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  القیم المتضمنة في المسرحیات المدرسیة
  
  جامعة دیالى / إبراھیم نعمة محمود                                           كلیة التربیة األساسیة . د.م.أ
  جامعة دیالى/ فاضل محمود خضیر                                                كلیة التربیة األساسیة . م
  
  

   :الخالصة 
المشøتركة بøین أعضøاء المجتمøع الجøدار الصøلب الøذي یوضøح تماسøك المجتمøع تشكل القøیم   

扳تكامل بنیتھ االجتماعیة 扳تزداد 扳حدة الشعب قوتھ مøن خøالل ترسøیخ القøیم الخیøرة 扳النبیلøة 扳تضøعف 
  . تلك الوحدة إذا انحسر مدى تلك القیم بین搬م 

  øøیخ القøøبترس àعوøøالش扳 اتøøالم المجتمعøøت معøøد أھتمøøق扳 اøø搬عبة منøøائل متشøøس扳 رøøرة عبøøیم الخی
扳سøøائل األعøøالم 扳المøøدارس 扳المنظمøøات الجماھیریøøة 扳أخøøذت المøøدارس علøøى عاتقøø搬ا األھتمøøام بøøالفرد 
كوحدة بناء في النظام االجتماعي 扳أكدت على أھمیة القیم في حیاتھ 扳في قطرنا اھتمت 扳زارة التربیة 

øةاھیم في ترسیخ القیم العربیة االصیلة مستمدة ذلك من مفøة العراقیøل扳ریعات الدøتش扳  ث扳ورøن المøم扳
  . العربي لألمة 扳اعتمدت عدة 扳سائل لتحقیق ذلك من搬ا الكتا扳 àالوسائل التعلیمیة 扳المسرح المدرسي 

扳نظøøراً لمøøا یمتلكøøھ المسøøرح مøøن أھمیøøة فøøي ترسøøیخ القøøیم ، فقøøد اصøøدرت 扳زارة التربیøøة فøøي   
سøøøرحیة 扳تنا扳لøøøت ھøøøذه النصøøøوص العدیøøøد مøøøن العøøراق ثالثøøøة اجøøøزاء مøøøن النصøøøوص اإلنشøøøادیة 扳الم
  . الخ 扳 للمراحل الدراسیة كافة .... المواضیع ، السیاسیة ، التربویة ، التاریخیة ، الدینیة 

 –النصøøوص المسøøرحیة 扳اإلنشøøادیة " بدراسøøة 扳تحلیøøل قøøام الباحثøøان فøøي ھøøذه الدراسøøة 扳قøøد   
   " .١٩٨٠الصادرة من 扳زارة التربیة في جم搬وریة العراق عام 

扳ھدفت الدراسة التعرف على انوا熬 القøیم التøي تضøمنت搬ا النصøوص المسøرحیة إضøافة الøى   
  . مدى تحقیق النصوص المسرحیة موضو熬 البحث لألھداف التربویة الموسومة 

扳بعøøد جمøøع المعلومøøات . 扳اعتمøøد الباحثøøان ان فøøي اجراءاتøøھ علøøى طریقøøة تحلیøøل المضøøمون   
على اساس تحلیل اھøداف 扳زارة التربیøة فøي القطøر العراقøي 扳عمøل 扳البیانات اعد معیار للتحلیل قائم 

على تقنین المعیار عن طریق عرضھ على خبراء 扳تøم االسøتعانة بأحøد المحللøین ألسøتخراج الثبøات ، 
كوحدة لتعøداد ظø搬ور كøل صøنف مøن " التكرار " 扳حدة للتحلیل 扳استخدام " الفكرة " كما انھ استخدام 

  . دة في المحتوى 扳زناً متسا扳یاً االصناف 扳قد اعطى لكل 扳ح
  : 扳قد توصل الباحثان الى جملة من النتائج من搬ا   

الحاجøøة الøøى عøøدد كبیøøر مøøن النصøøوص المسøøرحیة كøøي تتøøوازن مøøع حجøøم القøøیم التøøي تسøøعى  -١
 àا عند الطال搬الوزارة الى ترسیخ .  

بیة مع اعدائ搬ا التقید بمواضیع 扳افكار معینة فرضتھ طبیعة المرحلة التي تمر ب搬ا االمة العر -٢
 . 

لøøم ترتقøøى النصøøوص موضøøوعة الدراسøøة الøøى مسøøتوى القøøیم 扳األھøøداف التøøي تسøøعى إلøøى  -٣
 . ترسیخ搬ا في نفوس الجماھیر 

األھتمام بالمفردات الحیاتیøة التøي تشøكل بمجموعø搬ا قøیم تكامøل الشخصøیة 扳بنøاء الفøرد بنøاء  -٤
 . عملي صحیح 

 . لتي تسعى المدرسة الى تحقیق搬ا مساھمة بعض النصوص بترسیخ بعض القیم 扳االفكار ا -٥
  

  : أھمیة البحث 扳الحاجة إلیھ 
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أھتمøøت األدیøøان السøøما扳یة 扳كافøøة الشøøرائع فøøي بنøøاء األنسøøان بنøøاء صøøحیح ، مøøن أجøøل خدمøøة   
إنسانیة 扳حا扳لت ھذه األنظمة نشر القیم 扳األفكار التي تدعو إلى الحق 扳الخیøر 扳حøب العمøل 扳التعøا扳ن 

  الخ .... 
ذه القیم 扳األفكار سøعت الøد扳ل 扳المنظمøات الøى اعتمøاد مختلøف الوسøائل 扳من اجل ترسیخ ھ  

. لترسیخ 扳تعمیق ھذه القیم 扳االفكار ، فأنشأت المدارس 扳استخدمت 扳سائل األعالم السمعیة 扳المرئیة 
扳یعد المسرح من الوسائل الفنیة الترفی搬یة الذي یحمل رسøالة إعالمیøة للجمø搬ور ھøدف搬ا ترسøیخ بعøض 

مر扳نتø搬ا 扳دقتø搬ا الزمنیøة المناسøبة " ر 扳ذلك لخصائص搬ا التعلیمیة 扳الفنیة الجیدة من حیث القیم 扳االفكا
  ) . ٢، ص ٢١" (للعرض 扳التي دلت االبحاث على ان搬ا تؤدي الى رفع كفاءة المتعلم 

扳قøøد ا扳لøøت 扳زارة التربیøøة النشøøاط المدرسøøي اھتمامøøاً ملحوظøøاً 扳دعمøøاً فائقøøاً ، 扳ذلøøك لطبیعتøøھ   
من سیاسة 扳ادارة 扳طøرق  –التفاعل الحي بین المكونات الداخلیة للنظام التربوي " ث التربویة من حی

扳أخذت مدیریة النشøاط ) . ١٣١، ص ١٩" (تخطیط 扳فعالیات 扳انشطة 扳بین حاجات الن搬ضة العربیة 
المدرسøøي فøøøي 扳زارة التربیøøøة علøøøى عاتقøøø搬ا مسøøؤ扳لیة الم搬رجانøøøات المسøøøرحیة مøøøن نøøøواحي التøøøألیف 

扳شجعت مؤلفي النصوص المسرحیة التي ت搬تم باألفكار التøي . م العر扳ض المسرحیة 扳األخراج 扳تقدی
تنمیøة الحøس الجمøالي 扳التøذ扳ق الفنøي 扳الموسøیقي 扳علøى التعبیøر " تتماشى 扳خطة الوزارة مøن خøالل 

 àعند الطال 熬٧، ص ١٢" (المبد . (  
ء 扳قøøوانین مبøøادى" 扳رسøøمت اھøøداف搬ا 扳قیمøø搬ا التøøي تریøøد ترسøøیخ搬ا فøøي نفøøوس الطøøالà مøøن   

  ) .  ١، ص ١٢" (扳أنظمة الد扳لة العراقیة 扳خصائص المجتمع العراقي 扳الفكر التربوي         العربي 
أن ھذه المصادر قد كانت اساساً ألشتقاق أھداف التربیة بøالقطر بعامøة 扳اھøداف كøل مرحلøة   

سسøøات التربویøøة بخاصøøة 扳منøø搬ا مرحلتøøي الدراسøøة األبتدائیøøة 扳المتوسøøطة ، 扳ممøøا ال شøøك فیøøھ ان المؤ
扳فیمøا یتعلøق بøوزارة التربیøة . 扳المجتمعیة األخرى ملزمة بتحقیق ھذه األھداف كل بوسøائلھ الخاصøة 

扳لمøا كانøت أنشøطة المدرسøة منوعøة ، . لدی搬ا 扳سائل عدیدة لتحقیق تلك األھداف عن طریق المدرسøة 
扳ھذا یعنøي . المشار الی搬ا  فأن المسرح المدرسي یمثل 扳احد من تلك األنشطة الذي یعد أحدى الوسائل

من ھنا تبرز أھمیة موضøو熬 دراسøة . ان مضمون المسرحیات یجب ان یعكس األھداف المشار الی搬ا 
  . العالقة بین القیم المتضمنة في الكتاà المدرسي المؤلف ل搬ذا الغرض 扳بین تلك األھداف 

القøøیم (扳تحدیøøده بøøـ أن مøøا تقøøدم تضøøمن تبریøøراً بیøøد الباحثøøان الختیøøار موضøøو熬 بحث搬مøøا ھøøذا   
المتضمنة فøي المسøرحیات المدرسøیة المنشøورة فøي كتøاà النصøوص المسøرحیة 扳اإلنشøادیة بأجزائøھ 

  ) . الثالثة
  

  : أھمیة البحث 
تنجلي اھمیة البحث فیما یكشف عنھ من مؤشرات تتعلق بالعالقة بین اھøداف 扳زارة التربیøة  -١

األھøداف ممøا یكøون تغطیتھ لتلك  扳مدى. 扳الكتاà المدرسي المخصص لالنشطة المسرحیة 
تغذیة مراجعة بالنسبة لوزارة التربیøة إذا مøا ارادت تطøویر الكتøاà المøذكور 扳إذا مøا كشøف 
البحث عن عøدم تطøابق بøین محتøواه 扳تلøك األھøداف ا扳 扳جøود تطøابق 扳فøي ھøذه الحالøة یفیøد 

 àزارة التربیة إلى األستمرار في تدریس ھذا الكتا扳 البحث لتنبیھ .  
扳ائر ذات العالقøøة القریبøøة فøøي مجøøال عملøø搬ا مøøن عمøøل النشøøاط المدرسøøي مثøøل دار ثقافøøة الøøد -٢

 àالشبا扳 ا فرق خاصة باألطفال搬المنظمات ل扳 األطفال . 
) النصøوص المدر扳سøة(كتاà النصøوص المسøرحیة لألسøتفادة مøن سøلبیات 扳ایجابیøات ھøذه  -٣

