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 القضايا المعاصرة والميارات الحياتية المتضمنة في
 (2021-2016نصوص  المسرح المدرسي في الفترة من )

 جميل عمى العطار أمانيد/
 مستخمص البحث:

والميارات الحياتية  تعرف عمى بعض القضايا المعاصرةييدف البحث إلى ال
، ويعتمد لى الدراسات الوصفيةإينتمى البحث و  المتضمنة فى نصوص المسرح المدرسي،

 .تحميل المضمون، عمى عينة من نصوص المسرح المدرسيعمى استمارة 
 :البحثالتي توصمت إلييا  ومن أىم النتائج

، المعاصرةجاءت النصوص المسرحية المدرسية  مرتبطة بما يدور حوليا  من قضايا  .1
ذلك فتعددت وسائل طرحيم لمقضايا العالمية إلى  انتبيواالمسرح  أخصائيلذا نجد أن 

 .البحثالنصوص المسرحية عينة  فيالمدرسي، وتجمى ذلك  المسرحيداخل بنية النص 
 :"، كما في نصوصالبحثعينة  إجمالي%( من 64صوص المؤلفة  بنسبة)جاءت الن .2

الضحية،  جنتى، صرخة أنثى، الحياة مش فموس، نقطة ماء، ال لمتنمر، حكاية بطل،
وذلك في  ،%(36، بينما جاءت النصوص المعدة بنسبة ) "حمم بكرة فوزى الجديد،

 ."دمان الموبايلإدمان المخدرات، إال لمتدخين،  :"مسرحيات
% من 60القالــب التراجيكوميــدي بنســبة بمغــت  يجــاء شــكل النصــوص المســرحية ف .3

 الحكيم، ي" الضحية، ، أقرأ أو ال أقرأ، الصب :كما في نصوص البحثإجمالي عينة 
حق  :"%، كما في نصوص36بنسبة  تراجيدي"ساعة شيطان"، يمييا في الترتيب الثاني 

%، كما في نص " ىاخد 4بنسبة  كوميدي، يمييا "المناعة الشييد، ال لتموث النيل،
 ".يحق

 الكممات الرئيسة:
.المسرح المدرسى المسرحية، نصوصال ،الميارات الحياتية، القضايا المعاصرة   
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Contemporary issues and life skills which ar included 

in  in School theater  textes from(2016-2020). 

 

Abstract: 
 

       The aim of the research is to identify some contemporary 

issues and life skills included in school theater texts,  The research 

belongs to descriptive studies, and it was based on a content 

analysis form, on a sample of school theater texts. 

 Among the most important findings of the study: - 

1.  School theater texts were related to the contemporary issues 

around them, so we find that the theater specialist paid 

attention to this, so there were many ways for them to address 

global issues . This was evident in the theatrical texts of the 

study sample. 

2. The texts comprised (64%) of the total study sample, as in the 

texts of a female cry, life is not money, a drop of water,No to 

bullying, the story of a hero, Janeti, the victim, the new Fawzi, 

Dream of the Wheel, while the texts prepared by (36%) came 

in the plays No to smoking, drug addiction,Mobile addiction. 

3. The form of theatrical texts in the tragic form reached 60% of 

the total study sample as in the texts of "the victim, Reading or 

not, The Wise Boy,"The Devil's Watch", followed in the 

second place by a tragedy of 36%, as in the texts of the 

martyr's right, No to Nile pollution, Immune, followed by a 

comedian with 4%, as in the text. I'll take my right". 

KeyWords: 

Contemporary issues.life skills, theater  textes, School theater. 
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 المقدمة:

حيث تتجسد فييم صورة  ؛األطفال النواة الحقيقية لبناء أي مجتمع د  عَ يُ          
ا، فيم حاممو راية التقدم والتحضر، المستقبل، وتتعمق عمييم اآلمال في غد أفضل دائمً 

وفي ظل التطورات ، ا يحقق المرجو منووىم األمل المنتظر الذي يجب تكوينو تكوينً 
م، وثورة الثالثين من يونيو 2011ع ثورتي الخامس والعشرين من يناير واندال العالمية
م، شيدت "مصر" الكثير من التغيرات عمى كافة المستويات االجتماعية والسياسية 2016

والثقافية، وطفت عمى السطح قضايا وسموكيات وقيم غريبة عمى المجتمع المصري، مما 
، فضاًل ا من العنف واالستغالل واإليذاءيوميً يعانون انعكس بدورة عمى أطفالنا فأصبحوا 
 عن تعرضيم لممزيد من المخاطر.

ثورة المعمومات، واالنفتاح المعرفي، وعدم القدرة عمى التنبؤ بتغيرات ونتيجة ل     
الميارات و القضايا العالمية المستقبل، فإن عممية تنشئة األطفال تعد ضرورية في إطار 

تحقيق االستفادة ل فيا األساس الثابت الذي يمكن االعتماد عميوبوصالمتعمقة بيا الحياتية 
كسابيم الميارات الالزمة التي تمكنيم من السعي نحو تحقيق و القصوى من طاقاتيم  ا 

انحصر دور المسرح المدرسي لفترة طويمة  في الجانب "وخاصة بعد أن  ،أىدافيم
 .(3، 2005 ،)كمال الدين حسين "المعرفي التربوي، والتعميمي فقط

، الطالبعمي  يتأثير إيجابليا  ييعد المسرح المدرسي أحد أىم األنشطة التو         
القائم عمى الممارسة، والتعمم  يدعم التعممو  سمية،المعمومات بطريقة جذابة ومُ  مفيقدم لي

(، 2019)ىدى سعد الرحيمى، (،2020،جبرمنى ):من كالً الذاتي وىذا ما أكدتو دراسة 
 ,Bamford,A.m) (؛Gozen Yuksekyalcin,2016(؛)2018عيد،)ايمان الس

2015) (Boll, J.,2015)،  من  دراسة كالً  تأكدو(Faulaz chazles,2000 ؛)

King Lasley,2010) المسرح المدرسي فى توعية الذى يقوم بو (، عمى أىمية
         ؛ (Lindsay Hutton, 2019)من أكد كالً  كما ، الطالب  بقضاياىم المعاصرة

( Yusuf, H. O. 2016 ؛)،كمال الدين حسين( (؛ )2005Galen,2000)  عمى أىمية
ضرورة حتمية تعد  يعمى الميارات الحياتية المختمفة الت طالبتدريب ال يالمسرح ف
 يعيش حياة أكثر استقالالً لكي  ومن المتطمبات االساسية ل تمك المياراتلمتمميذ، ف
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ويندمج فية  ة المحيطة وكذلك يتعاون مع المجتمعيستطيع االعتناء بنفسو وبالبيئو 
 .بإيجابية
قوم بدراسة النصوص المسرحية المقدمة لممسرح تومن ثم رأت الباحثة أن       

الطاقات الحبيسة لدى مؤلفي الدراما  فجرتا كلحيث  قيام ثورتين؛المدرسي وخاصة بعد 
 المتضمنة بيا.ت الحياتية والمياراالقضايا المعاصرة متعرف عمى ل وبدأ  المسرحية،
 :البحثمشكمة 
ووفقا لرؤية مصر  من خالل متابعة الباحثة لممستجدات المحمية والعالمية،       
كافة المجاالت، فأصبح  م التى تيدف الى تحقيق التنافس والريادة العالمية في2030

ع التعامل م تساعد الطالب عمىناء بيئة مدرسية محفزة جاذبة، بمن الضرورة االىتمام ب
 تنمي، و ، وعمى احتمال الضغوط ، ومواجية التحديات اليوميةمواقف الحياة المختمفة

 مواىبيم، وتوعيتيم بقضاياىم وتزودىم بالميارات، وتنتج أجيال طموحة.
ولتحقيق تمك الرؤية وضعت وزارة التربية والتعميم آليات من أىميا الحرص عمى        

ساعد الطالب عمى تى تال الرياضية والمسرحية ية الثقافية،التنوع في األنشطة الطالب
مجموعة من الميارات الحياتية التي ُتعينو عمى تحقيق أىدافو بنجاح، وتكفل لو اكتساب 

 حياة اجتماعية سعيدة. 
طالب فــي الوقــت ال ايتعــرض لــي تىال المستجدات ىمية تمكألدراك الباحــثة إلو        
التى تتمثل في التحديات والتيديدات معــاش يســيطر عميــو الكثيــر مــن الــع واقالفالراىــن 

 -الوعي المروري -التحرش الجنسي -من القضايا المعاصرة منيا:)التنمر وجود العديد
 .(السالم، وغيرىا-المواطنة -التنمية المستدامة

بوية المنوطة بالمشاركة والتر  التعميميةواألنشطة المدرسية المسرحية من الوسائل       
الن اخصائي التربية المسرحية حينما يكتب نصا و  تمك القضايا،في توعية الطالب بحل 

مسرحيا فيو بالشك يتناول قضايا مجتمعو النو ليس بمعزل عن ىذا المجتمع وقضاياه 
وذلك من خالل ما يقدمو من مسرحيات في مسابقات  فيو يؤثر ويتاثر بما حولو.

سرحية ومنيا مسابقة الفنون المسرحية والتي تقدم في شير أبريل من كل عام التربية الم
 عمي مستوي اإلدارات التعميمية ثم المديريات ثم عمي مستوي الجميورية.
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والميارات  وقد رأت الباحثة أنو من الضروري التعرف عمي القضايا المعاصرة     
ح المدرسي في محافظة الغربية عند التي يقدميا اخصائيو المسر  الحياتية المصاحبة ليا

حتي 2016مسابقة الفنون المسرحية خالل الفترة من  فىكتاباتيم لمنصوص المسرحية 
2020. 

 :التالي الرئيسفي التساؤل  البحثمشكمة  صياغةمما سبق يمكن 
نصوص  المسرح  يف  المتضمنة  والميارات الحياتية معاصرةالقضايا ال ىى ما

 ؟(2021-2016من )المدرسي في الفترة 

 :البحثتساؤالت 
 ؟(البحث عينة)ما الشكل الفني الذي تقدم بو النصوص المسرحية  -
(المقدمة لممسرح المدرسي فى الفترة من البحثما مضمون النصوص المسرحية )عينة  -

 ؟(2016-2021)
 ؟( الدراسةالنصوص المسرحية )عينة  لممضمون الذي جاء بو وفقاوع النص ن ما -
(، وىل كانت  مناسبة الدراسة )عينةالمسرحية مستخدمة في النصوصما المغة ال -

 لممرحمة العمرية التي قدمت ليا.
 ؟(الدراسة)عينة ما نوعية القضايا المعاصرة  التي ركزت عمييا النصوص المسرحية  -
ما الميارات الحياتية المرتبطة بالقضايا المعاصرة التي ركزت عمييا النصوص  -

 ؟ةالدراسالمسرحية عينة 
 ما أكثر النصوص المسرحية اىتماًما بالقضايا المعاصرة؟ -

 :بحثالأىمية 
من أىمية الموضوع الذي تتناولو وىو القضايا المعاصرة  البحثتأتي أىمية   -

-2016والميارات الحياتية المتضمنة فى نصوص المسرح المدرسى فى الفترة من )
2021). 

