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  القيم السياسية المتضمنة في نصوص المسرح المدرسي 
  "دراسة تحليلية"لمرحلة الطفولة المتأخرة 

دـإع   دا
  وجيه جرجس فرنسيس مسيحة/ د

 
 

  صــــــــــالملخ

  تساؤالت الدراسة
  ما مدى توافر القيم السياسية في نصوص المسرح المدرسي ؟ -1
 ما نوعية الشخصيات التي جسدت القيم السياسية في نصوص المسرح المدرسي -2

  أهداف الدراسة 
  تحديد القيم السياسية المناسبة لتالميذ مرحلة الطفولة المتأخرة  -1
 وصل إلى مجموعة من التوصيات والمقترحات التي توجه إلى القائمين على المسرح الت -2

  أهمية الدراسة 
تقديم قائمة بالقيم السياسية المتضمنة في نصوص المسرح المدرسي المقدمـة لتالميـذ    -1

  .مرحلة الطفولة المتأخرة
ميذ في أهمية المرحلة العمرية الموجه إليها نصوص المسرح المدرسي حيث يكون التال -2

 .مرحلة الطفولة المتأخرة أكثر استعداداً الكتساب القيم السياسية
اعتمدت الدراسة على المـنهج الوصـفي التحليلـي وتحليـل     : المنهج واألدوات والعينـة 

المحتوى لمجموعة عمدية من النصوص المسرحية التي تتوافر فيها القيم السياسية والمقدمـة  
  .لتالميذ مرحلة الطفولة المتأخرة

ظهرت بعض القيم السياسية المقدمة لتالميذ مرحلة الطفولة المتـأخرة  : النتائج العامة للدراسة
بنسب مئوية عالية مما يؤكد على مدى توافر هذه القيم وأيضاً مدى حـرص واهتمـام المؤلـف    
الدرامي على تقديم القيم السياسية وتأكيدها في النصوص المسرحية ولذلك جاءت قيمـة العـدل   

  %) 18.10(وقيمة االنتماء بنسبة %) 24.3(وقيمة الحرية بنسبة %) 34.48(ة بنسب
  School theaterالمسرح المدرسي    values Politicalالقيم السياسية : الكلمات المفتاحية

  :ةـــــــــــــمقدم
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، وحتـى  2011يناير عام  25شهدت مصر منذ اندالع الثورة الشعبية التي بدأت في   
من األحداث السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية، أدت إلى إحداث العديد  اآلن العديد

من التغييرات في المفاهيم، واالتجاهات والقيم التي كانت ثابتة وراسخة ومستقرة منذ عهـود  
. طويلة، مما انعكس بدوره على أطفالنا من حيث درجة االنتماء والقيم وتعزيز الهوية الوطنية

  ) 5، 2013د الحميد فرج إلهام عب(
ونتيجة الثورة المعلوماتية الهائلة، والفضائيات، وشبكة المعلومات وما تقدمه من مواد    

إعالمية وثقافية أصبح االهتمام بتناول القيم السياسية مطلباً ضرورياً وهاماً للصـغار قبـل   
لمسـرح الكبـار    وخاصة بعد أن أبتعد الخطاب المسرحي كثيراً سواء كان بالنسـبة . الكبار

االحترافي أو مسرح الطفل أو المدرسي عـن تنـاول القضـايا السياسـية، واالقتصـادية      
وانحصر دور مسرح الطفل والمسـرح  . واالجتماعية مثل قضايا القومية، والمقاومة والحرية

  )3، 2005كمال الدين حسين (المدرسي في الجانب المعرفي التربوي، والتعليمي فقط 
مصر أحوج ما نكون لبلوغ غاية مقبولة في ذلك المجال األمر الذي يحتم  لذا فإننا في  

علينا نحن الباحثين المهتمين بشئون المسرح وخاصة المسرح المدرسي أن نقـوم بدراسـة   
يناير  25النصوص والعروض المسرحية المقدمة للطفل المصري وخاصة بعد انبثاق ثورتي 

لثورة أن تفرج عن الطاقات الحبيسـة لـدى   حيث استطاعت ا. 2013يونيه  30م و 2011
مؤلفي الدراما المسرحية، وبدأ المسرح المدرسي يتفاعل مع األحداث السياسية وينتج لناعـدة  
أعمال مسرحية برزت فيها مجموعة من القيم السياسية مثل الحرية، والمسـاواة، والعدالـة،   

  .والسالم، والمشاركة والديمقراطية وغيرها
القيم السياسية تؤدي دوراً هاماً في تنشئة وتشكيل شخصـية الطفـل    وال شك أن هذه  

وتثقيفه، وتجعله يتكيف مع البيئة المحيطة به ليحقق قيم العدالـة، والحريـة والديمقراطيـة    
  .والمساواة، واإلخاء والتعاون والتي ال تخرج عن كونها قيماً أخالقية بالدرجة األولى

مجموعة األحكام التي يصدرها وفقاً لمعايير محـددة   وتتمثل القيم السياسية للطفل في  
وتطلق على كل ما يعتقده، أو يؤمن به األطفال فيما يتصل بعالقتهم بالنظام السياسي، كمـا  

  .أنها السلوك الذي يسعى النظام السياسي لغرسه وتأكيده في نفوس أطفاله
الجتماعيـة، حيـث   وتتضح أهمية القيم السياسية من جوهر تفاعل الطفل مع بيئته ا  

تعتبر جزءاً هاماً في اإلطار المرجعي للسلوك في الحياة العامة، وفي مجاالتها المختلفة دينياً، 
  ).11، 2001إسماعيل عبد الفتاح (وعلمياً واجتماعياً واقتصادياً وسياسياً وفنياً 
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ي قيمة الحرية، وتتأكد أهمية القيم السياسية للطفل من كونها تنشأ على احترام كرامته، كما ف  
  .(Halla Halm 2004-8)والمساواة، والتضامن، كذلك تساعد على احترام حقوق اإلنسان 

كما أن غرس القيم السياسية في نفوس األطفال منذ الصغر يـؤدي إلـى صـعوبة      
تغييرها عند الكبر، ومن هنا تأتي أهمية غرس القيم السياسية اإليجابيـة  المحابيـة للـوطن    

  ).169، 1999فؤاد البكري (ه واالرتباط به وتقدمه وتنميت
  :وتأسيساً على ما تقدم يمكن إيجاز أهمية القيم السياسية للطفل في النقاط اآلتية

تساعد على تكوين الشخصية القومية لشعب من الشعوب ألنهـا تنشـأ عبـر ثقافـة      §
  .المجتمع وتنشئته االجتماعية

 .يتخذ كأساس للحكم على سلوك اآلخرين §
 .ى تحديد سلوك الطفل وتوجهاته في المجتمع الذي يعيش فيهتساعد عل §
 .تساعد على تحديد سلوك الجماعة من خالل التفاعل االجتماعي §
تساعد على الطفل على تنظيم معالم شخصيته الفردية كما أنها تساعد على تناسق  §

 .بناء الذات
 .تولد لدى الطفل الشعور بالصواب والخطأ §
 )60، 2002د هالل سع(تمثل قوة دافعه للعمل  §

ومما سبق تتضح أهمية القيم السياسية في حياة الطفل األمر الذي يتطلب تقديم هـذه  
القيم في صورة مؤثرة، وفعالة بعيداً عن الطرق التقليدية والمألوفة، حيث يمكـن للمسـرح   

هذه المدرسي باعتباره أداة تنوير ووسيط لنقل الفكر، والثقافة وبث الوعي والنهضة أن يقوم ب
المهمة اإلبداعية الخالقة، ذلك ألن عالم المسـرح هـو عـالم متعـدد الثقافـات والـرؤى       
والمسرحيات المقدمة من خالله لها أدوار عديدة في تقديم رسائل مختلفة تمس بعض القضايا 
السياسية الهامة مثل العدل، الحرية، والمساواة والديمقراطية وغيرها فهي تقدمها في شـكل  

  .(casting 2004 -11)وفعال درامي مؤثر 
يمكن لألطفال أن يكتسبوا القيم السياسية من خالل موضوعات المسـرحيات، ومـن   
خالل المواقف واألحداث الدرامية التي تتم في شكل تفاعل بين الشخصيات، فهم يندمجون في 

أنهـا   أحداثها ويتبنون أفكارها التي تقودهم بلطف ورقة إلى االتجاه الذي تحمله إضافة إلـى 
توفر لهم فرصاً للترفيه في نشاط ترويحي ترضى مختلف المشـاعر والمـدارك واألخيلـة    

