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  ملخص
ھدفت ھذه الدراسة إلى معرفة الصعوبات والمشكالت التي تواجه طلبة قسم الدراما 

مـيع طلبة قسم الدراما والمسرح في والمسرح في جامعة اليرموك، تَّكون مجتمع الدراسة من ج
ً وطالبة، ) 270(والبالـغ عددھـم  ،)2014-2013( كلية الفنون الجميلة للعام الدراسي طالبا

ً وطالبة، تّم اختيارھم بالطريقة العشوائية من طلبة قسم ) 120(وتكونت عينة الدراسة من  طالبا
فقرة موزعة ) 45( باحث استبانة مكونة منالدراما والمسرح في كلية الفنون الجميلة، واستخدَم ال

 )15(على ثالثة محاور رئيسية المحور الديني، االجتماعي، األكاديمي، بحيث يضم كل محور 
فقرة من فقرات االستبانة الكلي، وأجرى الباحث معامل الصدق والثبات ألداة الدراسة حيث بلغ 

أظھرت نتائج الدراسة . البحث العلميوھي نسبة مقبولة ألغراض ) 0.86(معامل الثبات لألداة 
على األداة الكلية بوجود صعوبات ومشكالت بدرجة مرتفعة لطلبة قسم الدراما والمسرح، 
وأوصى الباحث بضرورة االھتمام بطلبة الفنون بشكل عام والمسرح بشكل خاص والعمل على 

عقد ورشات توعوية حل المشكالت والصعوبات التي تواجھھم في حياتھم العلمية والعملية، و
 ً   .لمؤسسات المجتمع المدني تبين أھمية الدراما والمسرح بالنسبة للفرد والمجتمع معا

 الصعوبات، المشكالت، طلبة قسم الدراما :الكلمات المفتاحية
 
Abstract 

This study aimed at identifying the difficulties and problems that 
face drama and theater students at Yarmouk University. The population 
of the study included all drama and theater students in the Faculty of Fine 



 "......الصعوبات والمشكالت التي تواجه طلبة قسم "ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1726

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2016، )9(30المجلد ) العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

Arts for the academic year 2013-2014, whose number was 270 male and 
female students who were randomly selected. The researcher used a 
questionnaire that consists of 45 items distributed on a three dimensions: 
the religious, the social and the academic dimensions. Each dimension 
includes 15 item of the overall questionnaire. The present researcher has 
conducted reliability and validity correlation for the questionnaire, where 
it scored 0.86, thus registering an acceptable percent suitable for 
academic research. The results have revealed some difficulties with a 
high level for drama and Fine Arts students in general and for drama and 
theater students in particular. The researcher recommended that much 
care should be given to solve such problems that face students of drama 
and theater at Yarmouk University in their scientific and practical lives. 
Also, he recommended holding workshops in these areas to increase the 
awareness of the civil community about the significance of drama for 
both the individual and community, as well. 
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  مقدمة
ور مؤثر في مناقشة يُعتبر المسرح من ضمن أقدم الفنون التي أوجدھا اإلنسان، وقد أسھم بد

قضايا المجتمع، وطرح الكثير من الرؤى واألفكار لتوجھات سياسية واجتماعية بعينھا في 
اليونانيون (محاولة لتغيير واقع معين أو رسم صورة واضحة لمجتمع ما، وقد أسس اإلغريق 

خالل  وكان لھم شرف السبق في تفعيل دوره وإبراز أھميته من المسرح واھتموا به،) القدماء
األعمال المسرحية التي قُدمت للجمھور، ويّعد المسرح أحد أدوات االتصال الجماھيري التي 

  ).2003 الدسوقي،( تؤثر تأثيراً مباشراً في الجماھير

لقد َعّرف العرب المسرح في وقت متأخر ربما يكون على أفضل تقدير أوائل القرن 
الجامعات العربية، وقد تخرج من المسرح المنصرم، ومن ھنا دخل المسرح كأحد األنشطة في 

الجامعي الكثير من الفنانين الذين أثَروا الحياة الفنية المسرحية العربية، وما يھمنا في ھذا األمر 
ھو اإلشارة إلى الدور الكبير الذي يمكن أن يؤديه المسرح الجامعي في تثقيف الطالب في ھذه 

تصار المسرح في كونه أداة تسلية إنما ھو فھم ضيق فاخ. المرحلة الھامة والمؤثرة في المجتمع
لدوره وطبيعته، ولعل أھم ما يمتاز به المسرح أنه اتصال مباشر بالجماھير، وھذا يضمن له 
تأثيراً أكبر من صنوف الدراما األخرى كالسينما أو الدراما التلفزيونية، كما أنه يمتاز بتكثيف 

المعالم، لذلك يمتلك المسرح ما ال تمتلكه أنواع األحداث لتخرج في رسائل مختصرة واضحة 
  ).2014 الحجي،(الدراما األخرى من جاھزية وسرعة التأثير ومباشرة الخطاب 



 1727ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مخلد الزيود

 2016، )9(30المجلد ) العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ومن الجدير بالذكر فإّن  المسرح الجامعي يقوم بتغيير الواقع من خالل األعمال التي تّقدم 
ة من خالل وضعھا في قالب شريطة أن تحمل ھذه األعمال رؤى وأفكاراً محددة وواضح عليه،

لذلك . ميلودرامي أو فُكاھي، فكل مسرحية حسب توجه كاتب المسرحية ومخرجھا والعاملين فيھا
من الضروري تفعيل المسرح الجامعي في ثقافة المجتمع، والنظر إليه على أنه إحدى أدوات 

 عن اتجاھاتھم وذواتھم التثقيف الطالبي التي يمكن من خاللھا إخراج إبداعاتھم الفكرية المعبرة
  .Freeman),  2012، 2014 الحجي،(

وعلية فإّن دراسة المشكالت التي تواجه طالب الجامعة وما يترتب عليھا من أداء أكاديمي 
أحد الموضوعات الرئيسة المرتبطة بالكفاءة الداخلية للجامعة وبجودتھا واعتمادھا األكاديمي، 

وربطه بمستوى الجودة وباإلعتماد األكاديمي التقرير السنوي ولعل من أمثلة اإلھتمام بھذا األمر 
الذي يطرح على طالب  Student Engagement (NSSE) National Survey ofبعنوان 

كيف يمضون أوقاتھم؟ماذا يستفيدون من دراستھم؟ : الجامعة أسئلة تتعلق بتجاربھم الجامعية مثل
 تجمعھم مع أعضاء الھيئة التدريسية واألصدقاء وما تقييمھم لنوعية العالقات التفاعلية التي

  ). Michelle & Christine,1991  2006كيوه؛ وآخرون،(

الصعوبات ومشكالت طالب الجامعة ) 2008البلوشي، (و) 2003 ،صقر(ويرى كل من 
 وتتخذ ھذه المشكالت أشكاالً  ،من القضايا التي تناولتھا األدبيات في العلوم اإلنسانية واالجتماعية