 . 扳محا扳لة االستفادة من搬ا مستقبالً 
  

  :  مسلمات البحث 扳فرضیاتھ
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  : المسلمات 
  . یمكن نقل القیم من جیل إلى جیل عن طریق استخدام 扳سائل معینة  -١
 . تتضمن النصوص المسرحیة المدرسیة في العراق قیم تر扳م الد扳لة ترسیخ搬ا في المجتمع  -٢
 . یمكن استخدام المسرح 扳سیلة لنقل القیم للجیل الناشىء  -٣

  
  : الفرضیات 

  . المسرحیة المدرسیة العراقیة  ما أنوا熬 القیم الموجودة في النصوص -١
ھل تحقق القیم الموجودة في النصøوص المسøرحیة المدرسøیة األھøداف التربویøة المرسøومة  -٢

  . من الد扳لة 
  : أھداف البحث 

  . تعرف انوا熬 القیم التي تضمنت搬ا النصوص المسرحیة المدرسیة  -١
 . لمرسومة تعرف مدى تحقیق النصوص المسرحیة موضو熬 البحث لألھداف التربویة ا -٢

  
  : حد扳د البحث 

   àاøøي كتøورة فøøرحیة المنشøوص المسøمون النصøøل مضøتحلی扳 ةøالي بدراسøøث الحøدد البحøیتح
扳ذلøك  ١٩٨٠النصوص المسرحیة 扳االنشادیة الصادرة من 扳زارة التربیة في جم搬وریة العøراق عøام 

  . ألن 扳زارة التربیة أصدرت فقط ھذه األجزاء 扳ال توجد اجزاء جدیدة 
  

  : مصطلحات تحدید ال
العرض المسرحي الذي یقدمھ طالà المدرسøة م搬مøا كانøت " عرف ابو حجلة المسرح بأنھ   

فكرة المسرحیة سواء المجتمع المدرسة ا扳 مجتمع المدرسة 扳البیئة المحلیة ، 扳یكون ھøدف المسøرحیة 
  ) ١٩، ص ١" (عام 扳موضوع搬ا تاریخیاً أ扳 أخالقیاً ا扳 دینیاً 

مجموعة النشاطات التي تمارس搬ا الفرقøة " محسن المسرح بأنھ 扳عرفت الموسوي ، فضیلة   
المسøرحیة المدرسøیة ، التøي 扳اجبøø搬ا تقøدیم المسøرحیة فøي الحفøøالت 扳المناسøبات التøي تقیمø搬ا المدرسøøة 
扳یقوم باألشراف على ھذه الفرقøة 扳اختیøار النصøوص 扳تøدریب اعضøائ搬ا مøدرà ا扳 مشøرف فنøي مøن 

  ) . ٢٦، ص ٢٢" (المحافظات كافة 扳التابعة لوزارة التربیة  مراكز النشاط المدرسي المنتشرة في
  

  :اما التعریف االجرائي للمسرح المدرسي ل搬ذا البحث ف搬و 
مجموعة االنشطة الدرامیة التي یجسدھا الطøالà ا扳 التالمیøذ علøى خشøبة المسøرح 扳التøي "   

فئاتøھ العمریøة ، شøرط ان  تتنا扳ل افكار 扳قیم تربویة 扳أجتماعیة تتوجøھ الøى جمø搬ور الطلبøة ، بمختلøف
تتøøوفر فیøø搬ا القøøدرة علøøى مخاطبøøة عقøøول搬م 扳حواس搬øøم 扳مشøøاعرھم بمøøا یحقøøق ذلøøك التøøأثیر مøøن خøøالل 

  " مضمون جید 扳شكل فني 扳جمالي مناسب 
  

  : القیــــــــــم 
مف搬وم لما یعتبر مرغوباً ا扳 غیر مرغøوà ، مøن األھøداف أن搬ا " یعرف搬ا ال搬یتي خلف نصار   

، 扳ان مøøا یحøøدد المرغøøو扳 àصøøنفھ ھøøو معنøøى التنبیøøھ 扳داللتøøھ ، 扳لøøیس التنبیøøھ لذاتøøھ ، 扳معøøاییر الحكøøم 
  ) . ١٥، ص ٢٥" (扳یمكن ان تكون ضمنیة ا扳 صریحة 

أن ھøøذا التعریøøف یمكøøن ان ینطبøøق علøøى دراسøøتنا الحالیøøة 扳سøøیتبنى الباحثøøان ھøøذا التعریøøف   
  . الشيء عن ھذه الدراسة 扳ھناك تعاریف اخرى لم یتنا扳ل搬ا الباحثان بسبب ابتعادھا بعض 
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  الفصل الثاني

  
  االطار النظري   - أ

  : د扳ر التربیة في تكوین الجیل 扳ترسیخ القیم االجتماعیة  - ١-١
扳البøد ان تسøتخدم الوسøائل المتاحøة فøي ذلøك . مجتمع اھداف تربویة عامة یسعى الøى تحقیقø搬ا  ان لكل

ذا كانøت المواطنøة الصøالحة ھøي فøأ" المجتمع لتحقیق ھذه االھøداف 扳مøن بøین ھøذه الوسøائل المدرسøة 
،  ١٨" (مثالً ال搬دف العام ، فلعلھ یكون من مقتضیات搬ا في بلد من البلدان ان یقرأ األ扳الد كتب السلف 

  ) . ٤٥ص
扳فøøي القطøøر العراقøøي اھتمøøت الد扳لøøة بترسøøیخ اھøøداف搬ا الوطنیøøة 扳القومیøøة 扳التربویøøة بصøøورة   

یات إضافة إلى المنظمات الجماھیریøة التøي لعبøت عامة في نفوس الجماھیر ، 扳أنشأت المدارس 扳الكل
د扳راً كبیøراً فøøي ترسøیخ االھøøداف 扳القøøیم التربویøة مøøن اجøل نشøøوء جیøøل مøؤمن بøøالمور扳ث الحضøøاري 

" 扳قد احتلت ھذه القیم موقعاً متمیزاً في منظور الد扳لة العراقیة القøائم علøى . 扳االنساني لالمة العربیة 
لتخلف 扳التجزئة 扳االستغالل 扳السعي الحالل قیم علیøا 扳اخالقیøة جدیøدة رفض قیم الواقع الفاسد ، قیم ا

  ) . ١٤٠، ص ٤" (تناسب المجتمع الدیمقراطي الجدید 
كمøøا ا扳لøøت اھتمøøام خøøاص بالطفøøل 扳الفتøøى كøøون搬م یشøøكلون حالøøة 扳طنیøøة 扳قومیøøة فøøي مجتمøøع   

تøوفیر افضøل صøیغ " 扳طني 扳قومي دیمقراطي حر ، منھ الى أي احتمال اخر فقد تطلبت ھذه الحقیقة 
  ) . ١٦٨، ص ٥" (الرعایة 扳التربیة لجیل الشباà من مرحلة النشيء 扳حتى مرحلة الشباà الناضج 

扳لعل ھذا االتجاه یعود الى فلسفة الد扳لة العراقیة التي تؤمن بالتراث االصیل لالمøة العربیøة   
اھتمøت التربیøة فøي العøراق كمøا . 扳الدین االسالمي في ترسیخ قیم المواطنøة الصøالحة لøدى الجمøاھیر 

  . باالھتمام في بناء الشخصیة الدیمقراطیة التي تنمو من搬ا المواھب كافة نمواً كامالً 
مøøن اجøøل ذلøøك تøøم فøøتح العدیøøد مøøن المراكøøز التعلیمیøøة 扳النøøوادي الثقافیøøة 扳تتضøøح الوظøøائف   

إضøافة ) رح 扳االفøالم الموسøیقى 扳المسø(النشاطات الفنیøة 扳الجمالیøة " التربویة ل搬ذه مراكز من خالل 
  ) .٢٣، ص ١٦"          (الى د扳ر النشر التي تسعى لترسیخ التأثیر التربوي 

كما اھتمت المؤسسات التربویة في العراق اعتماد االسالیب الحدیثøة فøي التربیøة 扳االسøتفادة   
  . من تجارà الد扳ل المتقدمة في ھذا المضمار 

ربویøøøة مøøøن اجøøøل الوقøøøوف علøøøى السøøøلبیات 扳اعطøøøت اھمیøøøة كبیøøøرة للبحøøøوث النفسøøøیة 扳الت  
كما اعتمدت الفلسفات التربویة الشøائعة فøي العøالم مøن . 扳االیجابیات التي ترافق سیر العملیة التربویة 

االسøøالف العøøودة الøøى " اجøøل ترسøøیخ االھøøداف العامøøة للد扳لøøة 扳المجتمøøع مثøøل الفلسøøفة التøøي تøøدعو الøøى 
رار فøøي الخøøط الحضøøاري الøøذي یصøøل ماضøøي المجتمøøع اال扳ائøøل 扳مøøن搬م المøøآثر االجتماعیøøة 扳االسøøتم

  ) . ٥٠، ص ١٨" (بحاضره 扳مستقبلھ 
扳ال搬دف من ھنا ھو ان ینقل الى االجیال الحالیة التراث التاریخي بكامل منجزاتھ 扳الدر扳س   

扳العبر المستنبطة من ھذا التاریخ كما اھتمت باالتجاھات السیكولوجیة لألفراد من اجøل ابøرز المیøول 
الكشøف عøن میøول االطفøال 扳رغبøات搬م فøي مراحøل النمøو المختلفøة ، " عدادات عند االبنøاء ألن 扳االست

  ) . ٥٢، ص ١٨" (تجعل搬ا فیما بعد مدار التنظیم التربوي 
فعندما تكون الحاجة حقیقیøة 扳فاعلøة " 扳قد اعطت التربیة المزید من االھمیة لمف搬وم الحاجة   

ا扳 إكراه یت搬یøأ للøتعلم ان یøتم بحمøاس 扳رغبøة ، 扳ال شøك فøي  ینشأ الحافز للنشاط 扳السعي من غیر قسر
  ) ٥٣، ص ١٩" (ان الحاجة ب搬ذا المعنى مرتبطة بالمیل 

فعندما یشعر الفرد بالحاجة الى المرح 扳اللعب فأنھ یرغب بتكوین عالقة مع انøاس لø搬م میøل   
  . 扳كذلك الحال عندما یشعر بالحاجة الى التعلم 扳االكتشاف . ل搬ذا االتجاه 
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بجمیع 扳جوھ搬ا فøال معنøى لø搬ا إذا لøم . كما اھتمت التربیة في العراق باھتمام باالعداد للحیاة   
تستمد مدارھا الرئیسøي مøن القضøایا االجتماعیøة الراھنøة 扳مøا ینبثøق عنø搬ا مøن حاجøات مدركøة 扳غیøر 

