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 يهخص انبذذ 
هػػػ الدرا ةراػػػتدراػػػعدقةػػػةؼدراةسةػػػتداػػػحفد  لةاػػػتد ػػػس درا ة  ػػػتدرا ل ك ػػػتد

 ػػ  ادرا اػػ دا  اػػةهدرا  ةاػػتدكرقتلهػػلق ـد  ػػكدراق  حػػ ادكراق ػػ لدرا ةراػػتدا ػػعد
 رةدرا ةراػػػتداػػػعدراػػػق لةةدر اػػػقا لفادأق   ػػػلدادكداةح ػػػتد ػػػفد ػػػس درا ة  ػػػتدرا ل ك ػػػت

را ة  ػػػػتدرا ل ك ػػػػتد(د لاػػػػ دك لانػػػػتد ػػػػفد ػػػػس د428كق   ػػػػلداح ػػػػتدرا ةراػػػػتداػػػػعد 
ادككل ػػلد قػػللادرا ةراػػتدك ػػلدح ػػعقدقكتػػ داػػةكؽدن  لاظػػتدراهػػلهةةدكراتحػػقةدكراه حك  ػػت

ذرلد  اػػػػتدإ ةػػػػلل تداػػػػحفد قكاػػػػ للد ةتػػػػللدرا ػػػػس درا  ػػػػلةكحفداػػػػعدرا  ػػػػل د
را اة تدك قكا للد ةتللدرا س دغحةدرا  ػلةكحفداػتدرا  ػل درا اػة تدا ػعد

 داةكؽدذرلد  اتدإ ةلل تداحفد قكا للد ه لسدرقتلهلق ـد  كدراق  ح اد دقكت
 ةتللدراػذككةدك قكاػ للد ةتػللدرث ػلمدرا  ػلةكحفداػتدرا  ػل درا اػة تدا ػعد
 ه لسدرقتلهلق ـد  كدراق  ح اد دقكت داةكؽدذرلد  اتدإ ةلل تداحفد قكا للد
 ةتػػػللدرا ػػػس درا  ػػػلةكحفداػػػتدرا  ػػػل درا اػػػة تدا ػػػعد ه ػػػلسدرقتلهػػػلق ـد  ػػػكد

د- قكاػػػػػ د-خػػػػػقسؼدرا اػػػػػقك در تق ػػػػػلاتدر ةقةػػػػػل  د  ةق ػػػػػ راق  حػػػػػ دقنةػػػػػلد 
د  خ ض(.

Abstract 

The study was designed to identify the relationship between 

the practice of secondary school students and their attitudes toward 

representation. The study was based on the survey method for a 

sample of secondary students. The study was in the questionnaire 

form. The sample of the study was 428 students from secondary 
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schools in Cairo and Giza And the results of the study were as 

follows: There are statistically significant differences between the 

average scores of students participating in the theater activity and 

the average scores of students who are not participating in the 

theatrical activity on the scale of their attitudes towards 

representation, there are no statistically significant differences 

between Mutus In addition, there are no statistically significant 

differences between the average scores of the students participating 

in the theatrical activity on the scale of their attitudes towards 

representation according to the different socioeconomic level (high 

- medium – low (.  

  : يمذيت
قكاعد ؤااللدراقة  ـدأه  تدكاة داأل   تدرا سا ػتدر  سةػلمد ػفد ةةػ لد

كرتق لا ػػػلمدك  اػػػ لمدراػػػعدتل ػػػ دراا ػػػلادرا ةةاػػػتددا ػػػتدا ػػػلادرث اػػػلفدرا قال ػػػ داػػػ   لمد
كرا   ػػػػػتاد حػػػػػمدقػػػػػكاعدأه  ػػػػػتدكاػػػػػة داأل  ػػػػػ تدرا سا ػػػػػتددكا ػػػػػتدةأاػػػػػ لدرا  ػػػػػل د
را اػػػػة عادكقظ ػػػػةدأه  ػػػػتدرة  ػػػػ تدرا سا ػػػػتداػػػػتدرا  ةاػػػػتدرا ل ك ػػػػتد ػػػػفدخػػػػسؿد
إاػػ ل  لداػػتدراػػق  لةدأكةػػللدرا ػػةرغددا ػػتد  ػػكدحػػؤ  دراػػعد ػػة ك رلدإحتلا ػػتدا ػػتد

دتق  .را ة دكرا 
اتدقة ػ   ـدد   أدأإفد  لةاتدرا س دة   تدرا اةهدرا  ةاتدحؤ  د كةد

كق   ػػتد  ػػلةرق ـادالا ػػ رةسدراقػػتدق ػػت د سا ػػلدا ػػعدرا  ػػلةكتداػػتدق ػػؾدرة  ػػ تد
دتح ةدا  لةاتدافدرا اةهدنكلاتدأ كراه.ددأإ  لدقخ قدأ ل  ـداةة

را اػػةهدرا  ةاػػتدد هػػكـدنػػهكنلثضػػلاتدإاػػعدراػػ كةدراقةاح ػػتدكراقة   ػػتدراػػذ د
ا ػػػعدا ػػػلادق ػػػك ةددا ػػػـاػػػتد  ػػػلةدرا ػػػس ادقة ػػػ دراخاػػػةرلدراقػػػتد هػػػ   لدرا اػػػةهد

رقتلهػػللدك كرةػػجدإحتلا ػػتد  ػػكدرا  ػػكفدرا اػػة  تدنةػػ تدال ػػتدكراق  حػػ دا ػػعدكتػػهد
راخةػػػػكتادكقػػػػأقتدق ػػػػؾدر قتلهػػػػللدكرا كرةػػػػجدرثحتلا ػػػػتدا  ػػػػس د  ػػػػكدراق  حػػػػ د
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ةػةكضدرا اػة  تدرا  ةاػ تدكرا ػةكةدرا اػة تد ػفدخػسؿد ةل  ػتدرا  ػلةكتداػتدرا
نلا خة للدراقتدحقـدأ رل لدا كفدراخكؼد فدرا   دأكدر  قهل ادا  لةكتدرا س د
دا ػػعدراق ػػلاساداػػ دقة ػػ   ـد ةكسداػػتدك   ػػتد اػػتد  ػػل درا اػػةهدرا  ةاػػتد قهػػـك

 ر اق قلعدنلة رادراق  ح تدكراة  درا  قةؾد  كدإ تلهدرا  ل .د
را ػػس داػػتد  ػػل درا اػػةهدرا  ةاػػتدنأه  ػػتدكةػػ د ظحػػلدتكر ػػ د  ػػلةكتد

كاحػػةمد ػػفدةاػػ دراهػػلل حفدا ػػعدرة  ػػ تدرا اػػة  تدرا  ةاػػ تاد حػػمد  ػػلةؾدرا ػػس د
اػػتدكر ػػ دأكدأا ػػةد ػػفدا لةػػةدرا اػػةهد   ػػ درااقلنػػتدكراق  حػػ دكرثخػػةرندكرث  ػػل د
درا ػػػػس دن  لةاػػػػتدرا  ػػػػل د رااػػػػكةراتدكراقةػػػػ  ـدكرا سنس....راػػػػق(اداة ػػػػ  لد هػػػػـك

ادحق  ػػػ دذاػػػؾد ػػػ  ـدا ػػػـدراةػػلاـدراةه ػػػتدا  خةػػػ تدراقػػػتد هك ػػػكفداق  حػػػ درا اػػة ت
 كةهلدكقه تد  لاةهلدنلثضلاتدراعدراهػ ةةدا ػعدا ػـدكق اػحةدرا ػل لدراكت ر  ػتد

دد(.Idogho, 2013: p.228)كراةه  تدا  خة تد
كاػػتدضػػكادر هق ػػػلـدنلة  ػػ تدرا  ةاػػػ تدك   ػػلدرا  ػػػل درا اػػة تادكد ػػػفد

قػػػػػللادرا ةراػػػػػللدرااػػػػػلنهتدكراقػػػػػعدر ػػػػػلةلدراػػػػػعدأفدرا  ػػػػػل دخػػػػػسؿدرث ػػػػػسعدا ػػػػػعد 
را اػػػػة تد ةػػػػك دنػػػػلا   دا ػػػػعدرا ػػػػس درا  لةاػػػػحفدا ػػػػذردرا  ػػػػل دكخلةػػػػتدرا ل  ػػػػتد
را  لة تادكا عدهذردرا  كادقاةعدرا ةراتدإاعدقةػةؼد ػ  د  لةاػتد ػس د ة  ػتد

دح د.د  كدراق  درقتلهلق ـراقة  ـدرا ل ك دا  اةهدرا  ةاتدكقأ حةدذاؾدا عدق كح د
 انذراطتيشكهت 

إفدرا ػػػس داػػػتدرا ةر ػػػ درا خق  ػػػتد  لةاػػػكفدراة حػػػ د ػػػفدرة  ػػػ تدك ػػػ  ـد
 س درا ة  تدرا ل ك تادك قحتتدا ذمدرا  لةاتدحخضةكفدا ت كاػتد ػفدراق ػك لاد
هػػػػذمدراق ػػػػك لدقػػػػؤ ةدا ػػػػعدرةاػػػػةر دكقاػػػػك   ـددكةػػػػ   ـدكاػػػػ كك ـادك ػػػػؤ  درا  ػػػػل د

داتدذاؾدراق كؿ.د   لرا اة تد كةرمد
اػػػعددكقهػػػكـداػػػ كة ػػػفد كك ػػػللد خةػػػ تدرا ػػػة اددأكقةقاػػػةدر قتلهػػػللد كك ػػػ

قكت ػػهداػػ ككهد  ػػكد خق ػػجدر  ػػ تدرا  ػػلمدنةػػ تدال ػػتدكر   ػػ تدرا  ةاػػ تدنةػػ تد
دخلةتدكاعد ه  ق لد  ل درا اةهدرا  ةاع.د

ك قك د  ل درا اػةهدرا  ةاػعدرا ػس دنلا  ػلةرلدراسق ػتدا  ػكدر قتلهػللد
 دراخ ػػلؿدكراقةاحػػةدراتاػػ  دكراقةاحػػةدراةػػكقتدككضػػكهد  ػػكدراق  حػػ درا اػػة تد  ػػ
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رااسـدكراه ةةدا عدراق اػحةدراػ ةر ت.دأ ضػلمادققضػ فدرا  ػلةكتد ػفدتل ػ درا ػس د
اػػتد  ػػل درا اػػةهدرا  ةاػػتدكػػ د ػػفدراهػػ ةةدا ػػعدقكظحػػجدا تػػللدكاا ػػللد خق  ػػتد
دكر ةقتػػػلؿدكرا س ظػػػتدكرا  لاػػػلةدكراق ػػػلاسدرا اػػػة تادداػػػذرد تػػػ در ػػػهد ػػػفدراكرتػػػ 
ا ح ػلدك قخةةػحفدراه ػلـدنه ػلسدرقتلهػللدرا ػس د  ػكدراق  حػ د قحتػتد  ػلةكق ـد
اػػعدر  ػػ تدرا اػػةهدرا  ةاػػتادك  ػػلداػػاقدقق  ػػ د  ػػك تدران ػػمداػػتدرثتلنػػتدا ػػعد

ددراقالؤؿدراقلاتق
راةسةػتداػحفد  لةاػتد ػس درا ة  ػتدرا ل ك ػتدا  اػةهدرا  ةاػتدكاسةقػهد  ػل

 ػػقد ػػفدهػػذردراقاػػػلؤؿدراةل اػػتداػػ ةدقاػػػلؤ لدك  ااداق   ػػتدرقتلهػػلق ـد  ػػكدراق  حػػػ 
داةا تدا عدرا  كدراقلاتدق

د؟د لد   د  لةاتدرا س د"اح تدرا ةرات"دا   ل درا اة تدرا  ةات (1
د؟د لدأهـدأانل د  لةاتدرا س د"اح تدرا ةرات"دا   ل درا اةهدرا  ةات (2
د ػػلدأا ػػةدراةهنػػللدراقػػتدقكرتػػهداة ػػقدراق  حػػ دراػػذ د  ػػلةؾداػػتدرا ػػس د"اح ػػت (3

د؟درا ةرات"
د؟د لدأهـدا ـدأانل د  لةاتدرا س د"اح تدرا ةرات"دا   ل درا اةهدرا  ةات (4
د؟دداح تدرا ةرات"د  لةاتدرا  ل درا اة تدد  كدراق  ح  لدرقتلهللدرا س د" (5
 ذراطتًْٛت انأ 

دقاق  دهذمدرا ةراتدأه حق لد فدق
 حمدكك  لدقا ـدنلاا جدافدراةسةتداحفد  لةاتدرا  ل درا اة تدكاسةقػهد (1

 نلقتلهلق ـد  كدراق  ح .د
أه  ػػتد ة  ػػتدرا ةرههػػتدا تػػ دأفدهػػذمدرا قػػةةد  لاػػنتداػػقه تدرا ةرهػػقدأا ػػةد ػػفد (2

 خةػػ تدك ػػذاؾدحػػقهفدأ رلػػهداػػتدراة ػػ درا اػػةهدراػػذ د هػػكـدنػػهد رخػػ درا  ةاػػتد
 ن ة ههدتح ةد.

 ةاتدككاح تدقة    تدقة ك تدق هقدراا حةد فدرةه رؼدراقػتدأه  تدرا اةهدرا  (3
 ق   دكقرةةدراقة  تدكراقة  ـدإاح ل.

را ػػػؤ ةد ػػػ د  ػػػلةدرا ػػػنل اد ػػػفد ػػػ درا ل ك ػػػتد ػػػفدرا ةر ػػػ دراةل ػػتدكدراقنػػلةدرا ةر (4
كك  ػػلدق ػػ  د لاػػتد ق حػػقةد ػػفدرا  ػػكدراةه ػػتدكرا  اػػتادكدر تق ػػلاتادكدح ػػقـد

دتدرا  لةدرا تق ة تد.اح لداإا ر درا نل دا   لةكتدا
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 ذراطتأْذاف ان
را ػػػػ ؼدراةل اػػػػتداػػػػتدراقةػػػػةؼدا ػػػػعدراةسةػػػػتداػػػػحفد  لةاػػػػتد ػػػػس دق  ػػػػ دح

را ة  ػػػػتدرا ل ك ػػػػتدا  اػػػػةهدرا  ةاػػػػتدكرقتلهػػػػلق ـد  ػػػػكدراق  حػػػػ ادكذاػػػػؾد ػػػػفدخػػػػسؿد
دقراقةةؼدا ع

د   د  لةاتدرا س د"اح تدرا ةرات"دا   ل درا اة تدرا  ةات. (1
د"اح تدرا ةرات"دا   ل درا اةهدرا  ةات.أهـدأانل د  لةاتدرا س د (2
أا ػػػػةدراةهنػػػػللدراقػػػػتدقكرتػػػػهداة ػػػػقدراق  حػػػػ دراػػػػذ د  ػػػػلةؾداػػػػتدرا ػػػػس د"اح ػػػػتد (3

درا ةرات".
 أهـدا ـدأانل د  لةاتدرا س د"اح تدرا ةرات"دا   ل درا اةهدرا  ةات. (4
  لدرقتلهللدرا س د"داح تدرا ةرات"د  لةاتدرا  ل درا اة تدد  كدراق  ح . (5

 :راطتذفزٔض ان
قكتػػ داػػةكؽدذرلد  اػػتدإ ةػػلل تداػػحفد قكاػػ للد ةتػػللدرا ػػس دد: انفــزض األٔل

را  لةكحفداعدرا  ل درا اػة تدك قكاػ للد ةتػللدرا ػس دغحػةدرا  ػلةكحفداػتد
درا  ل درا اة تدا عد ه لسدرقتلهلق ـد  كدراق  ح .

قكتػ داػةكؽدذرلد  اػتدإ ةػلل تداػحفد قكاػ للد ةتػللدراػذككةدد: انفزض انزـاَٙ
ك قكاػػػػػ للد ةتػػػػػللدرث ػػػػػلمدكرا  ػػػػػلةكحفداػػػػػتدرا  ػػػػػل درا اػػػػػة تدا ػػػػػعد ه ػػػػػلسد

 رقتلهلق ـد  كدراق  ح .
قكت داةكؽدذرلد  اتدإ ةػلل تداػحفد قكاػ للد ةتػللدرا ػس دد: انفزض انزانذ

كدراق  ح دقنةلد خقسؼدرا  لةكحفداتدرا  ل درا اة تدا عد ه لسدرقتلهلق ـد  
 راه حك  ت(.د-راتحقةد-را  لاظتد راهلهةة

قكتػ داػةكؽدذرلد  اػتدإ ةػلل تداػحفد قكاػ للد ةتػللدرا ػس دد: انفزض انزابغ
را  لةكحفداتدرا  ل درا اة تدا عد ه لسدرقتلهلق ـد  كدراق  ح دقنةلد خقسؼد

 را قكا (.د-  خ ضد-را اقك د  ةق  
 َٕع ٔيُٓج انذراطـت:

ق ق ػػتدهػػذمدرا ةراػػتدإاػػعدرا ةراػػللدراكةػػ  تد حػػمدقاػػةعدا ا ػػجداػػفد كةد
كاسةقػػهداق   ػػتدرقتلهػػلق ـد  ػػكدد  لةاػػتد ػػس درا ة  ػػتدرا ل ك ػػتدرا اػػةهدرا  ةاػػت

راق  حػػػ ادكقاػػػػقخ ـدرا ةراػػػتدرا لا ػػػػتد"د ػػػػ  ادرا اػػػ د"داةح ػػػػتد ػػػفد ػػػػس درا ة  ػػػػتد
درا ل ك ت.



