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نحو التعامل المرحمة اإلعدادية المسرح المدرسي في تنمية اتجاوات تالميذ فاعمية 
 نموذجا" " أزمة كورونا مع األزمات

 " دراسة شبه تجريبية"

 د/ أمينة عامر بيومي حسين*                                                    

 الممخص : 

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى دكر المسرح المدرسي في تنمية اتجاه تمميذات    
(، 97 -دالصؼ األكؿ اإلعدادم نحك التعامؿ مع أزمة فيركس ككركنا المستجد )ككفي

كاعتمدت الدراسة عمى المنيج التجريبي أسمكب المجمكعتيف 8 المجمكعة التجريبية )أ( 
التي قامت بتمثيؿ كبمشاىدة العركض المسرحية، كالمجمكعة الضابطة )ب( مف 
تمميذات الصؼ األكؿ األعدادم بمدرسة النكارية لمتعميـ األساسي التابعة إلدارة غرب 

لتربية كالتعميـ بمحافظة الشرقية، كطبقت أدكات الدراسة كىي8 مدينة الزقازيؽ مديرية ا
مقياس االتجاه نحك التعامؿ مع األزمات، كالبرنامج المسرحي المقدـ لتنمية االتجاه نحك 

( عمى عينة البحث، كتكصمت 97-التعامؿ مع أزمة فيركس ككركنا المستجد )ككفيد
عند مستكل  ت داللة إحصائية عندفركؽ ذاد ك كجالدراسة إلى عدة نتائج مف أىميا 8 

 تمميذاتك  ،المجمكعة التجريبية )أ( ميذاتبيف متكسطات درجات تم( 0.9.الداللة )
االتجاه نحك التعامؿ مع في القياس البعدم عمى مقياس )ب( المجمكعة الضابطة 

دراؾ اآلثار المترتبة عمى األزمة، األزمات  مكاجية كأبعاده )اإلحساس باألزمة، كا 
 عمى البرنامج  ساعد التي الميارات أكثر أف( لصالح المجمكعة التجريبية )أ(، ك ةاألزم

 0األزمة عمي المترتبة اآلثار إدراؾ ثـ باألزمة اإلحساس ثـ األزمة مكاجية إكسابيا

 أزمة ككركنا ،  التعامؿ مع األزمات،ك االتجاه، المسرح المدرسيالكممات المفتاحية : 
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The Effectiveness of School Theater in Developing the 

Attitudes of Middle School Students Towards Dealing with 

Crises, "the Corona Crisis is a Model  

 'Quasi-Experimental Study' 

Abstract: 

The aim of the research is to know the role of school theater in 

developing the orientation of first-grade middle school students 

towards dealing with the emerging corona virus crisis (Covid-19), 

and the study relied on the experimental approach, the method of 

the two groups: the experimental group (A) that represented and 

watched theatrical performances, and the control group (B) A 

student of the first year of middle school from Al-Nakaria School 

for Basic Education affiliated to the West Zagazig City 

Department of the Education Directorate in Sharkia Governorate, 

and the study tools were applied, which are: the measure of the 

trend towards dealing with crises, and the theater program 

presented to develop the trend towards dealing with the emerging 

Corona virus on the research sample, and the results of the 

research resulted in the effectiveness of using school theater in 

developing a positive trend towards dealing with the emerging 

corona virus crisis. 

Key words: 

  School Theatre -  

- The trend towards dealing with Crises       

-  Corona Crisis                                                                      
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 مقدمة الدراسة : 

حػػػػداث الميمػػػػة كالمػػػػظثرة فػػػػي المنظمػػػػات المجتمعيػػػػة، بسػػػػبب تعػػػػد األزمػػػػات مػػػػف األ     
التغيرات الحادة التي تحدث في البيئة الخارجية بصكرة مفاجئة، كيسػاعد الكشػؼ المبكػر 

المالئػـ لمتعامػؿ معيػا،  زمة عمى تحديد حجميا كنكعيا، كاستخداـ المنيج العمميعف األ
لمعديػػد مػػف األزمػػات بسػػبب التغيػػرات المجتمعيػػة  مجتمػػع المصػػرم كمظسسػػاتوكيتعػػرض ال

بحيػػػػاة  مرتبطػػػػان  زمػػػػة جػػػػز ان المتالحقػػػػة التػػػػي شػػػػيدىا فػػػػي األكنػػػػة األخيػػػػرة، ممػػػػا جعػػػػؿ األ
 المػػػػػكاطف، كال سػػػػػيما أف االزمػػػػػة أصػػػػػبحت مػػػػػف المفػػػػػاىيـ المتداكلػػػػػة ككاسػػػػػعة االنتشػػػػػار،

عػف  لػذم أصػبح حػديث العػالـ فضػالن كبخاصة بعد أنتشار أزمة فيرس ككركنػا المسػتجد ا
أسػػفرت عنيػػا األزمػػة بصػػكرة  يالتػػ، تغييػػرات االجتماعيػػة كاالقتصػػادية كالثقافيػػة كالقيميػػةال

 ممحكظة في كافة مجاالت الحياة0

شػػيدت دكؿ العػػالـ المتقدمػػة كالناميػػة عمػػى حػػد سػػكا  تفشػػي  9104كمػػع أكخػػر عػػاـ    
(، بعػػد أف ظيػػر ألكؿ مػػرة COVID-19لفيػػركس عػػرؼ باسػػـ فيػػركس ككركنػػا المسػػتجد )

في مدينة ككىاف الصينية التي تعد بظرة انتشار ىذا الكبا  العالمي، كعنو أعمنت منظمة 
، أف تفشي الفيركس يشكؿ حالة طػكار  صػحية 9191الصحة العالمية رسميان في يناير 

، كىػػي أعمػػى 9191مػػارس  00عامػػة، ثػػـ أعمنػػت عػػف تحػػكؿ الفيػػركس إلػػى جائحػػة فػػي 
درجػػات الكبػا  كفػػؽ الطبيعيػة الجغرافيػػة، بحيػػث ال تكػاد تخمػػك منطقػة مػػف التػػ ثير انتشػار 

المباشر منو، مما يتطمب تدخالت مباشرة مػف قبػؿ المنظمػات الدكليػة، كبخاصػة منظمػة 
الصػػحة العالميػػة لمتابعػػة اإلجػػرا ات الكقائيػػة كتحديػػد السياسػػات الصػػحية العالميػػة التػػي 

الصػػػػحة  ")منظمػػػػةميػػػػؿ انتشػػػػار الجائحػػػػة بػػػػيف أفرادىايجػػػػب عمػػػػى دكؿ العػػػػالـ اتباعيػػػػا لتق
 Droom/detail/30-https://www.who.int/news-1-، .0.0العالميػػػػػة،

(URI: 

جياليا المقبمػة مػف ألذا تستعيف الدكؿ الحديثة بالمذاىب التربكية المتطكرة في إعداد  "   
ؿ  استخداـ قنكات االعالـ المدرسي عمى اختالفيا لتكثيؽ أكصاؿ االتصاؿ التربػكم خال

كىػك جػز   ،داخؿ المدرسة، ألف األعالـ المدرسػي ركػف ىػاـ مػف أركػاف النشػاط المدرسػي

https://www.who.int/news-Droom/detail/30-1-
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مكمؿ لممناىج التعميمية في المدارس عمى اختالفيا، كلو فكائد ال يمكف اغفاليػا، كيحقػؽ 
 (801  9100معكض،  )محمدسعي لييا المناىج الدراسية " الكثير مف األىداؼ التي ت

 فعالػػػة ككسػػػيمة الطفػػػؿ، عنػػػد الػػػدرامى المعػػػب لعنصػػػر امتػػػدادان  المدرسػػػي المسػػػرح كيعػػػد   
 الػػدرامي المعػب أنشػطة كتتنػكع كمكاىبػػو، خيالػو كتنميػة ذاتػو اكتشػػاؼ عمػى الطفػؿ تسػاعد
 ييكاىػا التػى المسػرحية عبػةالم كمنيػا كطريقتيػا كمضػمكنيا شػكميا حيث مف األطفاؿ عند

 أعمػػاقيـ، لمكشػػؼ عػػف فنيػػة ككسػػيمة الطفكلػػة، لعػػالـ مػػر ه المسػػرح يعػػد حيػػث"  األطفػػاؿ
 لبنػػػا  كتثقيفيػػػة كترفيييػػػو كتربكيػػػة تعميميػػػة أداة فيػػػك، كتكجيػػػاتيـ كنػػػكازعيـ، كمشػػػاعرىـ،
 المسػرح يحققػو كتعميمػي تنػكيرم كثقػافي حضارل إسياـ مف فالبد ذلؾ، الطفؿ لشخصية

 (8011 0443،  النجتكف ؼ0أ) " األطفاؿ عمى لمعرض المناسبة بيئاتو فى

تقديـ األفكار كالحقائؽ التربكية، عبر منظكمة  كمف خالؿ المسرح المدرسي نستطيع    
الرسالة التربكيػة، التػي ترغػب  ستخداـ المفاىيـ كالمباد  المككنة لجكىرإفكرية كداللية، ب
لػػيس مجػػرد أسػػمكب تبميػػ ، بػػؿ فيػػك بطريقػػة صػػحيحة، فػػي إيصػػاليا  عميميػػةالمظسسػػات الت

(، 9104كىػذا مػا أشػارات إليػو دراسػة أمينػة عػػامر )طريقػة لمتعبيػر عػف الػرأم كالمكقػؼ، 
 محمػػػد ركحيػػػة كدراسػػػة (،9102كدراسػػػة أحمػػػد نبيػػػؿ ) ،(9102) محسػػػف أمينػػػة كدراسػػػة

 ,Jacobs (2013)، كدراسػػة Masoum,Elaha et al (2013)(، كدراسػػة 9102)

Erin Vivian عمػى فعاليػة اسػتخداـ الػدراما  المسػرحية فػي ، حيػث أكػدت ىػذه الدراسػات
كمػػدل جديػػة عػػركض المسػػرح المدرسػػي، كثػػرا  أفكارىػػا، كسػػعييا إلػػى العمميػػة التربكيػػة، 

طرح العديد مف القضايا التػي تيػـ الطػالب فػي إطػار القػيـ التربكيػة، باإلضػافة إلػى قػدرة 
مػػػػػف القضػػػػػايا االجتماعيػػػػػة كالسياسػػػػػية كالفكريػػػػػة  المسػػػػػرح المدرسػػػػػي عمػػػػػى طػػػػػرح العديػػػػػد

 كاالقتصادية مف خالؿ مكاقؼ تعميمية مشكقة0

كبػػػػر أك  ،لممسػػػػرح المدرسػػػي داخػػػؿ المظسسػػػات التعميميػػػة ماسػػػةىػػػذا يجعػػػؿ الحاجػػػة ك     
كالتخفيؼ مف حدتيا  ،ككيفية التعامؿ معيا ،دارة االزماتإىمية دراؾ كالفيـ أللتعميؽ اإل

كسػػػيمة فعالػػػة لتنميػػػة  عػػػف ككنػػػو فضػػػالن  ، "تػػػظدم لخدمػػػة المجتمػػػع ك تكجيييػػػا لمسػػػاراتأ
 حيػػث تعػػد المختمفػػة، التػػي تسػػيـ فػػي بنػػا  شخصػػيتو فػػي مراحػػؿ طفكلتػػو مفػػاىيـ الطفػػؿ
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يجػاد المفػاىيـ  لنمػك المراحػؿ أىػـ مف الطفكلة مرحمة كذلػؾ لحاجػة األطفػاؿ لفيػـ العػالـ كا 
 (80110 9111) ىدل محمكد ،" "تفسير لألحداث كاألشيا  مف حكليـ

التػي تسػيـ  ،اإلحساس بالمباد  الفنيػة كالمسػئكلية لدييـحيث يكقظ المسرح المدرسي    
يعد نافذة يطؿ منيا التمميذ عمى المجتمػع حيث في تنشيط عممية الخمؽ كاالبداع الفني، 
ىتمػػػاـ باألطفػػػاؿ كالمتنػػػافرة أحيانػػػان، كبالتػػػالي فاإل الخػػػارجي بعالقاتػػػو كمفرداتػػػو المتداخمػػػة

ىامان لمبحث، حيث يتحدد مسػار نمػك الطفػؿ عقميػان كلغكيػان كجسػميان كانفعاليػان  عتبر ميدانان ي
 كاجتماعيان طبقان لما تكفره البيئة المحيطة بعناصرىا الثقافية كاالجتماعية كالتربكية 0

دراؾ  ،ككيفيػػػػػة التعامػػػػػؿ معيػػػػػا ،زمػػػػػاتكممػػػػػا سػػػػػبؽ يتضػػػػػح أف عمميػػػػػة التكعيػػػػػة باأل    كا 
لية تشػػاركية بػػيف المظسسػػات التعميميػػة ككػػؿ، تفػػرض عمػػى األنظمػػة مخاطرىػػا ىػػي مسػػئك 

حدل تحديات العصر،  باإلضافة إ التربكية مراجعة سياساتيا لمكاجية األزمات التي تعد
لتالميذ المرحمة اإلعدادية فػي تنميػة الػكعي إلى أف معرفة أىمية كدكر المسرح المدرسي 

خػػػالؿ تقػػػديـ برنػػػامج تػػػدريبي مسػػػرحي  مػػػف الحػػػالي البحػػػثسػػػعى إليػػػو ي، كىػػػذا مػػػا لػػػدييـ
 ،اتجػػػػػػاىتيـ نحػػػػػػك التعامػػػػػػؿ مػػػػػػع األزمػػػػػػات الصػػػػػػؼ األكؿ اإلعػػػػػػدادم لتنميػػػػػػة اتيػػػػػػذملتم

كاآلثػػار المترتبػػة عمييػػا، كمعرفػػة مػػا إذا كانػػت  ،كمخاطرىػػا ،كمعرفػػة أسػػبابيا ،كمكاجياتيػػا
 ىذه العركض المسرحية تعمؿ عمى تنميتيا أـ ال ؟ 

 مشكمة الدراسة وتساؤالتىا : 
الجػػد،  ذىتمػاـ بمفيػػـك األزمػػة، كأخػػذىا م خػػاإل الحظػت الباحثػػة فػػي اآلكنػػة األخيػػرة      

مػػػف االىتمػػػاـ  ار أزمػػػة فيػػػركس ككركنػػػا المسػػػتجد، التػػػي أخػػػذت حيػػػزان شػػػكبخاصػػػة بعػػػد انت
 كمػػاكتػػ ثيره عمػػى معظػػـ دكؿ العػػالـ، ، الفيػػركس  بسػػبب سػػرعة انتشػػار كالمحمػػي، الػػدكلي

ككنيػػا تتطمػػػب ، بػػداخيا لمكاجيػػػة األزمػػة تكػػكف غيػػر كافيػػةالتػػدابير التػػي تتخػػذىا الػػدكؿ 
  0لمكافحتيا دكليا   تعاكنان 

 كدراسػة (،Sahu,2020(، كدراسػة )9191)شػحات محمػد8 مػف دراسة كػالن  تشار أك      
(Yulia ,2020 ( دراسػػة ،)Basilaia,Kvavadze,2020،)   كدراسػػةkampfa .G 

and others) 2020,) كالبػد بػا  ككركنػا عمػى نظػاـ التعمػيـ، لتػ ثير ك  إلى سػرعة عاليػة
نتشار فيركس ككركنػا المسػتجد، كأف تكػكف صػحة تنفيذ المكائح التنظيمة كالقكانييف إلمف 
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ستشػػارة األكلكيػػات، كيجػػب أف تكػػكف خػػدمات اإل كسػػالمة الطػػالب كالمػػكظفيف عمػػى رأس
ت كضػػركرة أخػػذ خطػػكات اسػػتباقية فػػي المظسسػػا متاحػػة لػػدعـ الصػػحة العقميػػة لمطػػالب،

لمكاجيػػػة خطػػػر انتشػػػار فيػػػركس ككركنػػػا المسػػػتجد المسػػػبب  التربكيػػػة كالتعميميػػػة المختمفػػػة
 0(COVID-19لجائحة )

كدراسػػتيا دراسػػة عمميػػة تسػػتيدؼ ، ممػػا دفػػع الباحثػػة إلػػي الكقػػكؼ عمػػى ىػػذه المشػػكمة    
تكعيػة تمميػذات الصػؼ األكؿ االعػدادم،  فػي المسرح المدرسػيدكر أىمية ك الكشؼ عف 
ككيفيػػػة اسػػػتخداـ  ،اىػػػاتيـ نحػػػك التعامػػػؿ مػػػع أزمػػػة فيػػػركس ككركنػػػا المسػػػتجدكتكػػػكيف اتج

المسرح المدرسي في  تنمية الجانب الكقائي، كتفادم الكثير مف النتائج  مف جػرا  كقػكع 
األزمة،  كالتعػرؼ عمػى ميػكؿ كاتجاىػات تمميػذات الصػؼ األكؿ اإلعػدادم نحػك التعامػؿ 

مػػف خػػالؿ مشػػاركتيـ فػػي العػػػركض  ( 04-مػػع أزمػػة فيػػركس ككركنػػا المسػػتجد )ككفيػػد 
 كالتدريبات المسرحية0

 وفى ضوء ما سبق يمكن تحديد مشكمة الدراسة  في التساؤل الرئيس التالي :

نحػك التعامػؿ المرحمة اإلعدادية   تالميذ المسرح المدرسي في تنمية اتجاىات ما فاعمية 
 ؟ (04 -أزمة فيركس ككركنا المستجد )ككفيدمع 

 التساؤالت اآلتية :ويتفرع منه 

 المجمػػػكعتيف اإلعػػػدادم األكؿ الصػػػؼ تمميػػػذات متكسػػػطات درجػػػات بػػػيف الفػػػرؽ مػػػا -0
 األزمػػات مػػع التعامػػؿ نحػػك االتجػػاه لمقيػػاس البعػػدل القيػػاس فػػي كالتجريبيػػة الضػػابطة
 ؟ كأبعاده

 المجمػػػػكعتيف اإلعػػػدادم األكؿ الصػػػؼ تمميػػػذات درجػػػػات متكسػػػطات بػػػيف الفػػػرؽ مػػػا -9
 األزمػػات مػػع التعامػػؿ نحػػك االتجػػاه لمقيػػاس البعػػدل ك القبمػػي القياسػػيف فػػي التجريبيػػة
 ؟ كأبعاده

 اإلحسػػػاس)مػػػا أكثػػػر االتجاىػػػات نحػػػك التعامػػػؿ مػػػع أزمػػػة فيػػػركس ككركنػػػا المسػػػتجد  -1
التػػي سػػاعد البرنػػامج   األزمػػة( مكاجيػػة األزمػػة، عمػػى المترتبػػة اآلثػػار إدراؾ باألزمػػة،

 المسرحي المقترح في تنميتيا؟
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 : أومية الدراسة 
 ترجع أىمية البحث الحالى إلى مايمي 8 

 األىمية النظرية لمبحث 8  -أكالن 

مػػف أىميػػة المكضػػػكع الػػذم تتناكلػػو كىػػك الكشػػؼ عػػػف دكر  البحػػثتػػ تي أىميػػة  -0
تمميػذات الصػؼ األكؿ األعػدادم التكعكم لممسرح المدرسي في تنميػة اتجاىػات 
 نحك التعامؿ مع األزمات كاألثار الناتجو عنيا0 

التػػػي تكاجػػػو ( 04 -المسػػػتجد )ككفيػػػدككركنػػػا  فيػػػركس لضػػػك  عمػػػى أزمػػػةإلقػػػا  ا -9
دارتيػػػػا فػػػػي المظسسػػػػات  ،التعامػػػػؿ معيػػػػا يػػػػةككيف ،المجتمػػػػع المحمػػػػي كالػػػػدكلي كا 

 التعميمية ؟

 0الت كيدعمى مدل ت ثير األزمة عمى مراحؿ التعميـ المختمفة  -1

 0يثة التكجيو إلى أىمية التعامؿ مع األزمات في ضك  مستجدات  العصر الحد -4

تػػػ تي أىميػػػة البحػػػث متزامنػػػة مػػػع أىميػػػة نشػػػر الػػػكعي الصػػػحي بخطػػػكرة فيػػػركس  -2
 ككركنا المستجد كجائحة عالمية 0

 األىمية التطبيقية لمبحث 8  -ثانيان 

 ،المسػػػػئظليفك  ،قػػػػد تفيػػػػد نتػػػػائج الدراسػػػػة البػػػػاحثيف فػػػػي مجػػػػاؿ األعػػػػالـ التربػػػػكم -0
امج المسػػرحية فػػي تنميػػة كمتخػػذم القػػرار بػػكزارة التربيػػة كالتعمػػيـ نحػػك تفعيػػؿ البػػر 

كتقديـ كجيات تقديـ كجيات نظر ، اتجاىات التالميذ نحك التعامؿ مع األزمات
 جديدة حكؿ التعامؿ مع األزمات كمكاجيتيا 0 

تسيـ نتائج البحث في تصميـ البرامج التكعكية التثقيفية الخاصػة بالتالميػذ مػف  -9
مف اإلصابة بفيركس ككركنا خالؿ التكعية بالسمككيات الكقائية الالزمة لمكقاية 
 المستجد في ظؿ استمرارية انتشار ىذه الجائحة 0
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تقػػديـ التكصػػيات الالزمػػة لتحقيػػؽ أعمػػى مسػػتكيات األمػػاف لػػدل تالميػػذ مرحمػػػة  -1
التعميـ األساسي ) الحمقة الثانية(، كتجنػب االصػابة بفيػركس ككركنػا المسػتجد، 

 و 0بعد أف أصبح يشكؿ  أزمة عالمية ال تخص مجتمع بعين

 :أوداف الدراسة 
المسػػرح المدرسػػي فػػي تنميػػة  فاعميػػةإلػػى التعػػرؼ عمػػى البحػػث بصػػفة أساسػػية يػػدؼ ي   

، كذلؾ مػف خػالؿ األىػداؼ تنحك التعامؿ مع األزما المرحمة اإلعداديةاتجاىات تالميذ 
 الفرعية التالية 8 

اتجاىػػػات المسػػػرح المدرسػػػي فػػػي تنميػػػة أنشػػػطة  بنػػػا  برنػػػامج مقتػػػرح قػػػائـ عمػػػى -1
ميذات الصؼ األكؿ اإلعدادم نحك التعامؿ مع أزمة فيركس ككركنا المسػتجد تم

 (040 -)ككفيد
 عمػػى  األعػػدادم األكؿ الصػػؼ تمميػػذاتدراسػػة الفػػركؽ بػػيف متكسػػطات دراجػػات  -2

 0كأبعاده التعامؿ مع األزمات مقياس االتجاه نحك 

خداـ تقديـ بعض المقترحات كالتكصيات التي مف ش نيا أف تسيـ في تفعيؿ است -3
 0 المرحمة اإلعداديةالمسرح المدرسي في مدارس 

 :  العممية والمفاويم اإلجرائية لمبحثمصطمحات ال

كتحقيػؽ النتػائج المرجػكة ب فضػؿ  ،كبمكغ األىػداؼ ،القدرة عمى الت ثيرىي ؛ "فاعمية  -1
 شػحاتو )حسػف مف خالؿ دراسة ت ثير متغير مستقؿ عمى متغير تػابع  صكرة ممكنة

 (831 9111الجمؿ، زينب، 

قػػدرة البرنػػامج القػػائـ عمػػى المسػػرح المدرسػػي المقتػػرح ب نيػػا ؛ وتعرفىــا الباحثــة إجرائيــاً 
في تنمية اتجاىات تمميذات الصػؼ األكؿ األعػدادم نحػك التعامػؿ مػع أزمػة فيػركس 

 (0 04 -ككركنا المستجد )ككفيد

مجمكعػػة مػػف النشػػاط المسػػرحي بالمػػدارس ،  يعػػرؼ عمػػى أنػػو ؛ المســرح المدرســي -2
سػاتذتيـ أمسرحية لجميكر يتككف مػف زمالئيػـ ك  التي تقدـ فيو فرقة المدرسة اعماالن ك 

ىـ، كىي تعتمػد أساسػا عمػى إشػباع اليكايػات المختمفػة 8 تمثيػؿ ، رسػـ ، ر أمك   كأكليا
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محمػػػد أبػػػك 8مكسػػػيقي 000الػػػ  ، كػػػؿ ذلػػػؾ تحػػػت إشػػػراؼ مػػػدرب التربيػػػة المسػػػرحية )
 (892 0433الخير، 

ــ - ــ هوتعرف ــة إجرائي ب نػػو نشػػاط تمثيمػػي يقػػدـ داخػػؿ المدرسػػة ذك طػػابع ثقػػافي ؛  اً الباحث
لى تنمية اتجاه التالميػذ حػكؿ كيفيػة التعامػؿ مػع األزمػات إكاجتماعي كتربكم ييدؼ 

ككيفيػػة مكاجيتيػػا  ،بدايػػة مػػف األحسػػاس باألزمػػة كمعرفػػة  ثارىػػا عمػػى الفػػرد كالمجتمػػع
مكا مػػػػع عركضػػػػو مػػػػف خػػػػالؿ مكاقػػػػؼ تمثيميػػػػة يشػػػػارؾ الطػػػػالب فػػػػي تمثيميػػػػا كيتفػػػػاع

 0المسرحية عقميا كعاطفيا 

 مكحػد تعميمي نظاـ عمى تحتكم اإللزامي، التعميـ مف جز  ؛ ىي المرحمة اإلعدادية -3
 المػدارس ىػذه كتقػكـ نفس المرحمة العمرية، في ىـ ممف األطفاؿ لجميع الدكلة تكفره
 اتجاىػػػػات كالمعػػػػارؼ، كتنميػػػػة المعمكمػػػػات مػػػػف األساسػػػػية االحتياجػػػػات تػػػػكفير عمػػػػى

 إطػػػار فػػػي العصػػػر تحػػػديات لمكاجيػػػة كقػػػدراتيـ كاسػػػتعداداتيـ لميػػػكليـ كفقػػػان  التالميػػػذ
 0 الشاممة المجتمعية التنمية

 الحمقػة تالميػذ الدراسػة ىػذه في بيـ يقصد أما مصطمح  تالميذ المرحمة اإلعدادية ؛ -
 التػػابعييف اإلعػػدادم األكؿ الصػػؼ تمميػػذات األساسػػي، كبخاصػػة التعمػػيـ مػػف الثانيػػة
 كالتعمػػػػيـ التربيػػػػة مديريػػػػة الزقػػػػازيؽ غػػػػرب بػػػػإدارة اإلساسػػػػي لمتعمػػػػيـ النكاريػػػػة سػػػػةلمدر 

 الشرقية0 بمحافظة

تعرؼ عمى أنيا خمػؿ كعػدـ تػكازف فػي عناصػر النظػاـ االجتمػاعي  ينػتج  ؛ اتاألزم -4
 8212  9110 المتخصصة، القكمية المجاؿ مكسكعةعنيا حالة مف التكتر كالقمؽ )

0 ) 
الصػػػدمات كالمشػػػكالت التػػػي يتعػػػرض ليػػػا أفػػػراد  ب نيػػػا  ؛ يـــاً وتعرفىـــا الباحثـــة إجرائ -

المجتمػػػع نتيجػػػة المفاجػػػ ة فػػػي حػػػدكثيا ممػػػا يترتػػػب عمييػػػا العديػػػد مػػػف األثػػػار السػػػمبية 
كالعكاقب الكخيمة التي تػظثر عمػى نفسػية كسػمكؾ الفػرد كتجعمػو فػي حالػة مػف التػكتر 

 كالقمؽ كالتشكؾ كاتمخكؼ مف فقداف السيطرة 0 

ــا  -5 ــروس كورون ــد في ؛ يعػػرؼ عمػػى أنػػو مػػف فصػػيمة الفيركسػػات التػػي قػػد (91-)كوفي
(  ىػػػك االسػػػـ الػػػذم أطمقتػػػو عميػػػو منظمػػػة 04-تصػػػيب االنسػػػاف كالحيػػػكاف ، )ككفيػػػد 
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، عمى المرض الذم يسببو الفيركس كيككف 9191/ فبراير/ 00الصحة العالمية في 
تػػي تػػظدم مصػػحكبا بػػالحمى كالسػػعاؿ إضػػافة إلػػى المشػػاكؿ الػػذم يسػػببو فػػي الرئػػة كال

لمشػكالت تنفسػية مصػحكبة بإعيػا  كسػخكنية، كقػد يػظدم إلػى الكفػاة أحيانػان، كقػد تػػـ 
المنظمػػة ( الػػذم اكتشػػؼ فيػػو أكؿ حالػػة لمفيػػركس )9104( إشػػارة لمعػػاـ )04إضػػافة )

  ، 9191، العربيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة لمتربيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة كالثقافػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة كالعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـك " ألكسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك"
06-https://www.alecso.org/nisite/images/pdf/50  URI:) 

؛ عمى أنيا حالة مف القمؽ كالتكتر كالخكؼ مف  أزمة كورونا تعرفىا الباحثة إجرائياً  -
( التػي اصػابت األفػراد فػي مختمػؼ 04 –االصابة بفيػركس ككركنػا المسػتجد )ككفيػد 

ؿ فػػػي الػػػنظـ االجتماعيػػػة كالثقافيػػػة الجماعػػػات  أثنػػػا  فتػػػرة انتشػػػاره، ممػػػا يسػػػبب خمػػػ
كاالقتصػادية كالسياسػية لممجتمعػػات البشػرية ، مػظثرا عمػػى سػمككيات االفػراد كأسػػاليب 

 حياتيـ داخؿ المجتمع 0
مفيػػـك أك تكػػكيف ؛ ب نػػو  الباحثــة إجرائيــاً تعرفــه االتجــان نحــو التعامــل مــع األزمــات  -6

خبػػػرات  مػػػؿ معرفيػػػة أكفرضػػػي يعبػػػر عػػػف اسػػػتجابة الفػػػرد نحػػػك أزمػػػة مػػػا، يػػػرتبط بعكا
كثباتيػا عنػد  ،ككضػكحيا ،كمػدل قكتيػا ،تحػددىا طبيعػة اتجاىػات الفػرد ،سابقة لمفػرد

 التعرض لالزمات المختمفة 0
 حدود الدراسة :

زمػػػات مػػػف خػػػالؿ التعػػػرؼ عمػػػى مفيكميػػػا 8 تتنػػػاكؿ الدراسػػػة األ ةالمكضػػػكعي كدالحػػػد - أ
المدرسػػػػي فػػػػي تنميػػػػة  كأسػػػػبابيا كمخاطرىػػػػا كاآلثػػػػار المترتبػػػػة عمييػػػػا، كدكر المسػػػػرح

بمتطبيػؽ عمزمػة  اتجاىات تالميذ مدارس التعميـ األساسي نحك التعامػؿ مػع األزمػات
 (040 –فيركس ككركنا )ككفيد 

التابعػػة  النكاريػػة لمتعمػػيـ األساسػػي 8 يػػتـ تطبيػػؽ الدراسػػة فػػي مدرسػػة ةالمكانيػػ كدالحػػد - ب
ظػػة الشػرقية، المرحمػػة ) غػرب الزقػازيؽ التعميميػػة مديريػة التربيػػة كالتعمػيـ بمحافإلدارة 

 االعدادية( 0

 ـ91900/ 89191  الزمنية الحدكد -ج 

https://www.alecso.org/nisite/images/pdf/50-06
https://www.alecso.org/nisite/images/pdf/50-06
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 الدراسات السابقة :

مػػػف  -يػػػتـ عػػػرض ىػػػذه الدراسػػػات مػػػف خػػػالؿ محػػػكريف، كىػػػي مرتبػػػة ترتيبػػػان تنازليػػػان     
 عمى النحك التالي 8   -األحدث إلي االقدـ

 أوال : الدراسات التي أوتمت بدراسة المسرح 

ىدفت الدراسة التعرؼ عمى مدل فاعمية برنػامج قػائـ ( 8 9104امر )دراسة أمينة ع -0
عمػػػى الػػػػدراما المسػػػػرحية فػػػػي تنميػػػػة ميػػػارات االتصػػػػاؿ الفعػػػػاؿ كاالتجػػػػاه نحػػػػك األدا  
التمثيمػػػػي لتالميػػػػذ المرحمػػػػة االبتدائيػػػػة، كاعتمػػػػدت الدراسػػػػة عمػػػػى المػػػػنيج التجريبػػػػي ، 

د فػػػركؽ ذات داللػػػػة كأسػػػفرت الدراسػػػة عػػػػف مجمكعػػػة مػػػف النتػػػػائج مػػػف أىميػػػا8 كجػػػػك 
احصػػػائية بػػػيف تالميػػػذ المجمكعػػػة الضػػػابطة )ج(، كتالميػػػذ المجمكعػػػة التجريبيػػػة )أ( 
التػػػػي قامػػػػت بالتمثيػػػػؿ، كالمجمكعػػػػة التجريبيػػػػة )ب( التػػػػي قامػػػػت بمشػػػػاىدة البرنػػػػامج 
المسػػرحي فػػي المسػػتكل البعػػدم لمقيػػاس االتجػػاه نحػػك األدا  التمثيمػػي فػػي كػػؿ اتجػػاه 

ة بػػػػػػالنفس، كالمحكػػػػػػاة كالتقميػػػػػػد، كالتعػػػػػػاكف كالمشػػػػػػاركة مػػػػػػف تمػػػػػػؾ االتجاىػػػػػػات ) الثقػػػػػػ
الكجدانية( عمػى حػده، لصػالح المجمػكعتيف التجػريبيتيف)أ(، ك)ب(، كأكصػت الباحثػة 
بضركرة االىتماـ بتفعيؿ دكر الدراما التعميمية في المظسسات التعميميػة، كتخصػيص 

قامػة النػدكات مػف أجػؿ تعريػؼ  ميزانية لألنشطة الفنية كبخاصة النشاط المسرحي، كا 
التالميػػػذ ب ىميػػػة النشػػػاط المسػػػرحي كدكره فػػػي العمميػػػة التعميميػػػة، كتبػػػادؿ العػػػركض 

 المسرحية بيف المدارس كتعميؽ ركابط الصمة بينيـ 0

8 سػػػمطت الدراسػػػة الضػػػك  عمػػػى تطبيػػػؽ سػػػندريال فػػػي  (9102دراسػػػة أمينػػػة محسػػػف ) -9
صػػػية التػػػي كانػػػت المسػػػرح المدرسػػػي المسػػػتمدة مػػػف المكركثػػػات الحكائيػػػة لتمػػػؾ الشخ

تعاني مف ظمـ كقير زكجة أبييا كأختييا ليا ، كقد تكصػمت الدراسػة إلػى عػدة نتػائج 
مػف أىميػا 8 أف السػمة الغالبػػة لمالمػح الشخصػيات ىػػي الشخصػيات الخيػرة، كتمثػػؿ 
إيجابية لمطفؿ المتمقػي، كنجحػت شخصػيات المسػرحية جميعػان فػي إثػارة قضػية ىامػة 

العدؿ كالمساكاة، كىكذا رسخت ىذه الشخصيات القػيـ عند األطفاؿ، أال كىي قضية 
االخالقيػػػة كالتربكيػػػة كالتعميميػػػة التييحتاجيػػػا األطفػػػاؿ، كالتػػػي تصػػػبح أدكات مسػػػاعدة 
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لممعمػػـ حينمػػا يضػػرب مػػثال بيػػذه الشخصػػية المسػػرحية يمكنػػو ذلػػؾ مػػف حسػػف تحقيػػؽ 
 القدكة التي عمى األطفاؿ اتباعيا 0

دراسة إلى التعرؼ عمػى دكر المسػرح المدرسػي 8 سعت ال (9102دراسة أحمد نبيؿ ) -1
في إدراؾ طالب المرحمة الثانكية لقضايا مجتمعيـ، كرصد أىػـ القضػايا التػي يمكػف 
أف  يطرحيػػا المسػػرح المدرسػػي، لمتعػػرؼ عمػػػى مػػدل ادراؾ الطػػالب ليػػا، كتكصػػػمت 
الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج مػف أىميػا 8جػا  الخطػاب المسػرحي منتقػدان لػبعض 

ضايا االجتماعية التي ترتبط بكاقػع المجتمػع، لػـ تغفػؿ عػركض المسػرح المدرسػي الق
طػػرح القػػيـ كالسػػمككيات االيجابيػػة، كتقػػػديـ النمػػكذج االيجػػابي الػػذم يسػػعى الطػػػالب 
لالقتػػدا  بػػػو،  تبػػيف جديػػػة عػػركض المسػػػرح المدرسػػي، كثػػػرا  أفكارىػػا، كسػػػعييا إلػػػى 

طػار القػيـ التربكيػة، باإلضػافة إلػػى طػرح العديػد مػف القضػايا التػي تيػـ الطػالب فػي إ
 طرح العديد مف القضايا االجتماعية كالسياسية كالفكرية كاالقتصادية0

ىػػػػدفت الدراسػػػػة إلػػػػى التعػػػػرؼ عمػػػػى دكر المسػػػػرح 8  (9102دراسػػػػة ركحيػػػػة محمػػػػد ) -4
المدرسي في التربية االعالمية لطالب مرحمة التعميـ قبؿ الجامعي، كطبقػت الدراسػة 

ئية مػػف أخصػػائي المسػػرح المدرسػػي بمدينػػة دميػػاط كتكصػػمت عمػػى عمػػى عينػػة عشػػكا
الدراسػة إلػػى مجمكعػػة مػػف النتػػائج مػػف أىميػػا 8البػػد مػػف إنشػػا  خشػػبة مسػػرح فػػي كػػؿ 
مدرسػػة، كتعيػػيف عػػدد كبيػػر مػػف أخصػػػائي المسػػرح المدرسػػي، لكػػي يػػتمكف مػػػكجيي 
ـ كأخصائي المسرح المدرسي مػف تقػديـ التربيػة االعالميػة لمطػالب فػي مراحػؿ التعمػي