  . مدركة 
تعøøا扳ن 扳تحøøا扳ل التربیøøة جاھøøدة مøøن اجøøل ترسøøیخ االتجاھøøات الخلفیøøة 扳الفكریøøة مثøøل ر扳ح ال  
عن الذات 扳االلفøة االجتماعیøة 扳احتøرام المؤسسøات العامøة 扳الøر扳ح العلمیøة 扳العقائدیøة 扳مøا 扳الرضى 

  . سواھا من سجایا 扳میول لبناء االنسان العراقي الجدید 
  
  : 扳سائل التربیة في تحقیق أھداف搬ا  - ٢-١

øن لمسøا مø搬ع لøن ان یض扳دیث دøر الحøي العصøاة فøواحي الحیøن نøة مøم ناحیøاتھ لم یترك العل
فابتدا熬 االج搬زة 扳االد扳ات العلمیة التي تحقق فوائد العلم في نواحي الحیاة ال یقل حاجة الøى . الخاصة 

扳اعتمøدت التربیøة فøي تحقیøق اھøداف搬ا علøى 扳سøائل . العبقریة 扳النبوغ كأكتشاف الحقائق العلمیة ذاتø搬ا 
扳المحاضøøرات 扳االنشøøطة مادیøøة مثøøل التقنیøøات فøøي التعلøøیم بكافøøة اشøøكالھ 扳扳سøøائل معنویøøة كالكتøøب 

  . المدرسیة 
扳تعتبر 扳سائل االعالم . ان التربیة بجمیع 扳سائل搬ا 扳اشكال搬ا تساھم في تكوین القیم 扳تحویل搬ا   

الثقافیة 扳الترفی搬یة من بøین الوسøائل التربویøة التøي لø搬ا د扳ر كبیøر فøي بنøاء قøیم المجتمøع 扳العمøل علøى 
سøøرح 扳الموسøøیقى اضøøافة الøøى الفنøøون السøøمعیة نشøøرھا بøøین ابنائøøھ 扳تعتبøøر الصøøحف 扳المجøøالت 扳الم

øي ترسøیة التي تساھم ف搬المرئیة ھي اھم الوسائل االعالمیة الترفی扳 لøن مثøھ مøا تحملøراً لمøیم نظøیخ الق
توحیøøد بøøین الفكøøرة 扳اداة التعبیøøر ، 扳ان ھøøذا التوحیøøد تعبøøر عنøøھ " 扳افكøøار 扳قøøیم 扳تسøøلیة 扳متعøøة 扳الفøøن 
الفني یمكن ان یعتبر بانھ یاتي من المعامل فیمر مøن خøالل المكتبøة المدرسة الممثلة بالقول بان العمل 

  ) . ٩٢، ص ٩" (扳المعرض ثم یرجع الى العمل مرة ثانیة 
扳كما ذكرنا فان التربیøة تعتمøد العدیøد مøن الوسøائل لتحقیøق اھøداف搬ا 扳التربیøة لøم تعøد قاصøرة   

ن مجøاالت الحیøاة ، كالجøامع ، فøیمكن ان یحøدث الøتعلم فøي كøل مجøال مø. على د扳ر المعلم 扳المøدرس 
扳المنزل ، 扳الشار扳 ، 熬عند اصøحاà الحøرف 扳فøي موقøف یحøدث فیøھ اتصøال بøین االنسøان 扳المحøیط 

فوحدة الحیاة كما تمثل نفس搬øا للطفøل تøربط 扳تحمøل معø搬ا " سواء كان طبیعي ا扳 اجتماعي . الخارجي 
افیøة 扳الرسøم 扳السøیرك 扳األلعøاà المø搬ن المختلفøة 扳التنøو熬 فøي النباتøات 扳الحیوانøات 扳الظøر扳ف الجغر

扳العمøøل البنøøائي 扳الحسøøابات العددیøøة ، كلøø搬ا سøøبل تنقøøل مالمøøح معینøøة منøø搬ا الترفیøøھ 扳الرضøøا العقلøøي 
  ) . ١٤٢، ص ٩" (扳العاطفي 
لøøذا نجøøد ان التربیøøة اعتمøøدت الوسøøائل التعلیمیøøة لتوصøøیل اھøøداف搬ا مثøøل التمثیøøل 扳الøøرحالت   

السøتخدام االمثøل لø搬ذه الوسøائل فøأذا اسøتخدمت بشøكل عملøي 扳ھنا یجب ان تؤكøد علøى ا. 扳المعارض 
. مدر扳س استطاعت ان تحقق نجاحاً باھراً في تحقیق األھداف العامة التي تسعى الد扳لøة الøى تحقیقø搬ا 

اما اذا استخدمت بطریقøة شøكلیة فøان ذلøك یعنøي ضøیا熬 االمøوال 扳الجø搬ود 扳الحقیقøة ان ھøدف التربیøة 
ان ھøذا االنسøان الøذي یعتبøر ھøو الø搬دف مøن تطøویر المجتمøع " النسøان االساس في العراق ھøو بنøاء ا

  ) . ١١، ص ٦" (الذي نسعى الى تطویره یجب ان یكون قوة فاعلة مؤثرة في مجتمعھ 扳في 扳طنھ 
علیھ نرى ان االستخدام االمثل للوسائل التعلیمیة 扳من搬ا المسرح ان یحقق االھداف التربویøة   
التربیøة فøي العøراق ا扳لøت اھتمامøاً خاصøاً بالنشøاط المدرسøي كونøھ یشøكل 扳نجد ان 扳زارة . 扳الجمالیة 

رافد من ر扳افد الوسائل التعلیمیة التي تساھم في ترسیخ القیم 扳االھداف التربویة نظøراً لمøا یقدمøھ مøن 
نشøøاطات تربویøøøة فøøي مجøøøاالت المسøøرح 扳الموسøøøیقى 扳الفنøøون التشøøøكیلیة 扳الحرفیøøة 扳الخøøøط العربøøøي 

  . ة 扳الخطابة 扳الشعر 扳القصة 扳الصحافة المدرسی
لذا یجد الباحثان ضر扳رة للوقوف على د扳ر النشاط المدرسي 扳المسرح المدرسي لما یشكلھ   

  . من اھمیة في ترسیخ القیم التربویة 
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  : المسرح المدرسي 扳سیلة تربویة لتحقیق األھداف  - ٣-١

االساسیة فحسب 扳انمøا تø搬دف  لیست م搬مة التربیة 扳التعلیم تلقین الطالب بالعلوم 扳المعارف 扳الخبرات
بم搬ام搬ا المتعددة الى خلق الشخصیة المتكاملة الناضجة 扳السویة القادرة على التكیøف للبیئøة 扳المحøیط 

  . ، 扳على التأثیر فی搬ما 
ان نطمح الى ان نجعل من الطفل الصغیر مركøز اشøعا熬 داخøل العائلøة التøي تضøم 扳الدیøھ "   

  ) . ١٠١ص،  ٧" (扳اخوتھ لیشع 扳یغیر ایجابیاً 
扳تلعøøب الفنøøون الجمیلøøة بانواعøø搬ا المختلفøøة د扳راً رئیسøøیاً 扳م搬مøøاً فøøي خلøøق ھøøذه الشخصøøیة   

المتكاملة 扳ذلك لما ل搬ا مøن اثøر كبیøر فøي تø搬ذیب المشøاعر 扳العواطøف 扳االنفعøاالت 扳فøي شøحذ القøدرة 
بتكøøار 扳مøøن ثøøم یحفøøز ر扳ح االبøøدا扳 熬اال.... علøøى التطøøور 扳الخیøøال 扳التعøøرف علøøى جمالیøøات الطبیعøøة 

  . 扳التجدید في الحیاة 
ان الطبیعøøة الجماعیøøة لكثیøøر مøøن الفنøøون المسøøرحیة 扳الموسøøیقیة تعøøود الطلبøøة علøøى العمøøل   

. على التف搬م العمیق ال扳سøع المعلومøات 扳المعøارف التøي تضøم搬ا كتøب搬م المدرسøیة الجماعي ، 扳تساھم 
  . 扳تحریك المشاعر 扳االحاسیس  扳ذلك بما تملكھ ھذه الفنون من قدرة ھائلة على االیحاء 扳التوعیة

扳قد حددت 扳زارة التربیة في العراق مسؤ扳لیات مدیریة النشاط المدرسي في رعایة التربیøة   
فøøي العøøراق مسøøؤ扳لیات مدیریøøة النشøøاط المدرسøøي فøøي رعایøøة التربیøøة الفنیøøة فøøي مøøدارس القطøøر كمøøا 

یلیة 扳االشøøøغال الیدیویøøøة المسøøøرحیة 扳الموسøøøیقیة 扳التشøøøك" 扳ضøøøعت علøøøى عاتقøøø搬ا االھتمøøøام بøøøالفنون 
  )٥٨،ص١٣" (扳الصحافة المدرسیة 扳الشعر 扳الخطابة 

تøأتي اھمیøة " 扳قد ا扳لت مدیریة النشاط المدرسي اھمیة خاصة بالنسبة للفن المسرحي حیث   
扳扳سائل搬ا لتحقیøق مسøؤ扳لیات搬ا لبنøاء المسرح المدرسي من اھمیة المدرسة ذات搬ا 扳ھي جزء من اھداف搬ا 

  ) . ٣٧،ص١٤" (الجیل الجدید 
ان المدرسøøة ال تسøøعى فقøøط لجعøøل التلمیøøذ عضøøواً فøøي مجتمøøع المسøøتقبل متمكنøøاً مøøن م搬نتøøھ   

扳اختصاصøھ فقøøط بøل ان یكøøون موضøوعیاً 扳متطøøوراً فøي عالمøøھ الøداخلي 扳الخøøارجي 扳ان یسøتفید مøøن 
م 扳ینøتج 扳قت فراغھ لتكون حیاتھ ذات قیمة 扳ان ینتج بد扳ره قیماً تواكب عالم الغد كما تخøدم عøالم الیøو

أن علینøøا ان نعلøøم مøøن خøøالل " مøøن التفاعøøل بøøین المدرسøøة 扳انشøøطت搬ا الثقافیøøة 扳الفنیøøة طاقøøات خالقøøة 
المسرح ، ال نخلøق مجموعøة مøن المشøاھدین بøل لنكøون مøن االجیøال الجدیøدة مقøاتلین ، 扳بنøاة مقøاتلین 

  ) . ٤٤،ص٢٦" (للدفا熬 عن الوطن 扳بناة لصرح مجده 
مجموعة مختلفة مøن المø搬ارات الجسøدیة 扳الذھنیøة ، مøن حیøث  ان النشاط المسرحي یستلزم  

