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   :قال تعالى

  الرَِّحيمِ  ِبْسِم اِهللا الرَّْحمنِ 
َقاُلوْا ُسْبَحاَنَك َال ِعْلَم َلَنا ِإالَّ َما َعلَّْمَتَنا  "

 " ِإنََّك َأنَت اْلَعِليُم اْلَحِكيمُ 

  دق اهللا العظيمص                                                 
                                                                       )٣٢البقرة آية (                                                                   



  تشكيل جلنة املناقشة واحلكم
   يف الرتبية الدكتوراةعلي رسالة 

  رياض األطفال والتعليم االبتدائىقسم 
  

  زينب على محمد على يوسف/ بةللطال
  

فعاليـة برنـامج مسـرحى مقتـرح لتنميـة الهويـة الثقافيـة لـدى أطفـال " :   الرسـالة عنوان
  ". الصف السادس االبتدائى

ى تشكيل لجنة المناقشة والحكم علـى قد وافق السيد األستاذ الدكتور رئيس الجامعة عل  
  : على النحو التالىالرسالة 

  

  رئيساً مشرفًا و                                           نادية حممود شريف. د.أ

 متفرغ بقسم علم النفس التربوي بالمعهدأستاذ 

  اً عضو                                                      مسري عبد الوهاب .د.أ
 جامعة دمياط –أدب الطفل بكلية التربية المناهج و أستاذ 

  مشرفًا وعضواً             حممد حامد أبو اخلري. د.أ
  أستاذ اإلخراج المسرحى بمعهد الفنون المسرحية بأكاديمية الفنون  

  عضواً                                                جنوى يوسف مجال الدين .د.أ
  ون خدمة المجتمع وتنمية البيئةأصول التربية ووكيل المعهد لشئأستاذ 

  عضواً مشرفًا و                                مسرية السيد عبد العال    .د
  أستاذ مساعد ورئيس قسم رياض األطفال والتعليم االبتدائى بالمعهد

  :قرار اللجنة 
زينب على محمد على يوسف درجة دكتور الفلسفة فى التربية مع / منح الطالبة   
  بالنشر والتبادل بين الجامعات التوصية 



  
  



ب

وعرفانشكر وتقدیر
بسم اهللا الرحمن الرحیم

)زیدنكموٕاذ تأذن ربكم لئن شكرتم أل (
صدق اهللا العظیم 

لجالل وجهك وعظیم سلطانك، وأشهد أنه ال إله إال أنت وحدك، وأصلى ینبغيرب لك الحمد كما یا
صالة وتسلیم ، وعلى آله وصحبه أفضل "مكارم األخالق ألتممإنما بعثت " :وأسلم على نبیك القائل

.وبعد ... 
بإنجاز هذا العمل دون عون من علماء أجالء وأصدقاء أوفیاء وأهل تفرديأن أدعى ليفلیس 

، "وال تنسوا الفضل بینكم":لقوله تعالىا، ومصداقً من البدء إلى المنتهىصابرین بذلوا غایة وسعهم
" .لناس ال یشكر اهللا من لم یشكر ا" وعمًال بقوله صلى اهللا علیه وسلم 

العرفان أن أتوجه إلیهم جمیعا بخالص الشكر والتقدیر، وأخص بالشكر و یسعدنيلذلك فإنه 
أستاذ علم النفس التربوي ،نادیة محمود شریف/ةالدكتور ةاألستاذة ومعلمتيالفاضليتستاذبالجمیل أ

، وللعملةلباحثلاواحتضانها یم رعایتهعلى كر بالمعهد ، والعمید األسبق لكلیة ریاض األطفال
،نصح سدید ورأى رشید منةللباحثه تعلى ما قدمالشكر افله،احقهافالكلمات تعجز عن تعطیه

لینفع ؛الصحةنعمةاوأدعوه سبحانه أن یدیم علیه،لياوتحملهاعلى إرشادهان یكافئهأاهللاسألفأ
. ا ال ینضب للعلم والمعرفةكون دوما معینیو ،الغزیراالناس بعلمه

إلخراج المسرحي محمد حامد أبو الخیر، أستاذ ا/ ستاذ الدكتورلألیرالشكر والتقدكما أتقدم بخالص
فقد استفدت من ،ةعلى تحمله عناء اإلشراف على الباحث، ووكیل أول وزارة الشباب، بأكادیمیة الفنون

.الجزاء ومتعه بالصحة وجزاه عنى خیر،فبارك اهللا فیه،أثرت الدراسةالتيتوجیهاته 
سمیرة السید عبد العال، رئیس / كما أتقدم بخالص شكري وتقدیري لمعلمتي األستاذة الدكتورة

به أولتنيوما ،عطائها الفیاض وعلمها الوفیرالتعلیم االبتدائي بالمعهد، على قسم ریاض األطفال و 
الحانیة على أبنتها بمثابة األم فقد كانت ،من رعایة وتوجیه مستمر خالل مراحل البحث المختلفة

الصحة والعافیة وعرفانا بالجمیل أدعو اهللا أن یمنحها ، تبخل علیها بالنصیحة أو التوجیهالالتي
.ویجزیها عنى خیر الجزاء