 ٔػاللخّ بخًُٛت اجتاْاحٓى حنٕ انخًزٛم هًظزح ادلذرطٙنممارطت طالب ادلزدهت انزإَٚت  
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 نذراطتأداة ا
ر اػقا لفدات ػ دراا ل ػللدراخلةػتدنلا ةراػتدد رةدرا ةراػتداػعدراػق لةةأق   لد

كققض  لدر اق لةةد ه لسدر قتلهللد  كدراق  ح ادكةلـدرانل مدنةةضدر اقلةةد
(ادك ػػػلدةػػػلـدا ػػػعداػػػ  د ػػػفدرا  ك ػػػحفدكا ػػػ دراقةػػػ  سلداػػػتدضػػػكاد س ظػػػلق ـ 

درانل مدن ال دة ؽدك نللدرا ه لسدك لدح تق
 زدٙيمٛاص اجتاْاث انطالب  حنٕ انخًزٛم ادلظ

 أٔالً: صذق ادلمٛاص
 انصذق االحظاق انذاخهٙ

قػػػـد اػػػل دراةػػػ ؽدر قاػػػلؽدراػػػ رخ تدا  ه ػػػلسدكذاػػػؾداػػػفد ة ػػػقد اػػػل د
 ةل  در ةقنل داحفد ةتتدك دا  د  درا ةتتدراا  تدا  ه لسدنة دراقنةل دة  تدهػذرد
راا ػػ د ػػفدرا ةتػػتدراا  ػػتداتػػلالدةػػ ـد ةػػل سلدر ةقنػػل درا لقتػػتد راػػتدا ػػ د اػػقك د

  ػػػلد  ػػػػحةدإاػػػػعدرقاػػػػلؽدراةنػػػػلةرلدرا ةا ػػػػتدكةػػػػ ؽد  قكرهػػػػلداػػػػعدة ػػػػلسد ػػػػلدد1...
دكضةلداه لاهادكرات كؿدراقلاتدحكض دذاؾق
 (2) جذٔل ٕٚضخ

  يؼايالث االرحباط)بريطٌٕ( نصذق يمٛاص  اجتاْاث انطالب حنٕ انخًزٛم ادلظزدٙ
 االرتباطمعامالت  العبارات معامالت االرتباط العبارات معامالت االرتباط العبارات
1 273838.0** 11 27103410** 0. 27814430** 
0 27418.41** 14 2788.002** 03 27448413** 
8 274030..** 10 27801888** 04 27480034** 
1 27840842** 1. 2731.1.0** 82 27.1.014** 
4 2743.484** 13 27304802** 81 27018031** 
0 270101.1** 14 27804038** 80 274.1121** 
. 2732243.** 02 27.1200.** 88 27183121** 
3 27418033** 01 27030.43** 81 2740144.** 
4 27121048** 00 27084144** 84 27408104** 
12 27084.04** 08 27124102** 80 27183121** 
11 27403884** 01 2744.144** 8. 27034881** 
10 27413301** 04 27480231** 83 274.1121** 
18 27022133** 00 27812440** 84 27183010** 

                                              
(أ7د/ عصام عبد العزيز عبدهللا: استاذ الدراما والنقد، المعيد الع )لي لمفنون المسرحية7ا 

 اآلداب والنقد، كمية األلسن، جامعة عين شمس7أ7د/ فايزة دمحم سعد: أستاذ 
 أ7د/ محمود حسن إسماعيل: أستاذ اإلعالم وثقافة األطفال، معيد الدراسات العميا لمطفولة، جامعة عين شمس7

دأ7 زيزي حافظ: موجو عام التربية المسرحية بمحافظة الجيزة7
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 طزٚمت إػادة انخطبٛك  راًَٛا: رباث ادلمٛاص :
 ػػس درا ة  ػػتدرا ل ك ػػتد ػػـدد45قػػـدق احػػقدرا ه ػػلسدا ػػعداح ػػتد كك ػػتد ػػفد

أاح دق ا ههد ةةدأخة دا عدرا ت كاتد  ا لدنة دالة دق  عدةػ ةمد ػسمدأاػلا  اد
 ةل ػ درا نػللداػحفد ةتػللدرا ن ػك حفداػعدراق ا هػحفدرةكؿد ـدةلـدرانل مدن اػل د

دكرا ل عادك قض دذاؾد فدرات كؿدراقلاتدق
 يؼايم رباث  أنفا كزٔيبار ٔجخًاٌ حلظاب رباث يمٛاص ( 1جذٔل  رلى )

  اجتاْاث انطالب حنٕ انخًزٛم ادلظزدٙ 
 معامل االرتباط عدد العبارات معامل الثبات م
 273280.4 84 ألفا كرومباخ 1
 27318314 84 معامل جتمان 0

حقض د ػفدراتػ كؿدرااػلاقد ػ  دقهػلة د اػنتدرا نػللدكهػعد ةػل سلد نػللد
كهػػتد اػػنتدقػػك تدنلا هػػتداػػتدةػػس  تدرا ه ػػلسدكػػأ رةد ػػفد1... راػػتدا ػػ د اػػقك د
دأ كرلدرا ةرات.

 ٔػُٛخّ ذراطترلخًغ ان
حقاػػكفد تق ػػ درا ةراػػتد ػػفد ػػس درا ة  ػػتدرا ل ك ػػتادكق   ػػلداح ػػتدرا ةراػػتد

(د لاػػ دك لانػػتد ػػفد ػػس درا ة  ػػتدرا ل ك ػػتدن  لاظػػتدراهػػلهةةدكراتحػػػقةد428اػػعد 
دكراه حك  ت.دد

 خصائص ػُٛت انذراطت ٔفما دلخغرياث انُٕع، نهًذافظت، ٔادلظخٕٖ االجخًاػٙ االلخصاد٘
  ، ادلظخٕٖ االجخًاػٙ االلخصاد٘ ،  نهًذافظت انذراطت ٔفما نهُٕعحٕسٚغ ػُٛت  (3جذٔل رلى )

 النســبة التكرار المجموعات المتغير

 %71.. 882 ذكور النــوع
 %0074 43 إناث

 %122 103 المجموع

المستوى االجتماعي 
 االقتصادي

 %0174 40 المرتفع
 %1171 ..1 متوسط
 %8.71 144 منخفض

 1225 103دالمجموع

 المحافظة
 %8174 184 القاىرة
 %.807 112 القميوبية
 %.847 148 الجيزة

 %122 103 المجموع
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 ( 754 ) 1027 ـ دٚظًرب  ٕٚنٕٛ( ـ  احلاد٘ ػشزانؼذد ) 
 

 ٔحخًزم يف:  -دذٔد انذراطت:  
كقق  ػػ درا ػ ك دراق   ػػتدا  ةراػتداػػتدرا ةػ درا ةراػػعدرا ػػل عدد: احلــذٔد انشيُٛــت (أد

دـ.2.16/2.17ا ةلـدرا ةراتد
(د لا دك لانتد428قهكـدرا ةراتدرا لا تدا عداح تدةكر  لد د: احلذٔد انبشزٚت ( د

د فد س درا ة  تدرا ل ك ت.
ــت (ند ــذٔد ارغزافٛ رةقةػػةلدهػػذمدرا ةراػػتدا ػػعد  لاظػػللدراهػػلهةةادراتحػػقةادد: احل

دراهحك  ت.
 ذراطتيصطهذاث ان

 هةػػ دنػػهدرا  ػػل دراػػذ د  لةاػػهدرا ػػس د رخػػ درا  ةاػػتدكاهػػلدد: ادلظــزح ادلظــزدٙ
دة  تدرا اة  تدراقلنةتداكقرةةدراقة  تدكراقة  ـ.ا النهللدراق

 كرةػػجدك حػػكؿدرا ػػس د  ػػكدرا ػػفدرة رلػػتدراق  ح ػػتدراػػذ د : االجتــاِ حنــٕ انخًزٛــم
حقاكفدا  درا  ػلةكحفداػتد  ػل درا اػةهدرا  ةاػتد ػفدأتػ د قةػتدرؤخػة فدك ػؤ ةد

 ا عدرقتلمد  كد  لةاتدراق  ح .دد
 انذراطاث انظابمت

خاػةرلد  لةاػتدرا ػس دا  اػةهددبؼُـٕاٌ: McLauchlan, D. (2017)دراطت:  (2
د را  ةاتدكراقأ حةدا عدا لاد حكا ـد  كدراق  ح درا اة ت.

هػػػ الدرا ةراػػػتدإاػػػعداػػػةضد ػػػ  د  لةاػػػتد ػػػس د ة  ػػػتدراقة ػػػ ـدرا ػػػل ك د
ا  اةهدرا  ةاتدكقأ حةدذاؾدا عدق كح د حكا ـد  كدرا اػةهدكراق  حػ درا اػة تاد

 لاػػ دك لانػػتداػػتد ة  ػػتدراقة ػػ ـدرا ػػل ك داػػتدقةك ػػلدد17كقاك ػػلداح ػػتدران ػػمد ػػفد
را اةهدرا  ةاػتدالـ(د فداحفدرا  لةكحفداتداة ل ادة   تدد17  قكا دراة ةد

ادقػػػـدق احػػػقدأ كرلدران ػػػمدا ػػػعدأاػػػةر دراةح ػػػتد2.16-2.15اػػػتدراةػػػلـدرا ةراػػػتد
راػػػػػق لةةدد-ا قةػػػػػةؼدا ػػػػػعدراةسةػػػػػتداػػػػػحفدرا قاحػػػػػةرلادكقاك ػػػػػلدأ كرلدران ػػػػػمد ػػػػػفق

را هػػػػلنسلد ػػػػنهدراا لل ػػػػتد ػػػػ دد-راػػػػقنل تدرا حػػػػكؿدا ق  حػػػػ درا اػػػػة تادد- س ظػػػػتاد
ظ كةداسةتدإحتلا تداحفد  لةكتدد-ا تقرا س ادكقكة لدرا ةراتدإاعدرا قللادراقل

درا س داتد  ل درا اةهدرا  ةاتدكرا حكؿدرثحتلا تدا ق  ح درا اة ت.دد
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نة ػكرفدرقتػلمد ػس درا ػ رةسدرا ل ك ػتددShugoll Research (2016)دراطـت:   (1
د  كدراق  ح د قحتتدا  لةاتدأ   تدرا اةهدراقة   ت.

لةاػػتدأ  ػػ تدرا اػػةهدراقة   ػػتدهػػ الدرا ةراػػتدرا لا ػػتدإاػػعدا ػػتدقػػأ حةد  
ا عدرقتػلمدرا ػس دنلا ػ رةسدرا ل ك ػتد  ػكدراق  حػ ادكراق ػ دران ػمدا ػعدراػقخ رـد
را ػػ  ادرا ػػكاتدذكدراقةػػ  ـدراكةػػ تداقػػأ حةد  ػػلةكتدرا ػػس داػػتدأ  ػػ تدرا اػػةهد

 لاػ دن ة  ػتدد78راقة   تدا عدرقتله ـد  كدراق  ح ادكقاك لداح تدران ػمد ػفد
اػػلـ(د ػػفدرا  ػػلةكحفدنل قظػػلـداػػتداػػةر ادد16-15 قكاػػ دراة ػػةدراقة ػػ ـدرا ػػل ك د 

كأ   تدا  اةهدراقة   تداتد حك كةؾ.دقـدق احقدرة كرلدا عدأاةر دراةح تدا قةةؼد
ا ػػػػعدراةسةػػػػتداػػػػحفدرا قاحػػػػةرلادكقاك ػػػػلدأ كرلدران ػػػػمد ػػػػفقدراػػػػقنل تدرا ة ك ػػػػللد

لد ػػنهدراا لل ػػتد ػػ درا   كغةرا ػػتادراػػقنل تدر قتػػلمد  ػػكدراق  حػػ درا اػػة تادرا هػػلنس
كقكةػػ لدرا ةراػػتدإاػػعدرا قػػللادراقلا ػػتقدظ ػػكةداسةػػتد كتنػػتدذرلد  اػػتدرا ػػس اد

لةكتدرا ػػس داػػتد  ػػل درا اػػةهدرا  ةاػػتدك ػػحفدق ػػكح د حػػكا ـدإ ةػػلل تداػػحفد  ػػ
د.درثحتلا تد  كدراق  ح درا اة ت

اسةػتدرا  ػلةكتدراقأ حة ػتدا  ػس داػتدبؼُـٕاٌ  Omasta, M. (2016)دراطـت:  (3
درا اةهدرا  ةاتداق   تدرقتلهلق ـدك  له   ـد  كدراق  ح درا اة ت.

ه الدرا ةراتدإاعدراقةةرضدرا كةدراػذ دق ةنػهدرا  ػلةكتدراقأ حة ػتدا  ػس د
اتدرا اةهدرا  ةاتدا عدق   ػتدرقتلهػلق ـدك  ػله   ـد  ػكدراق  حػ درا اػة تد ػفد

را   تػػػػػحفددكت ػػػػتد ظػػػػةد ة  ػػػػػتدراقة  ػػػػتدرا اػػػػػة  تادكراػػػػقخ ـدران ػػػػمد ػػػػػق اد ػػػػف
 ة ػػػػػـدك ة  ػػػػػتدا قة  ػػػػػتدد28ر اقا ػػػػػلاتدكراق  ح ػػػػػتادكقاك ػػػػػلداح ػػػػػتدران ػػػػػمد ػػػػػفد

را اة  تدا  ة  تدرا ل ك ػتداػتد ػةؽدأاػقةرا ل.دك ػلد ػلةؾداػتدرا ةراػتداح ػتدق  ح  ػتد
(د لاػػ دك لانػػتدنلا ة  ػػتدرا ل ك ػػتد ػػفدرا  ػػلةكحفداػػتدأ  ػػ تدرا اػػةهد17ضػػ لد 

(ادكقػـدراػقخ رـدرة كرلدراقلا ػتداػتد2.16-2.15را  ةاتدخسؿدراةلـدرا ةراتد 
قت   دراا ل للقدرا هلنسلد نهدراا لل تدادرا س ظتدرا نل ػةةدادراػقنل تدر قتلهػللد

ظ ػكةداسةػتد كتنػتدد  كدراق  ح درا اة تادكقكة لدرا ةراتدإاعدرا قللادراقلا ػتق
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 ػػس دأ  ػػلادرا  ػػلةكتداػػحفدرا  ػػلةكتدراقأ حة ػػتد ر اػػقتلنللدكراقةاحػػةرلدراةل   ػػتدا 
اتدرا  ل درا اة ت(دك حفد  كد حكا ـدك  له   ـدرثحتلا تدا ق  ح ادأظ ةدق  ح د
رة كرلدرق ػػلؽد ػػفدتل ػػ درا ة  ػػحفدكرا ػػس دا ػػعدراػػ كةدرثحتػػلاتدا   ػػلةكتداػػتد

 رة   تدرا اة  تدا عدرا حكؿدرثحتلا تدا  س د  كدراق  ح .د
 ػػلذرد هػػكؿدرا ػػس داػػفدرا اػػةهقداٌ: بؼُــٕ Hollander, R. (2016)دراطــت:  (4

راقا لؼدراةسةتداحفد  لةاتدرا س دا  اةهدرا  ةاتدك  كدرقتلهلق ـد  ػكد
 راق  ح .

ه الدرا ةراتدإاعدا ػتد  ػله ـدرا ػس د ػكؿد  لةاػتدرا  ػل درا اػة تد
كراػػػ كةدراػػػذ دق ةنػػػػهدق ػػػؾدرا  لةاػػػػتداػػػتدق ػػػػكح دكق   ػػػتدرقتلهػػػػلق ـد  ػػػكدراق  حػػػػ اد
كراػػقخ ـدران ػػمدرا ػػ  ادر اقا ػػلاتدا  ػػله ـدرا ػػس د  ػػكدراةسةػػتداػػحفد  لةاػػتد

ادك ػػلةؾداػتدران ػػمدرا  ػل درا اػة تدرا  ةاػػتدك  ػكدرقتلهػػلق ـدرثحتلا ػتدا ق  حػ 
اػػػػلـ(دقػػػػـدد16-14 لاػػػػ دك لانػػػػتد  قكاػػػػ دراة ػػػػةد ػػػػلداػػػػحفدد.15اح ػػػػتدةكر  ػػػػلد

رخق ػػلةهـدا ػػكرل لمد ػػفد تق ػػ د ػػس دراقة ػػ ـدرا ػػل ك درا  ػػلةكحفداػػتداػػةر ادراقة  ػػتد
%دإ ػػػلم(.دأ ضػػػلمادقػػػـدرخق ػػػلةد.5%دذكػػػكةاد.5را اػػػة  تدااػػػةدك  ػػػتد حك ػػػكةؾد 

ةرادرا هػػلنسلد ػػػنهدراا لل ػػتد ة ػػػـادكقػػػـد ت كاػػتدقةكحػػػقد ػػفداػػػحفدأاػػةر دراةح ػػػتدثتػػػ
راػػػػػقخ رـدرة كرلدكرا هػػػػػلح سدراقلا ػػػػػتداػػػػػتدقت  ػػػػػ دراا ل ػػػػػللقدراػػػػػقنل تدرا ة ك ػػػػػللد
را   كغةرا ػػتادرا هػػلنسلد ػػنهدراا لل ػػتد ػػ دأاػػةر د ت كاػػتدراقةكحػػقادراػػقنل تدراةسةػػتد

قلا ػتقداحفد  لةاتدرا اةهدكر قتلمد  كدراق  ح ادكأا ةلدراق   سلداػفدرا قػللادرا
اـدقظ ةداػةكؽد كا ػتداػحفدرات اػحفدا  ػلدحقة ػقدنل قتلهػللدكرا حػكؿد  ػكدراق  حػ د
 قحتتدا   ػلةكتداػتدأ  ػ تدرا اػةهدرا  ةاػتادأظ ػةدق  حػ دراػقتلنللدرا  ػلةكحفد
ا ػػػػعدراػػػػل تدرا هلا ػػػػتد حػػػػكؿدإحتلا ػػػػتدقتػػػػلمد كةد  لةاػػػػتد  ػػػػل درا اػػػػةهدرا  ةاػػػػتد

  ا س دراقة  ـدرا ل ك .د
  له ـدك كرةجدرا س د  كدراق  ح دبؼُٕاٌ:   Bengtsson, J. (2016)دراطت:  (5

دنلا اةهدرا  ةاتقدن مدا عد س دراقة  ـدرا ل ك .
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هػػ الدرا ةراػػتدإاػػعدكةػػجد  ػػله ـدك كرةػػجدرا ػػس دنػػلاقة  ـدرا ػػل ك د  ػػكد
راق  ح دنلا اةهدرا  ةاتادكراقخ ـدران مدرا   ادرا كاتدااةدراقةػ  ـدراكةػ تد

ك كرةػػجدرا ػػس د  ػػكدراق  حػػ دنلا اػػةهدرا  ةاػػتادكقاك ػػلددا قةػػةؼدا ػػعد  ػػله ـ
(د لا دك لانتدنأ ػ د ػ رةسدراقة ػ ـدرا ػل ك درا ح ةرا ػتداك  ػتد26اح تدران مد فد 