" 扳نخلص مøن ھøذا الøى القøول بøأن . الحركة 扳المر扳نة في االلفاظ 扳التعبیر الصادق بالنطق 扳التجسید 
النشاط المدرسي یتمیز بخاصیة فریدة ھي قدرة على استیعاà معظم جوانب المعرفة المتعلقة بøالتعلیم 

حفیøز 扳تنمیøة الحøس الجمøالي 扳الøذ扳ق الفنøي لøدى النشøىء ، بحیøث یمكøن ان ، فضالً عن قدرتھ على ت
  ) . ١٢،ص٢٣" (في الوقت نفسھ ) ذ扳قیاً (扳استقطاباً ) معرفیة(یتخذ بؤرة 
لذا یمكن توظیف المسرح المدرسي كوسیلة تعلیمیøة تخøدم اغلøب المنøاھج المدرسøیة 扳جعلøھ   

  . عد في تنشئة الجیل اسلوباً ناجحاً لتمثل المادة الدراسیة 扳عامل مسا
扳علøى العøøاملین فøøي النشøøاط المدرسøي األلمøøام بكøøل الجوانøøب الفنیøة 扳النفسøøیة 扳التربویøøة كمøøا   

 àر اال扳دøøوا بøøم ان یقوم搬یøøعل扳 ، انøøالفتی扳 الøøھ االطفøøر فیøøا یفكøøة بمøøة كاملøøم معرف搬دیøøوفر لøøب ان تتøøیج
. ري للعمøل المسøøرحي الن الøنص یمثøøل العمøود الفق扳 .øøالمربøي 扳خاصøة كتøøاà النصøوص المسøøرحیة 

扳الøøنص المعøøد للمسøøرح المدرسøøي یجøøب ان یحتøøوي علøøى قøøیم 扳اھøøداف یحøøا扳ل مøøن خاللøø搬ا ان یرسøøم 
扳المسرح المدرسي یساعد االطفال فøي . الطریق لالجیال ، اضافة الى احتوائھ على اللعب 扳التشویق 
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میøذ فرصøاً یسøتقلون فیø搬ا یتیح للتال" 扳التمثیل . تكوین شخصیات搬م 扳كذلك القدرة على اتخاذ القرارات 
  ) . ٧٣،ص١٧" (扳یدربون على ضبط النفس 扳حسن التصرف 

  
  : الدراسات السابقة 

   -:حصل الباحثان على اربعة دراسات تقترà من دراستنا الحالیة ھي   
   )١١( ١٩٩٠دراسة رحیم  -١
   )١٠(دراسة الربیعي  -٢
 ) ٢٥(دراسة ال搬یتي خلف نصار  -٣

  )٢٢( ١٩٨٨ن دراسة الموسوي فضیلة محسن سلما -٤
  

. أقتربت الدراسة اال扳لى من بحثنا الحالي في استخدام نفس المعیار لتقییم المراحل العمریøة 
اما الدراسة الثانیة فأن搬ا أقتربت من ھذا البحøث فøي دراسøة أھمیøة المسøرح التربøوي فøي ترسøیخ القøیم 

اعتمøاد نفøس االجøراءات  扳قøد أسøتفاد الباحثøان مøن دراسøة ال搬یتøي فøي. 扳األفكار فøي ریøاض األطفøال 
لتحلیل المحتوى ، كما 扳إن الدراستین تلتقیان في التعرف على القیم السائدة ا扳 الموجودة في الصحافة 

  . 扳فیما یخص الدراسة األخیرة فأن搬ا تلتقي مع دراستنا في طریقة تحلیل المضمون . 扳المسرح 
  
  

  الفصل الثالث
  إجراءات البحث 

  :  مجتمع البحث  -١
باجزائھ الثالثة الصادرة من 扳زارة التربیة عام " مجموعة النصوص المسرحیة 扳االنشادیة " الكاتب 
١٩٨٠  .  

  
  :  العینة  -٢

  . طرائق جمع المعلومات 扳البیانات  -١-٢
  . استخدم الباحثان الطریقة التاریخیة في جمع المعلومات في االطار النظري  -١-٢-٢
  المسحیة لمسح النصوص موضو熬 البحث استخدم الباحثان الطریقة الوصفیة  -١-٣-٢
  اد扳ات البحث  -١-٣
اسøøتخدم الباحثøøان طریقøøة تحلیøøل المحتøøوى اداة لتحلیøøل النصøøوص موضøøو熬 البحøøث 扳اعøøداد  -١-١-٣

  . معیار للتحلیل قائم على اساس تحلیل اھداف 扳زارة التربیة في القطر العراقي 
  扳 ، راءøى خبøھ علøق عرضøن طریøعمل على تقنین المعیار ع扳 ینøد المحللøتعانة باحøم االسøت

  . الستخراج الثبات 
  

  : تصنیف القیم 
扳علøى . من خالل اطال熬 الباحثان على االھداف العامة لوزارة التربیøة فøي القطøر العراقøي   

扳للحصول على تصنیف مالئøم لتحلیøل القøیم . تصنیف 扳ایت للقیم المطور من قبل خلف نصار ال搬یتي 
یة موضøøوعة البحøøث قøøام الباحثøøان باعøøداد معیøøار یøøتالئم 扳اھøøداف التøøي تتضøøمن搬ا النصøøوص المسøøرح

  : الوزارة 扳تم عرضة على لجنة من الخبراء التربویین 扳ھم 
  . تربیة دیالى  –اجتماعیات  –المشرف اال扳ل     حمید علو  -١
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  . تربیة دیالى  –مشرف اجتماعي   محمود یوسف  -٢
   –ح في النشاط المدرسي مسؤ扳ل قسم المسر –مشرف فني   عقیل عباس امیر  -٣

  . دیالى                               
   -:扳تم الموافقة على الصیغة الن搬ائیة ل搬ذا المعیار 扳كما مبین في ادناه   

  : ال搬دف الوطني 扳القومي  -١
  ) الوطنیة ، حریة الوطن ، 扳حدة األقطار العربیة(

  : ال搬دف االنساني  -٢
  ) ، حب األسرة ، 扳حدة الجماعة قواعد السلوك ، التسامح ، حب الناس (

  : ال搬دف الدیني  -٣
  ) الدین ، العدالة ، التواضع(

  : ال搬دف األشتراكي  -٤
  ) . الملكیة األشتراكیة ، الضمان االقتصادي ، الترشید 扳األدخار(

  : ال搬دف العلمي  -٥
  ) . المعرفة ، الذكاء ، الثقافة ، الف搬م 扳الحكمة(

  : ھدف العمل  -٦
  ) . لشعبي ، التدریب الم搬ني ، التعا扳ن مع مؤسسات الد扳لةأحترام العمل ، العمل ا(

  : ھدف القوة 扳البناء  -٧
) تنمیة الشخصیة ، الضبط 扳الطاعة ، أعتبار الذات ، التصمیم ، الشجاعة ، الكرم 扳العطاء(

 .  
  : ھدف األصالة 扳التجدید  -٨

)扳 التراث ، نبذ التخلف扳 الجمال ، العنایة باللغة ، 熬التبعیةالتعبیر الذاتي المبد  . (  
  : ھدف األنسانیة  -٩

أحترام الفكøر اإلنسøاني ، أحتøرام حركøات التحøرر ، تعمیøق الøر扳ابط بøین الøد扳ل ، إدراك (
  ) . التحدیات

  
  : ھدف التربیة المستمرة  -١٠

  ) . تنمیة قدرة الفرد على التعلم ، النشاط ، التكیفمع التغیرات الحضاریة ، التعلیم المستمر(
  : ال搬دف الدیمقراطي  -١١

  ) . الدیمقراطیة الشعبیة ، التعا扳ن ، التقدیر(
  

  : 扳حدة التحلیل 
  : 扳حدة التحلیل 扳ل搬ذا األستخدام مبررات من搬ا  Theme" الفكرة " لقد أستخدمت   

ل搬ا في السعة ما یكفي ألعطاء معنى ، 扳من الصغر ما یقلل من أحتمøال تضøمن搬ا لعøدة قøیم ،  -١
 熬قیاساً بوحدات أكبر ، كالموضو .  

كمøا یعتبرھøا ھولسøتي 扳حøدة ال مفøر منø搬ا فøي .  *أستخدمت فøي العدیøد مøن الدراسøات ألن搬ا  -٢
 .  أبحاث القیم 

  
  
  

  : 扳حدة التعداد 
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كوحدة لتعداد ظ搬ور كل صنف من األصøناف 扳قøد أعطøي لكøل 扳حøدة ) التكرار(لقد استخدم   
  . في المحتوى 扳زناً متسا扳یاً 

  
  : خطوات التحلیل 

  : لیة التحلیل 扳فق الخطوات التا  
  . قراءة المسرحیة بشكل كامل للتعرف على الفكرة األساسیة  -١
التøي تضøمن ) 扳حدات التحلیøل(قراءة الحوار بین الشخصیات 扳تحدید االفكار في كل حوار  -٢

 . فی搬ا ، 扳تمیل الفكر الضمنیة عن الصریحة 
 . تعیین صنف القیمة في كل فكرة 扳فقاً للمعیار المعتمد في ھذه الدراسة  -٣
扳ذلøك باعطøاء تكøرار 扳احøد لظø搬ور أي قیمøة مøن . تائج التحلیل فøي جøدا扳ل التحلیøل تفریغ ن -٤

 . القیم 
  

  : طرائق تحلیل البیانات 
استخدم الباحثان الطریقة االحصائیة 扳ذلك باسøتخدام معادلøة ھولسøتي للثبøات 扳فøق المعادلøة   

  . 扳ذلك من اجل معرفة الثبات بین الباحثان 扳المحلل الخارجي 
]C2 , CI [ =R  معادلة االتفاق  

C2  +C1   
C2 , C1  = ا من قبل المحللین搬عن االصناف المتفق علی .  
C2  +Cg  = ا من قبل المحللین搬االصناف المؤشرة علی 熬مجمو  

  . 扳استخدام النسبة المئویة في جدا扳ل التحلیل 
  . 扳استخدام الطریقة المنطقیة في مجال مناقشة النتائج 扳االستدالل 扳االستنباط 

  
  

  الفصل الرابع
  

  : عرض النتائج 扳مناقشت搬ا 
  . لغرض تحقیق ھدف البحث األ扳ل 扳ھو تعرف انوا熬 القیم التي تضمن搬ا النصوص المدرسیة : أ扳الً 

تم تحلیل عینة من النصøوص المسøرحیة المدرسøیة المنشøورة مøن قبøل 扳زارة التربیøة بلغøت   
扳مøن خøالل تحلیøل األفكøار القیمøة ) حل الدراسøیةالمرا(ثالثة عشر مسرحیة 扳لمختلف األعمار ) ١٣(

أربعون قیمة رئیسیة كما في ) ٤٠(فكرة قیمة موزعة ) ٢٠٧٩(المتضمنة في ھذه النصوص 扳البالغة 
  . المذكورة ادناه ) ١(الجد扳ل رقم 