 ما قبؿ الجامعي 0

ىػػدفت الدراسػػة إلػػى التعػػرؼ عمػػى المسػػرح المدرسػػي 8 (9101راسػػة نجػػال  محمػػد )د -2
كدكره فػػػػي إكسػػػػاب األطفػػػػاؿ المعمكمػػػػات البيئيػػػػة مػػػػف خػػػػالؿ النصػػػػكص كالعػػػػركض 
المسرحية المقدمة أثنا  فتػرة الدراسػة، كاتبعػت الدراسػة المػنيج المسػحي بالعينػة، كمػا 

عينػػػة مػػػف المسػػػرحيات، كتطبيػػػؽ اسػػػتبياف كاسػػػتمارة قامػػػت الباحثػػػة بتحميػػػؿ مضػػػمكف 
نػػػات بمرحمػػػة مػػػف الػػػذككر كاإل ةمفػػرد( 111)الحالػػة االقتصػػػادية، عمػػػى عينػػػة قكاميػػػا 

كتكصػػػمت الدراسػػػة إلػػػى عػػػدة ، ( سػػػنة بالمرحمػػػة االبتدائيػػػة09- 4الطفكلػػػة المتػػػ خرة)
سػرح دعالقة ايجابية ذات داللة إحصػائية بػيف تعػرض األطفػاؿ لممك كج نتائج أىميا8
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ال تكجػػػد فػػػركؽ بػػػيف الػػػذككر كاإلنػػػاث فػػػي ، المدرسػػػي كالمعمكمػػػات البيئيػػػة المكتسػػػبة
 اكتسابيـ لممعمكمات البيئية مف خالؿ المسرح المدرسي0  

التعػػػػرؼ عمػػػػى الكاقػػػػع الفعمػػػػي إلػػػػى (8 ىػػػػدفت  الدراسػػػػة 9101محمػػػػد حممػػػػي) دراسػػػػة -1
 ،يقىكمكسػػ ،كمالبػػس ،كاضػػا ة، كديكػػكر ،مػػف ) إخػػراج لعػػركض المسػػرح المدرسػػي

( فى تحقيؽ بعض أىداؼ المسرح المدرسي، كقد تكصمت ىذه  كماكياج ،كاكسسكار
إمكانيػػػة تحقيػػػؽ أىػػػداؼ المسػػػرح إلػػػى مجمكعػػػة مػػػف النتػػػائج مػػػف أىميػػػا 8  الدارسػػػة 

المدرسػػي المتضػػمنة فػػى العػػركض المسػػرحية مػػف خػػالؿ مضػػمكف العػػركض أك مػػف 
 . العناصر الفنية لمعرض

8 أجريػػت ىػػذه  الدراسػػة لمعرفػػػة دكر Masoum,Elaha et al (2013)دراسػػة  -2
الػػدراما فػػي تعمػػيـ الرياضػػيات، كاكسػػاب تالميػػذ الػػدارس االبتدائيػػة المفػػاىيـ الرياضػػية 

النتػائج مػف  مجمكعػة مػفإلػى كتكصػمت الدراسػة  مف خػالؿ اسػتخداـ مػنيج تجريبػي،
يػػػة فاعميػػػة اسػػػتخداـ الػػػدراما اتمتعميميػػػة فػػػي تعمػػػـ المفػػػاىيـ الرياضػػػية، كأىم أىميػػػا 8

الػػػدراما ككسػػػيمة تعميميػػػة، كاف تعمػػػـ الرياضػػػيات مػػػف خػػػالؿ الػػػدراما كػػػاف أفضػػػؿ مػػػف 
 استخداـ الطرؽ التقميدية في العممية التعميمية0 

8 تقػـك الدراسػة عمػى التغييػرات الشػائعة فػي Jacobs, Erin Vivian(2013) دراسػة -3
جديػدة عمػى أسػاس التعميـ، كدمج الفمسفات التعميمية القديمة مع األفكػار كالمفػاىيـ ال

مجمكعػة إلػى حػدا مػا فػي سػياؽ المنػاىج الدراسػية، كقػد تكصػمت الدراسػة إلى متسؽ 
مف النتائج مف أىميا8 فعالية ممارسة المسرح في التعميـ، كما قدمت الدراسػة العديػد 
مػػف النظريػػات حػػكؿ أشػػكاؿ المنػػاىج األكثػػر مالئمػػة لػػتعمـ الطػػالب المسػػرح،  بػػالرغـ 

دا مف الكتابة عف التدريس الفعاؿ، مع ذلؾ يكجد شكؿ كاضح مف أف ىناؾ القميؿ ج
 لمستكل تمييدم لمناىج المسرح في مجاالت الدراسة المختمفة في المدرسة الثانكية0 

التعرؼ عمى  طبيعة العالقة إلى ىدفت الدراسة  (91018دراسة  ىبة عبد الرحمف ) -4
اسػية بعػض الميػارات سكاكتسػاب طػالب المرحمػة األ ،بيف ممارسة النشاط المسػرحى

مػف خػالؿ رصػػد الفػركؽ بػيف الػذككر كاألنػػاث الممارسػيف لمنشػاط المسػػرحى  ،العمميػة
عمى الطالب غيػر الممارسػيف لمنشػاط المسػرحي  كالتعرؼ ايضان ، فى حؿ المشكالت
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المقيمػػيف بػػالريؼ كالحضػػر فػػى حػػؿ المشػػكالت، كقػػد تكصػػمت الدراسػػةمجمكعة مػػف 
كؽ فرديػػة بػػيف الػػذككر كاألنػػاث كالطػػالب المقمػػيف ككػػاف مػػف بيػػنيـ كجػػكد فػػر  ،النتػػائج

فػػػى المشػػاركة فػػى النشػػػاط المسػػرحى ، كمػػدل مسػػػاعدة  بػػالريؼ كالمقيمػػيف بالحضػػر
 0النشاط المسرحي الطالب عمى حؿ المشكالت

مضػمكف مجمكعػة  ؿلػى تحميػإ" ىػدفت الدراسػة  8 (9114دراسة عمرك عبداهلل ) -01
لػػػػيس عمػػػػى مسػػػػتكل الػػػػنص  ،سػػػػيمػػػػف العػػػػركض التػػػػى يقػػػػدميا نشػػػػاط المسػػػػرح المدر 

إلػى ، كقػد تكصػمت الدراسػة بؿ عمى مستكل العرض المسرحي ايضان  ،المسرحي فقط
كعجػػز فػػى عػػركض المسػػرح المدرسػػي  ،أىميػػا8 كجػػكد قصػػكر  مجمكعػػة مػػف النتػػائج

ضػػػا ة كاالكسسػػػكار، كمػػػا يغمػػػب عمػػػى الشخصػػػيات كعناصػػػره المكممػػػو كالػػػديككر كاإل
لمسػػرح التعميميػػي طػػابع البطكلػػة، كليػػا تػػ ثير الدراميػػة المقدمػػة مػػف خػػالؿ نصػػكص ا

كبيػػػر عمػػػػى شخصػػػيات التالميػػػػذ المشػػػػاىدديف عينػػػة الدراسػػػػة الميدانيػػػة، كمػػػػا أمػػػػدت 
 ىمية أختيار الشخصػيات الدراميػة بمػا تتناسػب مػع شخصػيات كخصػائص ب الدراسة

 .المقدـ ليا العمؿ الدرامي المرحمة العمرية

ىػدفت الدراسػة إلػى التعػرؼ عمػى  Bracha "Bari" Arieli (2007) 8دراسػة  -00
عػدة إلػى فاعمية استخداـ الدراما اإلبداعية فى تدريس العمكـ، كتكصمت ىذه الدراسػة 

نتػػػػائج مػػػػف أىميػػػػا 8  أثبتػػػػت أف الطػػػػالب الػػػػذيف درسػػػػكا العمػػػػـك مػػػػف خػػػػالؿ الػػػػدراما 
االبداعيػػة كانػػت نتيجػػة تحصػػيميـ أكبػػر لمحتػػكل الػػدركم مػػف خػػالؿ تحميػػؿ البيانػػات 

ة الػػػدراما االبداعيػػػة فػػػى المسػػػاعدة عمػػػى العمػػػؿ الجمػػػاعى بػػػيف طػػػالب الكميػػػة ،قػػػدر 
المجمكعػػػػة التجريبيػػػػة ،ممػػػػا سػػػػػاعدىـ عمػػػػى فيػػػػـ نتيجػػػػػة تحصػػػػيميـ أكبػػػػر لممفػػػػػاىيـ 
المجػردة، كأقػر المدرسػػكف العػاممكف فػػى الػدراما االبداعيػة أف األنشػػطة كانػت ايجابيػػة 

 كخير كسيمة لتعميـ العمكـ

البحػث عػف طػرؽ إلػى ىدفت الدراسة Mandie M.Moore (2006)  8دراسة  -09
الشػتراؾ األطفػػاؿ مػػع المعمػـ فػػى العمميػػة التعميميػػة بيػدؼ تحقيػػؽ األسػػتفادة القصػػكل 
مف العممية التعميمية لمتالميذ المشاركيف كغير المشاركيف، كقد تكصمت ىذه الدراسة 

ج فى أف الدراما طريقة فعالة فى تدريس المناى 8 مجمكعة مف النتائج مف أىمياإلى 
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ألنيػػػا تخمػػػؽ جػػػك مػػػف  أف الػػػدراما مػػػف أفضػػػؿ طػػػرؽ العمػػػيـ، االمرحمػػػة األبتدائيػػػة، كمػػػ
التفاعػػؿ كحػػافز مػػف خػػالؿ األشػػتراؾ فػػى األنشػػطة، كمػػا يعطػػى التعمػػيـ فػػى المرحمػػة 
األبتدائية عػف طريػؽ اسػتخداـ الػدراما فرصػة لممعممػيف كالتالميػذ مػف خمػؽ بيئػة تعمػـ 

مػف خػالؿ  ،ميػارات االبداعيػة كالقػيـ االجتماعيػةالطفؿ تسيـ فى تنمية الإلى محببة 
اسػػياـ الػػدراما فػػى المرحمػػة االبتدائيػػة عمػػى التكيػػؼ مػػع البيئػػة التعميميػػة، كتنمػػي لػػدل 

كالتعبيػػػػر عػػػػف  ،التالميػػػػذ احتػػػػراـ األخػػػػر، كتكسػػػػبيـ طػػػػرؽ التعمػػػػيـ كالعمػػػػؿ الجمػػػػاعي
حركيػػػػة لتالميػػػػذ كتنميػػػػة الميػػػػارات الكجدانيػػػػة كالمعرفيػػػػة كال ،تخػػػػاذ القػػػػراراتا  ك ، الػػػػنفس

  0المرحمة األبتدائية

 8 ىػػػدفت الدراسػػػة الػػػى التعػػػرؼ عمػػػى  Jennifer Kyulak  (2005)دراسػػػة  -01
، مػف خػالؿ فعالية برنامج مسرحي إبداعي فى الت ثير عمى مكاقؼ األطفاؿ الحياتيػة

اسػػػتخداـ بعػػػض العػػػػركض المسػػػرحية التػػػػي تحتػػػكل عمػػػى بعػػػػض المكاقػػػؼ الحياتيػػػػة 
مجمكعػة مػف إلػى تكصػمت الدراسػة  ا الطفؿ فػي بيئتػو، كقػدالمختمفة التي يتعرض لي

مسػػتقرة ليػػظال  محببػة ك قػػدرة البرنػامج المسػػرحي عمػػى خمػؽ بيئػػة  8النتػائج مػػف أىميػا 
سػػاعد البرنػػامج المسػػرحي عمػػى خمػػؽ صػػداقات لألطفػػاؿ (، عينػػة الدراسػػة )األطفػػاؿ 

 0ـ كمعتقداتيـبقيمي كأكثر كعيان  ،عف أفكارىـ مع رفاقيـ، كأصبحكا أكثر تعبيران 

سػػعت الدراسػػة الػػى Ginys  Mcqueen Funtes,B.A (2005)  8دراسػػة  -04
 مػػف خػػالؿ أثػػر الػػدراما الحركيػػة فػػى الػػنص، ك الػػدراما فػػى التعمػػيـ ، التعػػرؼ عمػػى دكر 

إجرا  تحميؿ مقارف لبحث دكر الحركة فى النصكص الدرامية التعميمية فى كندا مػف 
كدراسػة دكر  ص إلجػرا  الدراسػة،عشػر نػ خالؿ تحيد عشرة نصكص مف أصؿ ستة

كالتغمػػػب  الحركػػة فػػػى أىػػـ النصػػػكص الدراميػػػة المقدمػػة فػػػى مجػػػاؿ الػػدراما التعميميػػػة،
عمى العقبات التى تكاجو المعمميف مف خالؿ استخداـ ككسيمة تعميمية، كقد تكصمت 
الدراسػػة إلػػى مجمكعػػة مػػف النتػػائج مػػف أىميػػا8 الت كيػػد عمػػى أىميػػة اسػػتخداـ كسػػائط 

كأىميػة الػدراما فػى  ،الحركي  داخؿ النصكص الدرامية كأىميتيا فى التعميـاالتصاؿ 
 0التدريس لطالب المرحمة األبتدائية مما يساعد عمى نمكىـ الحركي
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ىػػػػدفت  الدراسػػػػة إلػػػػى التعػػػػرؼ عمػػػػى Kirsten,G.Pardun (2004) 8دراسػػػػة -02
ايا اسػػػػتخداـ الػػػػدراما اإلبتكاريػػػػة كلعػػػػب األدكار كالمسػػػػرح فػػػػى تطػػػػكير الػػػػكعى بالقضػػػػ

االجتماعيػػة لػػدل أطفػػاؿ المرحمػػة الخامسػػة لمتعمػػيـ، كمػػا سػػعت الدراسػػة إلػػى فحػػص 
جتماعي، مدل مساعدة ىذا االستخداـ  فى تطكير التعاطؼ كالتحرؾ نحك العمؿ اإل

تجاه نحك لى عدة نتائج مف أىميا8 شعكر الطالب بالتعاطؼ كاإلإكتكصمت الدراسة 
 فعالية ، اإلبتكارية كلعب األدكار كالمسرح العمؿ الجماعى مف خالؿ استخداـ الدراما

 بالقضػػػػايا الػػػػكعى تطػػػػكير فػػػػى كالمسػػػػرح األدكار كلعػػػػب اإلبتكاريػػػػة الػػػػدراما اسػػػػتخداـ
 0 الخامسة المرحمة االجتماعية لتالميذ

 ثانيا : الدراسات التي أوتمت بدراسة األزمات ) أزمة كورونا (

 المحػكؿ اليػاتؼ صحافة كرد رصد إلى الدراسة ىدفت (91918) محمد أيمف دراسة -0
 ،(COVID-19) ككركنػػػػػا جائحػػػػػة أزمػػػػػة بتطػػػػػكرات السػػػػػعكدم الجميػػػػػكر تكعيػػػػػة فػػػػػي

 المحمػػػػكؿ، لصػػػػحافة السػػػػعكدم الجميػػػػكر اسػػػػتخداـ كمعػػػػدؿ أنمػػػػاط عمػػػػى كالتعػػػػرؼ
 يحػػرص كالتػػي باألزمػػة المتعمقػػة المكضػػكعات كأىػػـ المتحققػػة، كاالشػػباعات كالػػدكافع
 كاالعتمػػاد االسػػتخداـ معػػدالت تػػ ثير مػػدل عمػػى كالكقػػكؼ متابعتيػػا، عمػػى الجميػػكر

 كتكصػػمت األزمػػة، بيػػذة المحتػػكل مػػع كتفػػاعيمـ الجائحػػة، بيػػذه كعػػييـ مسػػتكل عمػػى
 الجميػػػػكر اعتمػػػاد معػػػدؿ ارتفػػػػاع 8  أىميػػػا مػػػف النتػػػائج مػػػػف مجمكعػػػة إلػػػى الدراسػػػة
 المسػتجد ككركنا فيركس جائحة متابعة في المحمكؿ الياتؼ صحافة عمى السعكدم

(COVID-19 )، أنػػػكاع مقدمػػػة فػػػي االجتمػػػاعي التكاصػػػؿ مكاقػػػع تطبيقػػػات كجػػػا ت 
 كتنكعػت ، متابعتيػا عمى السعكدم الجميكر يحرص التي المحمكؿ الياتؼ صحافة
 0كسمككية ككجدانية معرفية بيف ما االعتماد ناتج ت ثيرات

العالقػة بػيف قمػؽ اإلصػابة  معرفػةلػى إ دراسػةال سػعت 8(9191دراسة زينب صػالح ) -9
دارة ربػػػػة األسػػػػرة لمسػػػػمككيات الكقائيػػػػة 04 –ككركنػػػػا المسػػػػتجد )ككفيػػػػد  بفيػػػػركس ( كا 

اسػػػتمارة البيانػػػات  ياليكميػػػة مػػػف الفيػػػركس أثنػػػا  الجائحػػػة، كتمثمػػػت أدكات البحػػػث فػػػ
كاسػػػػتبياف إدارة المنػػػػزؿ  صػػػػابة بفيػػػػركس ككرنػػػػا المسػػػػتجد،األكليػػػػة، كاسػػػػتبياف قمػػػػؽ اإل

الجائحػػػة ، كتكصػػػمت الدراسػػػة إلػػػى  لمسػػػمككيات الكقائيػػػة اليكميػػػة مػػػف الفيػػػركس أثنػػػا 
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%( مػف 1383لى أف ىنػاؾ )إأشارات نتائج الدراسة  مجمكعة مف النتائج مف أىميا8
ربػػػات األسػػػر تعػػػاني مػػػف مسػػػتكيات مرتفعػػػة كمتكسػػػطة مػػػف قمػػػؽ االصػػػابة بفيػػػركس 

%( مػػف عينػػػة البحػػث تقػػػع فػػي المسػػػتكل 2284ككركنػػا المسػػتجد، كمػػػا ػ ف ىنػػاؾ )
كجػػػكد فػػػركؽ ذات داللػػػة  ، ت الكقائيػػػة اليكميػػػة مػػػف الفيػػػركسدارة السػػػمككياالمرتفػػػع إل

إحصػػػػائية بػػػػيف متكسػػػػطات درجػػػػات ربػػػػات األسػػػػر عينػػػػة البحػػػػث فػػػػي كػػػػال مػػػػف قمػػػػؽ 
دارة السػمككيات الكقائيػة اليكميػة ، (04-صابة بفيركس ككركنا المسػتجد )ككفيػد اإل كا 

يئػػػػة الب ،السػػػػكف ،مػػػػف الفيػػػػركس أثنػػػػا  الجائحػػػػة تبعػػػػا لمتغيػػػػرات البحػػػػث ) محافظػػػػة
كجػػػكد  ،معانػػػاة أحػػػد أفػػػراد األسػػػرة مػػػف أمػػػراض مزمنػػػة، عمػػػؿ ربػػػة األسػػػرة ،السػػػكنية

كتقػػارير فيػػركس ككركنػػا المسػػتجد فػػي  متابعػػة أخبػػار، أشػػخاص مسػػنييف فػػي األسػػرة
سػػػر فػػػي ( لصػػػالح ربػػػات اال18110مسػػػتكل داللػػػة ) عنػػػد كسػػػائؿ االعػػػالـ( مختمػػػؼ

قػػػديـ البػػػرامج التكعكيػػػة ككػػػاف مػػػف أىػػػـ تكصػػػيات البحػػػث ضػػػركرة ت ،محافظػػػة القػػػاىرة
كرفػػػع مسػػػتكيات الػػػكعي بػػػإدارة  ،صػػػابة بػػػالفيركسلربػػػات األسػػػر لمتقميػػػؿ مػػػف حػػػدة اإل

ككسػائؿ  ،السمككيات الكقائية اليكمية مف الفيركس مػف خػالؿ مراكػز اإلرشػاد النفسػي
 االعالـ كالمنصات اإلليكتركنية التابعة لكزارة الصحة 0

ىػػػػػدفت الدراسػػػػػة إلػػػػػى دراسػػػػػة  (91918دراسػػػػػة طػػػػػالؿ المصػػػػػطفي كحسػػػػػاـ السػػػػػعد ) -1
اسػػتطالعية لمعالقػػة بػػيف التصػػكرات كالسػػمكؾ كالتكقعػػات الخاصػػة بالسػػكريكف، تجػػاه 

( ، خصكصػػا أنػو بػػات ظػاىرة عالميػػة ال تخػص مجتمعػػا 04فيػركس ككركنػػا )ككفيػد 
بعينػػػػو، كلكػػػػف التفسػػػػيرات تختمػػػػؼ بػػػػيف ثقافػػػػة ك خػػػػرل ، كقػػػػد تكصػػػػمت الدراسػػػػة إلػػػػى 

كانػػػت النسػػػبة العميػػػا فػػػي تفسػػػير أسػػػباب نشػػػك   ىميػػػا 8مجمكعػػػة مػػػف النتػػػائج مػػػف أ
لػػى اسػػتيعاب مرحمػػة إ يركانتشػػار كبػػا  ككركنػػا تػػرل أنػػو " بحػػث طبػػي " كىػػك مػػا يشػػ

الصػػدمة األكلػػى كقػػت نشػػك  الفيػػركس، كتسػػببو فػػي ايقػػاؼ عجمػػة الحيػػاة اليكميػػة فػػي 
مميػػة ، كاسػػناد تفسػػيره لػػدل كثيػػر مػػف البشػػر إلػػى اسػػباب غيػػر عجميػػع البمػػداف تقريبػػان 

% مف أفراد 12تعامؿ ، تتعمؽ بالماكرئيات أك نظريات المظامرة  المعيكدة بالسكريكف
العينة بجدية مع خطر كبا  ككركنا  كىػي نسػبة جيػدة فػي أخػذ األمػكر عمػى محمػؿ 

حػػػػكؿ كالكفيػػػػات كاالصػػػػابات فػػػػي العػػػػالـ  الجػػػػد، كال سػػػػيما مػػػػع األرقػػػػاـ الػػػػكاردة يكميػػػػان 
أفػػػػراد العينػػػػة عمػػػػى أىميػػػػة التضػػػػامف األسػػػػػرم أكػػػػد ، كالمنػػػػاطؽ التػػػػي يعيشػػػػكف بيػػػػا
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كاالجتماعي في مكاجية  ثار فيركس ككركنا، كأف الحجر المنزلي أظيػر ليػـ أىميػة 
عػػػال  قػػػيـ  إصػػػالح العالقػػػات األسػػػرية المتصػػػدعة مػػػا قبػػػؿ انتشػػػار فيػػػرس ككركنػػػا، كا 

 الحب كالصداقة، كضركرة تعزيز ثقافة التباعد االجتماعي كقبكؿ اآلخريف 0 

قباؿ بف مكسى )ك منى عزت، ك غساف صميبي، دراسة  -4 ىػدفت الدراسػة إلػى  8(9191ا 
النػػػكع  كركنػػػا المسػػػتجد عمػػػى العمالػػػة مػػػف منظػػػكركالتعػػػرؼ عمػػػى تػػػداعيات فيػػػركس 

كمقاربػػة  (،04-)ككفيػػدمصػػر، كاألزمػػة الناتجػػة عػػف فيػػركس ككركنا االجتمػػاعي فػػي
تدعاياتػػػػػػو النػػػػػػكع االجتمػػػػػػاعي فػػػػػػي تػػػػػػكنس، كاآلليػػػػػػات السياسػػػػػػة لمكاجيػػػػػػة ككركنػػػػػػا ك 

كتكصػمت الدراسػة إلػى مجمكعػة مػف النتػائج مػف  االجتماعية عمى النسا  فػي لبنػاف،
تػـ رصػدىا فػي  ،جرا ات العامة كتنفيذىاأف المشاركة الكطنية في كضع اإل أىميا 8

كؿ مف )مصر كتكنس كلبناف ( عمى النحك اآلتػي 8 فػي مصػر أف الجيػات المعنيػة 
العاممػة كالتضػامف االجتمػاعي، ككػذلؾ البنػؾ كىي الحككمة ككزرات الصػحة كالقػكل 

عامػة لرعايػة الصػحة لالتى أقرت االجرا ات كنفذتيا، ككقعػت الييئػة ا يى، ك المركزم
عيػة فػي ك بركتكككؿ تعكف مع االتحاد العاـ لممظسسات كالجمعيات األىميػة بيػدؼ الت

مػة إجرا ات مكاجية ككركنا مف قبؿ الحكك  اتخذتفي تكنس ك  ،إطار خطة الحككمة
التكنسية الحديثة التككيف لكف المعتمدة عمى بنية صحية حككميػة ال مركزيػة منتشػرة 

خطػكات  في لبناف اتخػذت الحككمػة المظلفػة حػديثان  ، أماعمى األراضي التكنسية كافة
جػػا ات لمكاجيػػة ككركنػػا دكف العػػكدة إلػػى األطػػراؼ المجتمعيػػة األ  8خػػرل مػػف مثػػؿكا 

 مدني بما فيو الييئات النسائية 0أصحاب العمؿ كالعماؿ كالمجتمع ال

الكشؼ عف فاعمية التعميـ  8 ىدفت الدراسة إلى (9191دراسة سحر سالـ ك خركف ) -2
االليكتركنػػي فػػي ظػػؿ انتشػػار فيػػركس ككركنػػا مػػف كجيػػة نظػػر المدرسػػيف فػػي جامعػػة 

 االعتمػػاد عمػػى المػػنيج الكصػػفي التحميمػػي،تػػـ خضػػكرم ، كلتحقيػػؽ أىػػداؼ الدراسػػة 
 ا( عضك ىيئة تدريس في جامعة خضكرم ممف قامك 21دراسة مف )كتككنت عينة ال

بالتػػػػدريس خػػػػالؿ فتػػػػرة انتشػػػػار فيػػػػركس ككركنػػػػا المسػػػػتجد مػػػػف خػػػػالؿ نظػػػػاـ التعمػػػػيـ 
جمػػع البيانػػات الالزمػػة باسػػتخداـ اسػػتبياف تػػـ تطبيقػػو عمػػى عينػػة  كتػػـاالليكتركنػػي، 

تقيػػػيـ عينػػػة الدراسػػة، كتكصػػػمت الدراسػػػة إلػػى مجمكعػػػة مػػػف النتػػػائج مػػف أىميػػػا 8 أف 



 

823 

2021 يوليوـ  والثالثون الخامسـ العدد  السابعالمجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

الدراسة لفاعمية التعميـ االليكتركني في ظؿ انتشار فيركس ككركنا مف كجية نظػرىـ 
كاف متكسطا، كجػا  تقيػيميـ لمجػاؿ اسػتمرارية التعمػيـ االليكتركنػي، كمجػاؿ ميعقػات 
اسػػػػتخداـ التعمػػػػيـ االليكتركنػػػػي كمجػػػػاؿ تفعػػػػاؿ أعضػػػػا  ىيئػػػػة التػػػػدريس مػػػػع التعمػػػػيـ 

أكصػػػػػى ك  ،الطمبػػػػػة مػػػػػع التعمػػػػػيـ االليكتركنػػػػػي متكسػػػػػطااالليكتركنػػػػػي كمجػػػػػاؿ تفاعػػػػػؿ 
البػػػاحثكف بعقػػػد دكرات تدريبيػػػة فػػػي مجػػػاؿ التعمػػػيـ االليكتركنػػػي لكػػػؿ مػػػف المدرسػػػيف 
كالطمبػػػػة كالمسػػػػاعدة فػػػػي الػػػػتخمص مػػػػف كافػػػػة الميعقػػػػات التػػػػي تحػػػػكؿ  نظػػػػاـ التعمػػػػيـ 

كتركني في كالتعميـ االلي، االليكتركني المتبع، كضركرة المزاكجو بيف التعميـ الكىاجي
 العالي مستقبال 0 مظسسات التعميـ

8 ىػػػدفت الدراسػػػة إلػػػى دراسػػػة العالقػػػة بػػػيف الضػػػغكط  (9191دراسػػػة نيمػػػة صػػػالح ) -1
ضػطرابات (، كاالCOVID-19النفسية الناتجة عف إنتشار فيركس ككركنػا المسػتجد )

ت أدكات البحػػث عمػػى مقيػػاس األضػػطرابات مالنفسجسػػمية لممػػر ة العاممػػة، كقػػد اشػػتم
( إمػػػراة عاممػػػة ممػػػف 011جسػػػمية لممػػػر ة العاممػػػة كتككنػػػت عينػػػة البحػػػث مػػػف )النفس

، كتكصػمت الدراسػة إلػى مجمكعػة مػف النتػائج  ا( عام21-11تتركاح أعمارىـ بيف )
حصائية بيف الضػغكط النفسػية الناتجػة مػف إمف أىميا 8 عدـ كجكد عالقة ارتباطية 

 ،ية لػػػدل المػػػرأة العاممػػػةإنتشػػػار فيػػػركس ككركنػػػا المسػػػتجد كاالضػػػطرابات النفسجسػػػم
لػػػى جػػػكد فػػػركؽ ذات داللػػػة احصػػػائية فػػػي درجػػػة الضػػػغكط إكأشػػػارت نتػػػائج البحػػػث 

النفسػػػػية الناتجػػػػة مػػػػف انتشػػػػار فيػػػػركس ككركنػػػػا المسػػػػتجد لػػػػدل المػػػػرأة العاممػػػػة تعػػػػزل 
 المستكل التعميمي (0 ،الحالة االجتماعية، لمتغيرات ) السف

التعػػػرؼ عمػػػى دكر خػػػادـ  لػػػىإ الدراسػػػة ىػػػدفت (91918دراسػػػة محمػػػد بػػػف شػػػحات ) -2
الحػػػرمييف الشػػػريفيف الممػػػؾ سػػػمماف بػػػف عبػػػد العزيػػػز ككلػػػي العيػػػد األميػػػر محمػػػد بػػػف 

(، كتناكلػػػػت COVID-19سػػػػمماف بػػػػف عبػػػػد العزيػػػػز فػػػػي إدارة أزمػػػػة جائحػػػػة ككركنػػػػا)
الدراسػػػة مناقشػػػة مفيػػػـك أزمػػػة ككركنػػػا كمػػػا أظيرتػػػو الكسػػػائط المختمفػػػة، كسػػػبؿ إدارة 

سػػعكدية، كاسػػتعراض الػػدركس التربكيػػة المسػػتفادة مػػف إدارة األزمػػة مػػف قبػػؿ القيػػادة ال
األزمػػة، كتكصػػمت الدراسػػة إلػػى مجمكعػػة مػػف النتػػائج مػػف أىميػػا 8 أف قيػػادة حككمػػة 
المممكػػة العربيػػة السػػعكدية لمكاجيػػة خطػػر انتشػػار فيػػركس ككركنػػا المسػػتجد المسػػبب 
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ت استباقية فػي (، كتميزت بالفاعمية كاإلبداعية كبالقياـ بخطكاCOVID-19لجائحة )
ىػػػذه المكاجيػػػة، كأف قيػػػادة خػػػادـ الحػػػرمييف الشػػػريفيف الممػػػؾ سػػػمماف بػػػف عبػػػد العزيػػػز 
ككلي العيد تخطػت العراقيػؿ الداخميػة كالخارجيػة، كأكضػحت قػدرة ىائمػة عمػى القيػادة 

أكضػػػحت نتػػػائج ،تفػػكؽ مػػػا ىػػػك قػػػائـ فػػػي البمػػػداف التػػي تكصػػػؼ ب نيػػػا بمػػػداف متقدمػػػة 
تػػـ اسػػتنباطيا مػػف فعاليػػات  نمكذجيػػان  تربكيػػان  ( درسػػان 92الدراسػػة أف ىنػػاؾ أكثػػر مػػف )

يمكػػػػف أف تقػػػػدـ فػػػػي المظسسػػػػات  إدارة أزمػػػػة فيػػػػركس ككركنػػػػا المسػػػػتجد مػػػػف قبميمػػػػا،
 التعميمية كالتربكية كالمدنية الستمياـ العبر كالحكمة منيا0

 ،8 ىػػػدفت الدراسػػػة إلػػػى معرفػػػة تػػػ ثير إغػػػالؽ الجامعػػػات Sahu,P.(2020)دراسػػػة  -3
كعقميػة  ،كالصحة ،عمى التعميـ (04-)ككفيد  يركس ككركنا المستجدبسبب جائحة ف

ط الضػػػك  عمػػػى التػػػ ثير المحتمػػػؿ ألنتشػػػار فيػػػرس سػػػميكىيئػػػة التػػػدريس، كت ،الطػػػالب
كالصػػػحة النفسػػػية لمطػػػالب، كتكصػػػمت  (عمػػػى التعمػػػيـCOVID-19ككركنػػػا المسػػػتجد)

 ،مػكائح التنظيمػةالدراسة إلى مجمكعة مف النتائج مف أىميا 8عمى الجامعات تنفيػذ ال
كالقػػػكانييف النتشػػػار فيػػػركس ككركنػػػا المسػػػتجد ، كأف تكػػػكف صػػػحة كسػػػالمة الطػػػالب 
كالمػػكظفيف عمػػى رأس األكلكيػػات، كيجػػب أف تكػػكف خػػدمات االستشػػارة متاحػػة لػػدعـ 

يجػػػب أف تتحمػػػؿ السػػػمطات مسػػػظظلية ضػػػماف الغػػػذا  ، كمػػػا الصػػػحة العقميػػػة لمطػػػالب
ىيئة التػدريس االىتمػاـ بالتكنكلكجيػا بشػكؿ كالسكف لمطالب الدكلييف، كعمى أعضا  

 دقيؽ لجعؿ تجارب الطمبة مع التعمـ فعالة 0

8ىػػدفت الدراسػػة إلػػى تكضػػيح تػػ ثير جائحػػة ككركنػػا  Yulia.H (2020 (92)دراسػػة )  -4
نػػػػكاع أندكنسػػػػيا، حيػػػػث ظيػػػػرت العديػػػػد مػػػػف إعمػػػػى إعػػػػادة ىيكمػػػػة نظػػػػاـ التعمػػػػيـ فػػػػي 

 تنحػػػػا  العػػػػالـ عبػػػػر شػػػػبكاأرسػػػػييف فػػػػي كاسػػػػتراتيجيات الػػػػتعمـ التػػػػي يسػػػػتخدميا المد
فعاليػػػػة 8 االنترنػػػػت، كقػػػػد تكصػػػػمت الدراسػػػػة إلػػػػى مجمكعػػػػة مػػػػف النتػػػػائج مػػػػف أىميػػػػا 

سػػرعة عاليػػة  لتػػ ثير كبػػا  ككركنػػا عمػػى نظػػاـ  ،اسػػتخداـ الػػتعمـ مػػف خػػالؿ االنترنػػت
تراجػػع أسػػمكب التعمػػيـ التقميػػدم لينتشػػر بػػدال منػػو الػػتعمـ مػػف خػػالؿ االنترنػػت  ،التعمػػيـ
أىميػػػة ، فػػػراد ببعضػػػيـيػػػدعـ التعمػػػيـ مػػػف المنػػػزؿ، كبالتػػػالي يقمػػػؿ اخػػػتالط األ لككنػػػو

 0استخداـ االستراتيجيات المختمفة لتحسيف التعميـ مف خالؿ االنترنت  
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ىػػػدفت الدراسػػػة إلػػػى دراسػػػة تجربػػػة  Basilaia,Kvavadze (20208دراسػػػة )  -01
انتشػػػار كبػػػا   االنتقػػػاؿ مػػػف التعمػػػيـ فػػػي المػػػدارس إلػػػى التعمػػػيـ عبػػػر االنترنػػػت خػػػالؿ

ندت الدراسػػة عمػػى إحصػػائيات األسػػبكع األكؿ مػػف تككركنػػا فػػي جكرجيػػا ، حيػػث اسػػ
عممية التدريس في إحدل المدارس الخاصة كتجربتيا فػي االنتقػاؿ مػف التعمػيـ كجيػا 

 Gsuiteنصتي ملى التعميـ االلكتركني خالؿ جائحة ككركنا، كتـ استخداـ كإلكجو 

, Edupage يػة، كقػد تكصػمت الدراسػة إلػى مجمكعػة مػف النتػائج فػي العمميػة التعميم
 ،كالتعمػػيـ عبػػر االنترنػػت كػػاف ناجحػػا ،مػػف أىميػػا 8أف االنتقػػاؿ بػػيف التعمػػيـ التقميػػدم

دارة ك  يمكػػػػف االسػػػػتفادة مػػػػف النظػػػػاـ كالميػػػػارات التػػػػي اكتسػػػػبيا المعممػػػػكف كالطػػػػالب كا 
؛ اجات الخاصةالمدرسة في فترة ما بعد الكبا  في حاالت مختمفة 8 مثؿ ذكم االحتي

يمكف زيادة فاعمية التدريس الجمػاعي أك زيػادة االسػتقاللية لػدل الطالػب التػي تدفعػو 
 إلى اكتساب ميارات جديدة 0

ىػػدفت الدراسػػػة إلػػػى بحػػػث  kampfa .G and others (20208) دراسػػة -00
استمرار فيركس ككركنا عمػى األسػطح غيػر الحيػة، كتعطيميػا بالمبيػدات البيكلكجيػة، 

السػػػارس مػػػف  8ا  بالدراسػػػة أف فيػػػركس ككركنػػػا المسػػػتجد ينتقػػػؿ مثػػػؿكبحسػػػب مػػػا جػػػ
( أيػػػاـ يسػػػيؿ انتشػػػاره عبػػػر 01-9إنسػػػاف الػػػى  خػػػر فػػػي فتػػػرة حضػػػانة تتػػػراكح بػػػيف )

األيدم أك األسطح الممكثة ، كتكصمت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج مػف أىميػا8 
ب الرئػػػكم الحػػػاد الكشػػػؼ عػػػف أف الفيركسػػػات التاجيػػػة البشػػػرية مثػػػؿ متالزمػػػة االلتيػػػا