ج

سمیر عبد الوهاب، أستاذ المناهج وطرق / ستاذ الدكتورلألوتقدیريشكريكما أتقدم بعظیم 
ه بمناقشة الباحثة، وهي على یقین باالستفادة من آرائهالتدریس بكلیة التربیة بدمیاط ، على تفضل

.وتوجیهاته الحكیمةالسدیدة 

نجوى یوسف جمال الدین، أستاذ أصول / لألستاذة الدكتورةكما أتقدم بعظیم شكري وتقدیري
، على تفضلها بمناقشة الباحثة، وهي على شئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئةالتربیة ووكیل المعهد ل

.یقین باالستفادة من آرائها السدیدة وتوجیهاتها الحكیمة

وخالص تقدیري لجمیع أساتذتي وزمالئي أعضاء هیئة التدریس شكري كما أتوجه بعمیق 
وخاصة. تواصلوالهیئة المعاونة بجمیع أقسام المعهد العلمیة على مساندتهم الكریمة ودعمهم الم

.من رعایة ومساعدة ليلما قدمته ریاض األطفال والتعلیم االبتدائي أسرة قسم 

جامعة بنها، -عمرو نحلة، المدرس بكلیة التربیة النوعیة/ كما أتوجه بخالص شكري للدكتور
جامعة بنها؛ على ما قدماه للباحثة من –سلیمان جمعة، المدرس بكلیة التربیة النوعیة / والدكتور

.عدة عون ومسا

إدارة جنوب الجیزة؛ -كما أقدم خالص تقدیري للقائمین على إدارة مدرسة االمتیاز الخاصة
.لما قدموه للباحثة من تسهیالت ومساعدة أثناء تطبیق البرنامج المسرحي 

نبع العطاء ومصدر أن أتقدم بأسمى آیات التقدیر إلىیسعدنيواعترافا بالفضل والجمیل 
فالكلمات تعجز عن أن ،الحبیبةأميإلى ،نفسي الطموح وحب العلمفيت إلى من غرسالحنان،

أطال اهللا في عمرها، وجعل ما قدمته لي في میزان حسناتها، وجزاها اهللا عني وعن توافیها حقها،
العطاء المتجدد، إلیهم جمیعا خالص ، مصدرا محمود وأحمدٕالى الحبیبین و .أخوتي خیر الجزاء

فبارك اهللا ،، وال أملك إال أن  أقبل  أیدیهمتحملوه من عناء وما بذلوه من جهدا لمالشكر والتقدیر؛ 
.عنى خیر الجزاء وجزأهمعمرهم فيوأطال ،فیهملي

فلوال ليوأمتنانى على كل ما قدموه شكريوقرة العین أحمد فلهم منى خالص ،الحبیبزوجيأما 
.تجاههمواجباتيفيتقصیريعلى اعتذاريیتقبلوا أن، راجیة مساعدتهم ما كان هذا العمل



د

حتى حققت حلمه وساندني، اآلنیوما ما أنا فیه ليالنهایة إلى من تمنى فيأن أتوجه ليواسمحوا
میزان فيوجعل هذا العمل ،وأسكنه فسیح جناته،، إلى روح أبى الغالیة طیب اهللا ثراهوحلمي

.حسناته إنه ولى ذلك والقادر علیه
بشر فما أنا إال، وٕان أخطأت ذلك فضل و منة من اهللات فما استطعت ، فإن وفقجهديذا هوأخیرا

.، وما التوفیق إال من عند اهللابذلت ما استطعتإنيوحسبيأتلمس أول الطریق 

ةالباحث



  
  معهد الدراسات التربوية

    

  

  مصرية: الجنسية         زينب على محمد على يوسف  : االسم 

   :وجهة الميالد  ريخات

  ماجستير: الدرجة 

 )تربية مسرحية(تخصص  رياض األطفال والتعليم االبتدائى: التخصص 

  محمد حامد أبو الخير . د.أ    نادية محمود شريف. د.أ: المشرفون 

  السيد عبد العال سميرة. د      
  

فعالية برنامج مسرحى مقتـرح لتنميـة الهويـة الثقافيـة لـدى أطفـال الصـف  ": عنوان الرسالة 
  ". السادس االبتدائى

  

  :ملخص الرسالة 
يهدف البحث الحالى إلى فعالية برنامج مسرحى مقترح لتنمية الهوية الثقافية لدى أطفال 

وسيلة من وسائل اإلعالم، وأحد أهم أدوات الثقافة،  والمسرح باعتبارهالصف السادس االبتدائى، 
وأداة من أدوات التربية، يلعب دوًرا مهًما وفعاًال في بث وتنمية الهوية الثقافية للطفل بشكل يجعله 
أداة فعالة ومؤثرة ،فهو وسيلة تثقيفية مهمة، سواء قام األطفال أنفسهم بالتمثيل أو كانوا متفرجين، 

ولكل حالة مما سبق مزاياها وأثرها التربوي المهم، . دت لهم خصيًصايشاهدون مسرحيات أع
فعندما يقوم الطفل بالتمثيل متقمًصا شخصية حيوان أو إنسان، أو عندما يشترك الطفل في 
رقصة أو أنشودة مع غيره من األطفال على خشبة المسرح، فإنه يكتسب مهارة العمل الجماعي، 

