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 خالصة البحث

ً بحالته  ينادي التربويون وعلماء النفس بضرورة التركيز على المتعلم، وجعله محور العملية التعليمية بشكل إجرائي، واالهتمام أيضا

 االنفعالية انطالقاً من أّن الحالة االنفعالية هي بوابة التعلم . النفسية

إّن الدراما والمسرح يعمالن على تقليص الفجوة ما بين النظرية والممارسات العملية داخل غرفة الصف من خالل إشراك المتعلمين 

ى عقل ووجدان الطفل، ألنه يوفر له خبرات تعليمية، بفاعلية داخل الغرفة الصفيّة، كما يعد المسرح والدراما من أهم السبل للوصول إل

باإلضافة إلى التسلية والترفيه، وممارسة استراتيجية اللعب البيداغوجي، كما توفر طريقة مؤثرة في التعبير عن األفكار والموضوعات 

 المختلفة. 

وحيدة عيريض للتعليم األساسي باعتبارها المدرسة الفي مدرسة الم األمور بعينة طبقية من أولياء وقد استعان الباحث في تطبيق دراسته

ومعرفة إلعداد دراسة وافية في هذا المجال،  وذلك لتوفر معلم المادة وهو الباحث، ،(2في النطاق التي درست منهج الدراما في النطاق )

للبنين ، وتفسير مفاهيم خاطئة، مثالً  1ي حمتى دراية وتوجهات أولياء األمور بدراسة مادة الدراما في مدرسة المعيريض للتعليم األساس

اللبس الشائع بين مفهوم أنشطة الدراما اإلبداعية والتي تتضمنها مادة الدراما، ومفهوم التمثيل والذي يهدف بدايةً وآخراً إلى إرضاء 

 اد الدراسية األكاديمية.المشاهد بعيداً عن الالعب )المتعلم(، وأيضاً مفهوم مادة الدراما كمادة تقل في األهمية عن المو

أن التوجهات ألولياء األمور  بدراسة مادة الدراما ستكون حيادية أو سلبية )لعدم درايتهم الكافية بمفهوم المادة وقد افترض الباحث 

 الجديدة( من خالل: 

  0H أو Null Hypothesis  الفرضية الصفرية أو فرضية العدم 

2M =1 M : 0H                         

  حيث أن:    

  :0Hالفرضية الصفرية 

 :1M  التوجهات اإليجابيةPositive Direction 

 :2M  التوجهات السلبيةNegative  Direction  

من أولياء األمور للصفين ( 20عددها )طبقية على عينة  2019/2018وركز الباحث دراسته في الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 

وهذه العينة قد عكست سمات وصفات تمثلت في البيانات التي جمعها الباحث  ( من اإلناث،10من الذكور، ) 10)الثالث والرابع، )

 ، وقد اعتمد الباحث على جمع البيانات بواسطة:االستقرائيمتبعا المنهج 

 االستبانة 

لذكور واإلناث( ،تفوق التوجهات السلبية أو )ا التوجهات اإليجابية ألولياء األمور وبعد جمع البيانات وتحليلها توصل الباحث إلى أن 

Alternative  1Hبالفرضية البديلة ا وهذا ما ينفي الفرضية الصفرية التي افترضها الباحث بداية والتي تتطلب استبدالهالحيادية، 

Hypothesis  . 

 2M> 1 M :1Hحيث أن:  1Hالفرضية البديلة

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 عشر العدد السادس

 م 2020 – شباط – 2تاريخ اإلصدار: 

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
 

325 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

 

 مقدمة البحث:    1.1

شكل واضح ضرورة  التركيز على المتعلم وقدراته المختلفة، ومن أجله يجب تعدد طرائق التعلم وتنوعها، لقد أظهر األدب التربوي ب

 روالتي تجعله محوراً للعملية التعليمية بشكل إجرائي، هذه الطرائق التي تجعله يشارك في العملية التعليمية ألقصى درجة ممكنة وبما يدو

 .هتمام أيضاً بحالته النفسية االنفعالية انطالقاً من أّن االنفعالية هي بّوابة التعلمداخل الغرفة الصفية بطريق فاعلة، واال

 وفي هذا الصدد نستذكر مقولة كونفوشيوس، التي يقول فيها ... قل لي وسوف أنسى ... أرني لعلي أتذّكر ... أشركني وسوف أفهم ... 