)سارس ( أك فيركس ككركنا المستجد يمكف أف تسػتمر عػؿ األسػطح الصػمبة مثػؿ 8 
يمكػػػػف تعطيػػػػؿ فيػػػػركس ، ( أيػػػػاـ4كالبالسػػػػتيؾ  لمػػػػدة تصػػػػؿ إلػػػػى ) المعػػػػادف كالزجػػػػاج
بكفػػػا ة مػػػف إجػػػرا ات التطييػػػر السػػػطحي باسػػػتخداـ ( 04-)ككفيػػػد ككركنػػػا المسػػػتجد

%( 01 10سػػػػػػػيد الييػػػػػػػدركجيف أك )%( بيركك01 12االيثػػػػػػػانكؿ ) %( مػػػػػػػف19-20)
 ىيبككمكريد الصكديـك في غصكف دقيقة كاحدة 0

برظيػػػة  نظريػػػان  ىػػػدفت الدراسػػػة إلػػػى تقػػػديـ إطػػػاران  ( 91018دراسػػػة شػػػيما  السػػػيد ) -09
متكاممة عف اتصاالت األزمات كالككارث عبر كسائؿ االعالـ االجتماعي مف حيث 

داخميا النظرية ، كقػد استعرضػت المفيكـ كاألىمية كالكظائؼ كالسمبيات مع دراسة م
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ناجمػػة عػػف مخػػاطر  لالباحثػػة مجمكعػػة مػػف دراسػػات الحالػػة ألزمػػات مظسسػػية كأخػػر 
مرتبكة في  كأخرل ،عية، كتعكس ىذه الحاالت ممارسات ايجابيةيصحية كككرث طب

دارة اتصػػاالت األزمػػات كالكػػكارث إعػػالـ االجتمػػاعي فػػي مجػػاؿ اسػػتخداـ كسػػائؿ األ
مارسات اآلخريف عبر الكشػؼ عػف نقػاط القػكة كالضػعؼ فييػا، لمتعمـ مف خبرانت كم

يكضػػح المعػػايير  كضػػعت الباحثػػة نمكذجػػان  أىػػـ النتػػائج التػػي تكصػػمت ليػػا الدراسػػة 8
كالنقاط االسترشادية التي يمكف أف تساعد منظمات االعماؿ كالجيػات المعنيػة عمػى 

عبػػػػر كسػػػػائؿ  زمػػػػات كالكػػػػكارثدارة األاالتصػػػػالية إل الجيػػػػكدتحسػػػػيف كفػػػػا ة كجػػػػكدة 
كذلؾ عمى النحك  ،االعالـ االجتماعي في إطار المراحؿ المختمفة لدكرة حياة األزمة

) قبػػؿ األزمػػة، تشػػكيؿ فريػػؽ إلدارة اتصػػاالت االزمػػة، اسػػتيداؼ مجمكعػػات  التػػالي 8
المصػػالح المػػظثرة، إنشػػا  نظػػاـ لمرصػػد كاالستشػػعار االجتمػػاعي، االسػػتماع لمجميػػكر 

زمػػػػة، االسػػػػتجابة الفكريػػػػة، اختيػػػػار االسػػػػتراتيجية االتصػػػػالية أثنػػػػا  األ ،كالحػػػػكار معػػػػو
بعػد االزمػة، تقيػيـ االسػتجابة االتصػالية،  الشػائعات المناسبة، الرصد كالمراقبػة، إدارة

 (0 استمرار التكاصؿ مع الجميكر، التصحيح كالبنا 

دارة إىػػػدفت الدراسػػػة إلػػػى التعػػػرؼ عمػػػي مسػػػتكل 8 (9102دراسػػػة ثػػػائر محمػػػد ) -01
قسػػػػاـ العمميػػػػة فػػػػي جامعػػػػة كاسػػػػط، كالفػػػػركؽ ذات الداللػػػػة ل رظسػػػػا  األزمػػػػات لػػػػداأل

لممتغيػرات اآلتيػة8  اإلحصائية في مستكل ادارة االزمات لرظسا  األقساـ العممية كفقان 
كتكصمت الدراسة إلى مجمكعة مػف النتػائج مػف  ،التخػصص، الخػدمة، المقب العممي

قساـ العممية في جامعة كاسط كاف دارة االزمات لدل رظسا  األإأىميا 8 أفَّ مستكل 
عدـ كجػكد فػركؽ ذات داللػة إحصػائية فػي ؛بمستكل جيد، مف كجية نظػر التدريسػيف

قسػػػػػػاـ العمميػػػػػػة تعػػػػػػكد لمتغيػػػػػػرات البحػػػػػػث زمػػػػػػات لػػػػػػدل رظسػػػػػػا  األدارة األإمسػػػػػػتكل 
 ككضػػع الباحػػث عػػدد مػػف التكصػػيات منيػػا8؛ )التخصػػص، الخدمػػة، المقػػب العممػػي(

 ،زمػػاتدارة األإمميػػة عمػػى تقػػكيـ ميػػاراتيـ كقابميػػاتيـ فػػي قسػػاـ العتشػػجيع رظسػػا  األ
 ،جػػرا  تػػدريبات منتظمػػة فػػي الجامعػػة كالكميػػات، كا  كاالىتمػػاـ بكجيػػة نظػػر التدريسػػيف

 زمات المختمفة كالحرائؽ كالتفجيرات كالمظاىرات0قساـ لمكاجية االكحسب األ
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لى إىدفت الدراسة  Herman, Dirawan and others8( 2015دراسة ) -92
حث السمككيات المجتمعية لمكقاية مف األمراض المعدية، كعالقتيا بكؿ مف ) ب

معرفة نمط الحياة النظيؼ  معرفة األمراض المعدية، الكقاية مف األمراض المعدية،
لى مجمكعة مف إكالصحي، منع الدافع لألمراض المعدية (، كتكصمت الدراسة 

مراض المعدية ، كاتجاىات الكقاية أف المعرفة بالكقاية مف األ النتائج مف أىميا 8
أف ، ك مف األمراض المعدية تظثر عمى سمكؾ المجتمع لمكقاية مف األمراض المعدية
كما  ،دافع األمراض المعدية ال يظثر عمى سمكؾ الكقاية مف األمراض المعدية

أشارات النتائج إلى أف المعرفة بالنظافة الصحة كالكقاية مف األمراض المعدية يعد 
مىالك  قكيا لعدـ زيادة اإلصابة باألمراض المعدية خاصة السنؿ الرئكم، ان دافع  0حن

إدارة األزمػات  عمػى تعػرؼالإلػى 8 ىػدفت الدراسػة  (9101) سػعاد خضػردراسة  -02
 الكسػطى يػةلدل القيادات اإلدارية فػي المػديريات العامػة لمتربيػة فػي محافظػات العراق

ة اإلحصػػػائية فػػػي إدارة األزمػػػات لػػػدل تعػػػرؼ الفػػػركؽ ذات الداللػػػ، كالكفقػػػان لمراحميػػػا
إلػػػى ، كتكصػػػمت الدراسػػػة (مػػػدة الخدمػػػة ،المديريػػػة)القيػػػادات اإلداريػػػة تبعػػػان لمتغيػػػر8 
عػػدـ كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية فػػي إدارة  : مجمكعػػة مػػف النتػػائج مػػف أىميػػا

األزمػػػػػات فػػػػػي المراحػػػػػؿ8 )اكتشػػػػػاؼ إشػػػػػارات اإلنػػػػػذار، االسػػػػػتعداد كالكقايػػػػػة، احتػػػػػكا  
( تبعػػان لمتغيػػر المديريػػة العامػػة لمتربيػػة، ككجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية ضػػراراأل

عػػػػدـ كجػػػػكد فػػػػركؽ ذات داللػػػػة فػػػػي إدارة ، فػػػػي المراحػػػػؿ8 )اسػػػػتعادة النشػػػػاط، الػػػػتعمـ(
األزمػػػػات فػػػػي المراحػػػػؿ8 )اكتشػػػػاؼ إشػػػػارات اإلنػػػػذار، االسػػػػتعداد كالكقايػػػػة، اسػػػػتعادة 

مػػا تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة فػػي مرحمػػة النشػػاط، الػػتعمـ( تبعػػان لمتغيػػر مػػدة الخدمػػة، بين
 ( سنة910-00ضرار لصالح )احتكا  األ

 بيالتعػػرؼ عمػػى أسػػالإلػػى 8 ىػػدفت الدراسػػة (9114كامػػؿ عبػػد العػػاؿ )دراسػػة   -01
كػػؿ مػػف) الجػػنس، كالمظىػػؿ العممػػي،  أثػػر تعػػرؼ، إدارة األزمػػات لػػدل مػػدرا  المػػدارس
إدارة  بيلمػػدارس ألسػػال( فػػي ممارسػػة مػػدرا  ا ةيػػميكسػػنكات الخدمػػة، كالمنطقػػة التعم

ممارسػػة مػػدرا   : مجمكعػػة مػػف النتػػائج مػػف أىميػػاإلػػى كتكصػػمت الدراسػػة ، األزمػػات
فػػركؽ ذات داللػػة  كجػػكد ،نػػةيإدارة األزمػػات بنسػػب متبا بيألسػػال ةيػػالمػػدارس الحككم
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لممتغيػػػرات  مإدارة األزمػػػات تعػػػز  بيلػػػدل ممارسػػػة مػػػدرا  المػػػدارس ألسػػػال ةيإحصػػػائ
 0راسةىداؼ الدأالمذككرة  في 

إدارة األزمات لػدل القيػادات إلى ىدفت الدراسة 8 (9113ميسكف حياكم )دراسة  -02
اإلداريػػػة فػػػي المػػػديريات العامػػػة لمتربيػػػة مػػػف كجيػػػة نظػػػر مػػػديرم كمػػػديرات المػػػدارس 
دارة األزمػػػات لػػػدل القيػػػادات  الثانكيػػػة، كالتعػػػرؼ عمػػػى العالقػػػة بػػػيف الػػػنمط القيػػػادم كا 

مجمكعة مػف النتػائج مػف أىميػا إلى مت الدراسة اإلدارية في المديريات العامة كتكص
، االنفجػار، االنحسػار(كجكد فركؽ ذات داللػة إحصػائية لمراحػؿ )اإل 8 ، نػذار، التػ ـز

كمرحمػػػػػة  ،كمرحمػػػػػة االنفجػػػػػار ،نػػػػػذارعػػػػػدـ كجػػػػػكد فػػػػػركؽ ذات داللػػػػػة بػػػػػيف مرحمػػػػػة اإل
ـ كالػنمط كجكد فركؽ ذات داللة بيف مرحمة التػزز ، نماط القيادية الثالثةنحسار كاألاإل

 ،كالػػنمط الػػدكتاتكرم ،الػػديمقراطي، كعػػدـ كجػػكد عالقػػة ذات داللػػة بػػيف مرحمػػة التػػزـز
 0كالنمط التسيبي

 التعقيب عمى الدراسات السابقة : 

( دراسػػة عربيػػػة كأجنبيػػػة، كلقػػػد 19لقػػد عرضػػػت الباحثػػػة الدراسػػات السػػػابقة فػػػي )
 كالمعػارؼلمعمكمػات ميػذ االتال المسرح المدرسي فػي إكسػابأشارت الدراسات إلي أىمية 

فػػي ثػػرا  أفكػػارىـ، مػػف خػػالؿ كدكره ، مػػف خػػالؿ النصػػكص كالعػػركض المسػػرحية المقدمػػة
طرح العديد مف القضايا التي تيـ الطالب في إطار القيـ التربكية،  باإلضافة إلػى طػرح 

 العديد مف القضايا االجتماعية كالسياسية كالفكرية كاالقتصادية 0

أمينة ، ( 9104أمينة عامر )كمنيا دراسة العربية كاألجنبية  سات أكدت معظـ الدراك    
  Masoum,Elaha et al، دراسػة (9102) أحمػد نبيػؿ أحمػد، (9102محسػف حسػف )

الخطػػاب المسػػرحي ( عمػػي أىميػػة 2013)  Jacobs, Erin Vivianدراسػػة (، 2013)
كدكر عػػػركض ، فعاليػػػة ممارسػػػة المسػػػرح فػػػي التعمػػػيـالمقػػػدـ فػػػي المظسسػػػات التعميميػػػة، ك 

المسػػرح المدرسػػي فػػي طػػرح القػػيـ كالسػػمككيات االيجابيػػة، كتقػػديـ النمػػكذج االيجػػابي الػػذم 
 يسعى الطالب لالقتدا  بو 0

دراسػػػة أيمػػػف محمػػػد ، ك (9191نيمػػػة صػػػالح عمػػػي )كأتفقػػػت معظػػػـ الدراسػػػات كدراسػػػة   
دراسػػػػػػػة ) ،  (Yulia ,2020دراسػػػػػػػة )  ( ، Sahu, 2020) دراسػػػػػػػة ، (9191)
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Basilaia,Kvavadze,2020) دراسػة ، كkampfa .G and other ,2020)  عمػى )
تنفيػػذ المػػكائح التنظيمػػة كالقػػكانييف النتشػػار فيػػركس ككركنػػا المسػػتجد، كأف تكػػكف ضػػركرة 

صػػػػحة كسػػػػالمة الطػػػػالب كالمػػػػكظفيف عمػػػػى رأس األكلكيػػػػات، كيجػػػػب أف تكػػػػكف خػػػػدمات 
ر فيػركس ككركنػا المسػتجد ، كسرعة انتشػااالستشارة متاحة لدعـ الصحة العقمية لمطالب

 تراجػع أسػمكب التعمػيـ التقميػدم لينتشػر بػدالن ، ك عمػى نظػاـ التعمػيـ (، كت ثيره 04-)ككفيد 
منػػو الػػتعمـ مػػف خػػالؿ االنترنػػت لككنػػو يػػدعـ التعمػػيـ مػػف المنػػزؿ، كبالتػػالي يقمػػؿ اخػػتالط 

 االفراد ببعضيـ 0

زينػػػػب صػػػػالح  أكصػػػػت بعػػػػض الدراسػػػػات بكضػػػػع حمػػػػكؿ ليػػػػذه المشػػػػكمة كدراسػػػػة كقػػػػد   
ركرة تقػديـ البػرامج التكعكيػة لربػات ، بض(9191سالـ ك خركف ) دراسة سحر، ك (9191)

كرفػػػع مسػػػتكيات الػػػكعي بػػػإدارة السػػػمككيات  ،صػػػابة بػػػالفيركساألسػػػر لمتقميػػػؿ مػػػف حػػػدة اإل
ككسػػػػائؿ االعػػػػالـ  ،الكقائيػػػػة اليكميػػػػة مػػػػف الفيػػػػركس مػػػػف خػػػػالؿ مراكػػػػز اإلرشػػػػاد النفسػػػػي

أكصػى البػاحثكف بعقػد دكرات تدريبيػة  ، كماالتابعة لكزارة الصحةكالمنصات اإلليكتركنية 
فػػي مجػػاؿ التعمػػيـ االليكتركنػػي لكػػؿ مػػف المدرسػػيف كالطمبػػة كالمسػػاعدة فػػي الػػتخمص مػػف 
كافػػػة الميعقػػػات التػػػي تحػػػكؿ  نظػػػاـ التعمػػػيـ االليكتركنػػػي المتبػػػع، كضػػػركرة المزاكجػػػو بػػػيف 

 العالي مستقبال0 سات التعميـالتعميـ الكىاجي ك التعميـ االليكتركني في مظس

كجػػدت الباحثػػة  قصػػكر فػػي كسػػائؿ اإلعػػالـ نحػػك التعامػػؿ مػػع أزمػػة فيػػركس ككركنػػا    
( في بدايتو، حيث تـ التعامؿ مع األزمػة عمػي أنيػا سػبؽ 04 –المستجد        ) ككفيد 

تمفزيػػػػكني(،  كمجػػػػرد الحصػػػػكؿ عمػػػػي الخبػػػػر المتعمػػػػؽ باألزمػػػػة أك  -إعالمػػػػي )صػػػػحفي
ذه الظػػاىرة مػػف خػػالؿ عػػدـ السػػيطرة عمييػػا طبيػػان، بػػؿ ككفػػاة العديػػد مػػف أفػػراد التػػركيج ليػػ

الطاقـ الطبػي الػذيف تعػاممكا بشػكؿ مباشػر مػع المصػابيف، ممػا أدل إلػى انتشػار مشػاعر 
طػالؿ المصػطفي كحسػاـ السػعد القمؽ كالخػكؼ بػيف األفػراد، كىػذا مػا أشػارت إليػو دراسػة 

فسػير أسػباب نشػػك  كانتشػار كبػػا  ككركنػا تػػرل كانػت النسػػبة العميػا فػػي ت، حيػث (9191)
إلػػػى اسػػػتيعاب مرحمػػػة الصػػػدمة األكلػػػى كقػػػت نشػػػك   ر" كىػػػك مػػػا يشػػػ طبػػػي بحػػػث أنػػػو "

سناد تفسػيره ا  ، ك يقاؼ عجمة الحياة اليكمية في جميع البمداف تقريبان إالفيركس، كتسببو في 
ت المػػظامرة  سػػباب غيػػر عمميػػة تتعمػػؽ بالماكرئيػػات أك نظريػػاألػػدل كثيػػر مػػف البشػػر إلػػى 
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أشػػػارات نتػػػائج الدراسػػػة إلػػػى أف ىنػػػاؾ ، التػػػي (9191زينػػػب صػػػالح )، كدراسػػػة المعيػػػكدة
%( مػػف ربػػات الألسػػر تعػػاني مػػف مسػػتكيات مرتفعػػة كمتكسػػطة مػػف قمػػؽ االصػػابة 1383)

%( مػػف عينػة البحػث تقػع فػي المسػػتكل 2284ف ىنػاؾ )أبفيػركس ككركنػا المسػتجد، كمػا 
 ائية اليكمية مف الفيركس 0المرتفع الدارة السمككيات الكق

 أوجه االستفادة من الدراسات السابقة:

 الكقكؼ عمى اإلطار النظرم المالئـ ليذه الدراسة0التحديد الدقيؽ لمشكمو الدراسة ك  -0
 صياغة فركض الدراسة بشكؿ عممي يحقؽ أىداؼ الدراسة0 -9
صػػميـ كاالسػػتفادة فػػي تتحديػػد المنػػاىج كاألسػػاليب المسػػتخدمة فػػي ىػػذه الدراسػػات،   -1

 0أدكات جمع المعمكمات، كتصميـ البرنامج المسرحي المقترح
كفػػرت الدراسػػات السػػابقة لمباحثػػة كمػػان مػػف المعمكمػػات النظريػػة مػػف خػػالؿ معرفػػة أىػػـ  -4

 المراجع العربية كاألجنبية التي يمكف االستفادة بيا في الدراسة0

كلػػت بيػػا أزمػػة تختمػػؼ الدراسػػة الحاليػػة عػػف الدراسػػات السػػابقة فػػي الطريقػػة التػػي تنا -2
(، كاسػػتخداـ المسػػرح المدرسػػي لتنميػػة االتجػػاه 04-فيػػركس ككركنػػا المسػػتجد )ككفيػػد 

نحك التعامػؿ مػع األزمػة، حيػث ركػزت  ىػذه الدرسػات عمػى معرفػة  ثػر األزمػة عمػى 
أىميػػة اسػػتخداـ االسػػتراتيجيات المختمفػػة لتحسػػيف التعمػػيـ مػػف خػػالؿ أفػػراد المجتمػػع، 

لنفسػػػية الناتجػػة عػػف إنتشػػػار فيػػركس ككركنػػا المسػػػتجد دراسػػة الضػػغكط ا، ك االنترنػػت
(COVID-19) ،بينمػػػػػػا ركػػػػػػزت الدراسػػػػػػة الحاليػػػػػػة عمػػػػػػى الػػػػػػدكر التكعػػػػػػكم لممسػػػػػػرح ،

دارؾ المخػػاطر كاألثػػار الناجمػػة عنيػػا،  كاسػػتخدامو فػػي كيفيػػة التعامػػؿ مػػع األزمػػة، كا 
 ككيفية التعامؿ مع األزمة، كأساليب مكاجية األزمة 0

الدراسػػػة الحاليػػػة جديػػػدة مػػػف حيػػػث مكضػػػكعيا، كىػػػك معرفػػػة  كممػػػا سػػػبؽ يتضػػػح أف    
نحػػػك  تمميػػػذات الصػػػؼ األكؿ األعػػػدادمالمسػػػرح المدرسػػػي فػػػي تنميػػػة اتجاىػػػات فاعميػػػة 

، ككػذلؾ العينػة التػي سػتجرم عمييػا الدراسػة، التعامؿ مع األزمات" أزمة ككركنػا نمكذجػا"
قػػائـ عمػػى المسػػرح  كىػػـ تمميػػذات الصػػؼ األكؿ األعػػدادم، كىػػذا يتطمػػب تصػػميـ برنػػامج

 المدرسي يناسب اليدؼ الرئيس لمدراسة0

 



 

831 

2021 يوليوـ  والثالثون الخامسـ العدد  السابعالمجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 :فروض البحث 
المجمكعػػػة  ميػػػذاتكجػػػد فػػػركؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية بػػػيف متكسػػػطات درجػػػات تمت -0

المجمكعػػػػة  ميػػػػذاتالتجريبيػػػػة )أ( التػػػػي قامػػػػت بتمثيػػػػؿ العػػػػركض المسػػػػرحية، كتم
ألزمػػات  الضػػابطة )ب( فػػي القيػػاس البعػػدم لمقيػػاس االتجػػاه  نحػػك التعامػػؿ مػػع ا

أسػاليب مكاجيػة  ،اآلثار المترتبة عف األزمػةإدراؾ  ،كأبعاده ) االحساس باألزمة
 األزمة(  لصالح المجمكعة التجريبية )أ( 0

المجمكعػػػة  ميػػػذاتكجػػػد فػػػركؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية بػػػيف متكسػػػطات درجػػػات تمت -9
 التجريبيػػة )أ(، التػػي قامػػت بالتمثيػػؿ، فػػي القياسػػيف القبمػػي كالبعػػدم عمػػى مقيػػاس

اآلثػػار إدراؾ  ،االتجػػاه  نحػػك التعامػػؿ مػػع األزمػػات  كأبعػػاده ) االحسػػاس باألزمػػة
 أساليب مكاجية األزمة( لصالح القياس البعدم0 ،المترتبة عف األزمة

المجمكعػة  اتذميػذات داللػة إحصػائية بػيف متكسػطات درجػات تمال تكجد فركؽ  -1
 عة التجريبية 0في القياسييف البعدم كالتتبعي لدل المجمك  التجريبية )أ(

قتػػرح فػػي تنميػػة اتجػػاه التالميػػذ نحػػك التعامػػؿ متكجػػد فعاليػػة لمبرنػػامج المسػػرحي ال -4
مػػػػع األزمػػػػػات عمػػػػى مقيػػػػػاس االتجػػػػاه  نحػػػػػك التعامػػػػؿ مػػػػػع األزمػػػػات  كأبعػػػػػاده ) 

 أساليب مكاجية األزمة(0 ،اآلثار المترتبة عف األزمةإدراؾ  ،االحساس باألزمة

   :اإلطار النظري لمبحث
 رسيدحث األول : المسرح المالمب

 مفىوم المسرح المدرسي - أوالً 

"حصػػيمة ممارسػػة التمميػػذ أك الطالػػب ليكايتػػو لمفػػف  يعػػرؼ المسػػرح المدرسػػي عمػػى أنػػو   
المسػػرحى فػػى المدرسػػة كتدربػػو عمػػى أدا  بعػػض الميػػارات، كبتعبيػػر أخػػر ىػػى جػػز  مػػف 

بات عمػى األدا  الصػكتى نشاطو الدراسي، كحضكره لمدركس كالمحاضػرات الفنيػة كالتػدري
ككػػػذلؾ تدريبػػػو عمػػػى بعػػػض األدكار كالبركفػػػات، كىػػػى الخبػػػرات التػػػى  كالتعبيػػػر الحركػػػي،

 (.82 .0.9،عمرك دكاره ) ستظؿ كتستمر معو طكاؿ حياتو "



 

832 

2021 يوليوـ  والثالثون الخامسـ العدد  السابعالمجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

"تكظيػؼ النشػاط المسػرحي داخػؿ  عمى أنػو (811 9112) كعرفو كماؿ الديف حسيف    
اىػػب الفنيػػة، كتنميتيػا، كالمسػػاعدة فػػى العمميػػة المظسسػات التعميميػػة، بيػػدؼ اكتشػاؼ المك 

 0التعميمية، مف خالؿ ما يعرؼ بمسرحة المناىج " 

 مبسػػط بشػػكؿ كجماليػػان  فنيػػان  تكظيفػػان  الػػدراما نظريػػة تكظيػػؼ أنػػو عمػػى" كعػػرؼ أيضػػان      
 العديػػد تحقيػؽ فػي الرئيسػػية العكامػؿ مػف فيػػك لػذا عنصػر، مػػف ألكثػر المشػاركة يسػتدعي

 (804  9112كاظـ، )غساف"  كالتربكية كالترفييية عميميةالت األىداؼ مف

 مراحػػؿ فػػي الطالػػب تمّكػػف التػػي كالفعاليػػات البػػرامج أىػػـ مػػف كتػػـ تعريفػػو عمػػى "أنػػو كاحػػدان 
 كتنميتيػا، قدراتػو إكتشػاؼ عمػى كتعينو ك مالو طمكحاتو عف التعبير مف المختمفة طفكلتو

 كينّمػػي التمقػػي، عمميػػة فػػي حػػكاسال جميػػع يشػػرؾ فػػف فالمسػػرح ىػػك ذلػػؾ، فػػي غرابػػة كال
8  9114 الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحات، ابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراىيـ)0 الجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالي لمتمميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذ الجانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب كيصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقؿ

-https://hona.ahlamontada.net/t187 8(URI  

أمػػػا المسػػػػرحية المدرسػػػية عرفػػػػت عمػػػػى أنيػػػا " ىػػػػي مجمكعػػػػة مػػػف النشػػػػاطات المسػػػػرحية 
تى تقدـ فييا المدرسة أعماال مسرحية لجميػكر يتكػكف مػف الػزمال  كاألسػاتذة بالمدارس ال

كأكليا  األمكر ، كىي التي تعتمد أساسا عمى اشػباع اليكايػات المختمفػة لمطمبػة كالتمثيػؿ 
 قشػػكع ىػػيالت،) كالرسػػـ كالمكسػػيقي ، كػػؿ ذلػػؾ تحػػت إشػػراؼ معمػػـ التربيػػة المسػػرحية  "

 0(8905  0..0  ،ميادة مصطفى 

 عمى األجياؿ ت ثيران  كأسرعيا األنشطة أبرز مف المدرسي المسرح يعد سبؽ ما ضك  كفي
 نػكاحي مػف بػو يمتػاز كمػا الحركػي، كاألدا  الحػكار فػي جمالية مف بو يزخر لما الناشئة،
 تعزيػػز فػػي تسػػيـ التػػي كغيرىػػا، الحركيػػة كالمػػظثرات كالمكسػػيقى كاإلضػػا ة ىامػػة تشػػكيقيو

 الػنص بتعمـ إلتزامو  خالؿ مف المدرسية المسرحيات في كتومشار  خالؿ مف التمميذ أدا 
لقا ه، كحفظو  اإلرشادات مف العديد  يتبع المسرحية عمى التماريف أثنا  أنو عف فضالن  كا 
 أك لممشيد المناسبة الحركة أك المسرح عمى الحركة طريقة مناقشة لو يتيح مما الحركية،
بػدا  الحػكار عمػى رةالقػد لديػو يعػزز ممػا يقكليػا، التػي العبارة  يفّكػر عمػا كالتعبيػر الػرأم كا 
 0فيو
 

https://hona.ahlamontada.net/t187-
https://hona.ahlamontada.net/t187-


 

833 

2021 يوليوـ  والثالثون الخامسـ العدد  السابعالمجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 وظائف المسرح المدرسي  - ثانياً 

 يمكف تكظيؼ المسرح المدرسي في ثالثة مجاالت ىي 8

 ؛المجال التربوي - أ

يعد المسرح المدرسي امتدادا لعنصػر المعػب الػدرامى عنػد الطفػؿ، ككسػيمة فعالػة  -0
كمكاىبػو، كتتنػكع أنشػطة المعػػب  تسػاعد الطفػؿ عمػى اكتشػاؼ ذاتػو كتنميػػة خيالػو

الػػػػدرامي عنػػػػد األطفػػػػاؿ مػػػػف حيػػػػث شػػػػكميا كمضػػػػمكنيا كطريقتيػػػػا كمنيػػػػا المعبػػػػة 
 المسرحية التى ييكاىا األطفاؿ 

" يعد المسػرح مػر ه لعػالـ الطفكلػة ككسػيمة فنيػة لمكشػؼ عػف أعمػاقيـ كمشػاعرىـ  -9
لبنا  لشخصية كنكازعيـ كتكجياتيـ، فيك أداة تعميمية كتربكية كترفيييو كتثقيفية 

الطفػػؿ، ذلػػؾ فالبػػد مػػف إسػػياـ حضػػارل كثقػػافي تنػػكيرم كتعميمػػي يحققػػو المسػػرح 
 (89.1 9776  ،أ0ؼ النجتكف)فى بيئاتو المناسبة لمعرض عمى األطفاؿ " 

مسػػاعدة التالميػػذ عمػػى اكتسػػاب القػػيـ كالعػػادات السػػمككية السػػكية التػػى يرتضػػييا  -1
لمسػػػرح المدرسػػػي فػػػى تحقيػػػؽ ىميػػػة اأمػػػف خػػػالؿ  التعػػػرؼ عمػػػى دكر ك  المجتمػػػع

  0األىداؼ التعميمية

حيػػث" اعتبػػر القػػائمكف عمػػى العمميػػة التعميميػػة  ،كسػػيمة لخمػػؽ المػػكاطف الصػػالح -4
المسػػرح المدرسػػي كسػػيمة لخمػػؽ المػػكاطف الصػػالح، فيػػك النشػػاط اإلبػػداعي الػػذم 

خاصػة أف ك  ،الجامعػةإلػى يفي بإحتياجػات الػنش  كاألطفػاؿ مػف بػدايات التعمػيـ 
لمدرسي يتضح دكره األكثر فاعمية عمى األطفػاؿ ألنتشػاره كتكاجػده فػى المسرح ا

كتشػػاىد  ،كػػؿ مدرسػػة بالمدينػػة كالقريػػة حتػػى النجػػكع، فاألطفػػاؿ جميعيػػا تشػػارؾ
لحػػػب  حقيقػػػان  المسػػػرح فػػػي الفصػػػؿ أك المدرسػػػة، ىػػػذا األنتشػػػار الػػػذم كلػػػد تػػػ ثيران 

عمػػػػى األطفػػػػاؿ لممسػػػػرح أكثػػػػر مػػػػف تػػػػ ثير مسػػػػرح الطفػػػػؿ الػػػػذم يركػػػػز عركضػػػػو 
 (890  5..0 ،فاطمة يكسؼ)العاصمة " 
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  ؛المجال النفسي أو العالجى  - ب

بعػػض جكانػػب السػػمككيات الناتجػػة عػػػف كتيػػذيب " يسػػاىـ المسػػرح فػػى عػػالج    -0
مثػػػػػؿ 8 سػػػػػمكؾ الخجػػػػػؿ أك االضػػػػػطراب االجتمػػػػػاعى كالنفسػػػػػي كتعػػػػػديؿ السػػػػػمكؾ 

 األنطكا  أك العدكاف0 

تعميميػػػػػا السػػػػػمككيات يعمػػػػػؿ المسػػػػػرح عمػػػػػى صػػػػػقؿ شخصػػػػػية التمميػػػػػذ كتيػػػػػذيبيا ك  -9
باإلضػافو ، مما يساعده عمى األندماج كالتفاعؿ بإيجابيو مع مجتمعػو ،اإليجابية

ككنػػو النػػكاه األكلػػى التػػى تػػزكد الحركػػة المسػػرحية فػػى المجتمػػع بكػػكادر فنيػػة إلػػى 
8  9119 نكاصػػرة، جمػػاؿ )متميػػزة كانػػت بػػدايتيـ مػػف خػػالؿ المسػػرح المدرسػػي "

93) 

ره الفعػػاؿ فػػي نفػػكس األطفػػاؿ ال يعادلػػو تػػ ثير فػػي دكر العػػرض المسػػرحي كتػػ ثي -1
مظسسة  خرل فنية أك تعميمية، ألـ مػا يتعممػو الطفػؿ، كمػا يتػكفر لػو مػف معرفػة 
مقركنة بالمتعة أثنا  معايشة التجربة المسرحية، يبقي أثره في نفسو مصاحبا لػو 

لحفػظ ، بعكػس مػا قػد يتعممػو فػي قاعػة الػدرس بػالتمقيف، كافي رحمة حياتو طكيالن 
 (843 9773، شكقي خميس) فسرعاف ما قد يمقي في طي النسياف" 

 كقػػػػػدراتيـ، التالميػػػػػذ، مكاىػػػػػب تنميػػػػػة كنشػػػػػاط فػػػػػي كيسػػػػػاىـ المسػػػػػرح المدرسػػػػػي -4
 المدرسػػػػي المسػػػػرح خػػػػالؿ مػػػػف التالميػػػػذ حيػػػػث يسػػػػتطيع كميػػػػكليـ، كاتجاىػػػػاتيـ،

 شػاىيف عمػاد" )الفصػؿ داخػؿ تعمميػا يصػعب تعميميػة كمكاقػؼ خبرات، اكتساب
، 9114  8101) 

 ؛المجال التعميمي  -ج

كسػػيمة فعالػػة مػػف كسػػائؿ التربيػػة كالتعمػػيـ، حيػػث يسػػتخدـ  يعػػد المسػػرح التعميمػػي -0
نشػػػاطات مختمفػػػة محكرىػػػا النشػػػاط التمثيمػػػي ليتكحػػػد الطفػػػؿ مػػػع دكر معػػػيف فػػػي 
مكقػػؼ معػػػيف، كذلػػػؾ باالعتمػػاد عمػػػي تجربػػػة كقػػػدرة الطفػػؿ الشخصػػػية مػػػف أجػػػؿ 

مػػد بشػػكؿ أساسػػي عمػػي قػػدرة الطفػػؿ الحركيػػة، د ، بحيػػث يعتحػػدىػػدؼ تعميمػػي م
 (8044  0.90 ،إيماف خضر، نجكل سميـ) كاالنفعالية، كالصكتية " 
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كيرتبط فيـ التالميذ لممسرح المدرسي، بكصفو كسيمة  لتحقيػؽ األقنػاع التعميمػي  -9
بػراز  بإسمكب أكثر إثارة كتشكيؽ يتيح الفرصة أماـ التالميذ مف اشػباع ميػكليـ كا 

  0 مية اتجاىاتيـ نحك األنشطة التعميمية كاألىتماـ بيامكاىبيـ كتن

 فػػػي تشػػػارؾ التػػػي التربكيػػة، الكسػػػائؿ أىػػػـ  مػػػف المدرسػػي المسػػػرح أف يتضػػػح سػػػبؽ كممػػا
 النػػكاحي مػف كمتكامػؿ متػػكازف بشػكؿ التعميميػة مػػراحميـ كػؿ كفػي األجيػػاؿ، تنشػئة عمميػة
 بو0 كترتقي تمعالمج تخدـ كنكاة أساس ليككنكا كالعقمية كالجسمية الفكرية

 أوداف المسرح المدرسي  - ثالثاً 

 8 إلىكييدؼ المسرح المدرسي بكجو عاـ 

اكسػػػاب التالميػػػذ القػػػيـ األخالقيػػػة كالتربكيػػػة عػػػف طريػػػؽ بعػػػض الشخصػػػيات السػػػكية  -0
 0كالتى تصبح قدكة ليـ  ، الناجحة

كالكشػػػؼ عػػػف قػػػدرتيـ  ،كصػػػقؿ مكاىػػػب التالميػػػذ تػػػدريب التالميػػػذ عمػػػى فػػػف اإللقػػػا ، -9
 ية، كصقؿ شخصياتيـ ،تنمية قدرتيـ عمى مكاجية اآلخريف 0الفن

كتزكيػد التالميػذ بالعديػد مػف  الكشؼ عف المفاىيـ التي تيـ األطفػاؿ بشػكؿ خػاص،  -1
تنميػػػة حاسػػػة التػػػذكؽ الفنػػػى عػػػف طريػػػؽ االىتمػػػاـ بكافػػػة العناصػػػر كالمفػػػردات الفنيػػػة 

 ضا ة0المكمممة لمعرض كالمكسيقى كالديككر كالمالبس كاألكسسكار كاإل

كسر الحاجز النفسي عف طريؽ تنمية عادة األنتباه كالتركيز مف خالؿ طػرح بعػض  -4
األسػػػػػئمة، كطمػػػػػب البحػػػػػث عػػػػػف إجابػػػػػات مػػػػػف خػػػػػالؿ العػػػػػرض لخبػػػػػرات كالمعمكمػػػػػات 

 0كالمعارؼ التى تزيد مف حصيمتو المغكية 

كتنميػػػػة ميػػػػارات  ،كتحمػػػػؿ المسػػػػئكلية ، تػػػػدريب التالميػػػػذ عمػػػػى القيػػػػاـ بػػػػدكر القيػػػػادة -2
 ة 0الجماع

اشػػباع شػػغؼ التالميػػذ كحػػبيـ لممغػػامرات، كالعمػػؿ عمػػى تفريػػ  شػػحناتيـ األنفعاليػػة،   -1
 كاستثمار طاقتيـ كتكجيييـ لالتجاه الصحيح 0

 0 التدريب عادة عمى الذىاب لممسرح كاإللتزاـ بتقاليد المشاىدة  -2
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 : سمات المسرح المدرسي :  رابعاً 

تسػتخمص الباحثػة  ،كأىدافو ،كأىميتو ،مف خالؿ التعرؼ عى مفاىيـ المسرح المدرسي  
 بعض سمات المسرح المدرسي كىي 8 

، كلغكيػػػػان  كاجتماعيػػػػان  كنفسػػػػيان  يتناسػػػػب المسػػػػرح المدرسػػػػي مػػػػع نمػػػػك األطفػػػػاؿ عقميػػػػان   -0
 كمالئمتو لحاجات كقدرات األطفاؿ فى كؿ مرحمة عمرية 0