وينمو سلوكه االجتماعي في االتجاه الصحيح الذي قد يؤثر في كما يكتسب ثقافة علمية وفنية، 
مستقبله، وكذلك فإن الطفل عندما يشترك في التمثيل فإنه يجد الفرصة للتعبير الفني، وهو عمل 

  .خالق يثرى ثقافة الطفل الفنية
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The Effectiveness of Theatrical Program Proposed for The Cultural 
Identity Development of The Children of The Sixth Grade And theater as 
a means of media, and one of the most important culture tools and one of 
education tools, plays an important role and effective in disseminating 
and developing the cultural identity of the child, to be such a powerful 
and effective tool, it is an important education mane, whether the children 
themselves, act, or were bystanders, watching plays prepared for them. 
For each case of the above its important educational benefits and impacts, 
when the child acting impersonate animals or people, or when the child 
participate in dance or a song with other children on stage, it acquires the 
skill of workgroup action, also acquire a scientific and technical culture, 
and his social behavior grow in the right direction, which may affect his 
future, as well as a child when he participates in the acting, he finds an 
opportunity for artistic expression, which is a creative work enriches the 
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٢٣٢.الصورة المبدئیة لمقیاس الهویة الثقافیة) ٢(ملحق 
٢٤٠.أسماء السادة المحكمین لمقیاس الهویة الثقافیة) ٣(ملحق 
٢٤١.الصورة النهائیة لمقیاس الهویة الثقافیة)٤(ملحق 
٢٤٨.مفتاح التصحیح لمقیاس الهویة الثقافیة) ٥(ملحق 
٢٥٠) .إعداد الباحثة (نص عنتر بن شداد  ): ٦(ملحق 
٢٧٠أسماء السادة المحكمین لنص عنتر بن شداد): ٧(ملحق 
٢٧٢.موافقة الجهات الرسمیة على التطبیق المیداني): 8(ملحق 
٢٧٥. صور التطبیق المیداني ) : ٩(ملحق 

٥-١.باللغة العربیةالبحثملخص 
A-D.باللغة اإلنجلیزیة  ملخص البحث
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قائمة الجداول

الصفحةالعنوانم
١٢٦. وصف عینة البحث1
١٢٧.داللة الفروق بین مجموعات الدراسة بالنسبة لمتغیر السن2
١٢٨.بین مجموعات الدراسة بالنسبة لمتغیر المستوى االجتماعي واالقتصادي داللة الفروق ٣
١٢٩.داللة الفروق بین مجموعات الدراسة األربعة بالنسبة للمجموع الكلى ودرجات األبعاد على مقیاس الهویة الثقافیة٤
١٣٢.البنود التي یقیسها المقیاس وأوزانها النسبیة٥
١٣٥.تفاق بین المحكمین على مقیاس الهویة الثقافیةالنسبة المئویة لال٦
١٣٧.التعدیالت في المقیاس كما أبداها بعض المحكمین٧
١٤٥.األهداف اإلجرائیة المستهدف تحقیقها لدى أطفال الصف السادس االبتدائي من خالل البرنامج المسرحي المقترح٨
١٦٣.ه لعناصر الهویة الثقافیة المتضمنة بالمقیاسآراء السادة المحكمین حول النص ومدى تضمن٩
١
٠

١٧٢.داللة الفروق بین مجموعات الدراسة بالنسبة للمجموع الكلى لمقیاس الهویة الثقافیة في التطبیق البعدى 

1

١
١٧٣البعدى التطبیقالثقافیة في معامل توكى لبیان معنویة الفروق بین مجموعات الدراسة األربع بالنسبة ألبعاد مقیاس الهویة 

١
٢

١٧٤.في التطبیق البعدى داللة الفروق بین مجموعات الدراسة بالنسبة للبعد الثقافي لمقیاس الهویة الثقافیة

١
٣

١٧٥.معامل توكى لبیان معنویة الفروق بین مجموعات الدراسة األربع بالنسبة للبعد الثقافي في التطبیق البعدى 

١
٤

١٧٦.بیق البعدى في التطمجموعات الدراسة بالنسبة للبعد االجتماعي لمقیاس الهویة الثقافیة داللة الفروق بین

١
٥

١٧٦.معامل توكى لبیان معنویة الفروق بین مجموعات الدراسة األربع بالنسبة للبعد االجتماعي في التطبیق البعدى

١
٦

١٧٧.في التطبیق البعدى ني لمقیاس الهویة الثقافیةداللة الفروق بین مجموعات الدراسة بالنسبة للبعد الوجدا

١
٧

١٧٨.معامل توكى لبیان معنویة الفروق بین مجموعات الدراسة األربع بالنسبة للبعد الوجداني في التطبیق البعدى 

١٨٥الكلى ودرجات أبعاد لداللة الفروق بین التطبیق القبلي والتطبیق البعدى للمجموعة التجریبیة بالنسبة للمجموع ) ت(قیمة ١