 حياتية وتطبيقاتيا في الحياة.تنمية وعى الطالب تجاة القضايا والميارات ال -
والميارات المعاصرة إكساب المتعممين ميارات متنوعة تتعمق بتطبيق القضايا  -

 .الحياتية
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ايا والمفاىيم العالمية عن القض المسرح ألخصائيإثراء المادة العممية والبنية المعرفية  -
عمى تصميم  ىاألخصائ تساعد ومن ثم  ،، والميارات الحياتية المتعمقة بياالمعاصرة
والميارات الحياتية  ،ياتومفردا يامتنوعة لتدعيم القضايا ومفاىيممسرحية أنشطة 

 المتعمقة بيا
من خالل كيفية تطبيق القضايا والتعامل معيا إلى  تربية المسرحيةال أخصائىإرشاد  -

 النصوص المسرحية.
تضمين  بالوزارة، إلى ضرورةلمسرحى لفت نظر القائمين عمى وضع خطة النشاط ا -

 .المسرحي لموزارة داخل خطة النشاط والميارات الحياتية بعض القضايا المعاصرة

 :أىداف البحث
والميارات المعاصرة لقضايا يتمثل اليدف الرئيس لمبحث في الكشف عن ا

 م(.2021-2016نصوص المسرح المدرسي في الفترة من ) المتضمنة فيالحياتية 
 ع من ىذا اليدف الرئيس األىداف الفرعية التالية:ويتفر 

 .(البحث)عينة التعرف عمى فئات الشكل الذي قدمت بة نصوص المسرح المدرسي -1
 .(البحث)عينة التعرف عمى فئات مضمون نصوص المسرح المدرسي -2
)عينة التعرف عمى نوعية القضايا المعاصرة التي ركزت عمييا النصوص المسرحية  -3

 ؟(البحث
عمى الميارات الحياتية المرتبطة بالقضايا المعاصرة التي ركزت عمييا النصوص  التعرف -4

 ؟(البحث)عينة المسرحية 
 ؟(البحث)عينة دراسة أكثر القضايا المعاصرة التي ركزت عمييا النصوص المسرحية  -5
 التعرف عمى أكثر النصوص المسرحية اىتماًما بالقضايا المعاصرة؟ -6
 بالواقع العممي والمحمي المحيط بة. الطالبم إلى ربط النشاط المسرحي وما يقد -7
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 مصطمحات البحث:
 القضايا المعاصرة: 

َجْمُع َقِضيٍَّة َوِىَي َمْأُخوَذُة َمْن َقَضى ، َوِىَي " عمى أنيا يمكن تعريف القضايا لغويا -
ي ِلُيْقَضى ِفيَيا، المعاصرة أو اأْلَْمُر اْلُمتََناَزُع َعَمْيِو، َوُتْعَرُض َعَمى اْلُمْجَتِيِد َأْو اْلَقاضِ 

مجمع المغة َوِىَي َمْن اْسَتَجدَّ الشَّْيَء َأْي: اْسَتْحَدَثُو َأْو َصيََّرُه َجِديًدا ) "،المستجدة"
 .( 505، 1999، العربية

القضايا المعاصرة  (2011)صادق عطية قنديل و ماىر أحمد السوسي،  عرفيو  -
ر من صورة نتيجة التطور الطبيعي لمحياة " حادثة اشترك في تكوينيا أكث:بأنيا

 اإلنسانية".
 ي"الوقائع الت :نياأا في ىذا البحث عمى "القضايا المعاصرة" إجرائيً  نا تعريفيمكنو  -

 بحياتووتؤثر عمية بالسمب وتمنعو من االستمتاع  الطالبا تمس حياة ظيرت حديثً 
، أو تمك يالتحرش الجنسو التنمر، ،مثل "بشكل سميم  الجسميأو  النفسي نموهوتعرقل 
التً ظهرت على السطح مؤخًرا، وأصبحت جزًءا مهًما من حٌات األطفال  القضايا 

حقوق  -حقوق الطفل)،مثل:المستقبل يثمارىا ف لتؤتيطفال ألا يتحاول غرزىا ف

 التنمٌة المستدامة". -المواطنة -السٌاحة -الوحدة الوطنٌة -التسامح والسالم -اإلنسان
 حياتية:الميارات ال

( الميارات الحياتية عمى  302، 2003حسن شحاتة وحنان النجار، )عرف كال من  -
عمى التكيف مع المجتمع الذي يعيشون فيو ،  طالبىي الميارات التي تساعد ال" انيا

وتركز عمى النمو المغوي ، الطعام ، ارتداء المالبس ، القدرة عمى تحمل المسؤولية ، 
 ".ات المنزلية ، األنشطة االقتصادية والتفاعل االجتماعيالتوجيو الذاتي ، الميار 

الشخصية واالجتماعية  ىي" المياراتفعرفتيا بأنيا  ( 2018،  اليونسيف)منظمة أما  -
التي يحتاجيا الشباب كي يتعامموا بثقة وكفاءة مع أنفسيم أو مع الناس اآلخرين ومع 

 المجتمع المحمي " .
مجموعو الميارات  إجرائًيا فى ىذا البحث عمى أنيا "يمكن تعريف الميارات الحياتية  -

وتكون مرتبطة بالقضايا العالمية الموجودة داخل النصوص  الطالبيقوم بيا  يالت
الذات، ميارات اجتماعية، ميارات االتصال، ميارات  ، مثل:" ميارات تقديرالمسرحية
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 حل المشكالت،شخصية، ميارات المواطنو، ميارات التعامل مع المشاعر، ميارات 
 ميارات القيادة".

 النص المسرحى المدرسي:
عد الذى ؤلف أو المُ " النص المُ أنوبدرسي إجرائًيا يمكن تعريف النص المسرحي الم -

خالل المسابقات من يقدمو أخصائي التربية المسرحية لمتالميذ، سواء داخل المدرسة أو 
، بيدف يدفة)تعميم أساسي(المختمفة، ويراعى خاللو خصائص المرحمة العمرية المست

 و إثراء معموماتيم أو تزويدىم بميارات مختمفة. ييمالتأثير ف
 حدود البحث:

القضايا العالمية والميارات الحياتية المتضمنة في نصوص  :  الحدود الموضوعية -
 مرحمة التعميم األساسي. طالبالمسرح المدرسي المقدمة إلى 

المقدمة بمدرية التربية والتعميم  مسرح المدرسينصوص ال:  والمكانية الحدود الزمنية -
 م.2016/2020بالغربية، خالل الفترة من

 :والدراسات السابقةاإلطار المعرفي 
 المحور األول:القضايا المعاصرة:

مشكمة عالمية  ةفأي ،"ال شك أن عالم اليوم عالم متغير ال يعترف بالحدود        
ؤثر عمى دول أخرى، سواء كان ىذا التأثير تنشأ في أي جزء من العالم يمكن أن ت

القضايا المعاصرة كثيرة ، و  (،223، 2020أحمد بن حسين الفقيو ،سمبًيا أو إيجابًيا")
الوعى بما في ذلك القضايا البيئية مثل تغير المناخ ، عمى سبيل المثال ، قضية 

لتي تؤثر عمى والسالم واألمن ، قضية األمراض الخطيرة وغيرىا من القضايا ا البيئى
 .حياة الناس "

 بالقضايا المعاصرة: الطالبأهمية تعريف 

تتمحور حقوق ، فِرعاية ُمناسبة وُمستمرَّة وال، ينبغي أن يتمقَّ اطفألحتى ينُمو ا         
األطفال حول كل ما ىو كفيل بتنشئة أجيال من األطفال تتجسد فييم صورة المستقبل 

وىذا ما  عامل مع متغيرات المستقبل وتحدياتو،الذي نريده، أجيال تتعرف كيف تت
؛ )شيماء جمال (2019الوىيبى، هبة بنت محمد سعد):من كلدراسة  أكدتو
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خاصة  (،أىمية التركيز عمى المستقبل،م2020تقرير )اليونسيف،وأكد  (،2020محمد،
 عمى األطفال مما يستدعي اتخاذ إجراءات لتقوية 19-الكبير ألزمة كوفيد رالتأثيبعد 

الخدمات واألنظمة وتييئة األطفال لتمك القضايا المعاصرة، خاصة مع استمرار أزمة 
 (م2020)اليونيسيف، المدفوعة بيذه الجائحة العالمية. حقوق الطفل

 الطالبف المعاصرة؛ القضاياب األطفالوتعد المدرسة من أنسب األماكن لتوعية      
والمدارس تنتشر في  ميارات والسموكيات،لمدرسة لتمقي العموم والمعارف والإلى ايذىب 

كل مكان، والتعميم يزود األطفال بالميارات والسموكيات ويييئ الطالب لمعيش في 
تقدم داخل فالمجتمع، ويرسي األسس لنمو الطالب بصحة نفسية وجسمية جيدة، 

بالقضايا  الطالبالمدرسة مجموعة من األنشطة التعميمية المنظمة والمصممة لتوعية 
: ىي المعمومة، طالبلمعاصرة المحيطة بة، تيدف إلى تغيير ثالثة جوانب لدى الا

والتوجو، والممارسة. وفي اآلونة األخيرة كثر الحديث عن القضايا المعاصرة،  وظيرت 
مبررات كثيرة ومقنعة بأىميتيا وتسخير جميع اإلمكانات لموصول بالتوعية إلى أىدافيا 

 :في النقاط التالية المبررات تمك تحدد الباحثةالمبتغاة، و 
يتعرض لو  أو يشاىدة  يالتزايد المتعاظم في نسب العنف واالستغالل واإليذاء الذ -

عمى ممارساتة الحياتية ومن ثم يعرضة  ي، وما يترتب عمييا من تأثير سمبالطالب
 .ي غير سو لمكثير من المشاكل النفسية واالجتماعية ويفرز لنا جياًل 

وكثير  ،القضايا المعاصرة عمى أسس عممية تؤدي إلى النتائج المطموبةإن التوعية ب -
 .من الميارات المتعمقة بالمعاصرة يمكن التأثير فييا

ا تمع مقارنة بالكمفة الزىيدة نسبيً جيقع فييا الم ياالرتفاع المطرد في المشاكل الت -
 .لمتوعية بتمك القضايا

يمكن طرحيا في  يالقضايا المعاصرة الت (9-3، 2019وزارة التربية والتعميم، )حددت 
 :يعمى النحو التالمدرسية األنشطة ال

  .التسامح والسالم-                .حقوق المرأة -          .  يالعمل التطوع-
          يالمرور  يالوع-               .يالقانون يالوع -       الوحدةالوطنية.      -
 .الصحة الوقائية والعالجية-البيئة.               -         السياحة.         -
 المواطنة.-                               ترشيد االستيالك- 
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، بالقضايا المعاصرة والميارات الحياتية الحاليوسوف ييتم البحث  
 .البحثالتي وردت في النصوص المسرحية عينة  المصاحبة ليا

 :ثانًيا ــ المهارات الحياتية

، خالل العقدين الماضيينظيرت  التييعتبر ىذا المصطمح من المصطمحات       
ثم خالل  "،داكارفي"لمتربية  العمميم خالل مؤتمر 2000بريل أ فيفكان أول ظيور لو 

 أهمية  إلى التربويينالكثير من  وجو، وقد 2009مالمؤتمر العالمي لمتربية  لمجميع 
 .)أمينة بودردابن،جاح الشباب في ظل العولمةإلن كوسيمة الميارات هذه تطوير

2020،223.) 
من العيش باستقاللية وتحمل المسؤولية في  المستقبل،  الطالبولكي يتمكن       

، كما منذ الطفولة التي ستكون مفتاح نجاحو في الحياة األساسية مياراتو يجب أن نطور
 .(2018،ييمان الييتإ)، (2019)حال عبد الحسين ناصر،أكدتو دراسات كل من: 

ياىا عمى مراحل، إد من تعميمو ، فال بُ الطالبوألن الميارات الحياتية ال تولد مع      
عمره ، حتى قبل بموغو سن الثانية عشرة،  وفقمن المواقف اليومية البسيطة  ابتدأ

تطوير ثقتو بنفسو والتأقمم بنجاح مع تغيرات الحياة ومواجية  عمىنساعده وبذلك 
ُتمّكنو من تطوير الخبرة التي تمزمو كما  ،ات التي تعترض طريقو بشكل يوميالتحدي

ا عمى مواجية التحديات والفرص ليفيم مسؤولياتو وحقوقو في الحياة ويكون قادرً 
 االميارات الحياتية عمى اختالفيا ُتمّيد لمطفل طريقً  -باختصار -والمشاكل مستقباًل، 

 فرادة.ألبالتأكيد ما يريده كل مجتمع لحياة مزدىرة ومستقبل باىر. وىذا 
يمكن طرحيا في  يوعن الميارات الحياتية المرتبطة بالقضايا المعاصرة الت       

 :ييمكن أن تحددىا الباحثة عمى النحو التال المسرح المدرسينصوص  
: حسن االستماع والقدرة حقوق الطفلالمرتبطة بقضية  تتمثل الميارات الحياتية        

 -خرآلالذات، ميارات االتصال والتواصل، ميارات تقبل ا يالحوار، ميارات وع عمى
 قدير الذات(.ت و،يبداعإل، ميارات التفكير ايةعمى التعمم الذاتر القد
النظافة في  "المرتبطة بقضية الصحة الوقائية في: تتمثل الميارات الحياتية    

القيم  ،ميارات التعامل مع الضغوط ،النظافة في البيئة، النظافة في المظير ،الممبس
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المرونة والقدرة  التسامح والسالم: المرتبطة بقضية تتمثل الميارات الحياتيةو ." واألخالق
 مشاعر اآلخرين. تقديرو التعامل مع الضغوط،  ،خرآلعمى التكيف، قبول ا

 العتزازا: فتتمثل في ،الوحدة الوطنية المرتبطة بقضية الميارات الحياتيةأمَّا         
االتصال والتواصل مع و ، اإلبداعي، ميارات التفكير النقدي بالمجتمع، ميارات التفكير

: مراعاة ي فتتمثل فيالمرور  يالوع المرتبطة بقضية الميارات الحياتية ،أمَّا اآلخرين
احترام الممكية و حقوق اآلخرين، المرونة والقدرة عمى التكيف، تحمل المسئولية، 

 ."الخاصة والعامة
النصوص المسرحية المدرسية وعالقتيا بالقضايا المعاصرة والميارات  ــ ثالثا

 الحياتية:
يمعب النص المسرحي المدرسي دوًرا فاعاًل في بمورة شخصية )المتعمم( ، من         

خالل تنشيط قدراتو العقمية والنفسية والعاطفية واالجتماعية ، المتالكو لمعناصر التي 
يًما في مسار )المتعمم( المعرفي والسموكي. فاالزدواجية )مؤلف النص( تحقق انتقااًل م

تمعب دوًرا رئيسيا في تحديد مالمح ىذا المسرح واتجاىاتو، والتي يجب أن تكون 
ىاني يوسف منظمة ومدروسة بما يتناسب مع طبيعة المراحل العمرية لمطالب.)