 0تكافر عنصر التشكيؽ كاألثارة عند إعداد كاختيار المسرحية المدرسية  -9

كـ المسرح المدرسي بالت ثير االيجابي عمى التالميذ مف خالؿ تقديـ نمػكذج القػدكة يق -1
 الحسنة 0

حسػػاس قػػكل بالعادلػػة إلكػػى تنمػػى عنػػد التالميػػذ  النيايػػة العادلػػة لممسػػرحية المدرسػػية  -4
 كالخير كالثكاب كالعقاب كالصدؽ0

رىػا كقػت كالممؿ حتػى يبقػى أث ،يجب أف تخمك جمؿ المسرحية المدرسية مف االطالة -2
 طكيؿ فى نفكس التالميذ 0

 ي0اضافة جك مف المرح كالبيجة ، لتخفيؼ مف الرتابة كالممؿ داخؿ الفصؿ الدراس  -1

 المدرسي؛  المسرح خالل من تمارس أن يمكن التي األنشطة أنواع –خامسًا 

المسرح المدرسي كنشاط النشاط  المسرحي، يمارسو الطالب كيتدربكف مف خاللو عمػى  
كمكاجيػة  ،كالتمثيػؿ ،كالنشػيد ،كالخطابة ،نكاع متعددة مف فنكف األدا ، كاإللقا ممارسة أ
بكسػائؿ  ـكانفعػاالتي ـكالقدرة عمػى تجسػيد الشخصػيات، معبػريف عػف أحاسيسػي ،الجميكر

كتحمػػػؿ  ،يتػػػيح لمطػػػالب الفرصػػػة لممارسػػػة العمػػػؿ الجمػػػاعي كبػػػذلؾ  ،التعبيػػػر المختمفػػػة
باإلضػػافة  المدرسػػية،  االسػػتفادة مػػف خػػدمات البيئػػةالمسػػظكلية، كتعمػػـ ميػػارات التنظػػيـ ك 

8 7..0) إسػػػػرا  صػػػػبحي، المعرفيػػػػة"  كصػػػػقؿ ميػػػػاراتيـ الحركيػػػػة  إبػػػػراز قػػػػدراتيـإالػػػػى 
https://shanaway.ahlamontada.com/8URI) 

 لعبػػو أثنػػا  كاسػػع نطػػاؽ عمػػى المعرفيػػة العمميػػات مػػف بالعديػػد يقػػكـ أف التمميػػذ كيسػػتطيع 
 الصػكر يسػتدعى كمػا، الجديػدة األلعػاب استكشػاؼ عمػى قدرتو خالؿ مف كذلؾ، الدرامي

https://shanaway.ahlamontada.com/:URI
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 خػالؿ فمػف لػذلؾ، السابقة خبراتو فى مر بيا  أف سبؽ كأشيا  أحداث تمثؿ التي الذىنية
 التػػي المغكيػػة مياراتػػو فيػػو يسػػتخدـ كاضػػح معرفػػي بنشػػاط الطفػػؿ يقػػكـ النشػػاط المسػػرحي

 أللعػػاب رمػػكز شػػبو أشػػيا  كبػػيف، أدكار مػػف يمعبػػو مػػا تجػػاه انفعاالتػػو معبػػران عػػف، أتقنيػػا
األنشػػػػطة التػػػػي يمكػػػػف أف حيػػػػث تتعػػػػدد  ،  ( 8193  9764،  ميمػػػػر سػػػػكزانا) "مختمفػػػػة

 تمارس مف خالؿ المسرح كاآلتي 8 

 األدكار؛ تمثيؿ   -9
 التمميػذ يقػكـ كفييػا، ةمختمفػ لشخصػيات متعػددة مكاقػؼ تتضػمف التػي المسرحية تمؾ ىي

 مثػػػؿ8، المسػػػرحية فػػػي أدكراىػػػا كتمثيػػػؿ، المحاكػػػاة خػػػالؿ مػػػف الشخصػػػيات تمػػػؾ بتجسػػػيد
 كحػػى مػػف اخػػرل شخصػػية أم أك المعمػػـ أك المينػػدس  أك الطبيػػب لػػدكر التمميػػذ محاكػػاة
 الكاممػػػػة الحريػػػػة المعمػػػػـ يتػػػػرؾ حيػػػػث(، 69-.86 9..0،  القرشػػػػي أميػػػػر" )  المجتمػػػػع
 مثػؿ الػدرامي، لمنشػاط التخطػيط المسػبؽ دكف ما أك شخصػية مػا، كرد تقديـ في لمتالميذ
 كحػػى مػػف اخػػرل شخصػػية أم أك المعمػػـ أك المينػػدس  أك الطبيػػب لػػدكر التمميػػذ محاكػػاة
 0  المجتمع

 ، اإليمائي التمثيؿ -0
عػػادة ،الكاقػػع مككنػػات تفتيػػت فػػي دكره كيػػتمخص، الرمزيػػة الفنػػكف أحػػد ىػػك  مػػف تركيبيػػا كا 

 يػتـ حػكار بػدكف الػدرامي ىػذا النشػاط تنفيذ كيتـ ،معينة رمزية كاتبحر  متفؽ نظاـ خالؿ
 كالرمػػكز، كاإلييػػاـ، كاإليحػػا ، لالتصػػاؿ كػػ داة الجسػػد عمػػى يعتمػػد حيػػث، المشػػاركيف بػػيف
 بالتمثيػؿ التعبيػر مرحمػة الػى يصػؿ حتػى بمػرحمتيف التمميػذ يمر أف كيجب تعبيراتو، كفيـ

 تصػػػرفات كت مػػػؿ )مالحظػػػة 8 كىمػػػا( 850  .977،  كاسػػػانيممي فايريتسػػػيك، )الصػػػامت
 مػػف الجسػػـ عمػػى ، كالسػػيطرة الػػذاكرة فػػي كتخزينيػػا، الحركػػة كتصػػنيؼ لتحميػػؿ، اآلخػػريف
   كالمحاكاة(0 التعبيرية األلعاب خالؿ

 تمثيؿ الدكر المحكـ؛ -1
 بػػيف تجمػع التػي، الكاقعيػة المكاقػػؼ مػف لمكقػؼ مثػاؿ أك نمػػكذج عمػؿ عػف عبػارة ىػي   
 مكاقػؼ مػف مكقػؼ فػي ككػ نيـ، األدكار التالميػذ يػظدم ك ،مشػكالتال كحػؿ األدكار لعب
 يقػكـ الػدكر تمثيػؿ مف النكع ىذا كفي(، 8900  9775، القرشي أمير" ) الحقيقية الحياة
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 كيحفػظ، التالميػذ عمػى األدكار كتحديػد كتكزيػع المسػرحي، نػص بإعػداد  كالتالميػذ المعمـ
 اآلخػػريف، التالميػػذ أمػػاـ الػػنص سػػيدبتج يقكمػػكف ثػػـ كمػػف لػػو، المخصػػص دكره مػػنيـ كػػؿ
 تطمػب، بعنايػة مخصصػة بخبػرات الطػالب تزكيػد فػي لمغايػة فعػاؿ يككف قد النشاط كىذا

 بالمكقؼ التمثمي0 المتعمؽ الكاقع حدكد في تمثيميا

 ؛ الحية المكحات -2
 المجػك  دكف معينػة بيئػة أك، طبيعي منظر أك لصكرة محاكاة أك تقميد عف عبارة كىى   
ضا ة مالبس عرضيا في كيستخدـ، الكالـ داـاستخ الى ، كديكػكر، كخمفيػة، كمنػاظر، كا 

 0 لمكاقع أقرب لتككف، كمكسيقى

  ؛( دراما السكسيك)  االجتماعية المشكالت تمثيمية -3
 ككسػػيمة، فيػػو المرغػػكب االجتمػػاعي السػػمكؾ مػػف نػػكع لتعمػػيـ التمثيميػػات تمػػؾ  كتسػػتخدـ"  

 كتتنػاكؿ،  المجتمػع داخػؿ تحػدث التي،  المعاصرة االجتماعية المشكالت لمعالجة فعالة
،  كمكاقػؼ أكضاع مف تتضمنو بما االجتماعية المشكالت مف مشكمة التعميمية التمثيمية

،  الرشػػػػيد عبػػػػد داليػػػػا" ) كمكضػػػػكعاتو الفػػػػرد كمشػػػػكالت، التقميديػػػػة المجتمػػػػع كأخالقيػػػػات
،0.90  849 ) 

 ؛( دراما السيكك) النفسية المشكالت تمثيمية -4
 كأغػػػػراض،  كالعالجيػػػػة التشخيصػػػػية لألغػػػػراض التمثيميػػػػات مػػػػف النػػػػكع ىػػػػذا يسػػػػتخدـك    

 التالميػػذ لػػدل النفسػػية المشػػكالت بعػػض كعػػالج، المدرسػػة فػػي النفسػػي كاإلرشػػاد التكجيػػو
 0 كاالنطكا  كالخجؿ

 ؛ الحرة التمثيمية -5
 بفعػػؿ التقيػػد دكف مكضػػكع، أك قصػػة بتمثيػػؿ الحػػرة المسػػرحية فػػي التالميػػذ يقػػكـ حيػػث" 

 كيمكػػػف، كالتػػػدريب الحفػػػظ عمػػػى ايضػػػان  االعتمػػػاد كدكف، معينػػػة أدائيػػػة حركػػػات أك معػػػيف
 كحسػػػػف ،التعبيػػػػر إجػػػادة مػػػػف ليػػػػـ تتيحػػػو لمػػػػا، بيػػػػا القيػػػاـ المسػػػػتكيات بمختمػػػػؼ لمتالميػػػذ
 بصػػػػكرة كالتنفيػػػػذ التخطػػػػيط فػػػػي الجمػػػػاعي كالعمػػػػؿ، التعػػػػاكف عمػػػػى معتمػػػػديف، التصػػػػرؼ
 القػػػدرة كاكتسػػػاب  الخيػػاؿ، تنميػػػة عمػػػى القػػدرة ذالتالميػػػ تكسػػػب الحػػرة فالتمثيميػػػة ،جماعيػػة
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" كالفنػػا  الدراسػػة كحجػػرة كالمسػػرح مكػػاف أم فػػي عرضػػيا كيمكػػف، الشػػفكم التعبيػػر عمػػى
 ( 8530  6..0،  المكح أحمد، عفانة عزك)

 ؛ المسرحية  -6
 كنسػػػؽ أدكارىػػا كحفظػػػت، اعػػدادىا سػػػبؽ ركايػػة بتمثيػػػؿ التالميػػذ فييػػػا يقػػكـ التػػػي كىػػى " 

 كيكتسػػب، الػػنص عػػف الخػػركج مػػف كيمنػػع بالػػدكر، التمميػػذ يمتػػـز أف جػػبي حيػػث، أداظىػػا
 قاعػػػػػة أك، المػػػػػدرج  التمثيػػػػػؿ مكػػػػػاف يكػػػػػكف كقػػػػػد، كالفيػػػػػـ التعبيػػػػػر عمػػػػػى القػػػػػدرة التمميػػػػػذ

 (849 مرجع سابؽ، الرشيد عبد داليا") الدراسي الفصؿ أك، االحتفاالت

 المعػدة النصكص ضبع تقديـ مف خالؿ  المسرحية نمط اعتمدت الدراسة عمى  كلقد   
كسػػػمككية، لمتعػػرؼ عمػػػى  كتعميميػػة تربكيػػػة قػػيـ مضػػػمكنيا فػػي تحمػػػؿ كالتػػي كفنيػػػان، لغكيػػا  

مفيػـك أزمػة فيػػركس ككركنػا، كخصائصػو، ككيفيػػة التعامػؿ مػع الفيػػركس إذا ظيػرت أحػػد 
  الفنية كاالساليب القكاعد إطار عف يخرج ال فنى بشكؿ  المكضكع عرض أعراضو، كيتـ

 كتحديد سرحية، باإلضافة إلى نمط تمثيؿ الدكر المحمكـ مف خالؿ تكزيعالم العممية فى
بعمػؿ   يقكمػكف ثػـ كمف لو، المخصص دكره منيـ كؿ لكي يحفظ، التالميذ عمى األدكار

اآلخػػريف(، كتػػـ  الجميػػكر )التالميػػذ أمػػاـ الػػنص كعرضػػو  التػػدريبات المسػػرحية، لتجسػػيد 
يبات كالبركفػػات المسػرحية، قبػػؿ عرضػػيا اسػتخداـ حجػػرة الفصػؿ الدراسػػي فػػي عمػؿ التػػدر 

 عمى خشبة المسرح المدرسي0

 المسرح المدرسيأخصائي دور  - اً سادس

 ىناؾ مجمكعة مف الخطػكات التػى يمكػف لممعمػـ أتباعيػا عنػد اسػتخداـ المسػرح المدرسػي
  8كاآلتى  (8032 9104عامر،  )أمينة

 .  اختيار النص المناسب لطبيعة التالميذ -0

مخرج عمى إثارة الخيػاؿ العممػى لمتالميػذ مػف خػالؿ اإللمػاـ بمبػاد  فػف قدرة المعمـ ك -9
الديككر كالمالبس كأساليب التنكر، كالتمكف مف أسػاليب األتصػاؿ المختمفػة الخاصػة 

 . بالتالميذ



 

840 

2021 يوليوـ  والثالثون الخامسـ العدد  السابعالمجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

التػػى  ،بعػػاد الشخصػػيةأسػػاس مالمػػح ك أعمػػى  كتػػدريبيـ (،اختيػػار التالميػػذ )الممثمػػيف -1
 0فنية لمتالميذ كتنميتيا يظدييا مف خالؿ مراعاة القدرات ال

كالمشػػاركة فػػى التمثيػػؿ عنػػدما يتطمػػب األمػػر  ،البحػػث عػػف قػػدرات التالميػػذ كاكتشػػافيا -4
  . ذلؾ

األىتمػػاـ باإليقػػػاع العػػػاـ كالحركػػة المسػػػرحية مػػػع مراعػػاة التسمسػػػؿ الزمنػػػى كالمنطقػػػى  -2
  لألحداث، كمدل مالئمة الصياغة الدرامية مع مستكل فيـ التالميذ 0

بؽ يتضػػػح أف التكظيػػػؼ األمثػػػؿ لممسػػػرح المدرسػػػي المبنػػػي عمػػػى كفػػػي ضػػػك  مػػػا سػػػ
التخطيط اليػادؼ البنػا  كفػؽ منيجيػة مدركسػة لتحقيػؽ اليػدؼ المنشػكد منػو كالرظيػة 
الثاقبة مف منفذييا؛ كيعكد ذلؾ بالنفع عمػى شخصػية الطفػؿ كمػدل تكيفػو مػع بيئتػو، 

 ك ما يحيط مف حكلو 0

 ع األزماتاالتجان نحو التعامل م المبحث الثاني:
 مفىوم االتجان نحو التعامل مع األزمات -أوالً 

فػالمتعمـ الػذم حبػاه اهلل بقػدرات  –في العممية التعميمية  ميمان  تعمب االتجاىات دكران      "
قػد يكاجػو بعػض الصػعكبات  –عقمية عالية كالزمة لمنجاح في أم مجاؿ مجاالت الحيػاة 

 الممػػؾ عبػػد8 ) الدراسػػة أك المػػادة التعميميػػة " كذلػػؾ بسػػبباتجاىاتو السػػمبية نحػػك ،التعميميػػة
 (811 9101 مسفر، بف

"حالػة مػف االسػتعداد العقمػي التػي تكلػد تػ ثيران ديناميػان فػي اسػتجابة  عرؼ االتجاه ب نوك    
قرارتو المناسبة سكا  أكانت بالرفض أـ االيجاب فيمػا يتعػرض  اتخاذالفرد، كتساعده في 

 (2، د0ت 8  عمى الجمؿ المقانى& حسيف" )لو مف مكاقؼ كاستجابات

ب نو "ىك المكقؼ الذم يتخذه الفرد أك االستجابة التي يبدييا إزا   أيضان  كعرؼ االتجاه  
معيف أك حدث معيف أك قضية معينة إما بالقبكؿ أك الرفض أك المعارضة، نتيجػة  شي 

دث أك مػػركره بخبػػرة معينػػػة أك بحكػػـ تػػػكافر ظػػركؼ أك شػػػركط تتعمػػؽ بػػػذلؾ الشػػ  ) الحػػػ
 (831  9111، زينب الجمؿ &حسف شحاتو ) "  (القضية
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" معتقػدات ، كتػـ تعريفيػا عمػى أنيػا كىناؾ مف يرل ب ف االتجاىات معتقدات ثابتػة      
 8Nur sir (24ثابتػو تكتسػب عػف طريػؽ الخبػرة نحػك بعػض المكضػكعات كالمكاقػؼ "

maci , 2010 ) ما  شي عرفية إزا  كم ف االتجاىات تكجيات كجدانيةأكىناؾ مف يرل
 (28Helen ,C ,& Paul ,A ,2010" )  أك فكرة أك شخص أك مكقؼ معيف

لعديػػػد مػػػف المتخصصػػػكف فػػػي مجػػػاؿ عمػػػـ الػػػنفس تبػػػايف أرا  اكيتضػػػح ممػػػا سػػػبؽ       
االتجاىػػات، قػػد يرجػػع إلػػى مفيػػـك د يػػكالتربيػػة كالعمػػكـ االجتماعيػػة فػػي تعػػريفيـ حػػكؿ تحد

فقػد يكػكف  ،ـ، أمػا االتجػاه نحػك التعامػؿ مػع األزمػاتاختالؼ األطر الفكرية الخاصػة بيػ
االسػػتجابة لمكضػػكع مػػا أك مكقػػؼ محػػدد ىػػك فػػي حػػد ذاتػػو أزمػػة، كىنػػا يعبػػر اتجػػاه الفػػرد 
نحك أزمة ما سكا  بالقبكؿ أك الرفض عف مكقؼ الفرد كميكلو تجاه األزمػة، ألف االتجػاه 

 ا الفرد 0يعبر عف تكجو كجداني أك معرفي نحك األزمة التي يتعرض لي

 طبيعة االتجاوات - ثانياً 

-843 .0.9عبػػد الممػػؾ بػػف مسػػفر )ك (، 8945 5..0أتفػػؽ كػػال مػػف خميػػؿ المعايطػػة )
  كاآلتي8عمى تحديد طبيعة االتجاىات  (44

التطرؼ 8 أم درجة قرب االتجاه مف التطرؼ اإليجابي كبعده عف التطرؼ العكسي  -0
 0أك السمبي

حتػػكل أك المضػػمكف عنػػد االفػػراد أصػػحاب المضػػمكف 8 كيقصػػد بػػو درجػػة كضػػكح الم -9
 0االتجاه

ىػػك  فينػػاؾ مػػا ،كضػػكح المعػػالـ 8 كيقصػػد بػػو بػػ ف االتجاىػػات تتفػػاكت فػػي كضػػكحيا -1
 0غامض كىناؾ ما ىك ،كاضح المعالـ كالتفاصيؿ

كمقػػػدار التكامػػػؿ  ،االنعػػػزاؿ 8 أم اخػػػتالؼ كجيػػػات النظػػػر مػػػف حيػػػث درجػػػة ترابطيػػػا -4
 . بينيا

عمػى الػرغـ ممػا يقابػؿ  مػا عمػى مػر الػزمف شػي اه نحػك القكة 8 كيقصد بػو قػكة االتجػ -2
 . الفرد مف أدلة كشكاىد تدعكه لمتخمي عنو كاسقاطو
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كممػػا سػػبؽ يتضػػح أف مػػف الصػػعب كضػػع مفػػاىيـ محػػددة تػػتحكـ فػػي سػػمكؾ البشػػر،    
نيا تػرتبط بحالػة الفػرد الكجدانيػة كشػعكره نحػك مكقػؼ أك مكضػكع مػا كمنيا االتجاىات أل
فبنػػػا  عػػػف الحالػػػة االنفعاليػػػة لمفػػػرد يتكجػػػو لمقيػػػاـ  ،أك سػػػمبيان  إيجابيػػػان  سػػػكا  أكػػػاف الشػػػعكر

فيك يعبر عف استجابة الفػرد نحػك  ،بسمكؾ معيف سكا  كاف مظيد أك معارض لممكضكع 
تحػػػددىا طبيعػػػة اتجاىػػػات ، مكضػػػكع مػػػا يػػػرتبط بعكامػػػؿ معرفيػػػة أك خبػػػرات سػػػابقة لمفػػػرد 

 ؼ المختمفة 0كمدل قكتيا ككضكحيا كثباتيا في المكق ،الفرد

 العوامل المؤثرة في تكوين االتجاوات - ثالثاً 

 Joubert ,M (2009 : 7-6)، ٍ466-477) 8Nor, F &( 2010كالً من    أتفق 
Nrshaieda ,A (846 0.97،  كأمينػػة عػػامر)   العَامىىا ال ىى  علىىِ موعَعىى  مىىن

 ًٍ  كاالت  :، ت فاعا معٌا بعضٌا ل كَين االتواًات
أم مػػا يحتكيػػو المجتمػػع مػػف قػػػيـ  ، ي المجتمػػع الػػذم نعػػيش فيػػوالثقافػػة السػػائدة فػػ 00

 . سائدة كعادات كتقاليد كأعراؼ متعارؼ عمييا

كتكجيػػو نحػػك األىػػداؼ  ،الػػدكافع كالحاجػػات تعػػد مػػف العكامػػؿ المحركػػة لسػػمكؾ الفػػرد 90
  0المرغكب فييا

الممارسة التي تعد شرط أساسي مف شركط التعمػيـ ، حيػث يجػب أف يمػارس الفػرد  10
 0يتعمموما 

الخبػػرات السػػابقة لمفػػرد التػػي تثيػػر انفعػػاالت قكيػػة تػػظثر فػػي اتجاىػػات االفػػراد سػػكا   40
 0باإليجاب أك السمب

 0رأم األغمبية يظثر في اتجاه الفرد حتى ال يككف خارج عف الجماعة 20

 0أرا  الخبرا  في مجاؿ معيف كاتجاىاتيـ نحك ىذا االتجاه 10

 األزمات  مكونات االتجان نحو التعامل مع - رابعاً 

  : ىناؾ ثالث مككنات أساسية لالتجاه ، يمكف تحديدىا فيما يمي
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المكػػػػػكف الفكػػػػػرم أك ) المعرفػػػػػي (8  كيمثػػػػػؿ المرحمػػػػػة األكلػػػػػى مػػػػػف مراحػػػػػؿ تكػػػػػكيف   -0
التي تتعمػؽ كيتضمف  المعمكمات، كالحقائؽ، كعمميات إدراكية، كأفكاٍر،  ،االتجاىات

تكػػكف لديػػو أيػػة اتجاىػػات حيػػاؿ أم ، فػػالفرد لػػف ي(04ب زمػػة فيػػركس ككركنػػا )ككفيػػد 
 . مكضكع إال إذا كانت عنده معرفة عنو، معززة ب فكار، كحجج تدفعو لقبكلو

المكػػػػػػكف العػػػػػػاطفي أك )الكجػػػػػػداني(8 كيمثػػػػػػؿ المرحمػػػػػػة الثانيػػػػػػة مػػػػػػف مراحػػػػػػؿ تكػػػػػػكيف  -9
االرتيػاح، عدـ االتجاىات، كيحكم المشاعر، كالرغبات، كالعكاطؼ؛ فيتضمف مشػاعر 

زمػػػة فيػػػركس ككركنػػػا المسػػػتجد لكراىيػػػة، كالقبػػػكؿ، أك الػػػرفض أل، كاكالقمػػػؽ، كالخػػػكؼ
(، نتيجػػػػة لمػػػػكت العديػػػػد مػػػػف أفػػػػراد الطػػػػاقـ الطبػػػػي، كتصػػػػاعد حػػػػاالت 04-)ككفيػػػػد 

، ممػػا يػػظثر فػػي اسػػتجابة الفػػرد نحػػك مكضػػكع الكفيػػات كػػؿ يػػـك فػػي معظػػـ دكؿ العػػالـ
 ة 0 االتجاىنحك التعامؿ مع األزم

 يتمثػػػػؿ فػػػػي االسػػػػتعدادات السػػػػمككية لػػػػدل الفػػػػرد8 ك  المكػػػػكف السػػػػمككي)الميؿ لمفعػػػػؿ(  -1
المرتبطػػػة بمكضػػػكع االتجػػػاه، عممػػػان بػػػ ف ىنػػػاؾ فػػػرؽ بػػػيف الميػػػؿ السػػػمككي، كالسػػػمكؾ 
الفعمي؛ فالميؿ السمككي يعبر عف الرغبة في السمكؾ، أما السمكؾ الفعمي فإنو يشػير 

كر محػدد إلى الفعؿ الحقيقي، فإذا تكافر لدل الفرد معرفة بمكضكع ما، ثـ تالىػا شػع
إيجابي، أك سػمبي حيػاؿ ىػذا المكضػكع فإنػو يصػبح أكثػر مػيالن إلػى أف يسػمؾ سػمككان 
محػػددان تجػػاه ىػػذا المكضػػكع ؛ فالميػػؿ السػػمككي ىػػك الػػذم يجعػػؿ لمفػػرد سػػمككان معينػػان، 

(، كألتزامػػػو 04-تجػػاه تعامػػؿ مػػػع أزمػػة فيػػركس ككركنػػا )ككفيػػد  ككاضػػحان، كصػػريحان 
 ت عنيا منظمات الصحة العالمية 0 باإلجرا ات الكقائية التي أعمن

كفػػػي ضػػػك  مػػػا سػػػبؽ يتضػػػح أف االتجػػػاه ىػػػك أسػػػمكب مػػػنظـ كمنسػػػؽ فػػػى التفكيػػػر أك   
، حيػػث تتػػرابط مككنػػات االتجػػاه بصػػكرة متناسػػقة لتمثػػؿ ردة الفعػػؿ الطبيعػػي لمفػػرد رالشػػعك 
 (040-التعامؿ مع أزمة فيركس ككركنا )ككفيد تجاه 
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 مفىوم األزمة  - اً خامس

 ؛لمغوي لألزمةالمفىوم ا -0

أم  كتػػػ ـزأم اشػػػتد قحطيػػػا،  ،، كيقػػػاؿ 8 أزمػػػت عمػػػييـ السػػػنة تعنػػػي الضػػػيؽ كالشػػػدة    
أم  الشي يقاؿ ت ـز ك  ،( 8972  .0.9 ،محمد عبد السميع، أحمد طيبة) أصابتو أزمة

، أم أصػػػابتو أزمػػػة، أمػػػا  لفػػػظ أزمػػػة " أم المحظػػػة الحاسػػػمة  معنػػػىأشػػػتد كضػػػاؽ، كتػػػ ـز
"  فترة التي يمكػف لممػرض فييػا التطػكر نحػك التخفػي أك التراجػعلمرض معيف، كيرتبط بال

 (896  7..0،ابراىيـ عبد العزيز 8 )

نيػػا الكقػػت الػػذم أعمػػى األزمػػة  تعػػرؼ (Oxfordفػػي قػػامكس ) كفػػي المغػػة االنجميزيػػة    
حسػػف ف يتغيػػر مػػف األأربمػػا المحظػػة التػي يمكػػف لكضػػع مػػا  كأ ،يكػكف فيػػو الكضػػع خطػػران 

 ((Oxford ,2002" ا العكسكربم األسكأ،لى إ

مكقػػؼ يمثػػؿ نقطػػة تحػػكؿ  "عمػػى أنيػػا( Websterقػػامكس)بينمػػا تعػػرؼ األزمػػة فػػي     
أك األفضػػػؿ، كىػػػذا المكقػػػؼ يكاجػػػو الػػػدكؿ كاألفػػػراد كالجماعػػػات كالمنظمػػػات  األسػػػكأنحػػػك 

 ( (Webster ,1999: 495 بمختمؼ أنكعيا

 ؛مصطمح األزمة  -2

مكقػؼ غيػر متكقػع كيمثػؿ خطػكرة أك تحػدم  يستخدـ مصػطمح األزمػة لاشػارة الػى أم  
 .( (Nathan , m,,2012: 115" لألفراد

أنو مكقػؼ غيػر اعتيػادم "عمى ( falkheimer &heide,2006:180-189) وكيعرف 
 0  "ييدد أعماؿ كالعالقات بيف األفراد مع بعضيـ البعض

مػػو، كمػػا أنػػو كىنػػاؾ مػػف يػػرم أف األزمػػة بمثابػػة خمػػؿ يػػظثر تػػ ثير ماديػػا عمػػى النظػػاـ ك   
بالمفاجػػ ة  ييػػدد االفتراضػػات الرئيسػػية التػػي يقػػكـ عمييػػا ىػػذا النظػػاـ، كتتسػػـ األزمػػة غالبػػان 

 )لػػى عكامػػؿ التيديػػد البشػػرم كالمػػادم "إكضػػيؽ الكقػػت كنقػػص فػػي المعمكمػػات باإلضػػافة 
 0(891  9111 الحميد عبد رحب

ترتػػب عميػػو نشػػك  أف األزمػػة تحػػكؿ مفػػاج  عػػف السػػمكؾ المعتػػاد ي بينمػػا يػػرل  خػػركف"   
مكقؼ فجائي ينطكم عمى تيديد مباشر لمقيـ أك المصػالح الجكىريػة لمدكلػة، ممػا يسػتمـز 
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ضػػركرة اتخػػاذ قػػرارات سػػريعة فػػي كقػػت ضػػيؽ كفػػي ظػػركؼ عػػدـ الت كػػد كذلػػؾ حتػػى ال 
 (Laurence Barton,1993 :2) " تنفجر األزمة

ددة لمفيػـك األزمػة كيتضح مما سبؽ مف خالؿ عرض التعريفات كالمصػطمحات المحػ   
أف االزمػػة مكقػػؼ غيػػر اعتيػػادم، يغمػػب عمييػػا عنصػػر المفاجػػ ة، ينػػتج عنػػو نقػػص فػػي 
المعمكمػػات حػػكؿ التعػػرؼ عمػػى نػػكع كماىيػػة االزمػػة التػػي يتعػػرض إلييػػا أفػػراد المجتمػػع، 
كتستمـز اتخاذ قرارات سريعة نتيجة لضيؽ الكقت ، لذا تمثؿ األزمة عنصر تيديد بشػرم 

 ع 0كمادل في المجتم
 خصائص األزمة  - ساً ساد

، (804 7..0فػػارة ) أبػػكيكسػػؼ ،ك (79-.87 6..0المجيػػد) قػػدرم عبػػدكػػال مػػف اتفػػؽ 
 8 عدة خصائص مشتركة لألزمة ، كىي عمى (802  1..0) إبراىيـأحمد   

حػػػػدث مفػػػػاج  يصػػػػعب تكقعػػػػو ممػػػػا يزيػػػػد صػػػػعكبة مكاجيتيػػػػا حيػػػػث تتميػػػػز بعنصػػػػر  00
 0المفاج ة

خسػػػائر كزاد احتمػػػاؿ تحققيػػػا زاد التيديػػػد، أم يمكػػػف أف التيديػػػد8 كممػػػا زادت قيمػػػة ال  90
تيدد مصمحة قكميػة أم أنيػا عمػى درجػة مػف الخطػكرة عمػى مصػمحة عمػى المسػتكل 
القػػػكمي كيكػػػػكف لنتائجيػػػا انعكاسػػػػات عمػػػى المصػػػػمحة العميػػػا لمدكلػػػػة، كتتغيػػػر نتيجػػػػة 

   0األكضاع الراىنة في المستقبؿ

باإلمكانػات المتاحػة لمقضػا  عمييػا  حيػث يتطمػب قػرار عاجػؿ كفػكرم ضغط الكقػػت8 10
 0كتجنب الخسائر

درجػات عاليػػة مػػف الشػؾ فػػي البػدائؿ المطركحػػة لمكا مػػة إلػػى تصػاعد مفػػاج  يػظدم  40
ىميػا8  )تعقػد المشػكمة، أبػعدد مػف ىائػؿ مػف العكامػؿ ذات العالقػة يت ثر األحداث، ك 

لدم متخذ مستكل االجياد، الضغط النفسي ، ندرة المعمكمات ، كعدـ كضكح الرظل 
 0القرار( 

يمكػػػف السػػػابقة لمفيػػػـك األزمػػػة، كالتعػػػرؼ عمػػػى خصائصػػػيا،  كمػػػف خػػػالؿ التعريفػػػات    
، كىػػذا مػػا ينطبػػؽ عمػػى أزمػػة المفاجػػ ة كالتيديػػد كضػػيؽ الكقػػتإلػػى زمػػة بعػػاد األأاسػػتناد 
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(، فقد ظير منذ أشير معدكدة في مدينة يكىاف في الصيف، 04-فيركس ككركنا ) ككفيد
نتقػػػػؿ كأنتشػػػػر فػػػػي معظػػػػـ دكؿ العػػػػالـ، ليصػػػػبح جائحػػػػة عالميػػػػة تيػػػػدد ثػػػػـ سػػػػرعاف مػػػػا أ

ويمكــن تحديــد خصــائص أزمــة المجتمعػػات البشػػرية، كلضػػيؽ الكقػػت كسػػرعة االنتشػػار، 
 8  (  عمى النحو التالي91-فيروس كورونا المستجد )كوفيد 

المفاج ة في المكاف 8 كتعني مفاج ة مف حيث ال يحتسػب، فعمػى المسػتكل السياسػي  00
 . خرلأككف اتخاذ القرار بقطع عالقات مع دكلة قد ي

سػػػك   إلػػػى مػػػر الػػػذم يعػػػكدلػػػـ يػػػتـ تكقػػػع حػػػدكث األمػػػر اطالقػػػان مػػػف حيػػػث المبػػػدأ األ 90
 .التخطيط

كبػر بكثيػر أمػة متكقعػة لكػف  ثػار ىػذه األزمػة أز لـ يتـ تكقع حجـ  ثاره 8 أم حدكث  10
 0مما تـ التنبظ بو

كىك عامػؿ الكقػت الػذم لػـ يتكقػع كبحيػث  لـ يتـ تكقع تكقيتو "المفاج ة في الزماف" 8 40
يشكؿ التكقيت ضغطان كبيران عميو أك جرل في كقػت مخػالؼ لتكقعػو عمػى نحػك يػظثر 

 جرا ات العمؿ0إعمى 

لػػػػـ يػػػػتـ تجييػػػػز االسػػػػتعدادات لمكاجيتػػػػو 8 أم عػػػػدـ الجاىزيػػػػة النػػػػاتج عػػػػف ضػػػػعؼ  20
 التخطيط كالتنبظ المسبؽ0

 .افرز  ثاران كبيرةكاالستعداد لو ليس بمستكل ىذا الحدث الذم  10

 مراحل األزمة  - اً بعسا

دكرة حياة  الذيف صنفكا بعض الباحثيفاختمؼ العمما  في تحديد مراحؿ االزمة  ىناؾ   
كىػػي مرحمػػة8 )الصػػدمة، كالتراجػػع، كاالعتػػراؼ، كالتػػ قمـ( ، األزمػػة مػػف حيػػث درجػػة التػػ ثر

John,B.(1996:14) ،محسف الخضرم) ، ك (9776) اليكارم بينما أتفؽ كأل مف سيد
)مػػػيالد األزمػػػة، نمػػػك كاتسػػػاع  دكرة حيػػػاة األزمػػػة إلػػػى8 ( عمػػػى تقسػػػيـ53 -850 9771
 0 ختفا  األزمة(إنحسار كتقميص األزمة، إانفجار األزمة،  األزمة،

( ممثمة بكؿ مف Slatter,1984كىناؾ ممف أتفؽ مع  المراحؿ التي طرحيا أنمكذج )  
األزمػػة، كمرحمػػة تحمػػؿ األزمػػة، كمرحمػػة االنييػػار )مرحمػػة إنكػػار األزمػػة، كمرحمػػة إخفػػا  

 0(9772،فرح  عامر )  التنظيمي (
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 ، (Mitchell, 1987: 95)، ك (10-0789772 أتفػػؽ كػػالن مػػف  سػػميـ حػػداد )بينمػػا  
ك سػػػػميـ  (101-90: 2004، 37إصىىىىتابات بع ىىىى  ك) ،(829 7..0) اليػػػػدمي كماجػػػػد
 8ية عمى النحك التالي  تقسيميا لثالث مراحؿ أساسإلى ( 804  0.99بطرس )

كقػد يكػكف ظيكرىػا  ،زمة8 كتظير االزمة في ىذه المرحمة ألكؿ مرةمرحمة ما قبؿ األ - أ
حدل بيئػات المنظمػة، أك الفرصة التي يمكف استثمارىا في أبشكؿ احساس بالخطر 
كاكتشػاؼ االشػارات الدالػة عمػى  التنبػظكخاصػة الميػداني فػي  ،كىنا تظير قدرة القائػد

شػػخيص الػػدقيؽ كاالعػػداد الجيػػد كعمػػى االغمػػب المسػػبؽ لممنظمػػة لمكقايػػة االزمػػة كالت
ك مػػػع أنػػػو لػػػيس كػػػؿ مػػػا يػػػاتي مػػػف أكالتصػػػدم كاسػػػتثمار الفرصػػػة المكاتيػػػة باعتبػػػار 

 االزمات شرا كسك 0

تمتػاز بالسػرعة كالحػػدة  الالعػكدة لمكضػع السػػابؽ ،دارة ألزمػة 8 كىػي مرحمػػة إمرحمػة  - ب
ث فييػا األزمػة كيرتفػع حجػـ ت ثيراتيػا فػي اإلدارة إذ تحػد ، كبالتدفؽ السػريع لألحػداث
عمػػى نقطػػة، كتكػػكف أبعػػاد الفشػػؿ مػػدمرة ككاضػػحة لمعيػػاف أكػػذلؾ مسػػتكل األلػػـ إلػػى 