 ػػ كلغك.دككػػلفدرا ػػس د ػػفداػػحفدرا  ػػلةكحفداػػتداة ػػل اد  قػػكهدا   ػػل درا اػػة تد
 ةداػػػػػػكرادنػػػػػػلة رادأكدرا  ػػػػػػله ةد ػػػػػػةةدكر ػػػػػػد2.15-2.14خػػػػػػسؿدراةػػػػػػلـدرا ةراػػػػػػتد

أاػػػاكا لماد ػػػ دق احػػػقدرة كرلدا ػػػعدأاػػػةر دراةح ػػػتادكقػػػـدقت  ػػػ دراا ل ػػػللدنلاػػػقخ رـد
رة كرلدراقلا ػػتقدراػػقنل تد كرةػػجد  ػػله ـدرا ػػس د  ػػكدراق  حػػ اد س ظػػتدق ػػلاسلد
را ػػػػس د ػػػػ دراةػػػػةكضدرا اػػػػة  تادرا هلا ػػػػتد ػػػػنهدراا لل ػػػػتد ػػػػ د ت كاػػػػتدراقةكحػػػػقاد

 ػػػلؽدرا ػػػس دا ػػػعد كةد  ػػػل درا اػػػةهدكأاػػػ ةلدراق  ػػػ سلداػػػفدرا قػػػللادراقلا ػػػتقدرق
را  ةاػػتداػػتدق   ػػتد ػػكرة  ـد  ػػكدراق  حػػ ادقاػػةهفدرا قػػللاداػػتد ت   ػػلدأفدرا  ػػل د
را اػػػػة تدرا  ةاػػػػتد  كػػػػفدراػػػػقخ ر هدنك ػػػػلاةداػػػػتدق   ػػػػتد حػػػػكؿدرا ػػػػس دا ق  حػػػػ د

دكرثا رع.دد
ــٕاٌ:  Mathew, R. (2016)دراطــت:  (6   لةاػػتدرا ػػس دا  اػػةهدرا  ةاػػتدبؼُ

دنلا حكؿدا ق  ح دنلاةةكضدرا اة  ت.كاسةق لد
ه الدرا ةراتدرا لا تدإاعدا ػتدقػل حةد  لةاػتدرا ػس دا  اػةهدرا  ةاػتد
ا ػػعدرا حػػكؿدا ق  حػػ دنػػلاةةكضدرا اػػة  تادكراػػقخ ـدران ػػمدرا ػػ  ادرا ػػكاتدااػػةد
راقة  ـدراكةػ تدراق  ح ػتد ػفدخػسؿدراػقةةرضدرة ا ػللدران   ػتادكقاك ػلداح ػتد

 ا للدراالنهتد كؿدقأ حةد  لةاتدرا س دا  ل درا اة تدران مد فدران كمدكرة
.د2.16-9..2ا ػػػعد حػػػكا ـدرثحتلا ػػػتد  ػػػكدراق  حػػػ درا   ػػػكةةدخػػػسؿدرا قػػػةةد ػػػفد

 كة ػػػػللدا   ػػػػتدإااقةك  ػػػػت.دد3ن ػػػػمدك هػػػػلؿد   ػػػػكةداػػػػتدد16أاػػػػ ةدران ػػػػمداػػػػفد
ق لنهػػلدن ػػكمدراةح ػػتد ػػ د ةػػلححةقدأفدقاػػكفدراةح ػػتد ػػفد ػػس درا ة  ػػتدرا ل ك ػػتد

ةاتدرا  ل درا اة تدرا  ةاتدكأفد كػكفدرا قاحػةدرا ػةقن دهػكد حػكؿدرا ػس د  ل
ا ق  حػػػ ادكقاك ػػػلدأ كرلدك هػػػلح سدران ػػػمد ػػػفقدراػػػق لةةدق  حػػػ د  قػػػك دران ػػػكمد
رااػػػلنهتادكقكةػػػ لدرا ةراػػػتدإاػػػعدرا قػػػللادراقلا ػػػتقدكتػػػك داسةػػػتد كتنػػػتدذرلد  اػػػتد
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اػػػفد حػػػكا ـد  ػػػكدإ ةػػػلل تداػػػحفد  لةاػػػتدرا ػػػس دا  ػػػل درا اػػػةهدرا  ةاػػػتدكق 
راق  حػ ادأظ ػةلدرا قػللادق ػػلكلداػتد اػقك للد  لةاػػتدرا  ػل درا اػة تدرا  ةاػػتد

را ضػػة(ادرا ػػكعادكتػػك دد-كاهػػلمدا ت كاػػتد ػػفدراةكر ػػ دأه  ػػلداحلػػتدرا  ةاػػتد راة ػػج
داةر ادقة  تد اة  تد قخةةت.د

را لاػ درا   ػ قدق   ػتدرقتلهػللدبؼُـٕاٌ:  Gammon, E. E. (2015)دراطـت:  (7
   كدراق  ح دنلاقخ رـدرا اةهدرا  ةاتدراقه ح  .را س د

ه الدرا ةراتدرا لا ػتدإاػعدا ػتد ػ  دإ كل  ػتدراػقخ رـدرا اػةهدرا  ةاػتد
كآا تد  ق  تداتدق   تدرقتلهللدرا ػس دا ق  حػ دك  ػلاد خةػ تدرا لاػ درا   ػ اد

(د لاػػ دك لانػػتدن ة  ػػتدراقة ػػ ـدرا ػػل ك داػػتدك  ػػتد49كقاك ػػلداح ػػتدرا ةراػػتد ػػفد 
  ػػػلةكحفداػػػتداة ػػػل اداػػػلـ(د ػػػفداػػػحفدراد15-14ك ػػػكةر كد  قكاػػػ دراة ػػػةد ػػػلداػػػحفد

(د ػػػػفد11ا  اػػػػةهدرا  ةاػػػػتدا ػػػػعد اػػػػقك دراك  ػػػػت.دأ ضػػػػلماد ػػػػلةؾداػػػػتدرا ةراػػػػتد 
را اػػػػؤكاحفداػػػػفداة ػػػػل ادرا  ػػػػل درا  ةاػػػػتدنلاك  ػػػػتادكقػػػػـدقت  ػػػػ دا ل ػػػػللدرا ةراػػػػتد
نلاػػػػقخ رـدرة كرلدراقلا ػػػػتقدراػػػػق لةةدراػػػػق سعدراػػػػةأ ادرا هلا ػػػػتد ػػػػنهدراا لل ػػػػتد ػػػػ د

اػػػتادكقػػػـدراقكةػػػ د ػػػفدخػػػسؿدراق  ػػػ سلدإاػػػعدرا اػػػؤاحفداػػػفد  ػػػل درا اػػػةهدرا  ةد
را قللادراقلا تقدكتك داسةػتد كتنػتدذرلد  اػتدإ ةػلل تداػحفد  ػلةكتدرا ػس داػتد

ظ ػكةد ت كاػتد ػفداد  ل درا اةهدرا  ةاتدك  كد حكا ـدرثحتلا تد  ػكدراق  حػ د
راةكر  درا ؤ ةةداتدراق ل ةدرا س د ػفدرا اػةهدك  ػلادرا لاػ درا   ػ دق   ػلداػتقد

 لةػػةدرثا ػػلةداػػتدراةػػكةةدكرا ةكػػتادكرا ةػػكتدرا اػػة  تدرا ق كاػػتادكر ةقتػػلؿدا
 كقةؾدرا ال تدأ لـدرثا رعدأ  لادراق  ح .د

ــت:  (8 ــٕاٌ:  Butterworth, M. E. (2015)دراط   ػػله ـدرا ػػس دنػػلاقة  ـدبؼُ
درا ل ك د  كداسةتدرا  لةاتدرا اة  تدن حكا ـد  كدراق  ح .

سةػػػتداػػػحفدرا  لةاػػػتدرا اػػػة  تدكرا حػػػكؿد  ػػػكدهػػػ الدرا ةراػػػتدإاػػػعدن ػػػمدراة
راق  ح د فدكت تد ظةدرا س داتد ة  تدراقة  ـدرا ل ك ادكراقخ ـدران مدرا ػ  اد
را ػػػػػكاتدراكةػػػػػ تدا قةػػػػػةؼدا ػػػػػعد  ػػػػػله ـدرا ػػػػػس د  ػػػػػكدراةسةػػػػػتداػػػػػحفدرا  لةاػػػػػتد

 لاػػ دك لانػػػتدد..1را اػػة  تدكرا حػػكؿد  ػػكدراق  حػػ ادكقاك ػػػلداح ػػتدران ػػمد ػػفد
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ل تد فد ة  تدراقة  ـدرا ل ك د  ػلدةاػ دراتػل ةت(دنأ ػ د ػ رةسد هل ةػتدنلاا تدرا  ل
اػػلـ.ددكةػػ در خق ػػلةدد15-14كرحػفداك  ػػتداػػكسدأ ت ػػكسد قكاػػ دأا ػلةهـد ػػلداػػحفد

ا عدأاةر دراةح تدا   لمد فدرا  لةكحفداتدرة   تدرا اة  تدراق  ح  تدخسؿدراةلـد
لدراقلا ػػتقدراػػقنل تدراا ل ػػللدادكقػػـدقت  ػػ دراا ل ػػللدنلاػػقخ رـدرة كر2.14-2.15

را   كغةرا ػػػتادراػػػقنل تدرا حػػػكؿد  ػػػكدراق  حػػػ درا اػػػة تادةلل ػػػتدا لةػػػةدرا  لةاػػػتد
را اػػة  تادكأاػػػ ةلدرا ةراػػػتداػػػفدرا قػػػللادراقلا ػػتقدكتػػػك داسةػػػتد كتنػػػتدذرلد  اػػػتد

د.دإ ةلل تداحفد  لةاتدرا س دا   ل درا اة تدكرا حكؿدرثحتلا تد  كدراق  ح 
را اػةهدرا  ةاػتداػتد حكق س ػ رقدخاػةرلدبؼُٕاٌ:   Cody, T. (2015)دراطت:    (9

   لةاتدرا اةهدكاسةق لدا  كدرقتلهللد س دراقة  ـدرا ل ك دا ق  ح .
ه الدرا ةراتدرا لا تدإاعدن مدأ ةدخاةرلد  لةاتدرا اةهدرا  ةاتدا ػعد

ان ػمدرا ػلاتد  كدرقتلهللد س دراقة ػ ـدرا ػل ك دا ق  حػ داػتد حكق س ػ رادكراق ػ در
د438ا ػػػعد ػػػ  ادراق  حػػػ دراا ػػػتدكر ةقنػػػل تادك ػػػلةؾداػػػتدرا ةراػػػتداح ػػػتدةكر  ػػػلد

 لا دك لانتدقـدق ك ة ـدا   ػلةكتد ػفد تق ػ د ػس دراقة ػ ـدرا ػل ك درا  ػلةكحفد
اػػػتدد2.15-2.14اػػػتد  ػػػل درا اػػػةهدراقة   ػػػتدرا  ةاػػػتدخػػػسؿدراةػػػلـدرا ةراػػػتد

(د ػػفدرا قخةةػػحفداػػػتد34ضػػػ لد  حكق س ػػ ر.دأ ضػػلماد ػػلةؾداػػػتدرا ةراػػتداح ػػتد
را  ػػػل درا اػػػة تدرا  ةاػػػتادكقػػػـدقت  ػػػ دراا ل ػػػللداػػػ دراػػػقخ رـدرة كرلدراقلا ػػػتقد
راق سعدراةأ د كؿد حكؿدرا س د  كدراق  حػ درا اػة عاد هلا ػتد ػنهدا لل ػتد ػ د
را قخةةػػػػحفادكأاػػػػ ةلدرا ةراػػػػتداػػػػفدرا قػػػػللادراقلا ػػػػتقدأ ػػػػلةدغلاا ػػػػتدرا  ػػػػلةكحفد

للد س دراقة  ـدرا ل ك دا ق  ح د قحتتدا  لةاتدأ   تد%(دإاعدق افدرقتله93 
 .درا اةهدرا  ةات

ةكلدرا س قدكحجدقؤ ةدرا  لةكتداتدبؼُٕاٌ  Kosnik, C. (2014)دراطت:  (20
أ  ػػػ تدرا اػػػةهدرا  ةاػػػتدا ػػػعدق ضػػػح د ػػػس درا ػػػ رةسدرا ل ك ػػػتدكراتل ةػػػللد

دا ق  ح .
هػػ الدرا ةراػػتدرا لا ػػتدإاػػعدن ػػمدراقػػأ حةرلدرثحتلا ػػتدرا لت ػػتداػػفد  ػػلةكتد

كراق  دران مدرا لاتدا ػعدرا ػ  ادرا ػكاتداددرا س داتدأ   تدرا اةهدرا  ةات
ذكدراقةػػػ   حفدراكةػػػ تدكر ةقنػػػل تادكقاك ػػػلداح ػػػتدران ػػػمد ػػػفد ت ػػػكاقحفد ػػػفد
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 ( 762 ) 1027 ـ دٚظًرب  ٕٚنٕٛ( ـ  احلاد٘ ػشزانؼذد ) 
 

-15 دراة ػةد ػلداػحفد قكاػد53را س دأ  ه لدن ة  تدراقة  ـدرا ػل ك د راةػ  د د
 لاػػ دك لانػػتد قكاػػ دد37اػػلـ(دكرةخػػة دا ػػس دن ة  ػػتدراقة ػػ ـدراتػػل ةتد د16

الـ(داك  تدأة قك لدرة ة ك ت.دكلفدت   درا س د فداػحفدد.2-19راة ةد لداحفد
را  لةكحفداتدرة   تدراق  ح  تدض فداةكضدرا اةهدرا  ةاتدكراتل ةتدخسؿد

ران ػػػػمد ػػػػفقدراػػػػقنل تدرقتلهػػػػللدرا ػػػػس ددادكقاك ػػػػلدأ كرل2.16-2.15راةػػػػلـد
ا ق  ح ادراقنل تدرا ة ك للدرا   كغةرا ػتادرا هػلنسلد ػنهدراا لل ػتدااػةدرا ػلقجد ػ د
را س ادكأاػ ةلد قػللادرا ةراػتدا ػلدح ػتقداػـدقظ ػةدأ داػةكؽد راػتدر ةػلل لمداػحفد
راػػقتلنللد ػػس درا ت ػػكاقحفدا ػػعدراػػقنل تدرقتلهػػللدرا ػػس دا ق  حػػ ادأظ ػػةلد

 سلدكتك داسةتدرةقنل  تد كتنتدذرلد  اتدإ ةػلل تداػحفد  ػلةكتدرا ػس دراق  
د.ددرقتلهلق ـدرثحتلا تد  كدراق  ح اتداةكضدرا اةهدك حفد

 نهذراطتاإلطار انُظز٘ 
 ادلظزح ادلذرطٙ: انخؼزٚف ٔاخلصائص: 

را اػػةهدرا  ةاػػتدنأ ػػهد" ػػكعد( McLauchlan, 2017: p.130) اػػةؼ
قةػػلك تد ػػفدرة  ػػ تدرا   ػػتد ةق ػػ دا ػػعدراػػقخ رـدراةػػةكضدرا نل ػػةةدراقػػتد هػػ   لد
را ػػس داةػػةضدخاػػةةدأكد ػػ مد ه هػػتدأكدخ ػػلاتدأ ػػلـدت  ػػكةداػػتد اػػةهدخػػلتد

دنلا  ةات".د
را اةهدرا  ةاتدنأ هد"أ  درة   تدراقتدد(Omasta, 2016: p.5)اةؼد

ق ػػػػػػلدإ ػػػػػػةرؼد ػػػػػػ ةسد قخةػػػػػػتداػػػػػػتدراقة  ػػػػػػتددحؤ ح ػػػػػػلدرا ػػػػػػس داػػػػػػتدرا ػػػػػػ رةس
درا اة  ت".د

نأ ػػهد"  ػػل د اػػة تددرا اػػةهدرا  ةاػػتد(Keiper, 2016: p.2)اػػةؼد
حؤ  هدرا س داتدرا ػ رةسادكهػكد كتػهدات  ػكةد ػفدرا ػس درؤخػة فدك ػقـدأ رامد

 ا ك لمدا عدخ نتد اةهدرا  ةات".
"ددنل ػػه(ددرا اػػةهدرا  ةاػػعد246تدا5..2جد  لاػػةدخلاػػ داػػس تاةػػك 

ك ق ة كفد فدخساػهدا ػعد  لةاػتدأاػكرفد قةػ  ةد ػفدرا  ػكفددرا س   ل د  لةاهد
اد   دراه ةةدا ػعدقتاػح درا خةػ للد ةاػة فداػفدأ لا اػ لدكر  ةل ق ػلادراخ لنػه

د كرت تدرات لهحة".اراقأاحجادرثاهلاادراهةراة
(دد222ات4..2حكضػػػ د دك ػػػلؿدراػػػ حفد اػػػحفدك  ػػػلؿداػػػةح اداػػػعد ػػػحفد

راقة    ػػتدإ ػػلددرا ؤااػػللنأ ػػهد"دهػػكدقكظحػػجداػػفدرا اػػةهد رخػػ ددرا  ةاػػعرا اػػةهد
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نهة دراقة  تدرا اة  تدكراقػعدق ػ ؼدإاػعدقة ػ ـدراقس حػذدكقػ ة ا ـدا ػعدقه  ػللداػفد
را اػػػػةهدرا خق  ػػػػتادكراق ػػػػلؼدكق   ػػػػتدرا كرهػػػػ درا   ػػػػتداػػػػعدهػػػػذردرا تػػػػلؿدأكدنهةػػػػ د

ر دكرا هػػػةةرلدرا ةراػػػ تدأكدرا اػػػلا ةداػػػعدراة   ػػػتدراقة    ػػػتداقهػػػ  ـدأتػػػقراد ػػػفدرا ػػػكد
را كضػكاللدراةل ػتداػػعدإ ػلةد ةر ػعد اػػة عدناػ  د ةق ػ دا ػػعد  ػلةكتدراقس حػػذد

دك قـد رخ د تةرلدرا ةراتدأكدرة   ت".
 خصائص ادلظزح ادلذرطٙ: 

ك ػػػقك درا اػػػةهدرا ػػػس دنلا  ػػػلةرلدراسق ػػػتدا  ػػػكدر قتلهػػػللد  ػػػكدراق  حػػػ د
كراقةاحػػػػةدراتاػػػػ  دكراقةاحػػػػةدراةػػػػكقتدرا اػػػػة تد  ػػػػ دراخ ػػػػلؿدكراهػػػػ ةرلدراقأ حة ػػػػتد