 (.2009،20،الجراح 
بالقضايا  التعميم االساسي مرحمةطالب وعية ت يأىمية توظيف النصوص المسرحية ف

 .والميارات الحياتية المتعمقة بيا ةالمعاصر 
تحمل نصوص المسرح المدرسي  الكثير من وسائل اإلبيار والخيال التي تجعل "       

، وُيَعد النص (Ishaq, 2015,7)"ون الكثير من المعارف والمياراتيكتسب طالبال
الحياتية المصاحبة القضايا المعاصرة والميارات بطالب ال تعريفالمسرحي أداة ميمة ل

ليا، "حيث يقدم األطر اليادفة لحدوث التعمم التفاعمي وتزويد األطفال بوسيمة أخرى 
في حاجة إلى  الطالب(، ف2017،362، محمد عبداهلل لمتعبير الثقافي والتعمم")عمرو

والوعي  ،والوطنيةسالم وسيمة كالنص المسرحي، لربطيا بالقضايا المعاصرة )كال
وذلك لمحصول عمى فيم أفضل لتمك القضايا ، (وغيرىاالمرورى، وترشيد االستيالك 

، وبذلك يمكن القول كل قضيةالميارات الحياتية المصاحبة لالتعرف عمى بكل أبعادىا و 
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لمعرفة القضايا المعاصرة وتعمم  طالباألداة لم نصوص المسرح  المدرسي تقدم إن
 لحياتية المرتبطة بيا.الميارات ا

في  الميارات الحياتية المصاحبة لياوتيدف عممية توظيف القضايا المعاصرة و 
 النصوص المسرحية إلى:

 ،والميارات الحياتيةالمعاصرة  تجاة القضاياوتنمية وعييم  ،بالمعرفة طالبتزويد ال -
 الحياة. يومحاولة تطبيقيا ف

ق القضايا والميارات الحياتية، عبر التقنيات ميارات متنوعة تتعمق بتطبي طالبإكساب ال -
ثارة انتباة ال يالمسرحية الت  .طالبتتسم بالتشويق وا 

ذا تتبعنا نصوص المسرح المدرسي التو         تناولت موضوع القضايا المعاصرة   يا 
نصوص المسرح  ييجب أن تتوافر ف يالخصائص الت فنجد فيياوالميارات الحياتية، 

لممسرح المدرسي  من  ةخالل دورتو التاسعة عشر  "الشارقة"ا مؤتمر حددىالمدرسي كما 
وتقنعو، ومن  الطالبتسيم في تطور  ياوأىداف ومغزاىاحيث " وضوح الفكرة، 

ا بين فئة الشر، سواء أكان صريحً و  بين الخير االضروري أن يكون الصراع واضحً 
 (.2018)مؤتمر الشارقة،  ا"ا ذاتيً أخرى أم صراعً ،وبين 

وعمى العرض الشيق ألحداث خيالية  ،كما أن تمك النصوص تعتمد عمى البطل       
، فكل مسرحية ووجدانو ذاكرتو، بحيث تنعش لمطالبولكنيا قريبة من الواقع المعاصر 

تخمق حالة عامة من التعمم واالسترجاع والتفسير واالستجابة  طالبلإلى اموجيو 
 الحياتية المرتبطة بيا.النموذجية لمقضايا المعاصرة والميارات 

 يالنصوص المسرحية المستخدمة ف يد أن تتوافر فبُ  ال يالمبادئ التا عن أمَّ       
 تي:آلا يالتوعية بالقضايا المعاصرة والميارات الحياتية المصاحبة ليا تتمثل ف

 ي.لبناء أساس قو  وخيالو الطالبوجود أىداف تربوية تخاطب عقل  -1
 (.Sharp, 2014,280) العميا والقيم المثلعمى تأكيد ال -2

عممية اختيار النص المسرحي المالئم عممية صعبة، ال بد لمقيام بيا  أنتؤكد الباحثة 
  :من اإللمام بأمور كثيرة، منيا

 ا. ومضمونً مالءمة النص لممرحمة التي يعرض فييا شكاًل   -1
 .العقمية والنفسية واالجتماعية طالبمع قدرات ال اأن يكون النص مناسبً  -2
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القدرة  طالبلغة فصيحة مبسطة خالية من األخطاء، بحيث تنمي لدى ال استخدام -3
  .عمى التفكير واالبتكار والخيال

  .البعد عن المباشرة والخطب والنصائح -4
المحافظة عمى وحدة الموضوع مما يساعد عمى عدم تشتيت أذىانيم كما يساعد عمى  -5

  .تجسيد أفكار وقيم ومفاىيم ضرورية
  عمى النصوص المسرحية الطويمة. عدم االعتماد -6
 المختمفة. الطالبالتعبير خالل النصوص عن مشاعر  -7
كل المستجدات عمى  الطالبرة بحيث يساير صأن يتضمن النص القضايا المعا -8

 الساحة.
 أن يتضمن النص معايير أخالقية. -9

مجموعة الخصائص االتصالية والفنية المالئمة "( Eisler,2015,110)حدد و         
بالقضايا العالمية والميارات  طالبستخدام نصوص المسرح المدرسي في توعية الال

 :الحياتية المرتبطة بيا كما يمي
 .المعب: يعد المعب نشاًطا ومكوًنا أساسًيا في عممية تطوير الشخصية -1
الغالب ما  يف يأحد المكونات األساسية لمنص المسرحي. والت فيماالخيال واإلبداع:  -2

 السموك خاصة ما يتعمق بالشعور والتصرفات في مواقف معينة. تركز عمى فيم
حل المشكالت اإلبداعية من خالل النص المسرحي: النص المسرحي ىو فعل  -3

 .الطالباجتماعي ، فيو يطرح المشكمة والحمول المقترحة ليا عمى 
الجوانب االجتماعية والقيمية: يساعد النص المسرحي عمى غرس مجموعو من القيم  -4

 .تتناسب مع القضايا العالمية المعاصرة كالحب والتعاون  يالت
عندما يؤدى عمى خشبة المسرح يتحول نشاط مؤثر في  المسرحياألداء: يؤثر النص  -5

 (.363، 2017)عمرو محمد عبداهلل،  .بالقضايا العالمية طالبتنمية وعى ال
رتبطة بيا في زيادة الوعي بالقضايا العالمية المعاصرة والميارات الحياتية الم" -6

من خالل عناصر اإلبيار والخيال بالنص  طالبلإلى االنصوص المسرحية المقدمة 
 .المسرحي
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تقدم النصوص المسرحية فرصة تجربة نماذج حوارية جديدة تؤدي إلى إثارة اىتمام  - -7
 عمى مضمون بالقضايا العالمية المعاصرة الذي تحممو. بالتعرفاألطفال 

  .نتقاد العمل المسرحيال طالبإتاحة الفرصة لم  -8
يقدم النص المسرحي أفضل النماذج في طرح المشكالت والموضوعات وطرح الحمول  -9

 (Schnierer 2013,101,) ."المناسبة ليا
 اإلجراءات المنيجية لمبحث:

 منيج البحث: -1
تستيدف التعرف عمى القضايا  التيلى الدراسات الوصفية، إالبحث  يينتم        

 نصوص المسرح المدرسي. فيبيا  المتعمقةات الحياتية المعاصرة والميار 
 عينة البحث:      -2

الفائــزة بمســابقة الفنون  المدرسيفــي نصــوص المســرح  البحثتمثمــت عينــة        
، في الفترة لمرحمة التعميم األساسي المسرحية بمدرية التربية والتعميم بمحافظة الغربية

  :تمثمت في يم، والت2020/2021م الى 2016/2017من 
 البحث( عينة 1جدول رقم)

اإلدارة  اسم المسرحية م
 التعميمية

 المعد المؤلف المدرسة

 وليد غنام _________ الشييد منير سند الرسمية لغات قطور  الصبى الحكيم    1
  محمد حسان جالل الدين شرق المحمة حكاية بطل  2
 داليا سالم _________ راجحالشييد محمود  السنطة حق الشييد  3
مدارس العيد الحديث الخاصة  غرب المحمة جنتى 4

 لغات
 _________ شيماء الشيخ

 سحر سكر _________ مدرسة الرجبية لمتعميم االساسي السنطة مصر الحضارة  5
 إيياب فاروق _________ صالح الدين الرسمية لمغات  غرب المحمة  أقرأ أم ال أقرأ   6
 ________ صقر الحوفي  الشييد يحيا الوطن االبتدائية غرب طنطا حيةالض 7
 دعاء عادل _________ الشييد ىشام البزاوى غرب المحمة ال لتموث النيل 8
ىبة إسماعيل  _________ النصر االبتدائية كفر الزيات  المعبة  9

 عبد المولى
 _______ محمد توكل  التحرير الرسمية لغات سمنود حمم شجرة  10
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 النبوي الشاعر
 نشوى عادل _________ االمام محمد عبده االبتدائٌة المحمة شرق المناعة 11
 _________ محمود القناوي ممحق المعممين االبتدائية شرق طنطا الحمم 12
 _________ محمود القناوي ممحق المعممين االبتدائية شرق طنطا حياة بال دخان 13
 _________ نسمة يونس الجيل المسمم الخاصة  فرالزياتك ىاخد حقي     14
 _________ نسمة يونس الجيل المسمم الخاصة كفر الزيات حمم بكرة   15
الشييد محمد الدرة الرسمية  غرب المحمة رحمة الفتى   

 لمغات
 _________ غادة عبدالوىاب

 _________ محمد حموة ابوبكر الصدٌق االبتدائٌة شرق المحمة الحياة مش فموس   16
 _________ ىبة الكيالنى سعد زغمول لمتعميم األساسي شرق طنطا صرخة انثى 17
 _________ فاطمة حنتيرة الشييد محمد كامل شرق طنطا السالم  18
شيماء عبد القادر  كفر كال الباب الرسمية لغات السنطة نقطة ماء 19

 النمر
_________ 

 _________ خالد النموري الشييد محمد الدرة لمغات     المحمة    غرب غنوه عمى الحدود 20
 _________ ىبة الكيالني سعد زغمول لمتعميم االساسي شرق طنطا ال لمتنمر 21

 _________ غادة يحيى  الشييد ىشام البزاوى غرب المحمة ال لتموث النيل  22
 _________ آية إبراىيم حماد صالح الدين الرسمية لمغات غرب المحمة ساعة شيطان 23
ميرفت رأفت  _________ ناصر االبتدائية غرب المحمة إدمان المخدرات 24

 رياض
 امانى عبدالمنعم _________ القٌصرٌة االبتدائٌة شرق المحمة إشارة المرور 25

 ويرجع اختيار الباحثة لمعينة لألسباب اآلتية:
 فــي مســابقة الفنون المسرحية. متقدمةائــزة بمراكــز أن ىــذه النصــوص المســرحية ىــي الف -
 أن الفترة التي قدمت فييا النصوص المسرحية أتت بعد ثورتين مرت بيم مصر. -
 وتم اختيار مرحمة التعميم األساسي لألسباب التالية: -
كسابو الميارات والمعارف المتعددة الطالبتعتبر البداية الحقيقية لعممية تنمية مدارك  - أ  .وا 

 بشكل صحيح خالل ىذه المرحمة ىو بمثابة بناء أفضل لممستقبل. الطالببناء  - ب
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 :البحثأدوات 
تحميل المضمون لتحميل القضايا المعاصرة والميارات تم االعتماد عمى استمارة        

، وقد تم عرض االستمارة عمى الحياتية  المرتبطة بيا في نصوص المسرح المدرسي
 ن صالحياتيا وتم إجراء التعديالت في ضوء مالحظاتيم.لمتحقق م المحكمين

 اختبار الثبات:
 التحميــل  الباحثة، ثــم أعــادت البحثبتحميــل النصــوص عينــة  الباحثةقامت 