ومنھا ما يتعلق بواقعه  ،ومنھا ما يتعلق بأسرته ،متعددة ومتباينة فمنھا ما يتصل بذات الطالب
، ومنھا ما يتصل بحالة الطالب الثقافية أو االجتماعية ،ومنھا ما يرتبط ببيئته ،التعليمي األكاديمي

سات التربية وتمثل ھذه المشكالت نتيجة الظروف االجتماعية والدينية واألكاديمية في كل مؤس
وغيرھا من مؤسسات المجتمع األخرى  ،الجامعة ،المدرسة ،النظامية وغير النظامية مثل البيت

والجامعات في عصرنا الحاضر لم تَّعد مجرد مراكز أكاديمية للبحث العلمي البحت، بحيث 
للشباب، يستشعر فيھا الطالب إنفصاالً عن الحياة العامة في المجتمع، بل أضحت تنظيمات ثقافية 

ويتم في رحابھا تفاعل حيوي وضروري بين شتى اإلتجاھات الفكرية، فتصبح الحياة الجامعية 
ً من التفاعل الثقافي والفكري على أعلى مستوى، من أجل ھذا ينبغي أن يكون جھدھا  ضربا

ً نحو إعداد الطالب وتھيئتھم لتحمل المسؤولية، ومساعدتھم لمواجھة مشكالتھم  موجھا
التي تعترضھم، وھذا يمثل الدور اإلستراتيجي للجامعة والذي يميزھا عن باقي  والصعوبات

 ).Basarab, 2012(المؤسسات التعليمية األخرى 

وبالرجوع إلى تاريخ المسرح الجامعي في األردن بمعناه األكاديمي انشىء في جامعة 
صص المسرح التابع لكلية اليرموك في بداية عقد الثمانينيّات قسم الفنون الجميلة ومن ضمنھا تخ

تم  1994التربية والفنون ومن ثم أصبح قسماً بعد إنشاء كلية الفنون الجميلة في الجامعة وفي عام 
التمثيل واإلخراج المسرحي، : التوسع في ھذا التخصص ليشمل التخصصات الدقيقة التالية
نح القسم درجة البكالوريوس ويم. السينما والتلفزيون، النقد واألدب المسرحي،والتربية الدرامية

ً بكوادر من الخرجين المؤھلين، ويسعى  في الدراما،يساھم القسم في رفد الحركة الفنية سنويا
القسم بتخصصاته المختلفة للرقي بمستوى األداء األكاديمي والتقني بما ينسجم مع الجوانب 

ھذه المجاالت،كما يتطلع القسم الفكرية الحديثة والتقدم التكنولوجي لمواكبة المستوى العالمي في 
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 إلى تطوير إمكاناته ليصبح في طليعة المراكز المتقدمة على مستوى الوطن العربي والعالمي
  ).2013 عمادة شوؤن الطلبة،(

وعالوةً على ذلك فقد شھدت الحركة المسرحية في األردن تزايداً في عدد الخريجين من 
العربية والعالمية باإلضافة إلى مركز التدريب األكاديميات والجامعات، والمعاھد الفنية 

المسرحي التابع لوزارة الثقافة ويمكن القول إن المسرح لم يبدأ بترسيخ نفسه كحركة فنية تملك 
واالنتشار،والتطور إال في بداية الستينيّات،عندما التقى عامالن  والنمو، مقومات االستمرار،

  .مھمان من عوامل تأسيس المسرح األردني

، التي انبثق عنھا نشاط مسرحي تحت عنوان 1962تأسيس الجامعة األردنية عام  :األول
  . الجامعيأسرة المسرح 

قدوم أول مخرج مسرحي متخصص دارس للفن المسرحي في أمريكا ھو المخرج  :الثاني
ھاني صنوبر، الذي بدأ نشاطه اإلخراجي من خالل أسرة المسرح الجامعي، حيث قدما معاً عدداً 
من المسرحيات العالمية المترجمة على مسرح الجامعة،وشّكل أعضاء ھذه األسرة النواة الصلبة 
األولى للحركة المسرحية، بل لحركة التمثيل اإلذاعي والتلفزيوني، والمسرحي في األردن 

  ).1993 خريوش، ،1999 وزارة الثقافة،(

ت تتعلق بالنواحي الدينية، ويرى الباحث بأن الدراما الجامعية قد واجھت صعوبات ومشكال
 واالجتماعية،واألكاديمية التي تتعلق بالطلبة مما شكل تحدياً قوياً في ھذا النوع من الفن وتطوره،

وبالنظر إلى النواحي الدينية فھناك مجموعة من العوامل قد شكلت للطلبة عائقاً في تقدمھم العلمي 
ح والدراما قد شكلت حالة تقاطع عند بعض والعملي فعلى سبيل المثال النظرة الدينية للمسر

الطلبة في إكمال التخصص،ناھيك بأن النظرة االجتماعية خاصة بالنسبة للمجتمع األردني الذي 
تحكمه العادات والثقافات العشائرية بأن تخصص الدراما ليس بالمستوى المطلوب بالنسبة لألھل 

ً مستقبالً ك ً بأنه غير مجدي ماديا تخصص الطب والھندسة كقيمة مثلى للمجتمع والعشيرة قياسا
أضف إلى ذلك الصعوبات والمشكالت األكاديمية التي يتعرض إليھا الطالب قد تكون  األردني،

الوقت والجدول الدراسي والتجھيزات الفنية وأماكن التدريب وقاعات العرض والعالقات مابين 
والتقدم في الدراما الجامعية ومؤسسات الھيئة التدريسية والطلبة كلھا أفضت إلى وجود التأخر 

  .التعليم المختلفة في األردن

  مشكلة الدراسة
تتمثل مشكلة الدارسة من خالل مشاھدات ومالحظات ومقابالت الباحث مع طلبة قسم 
الدراما والمسرح في جامعة اليرموك، فقد َشعر الباحث من خالل آراء وتوجھات الطلبة بوجود 

بالنواحي الدينية واالجتماعية واألكاديمية كون الباحث مدرس في صعوبات ومشكالت تتعلق 
قسم الدراما والمسرح فمن وجھة نظر الطلبة بأّن ھناك بعض من الطلبة ال يتجه إلى العمل 
 الدرامي التطبيقي أو عمل مسرحيات نتيجة المحور الديني فھناك تعبير بأّن المسرح واألدوار ال

ديھم وأن الدين الحنيف يمنعھم من ذلك أو سبَب ھجرتھم للمسرح تنسجم مع الطبيعة الفطرية ل
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بسبب وجود االختالط المستمر أو عمل أدوار قد تكون منافية للحالة العقائدية في المنظومة 
ومن جھة أخرى ھناك بعض التوجھات في اآلراء االجتماعية بأن الدراما والمسرح ليس  الدينية،