  ).17، 1996علي راشد (باعتبارها عملية مسرحة للحياة واألفكار والفن 
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  -:ةـــــات السابقـــــالدراس
بعنوان كيـف يظهـر طـالب المدرسـة      Germais marie 2001جيرفيس ماري  - 1

  . القيم من خالل عملية الدرامااإلعدادية قرارات 
كانت أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة هو نجاح البرنامج المسرحي فـي بـث   
القيم لهؤالء التالميذ عينة الدراسة، كما أنه ساعد على زيادة الوعي بقيمهم وشـجعهم علـى   

  .صنع القرار السليم
مسرح المدرسي فـي تنميـة   بعنوان دور ال 2001دراسة رمضان عبد الباري الوكيل  -2

  .االنتماء للوطن
التي توصلت إليها الدراسة هو ضعف الشعور بالمسـئولية اتجـاه   كانت أهم النتائج   

مصالح المجتمع، ومن المظاهر التي تشير إلى ضعف االنتماء للوطن هو عدم المحافظة على 
ة الصالحة فـي المـدارس   الممتلكات العامة، وكذلك تنعكس القيم السلبية في    وافتقاد القدو

  . والروتين المعوق لشئون الحياة
بعنوان الحرية فهم آثار تعليم السالم  (selivua caralle 2005)دراسة سيلفيا كارول  -3

، أهم النتائج التي توصـلت  لتالميذ الصف الخامس االبتدائي في شكل معارضة سلمية
  :إليها الدراسة 

مدرسين، واآلبـاء كـذلك معتقـدات التالميـذ     حدوث تغييرات في بيئة الفصل، وال   
وسلوكياتهم بعد تعليم السالم في شكل مسرحيات تناولت المعارضات بطريقة سلمية، حيـث  

  .أصبح التالميذ أكثر قابلية ألن يصبحوا صناعاً للسالم
بعنوان التحقق من إمكانية المسرحيات في تبصـير   (Huauvy 2006)دراسة هايفي  -4

أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة هي إمكانية الدراما  ار االنحيـاز التالميذ ضد أخط
  .وإنتاج المسرحيات في القضاء على االنحياز وترقية قيمة التسامح

بعنوان إبداع المسرح السياسي لألطفال المشاهدين  Betyien Angela 2007دراسة  -5
طبيق البرنامج المسرحي إلـى  أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة هي أدى ت الصغار

  .تنمية الوعي السياسي لدى تالميذ مرحلة التعليم األساسي بقضايا الطفولة
بعنوان القضايا المعاصرة في دراما التالميـذ فـي    Faulaz chazles 2009دراسة  -6

أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة هي التأكيد على أهمية القرن الحادي والعشـرين  
المدرسية في تنمية شخصية الطفل وتنشيط ملكه اإلبداع لديه وعرض وتجسـيد   الدراما

  .القضايا المعاصرة
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بعنوان أثر استخدام مسرح العرائس في إكساب التالميذ  2009دراسة سوزان عبد اهللا  -7
وكانت أهم النتائج والتي توصلت  ذوي االحتياجات الخاصة القابلين للتعلم بعض القـيم 

هي ال توجد فروق ذات داللة إحصـائية بـين المجمـوعتين التجريبيـة      إليها الدراسة
والمجموعة الضابطة في المقياس القبلي باستخدام مقياس القـيم الدينيـة قبـل تطبيـق     

  .البرنامج
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين ذكور وإناث المجموعة التجريبية فـي  

  .لصالح اإلناث المقياس البعدي باستخدام مقياس القيم الدينية
بعنوان الدراما في المدراس فاعلية برنـامج إثرائـي    King Lasley 2010دراسة  -8

أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة هي  للدراما لتوعية التالميذ بالقضايا المعاصرة،
أهمية التربية المسرحية في المدارس في توعية التالميذ بقضاياهم المعاصرة، حيث أدى 

البرنامج المسرحي في زيادة نمو وعي التالميـذ بمناقشـة قضـايا مجـتمعهم     تطبيق 
  .المعاصرة

  :من خالل استعراض نتائج الدراسات السابق يتضح اآلتي
، ودراسة (Huawy 2006)، دراسة (Geruain Marie 2001)أكدت دراسة كل من : أوالً

(2005 Srliua Caralle) رسي فـي زيـادة   الترتيب الزمني على أهمية المسرح المد
وعي التالميذ يقيمهم وعلى صنع القرار السليم وترقية قيم التسامح والسالم، والقضـاء  

  .ونبذ االنحياز والتعصب
) 2009سـوزان عبـد اهللا   (ودراسة ، (Angela 2007)دراسة ، أكدت دراسة كل من: ثانياً

  .على دور القيم التربوية والدينية في تنمية الوعي لدى التالميذ
على دور الدراما  (King 2010)ودراسة  (Faulez 2009)أوضحت دراسة كل من : اًثالث

  .المدرسية في توعية التالميذ بقضايا الطفولة المعاصرة
  .عن أسباب ضعف االنتماء للوطن) 2001رمضان عبد الباري (أشارت دراسة : رابعاً

شكلة الدراسة مما سبق ومن خالل استعراض نتائج الدراسات السابقة يمكن تحديد م
  :في التساؤالت اآلتية

  ؟ )عينة الدراسة(ما مدى توافر القيم السياسية في النصوص المسرحية  -1
ما مصادر القيم السياسية في النصوص المسرحية المقدمة لتالميذ؟  مرحلة التعلـيم   -2

 األساسي ؟
 ما نوعية الشخصيات التي جسدت القيم السياسية المقدمة للتالميذ؟  -3
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 لغة المستخدمة في عرض القيم السياسية؟ما نوعية ال -4
 ما طريقة عرض القيم السياسية في النصوص المسرحية؟ -5
ما نوع الصراع وأسلوب حله المستخدم في عرض القيم السياسية فـي النصـوص    -6

 ؟) عينة الدراسة(المسرحية 

  :ةــــداف الدراســــــــأه
  .المتأخرة تحديد القيم السياسية المناسبة لتالميذ مرحلة الطفولة  -1
الكشف عن القيم السياسية المتضمنة في نصوص المسرح المدرسي والمقدمة لتالميذ  -2

 .مرحلة الطفولة المتأخرة ومدى مناسبتها لهم

 .التعرف على الواقع الفعلي لنشاط المسرح المدرسي داخل المؤسسات التعليمية -3

ح المدرسـي  الوصول إلى توصيات ومقترحات توجه إلى القائمين على أمور المسر -4
 .داخل المؤسسات التعليمية لدفعة للتقدم والنهوض به

  :ةـــة الدراســـأهمي
  :تنبع أهمية الدراسة من االعتبارات اآلتية  

تجمع الدراسة بين متغيرين على درجة كبيرة من األهمية وهما القيم السياسية والمسرح  -1
عي وثقافة وشخصـية التالميـذ   المدرسي فالقيم السياسية تؤدي دوراً كبيراً في تشكيل و

وتتأكد من خاللها الروابط والعالقات االجتماعية واحتـرام حقـوق اإلنسـان وتكـوين     
الشخصية القومية أما المسرح المدرسي فهو يساعد التالميذ على ٍِِإيجاد حياة مستقلة لذاتهم 

  .المجتمعويبث في نفوسهم القيم والسلوكيات اإليجابية ويخلق ثقافة تتناسب مع طبيعة 
تقديم قائمة بالقيم السياسية المتضمنة في النصوص المسرحية والمقدمة لتالميـذ مرحلـة    -2

الطفولة المتأخرة والتي يمكن أن يسترشد بها أخصائي المسرح المدرسي والقائمين علـى  
  .أمور تأليف الدراما المدرسية

الدراسة حيث إن التالميـذ   المرحلة العمرية الموجه إليها النص المسرحي والذي تتناوله -3
  .في هذه المرحلة العمرية يكونو أكثر استعداداً لتعلم القيم والمعايير السياسية

قد يستفيد منها الباحثون والقائمون على االتصال والمهتمون بمجال اإلعالم والمسرح عن  -4
طريق االطالع على النتائج التي يسفر عنها البحث ومـا ينـتج عنـه مـن توصـيات      

  .قترحاتوم
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  :اإلجراءات المنهجية للدراسة

 
اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي وتحليل المحتوى لمجموعة عمدية من   

