وجهددة نظددر المعلمددين حددول دور المسددرح ال

 لمتغير المؤهل العلمي، ولصالح حملة البكالوريوس.
 التوصيات

 إلى ما تم التوصل إلين من نتائج يمكن للباحثة أن توصى بما يلي: استناًدا
 تفعيل دور المدرسة للمسرح المدرسي بما يسهم في خدمة المناهج الدراسية على اختالفها. -
دورات للمعلمين المرتبطة بتوظيف المسرح المدرسي لتمكينهم من اسدتخدامن بالشدكل اإليجدابي توفير ال -

 والمثمر.
 إجراء المزيد من الدراسات حول أهمية المسرح المدرسي ومقومات توظيفن ومعيقات استخدامن -
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