%، وقــامت 98بعــد مضــي أســبوعين مــن التحميــل األول وتطابقــت نتائــج التحميميــن 
وبمغــت قيمــة معامــل  البحثزميــل آخــر لتحميــل نفــس عينــة  الباحــث بعمــل تحميــل مــع

 .95الثبــات %
 :البحثنتائج 

فيما يمي ستقوم الباحثة بعرض نتائج تحميل مضمون المسرحيات عينة         
 ، والتي تمثمت في خمسة وعشرين نًصا مسرحًيا.البحث

 نوع النص المسرحي:  -1

 ( نوع النص المسرحي:2جدول )                                       

 النسبة التكرار نوع النص
 %97 69 مؤلف

 %69 > عدم  

 ــــــــــ ــــــــ مترجمة

 %611 58 اإلجمالي

                                                


 أأسامء السادة احملمكني لأداة ادلراسة: 

 . أأس تاذ الاعالم الرتبوى بلكية الرتبية النوعية جامعة املنصورة.حسن أأ.د/أأمحدحسني محمد -1 

 س تاذ الرتبية املقارنة بلكية الرتبية جامعة طنطا.أأ : ا.د/ أأمحد عابد طنطاوي-2

 ووزير التعلمي السابق. بلكية الرتبية النوعية جامعة املنصورة، الرتبويس تاذ التخطيط أأ : الهاليل الرشبيين الهاليلأأ.د/ -3 

 ة جامعة طنطا.لكية الرتبية النوعيب  -بداعل  س تاذ س يكولوجيا اأأ  محمد عبد املطلب جاد:أأ.م.د/ -4 

 ة جامعة طنطا.لكية الرتبية النوعيس تاذ املرسح املساعد ب أأ : أأ.م.د/ مايسة عىل زيدان-5

   

 

 

 



 

271 

2021 يوليوـ  لثالثونوا الخامسـ العدد  السابعالمجمد   

 النوعيةمجلة البحوث في مجاالت التربية 

%( 64تشير نتائج الجدول السابق إلى أنو، جاءت النصوص المؤلفة بنسبة)       
اة مش فموس، نقطة ، كما في نصوص:"صرخة أنثى، الحيالبحثمن إجمالي عينة 

ماء، ال لمتنمر، حكاية بطل، جنتي، الضحية، فوزى الجديد، وحمم بكرة" ، بينما جاءت 
%( وذلك في مسرحيات:" ال لمتدخين، إدمان المخدرات، 36النصوص المعدة بنسبة )

 إدمان الموبايل".
مما سبق ترى الباحثة انو يجب أن يكون ىناك توازن بين النصوص           

والمترجمة المقدمة لممسرح المدرسي، فيعمل ذلك عمى إثراء رحية المؤلفة والمعدة المس
الكتابة لممسرح المدرسي، والبد من االستفادة من النصوص المترجمة وتطويعيا بما 

 المصرى. الطالب وطبيعةيتناسب مع عاداتنا وتقاليدنا 
(، )عمرو 2020 مع دراسة كل من )منى عبد المقصود، البحثوتتفق نتائج       

(، فيما 2006مصطفى الكاشف، (؛)رانيا2011)ىدى سعيد،(،2017محمد عبداهلل،
 الترتيب االول. احتمتتوصموا اليو من نتائج من حيث ان المسرحيات المؤلفة 

 شكل النص المسرحي: -2

 ي:( شكل النص المسرح3جدول )                           
 النسبة التكرار شكل النص المسرحي

 %69 > تراجيدي

 %7 6 كوميدي

 %91 68 تراجيكوميدى

 %611 58 المجموع

القالــب  فيالنصــوص المســرحية  تشير نتائج الجدول السابق إلى أن          
" كما في نصوص:  البحثعينة  إجمالي% من 60 نسبةب التراجيكوميــدي بمغــت

 الثانييمييا في الترتيب  يطان"،وساعة ش ،الضحية، ، أقرأ أو ال أقرأ، الصبى الحكيم
ال لتموث النيل، المناعة"،  كما في نصوص:" حق الشييد، %،36تراجيدى بنسبة 

 %، كما في نص: " ىاخد حقى".4يمييا كوميدي بنسبة 
(، مثل البحثويالحظ انو ال تتوافر ايو أشكال أخرى في النصوص المسرحية )عينة 

 عراضية وغيرىا.االست النصوص المسرحية الرومانسية أو
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 المغة المستخدمة في النصوص المسرحية: -3

 المغة المستخدمة في النصوص المسرحية: (4جدول )                    
 النسبة التكرار المغة المستخدمة

 %44 11 المغة العربية الفصحى
 %32 8 المغة الفصحى البسيطة

 %24 6 الميجة العامية
 %100 25 المجموع
النصــوص  المستخدمة في تائج الجدول السابق إلى أن نسبة الفصحىتشير ن     

عينة  إجمالي% من 44بمغــت  جاءت في الترتيب االول بنسبة البحثعينة المســرحية 
الضحٌة، ال للتنمر، حكاٌة بطل، مصر الحضارة، نصوص :"حيث ظير ذلك  ،البحث

النصوص التي يب الثانى جاءت في الترت يميياجنتى غنوة على الحدود نقطة ماء"، 
 ،%(، كما في نص: "حق الشييد"32قدمت بالمغة الفصحى البسيطة بنسبة بمغت )

%(، كما 24النصوص التي ُقدمت بالمغة العامية بنسبة بمغت) في الترتيب الثالث يمييا
 صرخة أنثى، هاخد حقً، ال لإلدمان، ورحلة الفتى".في نصوص: "

غة الفصحى في الترتيب االول في النصوص جاءت الم نجد انومما سبق       
بعض  م حدثت2011في أعقاب ثورة يناير أنوويرجع ذلك الى ، البحثالمسرحية عينة 

، وبالرجوع عمى المجتمع المصرى  ت الكثير من الميجات الغريبةالتغيرات الميمة ودخم
 أن التعميم ييدف"الذى نص عمى  م2014الى نص الدستور المصرى الجديد لعام 

 التربية المسرحية إدارة، وجيت العربية" لبناء الشخصية المصرية والحفاظ عمى اليوية
أخصائيو المسرح لضرورة تقديم نصوص مسرحية بالمغة العربية الفصحى،  بالوزارة

 وسيولة التواصل مع األخر.  إلثراء الحصيمة المغوية لمطالب
)ىدى (، 2020المقصود،  مع دراسة كل من )منى عبد البحثنتائج  ختمفوت      
( فيما توصال الية من أن المغة العامية ىى اساس الذى اعتمدت عمية ،سعيد

)عمرو مع دراسة كال من  البحثالنصوص المسرحية المدرسية، فيما تتفق نتائج 
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ىى في أن المغة الفصحى (، 2006(،)رانيا مصطفى الكاشف،2017محمد عبداهلل،
 .سرحيةالمغة األساسية في النصوص الم

 :وفقا لممضمون الذى جاء بة نوع النص المسرحي -4
 :نوع النص المسرحي (5جدول )

 النسبة التكرار نوع النص المسرحي
 %96 24 اجتماعي
 %4 1 تاريخي
 %100 25 المجموع
من خالل الجدول السابق يتضح أن النصوص المسرحية االجتماعية بمغت نسبة      

%( 4ني استخدام النص المسرحي التاريخي بنسبة )%(، يمييا في الترتيب الثا96)
 .البحثلي النصوص المسرحية عينة من إجما

 عدد مشاىد النص المسرحي:  -5
 عدد مشاىد النص المسرحي: (6جدول )

 النسبة التكرار عدد مشاىد النص المسرحي

 %77 66 مشهد

 %;5 : مشهدان

 %65 6 ثالثة مشاهد

 %69 7 أكثر من ثالثة مشاهد

 %611 58 موعالمج

من خالل الجدول السابق يتضح أن النصوص المسرحية ذات المشيد الواحد      
، حيث ظير ذلك في نصوص: "نقطة البحث%( من إجمالي عينة 44بمغت نسبة )

ما، مصر الحضارة، المعب، وحمم شجرة"، يمييا في الترتيب الثاني النص ذو 
الشييد، األرض، وغنوة عمى  %(، كما في مسرحيات:" حق28المشيدين بنسبة )

، كما %(16بنسبة ) الحدود"، يمييا في الترتيب الثالث النص أكثر من ثالثة مشاىد
في نصوص:" "ساعة شيطان"، "الضحية"، "الحياة مش فموس"، "صرخة أنثى". ثم في 

%( من إجمالي النصوص 12الترتيب الرابع النصوص ذات الثالثة مشاىد بنسبة )
 كما في نصوص:" الصبى الحكيم، وحكاية بطل". لبحثاالمسرحية عينة 
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 اإلطار الزماني الذي تدور فية أحداث النصوص المسرحية: -6
 اإلطار الزماني الذي تدور فية أحداث النصوص المسرحية: (7جدول )

 النسبة التكرار اإلطار الزماني
 %9> 6 قديم

 %7 57 معاصر

 %611 58 اإلجمالي

يتضح أن اإلطار الزمني الذي تدور فييا األحداث من خالل الجدول السابق 
%( من إجمالي النصوص 96( بنسبة )24"المعاصر" جاء في الترتيب األول بتكرار)

( 1،بينما جاءت األحداث في اإلطار الزمني القديم بتكرار) البحثالمسرحية عينة 
 ".مصر الحضارة%(، وذلك في نص: "4بنسبة )

( ركزت عمى الزمان البحثسرحية )عينة مما سبق يتضح  ان النصوص الم
مع التوجيات التربوية الحديثة ورؤية بما يتفق من احداث وقضايا،  فيوالمعاصر وما 

 اتسعى الى خمق مجتمع خالق ومبتكر ينتج العمم والتكنولوجي التيم 2030مصر 
   والمعرفة.

 اإلطار المكاني الذي تدور فية أحداث النصوص المسرحية: -7
 اإلطار المكاني الذي تدور فية أحداث النصوص المسرحية: (8جدول )              

 النسبة التكرار اإلطار المكاني
 %28 11 منزل

 %16 4 مدرسة
 %12 3 الشارع

 %4 1 عمى ضفاف النيل
 %8 2 عيادة
 %4 1 مكتبة
 %8 2 حديقة

 %4 1 معبد فرعوني
 %12 3 المستشفى

 %4 1 قصر
 %100 25 المجموع
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أن النصوص المسرحية التي تدور أحداثيا في من خالل الجدول السابق يتضح        
حكاية %( مثل مسرحيات:" "28( بنسبة )11" جاءت في الترتيب األول بتكرار )المنزل"

. وجاءت في الترتيب الثاني النصوص المسرحية التي تدور وصرخة أنثى" الضحية، وبطل
، رحمة الفتى، ىاخد حقي%( مثل مسرحيات:" 16بة )( بنس4أحداثيا في المدرسة بتكرار)

 .فوزي جديد"
  الشارع وجاءت في الترتيب الثالث النصوص المسرحية التي تدور أحداثيا في      

، بينما يتساوى في حمم بكرة"، ساعة شيطان%(، مثل مسرحيات:" 12( بنسبة )3بتكرار)
ال "، "ال لممخدراتمثل: " المستشفىنفس الترتيب النصوص المسرحية التي تدور أحداىا في 

 .المناعة""، "لإلدمان
( 2بتكرار ) "عيادة"وجاء في الترتيب الرابع النصوص المسرحية التي تدور أحداثيا في     

، ويتساوى في نفس الترتيب النصوص الحياة مش فموس"%(، كما في مسرحية "8بنسبة )
"،وجاء في نقطة ماء"، "حمم شجرة"المسرحية التي تدور أحداثيا في حديقة كمسرحتي: 

( بنسبة 1" بتكرار )"مكتبةالترتيب الخامس النصوص المسرحية التي تدور أحداثيا في 
"، ويتساوى في نفس الترتيب النصوص المسرحية التي أقرأ أم ال أقرأ%( في مسرحية: "4)

ساوى في نفس "، كما يتال لتموث النيلتدور أحداثيا "عمى ضفاف النيل" كما في مسرحية: "
"، الصبي الحكيمكما في مسرحية "" قصرالترتيب النصوص المسرحية التي تدور أحداثيا في "

" كما في مسرحية معبدويتساوى في نفس الترتيب النصوص المسرحية التي تدور أحداثيا فى "
 "مصر الحضارة".

