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ملخص البحث :
وقـــد اقتصـــرت عینـــة، القـــیم الســـائدة فـــي مســـرحیات األطفـــال إلـــىالتعـــرف هـــدف البحـــث

مــــن   )%٣٠(تمثـــل نســـبة و  صـــفحة )١٥٤(البحـــث علـــى ثـــالث مســـرحیات بلـــغ عـــدد صـــفحاتها 

.)سنة  ١٦ -١٢الفـئة العمریة من (المسرحیات التي كتبها المؤلف للفتیان 

ولغرض تحدید القیم السائدة الواردة في النصـوص المسـرحیة تبنـى الباحـث تصـنیف وایـت 

د أن قام باستخراج صدقه وثباته .بع )١٩٨٥(للقیم والذي ترجمته العجیلي 

وبعــد تحلیــل عینــة البحــث تبــین أن القــیم فــي مســرحیات األطفــال توزعــت علــى شــكل ســلم 

،  )%١٦.٩٤(بة ـونس )٦٣٦(المرتبة األولى بتكرار بلغ )الحیویة والنشاط(قیمي حازت فیه قیمة 

. وقـــد اكتفـــى الباحـــث  )%٠.٠٣(ونســبة  )١(المرتبـــة األخیـــرة بتكـــرار )العمــل(تلت قیمـــة ـا احــــكمــ

بعـــرض القـــیم التســـع األولـــى باعتبارهـــا ســـائدة وذلـــك ألنهـــا حصـــلت علـــى أعلـــى تكـــرارات وكانـــت 

التطـابق "مماثلـة الالمعرفیـة ، و ، و الحیویة والنشـاط (:ذه القیم هيـن المتوسط وهـدرجاتها أعلى م

والتكیــــف واألمــــن ،  انالعــــدو ، و التصــــمیم، و الســــیطرة، و ب النــــاسـحــــ، و الســــلوك الحســــن، و "

، وقد نوقشت هذه القیم ضمن مجاالتها القیمیة الخاصة التي ظهرت ضمنها .)االنفعالي
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Abstract:
This research aims mainly at having a knowledge about the

content of predominant values of children plays written by Talal

Hassan . The research sample has taken into consideration three
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plays that altogether contain (154) pages representing (30%) of what

this author has written for teenagers (12 - 16 years old) .

In order to determine the predominant features in the dramatic

acts , The researcher has adopted White's classification which is

translated by Al - Ajeely (1985) .

After analyzing the research sample it was clear that the values

were distributed on a value - based scale . The value of (vitality and

activity) was the first on this scale with a repetition of (636) and

percentage (16.94%) . The last value was the (job) one with

repetition (1) and percentage (0.03 %) .

The researcher has explained only the first nine values which

are considered predominant since they got the highest repetition ,

these values are (vitality and activity) , knowledge , similarity or

matching , good behavior , people's love , control , determination ,

aggression , adaptation and reactive Security .

These values have been discussed according to their special

values according to their fields of study .

أھمیة البحث والحاجة إلیھ
ام بـــالواقع والمســـتقبل معـــًا ، حیـــث یشـــكل األطفـــال تعـــد دراســـة الطفولـــة جـــزءًا مـــن االهتمـــ

شریحة واسعة في المجتمع ، بل إنهم یشكلون الجیل التالي ..... لذا فـإن مـا یبـذل مـن جهـود مـن 

.  )١٧، ص  ١٩٨٨الهیتـــي ، (اجلهـــم یعـــد مطلبـــًا مـــن مطالـــب التغییـــر االجتمـــاعي المخطـــط . 

وتشكل إلى حد كبیر نوع التنشئة والرعایـة التـي وتمثل الطفولة البذور والجذور في بناء اإلنسان ، 

تحظى بها شخصـیة المـواطن عبـر مراحـل نمـوه ، فكـرًا ، ووجـدانًا ، وسـلوكًا ، ولغـًة ممـا یـؤثر فـي 

صیاغة مستقبل الوطن ، وهو یقـتحم تحـدیات القـرن الحـادي والعشـرین بمـا یحملـه مـن نتـاج الثـورة 

  . )٤٦٣ص  ، ٢٠٠٥موسى وسالمة ، (العلمیة والتقنیة . 

ویؤكـــد علمـــاء الـــنفس ضـــرورة االهتمـــام بالطفولـــة ورعایـــة خصائصـــها العقلیـــة والوجدانیـــة 

إلـى أن الشخصـیة Freudفرویـد ،والجسمیة وهـذا التأكیـد راجـع حسـب مـا یؤكـد العـالم النفسـي 

  .  )٢، ص  ١٩٨٧جرجیس ، (تتخذ صورتها األساسیة في عهد الطفولة . 



تحلیل محتوى القیم السائدة في مسرحیات األطفال

٢٣

مرحلـة فقـد ظهـر االهتمـام الواسـع بدراسـة الطفـل وعوامـل تكـوین وانطالقًا من أهمیة هذه ال

ـــة هـــي مرحلـــة تطـــور ونمـــو مســـتمر ، یتـــزود خاللهـــا الطفـــل بخبـــرات  ـــة الطفول شخصـــیته ، فمرحل

ومعتقــدات ومهــارات لیــؤدي دوره فــي المجتمــع ، مــن خــالل وجــوده فیــه ، حیــث أن لثقافــة المجتمــع 

إلى جیل تأتي عملیة الـتعلم واالكتسـاب ، وتشـكل أسـاس تأثیرًا بالغًا فیه فمن خالل نقلها من جیل

عملیـة التنشــئة االجتماعیـة للطفــل التـي تصــقله وتروضــه وتكیفـه لبیئتــه االجتماعیـة ولالنــدماج فــي 

  . )١٤، ص  ١٩٨٨بابیر ، (ثقافته . 

إن عملیــة التنشــئة االجتماعیــة فــي مرحلــة الطفولــة تلعــب دورهــا الحاســم فــي خلــق الــنمط 

. فاألفراد یكتسـبون قـیمهم مـن خـالل  )١١٨، ص  ٢٠٠١الحلواني ، (الشخصیة . المرغوب من

عملیــة التنشــئة االجتماعیــة التــي تحــدث لهــم عبــر مراحــل العمــر المختلفــة ، حیــث یقــوم المنشــئون 

بــدور واضـح فـي حـثهم علــى تبنـي توجهـات قیمیـة معینـة ، وعـــدم تبنـي توجهـات أخـرى ، ویتوقــف 

میــة الســـائدة فــي المجتمــع ، والتــي تختلــف مـــن جیــل ألخــر ، ومــن ثقافــة ذلــك علــى األنســاق االقی

  . )٧٥، ص  ١٩٩٢خلیفة ، (ألخرى . 

ویمكن أن ینظر للمجتمع القائم على انه المجال الذي تتم فیـه عملیـة التنشـئة االجتماعیـة 

ن ، أبـو مغلـي وآخـرو (وفیه مجموعة من العوامل التـي تسـاعد علـى حـدوث هــذه العملیـة ونجاحهـا 

حیث تتعدد المؤسسات التربویة التي تتولى مهمة إكساب األفراد القیم ، فمنهـا  )١٦، ص  ٢٠٠٢

األســـرة ، وجماعـــات األقـــران ، والمنظمـــات المدرســـیة والدینیـــة والسیاســـیة ، وهنـــاك أیضـــًا وســـائل 

اإلعــالم ، وعلــى الــرغم مــن اختصــاص كــل مؤسســة أو وكالــة بوظــائف معینــة مـــن عملیــة التنشــئة 

، ص  ١٩٨٤زاهــر ، (جتماعیــة إال أنهــا جمیعــًا ینبغــي أن تتشـــارك فــي تحقیــق هـــذه التنشـــئة . اال

٦٢(  .  

إن كافــــة وســــائل اإلعــــالم المســــموعة والمرئیــــة والمطبوعــــة تلعــــب دورًا بــــارزًا فــــي تكــــوین 

شخصیة الفرد وتطبیعه االجتماعي على أنمـاط سلوكیة معینة تؤثر في عملیـة تنشـئته االجتماعیـة 

، لكونهـــا تعنــى بشــكل خـــاص بالجوانــب الفكریــة والوجدانیـــة  )٢٦٤، ص  ١٩٩٨أبــو جــادو ، (، 

لتحقیــق تــوازن الشخصــیة ومــن ثــم تــوازن المجتمــع ومــده بالطاقــات القــادرة علــى الحركــة واإلبــداع . 

  . )١٧، ص  ١٩٨٨بابیر ، (

عقلیـــًا ویمكـــن القـــول أن مســـرح األطفـــال ، هـــو احـــد الوســـائط الفاعلـــة فـــي تنمیـــة األطفـــال

وعاطفیًا وجمالیـًا ولغویـًاُ◌ وثقافیـًا . أو هـو احـد أدوات تشـكیل ثقافـة الطفـل ، فهـو ینقـل لألطفـال ، 

، وبتمثیل بارع ، وٕالقاء ممتع ، األفكار والمفاهیم والقیم ضمن اطر -نثرًا آم شعرًا -بلغة محببة 

  .   )٣٠٤، ص  ١٩٧٧الهیتي ، (فنیة حافلة بالموسیقى والغناء والرقص . 

ویأتي مسرح األطفال في مقدمة وسائل االتصال التي یتم من خاللهـا نقـل ثقافـة المجتمـع 

إلى أفراده وهو یشكل وسیلة أكثر أهمیة واكبر قیمة وأعظم تأثیرًا في األطفال الذین یشكلون نسـبة 
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عالیـــة مـــن المجتمـــع ، مـــن حیـــث حیویتـــه وتـــأثیره الكبیـــر وتمیـــز عناصـــره بـــین الوســـائل األخـــرى .

  . )٢، ص  ١٩٨٨بابیر ، (

إن مســـرح األطفـــال كمـــا هـــو معلـــوم یعـــد احـــد الوســـائل التعلیمیـــة والتربویـــة المهمـــة ، فهـــو 

یدخل في نطاق التربیة الجمالیة الخلقیة ، فضًال عن دوره في التنمیة العقلیة والتعلیم الفني للنشء 

فــي تكــوین شخصــیة . وهــو یشــكل ركنــًا أساســیًا  )١٢، ص  ١٩٩٢محمــد ، (فــي وقــت مبكــر . 

األطفـــال ، وذلـــك مــــن خــــالل إســـهامه فــــي جــــوانب النمـــو المتعــــددة ، العقلیـــة والنفســــیة والعاطفیـــة 

  . )٨١، ص  ١٩٨٦خریسـات ، (...... وغیرها . 

وظهـــرت أهمیـــة مســـرح األطفـــال مـــن خـــالل كونـــه أقـــوى معلـــم لألخـــالق وخیـــر دافـــع إلـــى 

الحركــة المحببــة إلــیهم ، والتــي تثیــر فــي نفوســهم الســلوك الحســن ، فهــو یعلــم األطفــال عــن طریــق 

الرغبة والتشویق لإلقبال على العرض المسـرحي ومتابعـة مشـاهدة المسـرحیة باهتمـام . فضـًال عـن 

أن أهمیته تكمن في إعطاء التجارب الجدیدة لألطفال ، إلى جانب العمل علـى توسـیع مـداركهم ، 

طــیهم التجــارب الطیبــة التــي ینتصــر فیهــا عنصــر وٕاعطــائهم القــدرة علــى فهــم النــاس ، كمــا انــه یع

الخیر على الشر ، ویكون بذلك قد قدم إلیهم قیمًا تلعب دورًا رئیسًا فـي رفـع مسـتوى أذواقهـم . فقـد 

دلـت الدراســات الفنیــة إلــى أن مســرح األطفــال الجیــد یعطــیهم القــدرة علــى تــذوق المســرحیات الجیــدة 

. ونظـــرًا لهـــذه األهمیـــة فقـــد دعمتـــه العدیـــد مـــن  )١٩، ص  ١٩٨٤أبـــو معـــال ، (فـــي المســـتقبل . 

إلى ضرورة االهتمام به باعتباره مكمًال لبنـاء الطفولـة الیونیسكوالدول مادیًا ومعنویًا ، كما دعت 

.)، انترنت ٢٠٠٣نجم ، (الصحیحة . 

وهكذا فان المسرح یـؤدي دورًا مهمـًا فـي عملیـة التطبیـع االجتمـاعي وفـي تكـوین شخصـیة 

وفي تدعیم القیم اإلنسانیة في نفسه ، والطفل أكثر ما یكون محتاجًا إلى عالم تتضح فیه الطفل ،

معـــالم الخیـــر والشـــر ، وینحـــاز بشـــكل واضـــح إلـــى جانـــب الخیـــر ویتوحـــد مـــع أبطـــال المســـرحیات 

الخیرین ، ویسعد بسعادتهم ویفرح النتصارهم على الشر فـي سـبیل تـدعیم قـیم الخیـر لتسـود العـالم 

  . )٢٠ - ١٩، ص  ١٩٨٨بابیر ، (فیه أمنه وطمأنینته . الذي یجد

ولتطویر هذا المرفق البد من االهتمام بإجراء دراسـات علمیـة ، ابتـداء بـالنص الـذي یـأتي 

فــي مقدمــة المســتلزمات التــي یجــب أن تتــوافر ، وبمــا یــتالءم وفلســفة المجتمــع فــي بنــاء اإلنســان . 

األطفـال مسـرح  في قوله : " إذا كان على )١٩٧٤( میشیلوأهمیة النص لمسرح األطفال یؤكدها 

Mitchell(ین " . ـمتخصصؤلفین ـدربین ومـة إلى فنیین مـاجة ماسـه حـن بإأن یتطور ف , 1974

, p. 43(.