  
  
  
  
  
  
  

  القیم التي تضمنت搬ا النصوص المسرحیة المدرسیة حسب تكرارات搬ا 扳نسب搬ا المئویة) ١(جد扳ل رقم 
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  النسبة المئویة   تكرارھا   القیم  ت
  %٧.٣  ١٥٣  العدالة   ١
  %٧.٣  ١٥٢  الوطنیة   ٢
  %٥.٦  ١١٧  تنمیة الشخصیة   ٣
  %٥.٦  ١١٧  ادراك التحدیات  ٤
  %٥.٤  ١١٤  اعتبار الذات   ٥
  %٥.٣  ١١٢  التصمیم  ٦
  %٤.٤  ٩٣  قواعد السلوك  ٧
  %٤.٤  ٩٢  扳حدة الجماعة  ٨
  %٣.٩  ٨٢  الضمان االقتصادي  ٩

  %٣.٨  ٨٠  معرفةال  ١٠
  %٣.٣  ٦٩  الضبط 扳الطاعة  ١١
  %٣.١  ٦٦  حب الناس  ١٢
  %٣.١  ٦٥  الذكاء  ١٣
  %٣.٣  ٦٣  استقالل الوطن   ١٤
  %٢.٧  ٥٧  الملكیة االشتراكیة  ١٥
  %٢.٢  ٤٧  النشاط  ١٦
  %٢.٢  ٤٧  الدیمقراطیة الشعبیة   ١٧
  %٢.٢  ٤٦  الكرم  ١٨
  %٢.١  ٤٤  تنمیة القدرات على مواج搬ة المشاكل  ١٩
  %٢.٦  ٤٣  احترام العمل  ٢٠
  %١.٨  ٣٨  الثقافة  ٢١
  %١.٧  ٣٧  نبذ التخلف 扳التبعیة   ٢٢
  %١.٦  ٣٥  التقدیر   ٢٣
  %١.٥  ٣٣  الجمال  ٢٤
  %١.٥  ٣٣  تعمیق ر扳ابط االخوة   ٢٥
  %١.٥  ٣٣  احترام حركات التحریر  ٢٦
  %١.٤  ٣١  التواضع   ٢٧
  %١.٣  ٢٩  تنمیة قدرات االنسان 扳م搬اراتھ   ٢٨
  %١.٣  ٢٨  الدین  ٢٩
  %١.٠١  ٢١  التعا扳ن  ٣٠
  %٠.٩  ١٩  扳حدة االقطار العربیة   ٣١
٣٢  熬٠.٨  ١٨  التعبیر الذاتي المبد%  
  %٠.٧  ١٦  الترشید 扳االدخار  ٣٣
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  %٠.٦  ١٣  التسامح   ٣٤
  %٠.٦  ١٣  العمل الشعبي  ٣٥
  %٠.٥  ١٢  احتواء الفكر االنساني   ٣٦
  %٠.٢  ٥  تطویر نظام ال مدرسي لتعلیم الكبار  ٣٧
  %٠.١  ٤  نایة باللغة 扳التراثالع  ٣٨
  %٠.٠٩  ٢  التعا扳ن مع المؤسسات   ٣٩
  -  صفر   التدریب الم搬ني   ٤٠
  %٩٩.٥  ٢٠٧٩  مجمو熬 القیم   

  
نالحظ في ھذا الجد扳ل ترتیب القیم تنازلیاً حسøب أھمیتø搬ا 扳ذلøك بنøاءاً علøى مøا حصøل علیøھ   

، مؤشøراً لالھمیøة المعطøاة لø搬ا مøن 扳قد اعتبر تكøرار الوحøدات القیمøة الي قیمøة . كل قیمة من تكرار 
  . قبل النصوص المسرحیة المدرسیة 

العدالøøة ، الوطنیøøة ، تنمیøøة الشخصøøیة ، ادراك التحøøدیات ، (扳نجøøد ان القøøیم العشøøرة اال扳لøøى   
قøøد ) اعتبøøار الøøذات ، التصøøمیم ، قواعøøد السøøلوك ، 扳حøøدة الجماعøøة ، الضøøمان االقتصøøادي ، المعرفøøة

امøا بالنسøبة لبقیøة المجموعøات القیمیøة %) ٥٣(لت متوسط القیم بنسبة حصلت على اعلى النسب 扳شك
فقøد شøكلت النصøف االخøر مøن القøیم التøي ) الضبط ، الطاعة الى التعا扳ن مع المؤسسøات(اعتباراً من 

) التøدریب الم搬نøي(扳بالنسøبة لقیمøة ) قیمøة ٢٩(تضمنت搬ا النصوص المسرحیة المدرسیة ، 扳بلغ عددھا 
التي تنا扳لت搬ا تلك النصوص ، حیث لم تحصل على أي تكرار ، 扳الباحثان ثبتø搬ا فøي  لم تظ搬ر بین القیم

  . الجد扳ل القیمي كون搬ا تشكل ھدف ا扳 قیمة ضمن اھداف 扳زارة التربیة في العراق 
ان القیم العشر األ扳لى السائدة في النصوص المسرحیة المدرسیة تم التأكیøد علیø搬ا اكثøر مøن   

م م搬مة من قøیم الد扳لøة العراقیøة 扳اھøداف搬ا االساسøیة مøن اھøداف 扳زارة التربیøة بقیة القیم الن搬ا تشكل قی
ضمن ھدف القوة 扳البناء حیث حصلت على ) تنمیة الشخصیة 扳اعتبار الذات 扳التصمیم(扳جاءت القیم 

اعلى نسبة تكرارات 扳جاءت قیم 扳حدة الجماعة 扳قواعøد السøلوك بالمرتبøة الثانیøة فøي تسلسøل搬ا ضøمن 
øøة السøøرى المجموعøøیم االخøøاءت القøøج扳 انيøøدف االنسøø搬ى الøøي الøøي تنتمøøھ扳 ة ائدةøøا القیمیøø搬ب أھمیتøøحس

扳ھي تنتمøي علøى التøوالي الøى ) العدالة ، الوطنیة ، ادراك التحدیات ، الضمان االقتصادي ، المعرفة(
یøة 扳لغøرض مناقشøة االھøداف التربو) . االھداف الدینیة الوطنیøة ، االنسøانیة ، االشøتراكیة ، العلمیøة (

التي توخت النصوص المسرحیة المدرسیة في ترسیخ搬ا في نفوس الطلبة قام الباحثøان بمناقشøة نتøائج 
  . التحلیل في ال搬دف الثاني من اھداف ھذه الدراسة 

تعøøرف مøøدى تحقیøøق النصøøوص المسøøرحیة : لغøøرض تحقیøøق الøø搬دف الثøøاني مøøن الدراسøøة 扳ھøøو : ثانیøøاً 
ة تøم تحدیøد االفكøار التøي تضøمنت搬ا النصøوص المسøرحیة موضو熬 البحث لألھداف التربویة المرسøوم

  . المدرسیة 扳قد حصلت القیم على اھمیت搬ا من خالل نسبة تكرارات كما مبین الحقاً 
扳لغøرض معرفøøة أي االھøداف التøøي حصøلت علøøى اعلøøى نسøبة مøøن التكøرارات قøøام الباحثøøان   

  : سب تسلسل搬ا 扳ھي بالتعرف على نسبة التكرارات 扳النسب المئویة جاءت التكرارات ح
  
  
  
  

  : ھدف القوة 扳البناء  -١
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تنمیøøة الشخصøøیة ، الضøøبط 扳الطاعøøة ، اعتبøøار الøøذات ، (یتضøøمن ھøøذا الøø搬دف اربøøع قøøیم ھøøي 
  . تكرار ) ٤١٢(扳تترتب ھذه القیم تنازلیاً حسب ما حصلت علھ من فكر قیمیة بلغت ) التصمیم

  øøالبن扳 وةøøدف القøøى ھøøدت علøøیة اكøøرحیة المدرسøøوص المسøøیم ان النصøøیخ القøøل ترسøøن اجøøاء م
扳یøأتي ھøذا مøن خøالل تنمیøة الشخصøیة بشøكل " 扳االھداف التربویة في بناء شخصیة الفرد بنøاء سøلیم 

ایجøøابي یøøتالئم 扳طبیعøøة التطلعøøات التقدمیøøة للمجتمøøع العراقøøي فøøي التأكیøøد علøøى تنمیøøة ر扳ح االبتكøøار 
علøى قøیم اعتبøار الøذات 扳التصøمیم  إضافة إلى تأكیøدھا) ١١،ص١٥" (扳االبدا扳 熬التجدید لدى الناشئة 

扳الضبط 扳الطاعة ، 扳كل搬ا تدخل في بناء االنسøان الجدیøد التøي تطمøح الد扳لøة الøى نشøوءه فøي المجتمøع 
   . العراقي 

  
  : ال搬دف اإلنساني  -٢

یتألف ھذا ال搬دف من أربعة قیم ، رتبت تنازلیاً حسب ما حصلت علیھ مøن فكøر قیمیøة 扳ھøي 
  .تكرار ) ٢٦٤(扳بلغت ) عة ، حب الناس ، التسامحقواعد السلوك ، 扳حدة الجما(

معتمøøدة بøøذلك علøøى الوسøøائل " لقøøد سøøعت 扳زارة التربیøøة الøøى بنøøاء اإلنسøøان بنøøاء صøøحیحاً   
التربویة الحدیثة إضافة إلى المن搬ج الدراسي المقرر لخلق جیل 扳ا熬 برسالة األمة ألن التربیة الحدیثøة 

ائن حي انساني 扳扳ضøعت المنøاھج 扳مسøتویات搬ا 扳غایاتø搬ا اعتمدت ا扳الً 扳قبل كل شيء على الطالب كك
  ) . ٣٣،ص٢٤" (حسب میولھ 扳استعداده 扳مستویاتھ الحسیة 扳العقلیة 扳االنفعالیة 

مøن ھنøøا نجøøد ان النصøøوص المسøøرحیة اھتمøøت بقیمøøة قواعøøد السøøلوك مøøن اجøøل ترسøøیخ القøøیم   
تكøøرس " الن ھøøذه القیمøøة الصøøحیحة 扳االصøøلیة فøøي سøøلوك الفøøرد ، كمøøا اكøøدت علøøى 扳حøøدة الجماعøøة ، 

االتجاه االیجابي في شخصیة الطفل حیث ان ھذه االنتماء یجعلھ یتøألم للظلøم الøذي یقøع علøى اآلخøرین 
扳أن یøدافع عøن حقøوق اآلخøرین الøذین ال 扳یجعلھ یحرص على المال العام حرصھ على مالøھ الخøاص 