ككضكهدرااسـدكراه ةةدا عدراق اػحةدراػ ةر ت.دأ ضػلمادققضػ فدرا  ػلةكتد ػفدتل ػ د
را ػػس داػػتد  ػػل درا اػػةهدرا  ةاػػتدكػػ د ػػفدراهػػ ةةدا ػػعدقكظحػػجدا تػػللدكاا ػػللد

د خق  تدكر ةقتلؿدكرا س ظتدكرا  لالةدكراق لاسدرا اة تد
 ( Stinson, 2013: p.225) دددددددددددددددددددد

خصائص َشـاط ادلظـزح ادلذرطـٙ ػهـٗ انُذـٕ ( Hughs & Wilson, 2015: p.57) ٔٚصف
 انخايل:

 را اةهدرا  ةاتد ة ةداقة ـدرا هللقدكق احفدرا  لةرلدرا ةقن تدنلاة  د
 راخلةتتد را ةكتدكراذراةةدكراق  حق(.د

 را  ل درا اة تد ة ةداق احفدرا  لةرلدرات لا تدا  س .د 
 را  ل درا اة تد ة ةداق احفد  لةرلدراقكرة دا  درا س .د 
 ل درا اةهدرا  ةاتد ة ةداقة ـدرا  له ـدراه  تدكرا  لةرلدر تق لا ت.د   

 دٔافغ يشاركت انطالب فٗ َشاط ادلظزح ادلذرطٙ:
 كراػػػ د  ػػػلةكتدرا ػػػس داػػػعد  ػػػل دد(Osburn, 2012: p.11)ةػػػ جد

را ػةك د ػفددقدقق  ػ داػتقأك مقد كراػ دةك  ػترا اةهدرا  ةاتادا عدرا  ػكدراقػلاتقد
 را قةتدرات لا ت.دد-إ لةةدرثا رعدكرثاقالةدد-راقأ  ددد-راكرة د

 : دٔافغ ٔجذاَٛت:أٔالً 
د-را ػػةكةداقتػػلة د خق  ػػتددددد-را سل ػػتدرا خةػػ تدددد-راقػػأ ةدال   ػػلمددد
 را ةكةدنلا ك تدرا هلا ت.د
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 : دٔافغ فكزٚت: حخًزم يف:راًَٛا 
دراق احفدراذرقت.دد-ر هق لـدنلا كر للددد-إ نلعدر هق ل للدرةال    تددد

 : دٔافغ اجخًاػٛت: حخًزم يف:رانزًا 
را ػػػػػػػةكةدنلاةر ػػػػػػػتدد-را  ػػػػػػػله ةدكرة راد-راقةا ػػػػػػػتدد-راق لاػػػػػػػ در تق ػػػػػػػلات

 كرا ؼا.د
 ػُاصز حأرري َشاط ادلظزح ادلذرطٙ ػهٗ انطالب:

ه ػػػلؾد ت كاػػػتد ػػػفدراة لةػػػةدراكاػػػ  تدراقػػػتدق كػػػـدقػػػأ حةد  ػػػل درا اػػػةهدد
دك لدح تقد(Geibert, 2014: p.138)را  ةاتدا عدرا س دكراقتداخة لد

درا اةهد (1 دةأا ل دكا ع دراسة  ت داأل   ت دقه  ه دراذ  درا اـ دك    رةاةة
 را  ةات.د

دكر  خةر  (2 دنلاقضل ف درا س  د ةكة دققض ف دكراقت در تق لا ت اتددرااحلت
 را تق  درا  ةات.د

د  ل د (3 د كرت ت دا ع درا لا  دة ةة د ف د   ق دراذ  دراا  ت دكرا  ل  راة ت
 را اةهدرا  ةاتدراهللـدا عدرا ةكت.د

داتد (4 دكراةغنت دكرااةل ة درا س دنلا قةت دراقتدققض فد ةكة درا ا ت راة لةة
  كرة تد  ل درا اةهدرا  ةات.د

درا  ةاتدا عدتذ در قنلمد (5 درا اةه داتدة ةة دقق    دكراقت درا ةةا ت راة لةة
دراة  تدكران مد دكراقه ـ د فدرا ةةات دناةضدرا ق   درا س دا   لةكت كرهق لـ

 افدرا هللق.د
 راُنة درات لاتدرا ق   داتدراهكةدرا   تدرات لا تدا  ل درا اةهدرا  ةات.د (6

 :ذرطٙأًْٛت ممارطت انطالب  نُشاط ادلظزح ادل
 كقاػػػ درا ػػػس دراة حػػػ د ػػػفدرا  ػػػلةرلدكراهػػػ ةرلدكراتكر ػػػ درثحتلا ػػػتدا ػػػ د

( Burnow, 2015: p.92  لةاتد  ل درا اةهدرا  ةاتدكراقتدة  ق لد ةراػتد 

دك لدح تق
 :كقا درا س د ػفد  لةاػتد  ػل درا اػةهدرا  ةاػتددانخفٓى نهطبٛؼت انبشزٚت 

ق  ػػـدا اػػ كؾدران ػػة دكرا ا ةػػتدرا  اػػ تدا ن ػػة.دأ ضػػلمادحق  ػػ دق  ػػـدراة لةػػةد
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رةخػػػػة د  ػػػػ دراتكر ػػػػ درااحل ػػػػتدكرا هلا ػػػػتدكرا تق ة ػػػػتدرا قضػػػػ  تداػػػػتدرا اػػػػةهد
را  ةاتدر خق ػلةدرا  لاػ دااػةر ادراقة  ػتدرا اػة  تدرا  ةاػ تدكقال ػ درا ػك د

  قداتدرا  ل درا  ةاتدرا اة ت.د  دراة
 :ٙٓالا د  ل درا اةهدرا  ةاتدرا س دا عدق ػك ةدديٓاراث انخٕاصم انشف 

را هتداتدراق  مداكضكهدكتةأةدكك لاةدكهتدراة لةػةدراسق ػتداا ػلاد لاػ دذكد
ةػػػ ةرلدق  حػػػ د اػػػة ت.دكقهػػػ ـدراخاػػػةرلدراقةلك  ػػػتدراقػػػتد كقاػػػا لدرا ػػػس د ػػػفد

را ةةػػػػػتداق   ػػػػػتد  ػػػػػلةرلدراقكرةػػػػػ درا  ظػػػػػتددخػػػػػسؿد  ػػػػػل درا اػػػػػةهدرا  ةاػػػػػت
 راكرض تدكرا ة هتدكرا  ظ ت.د

 :ــذاػٙ ٔدــم ادلشــكالث حػػقـدراػػقخ رـدراق كحػػةدرثاػػ راتدكقه  ػػللد ػػ ددانخفكــري اإلب
 را  كسلدرا قه  تدكأالسدا   لةاتدرا اة  تدرا  ةا تداتدك دتكر نه.د

 :تل لدراهلل تدا عدإفدرا  ل درا اة تدرا  ةاتد فداحفدرا دارٕدة ٔاالنخشاو
راكالادنلا كراح دكراةةكضدرا نل ةةدكراقتدقاػلا دا ػعدا ػلادرا حػ د  ػكدراتػك ةد

 اتدراة  .د
 :قق   درا  لةكتداتداػةكضدرا اػةهدرا  ةاػتد ػفدرا ػس در اقػقرـددانذافؼٛت

كرا ةػتاد حػمد كقاػػ درا ػس د ػػفد  لةاػتدرا  ػل درا اػػة تدأفدرا تػلهد ػػأقتد
 ـدكر اقة ر دا ة  درات لاتدأ  لادراةةض.د فدخسؿدر اققرـدنلا  ل

 :ٙهقضػتدرا  ػل درا اػة تدرا  ةاػتدن ا ةقػهدراقةػلكفددانخؼأٌ ٔانؼًم ارًاػ 
 كراة  درات لاتد فدتل  درا س دث قلندراةةضدرا اة ت.دددد

 :ةقل درا س دراذحفد  لةاكفد  ل درا اةهدرا  ةاتدا عد كرق تددإدارة انٕلج 
أةػػػػةر  ـدكااػػػػةدرااػػػػةر ادرةخػػػػة دنلثضػػػػلاتدإاػػػػعدق اػػػػحقدرا  ػػػػلـدرا اػػػػة  تد ػػػػ د

 را  لةكتدرا    تداتدراةةكضدرا اة  تدك  ل د دة ت.د
 :كقاػػ درا ػػس د ػػفدخػػسؿد  لةاػػتد  ػػل درا اػػةهدرا  ةاػػتد ػػلن ددادلبــادرة 

را نػػػل ةةدرا خةػػػػ تاداػػػػسد  كػػػفدأفد كق ػػػػ دأ دا ػػػػ د اػػػة تداػػػػ كفد  لةاػػػػتد
 ل .درا نل ةةداحفدت   درا س دخسؿدرا  

 :ظػةرمدا ا ةػتد  ػل درا اػةهدرا  ةاػتدكأه  ػتد  لةاػقهددادرتاو انمٕاػذ ٔاألطـض 
نأ لفداحفدرا ػس اد  قػلندرا ػس دإاػعدر قػةرـدةكراػ دكأاػسدراة ػ درات ػلاتد

 اتداحلتد را تدك   ت.د
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 :حػقة ـدرا ػس د ػفدخػسؿددانمذرة ػهٗ اإلَصاث ٔانخؼهى انظزٚغ ٔحطبٛـك ادلٓـاراث
  لةاػػتد  ػػل درا اػػةهدرا  ةاػػتدراهػػ ةةدا ػػعدا ػػـدرة ػػ لادرا ةهػػ ةدخػػسؿداقػػةةد
ق   تدكتحقة.دأ ضلمادق   دراه ةةدا ػعدرث ةػللدرا ةػلؿد  ػلةةدأالاػ تد كقاػا لد

 را س د  لةاتدرا اةهدرا  ةات.د
 :قاػػػػلا د  لةاػػػػتد  ػػػػل درا اػػػػةهدرا  ةاػػػػتدرا ػػػػس دا ػػػػعددانخكٛــــف ٔادلزَٔــــت

اقة ر داقتة تدأاكلةدت حػ ةدكقهاػ دراق ػ  للدكراقػأة ـد ػ درا كرةػجدكراظػةكؼدر 
را قاحػػةةاد حػػمدققاػػـداػػةكضدرا اػػةهدرا  ةاػػتداتةػػ درا ػػس دتػػلهق فدة د

  كرةجدت ح ةدك  كؿدكةق تدإ  لادراةةض.د
 :ٙق ػػةضدرا  ػلةكتداػتد  ػل درا اػةهدرا  ةاػتدا ػعدرا ػػس ددانُظـاو انشخصـ

  خةتد ةحفدكقة ـدقها درا اؤكا للداتدراةةكض.د اؤكا تدر اققرـدا ظلـد
 :ــادة حقػػكراةداػػل ةمداػػ  درا ػػس د  لةاػػتد  ػػل درا اػػةهدرا  ةاػػتداةةػػتددانمٛ

  ل ةةداا لادراه ل ةدكرا اؤكا تدافدرة رادرا اة تدراقة   ت.د
رفدأه  تد  لةاتد( Palmar, & Nascimento, 2014: p.65) ك ضحج

دققض دا عدرا  كدراقلاعقرا س ددا  ل درا اةهدرا  ةاتد
 :ــت ــذراث انخًزٛهٛ ــاا انم ُ ظ ػػةدرا ػػس د ػػفدخػػسؿد  لةاػػتدأ  ػػ تدرا اػػةهددبُ

را  ةاػػػتدراه لاػػػتداػػػتدخ ػػػلةرق ـدراق  ح  ػػػتدكر ةقنػػػل دنلاةػػػلاـدأاقػػػأ حة دراكتػػػ ر تد
 ا  خة تدراقتدحقـدقتاح هل.د

 :)د اػق   درا ػس د ػفدخػسؿدراق  حػ دبُاا يٓـاراث انخٕاصـم )األصـٕاث ٔانُطـك
نلا اةهدرا  ةاتدر اق ػل دا ػعدرا  ػقدراةػ   دا  ػةكؼدكراا  ػللدكراق ػ مد

 ن ة هتد   ك تدك ا كاتدتح رم.د
 :أ  لاد  لةاتدرا  ل درا اة تادح تأدرا س دإاعدرقخلذدةةرةرلد ةك ػتدداحلزكت

  قة  ةدقق لا د  د خة تدرا اة  تدكأا ك دراةةض.د
 :رااػػ كك للدكرخق ػػلةدرا سنػػسدحق  ػػ داػػتد  لةاػػتدداحلضــٕر ػهــٗ خشــبت ادلظــزح

درا  لانتدا ةةضدرا اة تدكراقتدق لا د ا ةتدراةةض
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 حؼزٚف انخًزٛم ادلظزدٙ ٔاالجتاِ حنٕ انخًزٛم : 
راق  ح درا اة تد( Hardison & Sonchaeng, 2015: p.539)اةؼد

نأ ػػػػهد"راقظػػػػلهةدكقه ػػػػتد خةػػػػ تددأخػػػػة دا ػػػػعدخ ػػػػنتدرا اػػػػةهد ػػػػفدأتػػػػ د قةػػػػتد
درؤخة ف".د

نأ هد"راقظػلهةددراق  ح درا اة تد(Barnes, 2016: p.117) أ ضلماداةؼ
اػػػ كةد خةػػػ تدا ػػػعدخ ػػػنتدرا اػػػةهادكهػػػتدا   ػػػتدقق  ػػػ داػػػ سداهػػػ دا ػػػـدراةػػػلاـد
راػػػػػ رخ تدا  خةػػػػػ تدكااػػػػػفدأ ضػػػػػلمدراقاػػػػػلةدكق  حػػػػػ درا خةػػػػػ تدات  ػػػػػ در  ةل ق ػػػػػلد

دك ةقه رق لدك كراة لدكةغنلق لدا عدرا اةه".ددد
نأ ػػهد" كرةػػجددقتػػلمد  ػػكدراق  حػػ ر د(Hollander, 2016: p.7)اػػةؼد

ك حػػكؿدرا ػػس د  ػػكد  لةاػػتدرا  ػػل دراػػذ دحػػقـدا ػػهدقتاػػح دراهةػػتدااػػةدراكاػػلل د
 كراقةاحةرلدكرا ةكللدراق  ح  تدا عدخ نتدرا اةه".د

نأ ػػػهددر قتػػػلمد  ػػػكدراق  حػػػ ( Oliva, 2014: p.1758)أ ضػػػلماداةاػػػلد
"رةاكلةدكرا  له ـد  كدرا فدرة رلػتدراق  ح ػتد حػمدحػقـدراػقة لؿدرا ةكػتدكرث  ػلاةد

دكرا  قداقه تد خة تدخ لا تدا عدخ نتدرا اةه".د
 دٔر ادلظزح ادلذرطٙ يف بُاا ادلٕٛل نهطالب حنٕ انخًزٛم:

ح ةػػػ د  ػػػل درا اػػػةهدرا  ةاػػػتد كةداةػػػلؿداػػػتدا ػػػلادرا حػػػكؿد  ػػػكدراق  حػػػ د
دك لدح تقد( Payman & Rugg 2012: p.562) ا  س دأكض  لنلا انتد

 قتاح د  لةرلدك كره دك ةلةؼدرا س د  كدراق  ح .د (أد
حت ػػقدرا اػػةهدرا  ةاػػتدرا ػػس دنل اػػقة ر داػػقه تدراة حػػ د ػػفدرا خةػػ للد ( د

 أ  لادراق  ح دكرا اؤكا تدافدأ رل ـدراق  ح ت.د
ا ػػعدقخ ػػػ  دكرثاػػػ ر د ةق ػػ درا كاػػػـدرا اػػة تدرا  ةاػػػتد ػػػفدا رحقػػهدا  لحقػػػهد (ند

 ا  لةاتدراق  ح داتدراةةكضدرا اة  تدكقهح ـدأ رل ـدراق  ح ت.د
 ةق ػػػ د  ػػػلةكتدرا ػػػس داػػػتدراةػػػةكضدرا اػػػة  تدا ػػػعدر اق اػػػلةدكر ةقتػػػلؿد ( د

كراػػقه تدكهػػتدراة لةػػةدرةالاػػ تداق اػػحفدرا حػػكؿدكر قتلهػػللد  ػػكدراق  حػػ د
 را اة ت.د

ات ػػػلاتدكقةػػػ   درةخ ػػػلاد  ػػػت درا  ػػػل درا اػػػة تدرا ػػػس دا ػػػعدراة ػػػ در (قد
 راق  ح  ت.د
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 كػػػكفدرا ػػػس دأ  ػػػلاد  لةاػػػتد  ػػػل درا اػػػةهدرا  ةاػػػتدتػػػلهق فدا قةل ػػػ د ػػػ د (كد
 را  لاةدرا خق  تدكرخقنلةدتكر  دراهةكةداتدأ رل ـدراق  ح ت.د

  ةػػػ درا ػػػس دأ  ػػػلاد  لةاػػػتدرا  ػػػل درا اػػػة تدا ػػػعدراقاذ ػػػتدراةرتةػػػتد ػػػفد (قد
 كةدرا اةهدرا  ةات.د ة  تدراقة  تدرا اة  تدكةالة ـد فدت  

 حأرري ادلظزح ادلذرطٙ ػهٗ بُاا انمذراث انخًزٛهٛت نهطالب:
 ةق ػػػ دقػػػأ حةدرا اػػػةهدرا  ةاػػػتدا ػػػعدا ػػػلادراهػػػ ةرلدراق  ح  ػػػتدا  ػػػس دا ػػػعد

 & ,Nanni-Messegee) ت كاػػتد ػػفدرا ةػػػل ةدأكدراةكر ػػ دراقػػػتدكةػػ  لد

Murphy, 2013: p.44 )دك لدح تق
د ح - درا س  دنلهق ل لل درا اة تدرةقنل ه درا  ل  دات درا  لةكت دقاكف م

 ق كا تدك فد ـد اق ق درا س دنلاخاةرلدراق  ح  تدك ا كفد حكا ـد  كهل.د
قه  ـدرة   تدراقتدقال  درا ةةتدأ لـدراقةاحةدراذرقتدك  لادرا هتدنلا  سدكهكد -

  لدحق هقد فدخسؿدراق  ح درا اة ت.د
درا تق ة تد - د  ل درا اةهدرا  ةاتدا عدرااةر ادراقتدقةقن دنلاهضل ل راق ل 