لنظرية والممارسات العملية داخل غرفة الصف من خالل إشراك المتعلمين إّن الدراما والمسرح يعمالن على تقليص الفجوة ما بين ا

بفاعلية بما يدور داخل الغرفة الصفية، كما يعد المسرح والدراما من أهم السبل للوصول إلى عقل ووجدان الطفل ألنه يوفر له خبرات 

 ر عن األفكار والموضوعات المختلفة.تعليمية، باإلضافة إلى التسلية والترفيه، كما يوفر طريقة مؤثرة في التعبي

 إّن فكرة الدراسة أخذت بعين االعتبار متطلبات المستقبل وتحدياته، وذلك من خالل إطالق خيال المتعلمين وجعل التعلُّم أكثر متعة، مما

ً على دافعيتهم نحو التعلُّم، وعلى قدراتهم اإلبداعية الخالقة، وستضحى الغرفة الصفيّة  لمسرح عند استخدام الدراما واسينعكس إيجابا

 عبارة عن مجتمع صغير تسوده أجواء المحبة والتعاون، ومعمالً حياً للتفكير، والكشف، والتجربة، واإلبداع.

ومن منطلق أّن الغرض األساسي من العملية لتربوية وهو إعداد الفرد للحياة الكاملة، أطلقت وزارة التربية والتعليم في دولة اإلمارات 

مادة الدراما ضمن المناهج للصفوف الدراسية األول، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس األساسي،  2019/2018بية المتحدة لعام العر

باعتبار الدراما اإلبداعية أنها فن، طريقة للتعلم، أنشطة اجتماعية، ألعاب، مهارات تتشارك في تدعيم أسس الشخصية الرئيسة كالخيال 

إلدراك...  والدراما بهذا المعنى تستجيب لهدف التربية المتمثل في تنمية قدرات المتعلمين واستعداداتهم وإكسابهم والتركيز والنطق وا

القيم واألفكار واالتجاهات والتي تمنحهم تقبل اآلخر، واحترام آراء اآلخرين، والعمل الجماعي، والتسامح،.... كما أنها حقل خصب 

 همم،   ليمارسوا أدوارهم مع ذويهم األسوياء بكفاءة وفعالية، الندماج المتعلمين من أصحاب ال

وال ننس دور الدراما في تعديل سلوك المتعلمين من خالل المحاكاة، التي تُعد من الطرق األولية التي يجري من خاللها اكتساب العديد 

 من جوانب السلوك اإلنساني.  

ن فيظنون أنها ال تختلف ع -الدراما اإلبداعية  -ولياء األمور يقعون في لبس أمام عبارةومن الطريف أّن قطاعاً من المثقفين والقّراء و أ

الدراما المسرحية، وهي بالتالي نوع من التدريب على التمثيل! وهو توهم غير صحيح ففي المسرح يكون العمل المسرحي معداً ومسلسالً 

نه موجه إلرضاء المشاهد، أما في الدراما اإلبداعية فليس الهدف هو المشاهد ويحمل مضموناً قصصياً، وقد تم التدريب الممثلين عليه  أل

 وإنما الهدف الالعب نفسه أي المتعلم.

فالتدريب على التمثيل ليس الوظيفة األساسية للدراما، وإن كان أحد وظائفها، والمعلم ال يلعب في الحصة دور المخرج بل يكتفي بدور 

 ير بعفوية وتلقائية. الموجه ويترك لألطفال التعب

كما أن البعض اآلخر من أولياء األمور قد يشجع أو ال يشجع وجود مادة الدراما ضمن المناهج الدراسية، حيث يرى البعض ان وجود 

 هذه المادة قد يزيد العبء على كاهل المتعلمين على حساب التحصيل الدراسي.