امح من اجل تعمیøق الøر扳ابط 扳أكدت قیمتي حب الناس 扳التس) . ١١٨،ص٢" (یعرف搬م كالذین یعرف搬م 
إضافة الى تشجیع الطالà على تكوین عالقات صøداقة مبنیøة علøى المحبøة . بین الفرد 扳افراد األسرة 

扳االحتøøرام 扳تنمیøøة ر扳ح التسøøامح 扳العفøøو عنøøد المقøøدرة 扳ھøøذه القøøیم عربیøøة اصøøیلة ، اكøøد علیøø搬ا الøøدین 
كمøا اكøدت علیø搬ا خطøة 扳زارة التربیøة . ة االسالمي الحنیف 扳اكدت搬ا النظم 扳القوانین للøد扳ل المتحضøر

  . في العراق 
  

  : ال搬دف الوطني 扳القومي  -٣
لقد تنا扳لت النصوص المسøرحیة المدرسøیة ھøذا الø搬دف بشøيء مøن االھتمøام 扳جøاءت معظøم 
مواضیع المسøرحیات مøن طبیعøة الصøرا熬 بøین جمøاھیر األمøة العربیøة 扳التحøدیات التøي تواجø搬搬ا مøع 

  . حركات الشعوبیة ألستعمار 扳الص搬یونیة 扳ال
لذا نجد ان القیم التي حا扳لت ترسیخ搬ا كانøت حسøب ترتیبø搬ا تنازلیøاً ھøي الوطنیøة ، اسøتقالل   

  . تكرار ) ٢٣٤(الوطن ، 扳حدة االقطار العربیة 扳حصلت على 
أن الوطنیة احتلت المرتبøة األ扳لøى بøین قøیم ھøذه المجموعøة 扳ھøذا یتناسøب مøع األتجøاه الøذي   

扳فøي مقدمøة القøیم " التربویة في العراق من اجل تعمیق الشعور باالرتبøاط الøوطني ت搬دف الیھ الفلسفة 
扳الممارسøøات التøøي حرصøøت علیøø搬ا الد扳لøøة العراقیøøة علøøى نشøøرھا تعمیøøق الشøøعور باالرتبøøاط الøøوطني 

  ) . ١٧١،ص٣(扳الواجب القومي ازاء ما ی搬دد االمة من مخاطر 扳تحدیات 
扳ھøذا الø搬دف اكøدت علیøھ الد扳لøة العراقیøة . الثانیøة  扳جاءت قیمة استقالل الوطن في المرتبة  

في مختلف المجاالت 扳من搬ا مجال التعلیم من اجل ترسøیخ االسøتقالل السیاسøي 扳االقتصøادي 扳الفكøري 
فبøالرغم مøن انø搬ا ھøدف اساسøي مøن اھøداف ) 扳حدة االقطار العربیة(اما بالنسبة للقیمة الثالثة . للقطر 
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قیمة قد حصلت على تكرارات قلیلة حیث جøاء تسلسøل搬ا فøي ترتیøب القøیم الحزà إال أننا نجد ان ھذه ال
  ) ٣١(العام في المرتبة 

扳قد 扳جد الباحثان ان كتاà المسرحیات لم یعطوا اھمیة كبیرة ل搬ذه القیمة تتناسøب 扳طبیعتø搬ا   
  . ك搬دف تسعى الد扳لة 扳الجماھیر العربیة لتحقیقھ 

  
  : ال搬دف الدیني  -٤

الøø搬دف بالمرتبøøة الرابعøøة 扳جøøاء ترتیبøø搬ا تنازلیøøاً 扳ھøøي العدالøøة ، جøøاء مجمøøو熬 القøøیم فøøي ھøøذا 
  . تكرار ) ٢١٢(التواضع ، الدین ، 扳حصلت على 

ان قیمة الدالة حصلت على المرتبة األ扳لøى 扳ھøذا ینطبøق مøع االھøداف التøي تسøعى الøوزارة   
كمøا نجøد ان  لترسیخ搬ا في نفوس الطالà من اجل خلق مؤمن بعدالة قضایاه 扳صøیانة كرامøة االنسøان

扳رفضøت . مبادىء العدل 扳المسا扳اة بین المواطنین افراد 扳اقلیات قومیة 扳بین االدیان " الد扳لة ارست 
كل اشكال التسلط 扳ال搬یمنة على حقøوق المøواطنین مøن اجøل ان تحمøي مصøالح搬م 扳كøرامت搬م 扳شøرف搬م 

  ) ١٧٧،ص٥(
  øبیاً مøل نسøرارات اقøى تكøلت علøدین حصøال扳 عøنجد ان قیمتي التواض扳 ذاøھ扳 ةøة العدالøن قیم

扳ذلøك ألن الøوطن العربøي " یتطلب من الكتاà المسرحیین ترسیخ القیم الر扳حیة في نفøوس الجمøاھیر 
كمøا نجøد ان التأكیøد ) . ٢٧٢،ص٥" (扳بلøدان المنطقøة بحاجøة الøى القøوى الر扳حیøة لتحریøك مسøیرت搬ا 

األیمانیøة فøي القطøر 扳ترسøخ فøي على القیم الر扳حیة للدین اإلسالمي الحنیف یأتي منسجماً مøع الحملøة 
  . نفوس الطالà مبادىء الدین الحق 

  
  : ھدف اإلنسانیة  -٥

یحتوي ھذا ال搬دف على اربعة قیم جاء ترتیب搬ا تنازلیاً حسب اھمیتø搬ا 扳ھøي أدراك التحøدیات 
) ١٩٥(، تعمیق ر扳ابط االخوة ، احترام حركات التحøرر ، احتøرام الفكøر االنسøاني ، 扳حصøلت علøى 

  . تكرار 
扳بالنظر لطبیعة التحدیات المصیریة التي تعیش搬ا األمة العربیة المتعلقة باسøتقالل搬ا السیاسøي   

نجøد ان مضøامین 扳االقتصادي 扳طبیعة األد扳ار السیئة التي یلعب搬ا االستعمار 扳الص搬یونیة في المنطقøة 
ة العربیøة ادراك قضایا االم" النصوص المسرحیة المدرسیة اھتمت ب搬ذا الجانب بشكل كبیر من اجل 

扳ما ی搬ددھا من تحدیات النظøام العøالمي الجدیøد 扳مøن اجøل التعøا扳ن الøد扳لي القøائم علøى الحøق 扳العدالøة 
  ) . ٢٦،ص١٢" (扳المسا扳اة
تعمیøøøق ر扳ابøøøط االخøøøوة ، 扳احتøøøرام حركøøøات التحøøøرر ، 扳احتøøøرام الفكøøøر (扳نالحøøøظ ان قøøøیم   
اال扳لøى 扳ینسøب الباحثøان سøبب ھøذه جاءت بالمراتøب التالیøة 扳بفøرق نسøبي كبیøر مøع القیمøة ) االنساني

النتیجøøة إلøøى ان ھøøذه القøøیم لøø搬ا جøøذ扳ر قویøøة داخøøل المجتمøøع العراقøøي 扳العربøøي 扳لترسøøیخ搬ا كثیøøر یمكøøن 
  . االشارة الی搬ا بین الحین 扳االخر للتذكیر 

  
  : ال搬دف العلمي  -٦

تضøمن ھøøذا الø搬دف ثالثøøة قøøیم ترتبøت تنازلیøøاً حسøب مøøا حصøøلت علیøھ مøøن فكøر قیمیøøة 扳ھøøي 
  . تكرار ) ١٨٣(扳حصلت على ) رفة ، الذكاء ، الثقافةالمع(

المرتبøة األ扳لøى بøین قøیم ھøذه المجموعøة ألن أظ搬رت نتائج التحلیل ان قیمة المعرفة احتلøت   
 熬وøتن扳 ددøا یقاس من خالل تع搬تقدم扳 خلق المجتمع الجدید كما ان رقي األمم扳 للمعرفة قوة في تطویر

اھمیøة كبیøرة لø搬ذه القیمøة 扳ذلøك لبنøاء مجتمøع انسøاني بøین األمøم منابع المعرفة 扳قد ا扳لت خطط الد扳لة 
扳نجد ان قیمة الذكاء احتلت المرتبة الثانیة في ھذه المجموعة ان تأصیل . ضمن إطار علمي متحضر 
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ھذه القیمة في شخصøیة الفøرد حالøة مطلوبøة لبنائøھ بشøكل مثøالي فøي مجøال الحكمøة 扳مواجø搬ة مشøاكل 
  . الحیاة 

افة فقøد جøاءت بالمرتبøة األخیøرة فøي ھøذه المجموعøة 扳یجøد الباحثøان ان الكتøاà اما قیمة الثق  
المسرحیین لم یعطوا ل搬ذه القیمة حق搬ا ، في الوقت الذي نجد فیھ ان ترسیخ ھذه القیمة م搬م جداً لتنشøئة 

  . الجیل من اجل تعمیق الوعي الجماھیري كما ان搬ا تساھم في بناء شخصیة الفرد 
  

  : ال搬دف االشتراكي  -٧
الضمان االقتصøادي ، الملكیøة (ترتبت قیم ھذا ال搬دف تنازلیاً حسب نسبة التأكید علی搬ا 扳ھي 

  . تكرار ) ١٥٥(扳حصلت على ) االشتراكیة ، الترشید 扳االدخار
تøøأتي اھمیøøة قیمøøة الضøøمان االقتصøøادي كونøø搬ا تؤكøøد علøøى قیمøøة الøøدخل الøøذي یضøøمن الحیøøاة   

لتعوید الناشئة على بلøوغ " د على العمل 扳االنتاج 扳ذلك 扳الحصول على الحاجات الضر扳ریة كما یؤك
" افضل انتاج ممكن فøي شøتى مجøاالت العمøل 扳الحیøاة د扳نمøا ھøدر 扳ضøیا熬 فøي الطاقøات 扳االمكانøات 

  ) . ١١،ص١٠(
امøøا قیمøøة الملكیøøة االشøøتراكیة فøø搬ي مøøن القøøیم االساسøøیة 扳ھøøدف رئیسøøي مøøن اھøøداف الد扳لøøة   

ة من اجل تعمیق الوعي االشتراكي 扳تشøجیع لقطøا熬 الخøاص 扳مøن ثøم العراقیة 扳یأتي ترسیخ ھذه القیم
" تطبیق برنامج للتحول االشøتراكي فøي مرافøق مجتمøع كافøة " ف搬م التحوالت االشتراكیة على طریق 

  ) . ١٠٣،ص٣(
扳بالنسبة لقیمة الترشید 扳االدخار نالحظ ھنøا جøاءت فøي المرتبøة االخیøرة 扳یجøد الباحثøان ان   