 كرة كةدراقتدق ا درهق لـدرا س دك  لة تدراتةرلـدرا تق ة ت.د
انؼاللت بني ممارطت انطـالب نُشـاط ادلظـزح ادلذرطـٙ ٔبُـاا ادلٛـٕل اإلحنابٛـت حنـٕ 

 انخًزٛم:
  لةاػػتددتكر ػػ درةقنػػل ( Heath & Roach, 2014: p.19) كةػػج

درا اةهدرا  ةاتدكرا حكؿدرثحتلا تد  كدراق  ح داحفدرا س دا عدرا  كدراقلاتق
درا اةهدرا  ةاتدا  س داةةتدثا لؿدخ لا ـدك كرها ـداتد (1 ق   د  لةات

خ لة ـ.د   كرةجدكرةة تد فدخسؿد كرة د   ك ةدكراقة ـد فد تل لق ـدكر 
 لؾقكاةد  لةسدرا  ل درا اة تدا  س داةةتداس قا (2
ُ ظ ةدرا س دأ  لاد  لةاتدرا  ل درا اة تدراقخ رـدا اتدرا ةه ةدكراق كحةدد (3

 كر اق الةدكراقتدقة د فدأاسدراق  ح درا اة ت.د
دراة  د (4 دكقه  لل دال رل درا  ةات درا اةه د  لةات دخسؿ درا س د ف ُ  كة

 راق  ح ت.د
 د كقا د س د فدخسؿد  لةاتد  ل درا اةهدرا  ةاتدقه حةدراذرلدراذ (5

  ة دأالسدا  حكؿد  كدراق  ح دكرا  كفدرا اة  ت.د
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ٔٚشٔد ادلظزح ادلذرطٙ انطالب مبجًٕػت يٍ ادلٓـاراث ٔانخـٙ حـ رز ػهـٗ يٛـٕذلى 
 كًا ٚهٙ:( Gammon, 2015: p.54) حنٕ انخًزٛم صُفٓا

د (1 دا  خة للد  لةرل درا سل ت درة كرل دكقت حق دكرا لا لن دراق كة إقهلف
 را اة  ت.د

د (2 درا اللد  لةرل دك  لةات دكراةقؼ دكراةةت دراا لا د    دا ق  ح   ةل نت
 كرا ا للدكغحةهل.د

قق   داتدإقهلفد ا للدراق  ح درا اة تدكرا ضكةدراهك دا عدخ نتدد  لةرل (3
درا اةهد دا ع دراكةكؼدن ك دة    دا ع دكراه ةة دكراةكلدكرا ةكت را اةه

 را  ةات.دد
اكر ػػ دإقهػػلفد( Wixon, 2014: p.81) ككةػػ لدرا ةراػػتدراقػػتدأتةرهػػل
(د ةتػتدراقةل ػ دراةاػ تد ػ دراق  حػ درا اػة تد1را س دا ق  حػ درا اػة تدنأ  ػلقد

(دراقةػػػػ  ـ.دك ػػػػفدتػػػػل ا ـاد3(د تػػػػـدرا  ػػػػل درا اػػػػة تدرا  ةاػػػػتاد2را  ةاػػػػتاد
اكر  درقهلفدرا ػس دا  ػل دراق  حػ دنلا اػةهد( Williams, 2013: p.7)كةجد

فد فدقةػ  ـدراةػكلدكأةػكرلدراق  حػ (درا  ةاتدا عدأ  لقداكر  دا ة تد ققاكد
كاكر  دنةػة تد را  ػله درا اػة  تادكرا سنػسدكرثضػلاةدكأ ػلافدكةػكؼدك ةكػللد

 را    درا اة ت(.د
 ,Wright, Black, & Burton)اػتدرا ةراػتدر اػق سا تدراقػتدأتةرهػلد

2015: p. 363)ادقـدراقكة دإاعد ت كاتد فدرا  له ـدراخلةتدن س دراقة  ـدد
ك د  كدراق  حػ دنلا اػةهدرا  ةاػتدكهػتقدق ػك ةدةػ ةرلدراق كحػةدرا ػةدكرا لةػ ادرا ل 

ق اػػػحفدراخ ػػػلؿدكرثاػػػ رعادةاػػػ د اػػػقك للدراػػػكاتد  ػػػكدراهضػػػل لادكق ػػػت  دراقال ػػػ د
 كرثا رعدراقةاحة دا  س ادكق ك ةدرا سدرات لاتادكراقةاحةدافدراذرل.دد

 َخائج انذراطت ادلٛذاَٛت
را ة  ػػػتدرا ل ك ػػػتد  ػػػكدد ػػػس را ةراػػػتدإاػػػعدراقةػػػةؼدا ػػػعدرقتلهػػػللددق ػػػ ؼ

راق  حػػ درا اػػة تادكاػػتدإ ػػلةد ػػ  ادرا اػػ دقػػـد ػػ ادراػػق لةةدر اػػقا لفدنلا هلا ػػتد
(د  ػػػػة ةدكقػػػػـد ةراػػػػلةدرا قاحػػػػةرلدرا   كتةرا ػػػػتداةح ػػػػتد428اةح ػػػػتدرا ةراػػػػتدكةكر  ػػػػلد 

ح ر  ػتدراقػتدأتة ػلدا ػعدرا ةراػتادكا  ػلدح ػتد ةػةضدرانل ػمدأهػـد قػللادرا ةراػتدرا 
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اإلتلنػػتداػػفدقاػػلؤ لدرا ةراػػتادكهػػكد ػػلد ةكػػسداػػ للد ػػفدرا ػػس ادكذاػػؾداح ػػتد
كخةػػللتدراةح ػػتداػػتداسةق ػػلدنأ  ػػ تدراق  حػػ درا اػػة تدرة ػػةدراػػذ د اػػلا داػػتد
 ةةاػػػتد كةدأ  ػػػ تدرا اػػػةهدرا  ةاػػػتداػػػعدقاػػػك فدرقتلهػػػللدرا ػػػس د  ػػػكدراق  حػػػ د

درا اة ت.د
راقػػػػتدقضػػػػ  ق لدا ل ػػػػللدةػػػػ   تددرا ن ػػػػك حفدراػػػػقتلنللكةػػػػ دأاػػػػ ةدق  حػػػػ د

ر اقا لفدنة دا   تدرات كاتدكراقة حجدافدا ل للدك  تد ا ػلدرا هػتداػتدرا قػللاد
دك كضكاحق لادك لدالا لدا تدق هقدأه رؼدرا ةراتدكرثتلنتدا تدقالؤ ق ل.

 يذٖ ممارطت انطالب "ػُٛت انذراطت" نهُشاط ادلظزدٙ ادلذرطٙ. (2
   ممارطت انطالب "ػُٛت انذراص" نهُشاط ادلظزدٙ ادلذرطٙ ٔفمًا نهُٕع.يذٖ  ( 4جذٔل رلى )

 النوع              
 مدى الممارسة

 اإلجمالي إناث ذكور

 % ك % ك % ك
 3.02 .3 3.02 02 3.02 .0 نعم

 3.02 48 3.02 01 3.02 0. أحيانا

 9205 013 9203 .4 9205 141 ال

 122 103 122 43 122 882 اإلجمالــي

 مستوي الداللة = غير دالة     272284معامل التوافق =          0درجة الحرية =          .27220= 0قيمة كا

ادكتػػ دأ  ػػلد د2 ػػفدراتػػ كؿدرااػػلاقدا ػػ د ةتػػتد ة ػػتد د2ن اػػل دة  ػػتدكػػل
كهػػعدة  ػػتدغحػػةد راػػتدإ ةػػلل لمدا ػػ دت  ػػ د اػػقك للدرا  اػػتادكةػػ دا اػػلدد67....

اسةتد راتدإ ةلل لمداحفددكتك قهة نلمد  لدحؤك دا ـدد39....ة  تد ةل  دراقكراقد
د–إت ػػلاعد  ػػة رلداح ػػتدرا ةراػػتدد-إ ػػلم(دك ػػ  د  لةاػػتدرا ػػس دد-را ػػكعد ذكػػكة

د.  ل درا اةهدرا  ةات
راق ةػػح  تدا تػػ كؿدرااػػلاقدأفد اػػنتد ػػفد  ةةػػكفدا ػػعدك ػػلدق ػػحةدرا قػػللاد

  لةاتدرا  ل درا اةهدرا  ةاتدنة تد  قظ تد فدإت لاعد  ة رلداح تدرا ةراػتد
ك  اػػػػلد اػػػػنتد ػػػػفد  ةةػػػكفدا ػػػػعد  لةاػػػػتدرا اػػػػةهدرا  ةاػػػػتددا%د3..2ا اػػػلد

%د ػػفدإت ػػلاعد  ػػة رلداح ػػتدرا ةراػػتاداح  ػػلد21.7نةػػكةةدغحػػةد  قظ ػػتد أ  ل ػػلم(د
%د ػػػػفدإت ػػػػلاعد57.9 ػػػػفد   لةاػػػػكفدرا  ػػػػل درا اػػػػةهدرا  ةاػػػػتددتػػػػلالد اػػػػنت

د.  ة رلداح تدرا ةرات
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 أْى أطباب ممارطت انطالب "ػُٛت انذراطت" نهُشاط ادلظزح ادلذرطٙ. (1
  أْى أطباب ممارطت انطالب نهُشاط ادلظزح ادلذرطٙ ٔفما نهُٕع. ( 5جذٔل رلى )

 النوع             
 األسباب    

 اإلجمالي إناث ذكور
يب الداللة zقيمة 

ترت
ال

 % ك % ك % ك 
أستمتع باليواية التى 

 أحبيا
 1 غير دالة .2708 2203 184 2.09 88 2.02 120

أعبر بفاعمية عن 
قضايا المجتمع 

 ومشكالتو
 4 غير دالة 27108 3202 41 .220 11 .3.0 .8

أسعى لالحتراف 
 0 غير دالة 27011 3205 18 3.02 11 .320 80 بالمسرح بعد ذلك

 3 غير دالة 27120 .3.0 .8 .330 4 .3.0 03 أحب العمل فى فريق

 1 غير دالة 271.8 2202 02 3.02 11 2902 14 أشعر بتحقيق ذاتى

أخفف من حدة 
 8 غير دالة 27084 .2.0 0. 2202 02 2202 40 وطبيعة الدراسة

أنمى بعض المواىب 
 . غير دالة .2714 3303 12 3202 12 .3.0 82 والممكات لدي

تنمية التذوق الفني 
 1 غير دالة 271.8 2202 02 3.02 11 2902 14 واإلحساس بالجمال

تنمية الثقافة 
المسرحية والوعي 

 المسرحي

 0 غير دالة 27340 2205 33 .2.0 14 9309 8.

 132 11 184 جممة من سئموا

الطـــالب نعينـــة أىـــم أســـباب ممارســـة راتػػػ كؿدرااػػػلاقدإاػػػعددا ل ػػػللق ػػػحةد
قحػػ درةكؿد"داد حػػمدتػػلاداػػعدراقةددالدراســةن لمنشــاط المســرح المدرســي وفقــا لمنــوع

%د ػػػػفدإت ػػػػلاعد77.2أاػػػػق ق دنلا كر ػػػػتدراقػػػػعدأ ا ػػػػلد"اد حػػػػمدتػػػػلادا اػػػػنتدا اػػػػلد
  ػػة رلداح ػػتد ػػفد  لةاػػكفدرا  ػػل درا اػػةهدرا  ةاػػتادكتػػلاداػػعدراقةقحػػ درا ػػل ع"د

%د ػػفد48.9"اد حػػمدتػػلادا اػػنتدا اػػلدق   ػػتدرا هلاػػتدرا اػػة  تدكراػػكاتدرا اػػة ت
إت ػػلاعد  ػػة رلداح ػػتد ػػفد  لةاػػكفدرا  ػػل درا اػػةهدرا  ةاػػتادكتػػلاداػػعدراقةقحػػ د

%د ػػفد...4را لاػػم"دأخ ػػجد ػػفد ػػ ةدك ا ةػػتدرا ةراػػت"اد حػػمدتػػلادا اػػنتدا اػػلد
إت ػػلاعد  ػػة رلداح ػػتد ػػفد  لةاػػكفدرا  ػػل درا اػػةهدرا  ةاػػتادكتػػلاداػػعدراقةقحػػ د

%د ػفدإت ػلاعد  ػة رلد33.3قع"اد حمدتلادا انتدا الدراةرن "دأ ةةداق هحقدذر
اح ػػػتد ػػػفد  لةاػػػكفدرا  ػػػل درا اػػػةهدرا  ةاػػػتادكتػػػلاداػػػعدراقةقحػػػ دراةرنػػػ د كػػػةةد"د
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%د ػػفد33.3ق   ػػتدراقػػذكؽدرا  ػػتدكرث اػػلسدنلات ػػلؿ"اد حػػمدتػػلادا اػػنتدا اػػلد
إت ػػلاعد  ػػة رلداح ػػتد ػػفد  لةاػػكفدرا  ػػل درا اػػةهدرا  ةاػػتادكتػػلاداػػعدراقةقحػػ د

سد"دأااػػةدن لا  ػتداػػفدةضػػل لدرا تق ػ دك  ػػكسقه"اد حػػمدتػلادا اػػنتدا اػػلدراخػل 
%د فدإت لاعد  ة رلداح تد فد  لةاػكفدرا  ػل درا اػةهدرا  ةاػتادكتػلاد28.3

اػػػعدراقةقحػػػ درااػػػل سد"دأاػػػةعداس قػػػةرؼدنلا اػػػةهدنةػػػ دذاػػػؾد"اد حػػػمدتػػػلادا اػػػنتد
را  ةاػتاد%د فدإت لاعد  ة رلداح تد فد  لةاػكفدرا  ػل درا اػةهد23.9ا الد

كتلاداعدراقةقح دراالن د"دأ  عدنةضدرا كره دكرا  اػللداػ  "اد حػمدتػلادا اػنتد
%د فدإت لاعد  ة رلداح تد فد  لةاػكفدرا  ػل درا اػةهدرا  ةاػتاد22.2ا الد

كتػػػػلاداػػػػعدراقةقحػػػػ درا ػػػػل فد"دأ ػػػػ دراة ػػػػ داػػػػعداة ػػػػق"اد حػػػػمدتػػػػلادا اػػػػنتدا اػػػػلد
د.را اةهدرا  ةاتد%د فدإت لاعد  ة رلداح تد فد  لةاكفدرا  ل 6..2

 أكزز انؼمباث انخٙ حٕاجّ فزٚك انخًزٛم انذ٘ ٚشارن يف انطالب "ػُٛت انذراطت". (3
 ( 6جذٔل رلى )

  أكزز انؼمباث انىت حٕاجّ فزٚك انخًزٛم انذ٘ ٚشارن فّٛ انطالب "ػُٛت انذراطت" ٔفما نهُٕع.
 النوع               

 العقبات    
 اإلجمالي إناث ذكور

رتي الداللة zقيمة 
الت  % ك % ك % ك ب

 2 غير دالة 0922. 202. 23 502 2 .3.0 32 التمويل

 2 غير دالة 0523. .2.0 99 2205 2. .3.0 22 البيروقراطية ) الروتين (

عدم وجود اىتمام 
إعالمي بمسابقات 
 المسرح المدرسى

 2 غير دالة .0.2. 202. 32. 905. 32 .50. .5

محترف عدم وجود مخرج 
 9 غير دالة .0.5. 3.02 25 303. 9 3209 22 جاد

عدم توافر مكتبة ثقافية 
 . غير دالة 0.22. 2202 95. 2202 .2 2209 32. مسرحية

عدم توافر أماكن إلجراء 
 . غير دالة ...0. 3202 23 .330 5 3202 22 البروفات

عدم مناسبة مكان 
 2 غير دالة 0.22. .0.. .3 303. 9 02.. 9. العرض المسرحي

نقص الدعاية لعروض 
 3 غير دالة 0332. .2.0 .2. .220 23 .230 2.. المسرح المدرسى

 .2. .2 25. جممة من سئموا
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ا ل ػػللدراتػػ كؿدرااػػلاقدإاػػعدأا ػػةدراةهنػػللدراقػػعدقكرتػػهداة ػػقدراق  حػػ ددق ػػحة
رةكؿ"دقحػ دراذ د  لةؾداتدرا س د"اح تدرا ةرات"دكاهلدا  كعداد حمدتلاداعدراقةد

%د ػػفدإت ػػلاعد88.3اػػ ـدقػػكراةد كقنػػتد هلا ػػتد اػػة  ت"اد حػػمدتػػلادا اػػنتدا اػػلد
  ػػة رلداح ػػتد ػػفد  لةاػػكفدرا  ػػل درا اػػةهدرا  ةاػػتادكتػػلاداػػعدراقةقحػػ درا ػػل ع"د

%د ػػفد81.1 هػػتدرا ال ػػتداةػػةكضدرا اػػةهدرا  ةاػػع"اد حػػمدتػػلادا اػػنتدا اػػلد
اػػتادكتػػلاداػػعدراقةقحػػ دإت ػػلاعد  ػػة رلداح ػػتد ػػفد  لةاػػكفدرا  ػػل درا اػػةهدرا  ةد

را لام"دا ـدكتػك درهق ػلـدإاس ػتدن اػلنهللدرا اػةهدرا  ةاػع"اد حػمدتػلادا اػنتد
%د فدإت لاعد  ة رلداح تد فد  لةاػكفدرا  ػل درا اػةهدرا  ةاػتاد68.3ا الد

كتػػػػلاداػػػػعدراقةقحػػػػ دراةرنػػػػ د"درااحةكةةر  ػػػػتد راػػػػةكقحف("اد حػػػػمدتػػػػلادا اػػػػنتدا اػػػػلد
فد  لةاػكفدرا  ػل درا اػةهدرا  ةاػتادكتػلاد%د فدإت لاعد  ة رلداح تد 6..3

اػػعدراقةقحػػ دراخػػل س"داػػ ـدكتػػك د خػػةند  قػػةؼدتػػل "اد حػػمدتػػلادا اػػنتدا اػػلد
%د فدإت لاعد  ة رلداح تد فد  لةاػكفدرا  ػل درا اػةهدرا  ةاػتادكتػلاد21.7

اعدراقةقح دراال س"دا ـدقكراةدأ ػلافدثتػةرادرااةكاػلل"اد حػمدتػلادا اػنتدا اػلد
  ة رلداح تد فد  لةاػكفدرا  ػل درا اػةهدرا  ةاػتادكتػلادد%د فدإت لاع23.3

%د ػػػػفدإت ػػػػلاعد17.8اػػػػعدراقةقحػػػػ درااػػػػلن د"راق ك ػػػػ "اد حػػػػمدتػػػػلادا اػػػػنتدا اػػػػلد
  ػة رلداح ػتد ػػفد  لةاػكفدرا  ػل درا اػػةهدرا  ةاػتادكتػلاداػػعدراقةقحػ درا ػػل فد"د

%د ػػػػفد11.1اػػػ ـد  لاػػػنتد كػػػلفدراةػػػةضدرا اػػػػة ت"اد حػػػمدتػػػلادا اػػػنتدا اػػػلد
د.ة رلداح تد فد  لةاكفدرا  ل درا اةهدرا  ةاتإت لاعد  

 يٕلف انطالب يٍ انؼزٔض ادلظزدٛت بؼذ االشرتان فٛٓا. (4
  280يٕلف انطالب يٍ انؼزٔض ادلظزدٛت بؼذ االشرتان فٛٓا دٛذ ٌ=  (7جذٔل )
 درجة الموافقة

 العبارة
 غير موافق محايد موافق

 قيمة
قف الداللة 0كا

مو
ال

  % ك % ك % ك 
باكتساب بعض أشعر 

الميارات في أساليب 
 اإلخراج المختمفة7

 محايد دالة** 18782 .3.0 .8 2205 2. .3.0 8.