ـــیم المجتمـــع  ـــاره المخـــرج لیقدمـــه لألطفـــال حـــامًال لق ـــنص المســـرحي الـــذي یخت وٕاذا كـــان ال

من خالل سلوك أبطاله وشخصیاته فإن الهدف منه أهـم وحاجاته وأماله ، التي تنقل إلى األطفال

مــن المتعــة التــي یقــدمها المســرح لألطفــال ، ویتمركــز هــذا الهــدف فــي التنشــئة التــي تنقــل المعــارف 
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والقــیم واالتجاهــات والتــي بــدورها تســاهم فــي جعــل المشــاهد یتمثلهــا فــي حیاتــه عــن طریــق محاكــاة 

  . )٤، ص  ١٩٨٨ر ، بابی(الشخصیة التي تظهر في المسرحیات . 

، ویســتخدمها الفــرد مرجعــاً التــي تمتلـك صــفة الدافعیــةموجهــات الســلوك أهــمإن القـیم مــن 

د ـویؤكــ.القیمــي للمجتمــع اإلطــارمرغوبــًا عنــه فــي ضــوء  أممرغوبــًا فیــه أفــي الحكــم علــى ســلوكه 

وأســلوبیط بــه القـیم التــي یمتلكهــا الفـرد تســاعد فــي تنظـیم مدركاتــه للعــالم المحـ أن )١٩٩٢( ویبــر

الســلوكیة المســتقلة األنمــاطأو  األفعــالن ـتوجهــه نحــو عــدد مــأنهــاتكیفــه مــع البیئــة ، فضــًال عــن 

ن القـیم تمثـل محـور الجانـب إوعلیـه فـ، تقدم معلومات عـن السـلوك المحتمـل للفـرد وتتنبـأ بـهألنها

أو ربمــا تكــون الوجــداني فــي الشخصــیة وان التنظــیم القیمــي یكــون فــي مقدمــة تنظــیم الشخصــیة ،

فالشخصـیة تعنـي .  )٤ - ٣ص  ٢٠٠٣ ،سـلمان(د كبیر التنظیم القیمي للفـرد ـالشخصیة إلى ح

، ألن دلیـل علـى ثقافتـهاإلنسـانمجموعة قیم وسمات الشخص ، لذا فان قیم –ضمن ما تعني –

(العكیـــدي ، .القـــیم تتشـــكل بثقافـــة الفـــرد التـــي یســـتلهمها مـــن اتصـــاالته باألنمـــاط الثقافیـــة المختلفـــة

. فــنمط الشخصــیة فــي أي مجتمــع مــا هـــو إال نظــام القــیم واالتجاهــات  )١١ – ١٠، ص  ٢٠٠٢

  .)٣٢، ص ١٩٨٥النوري ، (الناجمة عـن خبرات الحـیاة المبكرة المشتركة . 

وتلعــــب القــــیم دورًا رئیســــًا فــــي تقــــدم المجتمــــع وتماســــكه فهــــي تزیــــد مــــن تنمیــــة اإلحســــاس 

اللتــزام والضــبط الــداخلي . فــالقیم الدینیــة واالجتماعیــة موجهــات وطاقــات االجتماعیــة وا ةبالمسـؤولی

للعمــل الفــردي والجمــاعي تضــبط ســلوك األفــراد وتؤلــف بیــنهم كوحــدة اجتماعیــة ، والقــیم اإلنســانیة 

كالمساواة والعدل ونبذ العنف والتضحیة واإلیثار تلعب دورًا في وحدة المجتمـع وتماسـكه ، وتجنبـه 

الظلم واألنانیة . فالمجتمع الذي یمتلـك نظامـًا قیمیـًا یملـك معظـم مقومـات التقـدم الفوضى وانتشار

واالرتقاء التي تؤهله لمواجهـة تحـدیات العصـر وتسـاعده علـى توقـع سـلوك أفـراده فـي ضـوء بنـائهم 

  . )٢٢، ص  ٢٠٠١عقـل ، (القیمي واستجاباتهم السابقة فـي المواقف المختلفـة . 

م وذو قیمة لدى الفرد ، فالفرد دائمًا یحرص على تحقیق القـیم التـي وتمثل القیم ما هو مه

)قیمـة جمالیـة(، والخیـر والجمـال )قیمـة اقتصـادیة(، والثـراء )قیمة نظریة(یؤمن بها مثل الحقیقة 

.)قیمـة روحیـة(، واإلیمان والتعبد )قیمة اجتماعیة(، ومسـاعدة الناس )قیمة سیاسیة(، والسلطة 

. فهذه القیم تعد الموجه األساسي لحیـاة الفـرد ومـن ثـم  )١٦٤، ص ٢٠٠٢آخرون ، بني جابر و (

سلوكه وهي تشكل األساس في الدافعیة والسلوك ، لذا فإن فقدان القیم أو ضیاع اإلحساس بها أو 

عدم التعرف الیها یجعل الفرد یندمج في أعمال عشوائیة ویسیطر علیه اإلحباط التـام لعـدم إدراكـه 

  . )٤٩، ص  ١٩٨٤عیسى ، (یقوم به من أفعال . جدوى ما 

إن القــیم فــي الواقــع تعطــي للحیــاة معنــى ســواء فــي ذلــك حیــاة النــاس كــإفراد أو جماعــات 

فاإلنســان یســعى وراء شــيء مــا ویبــذل فــي ذلــك مــن الطاقــة والجهــد بقــدر یتناســب مــع أهمیــة ذلــك 

ا فقد موضوع ما قیمته عند الفرد الشيء وقیمته عنده كذلك الحال بالنسبة للجماعات والشعوب فإذ
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فتــرت همتــه بالنســبة لــه وكــف عــن الســعي إلیــه أو الكفــاح فــي ســبیله ، ثــم یتجــه إلــى مــا عــداه مــن 

األشــیاء التــي تزیــد قیمتهــا عنــده . وٕاذا فقــدت كافــة األشــیاء قیمتهــا بالنســبة لفــرد مــا ، فقــدت الحیــاة 

حیاء وهو في الواقع اقـرب إلـى األمـوات طعمها ومذاقها وفقدت معناها وأصبح الفرد ینسب إلى األ

  . )٤، ص  ١٩٦٢إبراهیم وآخرون ، (.

ومــا دام للقــیم هــذا الــدور الجــوهري فــي تشــكیل شخصــیة الفــرد وتحدیــد ســلوكیاته وخیاراتــه 

وفــي تماســك المجتمــع وتطــوره ، فقــد أوالهــا البــاحثون االهتمــام بــإجراء المزیــد مــن الدراســات التــي 

وع ، فاهتمــت بدراســة المنظومــة القیمیــة ، والمتغیــرات ذات العالقــة بهــذه طالــت أبعــاد هــذا الموضــ

المنظومة ، وبالقـیم التربویة واالجتماعیة واألسریة والدینیة المتضمنة في الكتب والمناهج ، وبتعلم 

  . )٢٣ – ٢٢، ص  ٢٠٠١عقل ، (القیم وارتقاءها  . 

حــد قــد ال یتشــابهون فــي نظمهــم وكمــا هــو معلــوم أن األفــراد الــذین یعیشــون فــي مجتمــع وا

القیمیـة ، بــل قـد یختلــف النظـام القیمــي مـن فــرد إلـى أخــر ، ومـن جماعــة إلـى أخــرى ، وبـین الفــرد 

والمجتمع الذي یعـیش فیـه ، ولكـي یـتمكن الفـرد العـیش فـي مجتمعـه بحالـة مـن االنسـجام علیـه أن 

ن یتحـــدى ذلـــك النظـــام ، إذ أن یتبنـــى نظـــام القـــیم الســـائد فیـــه وهـــذا ال یعنـــي انـــه ال یجـــوز للفـــرد أ

هــو فــرد یشــارك فــي معظــم قــیم جماعتــه ، وعــن طریــق هــذه المشــاركة   -عــادة  -المصــلح النــاجح 

یمكنـــه االتصـــال بهـــم لكـــي یبشـــر بقـــیم غیـــر تقلیدیـــة أو ثوریـــة ، لهـــا دورهـــا فـــي عملیـــات التغییـــر 

یسـعون إلـى تغییـر القـیم االجتماعي ، تلك العملیات التي هي بحاجة إلى مثل هؤالء األفراد الـذین

 - ٧، ص  ١٩٧٨الهیتــي ، (التـي لـم تعـد تــالءم المرحلـة التـي یشـــهدها ، أو ینشـدها مجـتمعهم . 

. فــرغم أن القــیم ذات ثبــات واســتمرار لفتــرة زمنیــة . فقــد یحــدث تغیــرًا فــي النظــام القیمــي نتیجــة  )٨

م واستبعاد بعضها أو تبنـي قـیم للتطور االجتماعي ، وقد یؤثر التطور االجتماعي على أهمیة القی

جدیدة لم تكن شـائعة مـن قبـل . فـالقیم التـي تصـلح لـزمن معـین قـد ال تكـون صـالحة لـزمن أخـر ، 

 )٢٦، ص  ١٩٨٥العجیلـي (ویعـد هـذا التغیر في القیم أساسـًا فـي أیــة محــاولة ناجحـة للتطــور . 

.

داة لنشـــر القـــیم فـــي نفـــوس وبســـبب األهمیـــة الكبیـــرة التـــي یشـــكلها مســـرح األطفـــال بكونـــه أ

األطفال وألنه من األدوات النشـیطة التـي یمكـن مـن خاللهـا ترسـیخ هـذه القـیم ، لـذلك تكمـن أهمیـة 

هــــذا البحــــث فــــي إخضــــاع بعــــض النصــــوص المســــرحیة التــــي قــــدمت لجمهــــور األطفــــال لمعرفــــة 

خــط القــیم واستیضــاح القــیم المبثوثــة فیهــا وهــذه بــدورها تعكــس مؤشــرات لمعرفــة مــدى التطــابق بــین

،  ١٩٨٧جـرجیس ، (المبثوث في تلك النصوص والخـط الذي نبغي ترسیخه في الـنشء الجدیـد . 

  .  )ص ب

وهذا یعني أن دراسـة الـنص دراسـة علمیـة تعـد ضـرورة خاصـة وان تجربـة مسـرح األطفـال 

، في العراق ال تذهب إلى ابعـد مـن عقـود قلیلـة ولـم تـدرس مـن جمیـع جوانبهـا دراسـة علمیـة وافیـة 
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، ویسهم هذا البحـث بدراسـة الـنص المسـرحي المقـدم لألطفـال ، وعلـى  )٤، ص  ١٩٨٨بابیر ، (

هذا تتجلى أهمیة البحث في :

أهمیة الطفولة ، فاألطفال قاعـدة المستقبل ، والعنصر األساسي في الثروة القومیـة والبشـریة ، .١

وتربیتهم بطرق سلیمة تكفل للمجتمع تقدمه وقوته .

األطفال وتأثیره في حیاتهم وفي نظامهم القیمي .أهمیة مسرح .٢

أهمیة الكشف عن القیم السائدة في مسرحیات األطفال مـن اجل تربیة األطفال بصورة سلیمة ..٣

ھدف البحث : 
.األطفال القیم السائدة في مسرحیات یهدف البحث إلى التعرف إلى 

حدود البحث :
لكاتـب طـالل األطفال بمدینة الموصل لسرحیاتمیقتصر هـذا البحث على تحلیل عینة مـن 

.حسن

تحدید المصطلحات :
أوالً : القیم
:یعرفها كل من

ــــت - مصــــطلح ینطــــوي تحتــــه كــــل مــــن األهــــداف ومعــــاییر الحكــــم . ":  )١٩٦١( Whiteوای

غیـــر مباشــر كـــالجنس والهــدف یعنـــي أي شــيء یطمـــح إلیــه اإلنســـان ذاتیــًا بصـــورة مباشــرة أو

ه اإلنسـان ـما مصطلح معیار الحكم فانـه یعني أي معـیار اصطالحي یحكـم ب، أوالحب... الخ

.كالصـدق واإلخـالص  ")White , 1961 , p. 13(.

واقعیــــة .بــــأمورالمعیاریــــة المتصــــلة األحكــــاممجموعــــة مــــن ) : ١٩٩١(الــــبطش و جبریــــل -

ة الــتعلم وتتصــف یتشــربها الفــرد مــن خــالل تفاعلــه مــع المواقــف والخبــرات المختلفــة عبــر عملیــ

حیــث لألشــخاصمــن جماعــة اجتماعیــة معینــة وتمثــل موجهــات بثبــات نســبي وتشــترط قبــوالً 

  . )٣٥،  ٢٠٠٢، العكیدي(في :  تتجسد في سلوكهم واهتماماتهم واتجاهاتهم .

) قاعـد عـام ) عامًا وأحیل علـى الت٢٨) عمل في مجال التعلیم (١٩٣٩كاتب عراقي ولد في مدینة الموصل عام

) ، و تفرغ للكتابة منـذ ذلـك الوقـت ، نشـر العدیـد مـن القصـص ومسـرحیات األطفـال ونشـرت أعمالـه فـي ١٩٨٦(

العدید من الدول العربیة وصدرت له عدة كتب خاصة باألطفال .
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Smithســمث وآخــرون- et al. )كــل مــا هـــو جـــدیر باهتمــام الفــرد العتبــارات ") : ١٩٩٤

Smith(".ة أو أخالقیـة أو دینیـة أو جمالیـةماعیـمادیـة أو معنویـة أو اجت et al. , 1994 ,

p.(.