في الوقت الحالي م搬م جداً 扳ذلøك لتعویøد الطøالà علøى التصøرف ضøمن األمكانøات  ترسیخ ھذه القیمة
  . المتاحة 扳االستفادة من جمیع المواد بشكل معقول بعیداً عن ال搬در 扳التبذیر 

  : التربیة المستمرة  -٨
النشاط ، تنمیة القøدرات علøى (ترتبت قیم ھذه المجموعة حسب اھمیت搬ا النسبیة تنازلیاً 扳ھي 

扳حصøلت ) تنمیة قدرات اإلنسان 扳م搬اراتھ ، تطویر نظام ال مدرسي لتعلøیم الكبøارمشاكل ، مواج搬ة ال
  . تكرار ) ١٢٥(على 

  : أن اھتمام النصوص المسرحیة المدرسیة بقیمة النشاط یرجع الى سببین   
المسرحي من حیث التشویق 扳الحركة 扳المفاجئة أي ان التمثیل یحتøاج  ھو طبیعة البناء للنص :األ扳ل 

  . الى اللعب 扳النشاط 扳الحركة 
لترسیخ ھذه القیمة عند الطالà نظراً لما تشكلھ من أھمیة في بناء الجسøم 扳العقøل امøا بالنسøبة  :الثاني 

" 扳ذلøك لغøرض تعویøد الطøالà علøى ) تنمیøة القøدرات علøى مواجø搬ة المشøاكل(للقیمة الثانیøة 
المالئمة للتكیف لøھ اعتمøادا علøى  موج搬ة التغیر الحضاري 扳مواج搬ة مشكالتھ 扳انتقاء البدائل

  ) . ٧٢،ص١٢" (ج搬وده الذاتیة في التعلیم 
النصوص المسرحیة في االشارة الى اھمیة قیمة تنمیة قدرات االنسان 扳م搬اراتھ  كما اھتمت  

 . àھذا ما تطمح االھداف التربویة لترسیخھ عند الطال扳 熬االبدا扳 من ان یعتمد على ذاتھ في الخلق .  
بة لقیمøة تطøویر نظøام ال مدرسøي لتعلøیم الكبøار فأنø搬ا حصøلت علøى نسøبة قلیلøة فøي اما بالنس  

  . الوقت الذي سعت فیھ مختلف الد扳ل باعتماد ھذا االسلوà في التعلیم 
  

  : ال搬دف الدیمقراطي  -٩
扳ترتبøت تنازلیøاً ) الدیمقراطیة الشعبیة ، التقøدیر ، التعøا扳ن(تضمن ھذا ال搬دف ثالث قیم ھي 

  . تكرار ) ١٠٣(لیھ من فكر قیمیة جمعت حسب ما حصلت ع
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تعتبر قیمة الدیمقراطیة الشعبیة من االھداف التøي تطمøح الد扳لøة العراقیøة الøى ترسøیخ搬ا فøي   
نفوس الجماھیر 扳نالحظ ان النصوص المسرحیة عینøة الدراسøة تنا扳لøت ھøذه القیمøة لكنø搬ا لøم تحصøل 

  . النصوص على مرتبة متقدمة بین تسلسل القیم التي تضمنت搬ا تلك 
القیمøøة التøøي تتجلøøى فیøø搬ا العقالنیøøة 扳ر扳ح التسøøامح " 扳تøø搬دف 扳زارة التربیøøة لترسøøیخ ھøøذه   

  ) . ١١،ص١٢" (扳التعا扳ن 扳النقد البناء 扳التي تستند على إرادة الشعب 扳رعایة مصالحھ 
انøø搬ا تؤكøøد علøøى تنمیøøة القøøدرات . 扳تøøأتي قیمøøة التقøøدیر فøøي المرتبøøة الثانیøøة ضøøمن مجموعتøø搬ا   

امøا قیمøة التعøا扳ن نجøد انø搬ا . بلیات للتحصیل 扳النجاح 扳تعزیز ثقة الفøرد مøن اجøل الرقøي 扳التقøدم 扳القا
 àالøøد الطøøة عنøøذه القیمøøیخ ھøøة لترسøøداف التربویøøح االھøøتطم扳 اøø搬من مجموعتøøة ضøøي المرتبøøاءت فøøج

扳اسøøرھم 扳مجøøتمع搬م ، ان النصøøوص لتمكیøøن搬م مøøن االنøøدفا熬 نحøøو عمøøل الخیøøر 扳التعøøا扳ن مøøع اقøøران搬م 
رحیة لم تؤكد كثیراً على القیمة في الوقت الøذي تطمøح فیøھ الفلسøفة التربویøة لتحقیقø搬ا كمøا ذكرنøا المس

  . سابقاً 
  : ھدف األصالة 扳التجدید  -١٠

نبøذ التخلøف 扳التبعیøة ، الجمøال ، التعبیøر الøذاتي المبøد熬 ، (تضمن ھذا ال搬دف اربعة قیم ھي 
) ٩٢(حسøب مøا حصøلت علیøھ مøن فكøر قیمیøة بلغøت  扳ترتبت ھذه القیم تنازلیاً ) العنایة باللغة 扳التراث

  . تكرار 
ان النصوص المسرحیة المدرسیة تضمنت قیمة نبذ التخلف 扳التبعیة ذلك الن االمة العربیøة   

طویلة مøن التخلøف 扳التبعیøة 扳مøا زالøت تøأثیرات ھøذه الحالøة تøنعكس سøلبیاً علøى افøراد عانت 扳لقر扳ن 
ت 扳زارة التربیøة لترسøیخ قیمøøة نبøذ التخلøف 扳التبعیøة 扳جøøاء المجتمøع 扳نظøراً لخطøورة ھøذه الحالøøة سøع

تسلسل搬ا في المرتبة األ扳لى ضمن مجموعت搬ا 扳جاءت قیمة الجمøال بالمرتبøة الثانیøة ضøمن مجموعتø搬ا 
扳ھذه القیمة تؤكد علی搬ا الفلسفة التربویة في القطر لغøرض تنمیøة المیøول الفنیøة 扳الحøس الجمøالي عنøد 

حیøات搬م الخاصøة 扳العامøة ، امøا قیمøة التعبیøر الøذاتي فأنø搬ا جøاءت بالمرتبøة الطلبة 扳ممارسøت搬م لø搬ا فøي 
الثالثة ضمن مجموعت搬ا 扳تسعى األھداف التربویة لترسøیخ ھøذه القیمøة عنøد الطøالà مøن اجøل اطøالق 

لكن الباحثان 扳جدا ان ھذه القیمة التي تلیø搬ا فøي . الخیال 扳االبدا熬 الذي یحتوي على االصالة 扳التجدید 
لم تأخøذ أھمیتø搬ا فøي النصøوص المسøرحیة المدرسøیة علنøا ان ھنøاك ) العنایة باللغة 扳التراث(ل التسلس

قانون لسالمة اللغة كما ان اھداف الد扳لة العراقیة تؤكد دائماً علøى التøراث كøي نسøتل搬م القøیم 扳االفكøار 
  . االصلیة من مبادىء األمة 扳مور扳ث搬ا الحضاري 

  
  : ھدف العمل  -١١

الفكر القیمیة التي ب搬دف العمل تنازلیاً حسب اھمیت搬ا من حیث توزیع  توزعت القیم الخاصة
  . تكرار ) ٥٨(حصلت علی搬ا 扳البالغة 

من خالل تحلیل النصوص المسرحیة المدرسیة 扳جد ان ھدف العمل احتل المرتبøة األخیøرة   
م العمøل ضمن تسلسل األھداف التربویة التي تضمنت搬ا تلك النصوص 扳بالرغم من احتالل قیمة احتøرا

المرتبة األ扳لى ضمن مجموعت搬ا إال ان الباحثان یجدان ھذه القیمة لم تصøل الøى مسøتوى الطمøوح الن 
القøøیم العربیøøة  االصøøیلة 扳قøøیم الد扳لøøة 扳منøø搬ا االھøøداف التربویøøة تسøøعى لتحقیøøق ھøøذه القیمøøة عنøøد افøøراد 

عمøøل شøøرفاً لألنسøøان تطøøویر المøø搬ارات االساسøøیة 扳المتخصصøøة لøøھ 扳اعتبøøار ال" المجتمøøع ألنøø搬ا تریøøد 
  ) . ٢١،ص١٢" (扳سبیالً لتقدم شخصیتھ 

扳جاءت قیمøة العمøل الشøعبي بالمرتبøة الثانیøة فøي مجموعتø搬ا 扳ھøذه القøیم اكøدت علø搬ا فلسøفة   
الد扳لة التربویة في القطر لتنمیة ر扳ح العمل الجماعي 扳التعا扳ن في البناء 扳االعمøار إال أن ھøذه القیمøة 

المسøøرحیین لøøم تحضøøى بأھتمøøام الكتøøاà ) المؤسسøøات 扳التøøدریب الم搬نøøي التعøøا扳ن مøøع(扳القøøیم الالحقøøة 
  . للنصوص عینة البحث 



  محمود إبراھیم نعمة . د.م.أ                                   ٢٠٠٩لسنة . مجلة الفتح . العدد األربعون 
  فاضل محمود خضیر . م                                                                                             

 

 

  : خالصة النتائج 
من خالل تحلیل النصوص المسرحیة 扳المدرسیة عینة الدراسة 扳جد الباحثøان انø搬ا تضøمنت  -١

القیم التي تسعى 扳زارة التربیة في قطر العøراق لترسøیخ搬ا فøي نفøوس الطøال扳 àبلøغ عøددھا 
بعøøون قیمøøة جøøاء بالمرتبøøة األ扳لøøى قیمøøة العدالøøة 扳جøøاءت قیمøøة التøøدریب الم搬نøøي بالمرتبøøة ار

  . األخیرة 
العدالøøة ، الوطنیøøة ، تنمیøøة الشخصøøیة ، ادراك التحøøدیات ، اعتبøøار (ان القøøیم العشøøرة األ扳لøøى  -٢

) الøøذات ، التصøøمیم ، قواعøøد السøøلوك ، 扳حøøدة الجماعøøة ، الضøøمان االقتصøøادي ، المعرفøøة 
مøن مجمøو熬 % ٥٣لى نصف النسب قیاسøاً الøى مجمøو熬 القøیم حیøث شøكلت نسøبة حصلت ع

 . القیم التي تضمنت搬ا النصوص المسرحیة المدرسیة 
扳لغøøرض تعøøرف مøøدى تحقیøøق النصøøوص المسøøرحیة موضøøو熬 البحøøث لالھøøداف التربویøøة  -٣

المرسøøومة 扳جøøد الباحثøøان ان ھøøدف القøøوة 扳البنøøاء جøøاء بالمرتبøøة اال扳لøøى حیøøث حصøøل علøøى 
 . فكرة قیمیة  )٤١٢(