لبة وذلك بسبب النظرة االجتماعية للدراما والمسرح بشكل خاص المنظومة التي يصبوا إليھا الط
ومنھم من يرى بأن المسرح ما ھو إال لحاالت االستھزاء والسخرية، والفكاھة التي خلقھا العرف 
والتقليد االجتماعي ناھيك بأن الوضع االجتماعي قد اليسعف الطالب مستقبالً في تأمين حياته 

ى تغيير تخصصاتھم في بداية الفصول الجديدة أو االنتقال من المادية مما حدا بالطلبة إل
ً رئيس  التخصص إلى آخر أو إلى جامعة أخرى، ومن زاوية أخرى فقد َشعر الباحث وھو ايضا
قسم الدراما والمسرح في جامعة اليرموك بأن ھناك حاالت التذمر الشديدة من قبل الطلبة بالنسبة 

في األعمال الدرامية ھو قلة االنسجام مع المواد المطروحة لوضعھم األكاديمي فعدم انخراطھم 
وعدم وجود أوقات كافية لعمل التمرينات على األعمال المسرحية أضف إلى ذلك بأّن ھناك 
بعض المدرسين اليضعون في عين االعتبار ھؤالء الطلبة في إشراكھم في األعمال المقدمة على 

موعة من الطلبة فقط، مما شكل لدى الباحث رغبة خشبة المسرح واالكتفاء والتركيز على مج
ملحة الغرض في التعرف على الصعوبات والمشكالت التي تواجه طلبة قسم الدراما والمسرح 

  .في جامعة اليرموك

  ھدف الدراسة
ھدفت ھذة الدراسة إلى التعرف على الصعوبات والمشكالت التي تواجه طلبة قسم الدراما 

  .كوالمسرح في جامعة اليرمو

  أھمية الدراسة
  :سة الحالية إلى عدة عوامل منھاترجع أھمية الدرا

ً التي بحثت في ھذا الموضوعكونھا من الدراسات القليلة  .1 فلم يجد الباحث أي دراسة  ،نسبيا
تناولت الصعوبات والمشكالت التي تواجه طلبة قسم الدراما والمسرح في مؤسسات التعليم 

  .العالي المختلفة

مشكالِت الفنية، واإلدارية التي تعيق تقّدم الطلبة في تعلمھم في منظومة التخلص من ال .2
الدراما من جھٍة،والعمل على وضع خطٍط واستراتيجياٍت تنسجم مع اتجاھات الطلبة نحو 

  .العمل الدرامي الصحيح من جھٍة أخرى

طلبة وحثّھم البحث عن أفضل الطرِق والوسائِل لتوفيِر بيئة تعليمية تفاعلية لجذب اھتمام ال .3
  .على تبادل اآلراء والخبرات من أجل تقدمھم العلمي والعملي

التعزيز المستمر لطلبة الدراما والمسرح من أجل النھوض بالمسرِح الجامعّي األكاديمّي  .4
وتطويرهُ وذلك من خالل توفير الخدمات الضرورية للوصول إلى حاالت اإلبداع والتّميز 

  .الفني



 "......الصعوبات والمشكالت التي تواجه طلبة قسم "ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1730

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2016، )9(30المجلد ) العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

في رسم خطة عملية إجرائية في كشف المعوقات والصعوبات والعمل تسھم الدراسة الحالية  .5
  .على معالجتھا نظرياً وعملياً لتحقيِق منظومة التكامل بين الطلبِة في الّدراسة الجامعيةِ 

يمكن لھذه الدراسة رفد الحركة الدراميّة في األردن بنخبة من الطلبة الخريجيين من قسم  .6
ً  الدراما والمسرح لتحقيق األھداف   .المثلى للفن األردني على المستوى المحلي والعربي معا

لفت أنظار اإلدارة والمسؤولين إلى حل الصعوبات والمشكالت التي تواجه الطلبة والعمل  .7
ً فك ان من على تذليلھا ومساعدتھم في حل قضاياھم االجتماعية واألكاديمية  والدينية معا

  .الضروري إجراء ھذه الدراسة

  جرائيةالتعريفات اإل
  : تناولت الدراسة التعريفات اإلجرائية اآلتية

ھي المعوقات التي تواجه طلبة قسم الدراما والمسرح في كلية الفنون الجميلة  :الصعوبات
  .التابعة لجامعة اليرموك والتي تؤثر سلباً في تطوير المسرح األكاديمي الجامعي

سرح من تحقيق أھدافھم على وھي الحواجز التي تمنع طلبة الدراما والم :المشكالت
  .المستوى الفني والعلمي في الدراسة الجامعية

وھم الطلبة المسجلين لنيل درجة البكالوريوس في كلية الفنون  :طلبة الدراما والمسرح
  .الجميلة قسم الدراما والمسرح في جامعة اليرموك

  محددات الدراسة
  ).2013/2014(سي الثاني تّم تطبيق الدراسة في الفصل الدرا :المحدد الزماني

  .اقتصرت الدراسة على طلبة قسم الدراما والمسرح فقط :المحدد المكاني

  الدراسات السابقة
ھدفت إلى التعرف على المشكالت التي تواجه معلمي ) 2013(أجرى العتوم دراسة 

ً ومعلمةً ) 31(تّكونت عينة الدراسة من  ومعلمات التربية الفنية في محافظة جرش، في  معلما
والتأكد من صدقھا وثباتھا  قام الباحث ببناء استبانة وتطويرھا، مدارس تربية محافظة جرش،

فقرة موزعة على إحدى عشر مجاالً، استخدم الباحث المنھج الوصفي ) 81(اشتملت على 
التحليلي لدراسته، أظھرت نتائج الدراسة على المجاالت الكلية بوجود مشكالت تتعلق بالقياس 

 كما أشارت النتائج بعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير الجنس أو م،والتقوي
الخبرة والمؤھل العلمي، وفي ضوء نتائج الدراسة أوصى الباحث بضرورة االستفادة من منھاج 

  .التربية الفنية في الدول المتقدمة األخرى

يواجھھا طلبة قسم ھدفت إلى التعرف للمشكالت التي  دراسة) 2010(وفي دراسة دنو 
كلية الفنون الجميلة في مادة الھارموني التوافق الصوتي تّكونت عينة الدراسة / الفنون الموسيقية 
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ً وطالبةً من طلبة المرحلة الثانية قسم الفنون الموسيقية كلية الفنون الجميلة ) 105(من  طالبا
مشكالت التي تواجه الطلبة في مادة التابعة لجامعة بغداد قامت الباحثة بإعداد استبانة لتّعرف ال

أظھرت  فقرة موزعة على مجمل المشكالت،) 14(مكونة من ( التوافق الصوتي )الھارموني
نتائج الدراسة عدم استخدام الھارموني على غراِر واسع في بناء الموسيقى العربية والتي تمثل 