 .مادة الدراما وتصحيح مفهومها وإيضاح قدراتها العالية في مجال التربية والتعليمالضوء على توضيح الرؤية، وإلقاء فكان البد من لذا 

 هذه الدراسة.مما دفع الباحث إلى تفعيل 
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 مشكلة البحث   1.2

لة البحث في . وتكمن مشكاوتقدمه العملية التعليميةمما يعكس األثر على  التربويةاعتمد الباحث في تحديد مشكلة البحث على المعايير 

 اإلجابة على األسئلة التالية:

 ما هي اتجاهات أمور الطالب بدراسة مادة الدراما؟ 

  ،هل توجد فروق دالة احصائية بين توجهات أولياء أمور الطالب بدراسة مادة الدراما حسب النوع االجتماعي )آباء

 ؟وأمهات(

 الفرضيات:   1.3

مادة الدراما ستكون حيادية أو سلبية )الحتفاظهم بصورة باهتة عن مادة الدراما أن التوجهات ألولياء األمور  بدراسة وقد افترض الباحث 

 أو عدم الدراية الكافية  بمفهوم المادة( من خالل: 

  0H أو Null Hypothesis  الفرضية الصفرية أو فرضية العدم 

2M =1 M : 0H                         

  حيث أن:    

 H0: الفرضية الصفرية 

 M1: التوجهات اإليجابية Positive Direction 

 M2: التوجهات السلبية Negative  Direction  

 أهمية البحث   1.4  

 الجانب النظري

  عليم تلتوجهات أولياء أمور الطالب )اآلباء واألمهات( بدراسة مادة الدراما في مدرسة المعيريض لتنبع أهمية البحث في معرفة

 للبنين. 1األساسي ح

 م مادة الدراما ومحتواها. توضيح مفهو 

 مادة الدراما في العملية التعليمية. أهمية  إبراز 

 1التابع للمجلس التعليمي 2وضع هذه الدراسة لتكون مصدرا لالستفادة ونشرها في مدارس نطاق.    

 تطبيقيالجانب ال

أدرجت حديثاً في مناهج وزارة التربية والتعليم  والتي ،هذه الدراسة على فئة أولياء األمور لتوعيتهم بمادة الدراما وقد طبق الباحث

 ً  .بشكل أوسع (1(، ثم مدارس المجلس)(2،ومن ثّم من الممكن امتداد تطبيق هذه الدراسة على مدارس النطاق حديثا

 أهداف البحث   1.5     

 حدد الباحث الهدف من دراسته بعدة تساؤالت منها:
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 لدراما؟ما هي اتجاهات أمور الطالب بدراسة مادة ا 

  داللة احصائية بين توجهات أولياء أمور الطالب بدراسة مادة الدراما حسب النوع االجتماعي )آباء، ذات هل توجد فروق

 ؟وأمهات(

 حدود البحث   1.5  

 .للبنين 1بمدرسة المعيريض للتعليم األساسي ح 1حدد الباحث دراسته داخل نطاق مكانية:

      الفصل الدراسي الثاني. 2019/2018األكاديمية لعام، ث دراسته بالسنةحدد الباح زمانية:

  بدراسة مادة الدراما. )اآلباء واألمهات(حدد الباحث موضوع دراسته وهو معرفة توجهات أولياء األمور موضوعية:

1.6 

 تحديد المصطلحات المستخدمة   1.6

لهامي واإلرتجال الشخصي المنفلت من قيود الوعي واإلخرا  فرجة لعبية فطرية طفلية، قائمة على التخييل اإلالدراما اإلبداعية: 

 .التقني

 .آراء. إقبالتوجهات: 

 اللعب اإلبداعي.اللعب البيداغوجي: 

 .المواد العلميةالمواد األكاديمية: 
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 الفصل الثاني: اإلطار النظري والدراسات السابقة    2

 المفهوم النظري للدراسة   2.1

تماماته وميوله وترتبط باه  ،أسلوب يستخدم سلسلة من النشاطات التي يقوم بها المتعلم، وتقترب من واقعه: هي  إلبداعيةالدراما التربوية ا

 الً ورغباته، عن طريق التجربة الفطرية، مما يؤدي إلى إعداده تربوياً واجتماعياً وفكرياً ليكون مواطناً صالحاً فاعالً في مجتمعه ومتفاع

 في محيطه.

 ً الدراما التعليمية تتبنى شرح الدروس وتفسيرها في ضوء آليات تنشيطية درامية كاستخدام األلعاب، وتبادل األدوار،  وتقليد  وأيضا

 الشخصيات.