 ،كيصػاحب ذلػؾ ضػجة إعالميػة ،تخمؽ حالة مف الفزع كالذعر كتظدم إلػى االنييػار
كتحاكؿ اإلدارة حصر األضرار التػي أصػابت المنظمػة كأصػحاب المصػالح، ككسػب 

ىنػا  كلف يجػدم نفعػان  ،تخاذ تدابير عالجية إذ لـ تعد تجدم التدابير الكقائيةا  قت ك الك 
 بؿ تظير الحاجة لمقيادة المتفردة 0 ،دكر المديريف كالمخططيف االستراتيجييف

سػاليب تػػـ أجػرا ات ك إمرحمػة مػا بعػد األزمػػة8 كيػتـ فػي ىػذه المرحمػػة تقيػيـ مػا تػـ مػػف  - ت
اية كالتصدم لالزمة كالخركج بالدركس كالعبر ك الكقأاستخداميا في اكتشاؼ كرصد 

 0ما بعد االزمة كيتال ـلغرض التحديث كالتطكير ألدا  المنظمة بما 
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المبحـــث الثالـــث :  الـــدور التوعـــوي  لممســـرح المدرســـي فـــي التعامـــل مـــع 
  المرحمة اإلعدادية األزمات لتالميذ 

  المرحمة اإلعدادية :خصائص تالميذ  - أوالً 

حمػة التعمػػيـ األساسػي  التػي تمتػػد بػيف )الثانيػة عشػػر كالخامسػة عشػر ( فػػي تتػزامف مر    
مرحمػػػػة النمػػػػك التػػػػي  يمػػػػر بيػػػػا التالميػػػػذ ، حيػػػػث  تجمػػػػع بػػػػيف مػػػػرحمتيف مرحمػػػػة الطفكلػػػػة 
المتػػ خرة كمرحمػػة  المراىقػػة المبكػػرة  التػػي تعنػػي االنتقػػاؿ مػػف مرحمػػة الطفكلػػة إلػػى مرحمػػة 

سػػنة ( مرحمػػة  90 – 7المتػػ خرة مػػف سػػف ) " كتسػػمى مرحمػػة الطفكلػػة الرشػػد كالنضػػج، 
البحث عف المغامرة كالبطكلة، كىي المرحمة السابقة عمى المراىقة ، كيزداد فييا اعجاب 
الطفػػؿ بقصػػص البطكلػػة كالمغػػامرات، كيميػػؿ الػػى األعمػػاؿ البكليسػػية بينمػػا ت خػػذ الفتيػػات 

الحػػػػب ،  الميػػػػكؿ الركمانسػػػػية، كيتضػػػػح مػػػػيميف لقصػػػػص التفاصػػػػيؿ العائميػػػػة كحكايػػػػات
ق8 9296إبػراىيـ،  أحمػد )كاألعماؿ الفنيػة المشػكبة باالنفعػاالت المعبػرة عػف العكاطػؼ "

3.0 ) 

أمػػػا مرحمػػػة المراىقػػػة فيعرفيػػػا  عممػػػا  نفػػػس المراىقػػػة ب نيػػػا المرحمػػػة التػػػي تبػػػدأ بػػػالبمكغ،  
كتنتيي بدخكؿ المراىقيف مرحمو الرشد كفؽ المحاكاة التي يحددىا المجتمع، ، كليذا فإف 

لمراىقػػة ال تعنػػي النضػػج كلكػػف تعنػػى االقتػػراب مػػف النضػػج الجسػػمي كالعقمػػي كالنفسػػي ا
  (82.4 2..0محمد، صالح) "كاالجتماعي بطريقة تدريجية 

 ومن خصائص وذن المرحمة :

تزداد الميارات الجسمية في ىذه المرحمة، نتيجة  لمتغيرات الجسػمية فػي ) الػكزف  -9
 تي طرأت عمييـ طبقا لمرحمة النمك 0ال ، كالطكؿ، كلكف البشرة ، غيرىا (
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تتميػػز  ىػػذه المرحمػػة بالتنػػاقض االنفعػػالي، كالسػػعي كرا  تكػػكيف الشخصػػية، مػػع  -0
عػػدـ قػػدرة التالميػػذ فػػي ىػػذه المرحمػػة عمػػى تقبػػؿ النقػػد أك السػػخرية أك عػػدـ تفيػػـ 

 اآلخريف  0
 ينشغؿ التالميذ في ىذه المرحمة بتككيف معارؼ كصدقات جديدة -1
لتالميػػذ فػػي ىػػذه المرحمػػة، كيكػػكف قػػادريف عمػػى تركيػػز االنتبػػاه فػػي "يػػزداد انتبػػاه ا -2

اتجاه كاحد لفترة طكيمة، قادريف عمى التغمب عمى المظثرات الخارجية التي تشتت 
انتباىيػػػا، حيػػػث يميػػػؿ التالميػػػذ الػػػى تػػػذكر المكضػػػكعات التػػػي تقػػػـك عمػػػى الفيػػػـ 

 (9710- 8970 .977ميخائيؿ،  خميؿكاألدراؾ " )
الػػػى  اكتشػػػاؼ الحقػػػائؽ، كفيػػػـ العالقػػػات االجتماعيػػػة المتداخمػػػة،  يميػػػؿ التالميػػػذ -3

لى البطكلة كاظيار الشجاعة مػع زيػادة فػي القػكة كالطاقػة مػع نمػك التػكازف إالميؿ 
 الحركي، التي تحدد اتجاه نمكىـ العقمي0

زيػػػػاده القػػػػدرة عمػػػػى االسػػػػتدعا  كالفيػػػػـ  كالتعػػػػرؼ، كتقػػػػكل الػػػػذاكرة كيتسػػػػع المػػػػدل  -4
 فيو التعمـ كالتذكر0 الزمني الذم يككف

التػي تتناسػب مػع  القدرة عمى ممارسة كاختيار األنشطة الثقافية كالرياضية كالفنية -5
 أىدافيـ كشخصياتيـ 0

كفػػػي ضػػػػك  مػػػػا سػػػبؽ تقػػػػـك الباحثػػػػة بتحديػػػػد أىػػػـ مكاصػػػػفات المسػػػػرح المدرسػػػػي 
 8 المرحمة اإلعدادية عمى النحك التاليالمقدمة الى تالميذ 

لبطكلة كالمغامرات المميئة باالنفعاالت المعبرة عف مسرحيات تتناكؿ جانب ا -9
 العكاطؼ

 مسرحيات تتناكؿ معمكمات كمعارؼ عممية 0 -0
 مسرحيات تتناكؿ ميارات كمفاىيـ سمككية كتربكية جيدة كفقا لمدراسة 0 -1
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 : دور المسرح المدرسي  في تنمية االتجان نحو التعامل مع األزمات -ثانياً 

مػف خػػالؿ مجمكعػة مػف األنشػػطة المسػرحية عمػى اخػػتالؼ تتحػدد طبيعػة ىػػذا الػدكر     
أنكعيا، كتضافر مجمكعة مف عناصر العرض المسرحي ممثمة في ) الػنص المسػرحي، 
الممثػػػػػؿ، الػػػػػديككر، المالبػػػػػس، اإلضػػػػػا ة، المػػػػػظثرات الصػػػػػكتية،الماكياج، كاألكسسػػػػػكارات 

 المسرحية(، كيمكف تناكليا عمى النحك التالي 8  

 ؛النص المسرحي -0

سػػاس الػػذم يقػػـك عميػػو العػػرض المسػػرحي، " كيسػػتطيع  الػػنص الػػدرامي أف يصػػؿ ىػػك األ
إلي المتمقػي عبػر كسػيط ىػك العػرض المسػرحي، كالعػرض المسػرحي ىػك ترجمػة كتفسػير 

فإننا في حقيقػة األمػر نشػاىد قػرا ة أك  مسرحيان  ننا حيف نشاىد عرضان ألنص درامي، أم 
 ( 844 ...0،نياد صميحة) لمسرحي"تفسير لمنص الدرامي الذم يقـك عميو العرض ا

كتتنكع مكضكعات النص المسرحي فبعضيا مستمد مف الطبيعػة أم أنػو يعبػر عػف      
بعض الظكاىر الطبيعيػة مثػؿ الجفػاؼ كالحيكانػات، كىنػاؾ مكضػكعات أدبيػة تراثيػة مثػؿ 

 8 مثػػػػػػؿ ،الحكايػػػػػػات كاألسػػػػػػاطير، أك مكضػػػػػػكعات تاريخيػػػػػػة، أك مكضػػػػػػكعات اجتماعيػػػػػػة
لميػػارات الحياتيػػة، أك مكضػػكعات تنمػػي القػػيـ الجماليػػة، لػػذا يمكػػف القػػكؿ أف العالقػػات كا

 كمنيا اآلتي 8 ،مصادر النص المسرحي تختمؼ لتعدد أشكالو

الػػنص المظلػػؼ 8 ىػػك نػػص مظلػػؼ لممسػػرح المدرسػػي مسػػتمد مضػػمكنو مػػف الميػػارات  - أ
 لمنيج 0الحياتية أك الخبرات التي يتعرض ليا التمميذ أك ربما يعالج إحدل مفردات ا

الب فػي التمثيػؿ طػالنص المرتجؿ 8 ىك عبارة عف قصػة يسػردىا المعمػـ كيرتجميػا ال - ب
0 

 النص المستمد مف قصص التاري  كالسير كالبطكالت كالحكايات الشعبية 0 -ج

ذا تنػػػػاكؿ الػػػػنص المسػػػػرحي مشػػػػكمة مرتبطػػػػة بػػػػالمجتمع    كمرتبطػػػػة بحيػػػػاة الطػػػػالب  ،كا 
 التػػػػػي أصػػػػػبحت حػػػػػديث العػػػػػالـ نظػػػػػران  ( ،04-) ككفيػػػػػد  بالمػػػػػدارس مثػػػػػؿ أزمػػػػػة ككركنػػػػػا

كالمخاطر الناتجة عنيػا سػكا   ،كاآلثار المترتبة عمييا ،كالتعرؼ عمى أسبابيا، لخطكرتيا
 يػظدم إلػىعمى حياة  التمميذ أك أسرتو أك مجتمعو، ىنػا يمعػب المسػرح دكر تكعػكم ىػاـ 



 

851 

2021 يوليوـ  والثالثون الخامسـ العدد  السابعالمجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

كمػػف ثػػـ تعػػديؿ  ، كبمخاطرىػػا ،كالػػكعي بيػػا، مكاجيػػة األزمػػةى مػػعالتالميػػذ  تنميػػة قػػدرات
 سمككو إلي سمكؾ ايجابي في المجتمع 0

فحينمػػػا يقػػػرأ التمميػػػذ عػػػف مصػػػير شػػػخص سػػػمبي يعػػػاني مػػػف الالمبػػػاالة تجػػػاه نفسػػػو،      
أك يعػػاني  ،زمػػةإلػػي أف يصػػاب ىػػك باأل متجاىػػؿ التعميمػػات الصػػحية حػػكؿ أزمػػة ككركنػػا

أك المقربيف منو باألزمة، كتصبح حياتػو ىػك كمػف حكلػو فػي خطػر ىنػا  ،أحد أفراد أسرتو
يحاكؿ تعديؿ سػمككو تجػاه التعامػؿ مػع األزمػة، كيحػاكؿ التصػدم ليػا مػف خػالؿ االلتػزاـ 

يجابي بيف األفراد كيككف اتجاه إيجابي نحك كيفية كنشر السمكؾ اإل ،بالتعميمات الصحية
 التعامؿ مع األزمة 0

  ؛الممثؿ -9

لشخصػػية المػراد عرضػػيا عمػى المتمقػػيف فػي كػػؿ مسػتكياتيا، كاخػػتالؼ ظركفيػػا، ا"ىػك    
كيتحػػتـ عمػػى الممثػػؿ أف تكػػكف أقكالػػة، كأفعالػػو، متفقػػة مػػع الصػػفات الجسػػدية، كالنفسػػية، 
كاالجتماعيػػػة، كمػػػا يتحػػػتـ أف يبمػػػ  الممثػػػؿ بػػػالفكر إلػػػى المسػػػتكل الػػػذم يحػػػرؾ عكاطػػػؼ 

 0( 8012 0441شاىيف، محمدتماماتيـ" )المشاىديف، كيشد انتباىيـ كيستكلي عمى اى

كالممثمػػػكف فػػػي المسػػػرح المدرسػػػي ىػػػـ مجمكعػػػة مػػػف الطػػػالب الػػػذيف يشػػػكمكف فريػػػؽ      
كيككف كؿ تمميذ لو دكر محدد في العػرض المسػرحي، كلكػف يجػب  ،التمثيؿ في المدرسة

ك المػػػادم، أكىػػػي البعػػػد الجسػػػماني  ،اختيػػػار الممثػػػؿ لمشخصػػػية مراعػػػاة أبعػػػاد الشخصػػػية
لبعد النفسي مف حيث مالئمة الممثؿ لمشخصية كالبعد االجتماعي لمشخصية، كتساعد كا

التػػػدريبات المسػػػرحية عمػػػى إكسػػػاب الممثػػػؿ المزيػػػد مػػػف الخبػػػرة التػػػي يحصػػػميا عمييػػػا مػػػف 
أف  (9111)دراسػػة أحمػػد حسػػيف  كىػػذا مػػا أشػػارت إليػػو ،خػػالؿ ممارسػػة العمػػؿ المسػػرحي

طػػػالب ميػػػارات العمػػػؿ المسػػػرحي )التمثيػػػؿ التػػػدريبات المسػػػرحية سػػػاعدت فػػػي إكسػػػاب ال
كالحركػػة المسػػرحية كليػػا دكر فػػي اكسػػابيـ ميػػارات المشػػاركة فػػي صػػنع الػػديككر كخطػػة 
 اإلضا ة المسرحية كتجييز كتحضير المالبس كاالكسسكارات المسػرحية كعمػؿ الماكيػاج

 )0 

 ،المدرسيكباألخص عمى خشبة المسرح  ،مف أف التمثيؿ يتـ داخؿ المدرسة كانطالقان    
كتقمص دكر الشخصية حكؿ طبيعػة أزمػة  ،الذم يقـك بالتمثيؿفالممثؿ ىك أحد التالميذ 
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دراؾ اآلثػار المترتبػة عمييػا ،ككركنا لمعرفة  أسبابيا ، كيمثميػا أمػاـ زمالئػو ، كمكاجيتيػاكا 
لكجػكد مكقػؼ تعميمػي تكتمػؿ فيػو جميػع عناصػر الػتعمـ، كمػف  فتحدث عممية التعمـ نظران 

عمميػػػػة الػػػػتعمـ لػػػػو كألقرانػػػػو المشػػػػاىديف مػػػػف خػػػػالؿ )الػػػػتعمـ بالمشػػػػاىدة، الػػػػتعمـ ثػػػػـ تنتقػػػػؿ 
، فينا يتعمـ التمميذ كتحدث التكعية ب زمػة التعمـنتقاؿ أثر ا  ك  ،باألقراف، التعمـ بالمالحظة(

كتنمية اتجاىات التالميذ حػكؿ كيفيػة التعامػؿ مػع األزمػة، حيػث (، 04-) ككفيد ككركنا 
لتعميمػػػي ) المرسػػػؿ، المسػػػتقبؿ، الرسػػػالة، التغذيػػػة الراجعػػػة )رد تتػػػكافر عناصػػػر المكقػػػؼ ا

 الفعؿ( ، كالمحتكل كىك مضمكف النص المسرحي (0

  ؛الديككر -1

حيػػث يقػػـك بإعطػػا  الجػػك العػػاـ  ،فػػي العػػرض المسػػرحي عامػػؿ أساسػػي كميػػـ جػػدان "ىك   
 حيػػػث يعطػػػي الزمػػػاف ،إيجػػػاد البيئػػػة الحسػػػية لجميػػػع أحػػػداث المسػػػرحية لممسػػػرحية كأيضػػػان 

8 0441، كالمكاف كالحالة االجتماعية كالركحية كالسياسية لمعمؿ المسػرحي" )لػكيز مميكػة
032) 

 ،كيمكف التعبير عف الديككر في العرض المسرحي المدرسي مف خالؿ استخداـ الرمز  
ففػي مسػرحية رحمػة  ،متعبيػر عػف الػديككر المسػرحيل ومػف حكلػالمدرسػية  كتطكيع البيئػة 

ف الػػديككر المسػرحي مػػف خػالؿ اسػػتخداـ خمفيػػة مرسػكـ عمييػػا فنػػا  ككركنػا تػػـ التعبيػر عػػ
ة،أما دكر فػػي فنػػا  المدرسػػيػػأحػػداث المسػػرحية المشػػيد األكؿ مػػف  كذلػػؾ ألف  ،المدرسػػة

، فمف الصػعكبةعمى التالميػذ عػرض مشػيد فػي المدرسيالمشيد الثاني يدكر في الفصؿ 
 عػف الفنػا  باسػتخداـ خمفيػة،الفنا  كمشيد  خر في الفصؿ المدرسي، لذلؾ تـ التعكيض 
اسػتخداـ خمفيػة مرسػكمة  فأما في عرض مسرحية الست ككركنا ففػي المشػيد األكؿ تمكػ

 ،كتـ تثبيت المنظر في المشيد الثاني لمعػرض المسػرحي ،عمييا دكار العمدة مف الداخؿ
 ألف أحداث المسرحية كانت تدكر داخؿ دكار العمدة 0

 اإلضا ة ؛ -4

الغامرة أك اإلضػا ة الطبيعيػة فػي العػركض المسػرحية التػي تقػاـ  يتـ استخداـ اإلضا ة  
داخػػػػؿ المظسسػػػػات التعميميػػػػة، كذلػػػػؾ ألف المسػػػػرح المدرسػػػػي يعتمػػػػد عمػػػػى اسػػػػتخداـ كػػػػؿ 
العناصػػػر البيئػػػة المحيطيػػػة بيػػػو دكف التكمػػػؼ فػػػي العػػػرض، ألنػػػو يعتمػػػد عمػػػى البسػػػاطة 
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افر ميزينػة خاصػة بالمسػرح كالكضكح بعيدان عف المغاالة كالتعقيػد، باإلضػافة إلػى عػدـ تػك 
 المدرسي 0 

  ؛المالبس -2

" لممالبس أىمية كبيرة في العرض المسرحي فيػي تنقػؿ إلػى المشػاىديف معمكمػات ىامػة 
معينػػػة عمػػػى الشخصػػػية كأبعادىػػػا التػػػي يقػػػـك الممثػػػؿ بتمثيميػػػا، كمػػػا يجػػػب أف تػػػدؿ عمػػػى 

تيػػػا العصػػر فػػػالمفركض أف الشخصػػية تعػػػيش فيػػو، كمػػػا تػػدؿ عمػػػى سػػف الشخصػػػية كثرك 
-44 91148، الحميػػد عبػػد )طمعػػتكمركزىػػا االجتمػػاعي كتعبػػر عػػف طبيعػػة المسػػرحية" 

011) 

 ؛الصكتية المظثرات  -1

الصػػػػكتية فػػػػي العػػػػركض المسػػػػرحية لتسػػػػاعده فػػػػي معرفػػػػة المكػػػػاف،  المػػػػظثرات تسػػػػتخدـ  
(، كتقمػص دكر الشخصػية، أك نياران  تكقيت أحداث المسرحية )ليالن ك األحداث، ك الزماف، ك 

فػػػي العمػػػؿ المسػػػرحي، كت كيػػػد فكػػػرة العمػػػؿ المسػػػرحي، كجػػػذب انتبػػػاه الطػػػالب  كاالنػػػدماج
 0تدكر حكليا العركض المسرحية حكؿ أزمة ككركنا التي

   ؛االكسسكارات -2

"االكسسكار المسرحي لو أىميتو في العرض المسرحي، حيث تسػاىـ مكمػالت المشػيد   
سػػتكم االجتمػػاعي فػػي تكضػػيح ىكيػػة العػػرض المسػػرحي مػػف حيػػث المكػػاف كالزمػػاف كالم

 (920ق 8 0403إبراىيـ، " )أحمدكاالقتصادم الذم تدكر فيو األحداث

  ؛الماكياج -3

الكحػػؿ، أقػػالـ  اسػػتخداـ أدكات ماكيػػاج بسػػيطة مثػػؿ )يعتمػػد المسػػرح المدرسػػي عمػػى ك   
التعػػاكف مػػع مدرسػػة التربيػػة الفنيػػة فػػي ، ك (، أحمػػر الشػػفاهمصػػحح حكاجػػب، بػػكدرة مائيػػة

  ذا تطمب األمر ذلؾ0إمحاكلة رسـ الشخصية 
 اإلجراءات المنىجية لمدراسة.المبحث الرابع  :

 8عمى النحك التالي اإلجرا ات المنيجية لمدراسةكيتضمف ىذا المبحث 
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 نوع الدراسة -أوالً 

 الدراسات التجريبية0إلى تنتمي ىذه الدراسة   

 منىج الدراسة - ثانياً 

جمػكعتيف فػي ضػبط متغيػرات التجربػػة اعتمػدت الدراسػة عمػى المػنيج التجريبػػي ذك الم   
جرائيػػػا، كذلػػػؾ مػػػف خػػػالؿ تقػػػيـ تجريبػػػي لممجمػػػكعتيف التجػػػريبيتيف كىمػػػا 8 المجمكعػػػة  كا 

،  كتخضػػع كػػال  (ب) التػػي تقػػـك بالتمثيػػؿ كالمشػػاىدة، المجمكعػػة الضػػابطة( أ) التجريبيػػة
 يبػػيمػػف المجمػػكعتيف التجػػربيتيف لتػػ ثير برنػػامج قػػائـ عمػػى المسػػرح المدرسػػي كمتغيػػر تجر 

لمعرفػػة أثػػره فػػي تنميػػة االتجػػاه نحػػك التعامػػؿ مػػع األزمػػات لػػدم تالميػػذ مرحمػػة ( مسػػتقؿ)
 اإلعدادية كمتغير تجريبي )تابع(0 

 عينة الدراسة التجريبية – ثالثاً 

كقدأخػذت بطريقػة عمديػة مػف تالميػذ ، تمميػذة( 21) أجريت الدراسة عمى عينة قكاميػا   
اريػػػػة لمتعمػػػػيـ األساسػػػػي التابعػػػػة إلدارة غػػػػرب الصػػػػؼ األكؿ اإلعػػػػدادم مػػػػف مدرسػػػػة النك

إلػػػػى الزقػػػػازيؽ مديريػػػػة التربيػػػػة كالتعمػػػػيـ بمحافظػػػػة الشػػػػرقية، كقػػػػد اعتمػػػػدت تقسػػػػيـ العينػػػػة 
 8 مجمكعتيف طبقان لمجدكؿ التالي

 (9) جدول

 ن )الكمية ( المجموعة الضابطة )ب( المجموعة التجريبية     )أ( النوع

  مشاىديف ممثميف إناث
12 

 

02 91 

12  21 

 تمميذة  21 المجموع

 :اختيار وذن المدرسة لألسباب التاليةوقد تم 

  0نظران لتقارب المستكل االقتصادم كاالجتماعي لمتالميذ بيا -1
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 0تعاكف إدارة المدرسة مع الباحثة -2

اىتمػػػػاـ المدرسػػػػة باألنشػػػػطة الفنيػػػػة كبخاصػػػػة المسػػػػرحية منيػػػػا، ككجػػػػكد مسػػػػرح فػػػػي  -3
 0المدرسة مجيز لمعرض 

كقػػد راعػػت الباحثػػة عنػػد اختيػػار العينػػة أف يكػػكف جميػػع التالميػػذ فػػي نفػػس المرحمػػة     
العمرية مف تالميذ الصؼ األكؿ اإلعدادم، كأف يككف تالميذ العينة ممتزمكف بالحضػكر 
لممدرسػػة، كعػػدـ التغيػػب، حتػػى ال يػػظثر ذلػػؾ عمػػى النتػػائج ) كبالفعػػؿ تػػـ اسػػتبعاد بعػػض 

كأال يعػػػػاني تالميػػػػذ العينػػػػة مػػػػف أم مشػػػػكالت أك  ،حضػػػػكر(التالميػػػػذ الغيػػػػر ممتػػػػزميف بال
 إعاقات تظثر عمى أدائيـ0

 أدوات الدراسة  - رابعاً 
 مقياس االتجان نحو التعامل مع األزمات  (9) 

 الىدف من المقياس –واًل  أ

يتحدد اليدؼ مف المقياس في قياس االتجاه نحك التعامؿ مع األزمػات لتمميػذات الصػؼ 
اآلثػػار المترتبػػة عػػف  ،اإلحسػػاس باألزمػػةالمتمثػػؿ فػػي األبعػػاد التاليػػة 8) األكؿ اإلعػػدادم 

 (0أساليب مكاجية األزمة، األزمة

 خطوات إعداد المقياس    -ثانيًا 

فػػػي ضػػػك  اليػػػدؼ مػػػف الدراسػػػة قامػػػت الباحثػػػة ببنػػػا  مقيػػػاس االتجػػػاه نحػػػك التعامػػػؿ مػػػع 
 8  اليةاألزمات  لتمميذات الصؼ األكؿ اإلعدادم في ضك الخطكات الت

8 مقيػػاس االتجػػاه  تػػـ عمػػؿ مسػػح عمػػي األدبيػػات كالدراسػػات كالبحػػكث السػػابقة، مثػػؿ - أ
كمقيػػػػاس إبراىػػػػاـ االبػػػػداعي  )نيػػػػى  ،(89104 أمينػػػػة عػػػػامر نحػػػػك األدا  التمثيمػػػػي) 

 ،(9111)ميػػػػا صػػػػادؽ 8مقيػػػػاس االتجػػػػاه نحػػػػك الكتابػػػػة اإلمالئيػػػػة  ،(9111جػػػػالؿ 8
 (0 9110حمد حسف 8)مكمقياس اتجاه التالميذ نحك قكاعد النحك

، مػػع كضػع تعريػؼ إجرائػي لكػػؿ ثالثػة أبعػادتػـ تحديػد األبعػاد الرئيسػية لممقيػػاس فػي  - ب
 بعض كىي كالتالي8
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 ؛ اإلحساس باألزمةالبعد األول : 

 مكاقػػػع أزمػػػة ككركنػػػا عبػػػر عػػػف الحػػػديث كثػػػرة عمػػػى مالحظػػػة ةتتمثػػػؿ فػػػي قػػػدرة التمميػػػذ  
 المػػػػدكنات(، ، تػػػػكيتر، المنتػػػػديات،االنترنػػػػت، كمكاقػػػػع التكاصػػػػؿ االجتمػػػػاعي )فػػػػيس بػػػػكؾ

، مىىىال االه  ىىىاى المدرسػػػية اإلذاعػػػة أزمػػػة ككركنػػػا مػػػف انتشػػػار عػػػف باإلضػػافة سػػػماع أخبػػػار

، كمالحظػػة إتخػػاذ إجػػرا ات طارئػػة فػػي ألحاديىىا الو ىىاام الع كىىاب عىىن أنمىى  كَبٍهىىا
االجػػرا ات الطارئػػة التػػى  ، ٍمالحظىى حىىاالت ماةىى  الالمدرسػػة تػػنـ عػػف ظيػػكر بعػػض 

 تعميمات منظمة الصحة العالمية0 لدكلة طبقاّ اتخذتيا ا

 ؛ اآلثار المترتبة عن األزمةالبعد الثاني : إدراك 

األزمػة، مػػع  حػدكث عنػد المتاحػػة الظػركؼ مػع التكيػؼ تتمثػؿ فػي قػدرة التمميػذة عمػػى    
بقػرارات تخصيص جز  مف مصركفيا في شرا  الغذا  لألسر المصابة، كعدـ االسػتيانة 

أك  كنشػػر االشػػاعات حػػكؿ األزمػػة، فػػي التيكيػػؿأك المشػػاركة  ة األزمػػةالدكلػػة فػػي مكاجيػػ
، كالقػدرة عمػى إللحاؽ األذل بػاألخريف يا،اخفا  أحد أعراض األزمة إذا ظيرت لديتعمد 
 0خطة مسبقة لمكاجية االزمات المحتممة، ككضع زمةدارة األإلأىمية إيجاد طرؽ فيـ 

 ؛ أساليب مواجىة األزمةالبعد الثالث : 

عمػػػى اتبػػػاع التعميمػػػات الصػػػحية المنػػػكط بيػػػا، كاالىتمػػػاـ ة تتمثػػػؿ فػػػي قػػػدرة التمميػػػذ      
بالنظافة الشخصية، كتجنب األماكف المزدحمة كالتجمعات، كتجنب السػفر إلػى المنػاطؽ 
المكبك ة ، كااللتزاـ عند الخػركج مػف المنػزؿ بكضػع الكمامػة، كحػث اآلخػريف عمػى اتبػاع 

ئيػػػػة، ك عػػػػدـ الخػػػػركج مػػػػف المنػػػػزؿ إال لمضػػػػركرة القصػػػػكل، التعميمػػػػات كاإلجػػػػرا ات الكقا
فػػػي كضػػػع بحػػػث تعميمػػػي عػػػف األزمػػػة، كنشػػػر ثقافػػػة التباعػػػد بػػػيف  اكالتعػػػاكف مػػػع زمالئيػػػ

فػػي اسػػتخداـ  المسػػرح فػػي نشػػر  ااآلخػػريف لتجنػػب اإلصػػابة بػػالمرض، كمشػػاركة  زمالئيػػ
 التكعية بمخاطر األزمة0 

 بعد .وتم وضع مجموعة من العبارات الفرعية لكل 
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، مػف ( نػادران  – أحيانػان  – مكافؽ)تـ كضع تدريج ثالثي لكؿ بعد مف أبعاد المقياس  -ج 
ألنيػػػا مػػػف أكثػػػر الطػػػرؽ ، ليكػػػرت الثالثػػػي ()  خػػػالؿ اسػػػتخداـ طريقػػػة التقػػػدير الجمعػػػي

 كمناسبة أيضان لطبيعة المرحمة العمرية 0 ،استخدمان 

تحصػؿ عمػي  نػادران  ،درجتيف نان أحيا ،درجات 1تـ كضع درجو لكؿ استجابة )مكافؽ  - د
كتكػػكف الدرجػػة عكسػػية فػػي حالػػة العبػػارة  ،كتػػـ اسػػتبعاد الدرجػػة الصػػفرية ،درجػػة كاحػػدة(

 عبارة0 (11كبالتالي أصبح عدد عبارات المقياس لألبعاد ككؿ) ،السمبية
( محكمػيف فػي مجػاؿ 01عمػي) االتجاه نحك التعامؿ مع األزمػاتتـ عرض مقياس  –ىػ 

كذلؾ لتحديد مالئمة المقياس لتحقيؽ اليدؼ منو، كالمسرح،  ة النفسيةعمـ النفس كالصح
كقػػػػد كانػػػػت تكجييػػػػات المحكمػػػػيف نحػػػػك تعػػػػديؿ بعػػػػض العبػػػػارات مػػػػف حيػػػػث الصػػػػياغة، 

 كاختصار مفردات المقياس0

 دقيقة زمف الحصة الدراسية0 (42زمف تطبيؽ المقياس ىك)  –و

التػػػي ، كصػػػفحة البيانػػػات، تػػػـ تصػػػميـ المقيػػػاس الػػػذم يتكػػػكف مػػػف صػػػفحة الغػػػالؼ –ز 
كمػػا تػػـ إعػػداد صػػفحة  الصػػؼ الدراسػػي، اسػػـ التمميػػذ، تضػػمنت اسػػـ المظسسة/المدرسػػة،

 0 التعميمات، كفييا تـ تكضيح اليدؼ مف المقياس، ككيفية اإلجابة عمى مفرداتو
 ثالثا : صدق المقياس

كػػػاف البػػػد مػػػف ضػػػبط ، بعػػػد اإلنتيػػػا  مػػػف بنػػػا  كصػػػياغة المقيػػػاس فػػػي صػػػكرتو األكليػػػة
الصػكرة النيائيػة لمقيػاس االتجػاه نحػك التعامػؿ إلػى ، لمتكصػؿ (الثبػات، الصدؽ)كحساب 

 مع األزمات كاآلتي8

 صدق المقياس ؛ - أ

لمتحقػػؽ مػػف صػػػدؽ مقيػػاس االتجػػاه نحػػػك التعامػػؿ مػػع األزمػػػات، اسػػتخدمت الباحثػػػة 
8 فػػي ضػػك   را  السػػادة المحكمػػيف كالػػذم بمػػ  عػػددىـ  (المحكمػػيف)صػػدؽ المحتػػكل 

مػف الجػدكؿ التػالي أف كػؿ مفػردات المقيػاس حظيػت عمػى نسػبة اتفػػاؽ  يتضػح( 01)
 0%(011 -% 31) مناسبة تتراكح ما بيف
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 8(1)*( صدؽ المحكميف 0)

قامػػت الباحثػػة بعػػرض مقيػػاس االتجػػاه نحػػك التعامػػؿ مػػع األزمػػات  عمػػى عػػدد مػػف       
ـ ( محكػػـ مػػف أعضػػا  ىيئػػة التػػدريس المتخصصػػيف فػػي عمػػ01المحكمػػيف بمػػ  عػػددىـ )

 النفس التربكم كالمسرح كالتربية ، حيث طمب منيـ أبدا   رائيـ حكؿ ما يمي8

 تحديد مدل مناسبة المقياس لتحقيؽ اليدؼ منو0 -

 تحديد مدل مالئمة العبارات لألبعاد المحددة 0 -

 مدل مناسبة مفردات المقياس لمستكل طالب المرحمة االعدادية0 -

 نظرىـ 0إضافة أك حذؼ أك تعديؿ أم عبارة مف كجية  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 :أسماء السادة المحكمين لمقياس االتجاه نحو التعامل مع األزمات ) ترتيب أبجدي ( )*( 
جامعة   -كلٌة التربٌة النوعٌة  -ن : أستاذ المسرح / اإلعالم التربوي أ.د/ أحمد حسٌن محمد حس -

 المنصورة .
 بجامعة الزقازٌق. -كلٌة التربٌة  -أ.د/ أحمد عبد الرحمن:  أستاذ علم النفس   -
 جامعة الزقازٌق. -كلٌة التربٌة النوعٌة  -أ.م.د/ أالء عبد السالم : أستاذ مساعد التربٌة الفنٌة  -
 جامعة الزقازٌق. -محمد الصادق : أستاذ مساعد األغذٌة  بكلٌة التربٌة النوعٌة  أ.م.د/ حنان -
جامعة الزقازٌق  -أ.م.د/ رانٌا محمد على عطٌة أستاذ علم النفس التربوي المساعد بكلٌة التربٌة -

. 
 جامعة الزقازٌق. -كلٌة التربٌة النوعٌة   -أ.د/ صالح السٌد عراقً:  أستاذ اإلذاعة والتلفزٌون -
 جامعة الزقازٌق . -كلٌة التربٌة النوعٌة  -أ.د/ صالح شرٌف  : أستاذ علم النفس التربوي  -
 جامعة الزقازٌق. -كلٌة التربٌة النوعٌة  -أ.م.د/ غادة شعٌب : أستاذ مساعد التربٌة الفنٌة  -
 جامعة -كلٌة التربٌة النوعٌة  -أ.م.د/ نادٌة عبد الحافظ : أستاذ مساعد اإلعالم التربوي  -

 الزقازٌق.
 جامعة الزقازٌق. -كلٌة التربٌة النوعٌة  -أ.د/ ٌونس مصطفً : أستاذ التربٌة الفنٌة  -
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 ( 2جذٔل )  
 َسب احفاق انًحكًيٍ عهى يفرداث يمياس االحجاِ َحٕ انخعايم يع األزياث .

 (:أسانيب يٕاجٓت األزيت3انبعذ ) (:إدران اآلثار انًخرحبت عٍ األزيت2انبعذ ) ( : اإلحساس باألزيت1انبعذ )

 ت االحفاقَسب رلى انًفردة َسبت االحفاق رلى انًفردة َسبت االحفاق رلى انًفردة

1.  90% 1.  100% 1.  100% 

2.  100% 2.  100% 2.  100% 

3.  100% 3.  100% 3.  100% 

4.  100% 4.  100% 4.  100% 

5.  100% 5.  100% 5.  100% 

6.  100% 6.  100% 6.  100% 

7.  100% 7.  100% 7.  100% 

8.  100% 8.  100% 8.  100% 

9.  100% 9.  100% 9.  100% 

10.  100% 10.  90% 10.  100% 

11.  100% 11.  100% 11.  100% 

12.  100% 12.  100% 12.  100% 

13.  80% 13.  100% 13.  100% 

14.  100% 14.  100% 14.  100% 

15.  100% 15.  90% 15.  100% 

16.  90% 16.  80% 16.  90% 

17.  100% 17.  100% 17.  100% 

18.  100% 18.  80% 18.  100% 

19.  100%   19.  100% 

  20.  90% 

21.  100% 

22.  100% 

23.  100% 



 

860 

2021 يوليوـ  والثالثون الخامسـ العدد  السابعالمجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

( 8 أف كؿ مفردات المقياس حظيت عمى نسبة اتفاؽ عاليػة  9يتضح مف الجدكؿ رقـ ) 
%( تقريبػان مػف مفػردات المقيػاس 32نسػبة )%(، حيػث أف 011 -% 31بيف ) تتراكح ما

%(، 41%(، كىناؾ مفػردات حظػت بنسػبة اتفػاؽ )011تحظى بنسب اتفاؽ المحكميف )
%( تقريبػػػػػان، كبػػػػػاقي المفػػػػػردات كانػػػػػت نسػػػػػبة اتفاقيػػػػػا 01( مفػػػػػردات بنسػػػػػبة )1كعػػػػػددىا )

%( تقريبػػػػان مػػػػف مفػػػػردات 2( مفػػػػردات بنسػػػػبة كىػػػػي تمثػػػػؿ نسػػػػبة )1%(، كعػػػػددىا )31)
بنػػا  عميػػة فػػإف جميػػع مفػػردات المقيػػاس نسػػبة االتفػػاؽ عمييػػا مػػف المحكمػػيف المقيػػاس، ك 
%(، كلػذلؾ قامػت الباحثػة باإلبقػا  عمػى جميػع مفػردات المقيػاس، كلػـ يػتـ 31أكبر مف )

 حذؼ أم مفردة0

ككػػذلؾ قامػػت الباحثػػػة بػػإجرا  كافػػة التعػػػديالت التػػي اتفػػؽ عمييػػػا معظػػـ المحكمػػػيف      
بػػذلؾ يصػػػبح المقيػػاس فػػي صػػػكرتو األكليػػة مكػػكف مػػػف عمػػى بعػػض مفػػػردات المقيػػاس، ك 

( تعػػديؿ بعػػض الصػػياغات المغكيػػة فػػي مفػػردات 1، كيكضػػح الجػػدكؿ رقػػـ )( مفػػردة11)
 مقياس االتجاه نحك التعامؿ مع األزمات 0

 (3) جدول

 مقياس االتجان نحو التعامل مع األزمات تعديل بعض الصياغات المغوية في مفردات

رقـــــــــــــــم  البعد
 العبارة

 العبارة بعد التعديل بارة قبل التعديلالع

   .جراءات طارئة في المدرسةإتخاذ إالحظت  جراءات طارئة حول األزمة .إتخاذ إالحظت  13 ( االحساس باالزمة 1)

(إدراك اآلثـــار المترتبـــة عـــن 2)
 األزمة

خفي أحـد أعـراض فيـروس كورونـا إذا ظىـرت أ 16
   .لدي

ــــاإأتعمــــد  ــــاء أحــــد أعــــراض فيــــروس كورون إذا  خف
 ظىرت لدي إللحاق األذى باألخرين .