.نظـریاً تعریفاً  )١٩٦١(Whiteوایت وفي ضوء التعاریف السابقة تبنى الباحث تعریف -

" مفــاهیم ایجابیــة وســلبیة تحــدد مــا هــو مرغــوب مــن التصــرفات بأنهــاإجرائیــاً هــا الباحــث عرفیو -

الدرجـــة التـــي المتضـــمنة فـــي مســـرحیات األطفـــال والتـــي تقـــاس بواألفعـــال والغایـــات والوســـائل و 

یها من خالل التصنیف المعتمد في هذا البحث " .حصل علت

مسرحیات األطفال:ثانیًا◌ً 

:ویعرفها

، أي القصــة التــي ترمــي إلــى تقــدیم " تلــك القصــة الممســرحة ذات الهــدف) : ١٩٨٣شــلش (-

تقـدیمًا فنیـًا یسـتوعبه المتلقـي ، ثـم یخـرج منــه الحـدث عـن طریـق الحركـة ، والتـي تقـدم الحـدث 

وقـد حـدث فـي نفسـه شـيء مــا ، هــو مــا یرمـي إلیـه كــاتب المسـرحیة ، ومــا یسـتهدفه مـــن وراء 

.كتابته لـه  .   )١٠، ص  ١٩٨٣شلش ، ("

ًا بأنهــا " مجموعــة منتقــاة مــن القصــص المســرحیة للكاتــب طــالل حســن رائیــویعرفهــا الباحــث إج-

والتــي قــام الباحــث بتحلیــل نصوصــها الســتخراج القــیم )ســنة ١٦ – ١٢مــن (فتیــان والمؤلفــة لل

السائدة فیها " .

:دراسات سابقة
تناولت تحلیل القیم السائدة في أدب ن الدراسات التيـع الباحث على العدید مـاطل

تابـة األخـرى األطفال وكتاباتهم سواء تلك التي تتعلق بكتب األطفال المدرسـیة آم في مجـاالت الك

الهیتي ، ( )١٩٧٨(، كدراسـات كـل مـن : الهیتي )القصـة ، والمجلـة وغیرهـا مـن الفنون(

، وعوض  )٣٤٢ -  ٥، ص ١٩٧٩الهیتي ، ( )١٩٧٩(، والهیتي  )١٦٠ - ٧، ص ١٩٧٨

، ص ١٩٨٥النـوري ، ( )١٩٨٥(، والنـوري  )١٥٧، ص  ٢٠٠٣في : صوالحـة ، ( )١٩٨٢(

Dean( )١٩٨٦( Dean، ودیـن  )٢٣٩-١ , 1987, p.  )١٩٩١(، والصمادي )2927

  . )١٠٤، ص  ١٩٩١الصمادي ، (

وسیكتفي الباحث بعرض الدراسات األكثر قربًا من موضوع البحث الحالي والتي تناولت 

فقط وكاالتي :)للكبار وللصغار(تحلیل النصوص المسرحیة 
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)١٩٨٥(دراسة مھدي 
، والقـــیم الجمالیـــة فـــي المســـرحیات المدرســـیة فـــي العـــراقهـــدفت تحدیــــد المعطیـــات الفكریـــة

مســـرحیة قــــدمت فـــي المهرجــــان القطــــري لمدیریــــة النشــــاط المدرســــي بـــوزارة  )١٩(وشـــملت العینــــة 

ــــة للعــــام  ــــیة و  )١٠(بواقـــع  )١٩٧٩ – ١٩٧٨(التربی ــــة االبتدائـ مســـرحیات  )٩(مســـرحیات للمرحل

ریقـة تحلیل المحتـوى منهجـًا لهــذه الدراســة . ووضـع الباحـث واستخدم الباحث طللمرحلة الثانویة .

لم یشـر إلـى و  مجموعة معاییر لتحدید النواحي السیاسیة واألخالقیة والتعلیمیة والثقافیة والجمالیة .

الثبات . وكشفت النتائج أن بعض النصوص المسـرحیة الخاصـة بالمرحلـة االبتدائیـة تتعـرض إلـى 

ــــف قنــــاع قصصــــي ، وظهــــور الطــــابع األخالقــــي فــــي الســــیاق العــــام مفــــاهیم سیاســــیة تختفــــي خل

للمســـرحیات والســـیما فـــي النهایـــات الســـعیدة حیـــث یـــوزع فیهـــا الثـــواب ، والعقـــاب بعدالـــة علـــى مـــن 

یســتحقونهما . وظهــر أن معیــار التعلیمیــة ال ینطبــق علــى مســرحیات هــذه المرحلــة فهــي ال تقتــرب 

من المواد الدراسیة المقررة .

لمرحلــة الثانویــة فوجــد أن الموضــوعات السیاســیة تســتأثر بالنصــیب األوفــر أمــا نصــوص ا

ولــم تكشــف هــذه النصــوص عــن أي توجــه مقصــود نحــو معالجــة موضــوعات أو قضــایا أخالقیــة 

وظهر أن النصوص ال عالقة لها البتة بالمعطیات التعلیمیة للمنهج الدراسـي عـدا الشـذرات القلیلـة 

  . )١٤٠ – ٢١، ص  ١٩٨٥مهدي ، (وثائق مادة لها . التي ترد فیها وقد اتخذت من ال

)١٩٨٧(دراسة جرجیس 
هـــدفت الدراســـة الكشـــف عــــن القـــیم الســـائدة فـــي مســـرحیات األطفـــال فـــي العـــراق ومقارنـــة 

صــفحة .  )٨١٣(مســرحیة ، عــدد صــفحاتها  )٢٠(وبلغــت العینــة المســرحیات العربیــة باألجنبیــة .

م الباحـــث طریقــــة تحلیـــل المحتـــوى منهجـــًا لهـــذه الدراســـة . واســـتخدوكــــانت تمثـــل المجتمـــع بكاملـــه

، واسـتعان بوحـدتي الموضـوع والشـكل كوحـدة للتحلیـل .)الهیتي للقیم-وایت (واستعان بتصنیف 

یومـًا وكـان معامـل االتفـاق بـین  )٣٠(وقام الباحث بإجراء تحلیلین لعینة منتظمة ، عبر زمـن بلـغ 

محلـــالن خارجیـــان وبلـــغ معامـــل االتفـــاق مـــع المحلـــل األول وحلـــل العینـــة نفســـها )٠.٨٨(تحلیلـــه 

على تسمیة  )٠.٧٩(على تصنیفها ، ومـع المحـلل الثاني  )٠.٧٩() على تسمـیة الفـكر و ٠.٨١(

، وكشــفت النتــائج أن القــیم الســائدة فــي مســرحیات األطفــال فــي علــى تصــنیفها )٠.٧٢(الفكــر و 

رفـــة وحــب النـــاس والكــرم والعطـــاء والعــدوان والجمـــال العــراق ، كانـــت بالنصــوص العربیـــة قــیم المع

والعمــل والصــدق وقواعــد الســلوك والحــرص واالنتبــاه والوطنیــة والتصــمیم والمــرح والســعادة والــذكاء 

والقیمــة االقتصــادیة واإلثــارة والطعــام والواقعیــة ووحــدة الجماعــة ثــم األخــالق . أمــا فــي النصــوص 

سـلوك والعـدوان والجمـال والكـرم والعطـاء والسـعادة واألخـالق األجنبیة فكانت قیم المعرفـة وقواعـد ال



سلیمان عباس سلیمان

٣٠

والصدق وحب الناس واإلثارة والطعام والحـرص واالنتبـاه والعمـل واعتبـار الــذات والمـرح والتصـمیم 

  . )١٨٣ - ١، ص  ١٩٨٧جرجیس ، (ثم الذكـاء . 

)٢٠٠٤(زغـلول دراسة 
النصوص المسرحیة  فيلمتضمنة التربویة اأهم القیم إلىالتعرف إلى  الدراسةت هدف

لى القیم إالتعرف ، و تلك المضامین فيتوفرها والواردة بها ضمنیًا أو صراحة وقیاس نسب

التعرف على واقع النصوص ، والنصوص المسرحیة فيتوفرها ىالفرعیة للقیم التربویة ، ومد

.تعاني منهاالتيللمسرح المدرسي ، وأوجه القصور المسرحیة المقدمة

مسرحیاً نصاً )٥٠(عینة الدراسةوشملت .استخدمت الدراسة منهج المسح بالعینة

التابعة لوزارة التربیة والتعلیم بطریقة عمدیة من النصوص المسرحیة المقدمة بالمدارس اإلعدادیة

.بمحافظة الدقهلیة

مضامین فياستخدمت الدراسة أداة تحلیل المضمون للكشف عن القیم التربویة و 

.المسرحیة المقدمة للمسرح المدرسيالنصوص

المجال األخالقي واالجتماعي على  فيذ القیم التربویة ااستحو نتائج الدراسةوكانت أهم 

السیاسي المجال فيالنصوص المسرحیة ، بینما لم تنل القیم التربویة  في ىالمضمون القیممعظم

 فيالتربویة المتضمنة جاءت القیمو . واالقتصادي والجمالي القدر الكافي من االهتمام

تلك النصوص وملبیة مة وخصائص المرحلة العمریة الموجهة إلیهاءالنصوص المسرحیة مال

  . )٢٠٠٤ ،زغـلول(.لحاجات مرحلة المراهقة المبكرة

البحثإجراءات
:منھج البحث

على ظاهرة مـا  زالحالي المنهج الوصفي الذي یمثل استقصاء یتناول التركیبحث عتمد الی

، بقصد تشخیصها وكشف جوانبها عن طریـق رصـد معـدل تكراراتهـا ومـواطن كما هي قائمة فعالً 

هــدف إلیهــا ی، ویســتخدم الباحــث أســلوب تحلیــل المحتــوى للتوصــل إلــى القــیم التــي التركیــز علیهــا

.بحث ال

:مجتمع البحث
حســن بهــا الكاتــب طــاللعلــى مســرحیات األطفــال التــي كتالحــالي مجتمــع البحــثیقتصــر 

.صفحة  )٥٢٣(مسرحیات وعدد صفحاتها  )٨(والبالغ عددها سنة  )١٦ – ١٢لفئة الفتیان (
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:عینة البحث
بحـث مجتمع المن )%٣٠(وهي تمثل نسبة ثالث مسرحیاتعلى بحث اقتصرت عینة ال

.اختیرت بطریقة قصدیةصفحة  )١٥٤(وبلغ عدد صفحاتها 

:أداة البحث
أهداف بحثه، تصنیف من االفتراضات المبدئیة التي یضعها الباحث لغرض تحقیقیعد ال

، أو ویعمد إلى اختیار تصنیف جاهز أو یعمل على تطویر تصنیف معروف بما یـتالءم وأهدافـه

  . )٤٣ ، ١٩٨٨، بابیر(.یعمل على بناء تصنیف خاص به

الدراســـات العربیـــة ع الباحـــث علـــى مجموعـــة مـــن التصـــانیف المســـتخدمة فـــيالاطـــبعـــد و 

اســتقر علــى اختیــار تصــنیف .)، روكــاش، وایــتمــوراي(: تصــانیف كــل مــن واألجنبیــة ومنهــا

علــى الــرغم مــن أن هنــاك الحــاليبحــث الســتخدامه فــي ال )١٩٨٥(عجیلــيالن ـمــتــرجمالموایــت

:لألسباب اآلتیة ترجمات سابقة له وذلك

نت أفضل من الترجمات األخرى .كا )١٩٨٥(العجیلي قناعة الباحث من أن ترجمة .١

لقد اعتمدت عدة دراسات عربیة على هـذا التصـنیف فـي تشـخیص قـیم تتضـمنها مـواد مكتوبـة .٢

 ١٩٧٩، والهیتـي   ١٩٧٨ الهیتي(وفي أكثر من قطر عربي ، ومن بینها دراسات كل مـن 

  .  )١٩٨٧جرجیس و ،  ١٩٨٥العجیلي و ، 

قیمـة أساسـیة تشـمل علـى  نیوأربعـاً خمسـمنفهو یتضـحتوي على مجموعة كبیرة من القیم ، ی.٣

.، قابلة للتوسع لتكون قیمًا رئیسةقیم فرعیة

، أو ض المتغیـــراتـح بحـــذف بعــــ، أو یسمـــ ة، فهـــو یقبـــل متغیـــرات جدیـــدیمتـــاز بالمرونـــة.٤

.، دون أن یؤثر في المنهجدمجها

افئ جمیـع مـا ا یكــ، فهـو یمثـل نظامـًا كـامًال للقـیم أو یكـاد ویتضـمن مـیتصف بالشـمول.٥

.ة استخدم من مجاالت وقیم لعدة نظم قیمی

اإلنســـانیة مالئـــم للدراســـات التـــي تنـــتهج طریقـــة تحلیـــل المحتـــوى وتتنـــاول دراســـة القـــیم.٦

  )٨٠، ص  ١٩٨٥العجیلي ، (المختلفة .

وحدة للتحلیل فـي هـذا )Theme(الفكرة الرئیسة ختیرت العبارة أو ا :وحدة التحلیل

:حدة المناسبة وذلك، لكونها الو البحث

، القترابها من أسلوب الكتابة ومحتواه.واقعیةأكثرالن استخدامها في التحلیل یكون .١

، ومن الصغر ما یقلل من احتمال تضمنها لعدة لها من السعة ما یكفي إلعطاء معنى.٢

، قیاسًا بوحدات اكبر .قیم
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هولســتي كمــا یعــدها ، یعــدها أساســیة للتحلیــل القیمــي )صــاحب التصــنیف(وایــتالن .٣

 )٦٢ – ٦١، ص  ١٩٧٨ ،الهیتـي(.  مـاث القیــي أبحــتخدامها فــن اســر مـدة ال مفـوح

.