ويتطلب تدريس الرياضيات مثالً استخدام مجموعة من األلعاب التمثيلية. بينما تستلزم قراءة النصوص المسرحية أو القصصية أو الشعرية 

لم تقليد األصوات الغيرية نطقاً وحركة وتعبيراً وتشخيصاً. كما تحتاج مواد التربية اإلسالمية إلى التمثيل الدرامي لتشخيص من المتع

 مجموعة من المواقف والقيم األخالقية قصد تعلمها واكتسابه وتمثلها.

 نفس، واالستعانة بالحركات األفقية والعموديةوهذا يتطلب حركات تسخينية أولية هادفة تعتمد على تمارين االسترخاء، وتمارين الت

والمستقيمة، وترويض الجسم بمجموعة من األلعاب لترويض الجسد بدنياً وحركياً ورياضياً، وترويض الصوت قصد التحكم في طبقات 

 التلفظ التعبيري ودرجاته ومستوياته النطقية. 

مستوى المتعلمين داخل الفصل الدراسي، وتخليصهم من العقد النفسية فالدراما التعليمية طريقة تربوية ناجحة من أجل الرفع من 

واالجتماعية والفروق الفردية الذهنية، وإدماج المتعلمين من أصحاب الهمم مع ذويهم بشكل ال شعوري. فهذه الدراما آلية فعّالة لتحقيق 

 مؤسساتي.   مدرسة النجاح القائمة على الفلسفة اإلبداعية والتسيير االتي والتنشيط ال

قها لفهم أهمية الدراما التعليمية، ومن ثم تطبي -نحن الشركاء في عملية التربية والتعليم من المعلمين وأولياء األمور –فما أحوجنا اليوم 

التسلية و في مسرحة مناهجنا التربوية لكي نقترب أيما اقتراب من عالم أطفالنا المبني على حب المسرح، و التعطش إلى التثقيف الهادف،

 اإليجابية، والترفيه البنّاء! 

 الدراسات السابقة   2.2

 وللكشف عن أثر الدراما في العملية التربوية، قد تناول الباحث العديد من الدراسات وذلك في موضوعات مختلفة منها: 

 ( 1966أجرى القاعود وكرومي)  الخامس، واتجاهاتهم دراسة هدفت إلى معرفة أثر طريقة التمثيل في تحصيل طلبة الصف

نحو البيئة، وأظهرت نتائج الدراسة تفوق الطلبة الذين تعلموا بطريقة التمثيل وتحّسن اتجاهاتهم نحو البيئة بدرجة أكبر من 

 وهذه دراسة جيدة أظهرت فعالية فن من فنون الدراما في العملية التعليمية. .الذين تعلموا بالطريق العادية.

 ( دراسة هدفت إلى الكشف عن أثر استخدام الدراما في اكتساب طلبة الصف العاشر لبعض 1997أجرى الغول وكرومي )

مفاهيم التربية الفنية واحتفاظهم بها، وقد أظهرت النتائج فروقاً ذات داللة إحصائية لصالح المجموعة التجريبية، بينما لم يكن 

 .وهذه الدراسة تلقي الضوء علىين أسلوب التدريس والجنس.هناك فروقاً ذات داللة إحصائية تعزى إلى الجنس أو التفاعل ب

 امتداد األثر اإليجابي للدراما على مستويات مختلفة من المواد التعليمية.
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 وأجرى(Harvy&Tony,2000)   في جنوب أفريقيا، دراسة هدفت إلى التعرف على أثر استخدام الدراما على معرفة الطلبة

من الطالب، قسموا إلى مجموعتين عشوائياً، إحداهما تجريبية  1008كونت عينة الدراسة من واتجاهاتهم نحو مرض اإليدز، وت

أعطيت معلومات عن مرض اإليدز على شكل مشاهد درامية، واألخرى ضابطة أعطيت معلومات مكتوبة بشكل عادي عن 

ً ذات داللة إحصائية مرض اإليدز، وقد أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي على مقياس المعرفة ومقياس االتجا هات فروقا

ولصالح المجموعة التجريبية... وهذه الدراسة وفرت للطالب معلومات عن مرض األيدز  بشكل مختلف كان األكثر تحبباً 

 للطالب مما أدى إلى رسوخ لمعلومات وثباتها والتي أثبتتها نتائج الدراسة بدور الدراما.