...الخ، والعيادة ان االعتماد عمى اماكن كالمنزل والمدرسة والمستشفى البحثترى 
، مغمقةمساحة المكان ويتردد عمييا، كما أن ويعرفيا الطالب بوىى أماكن محيطة 

ما عادة األطفال المشاكل التى يتعرض ليا وكل ىذا يحقق دالالت معينة، أىميا أن 
 تحدث في تمك االماكن المعمقة.
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 فئات شخصيات المسرحيات: -8
 فئات شخصيات المسرحيات: (9جدول )

 النسبة التكرار حياتشخصيات المسر 
 %; 5 اناث( -كبار )ذكور

 %65 ; اناث( -أطفال)ذكور

 %65 ; أطفال/كبار

 %69 7 أطفال وشخصيات فانتازية

 %; 5 أطفال/حيوانات

 %7 6 عرائس

 %611 58 مجموع

شخصيات األطفال )ذكور /إناث( جاءت  أنمن خالل الجدول السابق يتضح       
%( من إجمالى النصوص المسرحية عينة 32( بنسبة )8ر)في الترتيب األول بتكرا

غنوة عمى الحدود، ىاخد حقي، رحمة الفتى"، كما يتساوى كما في نصوص:" البحث
 في نفس الترتيب النصوص المسرحية التي جاءت شخصياتيا "أطفال/كبار" كنصوص

رتيب :"حكاية بطل"، "الضحية"، "الحياة مش فموس"، "الصبى الحكيم"، وجاء في الت
أطفال وشخصٌات  "الثاني النصوص المسرحية التي اعتمدت عمى شخصياتيا

نقطة ماء، حمم شجرة،  %( ،كما فً نصوص="69(، ونسبة)7فانتازٌة" بتكرار )
والشيطان"، وجاء في الترتيب الرابع النصوص المسرحية التي اعتمدت عمى 

كما  حق الشييد"،%( مثل :"8( بنسبة )2بتكرار) "إناث( -كبار )ذكور"شخصيات 
يتساوى في نفس الترتيب النصوص المسرحية التي جاءت شخصياتيا 
"أطفال/حيوانات"، كما في نص:"ال لتموث النيل"، وجاء فى الترتيب الخامس 

%(،كما 4( بنسبة )1بتكرار) )أطفال/عرائس(النصوص المسرحية التي اعتمدت عمى 
 في مسرحية "المعبة".

( تنوعت شخصياتيا، مما يحقق البحثمسرحية )عينة مما سبق نجد أن النصوص ال
  المتعة لمطالب
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 فئات المضمون:
 القضايا المعاصرة التي وردت في مضمون النصوص المسرحية -9

 القضايا المعاصرة التي وردت في مضمون النصوص المسرحية: (10جدول )        
 النسبة التكرار القضايا المعاصرة التي وردت في النصوص

 %24 6 الطفل حقوق
 %12 3 المواطنة

 %12 3 الصحة الوقائية
 %12 3 الوحدة الوطنية ومحاربة التطرف

 %12 3 السالم والتسامح
 %16 4 ترشيد االستيالك
 %12 3 الوعي المروري

 %100 25 اإلجمالي
يا قضية بمن خالل الجدول السابق يتضح أن النصوص المسرحية التي وردت      

%( كما في مسرحيات:" 24( بنسبة  )6المركز األول بتكرار) اءت فىج الطفلحقوق 
"صرخة أنثى، ىاخد حقي، الضحية، ساعة شيطان، وال لمتنمر"، يمييا في الترتيب 

( بنسبة  4الثاني النصوص المسرحية التي وردت فييا قضية ترشيد االستيالك بتكرار)
ييا في الترتيب الثالث مثل:"نحن في خطر، نقطة ماء، وحمم شجرة"، يم ،%(16)

%( كما في 12( بنسبة )3بتكرار) المواطنةالنصوص المسرحية التي وردت فييا قضية 
نصوص:" حكاية بطل، وحق الشييد"، يمييا بنفس التكرار والنسبة النصوص المسرحية 

مثل:" ال لإلدمان، المناعة، وال لمتدخين"،  التي وردت فييا قضية الصحة الوقائية،
س التكرار والنسبة النصوص المسرحية التي وردت فييا قضية الوعي المروري يمييا بنف

كما في نصوص:" المعبة، حمم بكرة"، كما جاء في نفس التكرار والنسبة النصوص 
المسرحية التي وردت فييا قضية السالم والتسامح كما في نصوص:" حياة بال دخان، 

 الحمم ، وفوزي الجديد".
 
 



 

278 

2021 يوليوـ  لثالثونوا الخامسـ العدد  السابعالمجمد   

 النوعيةمجلة البحوث في مجاالت التربية 

التي وردت في النصوص  حقوق الطفلاتية المرتبطة بقضية فئات الميارات الحي -10
 المسرحية:

 التي وردت في النصوص المسرحية: حقوق الطفلفئات الميارات الحياتية المرتبطة بقضية  (11جدول )

 ت الجدول السابق إلى أنو:تشير بيانا
في بعض النصوص  حقوق الطفلجاءت الميارات الحياتية المتعمقة بقضية          

الحفاظ المسرحية، عمى الترتيب التالي وفقا لما أحرزتو من تكرارات، فجاءت ميارة "
( بنسبة 30عمى الجسد والنفس ضد أي اعتداء" في الترتيب األول بتكرار )

يظير في مسرحية "صرخة أنثى" أثناء الحوار الذي دار بين عم  (، وىذا ما21.45)
 ة قمر.الطالبوبين  بندق،
عم بندق: اهلل ىو أنت خايفة مني ياقمر، أنا مش كنت عندكم امبارح ومعايا  

أوالدي، وكنتم بتمعبوا كمكم مع بعض، إيو يا قمر أنت خايفة من عم بندق برضو، 
 م وصاحب باباكي.ىو أنا غريب ياحبيبتي دا أنا جارك

ة قمر: "لنفسيا" صحيح ىو عمو بس ماما قالتمي اوعي تروحي مع حد الطالب 
 ياقمر.

عم بندق:)بمكر( إية رأيك، أما أنا جبتمك تشكيمة حمويات إنما إية جنان، )يشدىا  
 من دراعيا ويحاول يجمسيا عمى رجمة، يبان عمييا التوتر وتفتكر كالم مامتيا:

حاجة حموة برة وتاخدييا منو، متقعديش عمى رجل غريب أبدا  أوعي يأمل حد يديكي
إال باباكي بس، فيماني، محدش يحط إيده عمى جسمك أبدا أبدا دا يبقى راجل 
وحش قوي، ولو حد حاول يعمل كدة ضروري تبقي ذكية وتتصرفي بسرعة، لو ىو 
واقف وراكي وحضنك ومش عارفة تتصرفي اعممي حاجتين اخبطية براسك في 

خيرة وبسرعة دوسى عمى صوبع رجمة الصغير، ىتالقية مش فايق قوى اجرى من

 النسبة التكرار حقوق الطفلالميارات الحياتية المرتبطة بقضية 
 %17.85 25 الدفاع عن الحقوق وتأدية الواجبات

 %15 21 عتزاز باليوية والدفاع عنيااال
 %12.14 17 إلحساس بالذات واالفتخار بالقدرات ميما كان مقدراىا

 %19.28 27 التحكم في النفس والمشاعر وضبط العواطف
 %14.28 20 تقبل اآلخر رغم اختالفو

 %21.45 30 الحفاظ عمى الجسد والنفس ضد أي اعتداء
 %100 140 المجموع
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بسرع وصوتي بصوت عالي، دي ياماما بيبقى اسمة تحرش جنسي، وأي حد بيعمل 
 كدة بيبقى وحش، ونجري نقول بسرع لماما ومانخافش.

جاء في الترتيب الثاني ميارة "التحكم في النفس والمشاعر وضبط العواطف"          
%( حيث ظير في مسرحية " ىاخد حقي" عندما حاول 19.28( بنسبة )27كرار )ت

"سيف" ضبط نفسة ومشاعره عندما تنمر عمية "زياد"، و"محمود"، ورغم أنو قوي البنية 
إال أنو فضل أال ينساق إلى تمك األفعال العدوانية وفضَّل الحصول عمى حقة عن 

 التالي:طريق المسؤول داخل المدرسة كما في الحديث 
 زياد: اثبت ياض. 
 محمود: رايح فين ياض ياسيف ىو احنا مش مالين عينك وال اية؟ 
سيف: فى أي أنتوا بتعمموا كدة لية، عمى فكرة أنا ممكن أكومكم انتوا االثنين  

قدامي، شوفوا نفسكم وشوفوني كويس، أوال أنا معايا الحزام األسود في الكراتية، 
منكم بس أنا مش ىمشي عمشان خايف منكم الء، خالص ثانيا أنا جسمانًيا أقوى 

دى عمشان العفو دى من شيم الكرام، وأنا أنأى بنفسي ع المستوى ال وصمتولوا من 
 تقميد أعمى.

جاء في الترتيب الثالث ميارة "الدفاع عن الحقوق وتأدية الواجبات"        
، عندما وجدت %( كما نجدىا في مسرحية "الضحية"17.85( بنسبة )25بتكرار)
ة "براءة" أن الصراع بين والدىا ،وبين والدتيا وصل إلى ذروتو، وقد قرر كالىما الطالب

االنفصال عن االخر فوقفت براءة تدافع عن حقيا في حياة مستقرة كما في الحوار 
 التالي:
براءة: أرغب في الحياة معكما ال مع أبي وال مع أمي، أتوسل إليكما ال أرغب في  

مع طرف دون اآلخر، أرجوكم، ال أرغب أن أعيش عيشة األيتام وأنتما عمى  الحياة
قيد الحياة، أين حنو األم يا أمي؟، أين عطف األب ياأبي؟، أرجوكم أنتم من 

 أنجبتماني، لكن ال يحق لكما تعذيبي أرجوكم.
بنسبة ( 21جاء في الترتيب الرابع ميارة "االعتزاز باليوية والدفاع عنيا" بتكرار)      

%(، كما نجدة في مسرحية "ساعة شيطان"، وخالل المشيد الخامس المعنون 15)
"بالشيطان ومعاممة الناس"، عندما يقف الشيطان أمام أحد األفراد ويشتد الخالف 

 بينيما، ويأخذ الشيطان يوسوس إلى كل منيما:
 (2يتجة إلى شخص 4وشيطان  1يتجو إلى شخص 3)شيطان      
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 غب بحاكى إخواني بالمممكة يرسمون عقد عمل بأى مبمغ تبغي.: اذا بتر 1شخص 
 : بس ازاي أسيب بمدي وأىمي وأسافر.2شخص 
 : شو بدك تجمس في ىيك بمد؟1شخص 
 : ماليا مصر دي أم الدنيا.2شخص 
 : ىدا كان بالماضي، الحين صارت أم المشاكل أم االذى.1شخص

ايمى ىنا عمشان : لو سمحت مسمحمكش تتطاول عمى بمدى، انت ج2شخص 
تاخدني أشتغل عندكم في بمدكم عمشان أساعدكم، مين إل عممكم مش المصرين، 

 مين إل فتحمكم مصانع مش المصرين ؟
( بنسبة 20بتكرار) جاء في الترتيب الخامس لميارة "تقبل اآلخر رغم اختالفو"     

بين االب كما نجدىا في مسرحية "ال لمتنمر"، خالل الحوار الذي دار  %(،14.28)
 ،وبين االبن:

 األب: إنو تقبل اآلخر ياعيون أبيك. 
 فاىم: ماذا يعني...؟ 
  دثت عنة وقولت "أبو عين عورة" ىلاألب: ما أقصدة ان زميمك ثائر الذي تح 

 لوسمع ىذة الجممة ىل سيفرح بيا ام سيحزن؟
 فاىم: سيحزن بالطبع. 
 األب: ىذا ىو. 
 فاىم: لم افيم. 
 بة وال ىو من قام بذلكصديق لك مختمف عنك ىذا ليس ذن األب: عندما تجد 

من خمقنا انت فييا، اهلل سبحانة وتعالى ىو لنفسة، بل انت بشكمك وىيئتك لم تتدخل 
فعمينا تقبل كل مننا الخر وال نجرح بكالمنا شخص االخر قد تقع مكانة فى يوم من 

 االيام.
 فاىم: ولكني أخاف من عينة تمك؟ 
ىو لم يختر أن يكون مختمًفا، عميك وغيرك أن تتقبمة وترضى بو  األب: وما ذنبة 

 كما ىو، فعندما تتقبمة لم تجدة مختمًفا وستشعر أنة إنسان عادي.
جاء في الترتيب السادس ميارة "اإلحساس بالذات واالفتخار بالقدرات ميما كان        

عندما وجد " "جنتي %(، ونجدىا في مسرحية12.14( بنسبة)17مقدراىا" بتكرار)
عمى النحو "حسام" زمالءه ييينون أمو لم يستطع أن يتمالك نفسو وأخذ يدافع عن أمة 

 التالي:
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 األم:)باكية( حاضر ياأحمد بيو. 
 يذىب حسام إلى أمو بسرعة ويأخذىا في حضنة               

حسام: أية مالكم مصدومين قوي انى بحضن الخدامة ال بتتريقوا عمييا، الست ال  
واقفة قدامكم دى تبقى امي، امي ال ياما استحممت عمشاني وعمشان اخواتي، 
دلوقت انتوا عاممين حفمة كبيرة وتورت وجاتوة بتحتفموا عمشان طمعنا المركز األول 
عمى مستوى اإلدارة، وأنا كنت سبب الفرحة دى وكمكم فرحانين بيا، صح، بس أنا ما 

نا بعتذر مش ىقدر أكمل معاكم، أيوه أنا أقبمش أكون في مكان أمي يتتيان فيو، أ
نى مطاطيش راسي لحد،  ابن الشغالة، ابن الشغالو المي ربتنى عمى عزة النفس وا 

 أمي جزمتيا فوق راسي، وىشتغل واتعب عمشان أريحيا.
فئات الميارات الحياتية المرتبطة بقضية المواطنة التي وردت في النصوص  -11

 المسرحية:
 ات الحياتية المرتبطة بقضية المواطنة التي وردت في النصوص المسرحية:فئات الميار  (12جدول )

 النسبة التكرار الميارات الحياتية المرتبطة بقضية المواطنة
 %11.11 12 المشاركة.