بالمشــاعر الســمبية والالمبــاالة تجــاة أزمــة  الشــعور .اتزماأل أشعر بالسمبية والالمباالة تجاة  18
 فيروس كورونا .

عيــــة ذاعيــــة المدرســــية لمتو أشــــارك فــــي البــــرامج اإل زمة .أشارك في البرامج االذاعية لمتوعية باأل  20 ( أساليب مواجىة األزمة3)
 . كورونا فيروس أزمةب
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 االتجان نحو التعامل مع األزماتثبات مقياس  -رابعًا 

عمػػى عينػػة اسػػتطالعية عػػددىا  االتجػػاه نحػػك التعامػػؿ مػػع األزمػػاتتػػـ تطبيػػؽ مقيػػاس    
تمميػػذة، تػػـ اختيػػارىـ بصػػكرة عمديػػة مػػف تمميػػذات الصػػؼ األكؿ األعػػدادم (  19)  عػػدد

النمكذجيػػػػة التابعػػػػة إلدارة غػػػػرب الزقػػػػازيؽ التعميميػػػػة  بمدرسػػػػة النكاريػػػػة لمتعمػػػػيـ األساسػػػػي
مقياس االتجاه نحك التعامؿ  مديرية التربية كالتعميـ بمحافظة الشرقية، كلمتحقؽ مف ثبات

 اعتمدت الباحثة عمى8مع األزمات 
 الخصائص السيكومترية لمقياس : االتجان نحو التعامل مع األزمات -1
، كحسػػػػػاب ( تمميػػػػػذة10، المككنػػػػػة مػػػػػف )بدئيػػػػػة عمػػػػػي العينػػػػػة المالمقيػػػػػاس تػػػػػـ تطبيػػػػػؽ   

 كما يمي8السيككمترية  الخصائص
تػػػـ حسػػػاب معػػػامالت االرتبػػػاط بػػػيف درجػػػات العبػػػارات كدرجػػػات  8االتســـاق الـــداخمي ( أ

 8 كالنتائج  كما يمي ،األبعاد التي تنتمي ليا
 :ي مقياسمعامالت االرتباط بين درجات العبارات ودرجات األبعاد التي تنتمي لىا ف (4جدول )

 تمميذة (32)ن= االتجان نحو التعامل مع األزمات
 انبعذ األٔل :  اإلحساس باألزيت انبعذ انثاَي : إدران اآلثار انًخرحبت عهي األزيت

 انعبارة يعايم االرحباط انعبارة يعايم االرحباط انعبارة يعايم االرحباط انعبارة يعايم االرحباط

01411* 30 438,0** 04 43008* 11 43648** 1 

01732** 31 43780** 01 43610** 10 43674** 0 

01724** 32 43000** 00 43610** 1, 43606** , 

01473** 33 01557** 0, 01136 14 43000* 0 

01344 34 43070** 00 43060** 10 43080** 0 

43840** ,0 43,90* 00 43000** 16 01679** 6 

43710** ,6 43790** 06 43680** 17 437,0** 7 

43099** ,7 43801** 07 01546** 18 01301 8 

  01540** 08 43090** 19 43700** 9 

  01442* 09   43606** 14 

 انبعذ انثانث :  يٕاجٓت األزيت

 انعبارة يعايم االرحباط انعبارة يعايم االرحباط انعبارة يعايم االرحباط انعبارة يعايم االرحباط

43616** 06 4300,** 04 43606** 00 43690** ,8 

43019** 07 43680** 01 43078** 00 4360,** ,9 

43680** 08 01302 52 437,0** 06 01327 40 

43700** 09 43701** 0, 43691** 07 01787** 01 

43677** 64 43679** 00 43000** 08 43661** 00 

  43701** 00 43066** 09 43090** 0, 



 

862 

2021 يوليوـ  والثالثون الخامسـ العدد  السابعالمجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 )داؿ عنػػػد مسػػػتكم (**) ، (0.3. )داؿ عنػػػد مسػػػتكم (*عالمػػػة ) مالحظػػػة 8 تكضػػػح
.0.90) 

( 3) عدا،أف جميػػع معػػامالت االرتبػػاط دالػػة إحصػػائيان ( السػػابؽ 2)يتضػػح مػػف الجػػدكؿ ك 
( مػػػف البعػػػػد 12( مػػػف البعػػػػد األكؿ )اإلحسػػػاس باألزمػػػػة(، )92( ، )6عبػػػارات ، أرقػػػػاـ )

( مػػف البعػػد الثالػػث ) مكاجيػػة 30،) (.2الثػػاني) إدراؾ اآلثػػار المترتبػػة عمػػي األزمػػة(، )
كالػدرجات الكميػة لمبعػد كػؿ منيػا  االرتبػاط بػيف درجػاتالت معػام كانػتحيػث  األزمة ( ،

 ،كىػذا يعنػي أف جميػع عبػارات المقيػاس ثابتػة ،غير دالة إحصػائيان الذم تنتمي لو العبارة 
 0ـ العبارات كتـ حذفيا مع إعادة ترقي ،فيي غير ثابتة العبارات ) الخمسة (عدا ىذه 

تـ حساب معامالت ألفا لألبعاد ) في كجكد جميع  الثبات بمعامل ألفا ) كرونباخ (:( 2)
عبػػػارات البعػػػد(، ثػػػـ حسػػػاب معػػػامالت ألفػػػا لألبعػػػاد ) مػػػع حػػػذؼ كػػػؿ عبػػػارة( ، كالنتػػػائج 

 مكضحة كما يمي 8
 تمميذة (32)ن= عامل مع األزمات: االتجان نحو التألبعاد مقياس) مع حذف العبارة( معامالت ألفا  ( 5جدول )  

 البعد األول 7 اإلحساس باألزمة البعد الثاني 7  إدراك اآلثار المترتبة علي األزمة

رقم  معامل ألفا رقم العبارة معامل ألفا رقم العبارة معامل ألفا رقم العبارة معامل ألفا
 العبارة

99566 09 08886 20 08853 11 08843 1 

99569 03 08888 21 08843 12 08842 2 

99565 03 08896 22 08844 13 08843 3 

99566 00 99563 23 99549 31 08851 4 

99692 01 08899 24 08846 15 08841 5 

08891 35 08906 25 08847 16 08840 3 

08887 36 08887 26 08839 17 08840 7 

08895 37 08887 27 08846 18 99533 5 

  99563 28 08850 19 08836 9 

  99566 29   08842 10 

 99521معامل ألفا للبعد األول =  99699معامل ألفا للبعد الثاني = 

 البعد الثالث 7  مواجهة األزمة

رقم  معامل ألفا رقم العبارة معامل ألفا رقم العبارة معامل ألفا رقم العبارة معامل ألفا
 العبارة

08927 56 08928 50 08926 44 08925 38 

08928 57 08924 51 08930 45 08927 39 

08925 58 99613 23 08924 46 99605 19 

08924 59 08924 53 08925 47 99630 41 

08925 60 08925 54 08927 48 08925 42 

  08928 55 08925 49 08929 43 

 99636معامل ألفا للبعد الثالث = 
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عػامالت ألفػا لالختبػار) مػع حػذؼ أف جميػع م ( السػابؽ 38رقػـ ) يتضح مف الجدكؿ    
عبػارات ، ( 4عػدا )،العبارة ( أقؿ مف أكتساكم معامػؿ ألفػا لمبعػد الػذم تنتمػي لػو العبػارة 

( مػف البعػد الثػاني 12( ،)03( مف البعػد األكؿ8 )اإلحسػاس باألزمػة(،)92( ، )6أرقاـ )
مكاجيػة األزمػة ( مػف البعػد الثالػث 8) 30( ،).82)إدراؾ اآلثار المترتبة عمي األزمػة(، )

حيػػث كانػػت معػػامالت ألفػػا ) مػػع حػػذؼ كػػؿ منيػػا ( أكبػػر مػػف معامػػؿ ألفػػا لمبعػػد الػػذم  (،
 ،( الستةعدا ىذه العبارات )  ،كىذا يعني ثبات جميع عبارات المقياس ،تنتمي لو العبارة
 0 العبارات ترقيـ إعادة مع حذفيا يتـ ،فيي غير ثابتة

 
 
 
 :لدرجة الكميةاالتساق الداخمي لألبعاد مع ا( 3)

تػػػـ حسػػػاب االتسػػػاؽ الػػػداخمي ألبعػػػاد المقيػػػاس مػػػع الدرجػػػة الكميػػػة ، بحسػػػاب معػػػامالت 
االرتبػػػاط بػػػيف درجػػػات األبعػػػاد كالػػػدرجات الكميػػػة لممقيػػػاس، باسػػػتخداـ معامػػػؿ االرتبػػػاط " 

 بيرسكف "، كالنتائج مكضحة كما يمي8
 (6جدول )

 :االتجان نحو التعامل مع األزمات        مقياسل ةمعامالت االرتباط بين درجات األبعاد والدرجات الكمي
 تمميذة (32)ن=

 أبعاد مقياس : االتجان نحو التعامل مع األزمات معامالت االرتباط مع الدرجة الكمية لممقياس
 البعد األول ) اإلحساس باألزمة(( 1) **0,792
 (إدراك اآلثار المترتبة عمي األزمة) البعد الثاني ( 2) **0,947
 البعد الثالث  )مواجىة األزمة (( 3) **0,940

 )داؿ عنػػػد مسػػػتكم (**) ، (0.3. )داؿ عنػػػد مسػػػتكم (*مالحظػػػة 8 تكضػػػح عالمػػػة )
.0.90) 

( السػابؽ8 أف جميػع معػامالت االرتبػاط بػيف درجػات األبعػاد 4كيتضح مف الجدكؿ رقػـ )
كدالػػة إحصػػائيان ) كالػػدرجات الكميػػة لمقيػػاس االتجػػاه نحػػك التعامػػؿ مػػع األزمػػات،  مرتفعػػة 

(، كىػػذا يػػدؿ عمػػي اتسػػاؽ جميػػع األبعػػاد مػػع الدرجػػة الكميػػة لممقيػػاس، 0.9.عنػػد مسػػتكم 
 أم ثبات جميع األبعاد0
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ألبعػػػاد المقيػػػاس تػػػـ حسػػػاب الثبػػػات بالتجزئػػػة النصػػػفية : يةالثبـــات بالتجزئـــة النصـــف( 4)
 حة كما يمي8، كالنتائج مكضكالدرجات الكمية ) بطريقتي8 سبيرماف / براكف ، كجتماف(

 (7جدول )
لمقياس:االتجــان نحــو  معــامالت الثبــات بالتجزئــة النصــفية ) بطريقتــي: ســبيرمان/براون ، وجتمــان(

 تمميذة( 32)ن= التعامل مع األزمات
 مقياس: االتجان نحو التعامل مع األزمات سبيرمان /براون : بطريقةالثبات  : جتمان بطريقةالثبات 

 ول ) اإلحساس باألزمة(البعد األ ( 1) 0,847 0,845
 (إدراك اآلثار المترتبة عمي األزمة)  البعد الثاني ( 2) 0,766 0,763
 البعد الرابع )مواجىة األزمة (( 3) 0,906 0,905
 الدرجة الكمية لممقياس 0,954 0,954

مػػػػػف الجػػػػػدكؿ أف جميػػػػػع قػػػػػيـ معػػػػػامالت الثبػػػػػات بالتجزئػػػػػة النصػػػػػفية بطريقتػػػػػي 8 ضػػػػػح يت
جميػػػع األبعػػػاد كثبػػػات ، كتػػػدؿ عميثبػػػات نسػػػبيان ، كجتمػػػاف ، قػػػيـ مرتفعػػػة  سػػػبيرماف/ بػػػراكف
 المقياس ككؿ0

تـ حساب صدؽ المقياس بحساب معػامالت االرتبػاط بػيف درجػات  :صدق االختبار( 5)
 العبارات كالدرجات الكمية لالختبار

بػػارة، ) محػػذكفان منيػػا درجػػة العبػػارة ( ، باعتبػػار مجمػػكع بقيػػة درجػػات االختبػػار محكػػان لمع
 كالنتائج مكضحة كما يمي8
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 (8جدول )
لمقياس:  ) محذوفًا منىا درجة العبارة ( معامالت االرتباط بين درجات العبارات والدرجات الكمية

 (32)ن= االتجان نحو التعامل مع األزمات
 البعد األول : اإلحساس باألزمة إدراك اآلثار المترتبة عمي األزمة البعد الثاني :

 رقم العبارة معامل االرتباط رقم العبارة معامل االرتباط رقم العبارة معامل االرتباط رقم العبارة مل االرتباطمعا
0,582** 30 .06..** 0. .0163* 99 .0321** 9 
0,680** 31 .0524** 09 .0351** 90 .0401** 0 
0,676** 32 .0267** 00 .0310** 91 .0352** 1 
0,411** 33 0,497** 01 0,027 14 .0166* 2 

0,258 34 0,393* 24 .0261** 93 .0200* 3 
.0541** 13 0,263 25 .0243** 94 0,620** 6 
.0449** 14 .053.** 04 .0492** 95 .0472** 5 
.033.** 15 .0579** 05 0,498** 96 0,162 8 
  0,438* 06 .0177* 97 .05.1** 7 
  0,391* 07   .04.6** 9. 

 لثالث : مواجىة األزمةالبعد ا
 رقم العبارة معامل االرتباط رقم العبارة معامل االرتباط رقم العبارة معامل االرتباط رقم العبارة معامل االرتباط

.0346** 34 .0236* 3. .0373** 22 .0417** 16 
.0226* 35 .03.7** 39 .0176* 23 .0326** 17 
.0440** 36 0,235 52 .0599** 24 0,276 40 
.0595** 37 .0475** 31 .0433** 25 0,760** 29 
.044.** 4. .0426** 32 .03.6** 26 .0416** 20 
  .0469** 33 .0163* 27 .0216* 21 

 )داؿ عنػػػد مسػػػتكم (**) ، (0.3. )داؿ عنػػػد مسػػػتكم (*مالحظػػػة 8 تكضػػػح عالمػػػة )
.0.90) 

( 4) عػدا، الػة إحصػائيان أف جميع معامالت االرتباط د ( السابؽ 68جدكؿ )يتضح مف   
( مػػف 12( ،)03( مػػف البعػػد األكؿ )اإلحسػػاس باألزمػػة(، )92( ،  )6عبػػارات ، أرقػػاـ )

( مػػػػف البعػػػػد الثالػػػػث ) 30( ،).2البعػػػػد الثػػػػاني)إدراؾ اآلثػػػػار المترتبػػػػة عمػػػػي األزمػػػػة(، )
كالػدرجات الكميػة كػؿ منيػا  االرتباط بيف درجاتالت معام كانت، حيث مكاجية األزمة (
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كىػذا يعنػي  ،غير دالػة إحصػائيان الذم تنتمي لو العبارة )محذكفان منيا درجة العبارة(  لمبعد
، تػـ صػادقةفيػي غيػر  العبػارات ) السػتة (، عػدا ىػذه صػادقةأف جميع عبارات المقيػاس 

 مع إعادة ترقيـ العبارات0 حذفيا
 من اإلجراءات السابقة يتضح أنه :

مػػػػف البعػػػػد األكؿ )اإلحسػػػػاس باألزمػػػػة(، ( 92( ، )6( عبػػػػارات أرقاميػػػػا )4)تػػػػـ حػػػػذؼ  
( مػػف 30( ،).2( مػػف البعػػد الثػػاني)إدراؾ اآلثػػار المترتبػػة عمػػي األزمػػة(، )12( ، )03)

 ألف ،حيث كانػػت ىػػذه العبػػارات غيػر ثابتػػة كغيػػر صػػادقةالبعػد الثالػػث) مكاجيػػة األزمػة(،
 0العبارات ترقيـ إعادة مع حذفيا كتـ ،(019.) مف أقؿ ضعيؼ االرتباط معامؿ

مكزعػػة عمػػي النحػػك  ،( عبــارة 54وأصــبحت الصــورة النىائيــة لممقيــاس مكونــة مــن )
 التالي8 

 ( عبارة950(، كيقيسو ) اإلحساس باألزمةالبعد األكؿ )
 0عبارة( 94(، كيقيسو )إدراؾ اآلثار المترتبة عمي األزمة البعد  الثاني )
 ( عبارة090(، كيقيسو )مكاجية األزمةالبعد الثالث )

ليصػبح عػدد  ذه الصكرة النيائيػة لممقيػاس صػالحة لمتطبيػؽ عمػي العينػة األساسػيةكأف ى 
 ( مفردة 0 .4( مفردة بعد ما كاف )32مفردات المقياس )

 البرنامج القائم عمى المسرح المدرسي)ب( 

 التعريف بالبرنامج - أوالً 

ات  ىػػك برنػػامج قػػائـ عمػػى المسػػرح المدرسػػي لتنميػػة االتجػػاه نحػػك التعامػػؿ مػػع األزمػػ - أ
لتمميػػذات  الصػػؼ األكؿ اإلعػػدادم، كيتضػػمف البرنػػامج عرضػػيف مسػػرحييف، بحيػػث 
تتناكؿ العركض المسرحية خصائص كؿ بعد مف أبعاد مقياس االتجاه نحك التعامؿ 

كتقػػػدـ  (،مسػػػرحية الرحمػػػة، مسػػػرحية كفػػػر بيمػػػكاف ) مػػػع األزمػػػات عمػػػى النحكالتػػػالي8 
قػػػػػازيؽ مديريػػػػػة التربيػػػػػة كالتعمػػػػػيـ العػػػػػركض المسػػػػػرحية بمدرسػػػػػة النكاريػػػػػة بمدينػػػػػة الز 

عػػركض مسػػرحية مػػف خػػالؿ تكػػرار كػػؿ عػػرض عمػػى ( 0) بكاقػػع، بمحافظػػة الشػػرقية
باإلضػػػافة إلػػػى  ،جمسػػػات عػػػرض مسػػػرحي( 1)جمسػػػات نقاشػػػية ، ك( 1) حػػػده بكاقػػػع
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( 90) ممػػايعطي إجمػػالي العػػركض،  جمسػػة ختاميػػة( 9)ك، جمسػػة تمييديػػة( 9)عػػدد
 جمسة0( 92) عرض مسرحي بكاقع

نػػامج المسػػػرحي8 يشػػػتمؿ عمػػػى عػػػدد مػػف األنشػػػطة المسػػػرحية كالمكاقػػػؼ التمثيميػػػة البر  - ب
كقػد قامػت الباحثػة  التي تيدؼ إلى تنمية اتجاه التمميذات نحك التعامؿ مع األزمات،

خراجيػػا، ،بتػػ ليؼ جميػػع النصػػكص الدراميػػة لممكقػػؼ التمثيمػػي كتػػـ إعػػداد كتصػػميـ  كا 
ر، كاإلضػا ة، المالبػس، كالماكيػاج، الممثمػيف، الػديكك ، الػنص) المسرحيات مف حيث
 ( 0 المظثرات الصكتية

 البرنامج أومية - ثانياً 

 لى 8إ المقترح البرنامج أىمية الباحثة ترجع 

، نحػػػك التعامػػػؿ مػػػع األزمػػػات تمميػػػذات الصػػػؼ األكؿ اإلعػػػدادمتنميػػػة اتجاىػػػات  90
 بصػػفة ،التعميميػػة العمميػػة فػػي كانػػدماجيـ، كتكػػيفيـ، لنمػػكىـ ميمػػان  أمػػران  يعػػد لػػذما

 عامة0 بصفة كالمجتمع، خاصة في ظؿ ظركؼ أزمة فيركس ككركنا المستجد
تمميػذات الصػؼ كميػكؿ  تنميػة اتجاىػات المسػرح المدرسػي فػي دكر عمى التعرؼ 00

 التعامؿ مع األزمات0 نحكاألكؿ اإلعدادم 
 يعيشػػكف الػػذم المعرفيػػة نحػػك أزمػػة ككركنػػا، كالمجتمػػعميػػذات حاجػػات الت إشػػباع 10

 فيو0
 عمػى التػي تسػاعدىـ فػي التغمػب ،العديد مف الخبرات كالمياراتميذات إكساب الت 20

 اليكمية0 حياتيـ في تكاجييـ الصعكبات كالعقبات التي
 ،التعػػاكف خػػالؿ بذاتػػو مػػف الطفػػؿ كتنميػػة ثقػػة ،المتػػ خرة الطفكلػػة بمرحمػػة االىتمػػاـ 30

 كاتباع التعميمات الصحية المنكط بيا  0 ،مجمكعات في كالعمؿ
 ،المرحمػػة تمػػؾ فػػي كاجتماعيػػان  كنفسػػيان  عقميػػان  السػػكم النمػػك عمػػىة ذالتمميػػ مسػػاعدة 40

 كخصائصيا  0 العمريةا مرحمتي مع يتناسب درامي ب سمكب
ليػة المسػػرح المدرسػػي فػي تنميػػة اتجاىػػات افػػي فع البرنػػامج أىميػة تػػتمخص كأخيػر 50

 نحك التعامؿ مع األزمات0 تمميذات الصؼ األكؿ اإلعدادم
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 أْذاف انبرَايج - ثانثا  

 اليدؼ العاـ ؛  -9
ييػػػدؼ البرنػػػامج المقتػػػرح إلػػػى  تعزيػػػز كتنميػػػة االتجػػػاه نحػػػك التعامػػػؿ مػػػع أزمػػػة 

( مػػػف خػػػالؿ تقػػػديـ برنػػػامج قػػػائـ عمػػػى المسػػػرح  97-فيػػػركس ككركنػػػا المسػػػتجد )ككفيػػػد 
 المدرسي يحتكل عمى معمكمات عف الفيركس كأعراضو، ككيفية الكقاية منو0 

 األىداؼ اإلجرائية لمبرنامج؛  -0
 8كتشتؽ الباحثة مف ذلؾ اليدؼ العاـ لمبرنامج األىداؼ اإلجرائية التالية      

 ؛ المجاؿ المعرفي -أ

أف تتعػػرؼ تمميػػذات الصػػؼ األكؿ اإلعػػدادم عمػػي مفيػػـك األزمػػة، كبخاصػػة أزمػػة  -
 فيركس ككركنا المستجد، كأسبابيا، كطرؽ الكقاية منو 0

 ف ىاٍ  كَبٍهىا العجى وت  مى أناإلصىاب  ب اآلثاب الع ات ى  عىن تحدد التمميذاتأف  -
مػف ا، ككيفيػة مكاجيػة ىػذه األزمػة أك مجتمعيػ اسػرتيأأك  انفسي التمميذةسكا  عمى 

 0خالؿ عركض المسرح
أف تتعػػرؼ التمميػػذات عمػػى أعػػراض فيػػركس ككركنػػا المسػػتجد، ككيفيػػة التعامػػؿ مػػع  -

 ىذه األعراض إذا ظيرت لدييـ 0
 ( 8  النفسحركي)  المجاؿ الميارل - ت
كاآلثػػػار المترتبػػػة  ،الفػػػرؽ بػػػيف أزمػػػة فيػػػركس  ككركنػػػا الصػػػحية لتمميػػػذاتتحػػػدد اف أ -

 عمييا 0
 ميارات التمثيؿ كاإللقا  المسرحي0 تتعمـ التمميذاتأف  -
 0 أف تتدرب التمميذات عمى حركة كأفعاؿ الشخصيات -
 أف تكتسب التمميذات ميارات جديدة مف التمثيؿ مثؿ ممارسة األدا  كفف األقناع0 -
 0 يذات في أدائيـ المسرحيأف تنكع التمم -
 كأدكارىا، المسرحية، الشخصيات عمى اإلعدادم األكؿ الصؼ تتعرؼ تمميذات أف -

 0 الشخصيات بدكر القياـ أثنا  كسمككياتيا كأفعاليا،
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8 )  مثػؿ المختمفػة المسػرح فنػكف عمػى األعػدادم األكؿ الصؼ تتعرؼ تمميذات أف -
 (0 كالنقد ، كاالخراج ، سرحيةأكاألزيا الم المالبس ، كاالضا ة ، الديككر

عمػػى كيفيػػػة اسػػتخداـ األدا  الحركػػػي تتػػدرب تمميػػذات الصػػػؼ األكؿ اإلعػػدادم ف أ -
 كالصكتي المناسب لألدا  المسرحي مف خالؿ البركفات المسرحية 0

عمػػػي اسػػػتخداـ المكسػػػيقي كالمػػػظثرات  اإلعػػػدادم األكؿ الصػػػؼ تمميػػػذاتتػػػدرب تأف  -
 الصكتية أثنا  العرض المسرحي0

 بفاعمية في جمسات البرنامج 0 اإلعدادم األكؿ الصؼ تمميذات تشارؾ  أف -
 ( 8 االنفعالي)  المجاؿ الكجداني – ج

مػف خػالؿ الكقػكؼ عمػي  اإلعػدادم األكؿ الصػؼ تمميػذاتتنمية الثقة بػالنفس لػدم   -
  0خشبة المسرح

 مػف خػالؿ العمػؿ فػيالتعاكف كالمشاركة  اإلعدادم األكؿ الصؼ تنمي تمميذاتأف   -
بدا  الرأم بيف أفراد الجماعة، كتحمؿ المسئكلية، كتكزيع األدكار0مجمكعات،   كا 

األعػػدادم فػػي حضػػكر حصػػص النشػػػاط  األكؿ الصػػؼ تنميػػة الرغبػػة لػػدم تمميػػذات -
 المسرحي0

اإلعدادم لممشاركة فػي فػرؽ التمثيػؿ الخاصػة بالمسػرح  األكؿ الصؼ تطمع تمميذات -
 0المدرسي عمى مستكل المدرسة

 0 ميذة في أف يصبح ممثالن أك كاتبان في المستقبؿرغبة التم -
احتػػػػراـ تمميػػػػذات الصػػػػؼ األكؿ اإلعػػػػدادم لمقكاعػػػػد التػػػػي تحػػػػددىا طبيعػػػػة األلعػػػػاب  -

 الدرامية0
 ؛الفمسفة التربوية لمبرنامج - رابعاً 
الفمسفة التربكية ليذا البرنامج مف حتميػة كضػركرة تنميػة االتجػاه نحػك التعامػؿ مػع  تنبثؽ

، كتبنػػي فكػػرة المكاجػػو مػػف اتتعػػرض ليػػا التمميػػذتصػػة أزمػػة ككركنػػا التػػي األزمػػات كبخا
كالتفكيػػر فػػي كضػػع خطػػة  ،كاألثػػار المترتبػػة عمييػػا ،خػػالؿ التعػػرؼ عمػػى طبيعػػة األزمػػة

كنشػػػر السػػػمكؾ اإليجػػػابي بػػػيف أقرانػػػو سػػػكا  عمػػػى مسػػػتكل المدرسػػػة أك  ،لمكاجيػػػة األزمػػػة
 التمميذ كالمجتمع0  تعكد بالنفع عمي  األسرة أك المجتمع التي حتمان 

 الحدود الزمانية والمكانية لتطبيق البرنامج ؛ -خامسًا 
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(  بمدرسػػػة  النكاريػػػة 0.09-.0.0تػػػـ تطبيػػػؽ البرنػػػامج خػػػالؿ العػػػاـ الدراسػػػي )       
 لمتعميـ األساسي التابعة إلدارة غرب التعميمية مديرية التربية كالتعميـ بمحافظة الشرقية 0 

 تخدمة في البرنامج؛الفنيات المس -سادسًا 

 استخدمت الباحثة مجمكعة مف الفنيات اإلرشادية كالتدريبية عمي النحك التالي8

 ؛إعادة البنا  المعرفي  -9
نحػػك  اتتبناىػػا التمميػػذتكيقصػػد بالبنػػا  المعرفػػي األفكػػار كاالتجاىػػات كالمعتقػػدات التػػي  

يكتسػػػبيا مػػػف  تػػػو التػػػيراأزمػػػة ككركنػػػا التػػػي تيػػػدد المجتمػػػع الػػػذم يعػػػيش فيػػػو، كنحػػػك خب
 المكاقؼ التي يتفاعؿ معيا، كيشتمؿ البنا المعرفي عمى الخطكات التالية 8

 التعرؼ عمى طبيعة األزمة  0 - أ
 التعرؼ عمى األثار الترتبة عمى األزمة  0 - ب
 تدعيـ االتجاه االيجابي نحك التعامؿ مع األزمة 0 –ج     
 ؛فنية الحكار  -0
 الدرامي0 الحكار بيف الشخصيات المسرحية داخؿ العمؿ - أ
العػػرض المسػػرحي، مػػف خػػالؿ تحديػػد  عقػػب انتيػػا  التمميػػذات مػػع ةحػػكار الباحثػػ - ب

، كتصػػكيب الخطػػ  مميػذاتبعػض المكاقػػؼ فػي العػػرض المسػػرحي كتحميميػا مػػع الت
 0 يففييا مف خالؿ الحكار الفردم كالجماعي مع

 ؛المناقشة  -1
المعمكمػػات عمػػى  ىػػي كاحػػدة مػػف الطػػرؽ كاألسػػاليب التعميميػػة التػػي تعتمػػد عمػػى إلقػػا   
بيدؼ تدعيـ اتجاه التالميػذ نحػك  لتمميذات،كتتخمميا المناقشات بيف الباحثة كا مميذات،الت

 التعامؿ مع األزمات0
 ؛النمكذج -2
اسػػتخداـ النمػػكذج مػػف الكسػػائؿ اليامػػة فػػي تعمػػيـ السػػمككيات كالميػػارات، حيػػث تسػػتخدـ  

 لممسػػرحيات المدرسػػية،الباحثػة ىػػذه الفنيػػة مػػف خػػالؿ عػػرض نمػكذج تمثيمػػي حػػي مباشػػر 
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) أزمػػػػة فيػػػػركس ككركنػػػػا المسػػػػتجد التػػػػي تسػػػػاعد فػػػػي تنميػػػػة االتجػػػػاه نحػػػػك التعامػػػػؿ مػػػػع 
 (0 كفر بيمكاف، الرحمةكمسرحية 

بالمشػػاركة  يػػات خر قػػـك اآلت بينمػػا ،بالمشػػاركة فػػي المكاقػػؼ التمثيميػػة ميػػذاتقػػـك التمتك    
كمػػػف  ،لمكاقػػػؼ التمثيميػػػةدكر الجميػػػكر المتمقػػػي فػػػي ىػػػذه اف الفاعمػػػة مػػػف خػػػالؿ اختيػػػارى

تتعػػرؼ تمميػػذات الشخصػػيات،  خػػالؿ مشػػاىدة تمػػؾ المسػػرحيات كالمكاقػػؼ التمثيميػػة بػػيف
 (،97 -المسػػػػتجد )ككفيػػػػد عمػػػػى طبيعػػػػة أزمػػػة فيػػػػركس ككركنػػػػاالصػػػؼ األكؿ اإلعػػػػدادم 

 مف خالؿ اتباع التعميمات الصحية اآلمنو 0 اكمكاجيتي ا،ككيفية التصدل لي

 ؛لعب األدكار   -3
كمػف ثػـ القيػاـ ، بقػرا ة المسػرحية، كمعرفػة دكر كػؿ شخصػية التمميػذاتؿ قيػاـ مف خال  

 بمعب األدكار لمشخصيات مع اإللماـ بكؿ جكانب الشخصية0

 ؛ العصؼ الذىني  -4
حػكؿ طبيعػة األزمػة، كأسػبابيا، كاألثػار المترتبػة  متمميذات مف خالؿ طرح أسئمة عامة ل 

 ضا ة، المكسيقي، المظثرات الصكتية 0عمييا، مكاف التمثيؿ، تصميـ الديككر، اإل

 ؛التعزيز)التدعيـ ( -5
 8عمى النحك التالي  المعنكم ك المادم كاالجتماعي استخدمت الباحثة التعزيز

كجػػػائزة  ،المعػػػززات الماديػػػة 8مثػػػؿ )شػػػيادات تقػػػدير لممشػػػاركيف فػػػي العمػػػؿ المسػػػرحي - أ
 0أفضؿ دكر في كؿ عرض مسرحي (

 ،كعالمات الرضا عمى الكجػو مػف خػالؿ االيمػا  ،المعززات االجتماعية 8)االبتسامة - ب
كالتصػػفيؽ( كاسػػتخداـ كممػػات تشػػجيعية كمحفػػزة مثػػؿ )ممتػػاز، شػػكرا ، أحسػػنت( مػػع 

    .تمبية رغبتو في المشاركة في اختيار المالبس، كالديككر، كتمثيؿ األدكار
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 طريقة تنفيذ البرنامج وجمساته - سابعاً 

 : عدادمرحمة اإل -1
دة العمميػػة حيػت تػػـ االطػػالع عمػي بعػػض الدراسػات كالبحػػكث كالكتػػب البحػث عػػف المػا-أ

لتمميػذات كالمراجع المرتبطة بمكضكع الدراسة، كالتعرؼ عمي خصائص المرحمة العمرية 
 0  الصؼ األكؿ اإلعدادم

تحديػػػد األىػػػداؼ العامػػػة كالخاصػػػة لمبرنػػػامج )معرفػػػي، ميػػػارم، كجػػػداني ( كأيضػػػا  -ب 
 المسرحي  0الفمسفة التربكية لمبرنامج 

دراؾ ك  ،تحديػػػػد مفيػػػػـك األزمػػػػة ككيفيػػػػة األصػػػػابة بفيػػػػركس ككركنػػػػا المسػػػػتجد -ج ثػػػػار اآلا 
صػػابة بفيػػركس ككركنػػا المسػػتجد  عمػػى التمميػػذ  نفسػػو أك أقرانػػو المترتبػػة عمػػى خطػػر اإل

 بالمدرسة أك أسرتو أك مجتمعو كالقرا ة حكليا0 

ة بتحديػػػدىا فػػي نصػػػيف الشػػركع فػػي إعػػػداد النصػػكص المسػػرحية، حيػػػث قامػػت الباحثػػ-د
ىمػا ) الرحمػة، مسرحييف حكؿ طبيعػة األزمػة كخطػر األصػابة بفيػركس ككركنػا المسػتجد 

 0كفر بيمكاف ( 

كعرضو عمى مجمكعة مف الخبػرا  فػي  ،تـ اعدادالصكرة األكلية لمبرنامج المسرحي  - ق
 مجاؿ المسرح التربكم، ثـ اجرا التعديالت التي طمبيا المحكميف 0

 : ت الدراميةاعداد المسرحيا -2
ميػػذات الصػػؼ األكؿ عػػداد البرنػػامج المسػػرحي المدرسػػي المقػػدـ لتمإاعتمػػدت الباحثػػة فػػي 

عمى عدة مصادر منيا اإلطار النظػرم لمدراسػة الػذم تػـ عرضػو مػف قبػؿ فػي اإلعدادم 
 ىذه الدراسة 0

 تحكيـ المسرحيات الدرامية  -أ 

رامية لمت كد مػف صػالحيتو عمػى كقد تـ تحكيـ البرنامج الذم يحتكم عمى المسرحيات الد
عمػػػػـ  –التربيػػػة  –عشػػػرة محكمػػػيف مػػػػف األسػػػاتذة المتخصصػػػػيف فػػػي ) المسػػػرح التربػػػػكم 

 النفس( ، كذلؾ بيدؼ معرفة مايمي 8  
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 مدل تحقيؽ البرنامج لميدؼ العاـ0 -
مدل مناسبة األساليب كاألدكات المسػتخدمة خػالؿ جمسػات البرنػامج لتحقيػؽ اليػدؼ  -

 المراد منيا 0
 الئمة النصكص المستخدمة لمستكل تالميذ مرحمة التعميـ األساسي )العينة(0مدل م -

 (9جذٔل )                                                   

 َسب االحفاق بيٍ انسادة انًحكًيٍ نعُاصر انبرَايج انًسخخذو في انبحث 

 َسبت االحفاق حعذيم ال أٔفك يٕافك عُاصر انبرَايج و

 %144  ــــ 14 تد الولجاتع 1

 %94 ــــ 1 9 عوَام الولج  0

 %84  1 9 أًتاف الولج  ,

 %94  1 9 مح َُ الولج  0

 %94  ــــ 14 الفو ات 0

 %144 _ 1 9 نمن الولج  6

مف خالؿ الجدكؿ السابؽ يتضح أف العناصر التي يتككف منيا البرنامج، تـ االتفاؽ     
مف قبؿ السػادة المحكمػيف مػع إضػافة التعػديالت فػي ضػك   %(.7عمييا بنسبة تتعدل )