 الدراما  ما ملحوظا، فقد أوضح العديد من التربويين أهمية الدراما في التربية والتعليم....و في اآلونة األخيرة نالت الدراما اهتما

تعمق الحياة االجتماعية، فهي تساعد المتعلم على بناء وعي اجتماعي، وذلك من خالل لعب الدور، وتمثيل حياة الناس، وإحياء 

 .(Morris,2001)الحدث التاريخي، ومعايشته 

 ا تتطلب أحياناً القيام بأعمال غير محسوسة، أو بعيدة نوعاً ما عن الواقع، كالذهاب في رحلٍة إلى باطن األرض، إّن طبيعة الدرام

أو االنتقال إلى زمان المستقبل أو الماضي، وإّن بناء هذا النوع من الدراما وما يواجه ذلك من مشكالت تتطلب حالً فريداً، كل 

 (. Sun,2003لمتعلم وتنشيطه )ذلك يؤدي إلى إطالق العنان الخيال ا

 اتفاقية دراسة الباحث مع الدراسات السابقة   2.3     

 وتبنّت  دراسة الباحث عدة آراء منها:   ،مع الدراسات السابقة ورؤية الباحثين الدراماوقد تالءمت  دراسة الباحث في أهمية 

 "Mark  Twin  االختراعات في القرن العشرين وأنها أقوى معلم " في أّن مسرح الطفل "الدراما التربوية"، هي أعظم

، وخير دافع إلى السلوك المرغوب، اهتدت إليه عبقرية اإلنسان، ألّن دروسها ال تّلقن بالكتب بطريقة مرهقة، أو في ألخالقل

 لمنزل بطريقة مملة، بل بالحركة المتطورة التي تبعث على الحماس. ا

  كتب األطفال ال يتعدى تأثيرها العقل، وقلما تصل إليه بعد رحلتها الطويلة الباهتة، ولكن حين تبدأ الدروس رحلتها باستخدام

 الدراما، فإنها ال تتوقف في منتصف الطريق، بل تصل إلى غايتها.

 ما يشاهده، ويشعر بالخوف أو  الدراما تعمل على تحقيق االستقرار العاطفي واالنفعالي، وذلك ألّن المتعلم يتعاطف مع

 (.Intnator,2006الشفقة،)

  ويرى الباحث أن دراسته قد تميزت في بعض الجوانب عن الدراسات األخرى.. في أن دراسته وجهت لفئة هي شريكة في

ربوية وهي التالعملية التعليمية والتربوية، أال وهي فئة أولياء أمور الطالب، وأن وعي تلك الفئة لجانب أساسي في العملية 

مادة الدراما التعليمية، وتقدير أهميتها، وتصحيح مفهومها، سيثمن من فاعليتها ألن الشركاء يجب أن يكونوا على وعي تام 

باستراتيجياتهم، وذلك سيوفر من الوقت والجهد في جعل مادة الدراما ذات أهمية وحيوية ومعنى ألولياء أمور الطالب ومنها 

 إلى أبنائهم.  
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 الفصل الثالث: اإلطار التطبيقي والتحليل اإلحصائي     3

 حدود منطقة البحث   3.1

 .توجهات أولياء األمور بدراسة مادة الدراماالحدود الموضوعية:  

 للبنين.1الحدود المكانية: مدرسة المعيريض للتعليم األساسي ح 

 .2019/2018الدراسي  من الفصل الدراسي الثاني للعام ينايرالحدود الزمانية: خالل شهر 

 مجتمع الدراسة  3.2 

من  10)، و)اآلباء( من 10، )ولي األمر ( 20من خالل المدرسة كوحدة معاينة، وعددها)طبقية تم اختيار عينة الدراسة وهي عينة 

 .األمهات

 أدوات جمع البيانات  3.3 

 قام الباحث بجمع البيانات عن طريق:

 والتي تضم عبارات تكشف عن آراء وتوجهات أولياء أمور الطالب بدراسة )اآلباء، األمهات(: االستبانة الموجهة ألولياء األمور

األساسي ،بعد أن أقرتها وزارة التربية والتعليم كمادة دراسية أساسية في العام الدراسي مادة الدراما في مدرسة المعيريض للتعليم 