 %24.07 26 المحافظة عمى العادات والتقاليد.
 %18.51 20 احترام حريات اآلخرين.

 %15.74 17 التعاون.
 %30.57 33 ية المصريةبالجنساالعتزاز 
 %100 108 المجموع

    
 تشير بيانات الجدول السابق الى أنو:

جاءت الميارات الحياتية المتعمقة بقضية المواطنة في بعض النصوص المسرحية،    
بالجنسية "االعتزاز من تكرارات، فجاءت ميارة  أحرزتووفقا لما  التاليعمى الترتيب 
 في%(، وىذا ما يظير 30.57نسبة )ب( 33بتكرار )ول ألالترتيب ا المصرية في

 فييمقييا القائد عمى مسامع الجنود الجدد  التيمسرحية "حكاية بطل" أثناء الخطبة 
 :التاليالحوار  فيلتشجيعيم عمى بذل الجيد لمدفاع عن الوطن كما  "سيناء"

نة أل م ىنا، القائد: أن كل فرد يحب الوطن الذي يعيش فيو بكل مزاياه وعيوبو، وأنت 
نحبيا ونعتز بيا في  الميكتب عميكم الدفاع عن الوطن والغيرة عميو ، ومصر دولتنا 
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كل ظروف الرخاء أو ظروف الشده ، وىذا ما يسمى االعتزاز بمصريتنا واالفتخار 
بيا، وتمثل ظروف الشدة األوقات الصعبة التي يعيشيا الفرد في الوطن مثل حاالت 

ود االقتصادي ، إن كل ىذه الظروف ال تدعونا إلى كراىية الكساد والبطالة والرك
نما ذلك كمو يدعونا  العتزاز بالوطن إلى االوطن واليروب منو والتخمي عنو، وا 

لحظات  يواجييا الفرد في الوطن أو التيومصر الحبيبة حتى في أشد المحظات 
كم أن يفتخر الشدة التي يواجييا الوطن ويتأثر بيا كل أفراد الشعب، وعمى كل من

ويتذكر مقولة المناضل القديم مصطفی کامل :" لو لم أكن مصريا  يبأنو مصر 
"، إن حب الوطن واالعتزاز بمصريتنا مثل الدم الذي يجري الوددت أن أكون مصري

 في العروق ويساعد اإلنسان عمى الحياه.
( 26بتكرار) الثانيالترتيب  في "المحافظة عمى العادات والتقاليدميارة "جاءت بينما 

"، عندما أراد األمير "ماو" أن يغير مصر الحضارة"في مسرحية ( %24.07نسبة )ب
 بعض العادات في يوم التتويج عمى النحو التالي:

 فرعون: ماذا ترغب أن تقدم في يوم التتويج. 
 .إليكن يكون ىذا اليوم مميز جدا بالنسبة أمير ماو: أرغبت ألا 
ر، ىناك بعض التقاليد لمجموس عمى العرش ال يستطيع ميألا يالوزير: عذرا موال 

 كان من كان تجاوزىا.
العزيز، كما قال وزيرنا المبجل ىناك بكل بمد مجموعو من  يفرعون: نعم ولد 

عمى أالعادات والتقاليد المفروض عمى كل فرد من أفراد المجتمع احتراميا، من 
الفراعنة في اعتالء العرش ال  لى أصغر فرد في المجتمع، وعاداتإسمطة في الدولة 

 يمكن تغيرىا.
( 20)بتكرار الثالثفي الترتيب "، خرينآلاحترام حريات اميارة "جاءت ثم        

لى منزلة وجد إ "خالد"عند عودة القائد ف في مسرحية "حق الشييد"(، %18.51) نسبوب
ودار الحوار  ،لييمإفاتجو  ويضايقونومجموعو من الشباب يمتفون حول عامل النظافة 

 :التالي
 .بأطفالقائد خالد: ماذا تفعمون  
 خالد. ي: عم1شاب  
لى عامل إقائد خالد: محمود ىل يعقل أن تقوموا بيذا التصرف السخيف، )يذىب  

ك نيابة عن األوالد، يبدو أنيم رغبوا أن يساعدوك من عتذرأالنظافة( قم ياعم أحمد 
 لكنيم أخذوا يعبروا بطريقة خطأ.
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نا بس لما داروا حوليا دخت شوية مقدرتش أد: ال يا خالد بية مفش حاجة، عم أحم 
قع ومالقيش حد أرض عمشان حضرتك عارف ممكن قعد في األ أقف، فقولت أ

 .ييقومن
 عتذر بالنيابة عن األوالد.أقائد خالد:  
 خالقك.أدبك و أحمد: ال بافندم متقولش كد ياريت كل الناس في أعم  
 حمد، وسيتولى الشباب ميام عممك اليوم.أقائد خالد: اذىب استريح ياعم  
 ماينفعش. يةعم أحمد: ازاى ياب 
 م أن حكمي ال يروق لك.أعميك وعمييم،  يقائد خالد: ىكذا حكم 
 متقولش كدة ربنا يصمح حالك يارب. يابن عم أحمد: ال يا 
ن ألشباب إلى اويشير قائد أحمد: )يخرج نقود من جيبة ويعطييا لعم أحمد،  

صدق كيف يمكنكم أىكذا تعممتم وتربيتم، ال أيتقدموا( ماذا تظنون نفسكم فاعمون 
 القدوم عمى ىذا الفعل.

 محمود: عمى نحن؟ 
لييم وقولوا رجل يقوم بنظافو إقائد أحمد: إخرص... اعمم اب كل واحد منكم، اذىبوا  

خر يجذبة آلدواتة واأحدىم ياخد أطفال بالمعب حولو و ألالشارع ويقوم مجموعو من ا
 .وسأخذ غطاء ر أخر يآلمن جمبابة وا

 : ياعم أحمد نحن نمعب بحرية.1طفل 
 خرين ليست حرية، إنما قمة تربية.إلى اآلساءة إلقائد: ا 
 ختمفة.م: رغبنا أن نمعب بطريقة 2طفل 
ن بد أن تعميم أ قائد: عزيزي، تنتيي حريتك حيث تبدأ حرية الطرف اآلخر، وال 

، هلمشاعر  اىتمامعممة دون أدنى  يحريتك ليا حد فقد تجاوزتم ىنا مع عامل يؤد
حساسو باإلىانة، اسمعوني جيدا يا أوالد   نتم جيل المستقبل الأوحالتو الصحية، وا 

بد من احترام حقوق االخرين وعدم  بد أن تعمم أنة كما لك حقوق فعميك واجبات، وال
 منكم يحاول في مساعدة. كلٌ طفال أ التعدي عمييا ، ىيا يا

في %( 15.74ببنسبة )( 17بتكرار ) الرابع ت ميارة التعاون في الترتيبءجا        
شترك امام أحد المدارس أن وضع القنابل و رىابيراد اإلأمسرحية "حكاية بطل" عندما 

 عمى النحو التالي:.جميع  أفراد الشرطة الموجودين لمحفاظ عمى بمدىم 
قوات من الجيش فى محيط مدرسة "عمرو ابن العاص االبتدائية" المذيعة: قامت  

بمحاولة زرع عبوات ناسفة إلرىابيون بالقاىرة، بالتصدي لعناصر إرىابية حيث قام  ا
مام باب المدرسة تستيدف الطالب حال خروجيم من المدرسة، وتصادف مرور أ
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حال سؤاليم عن شخاص، و ألىؤالء ا يدورية لمجيش، اشتبو العقيد "خالد محمد" ف
نة سيفجر كل المكان، وعمى الفور توجو المواء أحدىم ييدد بأسبب تواجدىم، أخذ 

رىابين وقام باحتضان اإلرىابي بالقنبمة، التي إل خالد محمد لمتعامل المباشر مع ا
سفرت الواقعة عن استشياد المواء "خالد محمد" وسبعو من أانفجرت في الحال، و 

ثالثة، ىذا وقد أشاد شيود الواقعة بشجاعة قوات الجيش في رىابين الإل معاونيو، وا
ضحى بحياتو في سبيل الحفاظ  "خالد محمد"التصدي لميجوم وأن الشييد البطل 

عمى وطنة وأبناء بمدة، أما عن اإلرىابي الرابع فتعاون كل من صادف تواجده فى 
واطنين حد المأمكان الحادث مع قوات الجيش حتى ال يستطيع اليرب، وتمكن 

لى رجال الجيش، حفظ اهلل إبو المجد من المحاق بو وتسميمة أصيل أويدعى مصري 
 مصر جيشا وشعبا.

%(، 11.11بنسبة)( 12بتكرار ) الخامس الترتيبفي  مشاركة"ال"ت ميارة ءجا      
"حق الشييد"، فجاء المنولوج الذي تتحدث فيو أم الشييد عن ابنيا البطل في مسرحية 

تعبير عن مشاركة أبناء الوطن والتضحية بأرواحيم في سبيل مصمحة أعظم وأفصح 
 وطنيم عمى مصمحتيم الشخصية،  

 ) تدخل األم وأبناء الشييد (
مع السالمو يا خالد كان نفسي انت المي تدفني مع السالمو يا بطل ، كان  :األم  

ي بعمره الزم انت المي تاخد الجائزة  دي ، خالد اپنی عاش رجل ومات راجل، ضح
متخفش يا حبيبي عمى والدك ىما في عنبو ىربييم زي ماربيتمك  عمشان بمده تعيش

عمى أن تراب الوطن غالي، با بختي بيك ىتدخمني الجنة معالك ، أنا أم الشييد. نام 
و ارتاح يا خالد زميمك ىيجيبوا حقك وحق كل الشيداء ، أنا عارفة إنك سمعني 

م اوعی تفوت يوم و متجيش ، مع السالمة يا خالد ىستناك تجيمي كل يوم في المنا
 مع السالمو يا بطل.
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فئات الميارات الحياتية المرتبطة بقضية الصحة الوقائية والعالجية التي وردت في  -12
 النصوص المسرحية:

فئات الميارات الحياتية المرتبطة بقضية الصحة الوقائية والعالجية التي وردت في  (13جدول )
 ية:النصوص المسرح
 النسبة التكرار الميارات الحياتية المرتبطة بقضية الصحة الوقائية والعالجية

 %26.09 12 نظافة الممبس
 %39.13 18 نظافة المظير
 %34.78 16 نظافة البيئة

 %100 46 المجموع
 تشير بيانات الجدول السابق الى أنو:         
في  صحة الوقائية والعالجيةة الجاءت الميارات الحياتية المتعمقة بقضي         

من تكرارات، فجاءت  أحرزتووفقا لما  التاليبعض النصوص المسرحية، عمى الترتيب 
%(، كما في مسرحية "ال إلدمان" 39.13( بنسبة )18"نظافة المظير" بتكرار )ميارة 

 وخالل حديث الطبيب مع احد المدمنين :
 دلوقت وحياتك قبل المخدرات.الدكتور: شوف صورك وىتعرف الفرق بين حياتك 

باىر: )يحك انفة بيدة(، أنا زي ما أنا يادكتور، أنا بس مصدع مش قادر )ينزل  
 عمى ركبة( ارجوك خمينى اخد الحبوب دى بتريحنى ارجوك لو سمحت.