بداللــة وحــدات أحیانــاً ، وتعــد وتعــرف الفكــرة عــادة أنهــا جملــة أو تأكیــد موضــوع مــا

.  )٧٣، ص  ١٩٨٨بابیر ، (مادیة كالجملة القواعدیة أو الفقرة 

وحــدة للتعــداد وهــي الصــیغة األكثــر Frequencyار التكــر اســتخدم :وحــدة التعــداد

ـــــرات ظهـــــالل مـــــن خـــــل مـــــتوى حیــــث تسجـــــائص المحـــــیاس خصـــــاســــتخدامًا لقــــ .  ةـور الفئ

)Holsti , 1969 , p. ، حیـث انـه . فضال عن أن التكرار یحدد قیمة ظهور كل فئة )122

Dunphy(.ن غیرهـارًا متكر أكثران ـأهمیة كأكثركلما كان الموضوع أو االتجاه أو غیره 

, 1972 , p. 185(.

لتحدیـد األفكـار وتسـمیة القـیم المتضـمنة فـي اآلتیـةاتبـع الباحـث الخطـوات :خطوات التحلیل

:المسرحیات

قــراءة المســرحیة قــراءة أولیــة وبصــورة جیــدة مــن اجــل تحدیــد الفكــرة األساســیة للمســرحیة .١

.كرة من األفكار الواردة في ذلك الموضوعوالذي یفید في تعیین المدلول القیمي لكل ف

التـي )وحـدات التحلیـل(قراءة المسرحیة قراءة ثانیة متأنیة وتحدید األفكـار التـي تحتویهـا .٢

.)تحدید العبارات التي تتضمن فكرًا لغرض تسجیل تكراراتها(تتضمن قیماً 

المجــال الــذي ، وتعیــین اســم، وتعریفهــا تعریفــًا صــریحاً تعیــین صــنف القیمــة لكــل فكــرة.٣

تحدیـد نـوع الفكـرة المقـروءة فـي ضـوء (المطـور للقـیم وایتتعود إلیه القیمة في تصـنیف 

.)قیم التصنیف الذي استخدم

تفریغ نتائج التحلیـل فـي اسـتمارة التحلیـل والتـي أعـدت مسـبقًا لهـذا الغـرض ویـتم إعطـاء .٤

.تكرارًا واحدًا عند ظهور أیة قیمة من قیم التصنیف

لغــرض رفــع نســبة الثبــات فــي تحلیــل المحتــوى الــذي یتصــف عــادة :تحلیــلقواعــد ال

بالمنهجیة والموضوعیة كان البد من تبني عدد مـن األسـس والقواعـد التـي تسـاعد المحللـین 

  .   )١٩٤، ص  ١٩٩١سعد ، (في تحدید األفكار وتصنیفها بدقة 
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، ممـا  هـالات وتحلی، یـودي إلـى دقـة تحدیـد العبـار قواعد التحلیل الصـحیحةأتباعإن 

Ston(.اً أیضــیل ـبات التحلــبة ثــاع نســودي إلـى ارتفــیـ , 1969 , p. ،النـوري(،)212

ـــى ضـــرورة وضـــع قواعـــد وتـــدریب )Holsti(هولســـتي وقـــد أشـــار  . )٩٧ص  ، ١٩٨٥ إل

المحللــین علیهــا ، حتــى فــي الحــاالت التــي یمتلــك فیهــا أولئــك المحللــون المهــارات الالزمــة 

، وفیمــا یــأتي القواعــد التــي اتخــذها الباحــث فــي  )٩٧، ص  ١٩٨٥العجیلــي ، (، للتحلیــل

تحلیله للنصوص المسرحیة :

مــن فكــرة فرعیــة تعامــل كــل فكــرة علــى أنهــا وحــدة أكثــرســة یعنــدما تتضــمن الفكــرة الرئ.١

.مستقلة للتحلیل

شـــمعون ، (.یعـــد  كـــل مـــن المعطـــوف والمعطـــوف علیـــه أفكـــار مســـتقلة فـــي التحلیـــل.٢

  . )١٧٨، ص  ٢٠٠٢

فـیمكن وایـتفي حالـة ظهـور قـیم ال یمكـن وضـعها ضـمن القـیم المـذكورة فـي تصـنیف.٣

االعتماد على رأي لجنـة مـن االختصاصـین إلدخالهـا ضـمن التصـنیف كقـیم منفصـلة ، 

بعــض القــیم ، أو إجــراء توضــیح فـــي القواعــد المســتخدمة للتحلیــل .  فأو ضــمن تعــاری

  .  )٩٨، ص  ١٩٨٥العجیلي ، (

.من مجال في الفكرة فیرجح عندها المجال األقوىأكثرإذا وجد تأكید على .٤

.یعامل كل من السبب والنتیجة والوسیلة والغایة كأفكار مستقلة.٥

.نها فكرة واحدة یشیر إلیها العنوانأاعتبار بعض الموضوعات القصیرة جدًا على .٦

ما قبلهــا أو ـوذلــك لكونهــا مرتبطــة فیــ،قیمیــًا واضــحاً إذا  كانــت الفكــرة ال تعطــي مــدلوالً .٧

.، من اجل استنباط القیمة، فتقرأ الفكرة السابقة أو الالحقةبعدها

، لعدم اكتمال الفكـرة فتقـرأ عـدة عبـارات بعـدها إذا لم تظهر في الجملة أیة داللة قیمیه.٨

.، وتتضح داللتها القیمیةحتى تكتمل الفكرة

 . دود الفكـــرةـما تكـــون هنــاك صـــعوبة فـــي تعیــین حـــ، عنـــداســتعمال عالمـــات األقــواس.٩

. )٦٥، ص  ١٩٧٨الهیتي ، (
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:الصدق
على الرغم من شهرة التصنیف المستخدم في البحث واستخدامه من قبل الكثیـر مـن 

ارتــأى الباحــث عرضــه علــى مجموعــة مــن الخبــراء .البــاحثین فــي تحلیــل محتــوى القصــص

معرفة مدى مالءمته لطبیعـة البحـث الحـالي . وقـد و  الستخراج صدقه الظاهريوالمحكمین

علـى مالءمـة التصـنیف بعـد إجـراء بعـض التعـدیالت الطفیفـة  )% ٨٠(اتفق الخبراء بنسبة 

علیه .

:الثبات
لغــرض أن یكــون التحلیــل متصــفًا بالموضــوعیة والحــد مــن ذاتیــة المحللــین فقــد قــام 

:الباحث بإیجاد الثبات بطریقتین هما

مسـرحیة واحـدة وذلك بقیام الباحث بإعادة تحلیـل :لل مع نفسه عبر الزمناتفاق المح.١

من كافة المسـرحیات التـي حللـت  )% ١٨(أي ما یمثل نسبة  )٢٨(بلغ عدد صفحاتها 

ان معامـــل االتفـــاق ـوكـــ أســـبوعینالتحلیلـــینبـــادئ األمـــر وقـــد كانـــت الفتـــرة التـــي تتخلـــل

  . فهاتصنیفي  )٠.٧١( ار وـفي تحدید األفك )٠.٧٨(

بتحلیـل محتـوى نفـس حیـث قـام محلـل خـارجي:االتفاق بین الباحث ومحلل خـارجي.٢

وٕاتبــاعالمســرحیات بعــد أن تــم تدریبــه علــى طریقــة التحلیــل صــفحات مــن الســابقة العینـة 

ار ـدید األفكــفـي تحـ )٠.٧٣نفس قواعد التحلیل وٕاجراءاتـه فكـان معامـل االتفـاق بینهمـا (

.یوضح ذلك  )١(لجدول وا  تصنیفهافي  )٠.٧٠( و

الذین عرض علیهم التصنیف :أسماء الخبراء

الهیثم / جامعة بغداد .ابن –أ. م. د. إحسان علیوي ناصر الدلیمي / كلیة التربیة .١

أ. م. د. سمیر یونس العكیدي / كلیة التربیة / جامعة الموصل ..٢

م. د. محمد إسماعیل الطائي / كلیة الفنون الجمیلة / جامعة الموصل .           .٣

م. د. احمد یونس البجاري / كلیة التربیة / جامعة الموصل ..٤

تربیة / جامعة الموصل . م. د. عالء الدین علي حسین العنزي / كلیة ال.٥
 . م. د. عالء الدین علي حسین العنزي / كلیة التربیة / جامعة الموصل
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  )١(جدول ال

ثبات التصنیف وفق معادلة سكوت

تصنیف الفكرتحدید الفكرأنواع الثباتت

٠.٧٨٠.٧١بین محاولتي الباحث نفسه بفاصل زمني . .١

٠.٧٣٠.٧٠بین الباحث والمحلل الخارجي ..٢

الــذي  )الثبــات(لــى أن ذا المجــال إـتشــیر األدبیــات فــي هــتعــد قــیم الثبــات هــذه جیــدة حیــث و 

ن ـمـقیمتـهید الـذي ـ. والثبـات الجـو الثبـات الصـحیح المالئـم للتحلیـلـ، هعال جداً  )٠.٩٥( قیمته

،  ١٩٨٥النوري ، (.و ضعیفـفه )٠.٧٠(ن ـل مـاق قیمته ذيـ. أما الثبات ال )٠.٩٠ - ٠.٨٠(

  . )١٠٦ص 

الوسائل اإلحصائیة :
اآلتیة :استخدم الباحث الوسائل اإلحصائیة 

إلیجاد الثبات .معادلة سكوت :.١

لتحدید القیم السائدة .النسبة المئویة :.٢

عرض النتائج ومناقشتھا :
قیمـة  )٤٠(فكـرة قیــمیة توزعــت علـى  )٣٧٥١(بعـد تحلیل عینة البحث ، ظهـر أن هنـاك 

  .)٢(رئیسة ، وكما هو مبین في الجدول 

  )٢(جدول ال

طفال حسب تكراراتها ، ونسبتها المئویة ، وترتیبهاالقیم التي ظهرت في مسرحیات األ

)السلم القیمي(

النسبة المئویةالترتیبالتكرارالقیم

٦٣٦١١٦.٩٤الحیویة والنشاط

٤٥٨٢١٢.٢١المعرفیة

٣٨٣٣١٠.٢١)التطابق(مماثلة 

٣٠٥٤٨.١٣السیطرة

٢٩٦٥٧.٨٩السلوك الحسن

٢٠٨٦٥.٥٤حب الناس

١٦١٧٤.٢٩التصمیم
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النسبة المئویةالترتیبالتكرارالقیم

١٣١٨٣.٤٩العدوان

١٢٧٩٣.٣٩التكیف واألمن االنفعالي

٩١١٠٢.٤٣الدین

٨٤١١٢.٢٤الصحة والسالمة

٧١١٢١.٨٩الراحة

٧٠١٣١.٨٧التسامح

٦٤١٤١.٧١الوطنیة

٦١١٥١.٦٣الطاعة

٥٦١٦١.٤٩الطعام

٥٦١٧١.٤٩الجمال

٤٥١٨١.٢٠شخصیة لطیفة وظریفة

٤٥١٩١.٢٠التقدیر

٤٢٢٠١.١٢التعبیر الذاتي الخالق

٣٩٢١١.٠٤القوة

٣٦٢٢٠.٩٦المرحأوالظرف 

٣٤٢٣٠.٩١الصدق

٢٨٢٤٠.٧٥الرفاهیة

٢٧٢٥٠.٧٢وحدة الجماعة

٢٣٢٦٠.٦١العدالة

٢٣٢٧٠.٦١الثقافة

٢١٢٨٠.٥٦اإلثارة

٢٠٢٩٠.٥٣االستقالل

١٩٣٠٠.٥١الكرمأوالعطاء

١٧٣١٠.٤٥الذكاء

١٦٣٢٠.٤٣احترام الذات

١٣٣٣٠.٣٥الخبرات الجدیدة

١٢٣٤٠.٣٢األخالق

١٠٣٥٠.٢٧الملكیة
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النسبة المئویةالترتیبالتكرارالقیم

٧٣٦٠.١٩التحصیل

٦٣٧٠.١٦التواضع

٥٣٨٠.١٣العملیة

٤٣٩٠.١١المظهر

١٤٠٠.٠٣العمل

١٠٠-٣٥٧١المجموع

، حیـــث تترتـــب فیـــه القـــیم تنازلیـــًا الســـلم القیمـــي لمســـرحیات األطفـــال )٢(ل یمثـــل الجـــدو 

ما حصلت علیه كل قیمة من تكرار ، وقد اعتبر تكرار الوحدات على حسب أهمیتها ، وذلك بناء 

القیمیـــة ألي قیمـــة ، مؤشـــرًا لألهمیـــة المعطـــاة لهـــا . فالقیمـــة التـــي تحصـــل علـــى أكثـــر نســـبة مـــن 

وایـتیـت أهمیـة أكثـر مـن تلـك التـي حصـلت علـى نسـبة اقـل ، وقـد أشـار التكرارات تكـون قـد أعط

  .  )٨٤، ص   ١٩٧٨الهیتي ، (إلى ارتباط أهمیة القیمة بتكرارهـا . 