النصوص المسرحية التي تتوافر فيها القيم السياسية المناسبة لتالميذ مرحلة الطفولة المتأخرة 
  .12 -9من سن 

 
مجموعة النصوص المسرحية التي قدمت على خشبة المسرح المدرسي فـي  وتشمل   

وهى العروض الختامية لمهرجان المسرح المدرسي في محافظـات   2013/2014الفترة من 
القليوبية، والجيزة والقاهرة، إقليم القاهرة الكبرى وقد تم اختيار عينة عمدية من النصـوص  

  :المسرحية والنصوص المختارة هي
العصافير تأليف إيمان فاروق مدرسة على الدبيس، إدارة شـبين القنـاطر   مسرحية  -1

  .محافظة القليوبية
مسرحية حكاية لم تنتهي بعد تأليف شريف شمس الدين إدارة مصر الجديدة محافظة  -2

 .القاهرة

 .مسرحية سلطان آخر الزمان تأليف محمد عايش إدارة العمرانية محافظة الجيزة -3

 . داد علي عرفة إدارة الهرم محافظة الجيزةمسرحية السيف الذهبي إع -4

 .مسرحية كلنا عايزين صورة إعداد محمد سلطان إدارة السيدة زينب محافظة القاهرة -5

مسرحية أبو خريبة على التل تأليف محمد حسن سليمان مدرسة رياضية الصالحين  -6
 .إدارة شبرا الخيمة محافظة القليوبية

  :ةــــــدود الدراســــــح
  -:د الدراسة فيما يلي تتضح حدو

  .سنة 12-9ويشمل تالميذ مرحلة الطفولة المتأخرة من : الحد البشري
  .2014/ 2013في الفترة من : الحد الزمني
  .إقليم القاهرة الكبرى والذي يشمل محافظات القاهرة والجيزة القليوبية: الحد المكاني
  .سنة 12إلى  9الطفولة المتأخرة من  القيم السياسية المناسبة لتالميذ مرحلة: الحد األكاديمي
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  :مصطلحات الدراسة
:  

ونقصد بها معيار الحكم على كل ما يؤمن به مجتمع ما مـن المجتمعـات البشـرية      
ويؤثر في سلوك أفراده، حيث إنه من خالله يتم الحكم على شخصية الطفل ومـدى صـدق   

هدافه وطموحاته وقد تكون هذه القيم إيجابية وقد انتمائه نحو المجتمع بكل أفكاره ومعتقداته وأ
تكون سلبية لكل ما هو مرغوب أو غير مرغوب فيه ويتمثلها الفرد بصـورة صـريحة أو   
ضمنية خفية تنعكس أثارها على سلوكه فتجدد مجرى حياته وتتجلى مـن خاللهـا مالمـح    

  ).134 -2005أحمد علي كنعان (شخصية 

 
موع النشاط المسرحي المعروض أمام التالميذ في المدارس حيـث تقدمـه   ويقصد به مج  

فرقة المدرسة إعماالً مسرحية بين جدران المؤسسة التعليمية لجمهور يتكون من زمالئهم وأساتذتهم 
وأولياء أمورهم وهي تعتمد على إشباع الهوايات المختلفة من تمثيل ورسم وموسيقى كل هـذا يـتم   

  ).51 - 2006نزيهة بين طالب، شنايف الحبيب (يكون مدرساً تحت إشراف مدرس قد 
  ريــــــــار النظــــــــاإلط

  المسرح المدرسي والقيم السياسية

القيمة هي كل صفة ذات أهمية العتبارات نفسية، أو اجتماعية، أو أخالقية، أو جماليـة،    
فـي المجتمـع، ووفـق     وتتسم بسمة الجماعة في االستخدام فهي تنبع من التفاعل االجتمـاعي 

تصرفات أفراده التي تحمل عناصر ثقافتهم الخاصة، كما تترتب وفـق أفضـليتهما، ومسـتوى    
ولذا ينبغي على العمل الفني المسرحي حين يقع عليه االختيار أن يكون مـن  .. أهميتها وتقديرها 

  ).43 - 2007فاطمة يوسف (أهم أهدافه ووظائفه توصيل قيمة من القيم الفاصلة ألطفالنا 
وتعتبر القيم السياسية من أهم القيم التي ينبغي أن نغرسها في نفوس أطفالنا منذ الصغر،   

ذلك ألن هذه القيمة هي التي تحدد األيديولوجية والفلسفة العامة للمجتمع، فالقيم السياسية ما هـي  
ينة كمـا أنهـا   إال انعكاس لألسلوب الذي يفكر األشخاص به في ثقافة معينة، وفي فترة زمنية مع

هي التي توجه سلوك األفراد وأحكامهم واتجاهاتهم، فيما يتصل بما هو مرغوب أو مرفوض من 
أشكال السلوك في ضوء ما يضعه المجتمع من قواعد ومعايير، فالقيم السياسية يعتبرها كثير من 

  .الباحثين إحدى المؤشرات الهامة لنوعية الحياة ومستوى الرقي والتحضر
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السياسية ال تعني بالضرورة تقديم نظريات سياسية مختلفة وقتلهـا دراسـة   إن القيم 
بل هي تعني أساساً عرض قيم بذاتها تتمثل في الحد األدني من المعـارف السياسـية   . وبحثاً

التي تشمل نظم الحكم، مع إلقاء الضوء على أبرز هذه النظم التي نسعى إلى غرسـها فـي   
حكم الديمقراطي، والديمقراطية أساساً تعني حكم الشـعب  عقول ونفوس أطفالنا وهو نظام ال

 Demasمشتق من الكلمة اليونانية  Demacrathyعن طريق الشعب ومصطلح الديمقراطية 
 Atigarchyومعناها السلطة على عكس ما يطلق عليه حكم األقلية  Kmatiaوتعني الشعب 
يكون هناك اختيار حر ألولى إنه ال وجود للديمقراطية دون أن  Mamarchyأو حكم الفرد 

األمر ودون أن يكون في استطاعه األغلبية أن تضع حد لسلطان أي حاكم ال تمنحه ثقتها أو 
والديمقراطية ال يمكن تحقيقها إال من ) 61 -2004عبد المجيد شكري (تسحب منه هذه الثقة 

د كبيـر مـن   خالل ممارسات ديمقراطية تتمثل في حرية الرأي واحترام الرأي اآلخر وعـد 
  .الحريات مثل حرية التعبير وحرية العقيدة نص عليها الدستور وميثاق حقوق اإلنسان

كما جاء السالم بالعديد من القيم السياسية الرئيسية التي لها شأن كبير فى حياة اإلنسان 
هـا  وهذه القيم الرئيسية التى أعالها اإلسالم كانت كلها من أجل كرامة الفرد وقوة المجتمع ومن

اسماعيل عبدالفتاح (  –الشورى  –التسامح  –اإلنتماء  –األمن  –اإلخاء  –المساواة  –الحرية 
أيضاً يؤكد الدستور المصري على القيم السياسية السائدة داخـل المجتمـع   ) 105ص ، 2001

وهذا يؤكد ترابط الدستور بالواقع اإلجتماعي للمجتمـع وبتحليـل مـواد الدسـتور     ، المصري
 –العدالـة   –م التوصل إلى مجموعة من القيم السياسية الرئيسـة وهـى الحريـة    المصري ت

  ).214، ص 1988اسماعيل عبدالفتاح . ( الوحدة الوطنية –اإلنتماء  –المساواة
  .وقد قامت الدراسة الحالية بإشتقاق القيم السياسية من هذه المصادر    

لرئيسـية فـي توصـيل القـيم     هذا ويعد المسرح المدرسي واحداً من أهم الوسائل ا  
السياسية لألطفال، ذلك ألنه لديه القدرة على مخاطبة عقل ووجدان التالميذ، فهو يقـدم لهـم   
متعة اللعب والخيال، واإلثارة بطريقة فنية درامية جذابة، وفي الوقـت نفسـه يحمـل فـي     

لة دون مضامينه وموضوعاته منظومة من القيم السياسية يستطيع الطفل أن يتعلمهـا بسـهو  
وعظ أو إرشاد أو توجيه على نحو نابض بالحياة من خالل شخصيات متحركة على خشـبة  

  .المسرح األمر الذي يجعله  وسيلة هامة من وسائل تربية الطفل وتنمية شخصيته
وتؤدي الشخصيات الدرامية التي تمتلك القدرة على التأثير في جمهور المشـاهير مـن     