العربية فيما يخص ھذه المادة التخصص كما أشارت النتائج افتقار المكتبة إلى المصادر باللغة 
وقلة االھتمام بالنسيج الموسيقي العمودي وفي ضوء نتائج الدراسة فإن الباحثة توصي بضرورة 
البحث عن طريقة تدريس تتالئم مع خصوصية ھذه المادة وضرورة توفير المستلزمات 

  .والوسائل التعليمية المناسبة

بات التي يواجھھا مدربي النشاط الفني للكشف عن الصعو) 2009( كما ھدفت دراسة محمد
مدرباً ومدربةً ) 28(في الكليات التابعة لجامعة بغداد ومقترحاتھم لحلھا،تّكونت عينة الدراسة من 

واستخدمت الباحثة استبانة كأداة لدراستھا، وبعد استعمال الوسائل اإلحصائية توصلت الباحثة 
ى دورات تدريبية تخص جميع أنواع الفنون، إلى أن أغلب مدربي النشاط الفني ھم بحاجة إل

كما أظھرت النتائج أكثر .واطالعھم على المعارض والتطورات التي تحصل داخل وخارج القطر
الصعوبات التي يواجھھا المدربون يمكن حلّھا برصد مبالغ مالية كافية لشراء المواد واألجھزة 

  .ء قاعات متخصصةوصيانتھا وصرف مكافأت نقدية للطلبة والمدربين وإنشا

الوقوف على واقع المشكالت األكاديمية التي  الى دراسة ھدفت) 2008(وأجرت الدمياطي 
تواجھھا طالبات جامعة طيبة وأسبابھا،التعرف على ترتيب المشكالت األكاديمية للطالبات 

، وقد استخدمت الدراسة المنھج )الكلية- المستوى الدراسي : (وعالقتھا ببعض المتغيرات
وصفي المسحي لتحديد أھم المشكالت األكاديمية التي تعانى منھا الطالبات وترتيبھا من حيث ال

وطُبقت الدراسة . األھمية من وجھه نظرھن، وكذلك عالقة ھذه المشكالت باألداء األكاديمي لھن
بلغ عددھن  )طيبة(استبانة تم تصميمھا من قبل الباحثة على عينة عشوائية من طالبات جامعة 

أظھرت الدراسة أنَّ المشكالت األكاديمية المتعلقة بالمقررات الدراسية احتّلت .طالبة 384
المرتبة األولى بالنسبة للطالبات، وتلتھا المشكالت المتعلقة بأعضاء ھيئة التدريس، كما توصلت 
إلى عدة توصيات منھا ضرورة وضع استراتيجية شاملة لحل ومنع حدوث المشكالت األكاديمية 

تواجه الطالبات بالجامعة، ضرورة إنشاء مباٍن ذات قاعات واسعة قادرة على استيعاب  التي
األعداد المتزايدة من الطالبات ولحل مشكالت التكدس بالقاعات، ضرورة تخطيط وتنظيم 

  . عمليات اإلرشاد األكاديمي لضمان توجيه الطالبات وحل مشكالتھن المختلفة

 theoretical and Practice( دراسة بعنوان) Helvacı, 2012(وقد أجرى ھيلفاسي 
Errors at Elementary Art Education ( كشفت ھذه الدراسة عن آراء المعلمين من أجل

تحديد المشاكل السائدة في مقررات التربية الفنية في المدارس االبتدائية، واستخدم الباحث في 
من المعلمين العاملين ) 10(ة التي تضم ھذه الدراسة أسلوب المقابلة، وقد أخذت عينات الدراس

وقد قام الباحث بعمل أسئلة ) آاستامونو ترآيا(في المدارس االبتدائية في المحافظة الوسطى من 
بعد جمع االستبيانات توصل الباحث إلى النتائج . المقابلة التي وضعھا بنفسه أداة لجمع البيانات

ج التربية الفنية في المدارس االبتدائية عموماً، لوحظ أن ھناك بعض المشاكل في مناھ: التالية
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وإن ھذه المشاكل تنبع من سياسة التعليم أساساً، والبرامج التعليمية، واإلداريين، وأوجه القصور 
  .في المجتمع، وفي البنية المادية للمدارس المعنية

 والتي ھدفت إلى المشكالت والصعوبات التي) Russell, 2012(وفي دراسة راسيل 
والفنون األدائية، والفنون  تعترض تقدم الطلبة في تعليم الفنون منھا المسرح، والفنون اإلبداعية،

التشكيلية في المدارس األسترالية، حيث شكلت الصعوبات تحدياً كبيراً في سبيل التقدم منھا نقص 
، وإدارة الوقت الموارد الفنية، ونقص الخدمات المساندة، والمشكالت االجتماعية، والثقة بالنفس

عائقاً كبيراً في تطوير قدراتھم المعنية لخلق بيئات فنية جاذبة وقد خلصت الورقة إلى نتائج منھا 
العمل على االھتمام بالفنون لدى الطلبة والمعلمين وتطوير الموارد لسد النقص الموجود في 

  .المدارس التي تعنى بالفنون

اليفورنيا حول المشكالت التي تعترض في والية ك) Brock, 2011(كما أجرت بروك 
دمج الفنون المسرحية في المناھج الدراسية وعدم قدرة الطلبة على االشتراك في عملية التعلّم 
الناتجة عن تعدد الثقافات، وعدم التوازن في سرد الموضوعات المسرحية، وضعف تقدم الطلبة 

م وجھات النظر مابين المدرسين واالجتماعية، وعدم فھ الناتجة عن المشكالت األكاديمية،
والطلبة في دمج الفن المسرحي كحالة منھجية، وقد أوصت الدراسة بضرورة دمج الفنون 
المسرحية في المواضيع الدراسية وذلك بتشجيع الطلبة وحثھم على اإلبداع والتفاعل المستمر، 

  .سة المنتظمةوالعمل على فھم وجھات نظر الطلبة لتحقيق التكامل واالنسجام في الدرا

إلى معرفة  دراسة ھدفت) ,2010Munday & Smith( وأجرى كل من موندي وسميث
الصعوبات التي تواجه المعلمين قبل الخدمة في التعلّم الموسيقي في جامعة تشارلز ستارت وذلك 
بسبب القيود الخارجية وعدم تنفيذ برامج الموسيقى وذلك بسبب المشكالت األكاديمية، واإلدارية، 
والتي ضاعفت من وجود المعوقات لدى الطلبة والمعلمين وعدم تنفيذ برامجھم 
الموسيقية،واالحتفاظ لھا، كما ناقشت الدراسة الصعوبات التي يتعرض لھا الطلبة داخل الحرم 
الجامعي منھا عدم وجود تسھيالت للطلبة في التعلّم الموسيقي واإلمكانات المادية التي تحتاجھا 

يقية في الجامعة، وأوصت الدراسة بضرورة حل المشكالت والصعوبات التي الدراسة الموس
  .تعترض تنفيذ البرامج الموسيقية في جامعة تشارلز ستارت