وقد عدت القیم التسع األولى من هذا السـلم ، ممثلـة للقـیم السـائدة فـي مسـرحیات األطفـال 

على تكرارات أعلـى مـن المتوسـط ، وان وذلك الن كًال منها حصل )القیم في أعلى السلم القیمي(

مـن الفكـر التـي بثتهـا المسـرحیات ، والشـكل  )% ٧٢.٩(هذه القیم قد حظیت بما یقرب مـن نسـبة 

یوضح رسمًا لهذه القیم . - ١ -

،  )١٠(ورتبتهـا )الـدین(قیمة ، تبـدأ بقیمـة  )٣١(أما القیم غیر السائدة ، فقد كان عددها 

، إذ كـان تكرارهـا  )٤٠(ورتبتهـا )العمــل(، وتنتهـي بقیمــة  )٢.٤٣(تها ونسـب )٩١(إذ كان تكرارها 

 )٢٧.٩١(ونسـبتها  )١٠٤٦(. وكان مجموع هذا تكـرار القـیم غیـر السـائدة  )٠.٠٣(ونسبتها  )١(

.

أن القیم السائدة توزعت بین المجموعات القیمیـة  )١(والشكل  )٢(ویظهر لنا من الجدول 

، حیــث ظهـرت قیمــة واحـدة مــن مجموعـة القــیم )واالجتماعیــة ، والذاتیـةالجسـمانیة ، والمعرفیـة ، (

، كمــا ظهــرت قیمــة واحــدة مــن مجموعــة القــیم المعرفیــة هــي )الحیویــة والنشــاط(الجســمانیة وهــي 

الســـلوك ، و "التطــابق "مماثلــة ال(، وثــالث قــیم مــن مجموعــة القـــیم االجتماعیــة وهــي )المعرفیــة(

ـــاس، و الحســـن ــــیم الذاتیـــة وهــــي ، وظهـــر )حـــب الن ـــع قـــیم مـــن مجموعـــة الق ، و الســـیطرة(ت أرب

.)والتكیف واألمن االنفعالي،  العدوان، و التصمیم

، حسب مجموعاتها القیمیـة . ویتضـمن الجـدول  )٢(وقد صنفت القیم الواردة في الجدول 

تلك المجموعات وما حصلت علیه من تكرارات .   )٣(

 لم تتضمن قیم الجنس ، والنظافة ، والطهارة ، والقومیة ، واالقتصادیة ، في السلم القیمي لعـدم ظهورهـا خالل

stone(عملیة التحلیل ، وذلك ما یؤكد علیه في أدبیات تحلیل المحتوى . , 1982 , p.147(.
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  )٣(جدول ال

، حسب تكراراتها، ونسبتها المئویةالمجاالت القیمیة التي ظهرت في مسرحیات األطفال 

وترتیبها 

النسبة 

المئویة

الترتیب ضمن 

المجموع العام

التكرار 

  الكلي

تكرار القیم 

السلبیة

تكرار القیم 

االیجابیة
القیم

٢٨.١١ % ١ ١٠٥٤ ٣٣٣ ٧٢١ اجتماعیة

٢٣.٣٣ % ٢ ٨٧٥ ٢٤٥ ٦٣٠ جسمانیة

٢٣.٢٥ % ٣ ٨٧٢ ٢٢٠ ٦٥٢ ذاتیة

١٢.٨٢ % ٤ ٤٨١ ١٦ ٤٦٥ معرفیة ثقافیة

٥.٨٩ % ٥ ٢٢١ ٣٦ ١٨٥ أخالقیة

٤.٤٨ % ٦ ١٦٨ ٢ ١٦٦ ترویحیة

١.٧ % ٧ ٦٤ ٣٦ ٢٨ قومیة ووطنیة

٠.٤٢ % ٨ ١٦ ١ ١٥ عملیة اقتصادیة

١٠٠ % - ٨٨٩  ٣٧٥١ ٢٨٦٢ المجموع

= ٦٨.٨٧ المتوسط  

- ١- شكل

القیمیةالمجموعاتعلىوتوزیعهافیهاالسائدةوالقیماألطفاللمسرحیاتالقیميالسلم

والنشاطالحیویة
المعرفیة
( التطابق ) المماثلة
السیطرة

الحسنالسلوك
الناسحب

التصم

العدوانیم
االنفعاليواألمنالتكیف

الدین
والسالمةصحةال

الراحة
التسامح
الوطنیة
الطاعة
الطعام
الجمال

وظریفةلطیفةشخصیة
التقدیر

الخالقالذاتيالتعبیر
القوة

المرحأوالظرف
الصدق
الرفاهیة

الجماعةوحدة
العدالة

الثقا

اإلثارةفة
االستقالل

الكرمأوالعطاء
الذكاء

الذاتاحترام
الجدیدةالخبرات

قاألخال
الملكیة
التحصیل
التواضع
العملیة
هرالمظ

العمل
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٣٩

ترتیبات تلك المجموعـات ونسـبها المئویـة ، وقـد أعطیـت مجموعـة القـیم  )٣(وضح الجدول ی

 )٢(االجتماعیـة األهمیـة األولـى ، ومجموعـة القـیم العملیـة االقتصـادیة األهمیـة األخیـرة . والشــكل 

یبین ذلك .

عرض ومناقشة القیم السائدة ضمن مجاالتھا القیمیة :
ســــنركز علــــى مناقشــــة القــــیم الســــائدة فــــي مســــرحیات األطفــــال ، ضــــمن كــــل مجــــال مــــن 

القـــیم غــــیر (المجـــاالت القیمیـــة ، ألهمیتهـــا ولتركـــز اغلـــب الفكـــر القیمیـــة فیهـــا ، أمـــا القـــیم الباقیـــة 

فسنكتفي بعرضها فقط  ، وتتسلسل هذه القیم كاألتي :)السائدة

لمجال على المرتبة األولى ضمن المجاالت القیمیة إذ حاز هذا ا. مجال القیم االجتماعیة :١

، وكان سائدًا الن مجموعه فوق المتوسـط  )%٢٨.١(ونسبته المئویة )١٠٥٤(كان تكراره 

في (،  )١٩٨٢(، وبـذلك تتفـق نتائـج هـذه الدراسـة مـع دراسـات كـل مــن عـوض  )٤٦٨.٨٧(

Dean( )١٩٨٦(، و دیـــن  )١٨١، ص  ٢٠٠٣: صـوالحــة ،  , 1987, p. 2927( ،

والتي أظهرت سـیادة القیم  . )١٠٤، ص  ١٩٩١الصمادي ، (،  )١٩٩١(والصمادي 

في هـذا الصدد أن هـذا یمثل  )١٩٩١(االجتماعیة أكثر مـن غیرهـا ، ویشیر الصمادي 

، ١٩٩١الصمادي ، (امتدادًا لدعـم التماسـك االجتماعي الـذي یسود المجتمعات العربیة . 

  . )١٠٤ص 

ــةال(قـــیم هـــي  )٨(ویتضــمن هـــذا المجــال  حــب ، و الســلوك الحســنو  " ،التطــابق "مماثل

، والتســامح ، والشخصــیة اللطیفــة والظریفــة ، ووحـــدة الجماعـــة ، والعطـــاء أو الكــرم ، النــاس

)٢(شكلال

عام بشكلالقیمیةالمجاالت

٠

٥

١٠

١٥

٢٠

٢٥

٣٠

اجتماعیة جسمانیة ذاتیة ثقافیةمعرفیة أخالقیة ترویحیة ووطنیةقومیة عملیة

اقتصادیة

القیم

التكرار

اجتماعیة

جسمانیة

ذاتیة

ثقافیةمعرفیة

أخالقیة

ترویحیة

ووطنیةقومیة

اقتصادیةعملیة
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٤٠

وتترتــب هــذه القــیم تنازلیــًا حســب مــا حصــلت علیــه مــن فكــر قیمیــة ، كمــا یظهــر فــي )والتواضــع

  . )٤(ل الجدو 

  )٤(جدول ال

ترتیب التكرارات ، والنسب المئویة للقیم المكونة لمجال القیم االجتماعیة 

النسبة 

المئویة

الترتیب ضمن 

المجموع العام

الترتیب 

ضمن المجال

التكرار 

  الكلي

تكرار القیم 

السلبیة

تكرار القیم 

االیجابیة
القیم

٣٦.٣٣ % ١ ٣٨٣ ٣ ٢٢٣ ١٦٠ "التطابق"مماثلة ال

٢٨.١ % ٢ ٢٩٦ ٥ ٢ ٢٩٤ السلوك الحسن

١٩.٧٣ % ٣ ٢٠٨ ٦ ٧ ٢٠١ حب الناس

٦.٦٤ % ٤ ١٣ ٧٠ ٥٥ ١٥ التسامح

٤.٢٧ % ٥ ١٨ ٤٥ ٣٨ ٧
الشخصـیة اللطـیفة 

والظریفة

٢.٥٦ % ٦ ٢٥ ٢٧ ٤ وحدة الجماعة ٢٣

١.٨ % ٧ ٣٠ ١٩ ١ ١٨ العطاء أو الكرم

٠.٥٧ % ٨ ٦ ٣٧ ٣ ٣ التواضع

١٠٠ % - - ٣٣٣  ١٠٥٤ ٧٢١ المجموع

١٣١.٧٥المتوسط = 

أن ثــالث قــیم فقــط كانــت ســائدة ضــمن الســلم القیمــي لمجمــوع  - ٤ -یتبــین مــن الجــدول 

أمـا القـیم )حـب النـاسو  ،السـلوك الحسـن، و"التطـابق "مماثلـة ال(المجاالت وهـذه القـیم هـي : 

طیفة والظریفة ، ووحدة الجماعـة والشخصیة الل،التسامح(الباقیة فقد كانت غیر سائدة وهي : 

.التواضع و ، والعطاء أو الكرم ، 

القیم السائدة ضمن مجال القیم االجتماعیة :
: حازت هذه القیمة على المرتبة األولى ضمن مجال القیم االجتماعیة "التطابق "مماثلة ال

الــث ضــمن الســلم ، وعلــى الترتیــب الث )٤(جــدول ال )%٣٦.٣٤(ونســبتها  )٣٨٣(إذ كــان تكرارهــا 

  .  )٢(جدول المن المجموع العام  )%١٠.٢١(القیمي لمجموع المجاالت ، بنسبة 

أن اســتخدام األقاصـــیص والمالحـــم الشـــعبیة كـــان احـــد الوســـائل التـــي یســـتخدمها المجتمـــع 

 )١٧، ص  ١٩٨٨بـابیر ، (بقصد أو بغیر قصد في إكساب الطفل عـادات الجماعـة وتقالیـدها ، 

ـــة .... تعـــد مـــن األدوات  )١٩٨٤( اســـلنیؤكـــد . وفـــي هـــذا الصـــدد  ـــأن أشـــكال العـــرض الدرامی ب

الرئیسة التي یستخدمها المجتمـع إلیصـال مجموعـة قواعـد السـلوك ألعضـائه ، وهـذا اإلیصـال یـتم 
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٤١

بـابیر ، (انجازه مـن خالل تشجیع المحاكاة أو عـرض أمثلة السلوك التي ینبغي تجنبها وٕاغفالهـا . 

  .  )٢٥، ص  ١٩٨٨

: حازت هذه القیمة على المرتبة الثانیة ضمن مجال القیم االجتماعیـة إذ وك الحسنالسل

، وعلـــى الترتیـــب الخـــامس ضـــمن الســـلم  )٤(جـــدول ال )%٢٨.١(ونســـبتها  )٢٩٦(كـــان تكرارهـــا 

  . )٢(جدول المن المجموع العام  )%٧.٨٩(القیمي لمجموع المجاالت ، بنسبة 

Dean) )١٩٨٦(یـن تتفـق هـذه النتیجـة مـع دراسـات كـل مـن د , 1987, p. 2927( ،

. في سیادة هذه القیمة في النصوص المكتوبة )، ص ج ١٩٨٧جرجیس ، ( )١٩٨٧( وجرجیس

في أدب ومسرحیات األطفال . 

: حازت هذه القیمة على المرتبة الثالثة ضمن مجال القیم االجتماعیة إذ كان حب الناس

، وعلـى الترتیـب السـادس ضـمن السـلم القیمـي  )٤(جـدول ال )%١٩.٧٣(ونسبتها  )٢٠٨(تكرارها 

  . )٢(جدول المن المجموع العام  )%٥.٥٤(لمجموع المجاالت ، بنسبة 

ویمكــن أن نعــزو ســبب احــتالل هــذه القیمــة إلــى أهمیــة وضــرورة زرع المحبــة والحــب فــي 

نفوس األطفال وخاصة حب اآلخرین واألشیاء المحیطة بهم .  

 )%٦٨.٧٥(یم فرعیـة حـب األسـرة ، وقـد سـاهمت فـي تشـكیل وتشمل هـذه القیمـة ثـالث قـ

 )%٣٠.٧٧(مــن المجمــوع الكلــي لحــب النــاس ، وحــب الجــنس األخــر ، وقــد ســاهمت فــي تشــكیل 

مـن المجمــوع  )%٠.٤٨(مـن المجمـوع الكلــي لحـب النـاس ، والصــداقة ، وقـد سـاهمت فــي تشـكیل 

ى حســـاب القـــیم الرئیســـة فقـــط الكلـــي لحـــب النـــاس ، وعلـــى الـــرغم مـــن اقتصـــار البحـــث الحـــالي علـــ

وٕاهمال القیم الفرعیة ، إال أننـا یمكـن أن نالحـظ أن القیمـة الفرعیـة حـب األسـرة قـد سـاهمت بشـكل 

كبیر في تشكیل هذه القیمة یلیها حب الجنس األخر وتلیها الصداقة بنسبة قلیلة جدًا .