ي الدكتور: عارف إنك بتتألم بس الزم تستحمل لو عاوز تبقى إنسان كويس ز   
كويس ومظيرك والبس  شوف كنت نظيف ازايماكنت، شوف ياباىر الصورة دي 

 حمو، اية رأيك خد كدة.
 باىر: يقطع الصورة أنا مش عاوز حاجة ارحمني )يعيط( 
 واال.ىمك، انت الزم تبقى قوى الدكتور: طب ازاي ياعني مش عبان عميك نفسك وأ 
 باىر: واال ايو .)تفتح شاشة فى عمق المسرح يعرض عمييا صور لمجموعو  

 من الشباب قبل االدمان وبعد اإلدمان(           
دي أحمد كان شاب زي الفل اتعرف عمى واحد سيء جدا بالصدفة وبدل ما يبعد  

عنو صاحبة وقربمة لألسف، واحدة في واحدة بقى بخمي يدم كل حاجة شاي فدى 
صورتو قبل االدمان وسيم وشيك وكان سباح ماىر، ودى صورتو دلوقت خالص 

ومفيش دوا نافع معاة وبسبب الجرعات الزياد ال بياخدىا بقى المرض اتمكن منة 
بيمشى فى الشارع زى المجانين ىدومة مقطعو وشعرة منحكش وريحتو وحشة جدا 
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من قمة النظافة الشخصية، ودى خمى جسمو يكون عرضة لكثير من الحشرات الى 
فو جاييا بتسبب االمراض زى الذباب الى سببمة التيفود ال جالة من اكمة مش نضي

من الزبالة، وحشرات الراس ممت راسة نتيجة عدم اىتمامو بنظافتو الشخصية 
 وكمان مكانش بيحط مشط عمى شعرة وحالة بقى عدم.

 باىر: طب واىمة. 
 الدكتور: باباه ومامتو ماتوا من الحصرة وعمامة مبقوش قادرين عميو، فطردوة. 
 باىر: ياعنى موت وخراب ديار. 
%( 34.78بنسبة)( 16بتكرار ) الثاني الترتيبفي  "نظافة البيئة"ة ت ميار ءجا      

"المناعة"، فخالل الحوار الذي دار ين سمير ،وبين شيير نالحظ مدى  في مسرحية
 حرص الثاني عمى نظافة البيئة من حولة كما يمي:

 سمير: ما ىذ الشنطة التى بيدك؟ 
 شيير: إنيا واجبى اليومي الذي أقوم بة. 
 يييو لم انتبة ألن لون الشنطة مختمف.سمير: ى 
شيير: ىييو صحيح، أصبحت عادة عندي أن أنزل بيا كل يوم صباًحا، حتى  

 أرمييا في األماكن المخصصة ليا.
سمير: وما مشكمتك لو وضعتيا فى اقرب مكان، ماذا يجبرك ان تذىب الى  بداية  

لتدخل طريق المدرسة، الشارع لتضع القمامو ثم تعود إلى نصف الطريق مرة أخرى 
 ضعيا عمى اى جانب واتركيا يكفى انك ابعدتيا عن منزلك.

شيير: كنت أعتقد مثمك في البداية إال أن أمي أخبرتني أن تراكم القمامة مشكمة  
 خطيرة تيدد البيئة وتؤثر ليس عمى القريب ليا فقط بل عمى المجتمع كمة.

 سمير: حًقا. 
مة بطريقة سميمة لو أضرار بالغة، فتنتشر الكثير شيير: إن عدم التخمص من القما 

من األمراض الخطيرة وتتموث البيئة، باإلضافة إلى أنيا تكون مأوى لتكاثر الحشرات 
والفئران، وقد يحرقيا البعض في األماكن السكنية، فتتصاعد الغازات وتنتشر 

 نفسي.األمراض وتصيب سكان المنطقة خاصة األطفال بمختمف أمراض الجياز الت
 سمير: كل ىذا. 
 شيير: وأكثر ياسمير. 
 سمير: وىل يوجد حل لتك المشكمة الخطيرة. 
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شيير: فكرت امي بفكر بسيطة تساعد بيا فى حل تمك المشكمة وعرضتيا عمى  
رئيس الحي، أن تقوم االسرة بوضع القمامة فى أكثر من كيس حسب تصنيفيا مثل 

 ا إلى المصانع إلعادة تصنيعيا.الزجاج البالستيك الكارتون ويتم إرسالي
 سمير:ممتاز. 
شيير: أما عن بقايا المطابخ.. فتحول إلى أسمدة عضوية، تستخدم فى المناطق  

 الصحراوية، لتحسين خواص ىذه األراضي وتحويميا الى مناطق زراعية.
( 12بتكرار ) الثالث الترتيبفي  "" نظافة الممبست ميارة ءجا      
"ال لمتدخين" خالل الحوار الذي دار بين "عادل"،  مسرحية في%(، 26.09بنسبة)

 وبين"حسين" عن مدى استيتار األخير وعدم إدراكو بتضحيات والدة كما  يمى:
 عادل: ىان عميك تدفع خمسين جني في عمبة زي دي.     
 حسين: ياعم فك دى المزاج كمة.     

 موس أىمك وتقعد بية عمى القياوي.عادل: ىو دي ال أىمنا ربونا عمي ياحسين تاخد ف     
 )يمحظ عادل عم محمود والد حسين من قدام القيو( الحق أبوك.     
 حسين: فين فين.     

عادل: خالص عدي، ياة دي عجز قوي وىمل في نفسة كدة لية دي احنا كنا 
 بنضرب بية المثل فى النظافة والشياكة.

 لفل أىو طول بعرض وشو بيبك الدم.حسين: إية ياعم فية إية مالة ماىو راجل زي ا
عادل: حسين أنت مش مالحظ إن باباك مبقاش بيمبس إال الطقم دة رغم إنو  

 مكانش بيمبس الطقم إال مرة كل فين وفين.
 حسين: )لنفسة( أنا ازاي معمى كد مش شايف وال حاسس بال حواليا. 

 )يفتكر صوت الدكتور(                           
فاضل دى نوع من الجراثيم ال بيتجمع نتيجة عدم نظافة المالبس وخاص بأستاذي ال

الداخمية، انت محتاج تغير بصفة مستمرة مالبسك وتدىن الدىان دى مرتين، وتغمي 
المبس عمشان الفطريات دى تموت.)يعود حسين لنفسة(:ياعنى أنا اصرف بالميات 

عمشانى وانا ابقى  عمى سجاير نفس طالع ونفس داخل وابويا يستخسر فى نفسة
 أنانى كدة.
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فئات الميارات الحياتية المرتبطة بقضية الوحدة الوطنية التي وردت في النصوص  -13
 المسرحية:

 فئات الميارات الحياتية المرتبطة بقضية الوحدة الوطنية التي وردت في النصوص المسرحية: (14جدول )
 النسبة كرارالت الميارات الحياتية المرتبطة بقضية الوحدة الوطنية

 %36.66 33 االعتزاز بالمجتمع الذي ينتمي إلية.
 %20 18 الوعي بالحقوق والواجبات.

 %23.33 21 إدراك دور اآلخرين في حياتنا.
 %20 18 ميارات التعامل بين األشخاص.

 %100 87 المجموع
 تشير بيانات الجدول السابق الى أنة:     

في بعض النصوص  الوحدة الوطنيةقة بقضية جاءت الميارات الحياتية المتعم  
االعتزاز  "من تكرارات، فجاءت ميارة  أحرزتووفقا لما  التاليالمسرحية، عمى الترتيب 

كما  %(،36.76( بنسبة  )33بتكرار )بالمجتمع الذي ينتمي إليو" في الترتيب األول 
 غنوة عمى الحدود": في مسرحية "

 موة قوي، شوف يا واد يا محمد.إسالم: ياسالم ياما الدنيا برة ح 
 محمد: أيوة صح شكمة أحمى بس مفيش أحمى وأجمل من مصر. 
 إسالم: نعم. 
 محمد:إية تنكر أن مصر أعظم بالد العالم. 
 إسالم : دى كان زمان. 
محمد: مصر ىتفضل أجمل وأعظم بالد العالم، بوالدىا بمد أم كمثوم وعبدالحميم، نجيب  

ومجدي يعقوب،وغيرىم وغيرىم، مصر رومانة الميزان لموطن محفوط وطة حسين، زويل 
 العربى، دايما شايمة الكل في قمبيا،مصر في قمبي وعقمى وكياني ووجودي.

( 21بتكرار) إدراك دور اآلخرين في حياتنا"بينما جاء في الترتيب الثاني ميارة "
بين "أحمد" خالل الموقف الذي دار رحمة الفتى""%(، كما في مسرحية 23.33بنسبة)

دراك الثاني لجميمو كما يمى:  ،وبين "مايكل"، وتصرف األول بشكل تمقائي، وا 
 أحمد: مالك ياميكو، تعبان وال اية ياواد. 
 مايكل:قوى ياحمودى قوى اة اة يابطنى أة 
 أحمد: ثوانى أطمع انادى لمزائرة الصحية. 
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 مايكل: بسرعة يااحمد. )يحمل مايكل إلى المستشفى( 
 ر: حمداهلل عمى السالمة يابطل.الدكتو  
 مايكل: اهلل يسممك يادكتور. 
 الدكتور: اشكر بقى أخاك إلمي لواله كانت الزايدة اتفجرت وكنت بقيت في خبر كان. 
مايكل:كممة شكر مش ىتوفية حقة يادكتور، دى اخويا وصحبى وجارى وافتخر  

 بية.
تعرف قيمة الناس في  الدكتور: ايوة تصرف رجولى منة، وحسن اخالق منك انك 

 حياتك.
" ، و"الوعي التعامل مع األشخاص"جاء في الترتيب الثالث كٌل من ميارتي 

صور مضيئة، %( كما في مسرحية 20( بنسبة )18بالحقوق والواجبات" بتكرار )
خالل الحوار الذي تيكمت فيو "مروة" عمى "وردة"، وقامت "ميادة" بالدفاع عنيا وشرح 

 ممة.الموقف كامل لممع
مروة: ىيييييييو مش عارفة انت جاية تقعدى ىنا لية ياورد انت ورد قال    

 آمال لو كنت حموة شوية كانوا سموكى إية عسل ىييييو.
انا اقعد في المكان ال احبة دى ميخصكيش، ثانيا لو شكمى مش عاجبك  وردة: اوال 

 ابقى اسالى ال خمقنى انا راضية عن شكمى الحمد هلل.
 عالى ياوردة فية مكان جانبى.ميادة: ت 
وردة: شكرا يا مياد بس زى ما انت عارفة ان نظرى ضعيف الزم اقعد في أول  

 ديسك عمشان اشوف)تعيط(.    )تدخل المدرسو(
 المدرسة:السالم عميكم ياسنة سادسة. 
 : وعميكم السالم ورحمة اهلل وبركاتة.طالبال 
 المدرسة: معيطة لية ياوردة. 
 من العياط. وردة: تنيار 
 المدرسة: ايو ال حصل ياوالد.)تقوم مياد تحكى ما حصل( 
المدرسة: اقفى يا مروة انت ووردة تعالوا جانبى، مروة انت جميمة شكال والزم  

أسموبك كمان الزم يبقى جميل عمشان تزدادى جمال، ياعنى لو انت البسة فستان 
 أبيض وفي بقعو سمرا ال ماشى ىيركز عمى اية؟

 البقعو السمرا. مروة: 
المدرسة: عارفة البقعة السمرا دى اية، دي أخطاؤك كل ما بتغمطى النقط السمرا  

 تزيد لغاية منشوفش األبيض ويكون االسمر ىو الى واضح.
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 مروة: )بضيق( اممم. 
 المدرسة: لية بتضايقى زميمتك. 
 مروة: )تسكت(. 
ن محدش فينا زى الثانى المدرسة:ربنا سبحانو وتعالى لما خمقنا خمقنا مختمفي 

خالص، ودى حكم من ربنا عمشان نكمل بعض، ياعنى لو كمنا كنا مدرسين مكناش 
ىنالتقى ميندس يبنى بيتنا وال دكتور يعالجنا وال زبال يشيل زبالتنا، كل واحد فينا 
مختمف في شكمة وطريقتة وظروفة، بس ال بيجمعنا كمنا البمد ال حنا وقفين تحت 

ميتو وبنتنفس ىواة، عمشان كد كمنا الزم نتعاون مع بعض ونقبل  سماه وبنشرب من
 بعض بعيوبنا واختالفنا الن مصمحتنا كميا واحدة.

فئات الميارات الحياتية المرتبطة بقضية الوعي المروري التي وردت في النصوص  -14
 المسرحية:
 دت في النصوص المسرحية:فئات الميارات الحياتية المرتبطة بقضية الوعي المروري التي ور ( 15جدول )

 النسبة التكرار الميارات الحياتية المرتبطة بقضية الوعي المروري
 %25 12 االلتزام بقواعد المرور وآدابو.