 0مقترحات السادة المحكميف

 المعالجة الدرامية لمنصوص المسرحية -3
حيث تدكر أحداث مسرحية كفر بيمكاف داخؿ بمد ريفية، ككيفية تعامؿ الناس في    

األرياؼ مع حالة ككركنا،  كخصكصان بعد نزكؿ أحد األىالي مػف بمػد أجنبيػة تفشػى 
فيػػػو المػػػرض، ككيفيػػػة التعامػػػؿ مػػػع الحػػػاالت التػػػي تػػػـ بالفعػػػؿ ظيكرىػػػا فػػػي الكفػػػػر، 
كخصكصػػان إذا كانػػت أحػػد ىػػذه الحػػاالت ىػػي ىنيػػة مػػرات حضػػرة العمػػدة ، كككيػػؼ 
تفشػػػى المػػػرض بػػػيف األىػػػالى ككصػػػؿ إلػػػى الكفػػػكر كالنجػػػكع المجػػػاكرة بيػػػذه السػػػرع ، 

يػػؼ تطػػكر الحػػاؿ كىنػػاؾ مػػف يتعامػػؿ مػػع الفيػػركس عمػػى أنيػػا اشػػاعات مغرضػػو، كك
بيػػػذه السػػػػرعة حتػػػػى تػػػػـ عػػػزؿ الكفػػػػر كالػػػػبالد المجػػػػاكرة لػػػو صػػػػحيا، ككيفيػػػػة مكاجيػػػػة 

 القيركس كالتعامؿ معو 0
أما مسرحية الرحمة  تدكر داخؿ المدرسة، حيث تسػمع إحػدل الصػديقات عػف ىػذا       

الفيػػركس الجديػػد كتشػػكؿ مػػع رفقتيػػا فريػػؽ بحػػث لجمػػع معمكمػػات عػػف ىػػذا الفيػػركس كمػػا 
ـ مف قبؿ أستاذ العمكـ في كيفية جمع المعمكمات كالبحػث الػذاتي، كبالفعػؿ تشػارؾ عكدى
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الصديقات في جمع معمكمػات مػف خػالؿ تشػكيؿ فػرؽ بحثيػة تبحػث عػف أصػؿ الفيػركس 
كنكعػػو كأسػػباب انتشػػاره بيػػذه السػػرعة كأعراضػػو ككيفيػػة مكاجيتػػو ، كيقػػرركا أف يشػػارككا 

كأقرانيـ في حصة العمكـ لنشػر ثقافػة التكعيػة  المعمكمات التي حصمكا عمييا مع زمالئيـ
 بيف زمالئيـ بالفيركس 0

 مرحمة تنفيذ البرنامج:

 كتشمؿ مرحمة تنفيذ البرنامج عمي مجمكعة مف الخطكات ىي 8

 ؛تحديد المكاف-أ

فيػػػػو الجمسػػػػات )التدريبيػػػػة كالنيائيػػػػة( مػػػػع  سػػػػيتـقامػػػػت الباحثػػػػة بتحديػػػػد المكػػػػاف الػػػػذم    
 عدادم، كىك خشبة المسرح المدرسي المكجكد بالمدرسة0تمميذات الصؼ األكؿ اإل

 ؛ تمميذاتتجييز ال-ب

اإلعػدادم  األكؿ الصػؼ تمميػذات مػف تمميػذة( 13)مجمكعػة تجريبيػة قكاميػا تػـ اختيػار  
النكارية لمتعميـ االساسي التابعة إلدارة غرب الزقازيؽ مديريػة التربيػة كالتعمػيـ مف مدرسة 

ة اختيػػػار التمميػػػذات الػػػذيف لػػػدييـ رغبػػػة فػػػي المشػػػاركة فػػػي ، مػػػع مرعػػػابمحافظػػػة الشػػػرقية
 البرنامج المسرحي 0

 ؛تجييز الديككرات  -ج

منظػػػريف مػػػف ثػػػالث مشػػػاىد ك  المسػػػرحية  تتكػػػكف، الرحمػػػة(األكؿ ) المسػػػرحي العػػػرض-9
 8 أساسيف

المدرسة ، كبعد المشػيد يػرف جػرس  ؿالمنظر األكؿ8 ) في فسحة اليـك الدراسي داخ -
 (العكدة لمفصكؿ

يتقػػػػػابمف مػػػػػع ، )نفػػػػػس المنظػػػػػر األكؿ  فػػػػػي نيايػػػػػة اليػػػػػـك الدراسػػػػػي  8المنظػػػػػر الثػػػػػاني -
 صديقاتيـ، كبعد المشيد يرف جرس الذىاب لمبيت  (
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بعػػػرض ميػػػذات المنظػػػر الثالػػػث 8 ) داخػػػؿ حجػػػرة الفصػػػؿ الدراسػػػي ، حيػػػث يقػػػـك التم -
 (المشيد أماـ زمالئيـ في الفصؿ لمتكعيو بفيركس ككركنا المستجد

أربعػػػػة مشػػػػاىد ) مػػػػف المسػػػػرحية  تكػػػػكفكت ،(كفػػػػر بيمػػػػكافالثػػػػاني )مسػػػػرحي الالعػػػرض -0
 كمنظريف أساسيف كبعد ذلؾ تكرر(

 المنظر األكؿ 8  ) تدكر أحداثو في دكار العمدة (0 -
المنظػػػر الثػػػاني كالمنظػػػر الثالػػػث8 )ثبػػػات نفػػػس المنظػػػر السػػػابؽ فػػػي المشػػػيد الثػػػاني  -

 كالثالث( 0
لتٍاب ف  الشىاب  ، ثىب بىاا  العشىٌت يىتٍب فى  :) تتٍب أحتاثي باى ا المنظر الرابػع 8 -

 دٍاب الععتة(.
  ؛ المالبس -د   

الرحمػػة ( تػػـ االعتمػػاد عمػػى مالبػػس التمميػػذات بالمدرسػػو ) األكؿ ) المسػػرحي العػػرض -
الزم الرسمي لمتالميذ (، مع حدكث بعد التغيرات في أزيا   شخصػية مػدرس العمػـك 

مشخصػػية عػػػف بػػػاقي الشخصػػػيات مػػف خػػػالؿ اسػػػتخداـ جاكػػت ليػػػدؿ عمػػػى اخػػػتالؼ ل
 باإلضافة إلى استخداـ المكياج كاالكسسكار المالئـ لمشخصية 0

تـ استخداـ عبا ة لشخصية العمدة، كجمبيػة  (كفر بيمكافالثاني )المسرحي العرض   -
 منقكشة لزكجة العمدة، كثالث جالليب لمغفر، كبمطكا أبيض لشخصية الدكتكر 0

 ؛ىػ ػ المكسيقي

المقطكعػػات المكسػػيقية مػػف خػػالؿ بعػػض  عمػػيفػػي العػػركض المسػػرحية  االعتمػػادتػػـ    
االنترنػػػت كتسػػػجيميا كاسػػػتخداميا أثنػػػا  العػػػركض كتنكعػػػت مػػػا بػػػيف مكسػػػيقي تتػػػر بدايػػػة 

كتػـ تجييزىػا  ،لطبيعػة المشػيد عنػد تمثيمػو كمكسيقي الػربط بػيف المشػاىد كفقػان  ،المسرحية
معرفػػة اسػػـ الفيػػركس، لحظػػة  التالميػػذ مثػػؿ8 لحظػػة إنػػدىاش العمػػدة عنػػدبمعاكنػػة بعػػض 

 0الت كد مف ظيكر األعراض عمى زكجتو
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 ؛ك ػ اإلضا ة

 عمػػػي اإلضػػػا ة العاديػػػة، حيػػػث أف العػػػركض المسػػػرحية يػػػتـ أدائيػػػا نيػػػارا  االعتمػػػادتػػػـ  
المسػػػرح المدرسػػػي البسػػػيطة المتػػػكفره كىػػػي اإلضػػػا ة ، كاعتمػػػدت عمػػػي إضػػػا ة بالمدرسػػػة
 0العامة 

 ؛ز ػ اإلكسسكارات المسرحية

، عكػازجيػاز التميفػكف،  الدكتكر، بعض اإلكسسكارات البسيطة منيا)حقيبة استخداـتـ   
  0(، عقد ، ثالث بنادؽ لمغفر نظارة

 ؛ الماكياج -ح
) الكحػػػؿ ، مثػػػؿ لرسػػػـ أبعػػػاد الشخصػػػية الماديػػػة أدكات ماكيػػػاج بسػػػيطة  اسػػػتخداـتػػػـ    

لعرض المسػرحي كمصحح الحكاجب ( في العرض المسرحي األكؿ الرحمة، أما في في ا
( مػف ، البػكدرة  مصػحح حكاجػب ،)الكحؿ، أحمر الشػفاه استخداـ تـ الثاني كفر بيمكاف 

 قبؿ الباحثة0
االتجػاه نحػك التعامػؿ بيػاف ممخػص بعػدد جمسػات البرنػامج لتنميػة  8جمسات البرنامج -ط

 )جمسة تمييدية ، جمسة ختامية ( 0 منيا جمسة (  92جمسات البرنامج )  مع األزمات 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

877 

2021 يوليوـ  والثالثون الخامسـ العدد  السابعالمجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 (10جدول رقم )
ممخص بعدد الجمسات التدريبية والنقاشية والعرض لمبرنامج المسرحي في الفترة 

( باإلضافة إلى أسبوعين بعد البرنامج لمتطبيق 2020نوفمبر 25( حتى )2020أكتوبر17من)
 التتبعي

 و

اسممممممممممممممممى 

 انعرض

انجهسمماث انخذريبيمممت 

 ٔانُماشيت
زيممممممممممٍ 

انجهسممممت 

 بانذلائك

 حاريخ انجهست

سرحيت انعرٔض انً

 ٔانجهساث انُماشيت
زيممممممممممٍ 

انجهسممممت 

 بانذلائك

 حاريخ

 انعرض

 اإلجًاني اإلجًاني

حذريبممممممممممممّ  َماشيت عرٔض َماشيت حذريبيت

 ٔعرٔض

 َماشيت

1 

 انرحهت

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

 

90 

 دليمت

 

 /االثُي19ٍ

 / األربعاء21

 /انسبج24

 

 

3 

 

 

3 

 

90 

 دليمت

 

 /األربعاء4

 /األثُيٍ 9

 /األربعاء11

 

 

6 

 

 

6 

2 

كفر 

 بٓهٕاٌ

 

 

3 

 

 

3 

 

90 

 دليمت

 

 /األثُي26ٍ

 /األربعاء 28

 /األثُيٍ 2

 

 

 

3 

 

 

3 

 

90 

 دليمت

 

 /األثُي16ٍ

 ءعا/األرب18

 /انسبج 21

 

 

6 

 

 

6 

 12 12  270 6 6  270 6 6 انًجًٕع 3

دقيقػػػػة( مػػػػا يعػػػػادؿ حصػػػػتاف دراسػػػػيتاف، كزمػػػػف  .7زمػػػػف الجمسػػػػة الكاحػػػػدة ) مالحظــــة : 
 دقيقة(0 .1دقيقة(، كزمف الجمسة النقاشية الكاحدة )  93العرض المسرحي الكاحد )

 مرحمة تقويم البرنامج : -3
 ؛التقييم المبدئي - أ

 األكؿ الصػػػػؼ تمميػػػػذاتعمػػػػي االتجػػػػاه نحػػػػك التعامػػػػؿ مػػػػع األزمػػػػات تػػػػـ تطبيػػػػؽ مقيػػػػاس 
متعميـ األساسي بػإدارة غػرب الزقػازيؽ مديريػة التربيػة كالتعمػيـ لالنكارية مدرسة ب اإلعدادم
عمػػى مفيػػـك األزمػػة لػػدييـ، كمػػدل كعػػييـ حػػك أزمػػة فيػػركس  لتعػػرؼالشػػرقية،  بمحافظػػة

 كقياس قبمي، مع المالحظات الشخصية لمباحثة0ككركنا المستجد 

 ؛التقييم المرحمي  -ب

كيكػكف أثنػا  تطبيػؽ البرنػػامج المسػرحي، كذلػؾ لتحسػػيف األدا  فػي التػدريبات المسػػرحية  
 المسػػرحي، كالمسػػاعدة البرنػامج فػػي كالضػعؼ ةالقػػك  مكػامف لرصػػد كذلػؾأثنػا  الجمسػػات، 

مػع  اإلعػدادم األكؿ الصػؼ تمميػذاتتعامػؿ  خالؿ مف سكا  األفضؿ األدا  تفعيؿ عمى
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 مضػػمكف كتحػػديث تطػػكير جانػػب مػػف أك ،(97-أزمػػة فيػػركس ككركنػػا المسػػتجد )ككفيػػد
 0 كخصائصيا العمرية الفئة مع يتال ـ لكي البرنامج

 ؛التقييم النىائي -ث

تمميػػػػذات الصػػػػػؼ األكؿ يػػػػؽ مقيػػػػاس االتجػػػػاه نحػػػػك التعامػػػػؿ مػػػػع األزمػػػػات عمػػػػي تػػػػـ تطب
 متعمػػػيـ األساسػػػي بػػػإدارة غػػػرب الزقػػػازيؽ بمحافظػػػة الشػػػرقية،لالنكاريػػػة مدرسػػػة اإلعػػػدادم  ب

لمعرفػػة دكر البرنػػامج المسػػرحي المقػػدـ فػػي تنميػػة اتجاىػػاتيـ نحػػك التعامػػؿ كتطبيػػؽ بعػػدم 
 0 (97 - مع أزمة فيركس ككركنا المستجد ) ككفيد

 ؛أساليب المعالجة اإلحصائية -4
بعػػػػد االنتيػػػػا  مػػػػف جمػػػػع بيانػػػػات الدراسػػػػة، تػػػػـ إدخاليػػػػا الػػػػي الحاسػػػػب اآللػػػػي ثػػػػـ جػػػػرت  

مػػف خػػالؿ أختبػػار صػػحة الفػػركض كالبحػػث عػػف  ،معالجتيػػا كتحميميػػا كاسػػتخراج النتػػائج
حيػػػػث اسػػػػتخدمت الباحثػػػػة حزمػػػػة تسػػػػاظالت الدراسػػػػة باإلضػػػػافة إلػػػػى تقػػػػديـ التكصػػػػيات ، 

 0( في اختيار العينة ككذلؾ في استخالص النتائجspssيؿ االحصائي )التحم
   نتائج الدراسة : 

 التكافؤ بين المجموعتين التجريبية والضابطة: -أوال
التجريبيػػػة كالضػػػابطة ) مػػػف تمميػػػذات الصػػػؼ األكؿ تػػػـ إجػػػرا  التكػػػافظ بػػػيف المجمػػػكعتيف 

بعػاد ، كالدرجػة الكميػة( ، كذلػؾ القياس القبمػي لالتجػاه نحػك األزمػات )األفي اإلعدادم ( 
بحسػػػػػػػاب الفػػػػػػػركؽ بػػػػػػػيف متكسػػػػػػػطات درجػػػػػػػات المجمػػػػػػػكعتيف، باسػػػػػػػتخداـ اختبػػػػػػػار  "ت " 

 8كما يميمكضحة  كالنتائج لمجمكعتيف مستقمتيف مف البيانات،  
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 (11جدول )
المجموعتين: التجريبية والضابطة) من تمميذات الصف الفروق بين متوسطات درجات 

 ي ( في القياس القبمي لالتجان نحو األزمات ) األبعاد والدرجة الكمية (األول اإلعداد
مستوي 

 الداللة
 قيمة
 " ت "

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

 القياس القبمي لالتجان نحو ألزمات المجموعة العدد

 

 
 غير دالة

 

0,704 
 

3,294 
2,801 

24,97 
25,49 

35 
35 

 التجريبية
 الضابطة

 باألزمة ( اإلحساس1)

0,548 
 

2,047 
2,705 

24,60 
24,91 

35 
35 

 التجريبية
 الضابطة

ــــــة عمــــــي 2) ــــــار المترتب ( إدراك اآلث
 األزمة

0,210 
 

4,451 
3,433 

35,31 
35,51 

35 
35 

 التجريبية
 الضابطة

 ( مواجىة األزمة3)

0,706 
 

7,124 
4,847 

84,89 
85,91 

35 
35 

 التجريبية
 الضابطة

االتجــان نحــو الدرجــة الكميــة لمقيــاس 
 األزمات

أف جميػػػػػػع الفػػػػػػركؽ بػػػػػػيف متكسػػػػػػطات درجػػػػػػات  ( السػػػػػػابؽ8 99) يتضػػػػػػح مػػػػػػف الجػػػػػػدكؿ
القيػػاس فػػي  ) مػػف تمميػػذات الصػػؼ األكؿ اإلعػػدادم( المجمػػكعتيف التجريبيػػة كالضػػابطة
يعنػػػػي تكػػػػافظ المجمػػػػكعتيف ووــــذا غيػػػػر دالػػػػة إحصػػػػائيان ،  القبمػػػػي لالتجػػػػاه نحػػػػك األزمػػػػات

جرا ات التجريبية، مما يشير إلى تجانس المجمكعات ،كعدـ اإلالتجريبية كالضابطة قبؿ 
 كجكد فركؽ قبؿ إجرا  التجربة فيما بيف المجمكعات 0

  اخخبار صحت انفرٔض ثانيا : 
 الفرض األول:

درجػػات متكسػػطات بػػيف تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية يػػنص الفػػرض عمػػي أنػػو8    
األعدادم فػي  األكؿ الصؼ تمميذات مف المجمكعتيف8 التجريبية)أ( كالضابطة )ب(، مف

القياس البعػدم لمقيػاس االتجػاه نحػك التعامػؿ مػع األزمػات كأبعػاده ) اإلحسػاس باألزمػة، 
 ( ، لصالح المجمكعة التجريبية )أ(0مكاجية األزمةإدراؾ اآلثار المترتبة عمى األزمة، 

مسػتقمتيف  كلمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض استخدمت الباحثة اختبػار" ت" لمجمػكعتيف   
 (Effect Size )قامػت الباحثػة بقيػاس حجػـ األثػر مف البيانات، كلحساب حجـ الػت ثير 

تنميػة االتجاىػات ( لحسػاب فعاليػة تمثيػؿ العػركض المسػرحية فػي ²ηب سمكب مربع إيتا )
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المجمكعػػػة  نحػػػك التعامػػػؿ مػػػع أزمػػػة فيػػػركس ككركنػػػا لتمميػػػذات الصػػػؼ األكؿ األعػػػدادم
 ( بالمعادلة التالية T8لحصكؿ عمييا بداللة قيمة اختبار "ت " )التجريبية )أ(، كيمكف ا

 
:  9111، صـادق وأمـال حطـب أبو فؤاد)                 T )²)  ²ت          ( =    ²ηمربع إيتا ) 

431) 

 + درجات الحريةT )  ²)  ²ت                      

 كالنتائج كما يمي 8
(12جدول )   

المجموعتين: التجريبية والضابطة في القياس فروق بين متوسطات درجات مقيم )ت( وداللتىا ل
البعدي لالتجان نحو التعامل مع  األزمات ) األبعاد والدرجة الكمية ( ، ونتائج حجم ومستوي التأثير 

 )مربع إيتا(
مستوي 

 التأثير
مستوي  مربع إيتا

 الداللة
 قيمة
 " ت "

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

عددال القياس البعدي لالتجان نحو  المجموعة 
 التعامل مع األزمات

 
      
 
 كبير جداً 
 )ضخم(
 

0,937 
 

 
 
 

0,01 
 

31,941 
 

3,448 
2,582 

48,77 
25,51 

35 
35 

 التجريبية
 الضابطة

 ( اإلحساس باألزمة1)

0,946 
 

42,816 
 

2,547 
2,584 

51,43 
25,17 

35 
35 

 التجريبية
 الضابطة

اآلثـــــــار المترتبـــــــة ( إدراك 2)
 عمي األزمة

0,936 
 

31,559 
 

4,659 
3,310 

66,06 
35,57 

35 
35 

 التجريبية
 الضابطة

 ( مواجىة األزمة3)

0,977 
 

53,339 
 

7,913 
4,023 

166,26 
86,23 

35 
35 

 التجريبية
 الضابطة

الدرجــــــــة الكميــــــــة لمقيــــــــاس 
 االتجان نحو األزمات
 8 أف( السابؽ 90رقـ ) تضح مف الجدكؿي
بمقارنػػػػػة المتكسػػػػػطات الحسػػػػػابية بػػػػػيف المجمػػػػػكعتيف التجريبيػػػػػة )أ( كالضػػػػػابطة )ب(    (9)

يتضح أف المتكسطات الحسابية لصالح المجمكعة التجريبية )أ( كالتي قامت بتمثيػؿ 
لالتجاه نحك التعامػؿ كمشاىدة العركض المسرحية، كذلؾ عمي مستكم أبعاد مقياس 

كسػػط الحسػػابي لبعػػد األحسػػاس باألزمػػة كدرجتػػة الكميػػة، حيػػث بمػػ  المت مػػع  األزمػػات
( 03039المجمكعة التجريبية )أ( مقابؿ متكسط حسػابي قيمتػة ) اتيذملتم (26055)
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المجمكعػػػة الضػػػابطة )ب( التػػػي لػػػـ تمثػػػؿ أك تشػػػاىد العػػػركض المسػػػرحية،  اتلتمميػػػذ
كبمػ  المتكسػط الحسػابي (، 0.9.( عنػد مسػتكل داللػة )190729كبمغت قيمة ت= )

المجمكعػة التجريبيػة )أ(  ميػذات( لتم39021) ثار المترتبة عمػي األزمػةإدراؾ اآللبعد 
 كبمغػت المجمكعة الضابطة )ب( ، ميذات( لتم03095مقابؿ متكسط حسابي قيمتة )

 كبمػػػ  المتكسػػػط الحسػػػابي لبعػػػد ،(0.9.) داللػػػة مسػػػتكل عنػػػد( 200694= )ت قيمػػػة
قابػػؿ متكسػػط حسػػابي المجمكعػػة التجريبيػػة )أ( م مميػػذات( لت440.4) مكاجيػػة األزمػػة

( 190337= )ت قيمػػة كبمغػػت( لتالميػػذ المجمكعػػة الضػػابطة )ب(، 13035قيمتػػة )
( 944004كبمػػػ  المتكسػػػط الحسػػػابي الدرجػػػة الكميػػػػة  )،(0.9.) داللػػػة مسػػػتكل عنػػػد
 اتذميػ( لتم64001مقابؿ متكسػط حسػابي قيمتػة ) ،المجمكعة التجريبية )أ( اتلتمميذ

، بمغػت قيمػة تمثؿ أك تشػاىد العػركض المسػرحيةالمجمكعة الضابطة  )ب( التي لـ 
( أف 90كما يتضح مف نتائج جدكؿ )، (0.9.) داللة مستكل ( عند310117 ت=)
، كذلػػؾ لتغمػػب لغػػة مكاجيػػة األزمػةالتػػي سػػاعد  البرنػامج عمػػى إكسػػابيا  األبعػػادأكثػر 

الحػػػكار اإليجػػػابي البنػػػا  عمػػػى مكاجيػػػة األزمػػػة، كالتصػػػدم ليػػػا، بطريقػػػة عمميػػػة، مػػػع 
تخػػاذ القػػرار المناسػػب فػػي المكاقػػؼ المختمفػػة مػػف تػػ دريبيـ عمػػى أسػػمكب المكاجيػػة، كا 

 المترتبػة اآلثػار إدراؾ ثػـ باألزمػة، اإلحسػاس خالؿ العػركض المسػرحية المقدمػة، ثػـ
 األزمة0  عمي

ؽ ك لمبحػػث، ممػػا يظكػػد كجػػكد فػػر كميػػان  كعمػػى ىػػذا يمكػػف قبػػكؿ الفػػرض البحثػػي األكؿ  -
المجمكعػػة التجريبيػػة )أ( ) التػػي قامػػت بتمثيػػؿ كمشػػاىدة  اتيػػذمإحصػػائيان بػػيف تم ةدالػػ

 لمقيػػػػاسالبعػػػػدم  قيػػػػاسكالمجمكعػػػػة الضػػػػابطة )ب(، فػػػػي ال، البرنػػػػامج  المسػػػػرحي (
االتجػػاه نحػػك التعامػػؿ مػػع األزمػػات  ككػػؿ ، أك فػػي أم بعػػد مػػف أبعػػاده ) االحسػػاس 

ة ، لصػالح ( عمػى حػدمكاجية األزمػة – إدراؾ اآلثار المترتبة عمي األزمة –باألزمة 
، كأف (90المجمكعػػة التجريبيػػة )أ( األعمػػى فػػي المتكسػػط كمػػا ىػػك مكضػػح بجػػدكؿ )

جميع قيـ )ت( لمفػركؽ بػيف متكسػطات درجػات المجمػكعتيف التجريبيػة)أ( كالضػابطة 
)ب( ) مػػػف تمميػػػذات الصػػػؼ األكؿ األعػػػدادم ( فػػػي القيػػػاس البعػػػدم لالتجػػػاه نحػػػك 

( لصػػػػػالح المجمكعػػػػػة 0.9.مسػػػػػتكم التعامػػػػػؿ مػػػػػع األزمػػػػػات دالػػػػػة إحصػػػػػائيان )عنػػػػػد 
 التجريبية )أ(عمى مستكل  األبعاد كالدرجة الكمية لممقياس0
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تمميػػذات الصػػؼ اسػػتخداـ المسػػرح المدرسػػي عمػػى خمػػؽ بيئػػة محببػػة لكبػػذلؾ سػػاعد  -
 تسيـ في تنمة اتجاىاتيـ كميكلييـ نحك التعامؿ مع األزمات األكؿ اإلعدادم،

تفػػػاؽ لتمػػػؾ إاألكؿ، يتضػػػح أف ىنػػػاؾ كمػػػف خػػػالؿ عػػػرض النتػػػائج السػػػابقة لمفػػػرض  -
،   (0.93الدراسات كالبحكث مثؿ 8 دراسة أحمد نبيػؿ ) إليو شاراتأالنتائج مع ما 

 Jacobs, Erin Vivianدراسػة ، Masoum,Elaha et al  (2013)دراسػة 
 ( التي تكصمت إلى 8 0.91دراسة نجال  محمد )ك ،  (2013)

 ،يف تعػرض األطفػاؿ لممسػرح المدرسػيتكجد عالقة ايجابيػة ذات داللػة إحصػائية بػ -
 كالمعمكمات البيئية المكتسبة0

عػركض المسػػرح المدرسػػي طػػرح القػيـ كالسػػمككيات االيجابيػػة، كتقػػديـ النمػػكذج  دكر -
 0االيجابي الذم يسعى الطالب لالقتدا  بو 

جميػػع قػػيـ مربػػع إيتػػا ) لحسػػاب حجػػـ التػػ ثير ( مرتفعػػة جػػدان، كمسػػتكم التػػ ثير كبيػػر،  (0)
بمغػػت قيمػػة ( ، ك 0715.) اإلحسػػاس باألزمػػة قيمػػة مربػػع إيتػػا فػػي بعػػد حيػػث بمغػػت 

بمغػػػت قيمػػػة ، ك (0724.  إدراؾ اآلثػػػار المترتبػػػة عمػػػي األزمػػػة ) مربػػػع إيتػػػا فػػػي بعػػػد 
الدرجػػة بمغػػت قيمػػة مربػػع إيتػػا فػػي ( ، ك 0714.) مكاجيػػة األزمػػةمربػػع إيتػػا فػػي بعػػد 

قػػػيـ تػػػدؿ عمػػػى فعاليػػػة  ، كجميعيػػػا( 0755.الكميػػػة لمقيػػػاس االتجػػػاه نحػػػك األزمػػػات )
المجمكعػػػػػة التجريبيػػػػػة )أ( بتمثيػػػػػؿ كمشػػػػػاىدة العػػػػػركض  لتمميػػػػػذاتكبيػػػػػرة جػػػػػدان لقيػػػػػاـ 

المسػػرحية فػػي إكسػػابيـ االتجػػاه االيجػػابي نحػػك التعامػػؿ مػػع األزمػػات  عمػػى مسػػتكل 
 األبعاد كالدرجة الكمية،  مما يدؿ عمى 8

ر قػػدرة كفاعميػػة مػػف قػػامكا بتمثيػػؿ كمشػػاىدة ىػػذه العػػركض أكثػػ لالتػػيا التمميػػذاتأف  -
 غيرىـ 0

عػػػدادم فػػػي اإلالصػػػؼ األكؿ  ميػػػذاتفعاليػػػة البرنػػػامج المسػػػرحي المدرسػػػي المقػػػدـ لتم -
نحػػػك التعامػػػؿ مػػػع أزمػػػة فيػػػركس  ميػػػذاتكاتجاىػػػات التم ،را أك  ،التػػػ ثير عمػػػى مكاقػػػؼ
 ككركنا المستجد 0

مسػػػرح كتعنػػػي ىػػػذه النتػػػائج أف البرنػػػامج المسػػػتخدـ ) اليتحقػػػؽ الفػػػرض األكؿ، كبػػػذلؾ    
المدرسػػػػي ( سػػػػاىـ فػػػػػي تحسػػػػف درجػػػػػات القيػػػػاس البعػػػػػدم لالتجػػػػاه نحػػػػػك األزمػػػػات لػػػػػدم 
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المجمكعػػة التجريبيػػة ) التػػي تعػػرض أفرادىػػا لمبرنػػامج (، مقارنػػة بػػدرجات القيػػاس البعػػدم 
لػػػدم المجمكعػػػة الضػػػابطة ) التػػػي لػػػـ يتعػػػرض أفرادىػػػا لمبرنػػػامج ( ، كأف مسػػػتكم حجػػػـ 

  ثير كفعالية البرنامج قكية جدان 0الت ثير كبير، مما يعني أف حجـ الت
 :الثانيالفرض  

 درجػػاتمتكسػػطات بػػيف تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية يػنص الفػػرض عمػػي أنػػو8      
المجمكعػػػػة التجريبيػػػػة )أ( مػػػػف تمميػػػػذات الصػػػػؼ األكؿ االعػػػػدادم فػػػػي القياسػػػػيف القبمػػػػي 

كدراؾ اآلثػػار كالبعػػدم عمػػى أبعػػاد مقيػػاس االتجػػاه نحػػك األزمػػات ) اإلحسػػاس باألزمػػة ، 
لمتحقػؽ مػف صػحة ىػذا  (، لصالح القيػاس البعػدم ،مكاجية األزمةالمترتبة عمى األزمة ،

، لمتعػػرؼ الفػػرض اسػػتخدمت الباحثػػة اختبػػار " ت"  لمجمػػكعتيف مػػرتبطتيف مػػف البيانػػات
عمػػى داللػػة الفػػركؽ بػػيف متكسػػطات درجػػات المجمكعػػة التجريبيػػة )أ( التػػي قامػػت بتمثيػػؿ 

لمقيػػػاس االتجػػػاه نحػػػػك  (القبمػػػي كالبعػػػدم)مسػػػرحية فػػػي التطبيقػػػيف8كمشػػػاىدة العػػػركض ال
 كحساب حجـ الػت ثير بمربع إيتا، كالنتائج مكضحة كما يمي 8  التعامؿ مع األزمات،

(13جدول )  
المجموعة التجريبية في القياسين القبمي والبعديفروق بين متوسطات درجات قيم )ت( وداللتىا لم  

بعاد والدرجة الكمية(، ونتائج حجم ومستوي التأثير )مربع إيتا(لالتجان نحو األزمات ) األ  
مستوي 

 التأثير
مستوي  مربع إيتا

 الداللة
 قيمة
 " ت "

الفرق بين 
 المتوسطين

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االتجان نحو  البيان العدد
 األزمات

 
 
  
 كبير جداً 

 )عال(
  
 

0,994 
 

 
 
 

0,01 
 

73,258 
 

23,80 3,294 
3,448 

24,97 
48,77 

35 
35 

 القياس القبمي
 القياس البعدي

(اإلحســــــــاس 1)
 باألزمة

0,993 
 

69,966 
 

26,83 2,047 
2,547 

24,60 
51,43 

35 
35 

 القياس القبمي
 القياس البعدي

ــــار 2) ( إدراك آث
 األزمة

0,997 
 

103,65 
 

30,75 4,451 
4,659 

35,31 
66,06 

35 
35 

 القياس القبمي
بعديالقياس ال  

( مواجىـــــــــــة 3)
 األزمة

0,997 
 

113,08 
 

81,38 7,124 
7,913 

84,89 
166,26 

35 
35 

 القياس القبمي
 القياس البعدي

 الدرجة الكمية
 لممقياس 

8أف ( السابؽ91رقـ ) تضح مف الجدكؿي   
المجمكعة التجريبيػة )أ( فػي القياسػيف  ميذاتكجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف تم (9)

لصالح القيػاس البعػدم، حيػث جػا ت قيمػة )ت( دالػة إحصػائية عنػد القبمي كالبعدم 
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( عمػػي مسػػتكم األبعػػاد كالدرجػػة الكميػػة، كبمقارنػػة المتكسػػطات 0.9.مسػػتكم داللػػة )
فػػي القياسػػيف القبمػػي كالبعػػدم أنيػػا   اإلحسػػاس باألزمػػةفػػي بعػػد  ميػػذاتالحسػػابية لمتم
( 02075ابي قيمتو )( في القياس البعدم ، مقابؿ متكسط حس26055بمغت قيمتيا )
كفػي بعػد  (،0.9.( عنػد مسػتكل داللػة )510036كبمغػت قيمػة ت=) لمقياس القبمػي،

( فػػي القيػػاس 39021فػػي القياسػيف القبمػػي كالبعػػدم بمغػت قيمتيػػا ) إدراؾ  ثػار األزمػػة
 قيمػػػػة كبمغػػػػت( لمقيػػػػاس القبمػػػػي ، .0204البعػػػدم ، مقابػػػػؿ متكسػػػػط حسػػػػابي قيمتػػػػو )

فػي القياسػيف  مكاجيػة األزمػةكفػي بعػد  ،(0.9.) داللة مستكل عند( 470744=)ت
( فػػي القيػػاس البعػػدم، مقابػػؿ متكسػػط حسػػابي 440.4القبمػػي كالبعػػدم بمغػػت قيمتيػػا )

 داللػػة مسػػتكل عنػػد( 9.1043) =ت قيمػػة كبمغػػت( لمقيػػاس القبمػػي، 13019قيمتػػو )
كفػػػػي الدرجػػػػة الكميػػػػة  لمقيػػػػاس  االتجػػػػاه نحػػػػك التعامػػػػؿ مػػػػع األزمػػػػات  فػػػػي ،(0.9.)