وتوصيل القيم السياسية ذلك ألنها تمثل النموذج والقدوة  إذا ما أحسن األطفال دوراً هاماً في نقل 
اختيارها وتوظيفها في الدراما بما يحقق التأثير الفعال على شخصية الطفل وذلك من خالله الحالة 
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االندماجية التي يكون عليها الطفل أثناء عملية المشاهدة هذه الحالة والتفاعل مع كـل مـا نقولـه    
شخصية لها تأثيرها على الطفل المتلقى ولذلك البد أن تكون هذه الشخصيات سوية وتصدر عن ال

ليس لديها عيوب خلقية، ممثلة للنوع وليست فردية في قصور لها ونعني بذلك أن تكـون هـذه   
الشخصيات نمطية أي نموذجية بالنسبة للسلوك الذي تمثله بتمتع بالحس الفكاهي الذي يحقق نوعاً 

  ).30 - 2000كمال الدين حسين (ثارة ويكسر جمود وملل القيمة من التشويق واإل
والكاتب الناجح هو الذي يستطيع أن يحقق نوعاً من التعاطف بين قرائه ومشـاهديه    

وبين بعض الشخصيات المحبوبة وذلك بصورة تصنع األطفال وتستهديهم سواء كانت هـذه  
طفال ال يتأثرون باألفكـار التـي   الشخصيات آدمية أو حيوانية، أو عرائس أو جمادات واأل

تطرحها األعمال المسرحية فحسب بل إنهم يتعلمون من أنماط السلوك التي يجـب أن تتخـذ   
    .وقواعد األخالق التي يؤمنون بها في كل موقف جديد

   ةـــــــــة التحليليـــــــــالدراس

  اـــــــــج وتفسيرهـــــــــنتائ

  : ةـــــــــمقدم
عينـة   –لدراسة إلى عرض نتائج تحليل مضمون النصوص المسرحية تهدف هذة ا  
  .والمقدمة لتالميذ مرحلة التعليم األساسي –الدراسة 

1 
  

 
 

   
      

 50 21.5 30 12.93 80 34.48 
 25 10.77 17 7.32 42 18.10 
 35 15.08 21 9.05 56 24.13 
 17 7.32 8 3.44 25 10.77 

 14 6.03 6 2.58 20 8.62 
 6 2.58 2 1.861 8 3.44 
       

   1 0.43 1 0.43 
 147 63.36 85 36.64 232 100 
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1:  
ظهرت قيمة العدل لتحتل الترتيب األول بين القيم السياسية األخرى بإجمالي تكـرار    

بينما ظهرت من خالل التحليل الكمي للنصوص المسرحية عينة %) 34.48(مرة بنسبة ) 80(
مـرة بنسـبة   ) 30(ومن خـالل التحليـل الكيفـي    %) 21.5(بنسبة ) 50(الدراسة بتكرار 

)12.93.(%  
بينما %) 24.13(مرة بنسبة )56(قيمة الحرية جاءت في الترتيب الثاني بإجمالي تكرار  -2

ومـن  % 15.081) 35(ظهرت من خالل التحليل الكمي للنصوص المسرحية بتكرار 
  %).9.05مرة بنسبة ) 21(خالل التحليل الكيفي 

بينمـا  ) 18.10(مرة بنسـبة  ) ع2(النتماء في الترتيب الثالث بإجمالي تكرار جاء قي ا -3
%) 10.77(بنسـبة  ) 25(ظهرت من خالل التحليل الكمي للنصوص المسرحية بتكرار 

  %).7.32(مرة بنسبة ) 17(ومن خالل التحليل الكيفي 
بينما %) 10.77(مرة بنسبة ) 25(في الترتيب الرابع جاءت قيمة السالم بإجمالي تكرار  -4

ومن %)7.32(بنسبة ) 17(ظهرت من خالل التحليل الكمي للنصوص المسرحية بتكرار 
  %).3.44(مرة بنسبة ) 8(خالل التحليل الكيفي 

%) 8.62(مرة بنسـبة  ) 20(في الترتيب الخامس جاءت قيمة المشاركة بإجمالي تكرار  -5
بنسـبة  ) 2.014(كـرار  بينما ظهرت من خالل التحليل الكمي للنصوص المسرحية بت

  ).2.58(مرة بنسبة ) 6(ومن خالل التحليل الكيفي ) 6.03(
بينما ) 3.44(مرة بنسبة ) 8(وفي الترتيب السادس جاءت قيمة المساواة بإجمالي تكرار  -6

ومـن  ) 2.58(بنسبة ) 6(ظهرت من خالل التحليل الكمي للنصوص المسرحية بتكرار 
  ).1.86(بة مرة بنس) 2(خالل التحليل الكيفي 

) 0.431(مرة بنسـبة  ) 1(وفي الترتيب السابع جاءت قيمة الديمقراطية بإجمالي تكرار  -7
) 0.43(مرة بنسبة ) 1(بينما من خالل التحليل الكمي بينما ظهرت خالل التحليل الكيفي 

ومن خالل النتائج السابقة تجد الدراسة أن القيم السياسية المتضمنة في نصوص المسرح 
 –االنتمـاء   –الحرية  –العدل (ظهرت مرتبه كالتالي ) عينة الدراسة(ي المحللة المدرس
  ).الديمقراطية –المساواة  –المشاركة  –السالم 

ونرى الدراسة أن ظهور هذه القيم بنسبة عالية يؤكد على اهتمام الكاتب بضـرورة    
 (Carling -2004)من غرس هذه القيم وتنميتها عند األطفال وهذا ما أكدت عليه دراسة كالً 

  .(Havy -2006)ودراسة 
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 14 4.8 25 8.6 15 5.2 54 18.75 

 30 10.4 27 9.3 18 6.2 65 22.56 
 15 5.2 14 4.8 21 7.2 50 17.36 
 4 1.3 16 5.5 5 1.7 25 8.68 

 12 4.1 10 2.14 4 1.3 26 9.02 
 7 2.4 25 8.6 3 1.0 35 12.15 
 5 1.7 3 1.0 2 0.6 10 3.47 

 2 0.6 5 1.7 6 2.0 13 4.51 
 89 3.09 125 43.4 74 25.7 288 100 

أظهرت نتائج التحليل أن كل القيم السياسية في النصوص المسرحية تـم عرضـها   
 خالل الحوار بين الشخصيات، تم من خالل التعبير الصريح عن القيمة، وأخيراً من خـالل 
سرد المواقف واألحداث ويوضح الجدول التالي ظهور كل قيمة من خالل الطـرف الثالثـة   

  .السابقة بنسب متفاوتة
وتـم  %) 22.56(مرة بنسبة ) 65(جاءت قيمة االنتماء في الترتيب األول بإجمال تكرار  -1

ومـن  %) 10.4(بنسبة % 30عرض القيمة من خالل سرد المواقف واألحداث لتكرار 
ومن خـالل التعبيـر   %) 9.3(مرة بنسبة ) 27(وار بين الشخصيات بتكرار خالل الح

  %).6.2(مرة بنسبة ) 18(الصريح بتكرار 
بينمـا  %) 18.75(وفي الترتيب الثاني جاءت قيمة العدل من خالل سرد المواقف بنسبة  -2

%) 4.18بنسـبة  ) 14(ظهرت قيمة العدل من خالل سرد المواقف واألحداث بتكـرار  
ومن خـالل التغييـر   %) 8.6(بنسبة ) 25(ل الحوار بين الشخصيات بتكرار ومن خال

  %).5.2(بنسبة ) 15(الصريح بتكرار 
بينما ) 17.36(مرة بنسبة ) 5: 1وفي الترتيب الثالث جاءت قيمة الحرية بإجمالي تكرار  -3

ومـن خـالل   ) 5.2(بنسـبة  ) 15(ظهرت من خالل سرد المواقف واألحداث بتكرار 
ومن خالل التعبير الصريح بتكرار ) 4.8(بنسبة ) 14(ن الشخصيات بتكرار الحوار بي

  ).7.2(بنسبة ) 21(
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بينما ) 12.5(مرة بنسبة ) 35(وفي الترتيب الرابع جاءت قيمة المساواة بإجمالي تكرار  -4
ومن خالل الحوار ) 2.4(بنسبة ) 7(ظهرت من خالل سرد المواقف واألحداث بتكرار 

) 3(ومن خالل التعبير الصـريح بتكـرار   ) 8.6(بنسبة ) 25(رار بين الشخصيات بتك
  ) .1.0بنسبة 