  يلي من خالل استعراض الدراسات السابقة نبين ما

معظم الدراسات قد انصبَّ اھتمامھا على الصعوبات والمشكالت األكاديمية والفنية بصورة  .1
 , Helvacı, 2012، 2013 العتوم، ،2009 محمد، 2008 الدمياطي،(عامة كدراسة 

Brock, 2011, Russell, 2012, 2010, Munday & Smith(  
 2010 دنو، ،2009 محمد، ،2013 العتوم،(الدراسات التي بحثّت في  الفن بصورة خاصة  .2

Brock,2011 (ت التي ولذا ولكون الباحث لم يجد أية دراسة تتناول الصعوبات والمشكال
تواجه طلبة قسم الدراما والمسرح في مؤسسات التعليم العالي كان من الضروري إجراء 

  .ھذه الدراسة في المجتمع األردني
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 2016، )9(30المجلد ) العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  الطريقة واإلجراءات

  مجتمع الدراسة
تكّون مجتمع الدراسة من جمـيع طلبة قسم الدراما والمسرح في كلية الفنون الجميلة للعام 

ً وطالبة، وذلك حسب بيانات دائرة ) 270(بالـغ عددھـم وال ،)2014-2013(الدراسي  طالبا
  .القبول والتسجيل في جامعة اليرموك

  عينة الدراسة 
ً وطالبة، تمَّ اختيارھم بالطريقة العشوائية من طلبة ) 120(تّكونت عينة الدراسة من  طالبا

  .قسم الدراما والمسرح في كلية الفنون الجميلة

  أداة الدراسة
ببناء استبانة وتصميمھا كأداة دراسة لمعرفة درجة الصعوبات والمشكالت التي  قام الباحث

المحور  تواجه طلبة قسم الدراما والمسرح وذلك بتقسيم االستبانة إلى ثالثة محاور رئيسة،
وذلك بعد الرجوع إلى األدب النظري والدراسات السابقة  واألكاديمي، واإلجتماعي، ،الديني

فقرة ) 60(وتّكونت من  ،)2009 محمد، ،2008الدمياطي،  Helvacı, 2012، 2013، العتوم(
عة على ثالث محاور رئيسية، وقد أُعطي لكل فقرة من الفقرات وزناً  بصورتھا األولية موزَّ

ً على مقياس ليكرت الخماسي لتقدير درجة الموافقة كالتالي  موافق ،)5( موافق بشدة: مدرجا
  ). 1(ارض بشدة مع ،)2( معارض ،)3( محايد ،)4(

  صدق األداة
) 10(تمَّ التحقق من صدق األداة، وذلك بعرضھا على لجنة من المحكمين، تألَّفت من 

ين وذوي الخبرة من أعضاء ھيئة التدريس في جامعة اليرموك، والجامعة  محكمين من المختصِّ
والھاشمية،وبناًء على مالحظاتھم تم تعديل صياغة بعض الفقرات من حيث البناء  األردنية،
وأّي مالحظات يرونھا  ووضوح الفقرات، والمعالجة المنھجية العلمية الصحيحة، واللُّغة،

فقرة، وبذلك أصبحت أداة الدراسة مكونة من  15مناسبة، حيث تّم األخذ بمالحظتھم، وحذف 
  .فقرة من فقرات األستبانة الكلي )15(محور فقرة بحيث يضم كل ) 45(

  ثبات األداة
للتأكد من ثبات األداة قام الباحث بتطبيقھا على عينة استطالعية خارج عينة الدراسة 

ً مرتين،) 80( وعددھم وتم حساب . وبفاصل زمني أسبوعين بين التطبيقين األول والثاني طالبا
، كما تمَّ حساب )0.88(للمقياس الكلي، حيث بلغ معامل إرتباط بيرسون بين نتائج التطبيقين 

وھي نسبة مقبولة إلجراء ھذه ). 0.86(معامل ثبات التجانس بطريقة كرونباخ ألفا، حيث بلغ 
  . الدراسة

  متغيرات الدراسة
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  المتغير التابع
درجة الصعوبات والمشكالت التي تواجه طلبة قسم الدراما والمسرح في جامعة اليرموك، 

نه بالمتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد العينة على فقرات المقياس، الذي تّم تصميمه ويُعبّر ع
  .لھذه الدراسة

  المعالجة اإلحصائية
لقد جرى تفريغ اإلجابات، واستخدام برنامج الحزمة اإلحصائية للعلوم اإلجتماعية 

)(SPSS لمعيارية ودرجة في تحليل البيانات، وتّم حساب المتوسطات الحسابية واإلنحرافات ا
وقد أُعطيت لكل فقرة من الفقرات وزناً . الموافقة لكل فقرة من فقرات أداة الدراسة واألداة ككل

، )4( ، موافق)5( موافق بشدة: مدرجاً على مقياس ليكرت الخماسي لتقدير درجة الموافقة كاآلتي
 )2.49 – 1( نحيث يمثل المتوسط الحسابي م). 1(، معارض بشدة )2( ، معارض)3( محايد

درجة اتجاه ) 5.00-3.5(من  درجة اتجاه متوسطة،) 3.49-2.5(درجة اتجاه منخفضة، من 
  .مرتفعة

  إجراءات الدراسة
قام الباحث بمراجعة شاملة من تحليل، وتخطيط، وتطوير، وتطبيق، وتنفيذ لمبادئ التعلّم  .1

ي ذلك على األساليب الدرامي من أجل وضع تصّور كلي لكتابة فقرات اإلستبانة معتمداً ف
  .العلمية الصحيحة، من أجل الوصول إلى نتائج موثوق بھا وتحقق أھداف الدراسة

قام الباحث بعقد مقابالت مع طلبة قسم الدراما والمسرح، والتعرف على أھم الصعوبات  .2
من أجل الحصول على منھجية علمية  والدينية، واإلجتماعية، والمشكالت األكاديمية،

  .صحيحة

الباحث بعقد مقابالت مع الطلبة حول التعلّم الدرامي وما يواجھونة من صعوبات قام  .3
ومشكالت مختلفة والتعرف على الواقع من حيث المعوقات الفنية واإلدراية التي تواجه كلية 

  .الفنون الجميلة

عقد ورش تدريبية لطلبة الدراما والمسرح شملت عينة من الطلبة ليتسنّى للباحث وضع  .4
  .ائي لكتابة فقرات اإلستبانةتصور نھ

قام الباحث باإلطالع على أھم الدراسات التي تخص موضوع الدراسة منھا دراسات  .5
  ).2009 ، محمد،2010الدمياطي،  ،Helvacı, 2012 2013العتوم، (

قام الباحث بكتابة فقرات أداة الدراسة بصورتھا النھائية معتمداً على ما سبق مع أخذ صفة  .6
  .للدراسةالصدق والثبات 