جøøاء الøø搬دف االنسøøاني بالمرتبøøة الثانیøøة ضøøمن تسلسøøل االھøøداف التربویøøة التøøي تضøøمنت搬ا  -٤
 . فكرة قیمیة ) ١٦٤(النصوص المسرحیة حیث حصل على 

الøø搬دف الøøøوطني 扳القøøومي ، الøøø搬دف الøøدیني ، ھøøøدف (جøøاءت االھøøøداف التربویøøة االخøøøرى  -٥
ھøøøدف التربیøøøة المسøøøتمرة ، الøøø搬دف االنسøøøانیة ، الøøø搬دف العلمøøøي ، الøøø搬دف االشøøøتراكي ، 

محصøøورة بøøین المرتبøøة الثالثøøة ) الøøدیمقراطي ، ھøøدف االصøøالة 扳التجدیøøد ، ھøøدف العمøøل 
 . حسب تسلسل االفكار القیمیة ) االخیرة(扳المرتبة الحادیة عشر 

扳جد الباحثان ان بعøض القøیم التøي تسøعى الفلسøفة التربویøة لترسøیخ搬ا عنøد الطøالà لøم تنøال  -٦
كøøافي مøن قبøøل الكتøاà المسøøرحیین للنصøøوص موضøو熬 الدراسøøة 扳مøن ھøøذه القøøیم االھتمøام ال

التعا扳ن ، 扳حدة االقطار العربیة ، التعبیøر الøذاتي المبøد熬 ، الترشøید 扳االدخøار ، التسøامح ، (
العمøøل الشøøعبي ، احتøøرام الفكøøر االنسøøاني ، تطøøویر نظøøام ال مدرسøøي لتعلøøیم الكبøøار ، العنایøøة 

 ) . 扳ن مع المؤسسات ، التدریب الم搬نيباللغة 扳التراث ، التعا
  
  

  الفصـــــل الخامس
  : االستنتاجات 

بøøالنظر لكثøøرة القøøیم التøøي تسøøعى 扳زارة التربیøøة لترسøøیخ搬ا عنøøد الطøøال扳 ، àصøøعوبة تنا扳لøø搬ا  -١
الباحثøøان ان ھøøذا العøøدد مøøن النصøøوص جمیعøøاً فøøي مجموعøøة نصøøوص محøøد扳دة العøøدد 扳جøøد 

  . ر كافي لترسیخ تلك االفكار 扳القیم المسرحیة المخصصة للمسرح المدرسي غی
ان طبیعة التحدیات 扳الصرا熬 المریر الذي تخوضھ االمøة العربیøة مøع التخلøف 扳االسøتعمار  -٢

扳الص搬یونیة ، فرض نو熬 من المواضیع 扳االفكار على المؤلفین 扳محا扳لة ترسیخ القøیم التøي 
 . تسعى الفلسفة التربویة لتحقیق搬ا 

سیة ببعض المفردات الحیاتیة التي تشøكل بمجموعø搬ا قøیم اھتمت النصوص المسرحیة المدر -٣
 . تكامل الشخصیة 扳بناء الفرد بناء علمي صحیح 

ساھمت النصوص المسرحیة بترسیخ بعض القیم 扳االفكار التøي تسøعى المدرسøة لترسøیخ搬ا  -٤
عند الطالà باسلوà غیر مباشر من خالل الحكایة 扳التمثیل 扳المؤثرات المسرحیة االخرى 

 . 
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) قیم العدالة ، الوطنیة ، تنمیة الشخصیة ، ادراك التحدیات ، اعتبار الذات ، التصمیمشغلت  -٥
المواضøøیع األساسøøیة بالنسøøبة للمøøؤلفین حیøøث حصøøلت علøøى اعلøøى النسøøب مøøن حیøøث تكøøرار 

 . االفكار القیمیة 
  

  : التوصیات 
یوصøøي الباحثøøان باالھتمøøام بكتابøøة النصøøوص المسøøرحیة المخصصøøة للمøøدارس مøøن حیøøث  -١

  . نا扳ل搬ا لمختلف القیم التي تسعى 扳زارة التربیة لترسیخ搬ا بین الطالà ت
االستمرار في اصدار ھذه االجøزاء مøن النصøوص المسøرحیة 扳االنشøادیة لتواكøب التطøویر  -٢

السیاسي 扳االجتماعي 扳االقتصادي 扳طبیعة الصرا熬 الذي تعیشھ الجماھیر العربیة 扳محا扳لة 
خالل القیم التي تسعى ھذه النصوص لترسیخ搬ا عنøد تشخیص الواقع 扳معالجة السلبیات من 

 àالطال . 
تشكیل لجنة من االدباء 扳الفنانین المتخصصین بالمسرح المدرسي لغرض تقویم النصøوص  -٣

المسرحیة المقدمة للمسرح المدرسي كي لمواكب مع االھøداف التربویøة التøي تسøعى 扳زارة 
 . التربیة لتحقیق搬ا 

ة 扳الغریبیøة فøي مجøال الكتابøة للمسøرح المدرسøي ، 扳محا扳لøة األطال熬 على التجارà العالمی -٤
االسøøتفادة مøøن الطøøرق 扳الوسøøائل الفنیøøة 扳التقنیøøة المتبعøøة لترسøøیخ القøøیم 扳االفكøøار مøøن خøøالل 

 . النصوص المسرحیة 
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  : المصــــــــــادر 
الøدار العربیøة للنشøر 扳التوزیøع ،  ، االردن ، في مسرح الكبار 扳الصغارابو حجلة ، امیرة محمود ،  - ١

  .  ١٩٩٤عمان ، 
    .  المرجع في علم النفسجالء ، سعد ،  - ٢
القیم 扳العøادات االجتماعیøة مøع بحøث میøداني ، العøادات االجتماعیøة فøي الجم搬وریøة دیار ، فوزیة ،  - ٣

 .  ١٩٦٦، دار الكتبة العربي ، القاھرة ،  العربیة المتحدة
، ترجمة احمد حسین الøرحیم ، مراجعøة محمøد ناصøر ، تصøدیر  جتمعالمدرسة 扳المدیوي ، جون ،  - ٤

 .  ١٩٩٤محمد حسین آل یاسین ، دار المكتبة الحیاة للطباعة 扳النشر ، 
،  المسرح التربوي 扳سیلة مøن 扳سøائل التعلøیم فøي ریøاض االطفøالالربیعي ، كریم حمدي محیسن ،  - ٥

   .   ١٩٩٠غداد ، جامعة بغداد ، رسالة ماجستیر مطبوعة على الر扳نیو ، ب
، جامعøøة بغøøداد ، رسøøالة  مسøøرح الطفøøل فøøي العøøراق 扳خطøøة التنمیøøة القومیøøةرحøøیم ، منتøø搬ى محمøøد ،  - ٦

 .  ١٩٩٠ماجستیر مطبوعة على الر扳نیو ، بغداد ، 
، ر扳نیøو ،  االھداف التربویة للمراحøل الدراسøیة كافøة فøي القطøر العراقøيالعراق ، 扳زارة التربیة ،  - ٧

 .  ١٩٨٥، ، بغداد  ١٩٧العدد 
، المدیریøة العامøة للعالقøات الثقافیøة ، مدیریøة االعøالم ،  الفنون المدرسøیةالعراق ، 扳زارة التربیة ،  - ٨

 .  ١٩٨٠بغداد  ٥السلسلة االعالمیة ، 
، مع搬د الفنون الجمیلة ، مطبعøة 扳زارة التربیøة ، بغøداد  المسرح المدرسي، 扳زارة التربیة ، العراق  - ٩

 ،١٩٨٣  . 
، بغøøداد ، مقøøررات الحلقøøة الدراسøøیة اال扳لøøى لتخطøøیط السیاسøøة التربویøøة رة التربیøøة ، العøøراق ، 扳زا - ١٠

١٩٧٠  . 
تجار扳 àدراسات ، ترجمة  –التعا扳ن الثقافي  – المضمون الثقافي للتربیةالعراق ، 扳زارة التربیة ،  - ١١

 .   ١٩٨١، بغداد  ١٤٩فائزة عبد الدائم جمعة ، التوثیق 扳الدراسات ، العدد 
١٢ - øøد اللطیøøراھیم ، عبøøل إبøøيف ، خلیøøاط المدرسøøا  النشøø搬ره بموافقتøøنش扳 ھøøة طبعøøزارة التربی扳 رتøøاق ،

 .  ١٩٧٨، بغداد ، ) ٤٠٦٢(
  .  ١٩٧٠، منشورات دار الكتاà اللبناني ، بیر扳ت ،  التقییم التربوي ال搬ادفعطیة ، نعیم ،  - ١٣
التربویøة ، دار الحریøة المنظøور الثøوري التعلیمیøة  – فøي القومیøة 扳التربیøة 扳الثøورةفرح ، الیøاس ،  - ١٤

 . للطباعة ، بغداد 
  .  ١٩٦٢، مكتبة األنجلو المصریة ، القاھرة ،  تطورات في قیم الطلبةكاظم ، محمد ابراھیم ،  - ١٥
، بتøøøاریخ  محاضøøøرات علøøøى طلبøøøة الدراسøøøات العلیøøøا ، التقنیøøøات التربویøøøةموسøøøى ، سøøøعدي لفتøøøھ ،  - ١٦

سرح التربوي 扳سیلة من 扳سائل التعلøیم فøي الم، عن الربیعي ، كریم حمیدي محیسن ،  ٨/٣/١٩٨٩
  .  ١٩٩٠، رسالة ماجستیر ، بغداد ،  ریاض االطفال

دراسة تحلیلیøة لنصøوص المسøرح المدرسøي للمرحلøة االبتدائیøة الموسوي ، فضیلة محسن سلمان ،  - ١٧
  .  ١٩٨٨، جامعة بغداد ، رسالة ماجستیر ، ر扳نیو ، بغداد ، في الجم搬وریة العراقیة 

، الموسوعة الصغیرة ، دائرة الشؤ扳ن الثقافیة 扳النشر ، بغداد  في المسرح المدرسيامر ، م搬دي ، ث - ١٨
 ،١٩٨٥  .  

 .  ١٩٧٢، بیر扳ت ،  ٢، اسسھ 扳تطبیقھ ، ط علم النفس التكوینيال搬اشمي ، عبد الحمید محمد ،  - ١٩
扳زارة  ، العøøراق ، منشøøورات القøøیم السøøائدة فøøي صøøحافة االطفøøال العراقیøøةال搬یتøøي ، خلøøف نصøøار ،  - ٢٠

 .  ١٩٧٨الثقافة 扳الفنون ، بغداد 
٢١ -  ، àالنضالیوسف ، عبد التوا扳 ١٩٦٧، القاھرة ،  ٤٤، مجلة المسرح ، العدد  مسرح االطفال  .             

      
       