2019/2018. 
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 الظاهري لالستبانة: صدقالمعامل       3.4

 .وسالمتها.على مديرة المدرسة فأقرت بصالحيتها   هاقد تم عرضلتعيين مدى صدق االستبانة، 

 مقياس ثبات االختبار3.5 

 تقريباً  ي العددف قاربهاتبار ولكن تالخا  على عينة من أولياء األمور تخالف عينةبعد عدة أيام لقياس ثبات االختبار تم توزيع الستبانة 

  العينةُ، ثم عرض االستبانة على نفس أفراد العينة بعد أسبوعين للتأكد من سالمة البيانات المعطاة,  ختالفرغم ات اإلجابات للتأكد من ثبا
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 الفصل الرابع: المعالجة االحصائية    4

 عرض البيانات:   4.1

 :( اآلباء) األمور بأولياء الخاصة االستبانة بيانات  4.1.1  

كان  األول )موافق جداً(. و كما هو مالحظ ان الخيار االخاصة بأولياء األمور )اآلباء( االستبانةجميع مخرجات اسئلة  1يمثل جدول رقم 

 1وضيحي رقم في الرسم الت المخطط البياني باألعمدةو هذا ما يمكن رؤيته ايضا في  ،( (%77من اعلى الخيارات لدى عينة الدراسة

 لدى عينة الدراسة.والمحايدة  يجابية جابات السلبية و اإلاإل المخطط البياني باألعمدةاسفل الجدول, و كذلك يظهر 

  

 (:اآلباء) توجهات أولياء أمور الطالب بدراسة مادة الدراما لقياس التكراري الجدول : 1  جدول
  

 

 

 

 

 

 

 

 
 رسم

مضلع بياني باألعمدة لخيارات االستبانة الخاصة بأولياء األمور )اآلباء( مع النسبة المئوية  -1 توضيحي
 لقياس توجهاتهم بدراسة مادة الدراما

 

 

 

 

رقم  النتيجة
 الخيار األول الخيار الثاني الخيار الثالث محايد موعالمج السؤال

10 0/10 0 0/10 - 3/10 3 7/10 7 1 

10 1/10 1 0/10 - 3/10 2 7/10  7 2 

10 0/10 0 1/10 1 2/10 1 8/10 8 3 

10 0/10 0 0/10 0 3/10 3 2/10 7 4 

10 1/10 0 0/10 0 3/10 2 0/10 8 5 

10 0/10 0 1/10 1 1/10 1 9/10 8 6 

10 1/10 1 1/10 1 1/10 1 7/10 7 7 

10 1/10 1 0/10 0 1/10 1 8/10 8 8 

10 0/10 0 0/10 0 1/10 1 9/10 9 9 

10 1/10 1 0/10 0 1/10 1 8/10 8 10 

100 4/100= 
4% 

4 3/100= 
3% 

3 16/100= 
16% 

16 77/100= 
77% 

 المجموع 77
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، وقد اتهمبيل الخيارات الناتجة عن إجاوتسج أسئلة االستبانةوطرح عليهم  تسجيل بيانات العينة الطبقية من أولياء األمور )اآلباء( وقد تم

، %3بنسبة األقل ، والخيار الثالث وهو %16بنسبة  إيجابية، والخيار الثاني أقل 77%إيجابية بنسبةسَجل الخيار األول وهو األكثر 

 المخطط البياني باألعمدة.، وطبّقت النسب على %4وكانت نسبة الخيار الرابع وهو محايد 

 

 :(األمهات) موراأل بأولياء الخاصة االستبانة بيانات   4.1.2

ما زال هو من األول . و كما هو مالحظ ان الخيار االستبانة الخاصة بأولياء األمور )األمهات(يمثل جميع مخرجات  2ما جدول رقم أ

اسفل الجدول,  2في الرسم التوضيحي رقم  المخطط البياني باألعمدةاعلى الخيارات لدى عينة الدراسة. و هذا ما يمكن رؤيته ايضا في 

 لدى عينة الدراسة.والمحايدة االجابات السلبية و االيجابية  المخطط البياني باألعمدةكذلك يظهر  و

 لقياس توجهات أولياء األمور بدراسة مادة الدراما)األمهات( التكراري الجدول :2 جدول       
رقم  النتيجة