) 80(قام الباحث بتوزيع أداة الدراسة على عينة استطالعية خارج عينة الدراسة وعددھم  .7
  .وبفاصل زمني أسبوعين بين التطبيقين األول والثاني طالباً مرتين،
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ً لألنظمة  .8 قام الباحث بأخذ الموافقة من عمادة كلية الفنون الجميلة إلجراء الدراسة وفقا
  .ا في جامعة اليرموكوالتعليمات المعمول بھ

تم توزيع االستبانة على الطلبة مع األخذ بعين اإلعتبار التقيد التام بالمعلومات الموضوعة  .9
  .ن أجل اإلجابة بصورة سھلة وواضحةعلى أداة الدراسة والشروحات م

ً برنامج الحزم اإلحصائية  .10 تم تجميع االستبانات ومن ثم قام الباحث بتفريغ البيانات مستخدما
  . إلجراء التحليالت المناسبة للدراسة  SPSSلوم االجتماعية للع

  عرض النتائج ومناقشتھا

  النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة :أوالً 
لإلجابة على ھذا السؤال، تم حساب المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية لتقديرات 

واجه طلبة قسم الدراما أفراد عينة الدراسة، لمعرفة درجة الصعوبات والمشكالت التي ت
  ).1(والمسرح ، حيث كانت كما ھي موضحة في الجدول رقم 

المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة لمعرفة  ):1(جدول 
درجة الصعوبات والمشكالت التي تواجه طلبة قسم الدراما والمسرح على محاور الدراسة مرتبة 

 ً   .تنازليا

  درجة التقييم  الرتبة  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  حورالم
  مرتفعة  1  0.35  4.01  اإلجتماعي
  مرتفعة  2  0.68  3.94  األكاديمي
  متوسطة  3  0.75  3.46  الديني

      0.59  3.80  الكلي

أن المحور اإلجتماعي قد احتل المرتبة األولى بمتوسط حسابي ) 1(يبين الجدول رقم 
، وجاء المحور األكاديمي في المرتبة الثانية بمتوسط حسابي )0.35(معياري وإنحراف ) 4.01(
، بينما جاء مجال المحور الديني المرتبة األخيرة بمتوسط )0.68(وإنحراف معياري ) 3.94(

، وقد بلغ المتوسط الحسابي الكلي لتقديرات أفراد )0.75(وإنحراف معياري ) 3.46(حسابي 
، )0.59(وبانحراف معياري ) 3.80(صعوبات والمشكالت بمتوسط عينة الدراسة على درجة ال

  .وھو يقابل التقدير درجة مرتفعة

وقد تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة 
  : على فقرات محاور الدراسة، حيث كانت على النحو التالي

ات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات تم حساب المتوسط:الديني :المحور األول
أفراد عينة الدراسة، لدرجة الصعوبات والمشكالت، حيث كانت كما ھي موضحة في الجدول 

  ).2(رقم 
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة لدرجة  ):2(جدول 
سرح، حيث كانت كما ھي موضحة في الجدول الصعوبات والمشكالت لطلبة قسم الدراما والم

ً ) 2(رقم    .مرتبة تنازليا

 المحور الديني

المتوسط   الفقرة  م
  الحسابي

االنحراف
درجة   الرتبة المعياري

  التقييم
أخجل عند مسألتي عن تخصصي من  10

اآلخرين وذلك بسبب النظرة الدينية 
 .للمسرح

  مرتفعة  1  0.08  4.16

راما اليمثلأعتقد بأن تخصص الد  13
 .النظرة اإليجابية للعقيدة اإلسالمية

  مرتفعة  2  0.21  4.13

أشعر من خالل الجو المسرحي أن  12
ھناك ارتكاب لبعض الخطايا واآلثام في 

 .األدوار الممثلة

  مرتفعة  3  0.82  4.11

حبذا لو كان ھناك إتجاھات إيجابية ما  15
 .بين الدين والدراما والفنون بشكل عام

  مرتفعة  4  0.64  3.81

حبذا لو كانت الدراما تركز فقط على  8
 .المواضيع الدينية

  مرتفعة  5  0.52  3.77

أشعر بعدم الرضا الداخلي لتخصصي  2
ألنَّ ذلك ينافي العقيدة وأخالقي 

 .الشخصية

  مرتفعة  6  0.71  3.55

ال أستطيع القيام ببعض األدوار  4
 .المسرحية كون العقيدة ال تسمح بذلك

  مرتفعة  7  0.65  3.50

أشعر بعدم االنسجام مع أفكار بعض  7
المدرسين ألنَّ ذلك بعيد عن الشريعة 

 .السمحة

  متوسطة  8  0.43  3.45

أخجل عند مسألتي عن تخصصي من  10
اآلخرين وذلك بسبب النظرة الدينية 

 .للمسرح

  مرتفعة  1  0.08  4.16

أعتقد بأن الجانب المسرحي بعيد كل  13
الديني في المنظومة البعد عن باأللتزام 

 .الفكرية

  متوسطة  9  0.51  3.41

أعتقد بأن الدراما ال تجسد األفكار  6
 .الدينية بشكل عام

  متوسطة  10  0.84  3.39

الدراما والفنون بشكل عام ھي ليست  3
من المنظومة القيمية والدينية التي تمثل 

 .المجتمع

  متوسطة  11  0.86  3.35
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 )2(تابع جدول رقم ... 

 المتوسط  الفقرة  م
  الحسابي

االنحراف
درجة   الرتبة المعياري

  التقييم
أعتقد بأن تخصص الدراما ھو  1

 .ارض للدين بشكل أساسيمع
  متوسطة  12  0.44  3.30

ال استطيع التمثيل مع اآلخرين ألن  5
 .األدوار المسرحية  تؤيد األختالط

  مرتفعة  2  0.21  4.13

أشعر من خالل الجو المسرحي أن  12
ھناك ارتكاب لبعض الخطايا واآلثام في 

 .األدوار الممثلة

  مرتفعة  3  0.82  4.11

تجاھات إيجابية ماحبذا لو كان ھناك إ  15
 .بين الدين والدراما والفنون بشكل عام

  مرتفعة  4  0.64  3.81

حبذا لو كانت الدراما تركز فقط على  8
 .المواضيع الدينية

  مرتفعة  5  0.52  3.77

ال استطيع التمثيل مع اآلخرين ألن  5
 .األدوار المسرحية  تؤيد األختالط

  متوسطة  13  0.94  3.25

بالتمثيل وذلك بسببأشعر بعدم الرغبة  9
وجود زمالء من الديانة المسيحية في 

 .تخصصي

  منخفضة  14  0.34  2.48

أشعر في بتأنيب الضمير الديني كوني  14
 .أدرس الدراما والمسرح بشكل خاص

  منخفضة  15  0.76  2.34

      0.75  3.46 المحور ككل

سألتي عن تخصصي أخجل عند م" والتي نصت) 10(إن الفقرة رقم ) 2(يبين الجدول رقم 
قد إحتلت المرتبة األولى بمتوسط حسابي " من اآلخرين وذلك بسبب النظرة الدينية للمسرح