ا ، وثقافتنـا مـن أن التأكید على حب األسرة یأتي متناغمًا مع ما هو معروف عن مجتمعن

احتــرام العالقـــات األســـریة واالنتمـــاء لألســـرة ، أمـــا بالنســبة لحـــب الجـــنس األخـــر فیـــرى الباحـــث أن 

وفـي هـذا  )سـنة ١٦ – ١٢(ظهوره بهذه النسبة مسألة طبیعیة نظرًا الن المسرحیات كتبت للفتیان 

عــــي أن تتضــــمن الســــن یبــــدأ اإلنســــان باالهتمــــام واالتجــــاه نحــــو بــــالجنس األخــــر لــــذلك فمــــن الطبی

النصــوص المســرحیة بعــض القــیم التــي تؤكــد علــى الــروابط بــین الجنســین ، أمــا الصــداقة فظهورهــا 

بهذا الشكل یمكن أن یؤشر عالمة استفهام لم یستطع الباحث أن یجد إجابة لها . 

، ص  ١٩٧٨ ،الهیتـــي(،  )١٩٧٨( الهیتـــيوتتفـــق هـــذه الدراســـة مـــع دراســـات كـــل مــــن 

ـــن . )٩٥ Dean(،  )١٩٨٦( ودیـ , 1987, p. جــرجیس ، ( )١٩٨٧( وجــرجیس،)2927

في سیادة هـذه القیمة في النصوص المكتوبة في أدب األطفال . )، ص ج ١٩٨٧
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٤٢

حاز هذا المجال على المرتبة الثانیـة ضـمن المجـاالت القیمیـة إذ . مجموعة القیم الجسمانیة :٢

ـان ســائدًا الن مجموعـه فــوق المتوســط ، وكـ )%٢٣.٣١(ونســبته المئویـة )٨٧٥(كان تكراره 

الحیویة والنشاط ، و الصحة والسالمة ، (قـیم هـي  )٧(، ویتضمن هـذا المجـال  )٤٦٨.٨٧(

وتترتــب هــذه القــیم تنازلیــًا حســب مــا )الجــنس ، والنظافــةو  ،والراحــة ، والطعــام ، والرفاهیــة

  .)٥(حصلت علیه من فكر قیمیة ، كما یظهر في الجدول 

  )٥(جدول ال

الجسمانیةللقیم المكونة لمجال القیم المئویة نسبالتكرارات ، و ترتیب ال

النسبة 

المئویة

الترتیب ضمن 

المجموع العام

الترتیب ضمن 

المجال

التكرار 

  الكلي

تكرار القیم 

السلبیة

تكرار القیم 

االیجابیة
القیم

٧٢.٦٩ % ١  ١ ٦٣٦ ٩٩ ٥٣٧ الحیویة والنشاط

٩.٦ % ١١ ٢ ٨٤ ٨٠ ٤ الصحة والسالمة

٨.١١ % ٣  ١٢ ٧١ ٤١ ٣٠ الراحة

٦.٤ % ٤  ١٦ ٥٦ ٧ ٤٩ الطعام

٣.٢ % ٢٤ ٥ ٢٨ ١٨ ١٠ الرفاهیة

١٠٠ % - - ٢٤٥ ٨٧٥ ٦٣٠ المجموع

١٧٥المتوسط =  

أن قیمـــة واحـــدة فقـــط كانـــت ســـائدة ضـــمن الســـلم القیمـــي لمجمـــوع  )٥(یتبـــین مـــن الجـــدول 

ــة وال(المجــاالت وهــي :  الصــحة (أمـــا القــیم الباقـــیة فقـــد كانــت غیــر ســـائدة وهـــي : )نشــاطالحیوی

.)الرفاهیة، والطعام ، والراحة، ووالسالمة

القیم السائدة ضمن مجال القیم الجسمانیة :
: حازت هذه القیمة على المرتبـة األولـى ضـمن مجـال القـیم االجتماعیـة الحیویة والنشاط

، وعلــى الترتیـــب األول ضــمن الســـلم  )٥(جـــدول ال )%٧٢.٦٩(ها ونســبت )٦٣٦(إذ كــان تكرارهـــا 

  . )٢من المجموع العام جدول ( )%١٦.٩٤(القیمي لمجموع المجاالت ، بنسبة 

، ص  ١٩٧٨ ،الهیتـــي(،  )١٩٧٨( الهیتـــيوتتفـــق هـــذه النتیجـــة مـــع دراســـات كـــل مــــن 

،  )١٩٨٥( النــــــــوريو   )١٧٨،  ٧٧، ص  ١٩٧٩ ،تيـالهیــــــ(،  )١٩٧٩( الهیتــــــيو  )١٠٩

فــــي ســــیادة )، ص ج ١٩٨٧جــــرجیس ، ( )١٩٨٧( جــــرجیسو )١١٢، ص  ١٩٨٥النــــوري ، (

هذه القیمة في النصوص المكتوبة في أدب ومسرحیات األطفال على الرغم من أنها في الدراسات 

،  ١٩٧٨ الهیتــيالثانیــة عشــرة فــي دراســة (الســابقة احتلــت مرتبــة اقــل بكثیــر مــن الدراســة الحالیــة 

.  لم تحصل قیمتا الجنس والنظافة على أي تكرار لذا استبعدتا من التصنیف
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٤٣

، أمـا فـي الدراسـة الحالیـة فنراهـا تحتـل مرتبـة الصـدارة  )١٩٨٥ النـوريعشرة في دراسـةوالسادسة 

وهذا دلیل على أهمیة هذه القیمة المرغوبة في حاجات اإلنسان ، إذ استعملت مسرحیات األطفـال 

لیتعلم األطفال منها الطفل النشاط ویتعود علیـه طـوال حیاتـه ، ویبتعـد عـن الكسـل الـذي ال یجـدي 

، لإلنســان الــذي یریــد أن یثبــت وجــوده فــي مجتمعــه ، فالنشــاط دلیــل علــى طاقــة الفــرد وحبــه نفعــاً 

للعمل واإلنتاج . 

حـــاز هـــذا المجــال علــى المرتبــة الثالثــة ضــمن المجـــاالت القیمیــة إذ . مجموعــة القــیم الذاتیــة :٣

ـوق المتوســط ، وكــان ســائدًا الن مجموعـه فـ )%٢٣.٣١(ونســبته المئویـة )٨٧٢(كان تكراره 

التصـــمیم ، والعـــدوان ، ، و الســـیطرة(قــــیمة هــــي  )١١(، ویتضــمن هــــذا المجــال  )٤٦٨.٨٧(

والــذكاء ، واحتــرام الــذات ، ، والتكیــف واألمــن االنفعــالي ، والتقــدیر ، والقــوة ،  واالســتقالل

كمـا وتترتب هذه القیم تنازلیًا حسب ما حصلت علیه من فكر قیمیـة ، )التحصیلوالمظهر ، و 

  . )٦(یظهر في الجدول 

  )٦(جدول ال

، والنسب المئویة للقیم المكونة لمجال القیم الذاتیةتكراراتترتیب ال

النسبة 

المئویة

الترتیب ضمن 

المجموع العام

الترتیب ضمن 

المجال

التكرار 

  الكلي

تكرار القیم 

السلبیة

تكرار القیم 

االیجابیة
القیم

٣٤.٩٨ % ١ ٤ ٣٠٥ ٦ ٢٩٩ السیطرة

١٨.٤٦ % ٢ ١٦١  ٧ ٥٥ ١٠٦ التصمیم

١٥.٠٢ % ٣ ١٣١  ٨ ٣ ١٢٨ العدوان

١٤.٥٦ %
٤ ١٢٧  ٩ ١١٢ ١٥

التكیف واألمن 

االنفعالي

٥.١٦ % ٥ ١٩ ٤٥ ١٥ ٣٠ التقدیر

٤.٤٧ % ٦ ٢١ ٣٩ ١١ ٢٨ القوة

٢.٢٩ % ٧ ٢٩ ٢٠ ١٣ ٧ االستقالل

١.٩٥ % ٨ ٣١ ١٧ ١ ١٦ الذكاء

١.٨٤ % ٩ ٣٢ ١٦ ٣ ١٣   الذات احترام

٠.٨١ % ١٠ ٣٦ ٧ ٠ ٧ التحصیل

٠.٤٦ % ١١ ٣٩ ٤ ١ ٣ المظهر

١٠٠ % - - ٢٢٠ ٨٧٢ ٦٥٢ المجموع

٧٩.٢٧المتوسط =  
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٤٤

أن أربــــع قــــیم فقــــط كانــــت ســــائدة ضــــمن الســــلم القیمــــي لمجمــــوع  )٦(یتبــــین مــــن الجــــدول 

أمــا )مـن االنفعــاليالتصـمیم ، والعــدوان ، والتكیــف واأل، و الســیطرة(المجـاالت وهـذه القــیم هـي : 

والــذكاء ، واحتــرام ، التقــدیر ، والقــوة ،  واالســتقالل(القــیم الباقیــة فقــد كانــت غیــر ســائدة وهــي : 

.)، والمظهرالتحصیلالذات ، و 

القیم السائدة ضمن مجال القیم الذاتیة :
: حـــازت هـــذه القیمـــة علـــى المرتبـــة األولـــى ضـــمن مجــــال القـــیم الذاتیـــة إذ كــــانالســـیطرة

ــــى الترتیــــب الخــــامس ضــــمن الســــلم  - ٦ –جــــدول  )%٣٤.٩٨(ونســــبتها  )٣٠٥(تكرارهــــا  ، وعل

  .  - ٢ -من المجموع العام جدول  )%٧.٨٩(القیمي لمجموع المجاالت ، بنسبة 

لعل أهم ما یمكن أن نعمل على جعلـه هـدفًا لألعمـال الفنیـة المقدمـة لألطفـال ، أن ننمـي 

یــر اهتمــامهم بكــل مــا یســاعدهم علــى تنمیــة ملكــاتهم اإلبداعیــة شــجاعتهم وثقــتهم بأنفســهم ، وان نث

وطاقـاتهم الخالقـة ، وبــذلك نعـدهم لمواجهــة مـا تتطلبــه مـنهم بیئــاتهم ، حتـى یصــبحوا قـادرین علــى 

الشـاروني (االنتصار على مختلف المواقف والمشكالت التي یفرضـها علیـهم العالـم المحـیط بهـم . 

تــت األبحــاث التربویــة أن قیمــة الطاقــة والســلطة األبویــة وســلطة . وقــد أثب )١٩٥، ص  ١٩٩٢، 

الكبــار وقــدرتهم علــى حــل مشــكالتهم تحتــل مكانــة أساســیة فــي ســلم القــیم المعیاریــة التــي یفضــلها 

  . )٩٠، ص  ١٩٩٩عبد الكافي ، (الكبار للصغار . 

ة إذ كـان : حازت هـذه القیمـة علـى المرتبـة الثانیـة ضـمن مجـال القـیم االجتماعیـالتصمیم

ــــى الترتیــــب الخــــامس ضــــمن الســــلم  - ٦ –جــــدول  )%١٨.٤٦(ونســــبتها  )١٦١(تكرارهــــا  ، وعل

  . - ٢ -من المجموع العام جدول  )%٧.٨٩(القیمي لمجموع المجاالت ، بنسبة 

ویعد هذا دلیًال على أهمیتها ، لمكانتها فـي مجتمعنـا العربـي والعراقـي الـذي یعطـي أهمیـة 

و الشــجاعة والبــت فــي األمــور والرجولــة والجــرأة واجتیــاز الصــعوبات وقــوة كبیــرة لمفــاهیم البطولــة 

) ، ١٠٤، ص  ١٩٧٨الهیتــي ، (اإلرادة ... وغیرهــا مــن القــیم الفرعیــة التــي تشــكل هـــذه القـــیمة ، 

، ویؤكـد هـذا القـول دراسـات أخـرى احتلـت هـذه القیمـة فیهـا مواقـع  )١٢٩، ص  ١٩٨٥النوري ، (

، ص  ١٩٧٨، (الهــیتي ،  )١٩٧٨( الهیتيلدراسة مثل دراسات كل من واتفقت مع هذه امتقدمة 

فــي ســیادة هــذه القیمــة فــي )، ص ج ١٩٨٧جرجـــیس ، (  )١٩٨٧( جرجـــیسو  )١٠٤ – ١٠٣

النصوص المكتوبة في أدب األطفال . 

: حازت هـذه القیمة على المرتبة الثالثة ضمن مجـال القیم الذاتیة إذ كـان تكرارهـا العدوان

، وعلى الترتیب الثامن ضمن السلم القیمـي لمجمـوع  - ٦ –جدول  )%١٥.٠٢(ونسبتها  )١٣١(

  . - ٢ -من المجموع العام جدول  )%٣.٤٩(المجاالت ، بنسبة 
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٤٥

،   )١٠٥، ص  ١٩٧٨الهیتـــي ، (،  )١٩٧٨( الهیتــيوال تتفــق هـــذه النتیجــة مـــع دراســـة 

، و  )١١١، ص  ١٩٨٥النــوري ، (،  )١٩٨٥(في حین أنها تتفق مــع دراسـتي كــل مــن النــوري 

فــي ســیادة هـــذه القیمــة فــي النصــوص المكتوبــة )، ص ج ١٩٨٧جــرجیس ، ( )١٩٨٧( جــرجیس

في أدب ومسرحیات األطفال .