أشعر بصقل موىبتي 
 موافق دالة** 18782 .3.0 83 .2.0 04 2302 .. فى التمثيل7

أشعر بالمتعة والراحة 
لمتعبير عن قضايا 

 المجتمع
 موافق دالة** 11708 .0.. 13 2205 4. .2.0 38

دد
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 درجة الموافقة
 العبارة

 غير موافق محايد موافق
 قيمة
قف الداللة 0كا

مو
ال

  % ك % ك % ك 
أصبح أكثر إدراكا 
لمشكالت الواقع 
 والتعامل معيا

 محايد دالة** 02718 202. 80 2202 8. 2205 2.

أتخمص من الشعور 
 موافق غير دالة 17288 8270 44 8073 44 .807 00 بالعزلة والممل

أصبح أكثر خبرة 
وقدرة عمى احتراف 

 المسرح7
 موافق دالة** 18788 1171 02 8374 2. 4272 42

أشعر باكتساب بعض 
الميارات في عناصر 

 العرض7
 موافق غير دالة 87422 0378 41 .817 .4 1272 0.

ا ل ػػللدراتػػ كؿدرااػػلاقدإاػػعد كةػػجدرا ػػس د ػػفدراةػػةكضدرا اػػة  تددق ػػحة
اةػلا درا كراهػتدا ػعدد1...نة در  ػقةرؾداح ػلادكتػك د  اػتدإ ةػلل تدا ػ د ةتػتد

اةػػلا درا  لحػػ دد1...انػػلةرلادكتػلالد راػػتدا ػ دد7انػػلةرلد ػفدإت ػػلاعدد3اػ  د
لا دانػػلةرلدكتػػلالدغحػػةد راػػتداػػتدانػػلةقحفداةػػ7انػػلةةد ػػفدإت ػػلاتد2ا ػػعداػػ  د

 كةػػػجدرا ػػػس داح ػػػتد ػػػفد  لةاػػػكفد  ػػػل دانػػػلةرلدقهػػػ سد7را كرة ػػػتد ػػػفدإت ػػػلاتد
د.را اةهدرا  ة دنة در قةرهـداتدقه  ـدراةةكضدرا اة  ت

 أْى ػذو أطباب ممارطت انطالب "ػُٛت انذراطت" نهُشاط ادلظزح ادلذرطٙ. (5
  نهُٕع.أْى ػذو أطباب ممارطت انطالب نهُشاط ادلظزح ادلذرطٙ ٔفما  ( 8جذٔل رلى )

 النوع      
 األسباب   

 اإلجمالي إناث ذكور
يب الداللة zقيمة 

ترت
ال

 % ك % ك % ك 
أرى أن النشاط 

المسرحي يؤثر سمًبا 
 عمى الدراسة

 .. غير دالة 0.35. .50. 22 502. .. 202. .2

أرى أن ممارسة 
النشاط المسرحي 
 تتنافى مع الدين

 9 غير دالة ...0. 2202 .5 2.02 .3 2502 29

يمنع اآلباء أبناءىم 
من ممارسة النشاط 

 المسرحي
 . غير دالة 0223. 2202 29 3502 2. .390 2.

موعد العروض 
المسرحية ال 
 تناسبني

 2 غير دالة 0.55. .320 .2 3.02 9. 3502 .9
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د
 النوع      

 األسباب   
 اإلجمالي إناث ذكور

يب الداللة zقيمة 
ترت
ال

 % ك % ك % ك 
ال أشعر بمتعة عند 
ممارسة النشاط 

 المسرحي
 2 غير دالة 0.22. 2.02 22. 2.03 .2 2302 22.

توجد صورة سيئة 
عن ممارسي النشاط 

 المسرحي
 .. غير دالة 0352. .3.0 93 209. .. .330 23

ال أشعر باالنسجام 
 5 غير دالة .095. 3203 .2 .290 .3 3.03 .9 مع فريق العمل

ال أحب ممارسة 
 2 غير دالة 02.2. 9209 29. .250 32 02.. 2.. النشاط المسرحي

ال أشعر بتحقيق 
ذاتي من خالل 
 النشاط المسرحي

 3 غير دالة ..02. 2.05 3.2 5.03 93 .250 .9.

النشاط غير مفعل 
 . غير دالة .0.9. 2202 3.5 2309 22 2202 3.. بصورة جيدة

المدرسة ليس لدييا 
لتقديم  تإمكانيا

عروض مسرحية 
جيدة تتناسب مع 
 مواىب التالميذ

 2 غير دالة 0233. .350 23 .220 33 3.03 .9

االعتقاد السائد لدي 
البعض بأن النشاط 
معطل عن التفوق 

 الدراسي
 3. غير دالة 0232. 202. 22 202 9 903. 35

معارضة بعض 
 . غير دالة .033. 2202 29 3.02 .3 2209 2. أولياء األمور

 322 92 .5. جممة من سئموا

ق ػحةدا ل ػللدراتػ كؿدرااػلاقدإاػعدأهػػـداػ ـدأاػنل د  لةاػتدرا ػس د"اح ػػتد
قحػػػػ درةكؿ"درا ةراػػػت"دا   ػػػػل درا اػػػػةهدرا  ةاػػػتدكاهػػػػلدا  ػػػػكعداد حػػػمدتػػػػلاداػػػػعدراقةد

%د ػػفدإت ػػلاعد84.3را  ػػل دغحػػةد  ةػػ دنةػػكةةدتحػػ ة"اد حػػمدتػػلادا اػػنتدا اػػلد
تػلاداػعدراقةقحػ درا ػل ع"دكد  لةاكفدرا  ل درا اةهدرا  ةاتاد د  ة رلداح تد فد

 دأ ػػػةةداق هحػػػقدذرقػػػتد ػػػفدخػػػسؿدرا  ػػػل درا اػػػة ت"اد حػػػمدتػػػلادا اػػػنتدا اػػػلد
  لةاػػػكفدرا  ػػػل درا اػػػةهدرا  ةاػػػتاد د%د ػػػفدإت ػػػلاعد  ػػػة رلداح ػػػتد ػػػفد81.9

كتػػلاداػػعدراقةقحػػ درا لاػػم"د دأ ػػةةدن قةػػتدا ػػ د  لةاػػتدرا  ػػل درا اػػة ت"اد حػػمد
  لةاػػػكفدرا  ػػػل د د%د ػػػفدإت ػػػلاعد  ػػػة رلداح ػػػتد ػػػفد71.8ادا اػػػنتدا اػػػلدتػػػل

را اػػةهدرا  ةاػػتادكتػػلاداػػعدراقةقحػػ دراةرنػػ "د دأ ػػ د  لةاػػتدرا  ػػل درا اػػة ت"اد
  لةاػػػػكفد د%د ػػػػفدإت ػػػػلاعد  ػػػػة رلداح ػػػػتد ػػػػفد58.5 حػػػػمدتػػػػلادا اػػػػنتدا اػػػػلد
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را  ػػػل درا  ػػل درا اػػػةهدرا  ةاػػػتادكتػػػلاداػػعدراقةقحػػػ دراخػػػل سد"دأة دأفد  لةاػػػتد
%د فدإت ػلاعد  ػة رلد38.7را اة تدقق لاعد  درا حف"اد حمدتلادا انتدا الد

  لةاكفدرا  ػل درا اػةهدرا  ةاػتادكتػلاداػعدراقةقحػ درااػل س"د   ػ د داح تد فد
%د34.3رؤنػػلادأا ػػلاهـد ػػفد  لةاػػتدرا  ػػل درا اػػة ت"اد حػػمدتػػلادا اػػنتدا اػػلد

را اػػةهدرا  ةاػػتادكتػػلاداػػعد  لةاػػكفدرا  ػػل د د ػػفدإت ػػلاعد  ػػة رلداح ػػتد ػػفد
راقةقحػ درااػل سد كػػةةد"د ةلةضػتدنةػػضدأكا ػلادرة ػػكة"اد حػمدتػػلادا اػنتدا اػػلد

  لةاػػػكفدرا  ػػػل درا اػػػةهدرا  ةاػػػتاد د%د ػػػفدإت ػػػلاعد  ػػػة رلداح ػػػتد ػػػفد34.3
كتػػلاداػػعدراقةقحػػ درااػػلن "درا  ةاػػتداػػ سداػػ ح لدإ كل  ػػللداقهػػ  ـداػػةكضد اػػة  تد

%د ػفدإت ػلاعد..29"اد حػمدتػلادا اػنتدا اػلدتح ةدقق لا د ػ د كرهػ دراقس حػذ
  لةاكفدرا  ل درا اػةهدرا  ةاػتادكتػلاداػعدراقةقحػ درا ػل فد د  ة رلداح تد فد

%د ػػػفد28.6"د كاػػػ دراةػػػةكضدرا اػػػة  تد دق لاػػػا ت"اد حػػػمدتػػػلادا اػػػنتدا اػػػلد
  لةاكفدرا  ل درا اةهدرا  ةاتادكتلاداعدراقةقحػ دد دإت لاعد  ة رلداح تد ف

%د28.2دأ ػػةةدنل  اػػتلـد ػػ داة ػػقدراة ػػ "اد حػػمدتػػلادا اػػنتدا اػػلدراقلاػػ د"د 
  لةاػػكفدرا  ػػل درا اػػةهدرا  ةاػػتادكتػػلاداػػعد د ػػفدإت ػػلاعد  ػػة رلداح ػػتد ػػفد

راقةقحػػ دراةل ػػة"دقكتػػ دةػػكةةداػػحلتداػػفد  لةاػػتدرا  ػػل درا اػػة ت"اد حػػمدتػػلاد
هد  لةاػكفدرا  ػل درا اػػةد د%د ػفدإت ػلاعد  ػة رلداح ػتد ػفد..21ا اػنتدا اػلد

را  ةاػػتادكتػػلاداػػعدراقةقحػػ درا ػػل  دا ػػة"دأة دأفدرا  ػػل درا اػػة تدحػػؤ ةداػػ نملد
 د%د ػفدإت ػلاعد  ػة رلداح ػتد ػفد..19ا عدرا ةرات"اد حمدتلادا اػنتدا اػلد

  لةاكفدرا  ل درا اةهدرا  ةاتادكتلاداعدراقةقح درا ل تدا ة"در اقهل درااػلل د
ت"اد حػػػمدتػػلادا اػػنتدا اػػػلداػػ  دراػػنةضدنػػػأفدرا  ػػل د ة ػػ داػػػفدراق ػػكؽدرا ةراػػ

د.  لةاكفدرا  ل درا اةهدرا  ةات د%د فدإت لاعد  ة رلداح تد فد13.7
 يمٛاص اجتاْاث انطالب "ػُٛت انذراطت" ممارطٙ انُشاط ادلظزدٙ  حنٕ انخًزٛم  (6

  280اجتاْاث انطالب "ػُٛت انذراطت" ممارطٙ انُشاط ادلظزدٙ حنٕ انخًزٛم دٛذ ٌ= (9جذٔل)
 درجة الموافقة

 العبارة
 معارض محايد  موافق

االنحراف  المتوسط
 % ك % ك % ك االتجاه المعياري 

مشاركتي في النشاط 
المسرحي المدرسي 
تزيد جرأة التعامل مع 

 جماىير7
 موافق 0222. 30233 205. 22 .2.0 92 .9.0 53

مشاركتي في النشاط 
المسرحي المدرسي 
تعزز سموكي 
 االجتماعي7

 محايد .022. 0522. 3203 25 2205 .. 2205 .2
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 درجة الموافقة
 العبارة

 معارض محايد  موافق
االنحراف  المتوسط

 % ك % ك % ك االتجاه المعياري 
مشاركتي في المسرح 
المدرسي تحفزني 
لمتعمم حول فن 

 المسرح7
 محايد .022. 30.22 2303 92 .2.0 .9 2.02 ..

مشاركتي في نشاط 
المسرح المدرسي 
تجعمني أقرأ حول 
أدوار معينة وأتمنى 

 تجسيدىا7

 موافق .022. ..309 202. .3 .3.0 22 202. ...

مشاركتي في نشاط 
المسرح المدرسي 

تجعمني أعرف الكثير 
 عن تقنيات األداء7

 موافق ..02. .30.9 .3.0 22 3205 22 .990 ...

مشاركتي في المسرح 
تزيد من استعدادي 
لقضاء ساعات أطول 

التدرب عمى في 
مياراتي التمثيمية من 

 أجل تحسينيا7

 موافق 02.2. 30322 3303 .2 3.02 22 .9.0 53

التمثيل يجعل الممثل 
يستحضر 

الشخصيات عمى 
خشبة المسرح 
ويجعل المتفرج 
 يستشعرىا

 موافق 0.92. 30922 205 . 3202 .9 202. 2..

مشاركتي في نشاط 
المسرح المدرسي 
تزيد من ميارتي في 
التعاون مع زمالئي 

 أثناء التمثيل7

 موافق 0222. 30233 .0.. 35 .290 2. 2202 22

مشاركتي في نشاط 
المسرح المدرسي 

تجعمني أشعر باإلثارة 
حول التمثيل ألنيا 
تسمح بنمو تعبيري 

 اإلبتكاري7

 موافق 02.2. ..302 3.02 25 3.02 22 9.02 52

أشعر أن سمبيات 
المشاركة في النشاط 
التمثيمي المسرحي 
داخل المدرسة أكثر 

 من إيجابياتو

.2 502 22 .205 
.3

5 
 معارض 0.93. 0.33. 2.02

التمثيل المسرحي 
يساعدني عمى تنمية 
 مياراتي التعميمية7

 موافق .0.2. 30222 .0.. 5. .2.0 .9 9202 9..
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 درجة الموافقة
 العبارة

 معارض محايد  موافق
االنحراف  المتوسط

 % ك % ك % ك االتجاه المعياري 
أري أن ممارسة 
النشاط التمثيمي 

داخل المدرسة شيء 
 ممل مجيد

3. ..0. 2. 3.0. 
.3

2 
 معارض 0.22. 0922. 205.

مشاركتي في نشاط 
المسرح المدرسي 
بالتمثيل تساعدني 
عمى المشاركة 

بنشاط في مناقشات 
 الفصل7

 موافق .0.2. ..309 .0.. 5. 3203 25 303. 3..

في النشاط  ممارستي
من  فضلالمسرحي أ

األنشطة المدرسية 
 األخرى7

 موافق 02.2. 30932 303. 33 3302 .2 .90. 2..

المشاركة في النشاط 
المسرحي تزيد من 
مواظبتي عمى 
حضور المسرح 

الخارجي لالستمتاع 
 باألداء التمثيمي7

 موافق 5..0. 30.99 202 2. 205. 22 2202 23.

أحرص عمى 
لممدرسة  الحضور

بانتظام حتى ال 
تفوتني المشاركة 
األدائية في نشاط 

 المسرح7

 موافق 02.9. ..309 303. 33 3202 22 202. 2..

أحرص عمى تحسين 
أدائي التمثيمي 
ثتاء لمحصول عمى 

من اصدقائي 
في نشاط  ومعمميني

 المسرح المدرسي7

 موافق 0292. ..302 02.. .2 .2.0 99 9302 59

التى أحب المدرسة 
اليمارس بيا 
 المسرحي

39 .205 22 3205 
..

3 
 معارض 0232. 0222. 303.

أتمنى الحصول عمى 
جوائز عن جودة 
التمثيل في نشاط 
 المسرح المدرسي7

 موافق .0.5. 30933 02.. .3 3202 22 205. 9..

النظام الذي أكتسبو 
من ممارسة التمثيل 
المسرحي ينعكس 
 عمى أسموب حياتي7

 موافق .022. 30.22 3202 .9 .390 .2 .2.0 22
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 درجة الموافقة
 العبارة

 معارض محايد  موافق
االنحراف  المتوسط

 % ك % ك % ك االتجاه المعياري 
مشاركتي في نشاط 
المسرح المدرسي 

تجعمني أشعر بالرضا 
عن قدراتي في 

 التمثيل7

 موافق .023. 30999 205. 39 02.. .2 502. 39.

المسرحي التمثيل 
يساعدني عمى زيادة 
التفاعل والترابط مع 

 زمالئي7
 موافق 0.52. 30999 02.. .3 .3.0 22 203. .3.

مشاركتي في نشاط 
المسرح المدرسي 
يجعمني أقوم بتقميد 

الشخصيات 
 المسرحية بنجاح

 موافق .095. 30232 202 2. 02.. .3 .2.0 29.

يقوم متخصصون في 
المسرح بزيارات 

عطائنا لممدرسة  وا 
توجييات لتحسين 
 أدائنا التمثيمي7

 موافق 0.22. ...30 202 9. 3303 .2 502. 39.

أجد في ممارسة 
النشاط المسرحي 
المدرسي الدافعية 
الكافية لدراسة 
التمثيل بشكل 
 شخصي7

 موافق .023. ..302 202. 32 3.02 22 .0.. 2..