بينمـا  ) 9.02(بنسبة ) 26(وفي الترتيب الخامس جاءت قيمة المشاركة بإجمالي تكرار  -5
ومـن خـالل   %) 4.1(بنسبة ) 12(ظهرت من خالل سرد المواقف واألحداث بتكرار 

ومن خالل التعبيـر الصـريح    %) 2.14(بنسبة ) 10(الحوار بين الشخصيات بتكرار 
  %).1.3(بنسبة ) 4(بتكرار 

بينمـا  ) 8.68(بنسـبة  ) 25(وفي الترتيب السادس جاءت قيمة السالم بإجمالي تكـرار   -6
ومن خالل الحوار ) 1.3(بنسبة ) 4(ظهرت من خالل سرد المواقف واألحداث بتكرار 

التعبير الصريح بتكـرار   ومن خالل) 5.5(مرة بنسبة )( 16(بين الشخصيات بتكرار 
  ).1.7(بنسبة ) 5(

بينمـا  ) 4.51(مـرة بنسـبة   ) 13(وفي الترتيب السابع جاءت قيمة الديمقراطية بتكرار  -7
ومن خـالل  ) 0.6(مرة بنسبة )  2(ظهرت من خالل سرد المواقف واألحداث بتكرار

بتكـرار  ومن خالل التعبير الصريح ) 1.7(بنسبة ) 5(الحوار بين الشخصيات بتكرار 
  )2.0(بنسبة ) 6(

بينما ظهـرت  ) 3.47(مرة بنسبة ) 10(وفي الترتيب الثامن جاءت قيمة المبادرة بتكرار  -8
ومن خالل الحوار بـين  ) 1.7(بنسبة ) 5(من خالل سرد  المواقف واألحداث بتكرار 

بنسبة ) 2(ومن خالل التعبير الصريح بتكرار %) 1.0(بنسبة ) 3(الشخصيات بتكرار 
)0.6%.(  

تجد الدراسة أن طريقة عرض القيمة تؤثر في معرفة وتقبل األطفال لهذه القيمة فمثالً   
عرض القيمة لألطفال في مراحل الطفولة المختلفة تختلف عنها في مرحلة المراهقة وعنهـا  
عند البالغين أما بالنسبة لألطفال نجد أن عرض القيمة يفضل أن يكون من خـالل التعبيـر   

يمة، ثم من خالل الحوار الدرامي بين الشخصيات وأخيراً من خـالل سـرد   الصريح عن الق
المواقف واألحداث أو من خالل التنوع بينهما، حتى ال يشعر الطفل بالملـل والضـيق مـن    

  .الطريقة التي يتم من خاللها العرض
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 20 5.3   100 26.5 120  

 40 10.6   20 5.3 60  
 31 8.2   25 6.6 56  
 20 5.3   108 4.7 38  

 50 12.12   12 3.1 62  
     16 4.2 16  
     19 5.0 19  

     6 1.5 6  
 161 42.7   216 57.3 377 100 

لف بين روح التأييد للقيم والمحايدة يتضح من الجدول السابق وجود تنوع لموقف المؤ  
  .التامة، ولم تظهر للمؤلف روح المعارضة لهذه القيم

قيمة العدل احتلت الترتيب األول وكان موقف المؤلف فيها محايـد، ونجـد أن معظـم     -1
النصوص المسرحية التي تم تحليلها خلت تماماً من أي إشارة لموقف المؤلف من هـذه  

ولم تظهر روح المعارضة لها، ولكن ظهر روح التأييد لها %)  20(القيمة بنسبة تكرار 
  %).4(بنسبة متقاربة من المحايدة للمؤلف بنسبة تكرار 

جاءت قيمة االنتماء في الترتيب الثاني وظهر للمؤلف موقف التأييد لهذه القيمة فـي بعـض    - 2
ص المسرحية ولم تبد روح المعارضة لها في أي من النصو%) 16(النصوص بنسبة تكرار 

  %).4(المحللة ولكن في البعض اآلخر لم تظهر للمؤلف أي موقف من القيمة بنسبة تكرار 
وفي الترتيب الثالث جاءت فيه الحرية فقد ظهرت للمؤلف روح التأييد لها بنسبة تكـرار   -3

ولم تظهر للمؤلف روح المعارضة لها ولكن خلت بعض النصوص مـن أيـة   %) 7.8(
  %).6.2(ف من قيمة الحرية وذلك بنسبة تكرار إشارة لموقف المؤل

وفي الترتيب الرابع نجد قيمة السالم حيث ظهر للمؤلف وموقف التأييد لها بنسبة تكرار  -4
ولكن أحياناً نجد خلو النصوص من أي إشارة لموقف المؤلف تجاه السالم بنسـبة  %) 4(

  %).9.2(تكرار 
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يث نجد موقف التأييد منها من قبل المؤلـف  وفي الترتيب الخامس نجد قيمة المشاركة ح -5
  %).11.4(ومحايد بنسبة تكرار %) 1(بتكرار 

أما عن قيمة المساواة، المبادرة، الديمقراطية، فنجد موقف المؤلف من هذه القـيم غيـر    -6
مؤيد لها وكذلك غير معارض ولكن تخلو المسرحيات التي تم تحليلها مـن أي إشـارة   

%) 5.2(لقيمة المساواة، %) 1.10(القيمة وذلك بنسبة تكرار لموقف المؤلف تجاه هذه 
  .لقيمة الديمقراطية) 1.2(لقيمة المبادرة 

يظهر موقف المؤلف من القيمة أساساً جوهرياً من تقبل الطفل لهذه القيمة أو رفضها   
ومن هنا تأتي أهمية موقف المؤلف من عرض القيمة السياسية، فنجد أن موقف المؤلف سواء 

ح التأييد للقيمة أو روح المعارض لها، أو عدم وضـوح الموقـف سـواء بالتأييـد أو     برو
المعارضة يؤثر على فعالية القيمة ذاتها وتأثيرها في نفوس األطفال ومن هنا يوصى الباحث 

  .  بضرورة وضوح موقف المؤلف الدرامي من القيم السياسية
4 

 
 

 
 

 
    

        
 12 2.4 30 6 50 1   

 8 1.6 33 6.6 25 5   
 15 3 23 4.6 8 1.6   
 2 0.4 30 6 28 5.6   

 22 4.4 21 4.2 6 1.2   
 20  9 1.8 20 4   

   4 0.8 20 4   
   3 0.6 3 0.6   

         

ثم على لسـان  %) 10(ظهرت قيمة العدل على لسان مجموعة من الكبار بنسبة تكرار  -1
وأخياراً على لسان مجموعـة  %) 6(مجموعة من الشباب بنسبة تكرار متفاوتة وكانت 

  %)2.4(األطفال بنسبة تكرار من 
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قيمة اإلنتماء في النصوص المسرحية على لسان مجموعة من الشـباب بنسـبة تكـرار     -2
%) 5(ثم ظهرت على لسان مجموعة من الشخصيات الكبيرة بنسـبة تكـرار   %) 6.6(

  %).1.6(وأخيراً تأتي على لسان مجموعة من األطفال الصغار بنسبة تكرار 
ثم %) 4.6(جاءت على لسان شخصيات من الشباب بنسبة تكرار أما قيمة الحرية ف - 3

ومجموعة من الكبار بنسبة %) 30(على لسان مجموعة من األطفال بنسبة تكرار 
  ) .1.6(تكرار 

وتأتي قيمة السالم لتتفوق نسبة ظهورها على لسان مجموعة من الشـباب بنسـبة    - 4
على لسان األطفال بنسبة و%) 5.6(وعلى لسان الكبار بنسبة تكرار %) 6(تكرار 
  %).0.4(تكرار 

.. وعلى لسـان  %) 4.4(جاءت قيمة المشاركة لتطهر على لسان األطفال بنسبة تكرار  -5
  %).1.2(وعلى لسان الكبار بنسبة تكرار %) 4.20(بنسبة تكرار 

تظهر قيمة المساواة لتتساوى نسب ظهورها على لسان مجموعة من األطفـال والكبـار    -6
ثم على لسان مجموعة من الشباب بنسـبة تكـرار   %) 4(ار متساوية قدرها بنسبة تكر

)1.8.(%  
تأتي قيمة المبادرة لتظهر في النصوص المسرحية على لسان مجموعة الكبـار بنسـبة    -7