إن تضمین أدب األطفال لقیم الثأر وتمجید العنف والقوة والتآمر یدعم النـزوع إلـى العنـف 

عـدواني واإلجرامــي فـي تعــامالتهم ویضـعف فــي الوقــت لـدى األطفــال ویـؤدي إلــى اشـتداد الســلوك ال

  .  )٩٠، ص ١٩٩٩، افيعبد الكـ(نفسه قیم الحوار والتسامح والتربیة القائمة على القدوة الحسـنة 

ــالي : حــازت هــذه القیمــة علــى المرتبــة الرابعــة ضــمن مجــال القــیم التكیــف واألمــن االنفع

، وعلـى الترتیـب التاسـع  - ٦ –جـدول  )%١٤.٥٦(ونسـبتها  )١٢٧(االجتماعیة إذ كـان تكرارهـا 

.)٢(جدول المن المجموع العام  )%٣.٣٩(من السلم القیمي لمجموع المجاالت،بنسبةض

من المهام التي یضطلع بها مسرح األطفال انه یحقق أهدافًا على قـدر كبیـر مـن األهمیـة 

 ١٩٨٧جـرجیس ، (ایة . فهو یعد وسیلة من وسائل الصحة النفسیة المكونة شكًال من أشكال الوق

. وهـــو بهـــذا یعمـــل متنفســـًا للـــدوافع الطبیعیـــة إلـــى المغـــامرة واإلثـــارة مـــن خـــالل تقدیمـــه  )٦، ص 

، )٢٤، ص  ١٩٨٨بــابیر ، (للموضــوعات التــي تعــالج قصــص األبطــال والمغــامرات المشــوقة . 

ن شخصـیة متوازنـة فضًال عن كونه یعمل رافدًا من روافد الثقافة الحیویة والدقیقـة ، مـن اجـل تكـوی

ومتكیفــة مــع أهــداف المجتمــع التــي یســعى إلــى تحقیقهــا علــى المــدى البعیــد وبهــذا یؤكــد الفیلســوف 

خریسـات ، (ن أفضـل الوسـائل فـي تربیـة األطفـال.أن تقدیم المسـرحیات مــ" ان باكون "االنكلیزي 

. )٨١، ص ١٩٨٦

المرتبــة الرابعــة ضــمن المجــاالت حــاز هــذا المجــال علــى . مجموعــة القــیم المعرفیــة الثقافیــة :٤

، وكـان سـائدًا الن مجموعـه فـوق  )%١٢.٨٢(ونسـبته المئویـة )٤٨١(القیمیة إذ كان تكـراره 

ــة، و المعرفــة(هـــي  )قیمتــان(، ویتضــمن هـــذا المجــال  )٤٦٨.٨٧(المتوســط  وتترتــب )الثقاف

. )٧(الجدول هـذه القیم تنازلیًا حسب ما حصلت علـیه مـن فكـر قیمیة ، كمـا یظهر في
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  )٧(جدول ال

ترتیب التكرارات ، والنسب المئویة للقیم المكونة لمجال القیم المعرفیة الثقافیة

النسبة المئویة
الترتیب ضمن 

المجموع العام

الترتیب ضمن 

المجال

التكرار 

  الكلي

تكرار القیم 

السلبیة

تكرار القیم 

االیجابیة
القیم

٩٥.٢٢ % ١ ٤٥٨ ٢ ١٦ ٤٤٢ المعرفة

٤.٧٨ % ٢ ٢٧ ٢٣ ٠ ٢٣ الثقافة

١٠٠ % - - ١٦ ٤٨١ ٤٦٥ المجموع

٢٤٠.٥المتوسط =  

أن قیمة واحدة فقط كانت سـائدة ضـمن السـلم القیمـي لمجمـوع  – ٧ -ویتبین من الجدول 

)الثقافـة(أمـا القیمة األخرى فقـد كانـت غــیر ســائدة وهـي : )المعرفة(المجاالت وهـذه القیم هـي : 

.

القیم السائدة ضمن مجال القیم المعرفیة الثقافیة :
: حــازت هـذه القیمـة علــى المرتبـة األولــى ضـمن مجـال القــیم المعرفیـة الثقافیــة إذ المعرفـة 

، وعلــى الترتیـــب الثــاني ضــمن الســـلم  - ٧ –جــدول  )%٩٥.٢٢(ونســـبتها  )٤٨١(كــان تكرارهــا 

  . - ٢ -وع العام جدول من المجم )%١٢.٢١(القیمي لمجموع المجاالت ، بنسبة 

ؤكد على أهمیـة هـذه إن هذه النتیجة تعكس االهتمام الواضح بالمعرفة كقیمة مرغوبة ، وت

ألنهــا تؤكـد علـى رفـع المســتوى العلمـي والمعلومـاتي عنـد األطفــال ، القیمـة فـي حاجـات اإلنسـان ،

كدته الدراسات السابقة ، لتؤهلهم لمستوى أعلى من التفكیر واإلدراك ، ومما یعزز هذه النتیجة ما أ

،  )١٩٧٨( الهیتـيإذ احتلت هذه القیمة مراتب متقدمة فیها كما هو الحال فـي دراسـات كـل مــن 

،  )١٨٠،  ٧٧، ص  ١٩٧٩الهیتــــي ، (،  )١٩٧٩( الهیتـــي، و  )٨٩، ص  ١٩٧٨الهیتــــي ، (

 ١٩٨٧جـرجیس ، ( )١٩٨٧( جرجیس، و )١١٤، ص  ١٩٨٥النـوري ، (،  )١٩٨٥( النوريو 

في سیادة هذه القیمة في النصوص المكتوبة في أدب ومسرحیات األطفال .)، ص ج

حاز هذا المجال على المرتبة الخامسة ضمن المجاالت القیمیة إذ مجموعة القیم األخالقیة :.٥

، ولـــم یكـــن ســـــائدًا الن مجموعـــه اقـــل مـــــن  )%٥.٨٩(ونســــبته المئویــــة )٢٢١(كـــان تكـــراره 

، ، و الطاعـة، واألخـالقالـدین(قـیم هــي  )٦(ویتضمن هـذا المجـال ،  )٤٦٨.٨٧(المتوسـط 

وتترتب هذه القـیم تنازلیـًا حسـب مـا حصـلت علیـه مـن فكـر )والطهارة  ،الصدق،  العدالة و

  .) ٨(قیمیة ، كما یظهر في الجدول 

  )٨(جدول ال

  . لم تحصل قیمة الطهارة على أي تكرار لذا استبعدت من التصنیف
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٤٧

ترتیب التكرارات ، والنسب المئویة للقیم المكونة لمجال القیم األخالقیة

النسبة 

المئویة

الترتیب ضمن 

المجموع العام

الترتیب ضمن 

المجال

التكرار 

  الكلي

تكرار القیم 

السلبیة

تكرار القیم 

االیجابیة
القیم

٤١.١٨ % ١ ٩١  ١٠ ٠ ٩١ الدین

٢٧.٦ % ٢ ١٥ ٦١ ٤ ٥٧ الطاعة

١٥.٣٨ % ٣ ٢٣ ٣٤ ١١ ٢٣ الصدق

١٠.٤١ % ٤ ٢٦ ٢٣ ١١ ١٢ العدالة

٥.٤٢ % ٥ ٣٤ ١٢ ١٠ ٢ األخالق

١٠٠ % - - ٣٦ ٢٢١ ١٨٥ المجموع

٤٤.٥المتوسط =  

حـاز هـذا المجـال علـى المرتبـة السادسـة ضـمن المجـاالت القیمیـة مجموعة القیم الترویحیة :.٦

، ولــم یكــن ســـائدًا الن مجموعــه اقــل مــن  )%٤.٤٨(ونســـبته المئویــة )١٦٨(إذ كــان تكــراره 

التعبیــــر الــــذاتي ، و الجمــــال(قــــیم هــــي  )٥(مجــــال تضــــمن هــــذا الوی،  )٤٦٨.٨٧(المتوســـــط 

وتترتـب هـذه القـیم تنازلیـًا حسـب )والخبرات الجدیـدة، الظرف والمرح، و اإلثارة، والخالق

  . )٩(حصلت علیه من فكر قیمیة ، كما یظهر في الجدول ما

  )٩(جدول ال

یحیةترتیب التكرارات ، والنسب المئویة للقیم المكونة لمجال القیم الترو 

النسبة 

المئویة

الترتیب ضمن 

المجموع العام

الترتیب ضمن 

المجال

التكرار 

  الكلي

تكرار القیم 

السلبیة

تكرار القیم 

االیجابیة
القیم

٣٣.٣٣ % ١ ١٧ ٥٦ ٢ ٥٤ الجمال

٢٥ % ٢ ٢٠ ٤٢ ٠ ٤٢
التعبیر الذاتي 

الخالق

٢١.٤٣ % ٣ ٢٢ ٣٦ ٠ ٣٦ الظرف والمرح

١٢.٥ % ٤ ٢٨ ٢١ ٠ ٢١ ثارةاإل 

٧.٧٤ % ٥ ٣٣ ١٣ ٠ ١٣ الخبرات الجدیدة

١٠٠ % - - ٢  ١٦٨ ١٦٦ المجموع

٣٣.٦المتوسط = 

حـاز هــذا المجـال علــى المرتبــة السـابعة ضــمن المجــاالت . مجموعــة القــیم القومیــة والوطنـــیة :٧

مــن ، ولـم یكـن ســائدًا الن مجموعـه اقـل  )%١.٧(ونســبته المئویـة  )٦٤(القیمیة إذ كان تكراره 
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٤٨

وتترتــب )الوطنیــة ، والقومیــة(هـــي  )قیمـــتین(، وتتضــمن هـــذا المجـــال  )٤٦٨.٨٧(المتوســـط 

  .)١٠(هذه القیم تنازلیًا حسب ما حصلت علیه مـن فكر قیمیة ، كما یظهر في الجدول 

  )١٠(جدول ال

ترتیب التكرارات ، والنسب المئویة للقیم المكونة لمجال القیم القومیة والوطنیة

سبة الن

المئویة

الترتیب ضمن 

المجموع العام

الترتیب ضمن 

المجال

التكرار 

  الكلي

تكرار القیم 

السلبیة

تكرار القیم 

االیجابیة
القیم

١٠٠ % ٢٤ ١ ٦٤ ٣٦ ٢٨ الوطنیة

١٠٠ % - - ٣٦  ٦٤ ٢٨ المجموع

٣٢المتوسط =  

تبـة الثامنـة واألخیـرة ضـمن حاز هذا المجال علـى المر مجموعة القیم العملیة و االقتصادیة :. ٨

، ولـــم یكـــن ســـــائدًا الن  )%٠.٤٢(ونســـــبته المئویـــة )١٦(المجـــاالت القیمیـــة إذ كـــان تكـــراره 

الملكیـــة ، (قـــیم هــــي  )٤(، ویتضــــمن هـــذا المجــــال  )٤٦٨.٨٧(مجموعـــه اقــــل مــــن المتوســــط 

صـلت علیـه مـن فكـر وتترتب هذه القیم تنازلیًا حسـب مـا ح)العملیة ، والعمل ، واالقتصادیة

  .)١١(قیمیة ، كما یظهر في الجدول 

  )١١(جدول ال

ترتیب التكرارات ، والنسب المئویة للقیم المكونة لمجال القیم العملیة و االقتصادیة

النسبة 

المئویة

الترتیب ضمن 

المجموع العام

الترتیب ضمن 

المجال

التكرار 

  الكلي

تكرار القیم 

السلبیة

تكرار القیم 

االیجابیة
القیم

٥. ٦٢ % ١ ٣٥ ١٠ ١ ٩ الملكیة

٣١.٢٥ % ٢ ٣٨ ٥ ٠ ٥ العملیة

٦.٢٥ % ٣ ٤٠ ١ ٠ ١ العمل

١٠٠ % - - ١٦ ١ ١٥ المجموع

٥.٣٣المتوسط =  

أن أیًا من القیم لم تكن سـائدة ضمن السـلم القیمـي  )٩،١٠،١١، ٨(ویتبین من الجداول 

لمجموع المجاالت . 

مســرحیات األطفــال فــي العــراق علــى تقــدیم القــیم اإلنســانیة لقــد حرصــت الشخصــیات فــي 

بطریقة مؤثرة وفعالة مما یؤدي إلى تطور الحس األخالقي عند الطفل وینمي الشـعور االجتمـاعي 

فضـــًال عـــن تنمیـــة الجانـــب الجمـــالي ممـــا یدفعـــه إلـــى التعـــاطف مـــع الشخصـــیة التـــي تمثـــل الخیـــر 

  . لم تحصل قیمة القومیة على أي تكرار لذا استبعدت من التصنیف
 تكرار لذا استبعدت من التصنیف .  لم تحصل قیمة االقتصادیة على أي
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معـه بحیویــة ویـرفض الشخصــیة الشـریرة ویصــر ویحـاول مســاعدتها عنـدما یجعلــه العـرض یتفاعــل

علــى أن تنــال العقــاب ، أن مثــل هــذه الشخصــیات تحتــوي علــى مفــاهیم هادفــة تخــرج الصــغار مــن 

محمـد ، (قوقعة الخوف والكبت والتعصـب وهـي السـلبیات التـي یعیشـها الصـغار بمفـاهیم الكبـار . 

  .  )٥٤، ص  ٢٠٠١

عاني من ظاهرتي التركیز واإلهمال ، التركیز مهما یكن األمر فإن أدب األطفال العرب ی

على قیم أو مجموعات قیم ، وٕاهمال قیم ومجموعات أخرى . وسواء أكنا نعزو هاتین الظاهرتین 

إلى انطالق األدباء مـن خبراتهم الفردیـة ورؤاهـم الذاتیة المتباینة أم نعزوهـما إلى تماهي أدب 

. )١٣،  ص  ١٩٩٨لفیصل ، ا(األطفال بالبیئة التي ُیْنَتج فیها . 