والتي نصت أعتقد بأن تخصص " )13(، وجاءت الفقرة رقم )0.08(وإنحراف معياري ) 4.16(
) 4.13(الدراما اليمثل النظرة اإليجابية للعقيدة اإلسالمية، بالمرتبة الثانية بمتوسط حسابي 

أشعر من خالل الجو "والتي كان نصھا ) 12(وجاءت الفقرة رقم ) 0.21(وإنحراف معياري 
) 4.11(بمتوسط حسابي ". المسرحي ھناك إرتكاب لبعض الخطايا واآلثام في األدوار الممثلة

أشعر بتأنيب الضمير الديني كوني أدرس ) 14(كما جاءت الفقرة رقم) 0.82(وإنحراف معياري 
وإنحراف معياري ) 2.34(بالمرتبة األخيرة بمتوسط حسابي . والمسرح بشكل خاصالدراما 

ويمكن أن نعزو السبب إلى وجود بعض المعتقدات الدينية التي التؤيد الدراما بشكل ) 0.76(
خاص أو الفنون بشكل عام مما شكل عند الطلبة حالة من اإلحباط والصعوبات على المستوى 

  .ند الطلبة مما خلق لديھم إتجاھاً سلبياً نحو الدراما والمسرح بشكل عام النفسي أو حتى الفردي ع

تم حساب المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية : االجتماعي :المحور الثاني
لتقديرات أفراد عينة الدراسة، لدرجة الصعوبات والمشكالت على المحور االجتماعي، حيث 

  ). 3( كانت كما ھي موضحة في الجدول رقم
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المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة لدرجة ): 3(جدول 
  .الصعوبات والمشكالت لطلبة قسم الدراما والمسرح

  المحور اإلجتماعي

المتوسط   الفقرة  م
  الحسابي

االنحراف 
درجة   الرتبة  المعياري

  التقييم
ھناك بعض النفور االجتماعي من  17

خصص الدراما كونة اليحمل الصفة ت
 .الحقيقة للتخصص الجاد

  مرتفعة  1 0.03  4.85

حبذا لو كان ھناك نظرة إيجابية من  21
المجتمع لتخصص الدراما والمسرح 

 .والفنون بشكل عام

  مرتفعة  2 0.42  4.79

حبذا لو أستطيع تغيير تخصصي من أجل  25
 .أرضاء نفسي أوالً واجتماعياً ثانياً

  مرتفعة  3 0.40  4.75

أشعر بعدم الراحة  من بعض النظرات  28
اإلجتماعية لتخصص الدراما كونه يمثل 
 .الضحك واالستھزاء من وجھة نظرھم

  مرتفعة  4 0.65  4.64

أخجل من بعض الجھات االجتماعية عند  22
 .سؤالي عن تخصصي

  مرتفعة  5 0.22  3.99

أشعر بعدم الرضا  عن تخصصي كونة  18
 .األھل والعشيرة معاًاليلبي طموح

  مرتفعة  6 0.43  3.91

أشعر بعدم الرضا عن نفسي ألن  27
تخصص الدراما ھو نشاط ال منھجي في 

 .الحياة االجتماعية

  مرتفعة  7 0.85  3.87

أرى بأن تخصص الدراما بالنسبة للفرد  16
والمجتمع ھو ضعيف جداً قياسياً مع 

 .التخصصات األخرى

  مرتفعة  8 0.94  3.79

الدراما والمسرح مستقبالً ال يستفاد منھما  23
 .مادياً

  مرتفعة  9 0.33  3.72

أعتقد بأن تخصص الدراما ھو من  20
التخصصات الراكدة وال يستفاد منة 

 اجتماعياً

  مرتفعة  10 0.58  3.71

أشعر بعد الرغبة اإلجتماعية لممارسة  19
النشاط الدرامي وذلك بسبب النظرة 

 .كل عامالسلبية لھذا المجال بش

  مرتفعة  11 0.74  3.68

أعتقد بأن الدراما و المسرح ھي من  29
أسمى الرساالت اإلنسانية التي يحتاجھا 

 .المجتمع

  مرتفعة  12 0.81  3.68
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 2016، )9(30المجلد ) العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  )3(تابع جدول رقم ... 

المتوسط   الفقرة  م
  الحسابي

االنحراف 
درجة   الرتبة  المعياري

  التقييم
أشعر بأن المسرح ھو الركيزة األساسية  30

في تقّدم الشعوب وحضارتھا اإلنسانية 
 .على وجه الخصوص

  مرتفعة  13 0.34  3.60

كبير اجتماعياً مابينأشعر بضعف  26
زمالئي كونھم غير قادرين على التفاعل 

 .لتخصص الدراما والمسرح

  مرتفعة  14 0.52  3.55

أعتقد بأن تخصص الدراما والمسرح ال  24
يتناول العمل اإلجتماعي الھادف في 

 .قضاياه المطروحة على خشبة المسرح

  مرتفعة  15 0.25  3.41

     0.35  4.01 المحور ككل

ھناك بعض النفور االجتماعي من " والتي نصت) 17(إن الفقرة رقم ) 3(جدول رقم يبين ال
قد احتلت المرتبة األولى . "يحمل الصفة الحقيقة للتخصص الجاد تخصص الدراما كونه ال

والتي نصت " )21(، وجاءت الفقرة رقم )0.03(وإنحراف معياري ) 4.85(بمتوسط حسابي 
ة من المجتمع لتخصص الدراما والمسرح والفنون بشكل عام، حبذا لو كان ھناك نظرة إيجابي

) 25(وجاءت الفقرة رقم ) 0.42(وإنحراف معياري ) 4.79(بالمرتبة الثانية بمتوسط حسابي 
ً ثانيا "والتي كان نصھا  حبذا لو استطيع تغير تخصصي من أجل أرضاء نفسي اوالً واجتماعيا

) 24( كما جاءت الفقرة رقم) 0.42(نحراف معياري وإ) 4.25(بالمرتبة الثالثة بمتوسط حسابي 
أعتقد بأن تخصص الدراما والمسرح ال يتناول العمل االجتماعي الھادف في قضاياه المطروحة 

 ).0.25(وإنحراف معياري ) 3.41(على خشبة المسرح، بالمرتبة األخيرة بمتوسط حسابي 
منھجّي يحمل صفة  على أنهُ نشاط ال ويعزو الباحث ھذه النتيجة إلى النظرة اإلجتماعية للفن

ً مع التخصصات األخرى التي يتمثل لھا المجتمع بالقيم العليا  ً قياسا اإلبداع والمتعة معا
كالتخصصات العلمية والھندسية على سبيل المثال، ناھيك على وجود تقارب لدى طلبة المسرح 

اإلعتبار لدى بعض الطلبة ألخذ التخصص بصورة إيجابية من قبل المجتمع، مع األخذ بعين 
  .تغيير التخصص من أجل تحقيق التوازن اإلجتماعي لديھم