 الخيار األول الخيار الثاني الخيار الثالث محايد المجموع السؤال

10 1/10 - 0/10 - 2/10 1 9/10 9 1 

10 1/10 1 0/10 - 2/10 1 8/10 8 2 

10 1/10 1 0/10 - 1/10 1 8/10 8 3 

10 0/10 - 1/10 1 2/10 1 8/10 8 4 

10 0/10 - 1/10 1 3/10 2 7/10 7 5 

10 1/10 1 0/10 - 1/10 1 8/10 8 6 

10 0/10 - 0/10 1 1/10 1 8/10 8 7 

10 1/10 1 0/10 - 1/10 2 7/10 7 8 

10 0/10 - 0/10 - 1/10 1 9/10 9 9 

10 1/10 1 0/10 - 0/10 1 8/10 8 10 

100 5/100= 
4% 

5 3/100= 
3% 

3 12/100= 
13% 

12 80/100= 
80% 

 المجموع 80

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

الخيار األول 
(موافق جداً )
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النسبة مخطط  بياني باألعمدة لخيارات االستبانة الخاصة بأولياء األمور)األمهات( مع  -2 توضيحي رسم
 توجهاتهم بدراسة مادة الدراماالمئوية لقياس 

 

َجل الخيار ، وقد س)األمهات(وتسجيل الخيارات الناتجة عن إجاباتهم  االستبانة عباراتوطرح عليهم  الطبقيةوقد تمت مقابلة أفراد العينة 

، وكانت نسبة الخيار %3بنسبة  األقلر الثالث وهو ، والخيا%12، والخيار الثاني أقل سلبية بنسبة %80بنسبة  إيجابيةاألول وهو األكثر 

 .المخطط البياني باألعمدة ، وطّبقت النسب على%5الرابع وهو محايد 

 

 :بدراسة مادة الدراما توجهات كال من اآلباء واألمهاتالعالقة بين     4.2

 

باحث ال , فامبدراسة مادة الدراما لدى عينة الدراسة ر توجهات كال من اآلباء واألمهات المتمثلين في أولياء األموو لفحص مدى نطابق   

سم ركما هو موضح في الالبياني باألعمدة و كذلك عرض المضلع  3بعرض النتائج في الجدول التكراري النسبي في جدول رقم 

 ،وذلك لتأكيد التوجهات اإليجابية لهما بدراسة مادة الدراما دون 3التوضيحي رقم 

 .فارق النوع
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ورين )المحالرقابة الذاتية والسلوك الحياتيري لخيارات المقابلة مع النسبة المئوية لقياس اجدول تكر  -3جدول
 األول و الثاني(.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يوضح تطابق اتجاهات أولياء األمور اإليجابية بدراسة مادة مخطط  بياني باألعمدة  -3توضيحي رسم
 الدراما)اآلباء و األمهات(  

يظهر من المخطط البياني باألعمدة أن توجهات أولياء أمور الطالب بدراسة مادة الدراما هى توجهات إيجابية،  ودليل على ذلك ارتفاع 

( لكل من اآلباء واألمهات %3 ر األول باالستبانة )موافق جداً( بشكل ملحوظ، على نقيض تدني نسبة الخيار الثالث )ال أوافقنسبة الخيا

اختالف نوع أولياء وأن  ،(%5-4والرأي المحايد اتسم تقريب بنسبة ثابتة) بدراسة مادة الدراما في مدرسة المعيريض للتعليم األساسي،

ً  األمور لم  . ( بدراسة مادة الدراماآباء أو أمهات) ذات داللة إحصائية على توجه اتهم يظهر فروقا
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 الفصل الخامس: النتائج والتوصيات   5

               
 

  النتائج   5.1

لك وذ (،3توجهات أولياء األمور بدراسة الدراما هي توجهات إيجابية بحتة )رسم توضيحي ,jمن خالل دراسة الباحث توّصل إلى أن 

والتي تؤكد أن  1Hالتي افترضها الباحث في بداية دراسته ونُفيت هذه الفرضية واستبدلت بالفرضية البديلة  0Hينفي الفرضية الصفرية 