وعلــى الــرغم مــن توفــق الكاتــب طــالل حســن بعــرض مجموعــة ال بــأس بهــا مــن القــیم فــي 

مســرحیاته إال أننـــا نلمـــس تقصـــیرًا فـــي عـــرض بعـــض القــیم التـــي لـــم یؤكـــد علیهـــا الكاتـــب ولـــم تنـــل 

، و  ٨( نصیبها الكافي من االهتمـام والعنایـة منـه ، وفـي مقـدمتها القـیم التـي ظهـرت فـي الجــداول

، والعملیــة والترویحیــة ، والقومیــة والوطنیــةاألخالقیــة ،(، وهـــي مجـــاالت القـــیم  )١١، و١٠، و ٩

وحـدة (، فضًال عن القیم التي أحرزت تكرارات قلیلة جدًا في المجاالت األخرى مثل )واالقتصادیة

ــةالجماعــة ، والعطــاء والكــرم ، والتواضــع ،  ــیم االجتماعی ــي مجــال الق عــام ، والرفاهیــة ، ، والطف

، واحتــــرام الــــذات ، ، واالســــتقالل ، والــــذكاءفــــي مجــــال القــــیم الجســــمانیةوالنظافــــة ، والجــــنس ، 

.)في مجـال القیم المعرفیة الثقافیة، والثقافة في مجال القیم الذاتیةوالتحصیل ، والمظهر ، 

طار المألوف في إن ظهور توزیع القیم بهذه الطریقة ربما یكون نوعًا ما خروجًا عن اإل

تضمین القیم في مسرحیات األطفال في العراق ، فالقیمة المعرفیة احتلت مرتبة متقدمة في هذه 

الدراسة على حساب قیم أخرى شخصیة ، واجتماعیة ، ودینیة ، وجمالیة ...... ولعل هذا یفسر 

اختیاراته بوضوح رغبة الكاتب بنشر المعرفة من خالل مسرحیاته ویظهر هذا جلیًا من خالل

لمواضیع مسرحیاته والتي تتضمن معلومات متنوعة تاریخیه واجتماعیة . 

افة إلى القیم ومن الضروري تضمین النص المسرحي قیمًا شخصیة واجتماعیة باإلض

، ص  ٢٠٠١الخالدي ، (، وینبغي أن ال یكون االهتمام بالمعلومات على حساب القیم . المعرفیة

١٨٢( .  
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ترحات :التوصیات والمق
في ضوء نتائج البحث یقترح الباحث ویوصي بما یأتي :

بناء تصنیف مستمد من بیئة المجتمع العربي ، إذ أن معظم الدراسات التي أجریت في الـبالد .١

العربیة اعتمدت على تصانیف أجنبیة جاهزة البناء .

طفــــال إجــــراء دراســــات متعمقــــة فــــي مســــرحیات األطفــــال ألغنــــاء كافــــة الجوانــــب فــــي أدب األ.٢

المسرحي .

إدخال مادة مسرح األطفال في مناهج كلیات الفنون الجمیلة في القطر ..٣

ضرورة إلمام الكتاب بعلم نفس الطفل ، وامتالك الثقافة التربویة واالجتماعیة والسیاسیة ..٤

ضـــرورة التـــزام مـــؤلفي مســـرحیات األطفـــال بـــالتوازن والتكامـــل المنطقـــي فـــي توزیـــع القـــیم علـــى .٥

لمختلفة في مسرحیات األطفال ولیس االهتمام بمجال على حساب األخر .المجاالت ا

ادر :ـــــالمص
قیمنا االجتماعیة وأثرها في تكوین الشخصیة.  )١٩٦٢(إبراهیم ، نجیب اسكندر وآخرون . .١

، مكتبة النهضة العربیة ، القاهرة .

، دار المسـیرة اعیـةالتنشـئة االجتم ةسـیكولوجی.  )١٩٩٨(أبو جادو ، صالح محمد علي . .٢

للنشر والتوزیع والطباعة ، عمان ، األردن .

، دار الشروق .في مسرح األطفال.  )١٩٨٤(أبو معال ، عبد الفتاح . .٣

، دار الیـاورزي العلمیـة التنشئة االجتماعیة للطفـل .  )٢٠٠٢(أبو مغلي ، سمیح وآخـرون . .٤

للنشر والتوزیع ، عمان ، األردن .

دراسة تحلیلیة لمسرحیات األطفال المقدمة في العراق ) . ١٩٨٨یوحنا . (بابیر ، عادل دنو.٥

جامعـة بغـداد ، كلیـة الفنــون )رسـالة ماجسـتیر غیـر منشــورة(، )١٩٨٠ – ١٩٦٨(للسـنوات 

الجمیلة .

، عمان ، األردن .المدخل إلى علم النفس .  )٢٠٠٢(بني جابر ، جودت وآخرون . .٦

القــیم الســائدة فــي مســرحیات األطفــال المقدمــة ) . ١٩٨٧جــرجیس ، عصــام عبــد األحــد . (.٧

)رســـالة ماجســـتیر غیـــر منشـــورة(، )١٩٨٠ – ١٩٦٨(علـــى المســـرح العراقـــي للفتـــرة مـــن 

جامعة بغداد ، كلیة الفنون الجمیلة . 

، منشورات الجامعة اللیبیة ، كلیة اآلداب علم النفس االجتماعي.  )١٩٧٢(جالل ، سعد . .٨

والنشر .  ، دار لبنان للطباعة
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. المهــارات التــي تعكســها بــرامج األطفــال فــي التلفزیــون  )٢٠٠١(الحلــواني ، مرهــان حســین . .٩

، ص  ١، العـدد مجلـة الطفولـة والتنمیـة، )دراسـة تحلیلیـة(المصري لطفل ما قبـل المدرسـة 

     . ١٣٦ص   – ١١٥

، كولوجیةمسـرح األطفـال مـن وجهـة نظـر سـی.  )٢٠٠١(الخالدي ، جاجان جمعة محمد . .١٠

أیــار  ، كلیــة الفنــون  ٥النــدوة العلمیــة األولــى مســرح األطفــال فــي نینــوى بــین الواقــع والطمــوح 

الجمیلة ، جامعة الموصل . 

، عمـان ،  ٩، ع المجلـة الثقافیـة. دور المسرح في التربیـة ،  )١٩٨٦(خریسات ، محمد . .١١

الجامعة األردنیة .

،  )١٦٠(سلســـلة عـــالم المعرفـــة ، تقـــاء القـــیم. ار  )١٩٩٢(خلیفـــة ، محمـــد عبـــد الطیـــف . .١٢

.الكویت

، مؤسسة الخلیج العربي .القیم في العملیة التربویة.  )١٩٨٤(زاهر ، ضیاء . .١٣

التربویــة المتضــمنة فــي النصــوص المســرحیةالقــیم )٢٠٠٤(هشـــام ســـعد أحمـــد ، زغــلول .١٤

جامعـة عـین ، )ر منشـورةرسالة ماجستیر غیـ(، )تحلیلیةدراسة(المقدمة للمسـرح المدرسي

متوفرة على الموقع :.معهد الدراسات العلیا للطفولة، شمس

/collections/mabstract16.htmminshawi.comwww.

حلـة المتوسـطة فـي . تحلیـل محتـوى كتـب التربیـة الوطنیـة للمر  )١٩٩١(. سعد ، نهاد صـبیح .١٥

، مجلـــة العلـــوم التربویـــة والنفســـیة،  ١٩٩١/  ١٩٨٩المــــدارس العراقیـــة للعـــام الدراســـي 

  . ٢١٦ – ١٨٩، ص  ١٩العدد

. بناء مقیاس القیم المفضلة في شخصیة المرأة  )٢٠٠٣(، خمائل مهدي صالح  . سلمان.١٦

ابن رشد . –بیة جامعة بغداد ، كلیة التر )رسالة ماجستیر غیر منشورة(، العراقیة

، مجلة المسرح األردني. فـن الكتابة لمسرح األطفال ،  )١٩٩٢(، یعقوب . الشاروني.١٧

  . ٢٩ص  – ١٦، ص  ٤و ٣العددان 

، الریـــاض ، مطـــابع مرمـــر مـــدخل إلـــى فـــن المســـرحیة.  )١٩٨٣(شـــلش ، عبـــد الـــرحمن . .١٨

للطباعة االلكترونیة .

دلیـــل مـــنهج وحـــدة الخبـــرة المتكاملـــة فـــي . تحلیـــل محتـــوى )٢٠٠٢(شـــمعون ، قـــیس كبـــرو . .١٩

ص  ٩، مـج  ١، العـدد مجلـة التربیـة والعلـمریاض األطفال للكشف عن القیم السائدة فیـه ، 

  . ١٩٨ص  – ١٦١

اجتماعیـة لقصـص األطفـال العربیـة ، –. الخصـائص الـنفس  )١٩٩١(الصمادي ، احمد  . .٢٠

  ١١٥ص  – ٨٥، ص  ٧، مج  ٤، ع مجلة أبحاث الیرموك
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. دراسة تحلیلیة لواقع القیم في عینة مـن قصص األطفـال  )٢٠٠٣(لحة ، محمد احمد . صوا.٢١

 – ١٥٧، ص  ١، مــج  ٤، العـــدد مجلـــة اتحــاد الجامعــات العربیــة للتربیــة وعلــم الــنفس، 

  .  ١٨٦ص 

. دراسة عن تحلیل المضمون في أدب الطفـل  )١٩٩٩(عبد الكافي ، إسماعیل عبد الفتاح . .٢٢

  . ١٠٧ – ٦٩، ص ٧٣، العدد رسالة الخلیج العربي مجلةالعربي ، 

ـــیم الســـلوكیة.  )٢٠٠١(عقـــل ، محمـــود عطــــا حســـین . .٢٣ ــــدول الق ـــة العربـــي ل ، مكتـــب التربی

الریاض .–الخلیج 

موقــع الضــبط لــدى طلبــة جامعــة الموصــل .  )٢٠٠٢(.  رنــا كمــال جیــاد صــالح، العكیــدي.٢٤

جامعــة الموصـــل ، كلیـــة )ر غیــر منشـــورةرســـالة ماجســـتی(، وعالقتــه بـــالقیم ومفهـــوم الـــذات

التربیة .

. توضــیح القــیم .. أم .. تصــحیح القــیم ؟ نحــو إســتراتیجیة  )١٩٨٤(عیســى ، محمــد رفقــي . .٢٥

ص  – ٤٣، السنة األولى ، العدد الثاني ، ص المجلة التربویةجدیدة في اإلرشاد النفسي ، 

٧٣ .  

ــا.  )١٩٩٨(.  ر روحــيـسمــ، الفیصــل.٢٦ ــ فتهمأدب األطفــال وثق ـــق اتحــاد الكتــاب ، دیةـراءة نق

، دمشق العرب

، النـدوة العلمیـة األولـى مسـرح األطفـال مسرح الطفل فـي العـراق .  )٢٠٠١(محمد ، عمر . .٢٧

أیار  ، كلیة الفنون الجمیلة ، جامعة الموصل .  ٥في نینوى بین الواقع والطموح 

مجلــــة المســـرح حیة ، . كیـــف تســـاعد الطفـــل علـــى مشـــاهدة مســـر  )١٩٩٢(محمـــد ، نـــاجي . .٢٨

  . ١٥ص  -١١، العددان الثالث والرابع ، ص األردني

. القصـــص االلكترونیـــة المقدمـــة  )٢٠٠٥(موســـى ، محمـــد محمـــود و وفـــاء محمـــد ســـالمة . .٢٩

المــؤتمر العلمــي األول الطفــل العربــي فــي ظــل المتغیــرات ألطفــال مرحلــة مــا قبــل المدرســة ، 

  . ٥١٤ – ٤٦١ب ، القاهرة ، مصر ، ص ، عالم الكتینایر ٢٥ – ٢٤المعاصرة ، 

المســرح أداة هامــة للتعلــیم والتوعیــة مســـرح الطفــل فــي الــوطن .  )٢٠٠٣(نجــم ، الســید . .٣٠

Middle، میدل ایست اون الین العربي  east online: متوفـر على المـوقع

online.com/?id=11036-east-lehttp://www.midd

القــیم فــي قصــص األطفـــال فــي بعــض األقطـــار العربیـــة .  )١٩٨٥(النــوري ، خولــة احمــد . .٣١

.جامعة بغداد ، كلیة التربیة)أطروحة دكتوراه غیر منشورة(، )دراسة مقارنة(

لة دراســـات ، سلســـالقـــیم الســـائدة فـــي صـــحافة األطفـــال العراقیـــة.  )١٩٧٨(الهیتــي ، ـــــــــــــ . .٣٢

، منشورات وزارة الثقافة والفنون ، الجمهوریة العراقیة . )١٤٤(

.، الكویت )١٢٣(م المعرفة ـ، سلسلة عالثقافة األطفال . )١٩٨٨( . ــــــ، الهیتي.٣٣
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، دار وسائطه–فنونه –أدب األطفال فلسفته .  )١٩٧٧(الهیتي ، خلف نصار محیسن . .٣٤

داد ، الدار الوطنیة للنشر والتوزیع واإلعالم .الحریة للطباعة ، العراق ، بغ

صحافة األطفال في العراق نشأتها وتطورهـا مـع تحلیـل  . )١٩٧٩( . هادي نعمان، الهیتي.٣٥
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