فن التمثيل يجعمني 
أتفاعل مع الدور 
وأداء الشخصية 
 المطموبة بشكل جيد

 موافق .022. 30222 202. 22 3205 93 9302 59

أجد التشجيع من 
آبائي ومعمم النشاط 
المسرحي لممارسة 
التمثيل كمينة في 

 المستقبل7

 موافق 0292. 30233 .0.. 35 .390 .2 2902 9..

ال أرغب في االشتراك 
بأعمال مسرحية 

 مستقبالً 
3. .202 22 3202 

..

. 
 معارض 0229. ..02. .0..

أخشى من االشتراك 
في جماعة النشاط 
المسرحي ستعطمني 
 استذكار دروسي

.2 502 2. 3303 
.3

2 
 معارض 0.92. 0922. 202.
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 درجة الموافقة
 العبارة

 معارض محايد  موافق
االنحراف  المتوسط

 % ك % ك % ك االتجاه المعياري 
أجد التشجيع والدعم 
من معمم التربية 

لتنمية المسرحية 
 مياراتي التمثيمية7

 موافق 0.22. ...30 .0.. 5. 205. 22 .2.0 32.

مشاركتي في نشاط 
المسرح المدرسي 
تزيد من استعدادي 
 لمعمل الجماعي7

 موافق 0229. 30222 202. .3 3302 .2 302. 2..

يساعدني فن التمثيل 
في التعرف عمى 
سموكيات خاصة 
 لشخصيات أخرى 

 موافق ..02. 30233 02.. .2 3202 22 9205 ...

اعتقد أن ممارسة فن 
التمثيل ينمي القدرة 

 عمى اإلبداع
 موافق 0255. 30322 3.02 25 3202 .9 .9.0 .5

أري أن ممارسة 
التمثيل أفضل الطرق 
لموصول إلى المجد 

 والشيرة
 موافق .022. 30222 203. .2 .3.0 22 02.. ...

يساعدني فن التمثيل 
حيويتي عمى استعادة 
 ونشاطي

 موافق 0222. 303.9 3.02 25 .2.0 9. 2303 .2

عند ممارسة األداء 
التمثيمي أشعر 

 بالسعادة
 موافق 02.3. 30322 3302 .2 3.02 22 .9.0 .5

اعتقد أن اإللمام 
بأساسيات التمثيل 
من متطمبات العمل 

 المسرحي
 موافق 0229. 30322 202. 23 3205 93 9202 .5

 اتمنى أن أصبح
ممثاًل بارعًا في يومًا 

 ما
 موافق 0232. 30222 .3.0 .2 3303 .2 9202 2..

فن التمثيل يساعد 
عمى نشر الوعي 
 الثقافي بين المتمقين

2. 3302 
..

. 
 محايد 0925. ...30 302. 32 202.

ا ل ػػللدراتػػ كؿدرااػػلاقدإاػػعدراػػقتلنللدرا ػػس د"اح ػػتدرا ةراػػت"د  ػػكدق ػػحةد
  لةاػػػتدرا  ػػػل درا اػػػة تدد  ػػػكدراق  حػػػ اد حػػػمدتػػػلالدراةنػػػلةةد"د  ػػػلةكقتداػػػتد
را  ػػػػل درا اػػػػة تدرا  ةاػػػػتدقق ػػػػ دتػػػػةأةدراقةل ػػػػ د ػػػػ دت ػػػػلهحة"ددن ةػػػػ ؿدراػػػػقتلنتد
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ةد"دادكتػػلالدراةنػػلةد774..ادكر  ػػةرؼد ة ػػلة دد2.322" كراػػق"دن قكاػػ د اػػلاعد
  ػػػػػلةكقتداػػػػػتدرا  ػػػػػل درا اػػػػػة تدرا  ةاػػػػػتدقةػػػػػققداػػػػػ ككتدر تق ػػػػػلات"دن ةػػػػػ ؿد

ادكتػػػلالد781..كر  ػػػةرؼد ة ػػػلة دد1.933راػػػقتلنتد"  لحػػػ "دن قكاػػػ د اػػػلاعد
راةنػػلةةد"د  ػػلةكقتداػػتدرا اػػةهدرا  ةاػػتدق  ق ػػتدا ػػقة ـد ػػكؿداػػفدرا اػػةه"دن ةػػ ؿد

كتػػػلالددا831..كر  ػػػةرؼد ة ػػػلة دد44..2راػػػقتلنتد"  لحػػػ "دن قكاػػػ د اػػػلاعد
راةنػػػلةةد"د  ػػػلةكقتداػػػتد  ػػػل درا اػػػةهدرا  ةاػػػتدقتة  ػػػتدأةػػػةأد ػػػكؿدأ كرةد ةح ػػػتد

كر  ػػػػةرؼدد..2.5كأق  ػػػػعدقتاػػػػح هل"دن ةػػػػ ؿدراػػػػقتلنتد" كراػػػػق"دن قكاػػػػ د اػػػػلاعد
ادكتػلالدراةنػلةةد"د  ػلةكقتداػػتد  ػل درا اػةهدرا  ةاػتدقتة  ػػتد736.. ة ػلة د

د.2.65راق"دن قكا د الاعدأاةؼدراا حةدافدقه  للدرة را"دن ة ؿدراقتلنتد" كد
ادكتػػػػلالدراةنػػػػلةةد"د  ػػػػلةكقتداػػػػتدرا اػػػػةهدقق ػػػػ د ػػػػفد8.1..كر  ػػػػةرؼد ة ػػػػلة د

راػػػقة ر  داهضػػػلاداػػػلاللدأ ػػػكؿداػػػتدراقػػػ ة دا ػػػعد  ػػػلةرقتدراق  ح  ػػػتد ػػػفدأتػػػ د
كر  ػػػػةرؼد ة ػػػػلة دد2.288ق اػػػػح  ل"دن ةػػػػ ؿدراػػػػقتلنتد" كراػػػػق"دن قكاػػػػ د اػػػػلاعد

ا   ػػػ د اق ضػػػةدرا خةػػػ للدا ػػػعداددكتػػػلالدراةنػػػلةةد"دراق  حػػػ دحتةػػػ در8.8..
خ نتدرا اػةهدك تةػ درا ق ػةند اق ػةةهل"دن ةػ ؿدراػقتلنتد كراػقدن قكاػ د اػلاعد

اددكتلالدراةنلةةد"د  لةكقتداتد  ػل درا اػةهد654..كر  ةرؼد ة لة دد2.544
را  ةاػتدقق ػ د ػفد  ػلةقتداػتدراقةػلكفد ػ دق سلػتدأ  ػلادراق  حػ "دن ةػ ؿدراػػقتلنتد

د.737..كر  ةرؼد ة لة دد2.322 كراقدن قكا د الاعد
را  ةاػػػتدقتة  ػػػتدأ ػػػةةددرا اػػػةهكتػػػلالدراةنػػػلةةد"د  ػػػلةكقتداػػػتد  ػػػل دد

نلث ػػلةةد ػػكؿدراق  حػػ دة  ػػلدقاػػ  دا  ػػكدقةاحػػة درثاقاػػلة "دن ةػػ ؿدراػػقتلنتد كراػػقد
ادكتػػػلالدراةنػػػلةةد"دأ ػػػةةدأفد8.4..كر  ػػػةرؼد ة ػػػلة دد..2.3ن قكاػػػ د اػػػلاعد

 ح تدرا اة تد رخ درا  ةاتدأا ةد فدإحتلا لقػه"دا ا للدرا  لةكتداتدرا  ل دراق 
ادد652..كر  ػػػةرؼد ة ػػػػلة دد1.622ن ةػػػ ؿدراػػػقتلنتد ةػػػلةضدن قكاػػػ د اػػػلاعد

كتلالدراةنلةةد"دراق  ح درا اة تد الا  تدا ػعدق   ػتد  ػلةرقتدراقة    ػت"دن ةػ ؿد
اددكتػػػػلالد.68..كر  ػػػػةرؼد ة ػػػػلة دد2.477راػػػػقتلنتد كراػػػػقدن قكاػػػػ د اػػػػلاعد

 دأفد  لةاتدرا  ل دراق  ح تد رخ درا  ةاتد تاد  ػ د ت ػ "دن ةػ ؿدراةنلةةد"دأةد
اددكتػػلالد684..كر  ػػةرؼد ة ػػلة دد1.577راػػقتلنتد ةػػلةضدن قكاػػ د اػػلاعد

راةنػػلةةد"د  ػػلةكقتداػػتد  ػػل درا اػػةهدرا  ةاػػتدنلاق  حػػ دقاػػلا  تدا ػػعدرا  ػػلةكتد
د2.516ا  ػػػل داػػػتد  لة ػػػللدرا ةػػػ "دن ةػػػ ؿدراػػػقتلنتد كراػػػقدن قكاػػػ د اػػػلاعد
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ادكتلالدراةنلةةد"د  لةاقتداتدرا  ل درا اة تدأاض د.68..كر  ةرؼد ة لة د
د2.527 ػػفدرة  ػػ تدرا  ةاػػ تدرةخػػة "دن ةػػ ؿدراػػقتلنتد كراػػقدن قكاػػ د اػػلاعد

ادكتػػلالدراةنػػلةةد"درا  ػػلةكتداػػتدرا  ػػل درا اػػة تدقق ػػ د7.4..كر  ػػةرؼد ة ػػلة د
 رادراق  ح ػػت"دن ةػػ ؿد ػػفد ػػكرظاقتدا ػػعد ضػػكةدرا اػػةهدراخػػلةتتداساػػق قلعدنػػلة

ادكتػػػػلالد619..كر  ػػػػةرؼد ة ػػػػلة دد2.655راػػػػقتلنتد كراػػػػقدن قكاػػػػ د اػػػػلاعد
راةنلةةد"دأ ةتدا عدرا ضكةدا   ةاتدنل قظلـد قعد دق ػكق تدرا  ػلةكتدرة رل ػتد

كر  ػػػػةرؼدد2.511اػػػػتد  ػػػػل درا اػػػػةه"دن ةػػػػ ؿدراػػػػقتلنتد كراػػػػقدن قكاػػػػ د اػػػػلاعد
د.7.5.. ة لة د

على تحسيٌ  دائييً ئمتيلٌليً ملح يلى عليى  أ ػةت"ددانلةةأ ضلمدكتلالد

"دن ةػ ؿدراػقتلنتد كراػقدئميسيح  ئمياحسيً   ػل فً  لتاء ي  ئ اقايً ليعليٌنً
دحيييييب ادكتػػػػلالدراةنػػػػلةةد"د3.7.0دكر  ػػػػةرؼد ة ػػػػلة دد2.361ن قكاػػػػ د اػػػػلاعد

"دن ةػ ؿدراػقتلنتد ةػلةضدن قكاػ د اػلاعدئمياحسة ئمتى الٌياحس بها ئميسيححً
دتينى ئمح لى على جلئيز  اددكتلالدراةنلةةد".3.77كر  ةرؼد ة لة دد1.483

"دن ةػػ ؿدراػقتلنتد كراػقدن قكاػػ دعي  جييلال ئمتيلٌيى فييً نمياح ئميسييح  ئمياحسيً
ئمنظام ئمذي دكتسيب   اددكتلالدراةنػلةةد"3.0.0كر  ةرؼد ة لة دد2.522 الاعد

دكراػق"دن ة ؿدراػقتلنتد ي  يياحسة ئمتيلٌى ئميسححً ٌنعكس على دسللب حٌاتً
يمياحكتً  اددكتػلالدراةنػلةةد"0...3كر  ػةرؼد ة ػلة دد2.177ا د الاعدن قكد

"دن ة ؿدفً نماح ئميسح  ئمياحسً تجعلنً دمعح بامحضا ع  قاحئتً فً ئمتيلٌى
ادكتػػػػلالد3.770كر  ػػػػةرؼد ة ػػػػلة دد2.555راػػػػقتلنتد كراػػػػقدن قكاػػػػ د اػػػػلاعد

"دزياليييً ئمتيلٌييى ئميسييححً ٌسيياعانً علييى زٌيياال ئمتااعييى لئمتييحئبح ييي  راةنػلةةد"
اد..3.0كر  ػػػػػةرؼد ة ػػػػػلة دد2.555ن ةػػػػػ ؿدراػػػػػقتلنتد كراػػػػػقدن قكاػػػػػ د اػػػػػلاعد

يمييياحكتً فيييً نمييياح ئميسيييح  ئمياحسيييً ٌجعلنيييً دقيييلم بت لٌيييا  كتػػلالدراةنػػػلةةد"

د2.727"دن ةػػ ؿدراػػقتلنتد كراػػقدن قكاػػ د اػػلاعدئممخ ييٌاا ئميسييححٌة بنجييا 
ئميسيييح  ٌ يييلم يتخ  يييل  فيييً ادكتػػػلالدراةنػػػلةةد"د0...3كر  ػػػةرؼد ة ػػػلة د

"دن ةػػ ؿدراػػقتلنتدبزٌيياحئا ملياحسيية لئعحاينييا تلجٌهيياا متحسييٌ  دائينييا ئمتيلٌلييً
د.3.007كر  ةرؼد ة لة دد2.611 كراقدن قكا د الاعد

ئمائفعٌيية ئمكافٌيية  را  ةاػػتئميسييححً  را  ػػل دجييا فييً يياحسيية  كتػػلالد"

د2.466"دن ةػ ؿدراػقتلنتد كراػقدن قكاػ د اػلاعدماحئسة ئمتيلٌيى بميكى مخ يً
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ف  ئمتيلٌى ٌجعلنيً دتااعيى يي  ئميالح ادكتلالدراةنلةةد"د3.773دةرؼد ة لة دكر  

ن قكاػػ د اػػلاعددكراػػق"دن ةػػ ؿدراػػقتلنتد دلدائء ئممخ ييٌة ئميحللبيية بمييكى جٌييا
ئمتميييجٌ  يييي   بيييايً  أتػػػ  اددكتػػػلالدراةنػػػلةةد"3.770كر  ػػػةرؼد ة ػػػلة دد2.344

"دن ةػػ ؿدراػػقتلنتدليعلييم ئمنميياح ئميسييححً ميياحسيية ئمتيلٌييى كيهنيية فييً ئميسييت بى
ال  اددكتػػلالدراةنػػلةةد"..3.7كر  ػػةرؼد ة ػػلة دد2.422 كراػػقدن قكاػػ د اػػلاعد

ن قكاػ ددةػلةض"دن ةػ ؿدراػقتلنتد دحغب فً ئالمتحئك بأعياى يسححٌة يسيت بالا 
دخميييييى يييييي   اددكتػػػػػلالدراةنػػػػػلةةد".3.70كر  ػػػػػةرؼد ة ػػػػػلة دد1.466 اػػػػػلاعد

"دن ةػػػ ؿداح احلسيييًئالميييتحئك فيييً جياعييية ئمنمييياح ئميسيييححً سيييتعحلنً ئسيييتذك
ادكتػػػلالد..3.0كر  ػػػةرؼد ة ػػػلة دد1.588ن قكاػػػ د اػػػلاعددةػػػلةضراػػػقتلنتد 
"ددجا ئمتمجٌ  لئماعم ي  يعلم ئمتحبٌة ئميسححٌة متنيٌة يهاحئتً ئمتيلٌلٌية راةنلةةد"

اد3.070كر  ػػػػػةرؼد ة ػػػػػلة دد..2.6ن ةػػػػػ ؿدراػػػػػقتلنتد كراػػػػػقدن قكاػػػػػ د اػػػػػلاعد
ئمياحسً تزٌا ي  ئسيتعائاي ملعييى  يماحكتً فً نماح ئميسح  كتلالدراةنػلةةد"

كر  ػػػػةرؼد ة ػػػػلة دد2.483"دن ةػػػػ ؿدراػػػػقتلنتد كراػػػػقدن قكاػػػػ د اػػػػلاعدئمجييييياعً
سيللكٌاا خا ية  ا ػعٌساعانً ف  ئمتيلٌى فً ئمتعحف ادكتلالدراةنلةةد".3.70

كر  ػػػةرؼدد2.422"دن ةػػػ ؿدراػػػقتلنتد كراػػقدن قكاػػػ د اػػػلاعددممخ يييٌاا دخيييح 
د.3.700 ة لة د

اػػػفدراق  حػػػ دح  ػػػتدراهػػػ ةةدا ػػػعدرثاػػػ رع"دد  لةاػػػتكتػػػلالدأ ضػػػلمد"دراقهػػػ دأفد
اد799..كر  ػػػػػةرؼد ة ػػػػػلة دد2.283ن ةػػػػػ ؿدراػػػػػقتلنتد كراػػػػػقدن قكاػػػػػ د اػػػػػلاعد

كتػػػػلالدراةنػػػػلةةد"دأة دأفد  لةاػػػػتدراق  حػػػػ دأاضػػػػ درا ػػػػةؽدا كةػػػػكؿدإاػػػػعدرا تػػػػ د
كر  ػػػػػةرؼد ة ػػػػػلة دد2.444كرا ػػػػػ ةة"دن ةػػػػػ ؿدراػػػػػقتلنتد كراػػػػػقدن قكاػػػػػ د اػػػػػلاعد

اددكتلالدراةنلةةد"د الا  تداػفدراق  حػ دا ػعدراػقةل ةد حػك قتدك  ػل ت"د771..
ادد774..كر  ػػػػػةرؼد ة ػػػػػلة دد2.2.5ن ةػػػػػ ؿدراػػػػػقتلنتد كراػػػػػقدن قكاػػػػػ د اػػػػػلاعد

كتػػػلالدراةنػػػلةةد"دا ػػػ د  لةاػػػتدرة رادراق  ح ػػػتدأ ػػػةةدنلااػػػةل ة"دن ةػػػ ؿدراػػػقتلنتد
لدراةنػػػػلةةد"داددكتػػػػلا812..كر  ػػػػةرؼد ة ػػػػلة دد2.277 كراػػػػقدن قكاػػػػ د اػػػػلاعد

راقه دأفدرثا لـدنأالا للدراق  ح د فد ق  نللدراة  درا اػة ت"دن ةػ ؿدراػقتلنتد
ادكتػػػػلالدراةنػػػػلةةد"د875..كر  ػػػػةرؼد ة ػػػػلة دد2.244 كراػػػػقدن قكاػػػػ د اػػػػلاعد