تم حساب المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية : المحور األكاديمي :المحور الثالث
حيث  لتقديرات أفراد عينة الدراسة، لدرجة الصعوبات والمشكالت على المحور األكاديمي،

  ). 4(ي الجدول رقم كانت كما ھي موضحة ف
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المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة لدرجة ): 4(جدول 
  .الصعوبات والمشكالت لطلبة قسم الدراما والمسرح

  المحور األكاديمي

المتوسط   الفقرة  م
  الحسابي

االنحراف 
درجة   الرتبة  المعياري

  التقييم
ير واضح من قبلأعتقد أّن ھناك تقص  34

اإلدارة والمسوؤلين في توفير اإلمكانات 
 .الضرورية لھذا التخصص

  مرتفعة  1 0.07  4.71

حبذا لو كان ھناك مسارح إضافية لكي  36
أقوم بعمل التدريبات الالزمة لتنفيذ 

 .برنامجي المسرحي

  مرتفعة  2 0.8  4.63

أشعر بإزدحام وكثرة المقررات الدراسية  31
حاالت التقدم في تطوير مما يعيق من 

 .قدراتي المسرحية

  مرتفعة  3 0.5  4.55

حبذا لو ھناك تعاون مشترك مابين  40
الدراما والتخصصات الفنية األخرى من 

 .أجل الزيادة في الخبرات معاً

  مرتفعة  4 0.21  4.43

أشعر بأن ھناك قتل للموھبة واإلبداع  43
نتيجة إعطاء دراجات متدنية في بعض 

 .اما والمسرحمواد الدر

  مرتفعة  5 0.36  4.16

ال استطيع فھم المحاضرات من قبل  37
بعض المدرسين في تخصص الدراما 

 .كونھم ال يقدمون الشيء الجديد

  مرتفعة  6 0.68  3.97

أعتقد بأن ھناك تركيز من قبل مدرسيني  32
 .على بعض الطلبة وإھمال اآلخرين

  مرتفعة  7 0.95  3.95

بتوفير جميعأشعر بعد التعاون  42
المستلزمات الضرورية من قبل اإلدارة 
 والمسؤولين في تنفيذ العروض المسرحية

  مرتفعة  8 0.47  3.92

أعتقد بأن تخصص الدراما يركز فقط  39
 .على الجوانب النظرية وليس العملية

  مرتفعة  9 0.69  3.88

أشعر بالقلق دائماً عند القيام ببعض  35
 المسرحيةاألدوار التي التمثل قدراتي

  مرتفعة  10 0.70  3.83

أشعر بعد الراحة كون خطة تخصص  33
 .الدراما ال تلبي الطموح الذي أصبو إليه

  مرتفعة  11 0.41  3.81

حبذا لو كان ھناك تعاون مع الجامعات  45
األخرى حول الدراما وأھميتھا في الحياة 

 .العلمية والعملية

  مرتفعة  12 0.62  3.77
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  )4(تابع جدول رقم ... 

المتوسط   الفقرة  م
  الحسابي

االنحراف 
درجة   الرتبة  المعياري

  التقييم
لندم على قبولي في ھذاأشعر بحالة من ا  41

التخصص النه اليلبي طموحاتي 
 .الشخصية على حد سواء

  مرتفعة  13 0.55  3.65

أشعر باإلرھاق والتعب عند ممارسة  38
النشاط المسرحي وذلك بسب 
 .المحاضرات وتباعد أوقاتھا

متوسط  14 0.52  3.44
  ة

أعتقد بأن ھناك تعاون تام وتقَبل وجھات  44
سين ألراء  الطلبة النظر من قبل المدر

 .وإرشادھم بطريقة صحيحة

منخف  15 0.89  2.45
  ضة

     0.68  3.94 المحور ككل

أعتقد ھناك تقصير واضح من قبل " والتي نصھا) 34(إن الفقرة رقم ) 4(يبين الجدول رقم 
قد احتلت المرتبة األولى " اإلمكانات الضرورية لھذا التخصص اإلدارة والمسوؤلين في توفير

والتي نصت )" 36(، وجاءت الفقرة رقم )0.07(وإنحراف معياري ) 4.71(حسابي  بمتوسط
حبذا لو كان ھناك مسارح أضافية لكي أقوم بعمل التدريبات الالزمة لتنفيذ برنامجي المسرحي، 

) 31(وجاءت الفقرة رقم ) 0.8(وإنحراف معياري ) 4.63(بالمرتبة الثانية بمتوسط حسابي 
في تطوير  بإزدحام وكثرة المقررات الدراسية مما يعيق من حاالت التقدموالتي كان نصھا أشعر 

كما جاءت ) 0.5(وإنحراف معياري ) 4.55(بالمرتبة الثالثة بمتوسط حسابي "قدراتي المسرحية 
أعتقد بأن ھناك تعاون تام وتقَبل وجھات النظر من قبل المدرسين ألراء الطلبة ) 44( الفقرة رقم

وإنحراف معياري ) 2.45(حيحة، بالمرتبة األخيرة بمتوسط حسابي وإرشادھم بطريقة ص
ويعزو الباحث ھذه النتيجة بوجود مشكالت فنية وإدارية تعاني منھا كلية الفنون الجميلة  ).0.89(

في توفير الخدمات المساندة والمساعدة للطلبة نتيجة تزايد أعداد الطلبة في قسم الدراما والمسرح 
ت الفنية األخرى بشكل عام مما يعيق تّقدم الطلبة في تحصيلھم العلمي بشكل خاص والتخصصا

والعملي أضف إلى ذلك بأن عدم تحقيق الطلبة في برنامجھم الدراسي لحاالت التوازن وكثرة 
المقررات الدراسية وعدم االنسجام في إدارة الوقت قد شكل تحدياً مھماً في سبيل تطوير قدراتھم 

  . حد سواء الدرامية والفنية على

  التوصيات
اعادة النظر بشروط القبول في تخصص الفنون المسرحية والدرامية من خالل التركيز  .1

 .على رغبة الطالب في دراسة ھذا التخصص

تحديث الخطط الدراسية لتوائم متطلبات الراغبين في دراسة المسرح من خالل التركيز  .2
 . على المساقات العملية

 . روض مسرحية تطرح قضايا الشباب وعالقتھم بالمجتمعتشجيع الطلبة على تقديم ع .3
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ضرورة االھتمام بطلبة الفنون بشكل عام والمسرح بشكل خاص والعمل على حل  .4
 .المشكالت والصعوبات التي تواجھھم في حياتھم العلمية والعملية

العمل على عقد ورشات توعية لمؤسسات المجتمع المدني تبين أھمية الدراما والمسرح  .5
ً بال   نسبة للفرد والمجتمع معا

إجراء دراسات مماثلة على عينات أكبر تشمل مؤسسات التعليم العالي المختلفة في المملكة  .6
  .األردنية الھاشمية ليتم تعميم النتائج
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