 .عن التوجهات السلبية بصرف النظر عن النوع لجنس أولياء األمور )آباء وأمهات( للتوجهات اإليجابية ملحوظ تفوقهناك 

2M>1M :1H 

 حيث أن:

 1H: الفرضية البديلة 

 Positive Direction: 1M 

 :2M  Negative Direction  

 تحقيق أهداف البحث المرجّوة. نتائج األداة المستخدمة لجمع البيانات وهي االستبانة والتي ساعدت فيوقد أّكد ذلك 

  التوصيات   5.2

  الفعالية التربوية لفن الدراما إسهامها في تكامل شخصية المتعلم على الصعد الذهنية والنفسية والسلوكية والجتماعية من خالل

عمل يقرن التصور باالبتكار واإلدراك بالفعل. لذا فإّن إدخال المسرح التربوي إلى قلب العملية التربوية ضرورة البد منها 

كالت المادية والتنظيمية التي تؤجل عملية انخراط الفنون بالتربية انخراطاً حقيقياً وفاعالً، وأمام بالرغم من المعوقات والمش

هذا الواقع نجد أنه البد من التفكير مجدداً في كيفية اإلفادة من اإلمكانات الهائلة للفنون عامة، والدراما جزء أساسي منها، في 

ناء شخصية الفرد هي أحد أهم أهداف التربية الحديثة. وهذ البناء ال يكون سليماً ومتوازناً إعادة التوازن إلى مفهوم التعلّم نفسه. فب

 وعصرياً إال بتكامل العناصر المكونة له علمياً ومعرفياً وروحياً.

 :على ضوء نتائج البحث الحالي، يقترح الباحث إجراء البحوث التالية 

 اهيم العلمية لدى طالب المرحلة األولى من التعليم األساسي.فاعلية أنشطة الدراما اإلبداعية في تنمية المف -

 فاعلية استخدام أنشطة الدراما في تنمية التفكير االبتكاري. -

 اكمال الباحثين لدراسة الباحث وتناول فئات من المجتمع التربوي للوقوف على توجهاتهم بدراسة مادة الدراما. -

 مساحات كبيرة في النشاط البحثي، بغرض التوعية وتصحيح المفاهيم.. توسيع الدراسة البحثية في هذا المجال لتغطي -
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 المرفقات : صور أللعاب درامية أثناء درس الدراما التربوية.

 وعرضه أثناء المقابلة... مرفق فيديو
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Abstract: 

Educators and psychologists call for the need to concentrate on the learner, and to make him the focus 

of the educational process in a procedural way. 

Also, paying attention to his psychological state based on the emotional state is the gate of learning. 

Drama and theatre are working to reduce the gap between theory and the practical part within the 

classroom by actively engaging learners in the classroom. Theatre and drama are also one of the most 

important ways to reach the mind and the sentiment of the child because it provides educational 

experiences, recreation, and entertainment. Moreover, they are providing an effective way to express 

different ideas and topics. 

The researcher got help in applying his study stratified sample of parents in Al Mareed Primary 

School; as the only school that is teaching the drama curriculum in scope (2), because the availability 

of the subject’s teacher (the researcher) in order to prepare through this study in this area, and to know 

how important studying Drama is for the students. Furthermore, interpret of misconceptions, for 

example the common confusion between the concept of creative drama activities, which include 

drama, and the concept of representation, which aims initially to satisfy the viewer away from the 

player (learner), and also the concept of drama as a material less important than academic subjects. 

The researcher hypothesized that the attitudes of parents to study drama will be neutral or negative 

(because they do not know enough about the concept of the subject) through: 

)0Null Hypothesis (H orZero Hypothesis  

2= M1 : M 0H 

Whereas: 

 :  Null Hypothesis0H 

 :1M Positive Direction 

 :2M Negative  Direction 

Also, the researcher focused his study in the second semester of the academic year 2018/2019 on a 

random cluster of 20 parents for the third, fourth and fifth grades (10 male and 10 female). This 

sample reflected characteristics of recipes represented in the data collected by the researcher using the 

inductive method. Data collected by questionnaire. After collecting and analyzing the data, the 

researcher concluded that the positive attitudes. This negates the null hypothesis assumed by the 

"2M > 1: M1H )  "1the Alternative Hypothesis (Hresearcher at first, which requires replacement with  
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