  %).0.8(تليها في الظهور على لسان مجموعة من الشباب بنسبة تكرار %) 4(تكرار 
ر على لسان مجموعة من الشباب والكبار بنسبة تكرار أخيراً تأتي قيمة الديمقراطية لتظه -8

  .ولم تظهر على لسان أي مجموعة من األطفال%) 0.6(متساوية 
5 

–– 
 

 
    

        
 52 90 53 9.2 15 2.6   

 34 5.9 47 8.2 19 3.3   
 18 3.1 42 7.3 10 1.7   
 23 4.0 35 6.1 14 2.4   

 20 3.4 38 6.6 8 1.3   
 8 1.3 40 6.8     
 3 0.05 20 3.4 6 1.0   

 2 0.3 5 0.8     
 160 27.9 34 59.4 72 12.7 572  
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من خالل الجدول السابق أن النسب األعلى  لظهور القيم السياسية تأتي مـن   يتضح
  .خالل اللغة الفصحى المبسطة تليها اللغة الفصحى وفي النهاية اللهجة العامية

تليها في الظهور اللغـة  %) 9(ار فقيمة العدل ظهرت باللغة الفصحى المبسطة بنسبة تكر §
  %).2.60(وأخيراً باللهجة العامية بنسبة %) 9.2(الفصحى بنسبة تكرار 

أما قيمة االنتماء فقد ظهرت على لسان شخصيات تتحدث باللغة الفصحى المبسطة بنسبة  §
%) 5.9(يليها في الظهور شخصيات تتحدث باللغـة الفصـحى بنسـبة    %) 8.2(تكرار 

  %).3.3(العامية بنسبة  وأخيراً باللهجة
تظهر قيمة الحرية الفصحى ليتميز ظهورها على لسان شخصيات تتحدث اللغة العربيـة   §

يليها في الظهور شخصـيات تتحـدث باللغـة    %) 7.3(الفصحى المبسطة بنسبة تكرار 
وأخيراً  شخصيات تتحدث باللهجة العامية بنسبة %) 3.1(العربية الفصحى بنسبة تكرار 

  ).%1.7(تكرار 
%) 6.1(وتأتي قيمة السالم على لسان شخصيات تتحدث بالفصحى المبسطة بنسبة تكرار  §

وأخيراً شخصيات تتحـدث  %) 4.0(يليها في الظهور شخصيات تتحدث بالفصحى بنسبة 
  %).2.4(باللهجة العامية بنسبة 

أما قيمة المشاركة فظهرت على لسان شخصيات تتحدث باللغة العربية الفصحى المبسطة  §
يليها في الظهور شخصيات تتحـدث بالفصـحى بنسـبة تكـرار     %) 6.6(نسبة تكرار ب
  %).1.3(وأخيراً اللهجة العامية بنسبة %) 3.4(
وتظهر قيمة المساواة على لسان شخصيات تتحدث بالفصحى المبسـطة بنسـبة تكـرار     §

بينمـا اختفـت   %) 1.3(يليها شخصيات تتحدث باللغة العربية الفصحى بنسبة %) 6.8(
  .بة الشخصيات التي تتحدث باللهجة العاميةنس
يليهـا  %) 3.4(ونجد قيمة المبادرة للشخصيات التي تتحدث بالفصحى المبسطة بلغت نسبتها  §

  %).0.05(وأخيراً بالفصحى بنسبة %) 1.0(شخصيات تتحدث باللهجة العامية بنسبة 
%) 0.8(ة أما قيمة الديمقراطية فظهرت على لسان شخصيات تتحدث بالفصحى المبسط §

وأخيراً لم تظهر شخصـيات تتحـدث   %) 0.3(يليها شخصيات تتحدث بالفصحى بنسبة 
  .باللهجة العامية

مما سبق يتضح أن الدراسة ركزت في عرضها للقيم السياسية على استخدام اللغـة    
العربية الفصحى المبسطة وذلك في استخدام لغة المضمون ثم جـاءت بعـدها النصـوص    

خدمت اللغة العربية الفصحى في الترتيب الثاني وأخيراً كـان اسـتخدام   المسرحية التي است
  ).2004هشام سعد (لذا تتفق نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسة . اللهجة العامية
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 10 2 3 0.6 10 2   5 2 28  
 12 2.4  1.6 12 2.4   2 4 32  
 17 3.4 2 0.4 3 0.6   2 4 24  
 5 1   1 0.2     6  

 5 1 3 0.6 4 0.8 1 0.2   13  
 1 2         1  

 2 0.4         2  
             

 52  16  27  1  9  105  

جاءت قيمة العدل لتظهر على لسان مجموعة من الشخصيات الحيوانية وعلـى لسـان    -1
لى لسان مجموعة مـن  تم ع%) 2(مجموعة من العرائس بنسب تكرار متساوية قدرها 

وأخيراً على لسان شخصيات أخرى مختلفة بنسبة تكـرار  %) 0.6(الطيور بنسبة تكرار 
)1.(%  

ظهرت قيمة االنتماء على لسان مجموعة من الحيوانات والعرائس المختلفة بنسب تكرار  -2
وأخيـراً  %) 1.6(ثم على لسان شخصيات من الطيور بنسبة تكـرار  %) 3.4(متساوية 
  %).0.4(ن مجموعة من الشخصيات المختلفة بنسبة تكرار على لسا

ثم على لسـان  %) 3.4(ظهرت قيمة الحرية لتأتي على لسان شخصيات حيوانية وبنسبة  -3
وأخيراً يتساوى ظهورها على لسان مجموعة من الطيور %) 0.6(العرائس بنسبة تكرار 

  %).0.4(والكائنات األخرى بنسبة تكرار 
ثـم علـى لسـان    %) 1(م على لسان مجموعة من الطيور بنسبة تكرار تأتي قيمة السال -4

ولم تظهر على لسان أي شخصيات أخرى %) 0.2(مجموعة من العرائس بنسبة تكرار 
  .خالل النص المسرحي

ثـم  %) 1(ظهرت قيمة المشاركة لتأتي على لسان مجموعة من الحيوانات بنسبة تكرار  -5
وأخيراً على لسان مجموعة من %) 0.8(تكرار على لسان مجموعة من العرائس بنسبة 

  %).0.6(الطيور بنسبة 
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أما قيمة المساواة فاقتصر ظهورها من خالل مجموعة من الشخصيات الحيوانية بنسـبة   -6
  .ولم تظهر على لسان أي شخصية أخرى%) 0.2(تكرار 

ية فقط جاءت قيمة المبادرة واقتصر ظهورها على لسان مجموعة من الشخصيات الحيوان -7
  .ولم تظهر قيمة المبادرة على لسان أي شخصية أخرى%) 0.4(بنسبة تكرار 

أما قيمة الديمقراطية لم تظهر على لسان أي شخصية من الشخصيات السابقة حيـث إن   -8
فقط وظهرت مـن  %) 0.6(وبنسبة ) 3(ظهورها في النصوص المسرحية كان بتكرار 

  .خالل الشخصيات البشرية فقط
ضح أن ظهور القيم السياسية في محملها كان مـن خـالل النصـوص    مما سبق يت  

المسرحية على لسان مجموعة من الشباب ثم على لسان مجموعة من الكبار ثم على لسـان  
مجموعة من العرائس وأخيراً على لسان مجموعة من الطيور وتتق نتائج هذه الدراسة مـع  

  ).2004هشام عبد الحميد (دراسة 
7 

  
 
 

   

      
        

 80 12.4 77 11.9 28 4.3   
 64 9.9 65 10.1 21 3.2   
 45 7.0 54 8.4 7 1.0   
 38 5.9 38 5.9     

 17 2.6 27 4.2 12 1.8   
 15 2.3 18 2.8     
 8 1.2 9 1.4     

 7 1.0 6 0.9 3 0.46   
 274 42.6 297 46.2 71 11.2 642  
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  :الجدول السابق ما يلي ليتضح من خال
أن شكل الصراع السائد في عرض القيم السياسـية داخـل النصـوص المسـرحية       

والمقدمة لطفل مرحلة الطفولة المتأخرة هو صراع يجمع بين رغبتين داخل الفـرد، وبـين   
  .مجموعة أفراد وهذا أقرب إلى الطفل في هذه المرحلة العمرية

فـي شـكل صـراع    ) عينة الدراسة(ص المسرحية ظهرت قيمة العدل من خالل النصو -1
وصراع خارجي بين مجموعـة  %) 12.4(داخلي بين رغبتين داخل الفرد بنسبة تكرار 