رق  عدأفدأةن د   سمدنلةالمداتدحك لمد ػل"دن ةػ ؿدراػقتلنتد كراػقدن قكاػ د اػلاعد
لدراةنػػػلةةد"داػػػفدراق  حػػػ د اػػػلا دا ػػػعدادكتػػػلا823..كر  ػػػةرؼد ة ػػػلة ددد2.444
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د....2  ةدراكاتدرا هلاتداحفدرا ق هحف"دن ة ؿدراػقتلنتد  لحػ دن قكاػ د اػلاعد
د.589..كر  ةرؼد ة لة د

 َخائج انخذمك يٍ صذت انفزٔض :  
تلجيا فيحلذ ذئا االمية ئح يايٌة بيٌ  يتلسيحاا احجياا ئمحيالب انفزض األٔل: 

حاا احجاا ئمحالب غٌح ئميماحكٌ  فً ئميماحكٌ  فى ئمنماح ئميسححً ليتلس

 ئمنماح ئميسححً على ي ٌاس ئتجاهاتهم نحل ئمتيلٌى.
 َخائج اخخبار )ث( نذالنت انفزٔق بني ادلشاركني يف انُشاط ادلظزدٙ (20جذٔل رلى)

  ٔغري ادلشاركني يف انُشاط ادلظزدٙ 
 الداللة درجة الحرية قيمة ت االنحراف المعياري  المتوسط العدد المجموعات
 دالة** 130 474314 270014 074141 132 مشاركين

 2740224 0740.1 013 غير مشاركين

رااػػلاقدإاػػعدقكتػػ داػػةكؽدذرلد  اػػػتددراتػػ كؿق ػػحةد قػػللادرخقنػػلةد"ل"داػػعد
إ ةػػلل تداػػحفد قكاػػ للد ةتػػللدرا ػػس درا  ػػلةكحفداػػتدرا  ػػل درا اػػة تدكغحػػةد
را  ػػػلةكحفداػػػتدرا  ػػػل درا اػػػة تدا ػػػعد ه ػػػلسدرقتلهػػػلق ـد  ػػػكدراق  حػػػ داةػػػػلا د
را  لةكحفداػتدرا  ػل درا اػة تدةػل  درا قكاػ درةااػةاد حػمدا اػلدة  ػتد"ل"د

ادكنلاقػػلاعداهػػ د1...ةػػلل لمدا ػػ دد اػػقك د  اػػتد**دكهػػعدة  ػػتد راػػتدإ 5.5845
قكت داةكؽدذرلد  اتدإ ةػلل تدح الدة تدهذردرا ةض.دكراذ دح تدا عدأ هدقد

اػػػحفد قكاػػػػ للد ةتػػػػللدرا ػػػػس درا  ػػػػلةكحفداػػػػعدرا  ػػػػل درا اػػػػة تدك قكاػػػػ للد
 ةتللدرا س دغحةدرا  لةكحفداتدرا  ل درا اة تدا عد ه لسدرقتلهػلق ـد  ػكد

د.راق  ح 
توجد فروق ذات داللة إحصاايية يايم متواا ات درجاات انزاَٙ:  انفزض

في النشا  المارحي على مقياس  كرا  لةكحفالذكور ومتوا ات درجات اإلناث 

 اتجاهاتهم نحو التمثيل0

َخائج اخخبار )ث( نذالنت انفزٔق بني يخٕططاث درجاث انذكٕر ٔيخٕططاث درجاث  (22جذٔل )
  اإلَاد ػهٗ يمٛاص اجتاْاحٓى حنٕ انخًزٛم 

 الداللة درجة الحرية قيمة ت االنحراف المعياري  المتوسط العدد المجموعات
 27410 07040 11 إناث غيردالة 1.3 2731.1 27441 070202 184 ذكور

ق ػػػحةد قػػػللادرخقنػػػلةد"ل"داػػػعدراتػػػ كؿدرااػػػلاقدإاػػػعداػػػ ـدكتػػػك داػػػةكؽدذرلد
  ػػفددرث ػلم  اػتدإ ةػلل تداػحفد قكاػ للد ةتػػللدراػذككةدكد قكاػ للد ةتػللد
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  ػلةككفداػػتدرا  ػػل درا اػػة تدا ػػعد ه ػػلسدرقتلهػػلق ـد  ػػكدراق  حػػ اد حػػمدا اػػلد
كهػػػػعدة  ػػػػتدغحػػػػةد راػػػػتدإ ةػػػػلل لمدا ػػػػ ددأ د اػػػػقك د  اػػػػتادد2731.1ة  ػػػػتد"ل"د

قكتػ داػةكؽدذرلدكنلاقلاعداه دح الدا ـدة تدهذردرا ةض.دكراذ دح تدا عدأ هد
  اػػػػػتدإ ةػػػػػلل تداػػػػػحفد قكاػػػػػ للد ةتػػػػػللدراػػػػػذككةدك قكاػػػػػ للد ةتػػػػػللدرث ػػػػػلمد

د.كرا  لةكحفداتدرا  ل درا اة تدا عد ه لسدرقتلهلق ـد  كدراق  ح 
لجا فحلذ ذئا االمة ئح ايٌة بٌ  يتلسحاا احجياا ئمحيالب ت انفزض انزانذ:

ئميماحكٌ  فً ئمنماح ئميسححً على ي ٌاس ئتجاهاتهم نحل ئمتيلٌى تبعا الختالف 

 ئم لٌلبٌة(. -ئمجٌزل -ئميحافظة )ئم اهحل

   حتهٛم انخباٍٚ أداد٘ االجتاِ نخٕضٛخ اجتاْاث ادلشاركني يف انُشاط ادلظزدٙ (21جذٔل )
  انخًزٛم حبؼا الخخالف احملافظت.حنٕ 

مجموعات  مصدر التباين
متوسط مجموع  درجة الحرية المربعات

 الداللة قيمة ف المربعات

 .1711101 0 07304088 بين المجموعات

 27041004 ..1 407113414 داخل المجموعات دالة** 17321

 - 1.4 3....4174 المجمــوع

اػػةكؽدذرلد  اػػػتدإ ةػػلل تداػػػحفددكتػػػك ق ػػحةدا ل ػػػللدراتػػ كؿدرااػػػلاقدإاػػتد
 قكاػػػػػ للد ةتػػػػػللدرا ػػػػػس درا  ػػػػػلةكحفداػػػػػتدرا  ػػػػػل درا اػػػػػة تدا ػػػػػعد ه ػػػػػػلسد

حػمدا اػلدة  ػتدرقتلهلق ـد  كدراق  ح دكذاؾدقنةلد خػقسؼد  لاظػللدراق احػقاد 
د تادكهػػكد ػػلدح اػػلدةػػ1...**دكهػػذمدراه  ػػتد راػػتدا ػػ د اػػقك د  اػػتد4.8.1ؼد

اػحفد قكاػ للددإ ةلل تقكت داةكؽدذرلد  اتدهذردرا ةضدكراذ دح تدا عدأ هد
 ةتػػػللدرا ػػػس درا  ػػػلةكحفداػػػتدرا  ػػػل درا اػػػة تدا ػػػعد ه ػػػلسدرقتلهػػػلق ـد  ػػػكد

د.راه حك  ت(د-راتحقةد-راق  ح دقنةلد خقسؼدرا  لاظتد راهلهةة
را اػػػػلا تدا ت كاػػػػللددرا قكاػػػػ للاػػػػحفددرا ػػػػةكؽدكا ةةاػػػػتد ةػػػػ ةدك  اػػػػتد

 را س ادقـدراقخ رـدر خقنلةدرانة  دن ة هتددأة داةؽد ة ك .
 دلؼزفت انفزٔق بني اجملًٕػاث ػهٙ يمٛاص L.S.Dَخائج حتهٛم  (23جذٔل )

  اجتاْاث ادلشاركني يف انُشاط ادلظزدٙ حنٕ انخًزٛم 
 القميوبية الجيزة  القاىرة المجموعات
 **270410 *278200 - القاىرة
 2721144 - *278200 الجيزة
 - 2721144 **270410 القميوبية
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ا ت كاػػػػللددرا اػػػػلا تاػػػػحفدرا قكاػػػػ للددا  ػػػػةكؽدكا ةةاػػػػتد ةػػػػ ةدراقنػػػػلحفد
أتػػػػة ددارا  لاظػػػػللرا ػػػػس درا  ػػػػلةكحفداػػػػتدرا  ػػػػلؾدرا اػػػػة تدقنةػػػػلمد خػػػػقسؼد

رقتلهلق ـد  ػكدن ة هتدأة داةؽد ة ك اد حمدظ ةدأفدددL.S.Dر خقنلةدرانة  د
د.درا  لاظللقنةلد خقسؼدراق  ح د

 س د  لاظػتدكدد س د  لاظتدراهلهةةه لؾدرخقساملداحفدد حمدرقض دأف
 ػػس د  لاظػػتداةػػلا دد*3.62..ن ػػةؽداػػحفدرا قكاػػ حفدرا اػػلاححفدا ػػ دراتحػػقةد
اداح  ػػلدظ ػػةدأفده ػػلؾد5...ادكهػػكداػػةؽد رؿدإ ةػػلل لدا ػػ د اػػقك د  اػػتدراهػػلهةة

اد حمدا  درا ةؽداحفد س د  لاظتدراه حك  تكدد س د  لاظتدراهلهةةرخقساملداحفد
كهكداػةؽداةلا د س د  لاظتدراهلهةةادد**2912..را قكا حفدرا الاححفدا  د

د.1...د اقك د  اتد رؿدإ ةلل لدا  
تلجا فحلذ ذئا االمة ئح ايٌة بيٌ  يتلسيحاا احجياا ئمحيالب  انفزض انزابغ:

ئميماحكٌ  فً ئمنماح ئميسححً على ي ٌاس ئتجاهاتهم نحل ئمتيلٌى تبعا الختالف 

 ئميتلسح(. -ينخاض -ئميستل  )يحتا 

 حتهٛم انخباٍٚ أداد٘ االجتاِ نخٕضٛخ اجتاْاث ادلشاركني يف انُشاط ادلظزدٙ (24جذٔل )
  ؼا الخخالف ادلظخٕٖ.حنٕ انخًزٛم حب 

مجموعات  مصدر التباين
 الداللة قيمة ف متوسط مجموع المربعات درجة الحرية المربعات

 2704.181 0 .2741100 بين المجموعات

 28..2782 ..1 417108411 داخل المجموعات غير دالة 273840

 - 1.4 3....4174 المجمــوع

راتػػ كؿدرااػػلاقدإاػػتداػػ ـدكتػػك داػػةكؽدذرلد  اػػتدإ ةػػلل تددا ل ػػللق ػػحةد
اػػػحفد قكاػػػ للد ةتػػػللدرا ػػػس درا  ػػػلةكحفداػػػتدرا  ػػػل درا اػػػة تدا ػػػعد ه ػػػلسد

كذاػػػؾدقنةػػػلد خػػػقسؼدرا اػػػقك در تق ػػػلاتدر ةقةػػػل  اددراق  حػػػ رقتلهػػػلق ـد  ػػػكد
كهذمدراه  تدغحةد راتدا  دأ د اقك د  اتدادكهكدد273846 حمدا الدة  تدؼد

قكتػػ داػػةكؽدذرلد  اػػتد اػػلداػػ ـدةػػ تدهػػذردرا ػػةضدكراػػذ دحػػ تدا ػػعدأ ػػهد ػػلدح
إ ةػػلل تداػػحفد قكاػػ للد ةتػػللدرا ػػس درا  ػػلةكحفداػػتدرا  ػػل درا اػػة تدا ػػعد
 ه ػػػلسدرقتلهػػػلق ـد  ػػػكدراق  حػػػ دقنةػػػلد خػػػقسؼدرا اػػػقك در تق ػػػلاتدر ةقةػػػل  د

د.  خ ض(د- قكا د-  ةق  
دادلؼارت اإلدصائٛت نهبٛاَاث :

(دspss رث ةػللتددرااة ػل ارا ةراتدةلـدرانل مدنلاقخ رـدد قللا اقخةرند
 حمدراػقخ ـدنةػضدرةاػلاح درث ةػلل تدراقػعدقػقساـدك ا ةػتدراا ل ػللدرا   كنػتد

د   دق
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دراقاةرةرلدرانا  تدكرا ا درا لك تد. (1
درا قكا للدرا الا تدكر   ةراللدرا ة لة تد. (2
 One Way Analysis of Varianceق  حػ دراقنػلحفدذ درانةػ دراكر ػ د (3

ANOVAا ةراػػتدرا ػػةكؽدرث ةػػلل تداػػحفدرا قكاػػ للدرا اػػلا تدا  ت كاػػللدد
داتدأ  د قاحةرلدرا ةراتد.

 Leastن ة هػػتدأةػػ داػةؽد ة ػػك ددPost Hoc Testsر خقنػلةرلدرانة  ػػتد (4
Significance Differenceكرا ةػػةكؼداػػػددL.S.Dا ةةاػػتد ةػػ ةدراقنػػلحفدد

دق  ح دراقنلحفدا تدكتك داةؽداح  لد.احفدرا ت كاللدراقتدحؤك د
ا ةراتد ػ ةدكرقتػلمدراةسةػتدد Pearson Correlation ةل  درةقنل داحةاكفد (5

در ةقنل  تداحفد قاحة فد فد قاحةرلدرا ةراتد.
ا  ت كاػػػللدرا اػػػقه تدا ةراػػػتدرا ػػػةكؽداػػػحفدرا قكاػػػ حفددT.Testرخقنػػػلةد"ل"د (6

دةرلدرا ةراتد.را الاححفدا ت كاقحفد فدرا ن ك حفدا تدأ  د قاح
ات ركؿدراقكراقدا ةراتدرا  اتدرث ةلل تدا ةسةتداحفد قاحة فد فدد2رخقنلةدكل (7

درا اقك درةا عد.
(دراذ د ه سد  ةدراةسةػتداػحفدContingency Coefficient ةل  دراقكراقد  (8

 .دد2×2 قاحة فدرا ححفداتدت كؿدأا ةد فد
دفد لك قحفد."دا ةراتد ة ك تدرا ةؽداحفد ااقحدZدTest.رخقنلةد" (9

 لائًت ادلزاجغ
 أٔالً : ادلزاجغ انؼزبٛت

ك ػػػػلؿدراػػػػ حفد اػػػػحفاد  ػػػػلؿداػػػػة .د ػػػػ خ دة  ػػػػ تدر قةػػػػلؿداػػػػعدرا ؤااػػػػللدد1
د(.4..2راقة    تاد راهلهةةادرا كقنتدراةةة تاد

 لاػػةدخلاػػ داػػس ت.د كاػػكاتدراةػػ لاتدكرا  ػػل للدرا  ةاػػ تاد راهػػلهةةادرةاػػةةدد2
د(.5..2ا   ةدكراقكق  ا
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 ( 726 ) 1027 ـ دٚظًرب  ٕٚنٕٛ( ـ  احلاد٘ ػشزانؼذد ) 
 

Bengtsson, J. (2016). Students‟ Perceptions Of And Attitudes To 

School Theatre Acting– An Investigation Among Pupils In A 

Upper Secondary School, American Journal of Applied Sciences 

5 (7). 

4 

Brunow, S. (2015). "The Artistry of Accessibility: Creating 

Theatre with and for Students. Electronic Theses and 

Dissertations. 

5 

Butterworth, M. E. (2015). High School Students Perceptions of 

Theatre Practices to Their Attitudes to Acting, PhD Thesis, 

Wayne State University: USA. 

6 

Gammon, E. E. (2015). Student Actor: Students Attitudes to 

Acting Development Using Traditional School Theatre, MA 

Thesis, University of Colorado: USA. 

7 

Giebert, S. (2014). Drama and theatre in teaching foreign 

languages for professional purposes. Recherche et pratiques 

pédagogiques en langues de spécialité,XXXIII(1). 

8 

Hardison , D.M. , & Sonchaeng , C. ( 2015 ). Theatre voice 

training and technology in teaching oral skills: Integrating the 

components of a speech event . System , 33 ( 4). 

9 

Heath, S. & Roach, A. (2014). “Imaginative actuality: Learning 

in the arts during nonschool hours”. Chapter in E. Fiske, 

Champions of Change: The Impact of Arts on Learning. 

Washington DC: Arts Education Partnership and President‟s 

Committee on the Arts and Humanities. 

10 

Hollander, R. (2016). What Students Say About Theatre: 

Exploring The Relationship Between Students' Practice Of 

School Theatre And Attitudes To Acting Development, PhD 

Thesis, New York University: USA: 7. 

11 



 ــ جايؼت بٕرطؼٛذ األطفالاجملهت انؼهًٛت نكهٛت رٚاض 
 

 ( 722)   1027 ـ دٚظًرب  ٕٚنٕٛ( ـ  احلاد٘ ػشزانؼذد ) 
 

Hughes, J. & Wilson, K. (2015) Playing a part: the impact of 

youth theatre on young people's personal and social 

development, Research in Drama Education: The Journal of 

Applied Theatre and Performance, 9:1. 

12 

Keiper, R. W. (2016). The teacher as actor. Paper presented at 

the 71st Annual Meeting of the Association of Teacher 

Educators, New Orleans. 

13 

Kosnik, C. (2014).  The Adolescent's Voice:  How School 

Theatre Participation Impacts High Schoolers and College 

Students Preferences of Acting, PhD Thesis, Arizona State 

University: USA. 

14 

Mathew, R. (2016). Students' Practice of School Theatre And 

Relationship to Attitudes to Theatre Performance Acting, 

Participatory Theatre; 1 (2). 

15 

McLauchlan, D. (2017). Experiences of Students' Practice of 

School Theatre and Impact on Their Attitudes to Acting, 

Pedagogies: An International Journal, 12:1, DOI: 

10.1080/1554480X.2017.1283998. 

16 

Nanni-Messegee, L., & Murphy, T. B. (2013). Putting Theatre 

Arts to the Test: Student Performance that Goes Beyond STEM 

and STEAM. Inquiry: The Journal of the Virginia Community 

Colleges, 18 (1). 

17 

Oliva, G. (2014). Education to Theatricality inside Secondary 

School, Art and Body. Creative Education, 5. 

18 

Omasta, M. (2016). Adolescent Students‟ affective engagement 

with theatre: Surveying students‟ attitudes, values, and beliefs 

Toward Theatre Acting, International Journal of Education & the 

Arts, 12(SI 1.6). Retrieved [date] from 

19 



 ٔػاللخّ بخًُٛت اجتاْاحٓى حنٕ انخًزٛم هًظزح ادلذرطٙنممارطت طالب ادلزدهت انزإَٚت  
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