( فػػػػي القيػػػػاس البعػػػػدم ، مقابػػػػؿ 944004سػػػػيف القبمػػػػي كالبعػػػػدم بمغػػػػت قيمتيػػػػا )القيا
 عنػػد( 9910.6=)ت قيمػػة ، كبمغػػت( لمقيػػاس القبمػػي62067متكسػػط حسػػابي قيمتػػو )

جميع قيـ )ت( لمفركؽ بيف متكسطات درجات القياسيف ، كأف (0.9.) داللة مستكل
) مػػػػف تمميػػػػذات  يبيػػػػةالقبمػػػػي كالبعػػػػدم لالتجػػػػاه نحػػػػك األزمػػػػات لػػػػدم المجمكعػػػػة التجر 
( لصػػػػالح القيػػػػاس 0.9.الصػػػػؼ األكؿ االعػػػػدادم ( دالػػػػة إحصػػػػائيان )عنػػػػد مسػػػػتكم 

 البعدم ) في األبعاد كالدرجة الكمية( 0

فػركؽ ذات كمما سبؽ يتضح قبكؿ الفرض البحثي الثاني كميان ،كىذا يعني أنو يكجػد  -
 مميػػػػذاتت المجمكعػػػػة التجريبيػػػػة )أ( )مػػػػف درجػػػػاتمتكسػػػػطات بػػػػيف داللػػػػة إحصػػػػائية 

االعػػػدادم(، فػػػي مسػػػتكل االتجػػػاه القبمػػػي كالبعػػػدم نحػػػك التعامػػػؿ مػػػع  األكؿ الصػػػؼ
األزمات، كالدرجة الكمية لمقياس االتجاه نحك األزمات كأبعػاده  ) اإلحسػاس باألزمػة 

( لتالميػػذ المجمكعػػة التجريبيػػة مكاجيػػة األزمػػة، كدراؾ اآلثػػار المترتبػػة عمػػى األزمػػة ،
 )أ( لصالح القياس البعدم0

أف جميػػع قػػيـ مربػػع إيتػػا ) لحسػػاب حجػػـ التػػ ثير ( مرتفعػػة جػػدان ، كمسػػتكم التػػ ثير    (0)
 ،( 0772.) باألزمػػة اإلحسػػاس  بعػػد فػػي إيتػػا مربػػع قيمػػة بمغػػت حيػػث كبيػػرأك عػػاؿ،

 ،(0771.)  األزمػػػة عمػػػي المترتبػػػة اآلثػػػار إدراؾ  بعػػػد فػػػي إيتػػػا مربػػػع قيمػػػة كبمغػػػت



 

885 

2021 يوليوـ  والثالثون الخامسـ العدد  السابعالمجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 إيتػػا مربػػع قيمػػة كبمغػػت ،( 0775.) زمػػةاأل مكاجيػػة بعػػد فػػي إيتػػا مربػػع قيمػػة كبمغػػت
 عمػى تػدؿ قيـ كجميعيا ،( 0755.) األزمات نحك االتجاه لمقياس الكمية الدرجة في

( أ) التجريبيػػػػة المجمكعػػػػة تمميػػػػذات البرنػػػػامج المسػػػػرحي المقػػػػدـ فػػػػي أكسػػػػاب  فعاليػػػػة
 مػػػػػع التعامػػػػػؿ نحػػػػػك االيجػػػػػابي االتجػػػػػاه فػػػػػي المسػػػػػرحية العػػػػػركض كمشػػػػػاىدة بتمثيػػػػػؿ

فعاليػػػػة البرنػػػػامج المسػػػػرحي المقػػػػدـ فػػػػي التػػػػ ثير عمػػػػى  عمػػػػى8  يػػػػدؿ ممػػػػا  األزمػػػػات،
المكاقؼ الحياتية لمتمميذات كمساعدتيف في خمؽ صداقات مػع رفػاقيـ لتنميػة الػكعي 
باألزمة كيفية التعامػؿ معيػا كمكاجيتيػا، كفعاليػة عػركض المسػرح المدرسػي المقدمػة 

أف نتػػائج  الفػػػرض الثػػػاني  ت،فػػي تنميػػػة االتجػػاه االيجػػػابي نحػػك التعامػػػؿ مػػع األزمػػػا
متسػػقة مػػع نتػػائج الفػػرض األكؿ، كتعنػػي أف البرنػػامج المسػػتخدـ )المسػػرح المدرسػػي( 
سػػػاىـ فػػػي تحسػػػف درجػػػات القيػػػاس البعػػػدم لالتجػػػاه نحػػػك األزمػػػات لػػػدم المجمكعػػػة 
التجريبيػػػة) بعػػػد التعػػػرض لمبرنػػػامج (، مقارنػػػة بػػػدرجات القيػػػاس القبمػػػي  لػػػدييـ ) قبػػػؿ 

جميػػػع قػػػيـ )ت( لمفػػػركؽ بػػػيف متكسػػػطات درجػػػات المجمػػػكعتيف التعػػػرض لمبرنػػػامج( 
االعػػػػدادم(، كأف مسػػػػتكم حجػػػػـ  األكؿ الصػػػػؼ تمميػػػػذات التجريبيػػػػة كالضػػػػابطة )مػػػػف

 الت ثير كبير، مما يعني أف حجـ الت ثير كفعالية البرنامج قكية جدان 0

 :الثالثالفرض 
 درجاتمتكسطات بيف ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية ينص الفرض عمي أنو8      

االعػػػػدادم(، فػػػػي القياسػػػػيف البعػػػػدم  األكؿ الصػػػػؼ تمميػػػػذات المجمكعػػػػة التجريبيػػػػة )مػػػػف
كأبعػػػاده  ) اإلحسػػػاس باألزمػػػة، كدراؾ اآلثػػػار المترتبػػػة كالتتبعػػػي لالتجػػػاه نحػػػك األزمػػػات  

ىػػذا الفػػػرض اسػػػتخدمت الباحثػػػة  متحقػػػؽ مػػػف صػػػحة كل، (مكاجيػػػة األزمػػةعمػػى األزمػػػة ، 
 كما يمي 8مكضحة كالنتائج  يف مرتبطتيف  مف البيانات،لمجمكعت"  تاختبار" 
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 (14جدول ) 
 االعدادي( األول الصف تمميذات المجموعة: التجريبية ) منالفروق بين متوسطات درجات 

 في القياسين البعدي والتتبعي لالتجان نحو األزمات ) األبعاد والدرجة الكمية (
 

مستوي 
 الداللة

 قيمة
 " ت "

الفرق بين 
 وسطينالمت

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

 االتجان نحو األزمات البيان العدد

 
 
 

 غير دالة
 

1,00 
 

0,057 3,448 
3,400 

48,77 
48,83 

35 
35 

 القياس البعدي
 القياس التتبعي

 ( اإلحساس باألزمة1)

0,373 
 

0,029 2,547 
2,525 

51,43 
51,46 

35 
35 

 القياس البعدي
 القياس التتبعي

( إدراك اآلثـــــــار المترتبـــــــة 2)
 عمي األزمة

1,276 
 

00,114 4,659 
4,777 

66,06 
65,94 

35 
35 

 القياس البعدي
 القياس التتبعي

 ( مواجىة األزمة3)

0,158 
 

81,030 7,913 
7,841 

166,26 
166,23 

35 
35 

 القياس البعدي
 القياس التتبعي

الدرجــــــــة الكميــــــــة لمقيــــــــاس 
 االتجان نحو األزمات

 ( السابق أن :14دول )من جيتضح 
عػدـ كجػػكد فػركؽ ذات داللػػة إحصػائية بػػيف متكسػطات درجػػات المجمكعػة التجريبيػػة  (9)

االعػػدادم فػػػي القياسػػيف البعػػدم كالتتبعػػػي لالتجػػاه نحػػػك  األكؿ الصػػػؼ تمميػػذات مػػف
التعامػػؿ مػػع األزمػػات عمػػى مسػػتكل األبعػػاد كالدرجػػة الكميػػة لممقيػػاس، حيػػث تقاربػػت 

كجػػا ت قيمػػة "ت" غيػػر دالػػة إحصػػائيان، كيمكػػف تكضػػح المتكسػػطات الحسػػابية ليػػف 
 ذلؾ كالتالي 8 

 القياسػػػيف فػػػي  باألزمػػة اإلحسػػػاس بعػػد فػػػي لمتالميػػػذ الحسػػابية المتكسػػػطات بمقارنػػة  -
 متكسػػط مقابػػؿ ، البعػػدم القيػػاس فػػي( 26055) قيمتيػػا بمغػػت أنيػػا البعػػدم كالتتبعػػي

 القياسػيف فػي األزمػة ثػار  إدراؾ بعػد كفػي التتبعػي، لمقيػاس( 26061) قيمتػو حسابي
 حسػػابي متكسػػط مقابػػؿ البعػػدم، القيػػاس فػػي( 39021) قيمتيػػا بمغػػت كالبعػػدم القبمػػي
 القبمػػػي القياسػػػيف فػػػي األزمػػػة مكاجيػػػة بعػػػد كفػػػي  التتبعػػػي، لمقيػػػاس( 39024) قيمتػػػو

 قيمتػػو حسػػابي متكسػػط مقابػػؿ البعػػدم، القيػػاس فػػي( 440.4) قيمتيػػا بمغػػت كالبعػػدم
 مػػع التعامػػؿ نحػػك االتجػػاه لمقيػػاس  الكميػػة الدرجػػة كفػػي عػػي،لمقيػػاس التتب( 43072)

 البعػدم، القياس في( 944004) قيمتيا بمغت كالبعدم القبمي القياسيف في  األزمات
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( ت) قػػػػيـ جميػػػػع كأف التتبعػػػػي، لمقيػػػػاس( 944001) قيمتػػػػو حسػػػػابي متكسػػػػط مقابػػػػؿ
 لػدم األزمػات نحك لالتجاه البعدم كالتتبعي القياسيف درجات متكسطات بيف لمفركؽ

غيػػػر دالػػػة إحصػػػائيان،  االعػػػدادم( األكؿ الصػػػؼ تمميػػػذات مػػػف) التجريبيػػػة المجمكعػػػة
يعني عدـ اختالؼ متكسطات درجات القيػاس التتبعػي عػف متكسػطات درجػات  كىذا

القيػػػػاس البعػػػػدم لالتجػػػػاه نحػػػػك األزمػػػػات، ممػػػػا يػػػػدؿ عمػػػػي اسػػػػتمرار األثػػػػر اإليجػػػػابي 
لمسػػػػرح المدرسػػػػي، بعػػػػد فتػػػػرة مػػػػف نيايتػػػػو، لمبرنػػػػامج المسػػػػرحي المقػػػػدـ القػػػػائـ عمػػػػى ا

 ف المسػػػرح  المدرسػػػي مجػػػاؿ خصػػػب لتنميػػػة اتجاىػػػات تمميػػػذات كتفسػػػرىا الباحثػػػة بػػػػ
الصػػؼ األكؿ اإلعػػدادم إيجابيػػان نحػػك التعامػػؿ مػػع األزمػػات، كأف عمميػػة الػػتعمـ نمػػت 
مػػف خػػالؿ الػػتعمـ بالمالحظػػة كالمشػػاىدة كبقػػا   ثػػر التػػدريب ،ممػػا يػػدؿ عمػػى فعاليػػة 

امج المسرحي المقدـ لتالميذ المرحمػة اإلعداديػة فػي تنميػة االتجػاه نحػك التعامػؿ البرن
 مع أزمة فيركس ككركنا المستجد0

عػػدـ كجػػكد فػػركؽ  كىػػذا يعنػػي، كممػػا سػػبؽ يتضػػح قبػػكؿ الفػػرض البحثػػي الثالػػث كميػػان    
 تمميػػػػذات المجمكعػػػػة التجريبيػػػػة )أ( مػػػػف درجػػػػاتمتكسػػػػطات بػػػػيف ذات داللػػػػة إحصػػػػائية 

كأبعػػاده  االعػػدادم، فػػي القياسػػيف البعػػدم كالتتبعػػي لالتجػػاه نحػػك األزمػػات  ؿاألك  الصػػؼ
 0 ( مكاجية األزمة اإلحساس باألزمة، كدراؾ اآلثار المترتبة عمى األزمة،)
 
 ممخص النتائج :  -ثالثا   

بيف متكسطات   (0.9.عند مستكل الداللة ) فركؽ ذات داللة إحصائية عندكجد ت -9
فػي )ب( المجمكعػة الضػابطة  تمميػذاتك  ،عػة التجريبيػة )أ(المجمك  ميػذاتدرجات تم

كأبعػػػاده ) االتجػػػاه نحػػػك التعامػػػؿ مػػػع األزمػػػات القيػػػاس البعػػػدم عمػػػى أبعػػػاد مقيػػػاس 
دراؾ اآلثػػار المترتبػػة عمػػى األزمػػة،  ( لصػػػالح مكاجيػػة األزمػػةاإلحسػػاس باألزمػػة، كا 

 إكسػػػابيا عمػػػى البرنػػػامج  سػػػاعد التػػػي الميػػػارات أكثػػػر أفالمجمكعػػػة التجريبيػػػة )أ(، 
 0األزمة عمي المترتبة اآلثار إدراؾ ثـ باألزمة اإلحساس ثـ األزمة مكاجية

متكسػطات بػيف  (0.9.عنػد مسػتكل الداللػة ) فركؽ ذات داللة إحصائية عندكجد ت -0
فػي  )ب(  المجمكعػة الضػابطة ميذاتكتم ،(أالمجمكعة التجريبية ) ميذاتدرجات تم

كأبعػػػػاده تجػػػػاه نحػػػػك التعامػػػػؿ مػػػػع األزمػػػػات االالقيػػػػاس البعػػػػدم عمػػػػى أبعػػػػاد مقيػػػػاس 
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دراؾ اآلثػػار المترتبػػة عمػػى األزمػػة،) ( لصػػالح مكاجيػػة األزمػػة اإلحسػػاس باألزمػػة، كا 
 االعدادم0 األكؿ الصؼ تمميذات مف المجمكعة التجريبية )أ( 

 التجريبيػة المجمكعػة درجػات متكسػطات بػيف إحصائية داللة ذات فركؽ كجكد عدـ -1
 لالتجػػاه كالتتبعػػي البعػػدم القياسػػيف فػػي ، االعػػدادم األكؿ الصػػؼ تمميػػذات مػػف( أ)

دراؾ باألزمػػػة، اإلحسػػػاس) كأبعػػػاده األزمػػػات نحػػػك األزمػػػة،  عمػػػى المترتبػػػة اآلثػػػار كا 
كأف جميػػػع قػػػيـ )ت( لمفػػػركؽ بػػػيف متكسػػػطات درجػػػات القياسػػػيف (  األزمػػػة مكاجيػػػة

غيػػر دالػػة  البعػػدم كالتتبعػػي لالتجػػاه نحػػك األزمػػات لػػدم المجمكعػػة التجريبيػػة) ب (
 إحصائيان0

 األكؿ الصػػػؼ اتجاىػػػات تمميػػػذات لتنميػػػة المقتػػػرح المسػػػرحي لمبرنػػػامج فعاليػػػة تكجػػػد -2
 مػػػػع التعامػػػػؿ نحػػػػك  االتجػػػػاه مقيػػػػاس عمػػػػى األزمػػػػات مػػػػع التعامػػػػؿ نحػػػػك االعػػػػدادم
 أسػػػاليب األزمػػػة، عػػػف المترتبػػػة اآلثػػػار إدراؾ باألزمػػػة، اإلحسػػػاس) كأبعػػػاده األزمػػػات
ى الفعاليػػػػة مػػػػف نتػػػػائج الفػػػػرض األكؿ، حيػػػػث ) أف ، كيسػػػػتدؿ عمػػػػ(األزمػػػػة مكاجيػػػػة

 الصػػؼ تمميػػذات الفػػركؽ اإلحصػػائية جػػا ت دالػػة لصػػالح المجمكعػػة التجريبيػػة مػػف
 أف االعػػػػدادم فػػػػي القيػػػػاس البعػػػػدم(، ككػػػػذلؾ نتػػػػائج الفػػػػرض الثػػػػاني )حيػػػػث األكؿ

لصػػالح القيػػػاس البعػػدم(، كمػػا جػػا  حجػػـ التػػػ ثير  دالػػة جػػا ت اإلحصػػائية الفػػركؽ
ي النتائج، حيث تستنتج الباحثة مف ىذه النتائج السابقة فعالية البرنػامج كبير جدا ف

المسػػرحي المقتػػرح لتمميػػذات الصػػؼ األكؿ األعػػدادم، كتشػػير نتػػائج الفػػرض الثالػػث 
أيضان لعػدـ كجػكد فػركؽ بػيف القياسػيف البعػدم كالتتبعػي كبيػر، يػدؿ عمػى إسػتمرارية 

 لصؼ األكؿ االعدادم 0فعالية البرنامج المسرحي المقترح لتمميذات ا
 التوصيات  -رابعا  

 اعتمادان عمى النتائج التي أشرنا إلييا سابقان، يتـ تقديـ التكصيات التالية 8 

 التػػي تيػػدؼ إلػػى تعمػػيـ التعميميػػة، المظسسػػات داخػػؿ المسػػرحية تفعيػػؿ دكر األنشػػطة -9
 لمػػنص، القػػرا ة المعبػػرة المسػػرح، كاكسػػابيـ فػػف حرفيػػة تقنيػػات عمػػى التالميػػذ كتػػدريب

كالقػػدرة عمػػى أدا  األدكار المػػراد تمثيميػػا،  ،ككيفيػػة مكاجيػػة الجميػػكر ،كاإللقػػا  الجيػػد
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 نشػػاد خاصػػة الػػدينىإضػػافة إلػػى تنميػػة مكاىػػب أخػػرل كالكتابػػة الدراميػػة كالغنػػا  كاإل
 .كالكطني

 في األىتماـ بدكر التربية المسرحية في مدراس التعميـ األساسي مف خالؿ المشاركة -0
 خػالؿ كتكجيييو لمتالميذ إرشاديو اسكتشات المختمفة، كتقديـ كالمناسبات االحتفاالت
 المدرسي0 الطابكر

 األىتماـ بضركرة  تفعيؿ المسرح المدرسي في مدراس التعميـ األساسي، ألنو يشارؾ -1
 بشػػػكؿ التعميميػػػة مراحػػػؿ التالميػػػذ كػػػؿ التنشػػػئة بصػػػكرة  غيػػػر مباشػػػر فػػػي عمميػػػة فػػػي

كالعقميػػػة، فضػػػػالن عػػػف إكسػػػػابيـ  كالجسػػػػمية الفكريػػػة النػػػػكاحي مػػػف كمتكامػػػػؿ متػػػكازف،
 الفصؿ0 داخؿ تعمميا تعميمية التي يصعب كالمكاقؼ الخبرات

 كالنفسػػػػػػية السػػػػػػمككية المشػػػػػػكالت تقػػػػػػديـ العػػػػػػركض المسػػػػػػرحية التػػػػػػي تنػػػػػػاقش بعػػػػػػض -2
 0مشاركيف أك جميكران  كانكا سكا  التالميذ، لدل كاالجتماعية

اـ الدكر التكعكم لممسرح فػي مكاجيػة تدريب أخصائي المسرح المدرسي عمى استخد -3
 األزمات،  ككيفية إدراكيا، كتعامؿ التالميذ معيا كفؽ ظركؼ العصر0 

تقػػػديـ مقتػػػرح إلػػػى المظسسػػػات التعميميػػػة المختمفػػػة، بضػػػركرة كجػػػكد مسػػػرح مدرسػػػي،  -4
كتخصيص مكاف لو، مع تقديـ خطة دعـ مادم لو، لتكفير المستمزمات كالمتطمبات 

 األساسية لكجكده0
 لمقترحات :ا

 بما أف المسرح المدرسي قد أثبت فاعميتو، لذا تقترح الباحثة ما ي تي8

إجرا  دراسة مماثمة عمى متغيرات  خرل لتالميذ المرحمة اإلعدادية مثؿ 8 تنمية  -9
 المفاىيـ الخمقية أك الدينية أك الكطنية أك اإلجتماعية0

ة احتياجػػػات إجػػػرا  دراسػػػات عػػػف عػػػركض المسػػػرح المدرسػػػي، كدكرىػػػا فػػػي تمبيػػػ -0
التالميذ المعرفية كالنفسية كاالجتماعية كالجسمية كالعقميػة فػي المراحػؿ التعميميػة 

 المختمفة 0
إجػػػرا  دراسػػػػات عػػػػف مفيػػػـك األزمػػػػات مػػػػع متغيػػػػرات  خػػػرم فػػػػي مراحػػػػؿ التعمػػػػيـ  -1

 األساسي المختمفة )اإلبتدائي أك اإلعدادم(0 
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 المراجع :

 المراجع العربية: –أواًل 

 عاجم والموسوعاتالقواميس والم   ( أ)
،  كالنفسية التربكية المصطمحات معجـ(8 1..0)الجمؿ  زينب،  شحاتو حسف -1

 .القاىرة،  المبنانية المصرية الدار
، 3ط، المحيط القامكس(  8 ىػ9297)   بادم الفيركز يعقكب محمد الديف مجد -0

 0 الرابع الجز ،  الطباعة فف شركة،  القاىرة
(  8 مكاجية األزمات األزمات 9..0صة  )مكسكعة المجاؿ القكمية المتخص -3

 .(05األخالقية كالسمككية ، المجمد )
 الكتب العربية  ( ب)
صالح النظر المالي، 7..0ابراىيـ عبد العزيز النجار ) -9 ( 8 األزمة المالية كا 

 0اإلسكندرية ، الدار الجامعية 
لمنشر  دار الكفا  االسكندرية، (0 ادارة االزمة التعميمية،1..0) إبراىيـأحمد   -0

 0كالتكزيع،
دار  اإلسكندرية، المدرسي، المسرح أنشطة تقنيف( 8 ق9296) أحمد إبراىيـ أحمد -1

 كالتنمية0 لابداع المصرم الممتقي
8 معجـ المصطمحات التربكية  )ػػػػػػ( عمى أحمد الجمؿ &أحمد حسيف المقانى  -2

 0القاىرة، عالـ الكتب  ،1 المعرفة فى المناىج كطرؽ التدريس، ط
، القاىرة ، دار  9(  8 المناىج كالمدخؿ الدرامي ، ط9..0ر ابراىيـ القرشي)أمي -3

 عالـ الكتب لمطباعة كالنشر0
 النظرية) الطفؿ كدراما المدرسي المسرح عمى أضكا ( 8  0..0)  نكاصرة جماؿ -4

 0 الحديثة الكتب عالـ دار األردف، ،9ط(  كالتطبيؽ
 ، األردف ، 0ط ، االجتماعي لنفسا عمـ( 8  5..0) المعايطة الرحمف عبد خميؿ -5

 كالنشر0 لمطباعة الفكر دار
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،  0سيككلكجية النمك كالطفكلة كالمراىقة، ط8 (.977معكض)خميؿ ميخائيؿ  -6
 اإلسكندرية، المكتب العممي لمكمبيكتر كالنشر كالتكزيع0

ألزمات، مطبعة ا( 8 دكر القيادة في اتخاذ القرارات خالؿ ...0رحب عبد الحميد ) -7
 0ف لمطباعة كالنشر اإليما

االستراتيجية الحديثة إلدارة الألزمات، الراية  8(0.99سميـ بطرس جمدة  ) -.9
 0األردفلمنشر كالتكزيع، عماف، 

(0 المكجز في ادارة األزمات، مكتبة عيف شمس، القاىرة، 9776سيد اليكارم  ) -99
 مصر

 ارةكز  منشكرات ، القاىرة ، ك را  تجارب الطفؿ مسرح( 8 9773) خميس شكقي -90
 0 كالمكسيقى لممسرح الفني البيت ، الثقافة

"عمـ النفس التطكرم الطفكلة كالمراىقة  ( 28..0)صالح محمد عمي أبك جادك -91
 0دار الميسر لمنشر كالتكزيع كالطباعة ،، عماف١"،ط

القاىرة، الييئة  النفسي، كالعالج المدرسي المسرح (28..0) الحميد عبد طمعت -92
 المصرية العامة لمكتاب0 

،  الممسرح التدريس( 8 6..0) المكح حسف أحمد،  عفانة اسماعيؿ عزك -93
 كالتكزيع لمنشر المسيرة دار،  عماف

 دار بيركت، كالمعمميف، لألىؿ المدرسي التعميـ مباد 8  (7..0شاىيف) عماد -94
   اليادم لمنشر كالتكزيع0

 المصرية العامة الييئة القاىرة، األطفاؿ، مسارح( 8 .0.9) دكاره عمرك -95
  لمكتاب0

 منيج مسرحة/  تطبيقي نمكذج)  المناىج مسرحة(8  5..0) يكسؼ  فاطمة -96
 0 لمكتاب اإلسكندرية مركز ،(الحديث مصر تاري 

 التحميؿ كطرؽ البحث مناىج( 8 9774) صادؽ كأماؿ حطب أبك فظاد -97
 األنجمك مكتبة القاىرة، ،0ط كاالجتماعية، كالتربكية النفسية العمكـ في اإلحصائي

 ية0 المصر 
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دارة األزمات، االسكندرية، 6..0المجيد) قدرم عبد -.0 ( 8 اتصاالت األزمة كا 
 0الدار الجامعية الجديدة 

 تربية في كالدراما كالمكسيقي الرسـ( 8 0..0)  مصطفى ميادة، ىيالت قشكع -09
 0 الثقافة كزارة منشكرات ، عماف ، الطفؿ

 ،"التطبيؽك  المصطمح" التعميمي المسرح( 8 3..0)  حسيف الديف كماؿ -00
 0 المبنانية المصرية الدار القاىرة،

 العامة المصرية الييئة ،القاىرة،1ط المسرحي، الديككر(8  .977)مميكة لكيز -01
  لمكتاب0

 لمنشر زىراف دارإدارة االزمات، ، عماف،  8(7..0ماجد سالـ  اليدمي ) -02
 0 كالتكزيع

دارم لحؿ (0 ادارة األزمات منيج اقتصادم ا 9771محسف أحمد الخضيرم  ) -03
مكتبة مدبكلي  ، القاىرة،األزمات عمى مستكل األقتصاد القكمي كالكحدة األقتصادية

0 
 العامة المصرية الييئة، القاىرة، الطفؿ مسرح( 8 9766) الخير أبك محمد -04

  لمكتاب0
الييئة المصرية العامة ، "، القاىرةاألطفال والمسرحمحمد شاىيف الجكىرم0"  -05

 0سرةلمكتاب، سمسمو مكتبو األ
( 8اإلدارة االستراتيجية في إدارة .0.9محمد عبد السميع، أحمد طيبة )  -06

 0دار جميس الزماف  ،، عماف9طاألزمات ، 
 الحديثة، الكتاب دار الطفؿ، إعالـ في دراسات(8 0.99) معكض محمد -07

 0 القاىرة
دكرة تدريبية لممعممات )إدارة األزمات كحؿ  ( 58..0نادية عبد القادر)  -.1

 0كزارة التربية كالتعميـالككيت، منشكرات ،المشاكؿ(
بة األسرة، الييئة تمك، القاىرة ،المسرح بيف الفف كالحياة( 8 ...0)نياد صميحة -19

 0المصرية العامة لمكتاب
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 قبؿ ما ألطفاؿ التعميمية البرامج تصميـ(18..0) الناشؼ محمكد ىدل -10
 الحديث0 الكتاب المدرسة، القاىرة، دار

دار اثرا  لمنشر  عماف،0 ادارة ازمات مدخؿ متكامؿ،(7..0فارة ) أبكيكسؼ  -11
 0كالتكزيع

 الكتب المترجمة    ( ج)
8  تعريب يحدث، ال قد لما التخطيط األزمات أدارة 8(2..0)  15 بميؾ إصدارات -9

 0 ب ألدارة، القاىرة المعنية الخبرات مركز صالح، أحمد عال 
،  ،القاىرة الديف سعد مرسي8  ترجمة كالتعميـ، الدراما( 8 9776)  النجتكف ؼ0أ -0

 0 لمترجمة القكمي المشركع8 الثقافة كزارة
 الييئة، القاىرة ،عيسى حميـ رمزم8 ت، المعب سيككلكجية(  8 9764) ميمر سكزانا -1

 0 لمكتاب العامة المصرية
 أحمد8 ت، مسرحيـ يعدكف األطفاؿ مع المسرح(8  9773)كاسانيممي يتسيك فابر -2

 0 كالتكزيع لمنشر العربي الفكر دار،  ، القاىرة المغربي سعد
 )د(  الرسائل العممية 

( 8فاعمية برنامج قائـ عمى الدراما المسرحية في تنمية 0.97أمينة عامر بيكمي ) -9
ميارات االتصاؿ الفعاؿ كاالتجاه نحك األدا  التمثيمي لدل تالميذ المرحمة االبتدائية 

جامعة  –مية التربية النكعية (  ، كمنشكرة غير"دراسة تجريبية "، رسالة دكتكراه)
 الزقازيؽ 0

 لدل األزمات بإدارة كعالقتيا التغيير إدارة(0 .0.9) الراكم عباس خضر سعاد -0
 الكسطى، العراؽ محافظات في لمتربية العامة المديريات في اإلدارية القيادات
 0راؽالع بغداد، رشد، ابف التربية، كمية بغداد، جامعة ،(منشكرة) دكتكراه أطركحػػػة

( 8 فاعمية برنامج تدريبي مقترح عمى .0.9عبد الممؾ بف مسفر المالكي )  -1
أكساب معممي الرياضيات بعض ميارات التعمـ النشط كعمى تحصيؿ كاتجاىات 
 طالبيـ نحك الرياضيات، رسالة دكتكراه )منشكرة(، كمية التربية، جامعة أـ القرل0



 

894 

2021 يوليوـ  والثالثون الخامسـ العدد  السابعالمجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

" لدرامية فى المسرح التعميمي( 8 سمات الشخصية ا7..0اهلل نحمة ) عمرك عبد -2
رسالة دكتكراه ) غير منشكرة(، كمية التربية النكعية،  "،دراسة فى النص كالعرض

 جامعة عيف شمس 0 
 مادة في نمطية تعميمية كحدة كتطبيؽ بنا ( 8 3..0) العبكدم كاظـ غساف -3

 الجامعة األساسية التربية ، كمية(منشكرة) ماجستير رسالة المدرسي، المسرح
 0 بغداد لمستنصيرية،ا
ادارة األزمات في المنظمات العراقية 8 دراسة  8( 9772فرح لفتة عامر الحداد ) -4

( في منشكرةميدأنية لعينة في شركات كزارة األسك ف كالتعمير "0رسالة ماجستير )
 عمـك ادارة األعماؿ، جامعة بغداد

ة لمجامعات المعكقات االدارية كالفني8 (0..0فيصؿ يكنس محمد السامرائي ) -5
العراقية في عالقتيا مع كزارة التعميـ العالي كالبحث العممي، رسالة 

 ماجستير)منشكرة ( جامعة بغداد، كمية التربية ابف رشد، العراؽ 
 الحككمية المدارس مديرم لدل األزمات إدارة أساليب 8(7..0) العاؿ عبد كامؿ -6

 )منشكرة(، ماجستير لةرسا االستراتيجي، بالتخطيط كعالقتيا غزة محافظات في
 0فمسطيف غزة، اإلسالمية، الجامعة التربية، كمية

العناصر  الفنية فى  العركض  ( 8 أثر0.91محمد حممي فرحات عفيفي زايد ) -7
، رسالة دكتكراه )غير المسرحية عمى تحقيؽ بعض أىداؼ المسرح المدرسي
 منشكرة( ، كمية التربية النكعية ، جامعة المنصكرة 0 

 بإدارة كعالقتيا القيادية األنماط 8(6..0) الشمرم كىاب ياكمح ميسكف -.9
 بغداد محافظة في لمتربية العامة المديريات في اإلدارية القيادات لدل األزمات
 0  العراؽ بغداد، رشد، ابف التربية كمية بغداد، جامعة )منشكرة(، دكتكراه أطركحػػػة

في إكساب األطفاؿ (8 "دكر المسرح المدرسي 0.91نجال  محمد محمكد) -99
(، جامعة بكر سعيد، كمية التربية منشكرة غيرالمعمكمات البيئية"، رسالة ماجستير)

 النكعية، قسـ اإلعالـ التربكم
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(8 " العالقة بيف ممارسة النشاط المسرحى .0.9ىبة عبد الرحمف عبد ) -90
، رسالة ماجستير )  بعض الميارات العممية" اإلعداديةكاكتساب طالب المرحمة 

 غير منشكرة( ، معيد دراسات طفكلة ، جامعة عيف شمس0
 المسرحية النصكص في المتضمنة التربكية القيـ( 8 2..0) زغمكؿ سعد ىشاـ -91

 كثقافة اإلعالـ قسـ ،( منشكرة غير) ماجستير رسالة ، المدرسي لممرح المقدمة
 شمس0 عيف جامعة ، لمطفكلة العميا الدراسات معيد ، الطفؿ

 والدوريات )وـ(  المجالت 
 اإلعالـ طالب إكساب في المسرحية التدريبات فعالية(8 4..0)محمد حسيف أحمد -9

 النكعية، التربية بحكث مجمة" تجريبية شبو دراسة" المسرحي العمؿ ميارات التربكم

 السابع0 العدد المنصكرة، جامعة
كية (  8دكر المسرح المدرسي في إدراؾ طالب المرحمة الثان0.93أحمد نبيؿ أحمد) -0

جامعة عيف شمس العدد التاسع كالثالثكف ) ، مجمة كمية التربية لقضايا مجتمعيـ،
  0الجز  الثالث( 

 الدراسات في المناىج مسرحة استخداـ(  8 9775) القرشي أحمد ابراىيـ أمير -1
 الصـ لدل االجتماعي كالتكافؽ االتصاؿ كميارات التحصيؿ عمى كأثره االجتماعية

 0  طنطا جامعة،   التربية يةكم، دكتكراه رسالة، 
8 المسرح المدرسي تطبيقا " مسرحية سندريال نمكذجا"  (0.95)أمينة محسف حسف  -2

 0(0)ج يكليك( 999)، العددمجمة كمية التربية ببنيا، 
 بعض لتنمية المسرحية األنشطة باستخداـ برنامج فعالية( 8 .0.9)  حسكنة أمؿ -3

 المنيج مجمة في،  منشكر بحث،  ضةالرك  أطفاؿ لدل األخالقي الذكا  أبعاد
 بالتعاكف النفسسييف المرشدييف جمعية تصدرىا محمة عممية مجمة) كالسمكؾ العممي

 0إبريؿ التاسع، العدد ،(طنطا بزداب النفس عمـ قسـ مع
 ميارات تنكمية في المسرحية الدراما فاعمية(8  0.90)  سميـ نجكل، خضر إيماف -4

 الدكلية التربكية المجمة االبتدائية، المرحمة طالبات لدل الشفكية المحادثة
     أيار ،(2)العدد ،( 9) المجمد المتخصصة،
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 الجميكر تكعية في صحافةالمحمكؿ دكر8 (.0.0) بريؾ ابراىيـ محمد أيمف -5
 البحكث مجمة في منشكر بحث ،"ميدانية دراسة"  جائحة أزمة بتطكرات السعكدم
 0 يكليك السادس، الجز  كالخمسكف، الرابع العدد،  اإلعالمية

 األقساـ رظسا  لدل األزمات إدارة( 8 " 0.93)  السكيدم محمد عمي محمد ثائر -6
 جامعة التربية، كمية مجمة التدريسييف، نظر كجية مف كاسط جامعة في العممية
 األكؿ0 العدد الكاسط،

ض ( 8 فعالية النشاط التمثيمي في تنمية بع0.90داليا عبد الرشيد يكسؼ محمد ) -7
ميارات القرا ة الجيرية لدل تالميذ الصؼ األكؿ اإلعدادم ، القاىرة ، رسالة 

 . ماجستير  ، معيد الدراسات التربكية ، جامعة القاىرة
( 8 دكر المسرح المدرسي في التربية 0.93ركحية محمد عبد الباسط ) -.9

ا ة االعالمية لمطالب مرحمة التعميـ قبؿ الجامعي، مجمة الجمعية المصرية لمقر 
 0ابريؿ ،(940) ددعال ،كالمعرفة

 ككفيد) المستجد ككركنا بفيركس اإلصابة قمؽ( 8 .0.0) محمكد صالح زينب -99
 أثنا  الفيركس مف اليكمية الكقائية لمسمككيات األسرة ربة بإدارة كعالقتو( 97-

 الحادم العدد السادس، المجمد النكعية، التربية مجاالت في البحكث مجمة الجائحة،
 0 نكفمبر – ثكفكالثال

 إدارة في االجتماعي االعالـ كسائؿ دكر( 8 0.94) سالـ السيد شيما  -90
 القاىرة، جامعة االعالـ، لبحكث المصرية المجمة، كالككارث االزمات اتصاالت

  سبتمبر/  يكليك (،34) العدد
 عف الناتجة النفسية الضغكط بيف العالقة دراسة( 0.0.8) عمي صالح نيمة -91

 لممر ة النفسجسمية كاألضطرابات ،(COVID-19) المستجد ككركنا فيركس إنتشار
 يكليو – الثالثكف المجمد –( 9.6) العدد النفسية لمدراسات المصرية المجمة العامؿ،

0 
 مواقع عمى األنترنت   ( و)
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 نكفمبر .0بتاري  منشكر مقاؿ ، المسرحي النشاط مفيكـ (78..0) صبحي إسرا  -9
8   التالي الرابط عمى متاح ،

topic-https://shanaway.ahlamontada.com/t250 URI:  
 95 كأىميتو، مقاؿ منشكر، بتاري  المسرحى النشاط  (78..0) الشحات إبراىيـ -0

https://hona.ahlamontada.net/t187-8  التالي الرابط عمى أبريؿ، متاح
topic 8URI 

 شديد كنكر ، العمد اهلل ،عبد خميمة شيد،  عكاد خكلة ك شخيدـ أبك سالـ سحر -1
 نظر كجية مف ككركنا فيركس انتشار ظؿ في اإلليكتكني التعميـ فاعمية( 8 .0.0)

 المجمة في منشكر( ث)بح ،( خضكرم) التقنية فمسطيف جامعة في المدرسيف
 كمتاح تمكز، -80 األصدار تاري  كالعشركف الكاحد العدد العممي، لمنشر العربية
 www.ajsp.net   التالي الرابط عمى

السكريكف ككبا  ككركنا "دراسة  8( .0.0طالؿ المصطفي كحساـ السعد ) -2
ت المستقبؿ، بحث اجتماعي منشكر في استطالعية لتصكرات الحاضر كتكقعا

 يار /مايك، متاح عمى الرابط التالي  99مركز حرمكف لمدراسات المعاصرة بتاريح 
 8WWW.harmoon.or 

 كتداعياتو ككركنا فيركس( 8 .0.0) مكسى بف إقباؿ عزت، منى صميبي، غساف -3
 )بحث" كلبناف كتكنس مصر مف كؿ في األزمة رةإدا"  النسا  عمى االجتماعية
www.fes-8  التالي الرابط عمى كمتاح ايبرت فريدريش مظسسة في منشكر(

men.org 
-COVIDإدارة أزمة جائحة ككركنا ) 8( .0.0محمد بف شحات حسيف خطيب ) -4

رميف الشريفيف الممؾ سمماف بف عبد ( لدل الحككمة السعكدية بقيادة خادـ الح19
العزيز ككلي العيد األمير محمد بف سمماف بف عبد العزيز " دركس تربكية عالمية 

تاري  األصدار 8  (،19)"، بحث منشكر في المجمة العربية لمنشر العممي، العدد 
 :www.ajsp.net // URIكمتاح عمى الرابط التالي 8   .0.0 –تمكز  -0

https: 

https://shanaway.ahlamontada.com/t250-topic%20URI:/
https://hona.ahlamontada.net/t187-topic
https://hona.ahlamontada.net/t187-topic
https://hona.ahlamontada.net/t187-topic
http://www.ajsp.net/
http://www.harmoon.or/
http://www.fes-men.org/
http://www.fes-men.org/
http://www.fes-men.org/
http://www.ajsp.net/
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أ( 8 بيػػاف بشػػ ف االجتمػػاع الثػػاني لمجنػػة الطػػكار   .0.0منظمػػة الصػػحة العالميػػة ) -5
( بشػػ ف تفشػػي فيػػركس ككركنػػا الجديػػد ، متػػاح عمػػى 3..0لمػػكائح الصػػحية الدكليػػة )

Droom/detail/30-s://www.who.int/newshttp-01-الػػػػػػػػرابط التػػػػػػػػالي 8 
2020URI:  

ب( 8المصطمحات الطبية المتعمقة ببفيركس  .0.0منظمة الصحة العالمية ) -6
 /مارس، متاح عمى الرابط93ككركنا في 

 https://www.emrowho.int/ar/cov.org/15-التالي8
 مصطمحات معجـ( 8 .0.0" )ألكسك"  كالعمكـ كالثقافة لمتربية العربية المنظمة -7

 ، الراباط التعريب، تنسيؽ مكتب ،"عربي –فرنسي –انجميزم"  97- ككفيد
 التالي الرابط عمى متاح ، .0.0/يكليك/3 في السعكدية

8https://www.alecso.org/nisite/images/pdf/50-06 - 
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