  %).4.3(وأخيراً بين الفرد والمجتمع بنسبة %) 11.9(من األفراد بنسبة تكرار 
ن بنسب متفاوتـة  وتأتي قيمة االنتماء لتؤكد على تعدد أشكال الصراع مثلها مثل قيمة العدل ولك - 2

وصراع خارجي بـين  %) 9.9(فتظهر في شكل صراع داخلي بين رغبتين داخل الفرد بنسبة 
  %).3.2(وصراع بين الفرد والمجتمع بنسبة %) 10.1(مجموعة من األفراد بنسبة 

أما قيمة الحرية فقد جاء نوع الصراع فيها داخلي أي بين رغبتين داخل الفـرد بنسـبة    -3
وبين الفرد والمجتمع %) 8.4(ارجي بين مجموعة من األفراد بنسبة وخ%) 7.0(تكرار 
  %).1.0(بنسبة 

ويظهر نوع الصراع في قيمة السالم في  شكل صراع داخلي بين رغبتين داخل الفـرد   -4
ولم تظهر بين %) 5.9(وخارجي بين مجموعة من األفراد بنسبة %) 5.9(بنسبة تكرار 

  الفرد والمجتمع بأي بنسبة 
تي قيمة المشاركة حيث يظهر فيها تعدد أشكال الصراع وتنوعه ما بين صراع داخلي وتأ -5

ثم صراع خارجي بين مجموعة مـن األفـراد   %) 2.6(بين رغبتين داخل الفرد بنسبة 
  %).1.8(وبين الفرد والمجتمع بنسبة %) 4.2(بنسبة 

بتين داخـل الفـرد   أما قيمة المساواة فقد ظهر فيها نوعين من الصراع الداخلي بين رغ -6
بينمـا اختفـى   %) 2.8(وصراع خارج يبين مجموعة من األفراد بنسبة %) 2.3(بنسبة 

  .شكل الصراع بين الفرد والمجتمع
وقيمة المبادرة وقد جاء الصراع فيها نوعين وهما صراع داخلي بين رغبتين داخل الفرد  -7

  %).1.4(وخارجي بين مجموعة من األفراد بنسبة %) 1.2(بنسبة 
وقيمة الديمقراطية وقد ظهر فيها الصراع بتعدد أشكاله وأنواعه ما بين صراع داخلـي   -8

وصراع خارجي بين مجموعة من األفراد بنسبة %) 1.0(بين رغبتين داخل الفرد بنسبة 
  %).0.46(وبين الفرد والمجتمع بنسبة %) 0.9(تكرار 
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المسرحية في شـكل   وتجد الدراسة أن ظهور القيم السياسية في مضمون النصوص  
بين (ثم في شكل صراع داخلي ) بين مجموعة أفراد، وبين الفرد والمجتمع(صراع خارجي 

يتفق مع خصائص المرحلة العمرية لطفل هذه المرحلة حيث أن الطفل ) رغبتين داخل الفرد
 ال يستطيع أن يدرك الصراع الداخلي بين رغبتين داخل الفرد وبالتالي ال يفهم أو يتقبـل أي 
قيمة فرد من خالل هذا النوع من الصراع ولكن من الواضح أن الصراع الخـارجي سـواء   

  .كان بين مجموعة أفراد أو بين الفرد والمجتمع يدركه الطفل في هذه المرحلة العمرية
8 

  
  

 
  

     
           
 28 5.6 92 18.4 56 11.2 24 4.8 40 8 

 28 5.6 72 14.4 36 7.2 48 9.6 16 3.2 
 30 6 40 8 21 4.2 36 7.2 13 2.6 
   66 13.2 26 5.2 19 3.8 21 4.2 

   62 12.4 33 6.6 29 5.8   
   50 10 26 5.2 24 4.8   
 11 2.2 15 3 14 2.8 12 2.4   

 3 0.6 3 0.6 3 0.6     
 100 20 400 80 215 43 192 38.4  18.6 

  ) 8( بيانات الجدول  يتضح من خالل تحليل
أن النصوص المسرحية المقدمة لطفل مرحلة التعليم األساسي اعتمدت في عـرض    

أسلوب حل الصراع المحمل بالقيم السياسية على األسلوب الجماعي فجميـع القـيم ومنهـا    
تفوق فيها أسلوب ) السالم –المساواة  –المشاركة  –المبادرة  –العدل  –الحرية  –االنتماء (

الصراع المستخدم في عرضها باألسلوب الجماعي عنه باألسلوب الفردي باستثناء قيمـة  حل 
فقد تساوى ظهور أسلوب حل الصراع المستخدم في عرضها باألسلوب الفردي ) الديمقراطية(

والجماعي معاً إن األسلوب السلمي هو األسلوب السائد في حل الصراع المستخدم في عرض 
  .يليه استخدام العنف وأخيراً باستخدام التظاهرالقيم السياسية للطفل، 



 القيم السياسية المتضمنة في نصوص المسرح المدرسي 
  

  94  

فقيمة العدل جاءت في النصوص المسرحية لتظهر أسلوب حل الصراع المستخدم فيهـا   -1
وتظهر %) 5.6(وأسلوب فردي بنسبة تكرار %) 18.4(على شكل جماعي بنسبة تكرار 

لطـرق  أسلوب حل الصراع المستخدم في عرض قيمة العدل بطريقة سلمية أكثر مـن ا 
وأخيراً باستخدام %) 8(يليها باستخدام التظاهر بنسبة تكرار %) 11.2(األخرى بتكرار 

  %).4.8(العنف بنسبة تكرار 
تأتي قيمة االنتماء ليظهر أسلوب حل الصراع المستخدم فيها باألسلوب الجماعي بنسـبة   -2

طريقـة  وأسلوب حل الصراع ب%) 5.6(وبأسلوب الفردي بنسبة تكرار %) 4.4(تكرار 
وأخيراً باسـتخدام  %) 7.2(وباستخدام العنف بنسبة تكرار %) 9.6(سليمة بنسبة تكرار 

  %).3.2(التظاهر بنسبة تكرار 
تظهر قيمة الحرية لتؤكد النتيجة السابقة، فيظهر أسلوب حل الصراع بصورة جماعيـة   -3

الصراع ويختلف أسلوب حل %) 6(وباألسلوب الفردي بنسبة تكرار %) 8(بنسبة تكرار 
يليـه  %) 7.2(المستخدم في قيمة الحرية فيظهر أوالً باستخدام العنف بنسـبة تكـرار   

  %)2.6(وأخيراً باستخدام التظاهر بنسبة تكرار %) 4.2(األسلوب السلمي بنسبة تكرار 
تظهر قيمة السالم لتمثيل أسلوب حل الصراع المستخدم لها في شـكل جمـاعي بنسـبة     -4

الصراع المستخدم في عرض قيمة السالم بطريقة سلمية بنسبة وتم حل %) 13.2(تكرار 
وأخيراً باستخدام العنـف  %) 4.2(يليه باستخدام التظاهر بنسبة تكرار %) 5.2(تكرار 

  %).3.8(بنسبة تكرار 
أما قيمة المشاركة فيقتصر ظهور أسلوب حل الصراع المستخدم في عرضها بأسـلوب   -5

هر أسلوب حل الصراع المستخدم فـي شـكل   وظ%) 12.4(جماعي فقط بنسبة ظهور 
ولـم تظهـر   %) 5.8(يليه باستخدام العنف بنسبة تكـرار  %) 6.6(سلمي بنسبة تكرار 

  .باستخدام التظاهر في أي نص من النصوص المسرحية
تظهر قيمة المساواة في النصوص المسرحية من خالل شكل صراع يتصف باألسـلوب   -6

%) 10(فظهرت بشكل جماعي بنسبة تكـرار  . يالجماعي فقط ولم يظهر في شكل فرد
وظهر بأسلوب حل الصراع المستخدم في عرض قيمة الصراع في شكل سلمي بنسـبة  

ولم يظهـر أسـلوب حـل    %) 4.8(يليه باستخدام العنف بنسبة تكرار %) 5.2(تكرار 
  .الصراع المستخدم في عرض قيمة المساواة باستخدام التظاهر

