
 

 
  
 
 
 

 دادإـع
 ( رح ـــص مســـختص) مدرس بقسم اإلعالم الرتبوي

 اــــــة بنهـــامعــج -ةـــة النوعيـــة الرتبيـــكلي
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 دادإـع
 مدرس بقسم اإلعالم الرتبوي )ختصـــص مســـرح ( 

 جــامعـــة بنهــــــا -كليـــة الرتبيـــة النوعيـــة

 

  

 
  

 

 

 

valuesPoliticalSchool theater
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(8-2004 Halla Halm)

 

  

  

  

 

 

  

  

(11- 2004 casting)
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Germais marie2001

(2005 selivua caralle)

(2006 Huauvy)

2007 Betyien Angela

2009 Faulaz chazles
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King Lasley2010

(2001 Geruain Marie)(2006 Huawy)

(2005 Srliua Caralle)

(2007 Angela)

(2009 Faulez)(2010 King)
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 منهج الدراسة وأدواتها:

 عينة الدراسة:

 

 

 

  

  

  

 

 



  وجيه جرجس فرنسيس مسيحة / د

78

القيم السياسية

 املسرح املدرسي:
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DemacrathyDemas

KmatiaAtigarchy

Mamarchy
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 (1دول )ــــــــــج
نسب تكرار ظهور القيم السياسية يف النصوص املسرحية عينة الدراسة

 التكرار
 القيم السياسية

 اإلمجالي تكرار ضمين تكرار صريح
 % ك % ك % ك

 %04140 05 %15120 05 %5110 05 العدل
 %10115 45 %1105 11 %15111 50 االنتماء
 %54110 05 %2150 51 %10150 00 احلرية
 %15111 50 %0144 0 %1105 11 السالم

 %0155 55 %5100 5 %5150 14 املشاركة
 %0144 0 %11051 5 %5100 5 املساواة
 - - - - - - املبادرة

 %5140 1 %5140 1 - - الدميقراطية
 %155 505 %05154 00 %50105 141 اإلمجالي
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قيمة العدل -1

(2004- Carling)

(2006- Havy)
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 (5جدول )
 يوضح طريقة عرض القيم السياسية يف النصوص املسرحية

 طريقة عرض القيم
 
 

 القيم السياسية

من خالل سرد 
املواقف 

 واألحداث
من خالل احلوار 

 بني الشخصية
من خالل التعبري 

 اإلمجالي الصريح

 % ك % ك % ك % ك
 %10110 04 %015 10 %015 50 %410 14 العدل

 %55105 50 %515 10 %210 51 %1514 05 االنتماء
 %11105 05 %115 51 %410 14 %015 10 احلرية
 %0150 50 %111 0 %010 15 %110 4 السالم

 %2155 55 %110 4 %5114 15 %411 15 املشاركة
 %15110 00 %115 0 %015 50 %514 1 املساواة
 %0141 15 %515 5 %115 0 %111 0 املبادرة

 %4101 10 %515 5 %111 0 %515 5 الدميقراطية
 %155 500 %5011 14 %4014 150 %0152 02 اإلمجالي
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 (0جدول )
يبني مدى وضوح موقف املؤلف من القيمة السياسية

 موقف املؤلف      
 

 الالقيم السياسية

تبدو يف املسرحية 
روح التأييد هلذه 

 القيمة

تبدو يف املسرحية روح 
 املعارضة هلذه القيمة

ختلو املسرحية من  
اإلشارة إىل موقف 

 املؤلف

 
 اإلمجالي

 % ك % ك % ك % ك
 - 155 5510 155 - - 010 55 العدل

 - 55 010 55 - - 1515 45 االنتماء
 - 05 515 50 - - 015 01 احلرية
 - 00 411 150 - - 010 55 السالم

 - 55 011 15 - - 15115 05 املشاركة
 - 15 415 15 - - - - املساواة
 - 12 015 12 - - - - املبادرة

 - 5 110 5 - - - - الدميقراطية
 %155 011 %0110 515 - - 4511 151 اإلمجالي
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 ( 4جدول ) 
 م السياسيةيبني نوع الشخصية اليت صدرت عنها القي

 نوع الشخصية      
 

 القيم السياسية

 بشرية
 شيوخ رجال شباب أطفال

 % ك % ك % ك % ك

   %1 05 %5 05 %514 15 العدل
   %0 50 %515 00 %115 0 االنتماء
   %115 0 %415 50 %0 10 احلرية
   %015 50 %5 05 %514 5 السالم

   %115 5 %415 51 %414 55 املشاركة
   %4 55 %110 2  55 اواةاملس

   %4 55 %510 4 - - املبادرة
   %515 0 %515 0 - - الدميقراطية

         اإلمجالي
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 ( 0جدول ) 
 هلجة عامية( –فصحى بسيطة  –نسبة ظهور كل قيمة من خالل اللغة )فصحى 

 اللغة      
 القيم السياسية

 اإلمجالي هلجة عامية فصحى بسيطة فصحى
 % ك % ك % ك % ك

   %515 10 %215 00 %25 05 العدل
   %010 12 %015 41 %012 04 االنتماء
   %111 15 %110 45 %011 10 احلرية
   %514 14 %511 00 %415 50 السالم

   %110 0 %515 00 %014 55 املشاركة
   - - %510 45 %110 0 املساواة
   %115 5 %014 55 %5150 0 املبادرة

   - - %510 0 %510 5 الدميقراطية
  015 %1511 15 %0214 04 %5112 155 اإلمجالي
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 ( 5دول ) ــــــــج
نوع الشخصية اليت صدرت عنها القيم السياسية