رب ظهور أسلوب حل الصراع المستخدم فيها بأسلوب جماعي من أما قيمة المبادرة يتقا -7
وبأسلوب فردي بنسـبة  %) 3(األسلوب الفردي؛ فظهرت بأسلوب جماعي بنسبة تكرار 
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ويظهر أسلوب حل الصراع المستخدم في عرض هذه القيمة في شـكل  %) 2.2(تكرار 
ولـم يظهـر    %)2.4(يليه باستخدام العنف بنسبة تكـرار  %) 2.8(سلمي بنسبة تكرار 

  .أسلوب الصراع المستخدم في عرض قيمة المبادرة باستخدام التظاهر إطالقاً
كذلك تظهر قيمة الديمقراطية ليتساوى أسلوب حل الصراع المسـتخدم فـي عرضـها     -8

وكان أسـلوب حـل   %) 0.6(بأسلوب فردي وجماعي معاً بنسب تكرار متساوية قدرها 
أمـا  % 0.6خدام التظاهر بنسبة تكرار متساوية الصراع الممثل لها بطريقة سلمية واست

من حيث أسلوب حل الصراع المستخدم في عرض القيم فأظهرت نتائج الدراسة أن القيم 
كانت مـن خـالل أسـلوب    ) عينة الدراسة(السياسية الواردة في النصوص المسرحية 

ى وتـر . وبطريقة سلمية، يليه أسلوب فردي وباستخدام العنف ثـم التظـاهر  . جماعي
الدراسة أن طفل مرحلة التعليم األساسي يميل إلى المشاركة والتعـاون وهنـا خاطـب    
المضمون طبيعة المرحلة العمرية المناسبة للطفل وبالتالي يستطيع الطفل تقبـل القيمـة   

  .السياسية المعروضة ويفهم أن أسلوب الحل يأتي بطريقة جماعية تعاونية

  :مدى االستفادة من إجراء هذه الدراسة
تناولت الدراسة العديد من القيم السياسية التي تهم تالميذ مرحلة الطفولة المتأخرة من  -1

 عام  12 – 9سن 

طرحت الدراسة عدة توصيات ومقترحات توجه على القائمين على إعداد النصوص  -2
 .الدرامية داخل المؤسسات التعليمية 

الموضوعات والمضامين أسهمت القيم السياسية التي تناولتها الدراسة في الكشف عن  -3
 .التي تقدم داخل نشاط المسرح المدرس في المؤسسات التعليمية 

حاولت الدراسة رصد الواقع الفعلي لنشاط المسرح المدرسي من خالل تحليل عينـه   -4
من النصوص المسرحية المدرسية التي عرضت في المهرجان الختامي وعلى خشبة 

 ).القليوبية  –الجيزة  –القاهرة ( المسرح المدرسي في إقليم القاهرة الكبرى

كشفت نتائج الدراسة عن تفضيالت التالميذ في مرحلة الطفولة المتأخرة لنوعية القيم  -5
 .السياسية التي يجب أن تقدم لهم في مثل هذه المرحلة العمرية 

واكب الدراسة التغيرات واألحداث المجتمعية وخاصة السياسية التي أعقبت انبثـاق   -6
 .2013يونيه  30، 2011اير ين 25ثورتى 
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  ةـــة للدراســـج العامـــالنتائ

وجود بعض القيم السياسية المناسبة لطفل مرحلة التعليم األساسي بنسب عالية مما يؤكد  -1
على حرص المؤلف الدرامي واهتمامه على غرس القيم السياسية وتأكـدها فـي الـنص    

بينما ظهرت مـن  %) 34.48(سبة مرة بن) 80(المسرحي فجاءت العدل بإجمالي تكرار 
مرة  ) 30(ومن خالل التحليل الكيفي %) 21.5(بنسبة ) 50(خالل التحليل الكمي بتكرار 

وقيمة االنتمـاء  %) 24.3مرة بنسبة ) 56(وكذلك قيمة الحرية بإجمالي %) 12.3(بنسبة 
  %).10.77(بنسبة ) 25(وقيمة السالم بإجمالي %) 18.10(مرة بنسبة ) 42(بإجمالي 

من خالل الحـوار بـين   ) عينة الدراسة(ظهرت القيم السياسية في النصوص المسرحية  -2
الشخصيات ثم من خالل التعبير الصريح وأخيراً من خالل سرد المواقف واألحداث كمـا  

فمعظم القـيم الـواردة فـي النصـوص     ) بالمحايدة(ظهر موقف المؤلف تجاه هذه القيم 
الدراسة أي إشارة لموقف المؤلف تجاهه ثم بدا ظهـور   لم تجد) عينة الدراسة(المسرحية 

موقف المؤلف تجاه البعض اآلخر من القيم بروح التأييد لها، ولكن لم يظهـر للمـؤلفين   
  .روح المعارض ألي قيمة واردة في التحليل

ظهرت القيم السياسية من خالل النص المسرحي المقدم لطفل مرحلـة مرحلـه التعلـيم     -3
تليها مـن خـالل اللغـة العربيـة     ) الفصحى المبسطة(ل اللغة العربية األساسي من خال

  .وأخيراً عن طريق شخصيات تتحدث اللهجة العامية) الفصحى(
ظهرت القيم السياسية في النصوص المسرحية المقدمة لطفل مرحله التعليم األساسي في  -4

الفـرد  شكل صراع خارجي بين مجموعة من األفراد ثم في شكل صراع خارجي مـن  
وكان أسـلوب حـل   ) بين رغبتين داخل الفرد(والمجتمع وأخيراً في شكل صراع داخلي 

الصراع يتسم بالتعاون فظهر في شكل جماعي ثم فردي وكان بطريقة سلمية ثم باستخدام 
  .العنف وأخيراً عن طريق التظاهر
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  عـــــة المراجـــــقائم

  :ادرـــــــالمص
محافظـة   –ليف إيمان فـاروق إدارة شـبين القنـاطر    تأ –مسرحية صرخة العصافير  -1

  ) 2013. ( القليوبية
. محافظة الجيـزة  –تأليف محمد عايش، إدارة العمرانية : مسرحية سلطان آخر الزمان -2

)2014 (  
  .م 2013إعداد علي عرفة، إدارة الهرم، محافظة الجيزة : مسرحية السيف الذهبي -3
أليف شريف شمس الدين المدرسة القومية، إدارة مصـر  ت: مسرحية حكاية لم تنتهي بعد -4

  . 2014محافظة القاهرة  –الجديدة 
إعداد محمد سلطان، إدارة السيدة زينب، محافظة القـاهرة  : مسرحية كلنا عايزين صورة -5

2013.  
مسرحية أبو خريبة على التل تأليف محمد حسن سليمان مدرسة رياض الصالحين إدارة  -6

  .2013افظة القليوبية شبرا الخيمة مح

 
اتجاهات الطالب، ثقافة المواطنة في مصر، القـاهرة، مركـز   : إلهام عبد الحميد فرج  -1

  .2013األبحاث العالمي 
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األساليب األسرية في التنشئة السياسية للطفل المصري، مجلة المركز القومي : علي راشد -5

 .1996) 5(، العدد 17لثقافة الطفل المجلد 
 .2005أدب األطفال والقيم التربوية، دمشق دار الفكر : أحمد علي كنعان -6
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2007. 
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 105ص 
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The summary of study 

Prohlem of the study: 
 The problem of the study is clear in the fallceuing main question 
what are the palititcal values inualued same theatrieal texts presmtedin 
school theatre the aims of study. 
The study aims to ansmar th following of questionas : 
1- what are the political values suiralile to the children age firam 9 to 12 

years . 
2- what are the charocteras of child theatro and what are elements of its 

dramatic structwo. 
3- What are the charactess of the child dramatist and what are the 

charactess of play praronted to thin child2. 
4- What are the political values inualued the theatrical texts is sample of 

the studs presented from the shool pheare . 
Aprlied q mrartamce  
 The applied impatance of the studs in dueto its concusions, Tde 
list of political values imualned in theatrical texts. 
Methcdolegy of the study: 
 The study applies thedencrintine approach and content analy in 
syrtem to A nalysis the theatrical texts presonted to the child of the liasic 
education stage in ardes to mealise the political values somple thin study 
imccelues .  
Conclusioms of the study: 

1- the palitid values in theatrical texts are jurtice, lelonging – 
freedam reace – cooremation- equalitiy imitatine and democracy-
respectinely.  

2- mast of the political political values mentioned in the theatmicd 
texts presomted to the child of lusic education stage are said by 
agroup of male yauth as by secamdazy charactes. Political values 
are rerarely mentioned by main characters. 
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