 نوع الشخصية  
 القيم السياسية

 اإلمجالي رى تذكرأخ جان عرائس طائر حيوان
 % ك % ك % ك % ك % ك % ك

  50 %5 0 - - %5 15 %515 0 %5 15 العدل
  05 %4 5 - - %514 15 %115  %514 15 االنتماء
  54 %4 5 - - %515 0 %514 5 %014 11 احلرية
  5 - - - - %515 1 - - %1 0 السالم

  10 - - %515 1 %510 4 %515 0 %1 0 املشاركة
  1 - -   - - - - %5 1 اةاملساو

  5 - - - - - - - - %514 5 املبادرة
  - - - - - - - - - - - الدميقراطية

  150  2  1  51  15  05 اإلمجالي
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 ( 1ول ) دـــــــــــــــج
نوع الصراع املستخدم يف عرض القيم السياسية

 نوع الشخصية  
 القيم السياسية

 اإلمجالي خارجي داخلي

   بني أفراد اجملتمع بني جمموعة من األفراد بني رغبتني داخل الفرد  
 % ك % ك % ك % ك

   %410 50 %1112 11 %1514 05 العدل
   %015 51 %1511 50 %212 54 االنتماء
   %115 1 %014 04 %115 40 احلرية
   - - %012 00 %012 00 السالم

   %110 15 %415 51 %515 11 املشاركة
   - - %510 10 %510 10 املساواة
   - - %114 2 %115 0 املبادرة

   %5145 0 %512 5 %115 1 الدميقراطية
  545 %1115 11 %4515 521 %4515 514 اإلمجالي
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 (  0دول )  ـــــــــج
أسلوب حل الصراع الدرامي املستخدم يف عرض القيم السياسية

الصراع أسلوب حل    
 السياسيةالقيم 

 نوعه طبيعته
 التظاهر استخدام العنف سلمي مجاعي فردي

 % ك % ك % ك % ك % ك 
 %0 45 %410 54 %1115 05 %1014 25 %015 50 العدل

 %015 15 %215 40 %115 05 %1414 15 %015 50 االنتماء
 %515 10 %115 05 %415 51 %0 45 %5 05 احلرية
 %415 51 %010 12 %015 55 %1015 55 - - السالم

 - - %010 52 %515 00 %1514 55 - - املشاركة
 - - %410 54 %015 55  %15 05 - - املساواة
 - - %514 15 %510 14 %0 10 %515 11 املبادرة

 - - - - %515 0 %515 0 %515 0 الدميقراطية
 %1015  %0014 125 %40 510 %05 455 %55 %155 اإلمجالي
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 الكتب واملراجع العربية:
 

  

  

  

 

 

  

  

 

 

  



  وجيه جرجس فرنسيس مسيحة / د

77

 

 

 

 املراجع األجنبية:
1- Halm, Ulla: The EU,s Seculity Tawards the mediterramean: Dlls 

warhing papar. 2004. 
2- Casting, N.: Maze School Drama nraductiond emhrace, cummiaulum 

mewieu val (44) qssue (2), 2004. 
3- Garuain mathe: How dojumiozhigh students mache values decisiam 

through pracess drama? M.E.D university of A ilurta, Comada. 
4- Sylira carall: Fradom’s children fifth graders perceptions of the 

effects of peace education in the form of kingian nonuialance, P.H.P 
university of A hode qsland  2005. 

5- Huairy- Lyn: Thame of peyudice in selected play, from A merican 
theatro P.H.P. New your university 2005. 

6- Betyien A ngela: Creating political theatre for young Audiences: A 
play and Accompaying Fxegesio queensland university of technlagy 
2007. 

7- Faulez chazles: Currant qssuesin crildren Drama for the 21
st
 century 

A vailalle at: www.judyreadslookscom/concouronatime.Htmi 
8- King leslay: Drama in schools: drama Enrichment pragromme To A 

cquire A waremen with contemporary qssues A rto coumcil, 
England. 2010. 

 الرسائل العلمية:
 

 

 

 

http://www.judyreadslookscom/concouronatime.Htmi


 جملة كلية الرتبية ببنها
1026  (5ج) يناير( 501)العدد   

 

77

The summary of study 

Prohlem of the study: 

 The problem of the study is clear in the fallceuing main question 

what are the palititcal values inualued same theatrieal texts presmtedin 

school theatre the aims of study. 

The study aims to ansmar th following of questionas : 

1- what are the political values suiralile to the children age firam 9 to 12 

years . 

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

dramatic structwo. 

3- What are the charactess of the child dramatist and what are the 

charactess of play praronted to thin child2. 

4- What are the political values inualued the theatrical texts is sample of 

the studs presented from the shool pheare . 

Aprlied q mrartamce  

 The applied impatance of the studs in dueto its concusions, Tde 

list of political values imualned in theatrical texts. 

Methcdolegy of the study: 

 The study applies thedencrintine approach and content analy in 

syrtem to A nalysis the theatrical texts presonted to the child of the liasic 

education stage in ardes to mealise the political values somple thin study 

imccelues .  

Conclusioms of the study: 

1- the palitid values in theatrical texts are jurtice, lelonging – 

freedam reace – cooremation- equalitiy imitatine and democracy-

respectinely.  

2- mast of the political political values mentioned in the theatmicd 

texts presomted to the child of lusic education stage are said by 

agroup of male yauth as by secamdazy charactes. Political values 

are rerarely mentioned by main characters. 