 %20.83 10 مراعاة حقوق اآلخرين.
 %18.86 9 التحكم في االنفعاالت والتسامح

 %8.33 4 المرونة والقدرة عمى التكيف
 %14.58 7 تحمل المسؤولية

 %12.5 6 احترام الممكية الخاصة والعامة
 %100 48 المجموع

      تشير بيانات الجدول السابق إلى أنة:    
في بعض النصوص الوعي المروري جاءت الميارات الحياتية المتعمقة بقضية     

االلتزام  " ا لما أحرزتة من تكرارات، فجاءت ميارةوفقً  يالمسرحية، عمى الترتيب التال
%(، كما في 25( بنسبة )12اعد المرور وآدابو " في الترتيب األول بتكرار )بقو 

 "مسرحية " إشارة المرور
 عم صابر: ياال يابنى خمينا نخمص. 
 محمد: ازاى ياعم صابر لسة االشار مفتحتش. 
 عم صابر: تفتح وال متفتحش مش قادر. 
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ل ال راكب وال محمد: عم صابر دى مفيياش قادر ومش قادر دى قانون عمى الك 
ماشي السميم والمريض، ياعم صابر دى قواعد موجودة فى كل الدنيا، مش في 

 مصر بس ، اى دول فى العالم فييا اشارات المرور الثالثو.
 عم صابر: ياعنى مينفعش تبقى اثنين. 
محمد: ال ياعم صابر طبعا ىيييييييييو، دول بيقولوا كل الدولة مكانت متقدمة  

 ممتزمين، عارف فى اليابان مبقاش فية عسكرى المرور. الناس بيكونوا
 عم صابر: اىو لي بقى يافالح. 
محمد: عمشان الناس بقوا ممتزمين بطبعيم ياعم صابر)اإلشارة فتحت( اىو ياال  

 ياعم صابر نعدى االشار فتحت.
 عم صابر: ياال ياخويا تقولش فتحنا عكا. 

( بنسبة 10عاة حقوق اآلخرين" بتكرار)بينما جاء في الترتيب الثاني ميارة "مرا
 %(، كما في مسرحية "المعبة"20.83)

األراجوز: يااااااختى يااااااااختى، شوف الراجل ياأطفال بيعدى وسط العربيات الزاى،  
 ياراجل حاسب ىتتخبط.

 الراجل: انت عاوز اية يازنان انت. 
 األراجوز: زنان ايو بس ياعم انت، لون االشارة اية. 
 راجل: اشارة اي وزفت اية، ماشي ببركة ربنا ياعم.ال 
 األراجوز: ياراجل انت اىدى شوية، دى حقوق ناس. 
 الراجل: حقوق حقوق اية أنا ماشى برجمى مش برجل حد. 
 األراجوز: نعم ياخويا، وانت لو عربية خبطتك دلوقت تقولى حقك. 
 الراجل: اييية دى أنا اخرب بيتو. 
مم شوف مين بيتكمم، ياخويا الزم تعرف انك بتتحرك حسب األراجوز: ياسالم سس 

لون اإلشارة ياعنى لو أحمر يعنى أقف،ولو المون األخضر يعدى عدى المون 
األصفر ياعنى استعد ، شوف بقى لو كل واحد التزم مش ىسمع الحوادث ال بنسمع 

 عنيا دى ابدأ، حافظ عمى حق نفسك وحق غيرك.
" التحكم في االنفعاالت والتسامح ث ميارة "بينما جاء في الترتيب الثال

 حمم بكرة":%(، كما في مسرحية "18.86( بنسبة )9بتكرار)
 محمد: شوفت ال حصل دة. 
 عم صابر: ىييييييو العيب قول سمعتو. 
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محمد: المؤاخذة ياعمى مش قصدى، دى سواق مالكى لبس من وره فى سواق  
 ميكروباص، بس المالكى ىو ال غمطان.

 بر: طب بينا رجعي تاني اسمع ال بيحصل.عم صا 
 صاحب المالكي: بقولك ايو، حوار كتير مش عاوز. 
سواق الميكروباص: يابية أنت ال غمطان أنا واقف حضرتك ال جاى من ورا، أنا  

شغال عمى العربي وتمن الحاجو ال اتكسرت فى العربي ىتتخصم من يوميتى، 
 يرضيك.

 مش عاوزصاحب المالكي: اه يرضينى مدام  
 عم صابر: ياعم مالك فاتح صدرك والراجل بيكممك بأدب مالك ياسيدي اىدى شوية. 
 ياعنى اي ممكش دعوة. صاحب المالكي: عم الحاج ممكش دعوة. 
عم صابر:الراجل بيكممك بمنيتى األدب، والناس كميا شاىد اك غمطان يبقى غمطان  

 وميزأ.
 صاحب المالكي: اي ياراجل ياأىبل انت 
 اق الميكروباص: انت ازاى تقولو كدة، عيب دى زى ابوك.سو  
 صاحب المالكي: مالك يازبالة أنت كمان. 
سواق الميكروباص: الميم اغزيك ياشيطان، ياعم لم نفسك واحترم ذاتك عيب لما  

 تبقى راجل محترم ومتعمم كدة وتتعامل باألسموب دة يبئ عمى الدنيا يارحمن يارحيم.
 ح القسم وكمنا شاىدين معاك يابنى.عم صابر: ياال نرو  
سواق الميكروباص: ياعم الحاج قسم ياعنى سين وجيم واليوم يضيع عميا، وارجع  

البيت بوال مميم، البويا وامى نحل الموضوع ىنا ويدفعمى حق الفانوس ال اتكسر 
 والحتة ال اتطبقت فى الشنطة وخمصنا غمطت انا فى حاجة يا ناس.

  ييديك اصبر واتعمم ازاى تحترم الناس عم صابر: يابنى اهلل 
( بنسبة 7تحمل المسؤولية" بتكرار) بينما جاء في الترتيب الرابع ميارة "

 %(، كما في مسرحية "المعبة":14.58)
 األراجوز: ياعينى، يتعيط لية ياولد انت؟ 
 الولد: مش عارف اعدى الطريق. 
 ة، وانا ىعديك.األراجوز: بسيط قوى، امسك فى دراعى بس براحة عمي 

 الولد بجد.
 األراجوز : ايوة بجد، ماىو انا شايفك واقف خايف، فكرتك مستنى مامتك. 
 الولد: ماما تعبانة وانا الزم اجبميا الدوا دى. 
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األراجوز: اة شوفت بقى الواحد الزم ييتم بالناس ال بيعدوا معاة الطريق، لو حد  
ل كبير، واجبنا اننا نساعدىم يعدوا محتاج مساعدة أو مش قادر يعمل حاجة لو راج

 الطريق.
 الولد: صح. 
بينما جاء في الترتيب الخامس ميارة "احترام الممكية الخاصة والعامة"        
 %(، كما في مسرحية "إشارة المرور":12.5( بنسبة )6بتكرار)

 يسمع صوت أم تكمم طفميا
 األم: مش من حقك، الن الكورة دى بتاعتة مش بتاعتك. 
 كنت بمعب بييا. االبن: ما أنا 
 األم: فية فرق بين انك تمعب بييا وأنيا تكون بتاعتك. 
االبن: ياعنى اية بقى، انا لعبت بييا وأخدتيا فين المشكمة، كل واحد فييم لعب  

 بمعبة خدىا حطيا فى شنطتة.
 األم: زى مين. 
 االبن: زي اياد حط الطين الصمصال فى شنطتة. 
 جايبة منين. األم: طيب ىوكان 
 االبن: من عند من البيت. 
األم: اة شوفت من البيت، انما انت الكور دى مش بتاعتك اصال وال شرييا  

 بفموسك يبقى مينفعش تاخدىا دى اسميا تبقى سرقو.
 االبن: سرقة. 
األم: ايو سرقة، لما تاخد حاجة مش بتاعتك تبقى سرقة، ياعنى احنا مثال ماشين  

جى نعدى الشارع حقنا نعدى من االماكن المخصصة لعبور في الشارع لما ني
 المشاة، ونمشى عمى الصيف

 صح، ولما يجى نركب مواصالت السواق ميزودش العدد صح.
 الولد: صح ياماما. 
األم: عمشان كدة، الزم تعرف ان فية حاجات خاصة بيك اشترتيا او حد ادىالك  

يتعدى عمييا، وفية حاجات  ىدية او حق شخصى ليك دى مينفعش حد ياخدىا او
مش ممك لوحدك زى الشارع زى العربيات المترو القطارات اى حاجة مش انت ال 

 شارييا، بس بتستخدميا الزم بنظام وتسيبيا لغيرك يستفاد منيا.
( 4المرونة والقدرة عمى التكيف" بتكرار) بينما جاء في الترتيب السادس ميارة "      
 سرحية "حمم بكرة".%(، كما في م8.33بنسبة )
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 راكب: ماتيال ياعم اي ىتأخرنا عمى اشغالنا. 
سواق الميكروباص: يا استاذ مش بمزاجى أدى انت شايف الدنيا زحمة ازاى اطير  

 ياعنى.
عم صابر: اىدا يابنى مينفعش كدة، لزم تكون مرن شوية ياعنى الراجل ىيعمل إية  

 كل واحد يشيل من ناحيتة شوية.
الحياتية المرتبطة بقضية ترشيد االستيالك التي وردت في النصوص  فئات الميارات -15

 المسرحية:
 فئات الميارات الحياتية المرتبطة بقضية ترشيد االستيالك التي وردت في النصوص المسرحية:( 16جدول )

 النسبة التكرار الميارات الحياتية المرتبطة بقضية ترشيد االستيالك
 %23.66 9 المواردمعرفة أفضل الطرق الستخدام 

 %7.96 3 القدرة عمى التخطيط السميم
 %18.42 7 مشاركة في توعية اآلخرين بترشيد االستيالك.

 %21.05 8 حماية واستثمار موارد البئية
 %28.91 11 يدرك واجباتة  كمستيمك

 %100 45 المجموع
 تشير بيانات الجدول السابق إلى أنة:

في بعض ترشيد االستيالك تية المتعمقة بقضية جاءت الميارات الحيا         
 وفقا لما أحرزتة من تكرارات، فجاءت ميارة يالنصوص المسرحية، عمى الترتيب التال

%(، 28.91( بنسبة )11" يدرك واباتة وحقوقة كمستيمك " في الترتيب األول بتكرار )
بين "األم" كما في مسرحية " "نحن في خطر" في الحوار الذي دار بين "شيماء"، و 

 عمى النحو التالي:
 شيماء: ايو ياماما عارفة انيا ميمة. 
األم: طب ازاى عارفة اننا عايشين في خطر إن الماية تقل وفاتحة جنفية الماية  

 عمى العمال والبطال.
شيماء: دى دقايق ياما، ياعنى عاوزة تفيمينى ان الدقيقة ال كممت فييا صحبتى  

 دى ال ىتوقف ماية النيل.
األم: الماية من المصادر المتجددة ايو بس الزم نعرف ان اى مورد مع سوء  

 االستخدام ممكن منالقييوش، متخيمة حياتنا ممكن تكون ازاى من غير ماية.
 شيماء: عادى ىنعيش. 
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األم: ياشوشو دى لو الماية قطعت ىتبقى كارثة لمبشر كمة، كل حاجة داخل في  
 تكوينيا الماية حتى جسمك.

 ماء: طيب ياماما اية المطموب منى.شي 
 األم: الزم استخدامك لممياة يبقى.  

معرفة أفضل الطرق الستخدام الموارد "في الترتيب الثاني  " جاءت ميارة         
الحوار الذي دار في  نقطة ماء"%(، كما في مسرحية " 23.66( بنسبة )9بتكرار )

 بين نقطة الماء ،وبين األطفال:
 ل تعتقدون ان الشرب يا أوالد ىو االستخدام الوحيد لمماء.نقطة ماء:ى 
 طفال: نعم.ألا 
األغراض فى نقطة الماء: سوف اسالكم وارجو أن تجيبوا، ما ىى إستخدامات الماء  

 المنزلية 
 :يستخدم الماء في: االستحمام، والغسيل، والتنظيف، والطيي، والشرب،2طفل 
ادي يحتاج إلى حوالي خمس لترات يوميًا نقطة ماء: ىل تعممون أن الشخص الع 

 لمبقاء عمى قيد الحياة في جٍو معتدل، ونشاط بسيط، وىل الماء ميمة لمصناعة.
 : ال غير ميمو.3،4طفل 

نقطة الماء: )تضحك( يتّم استخدام المياه في إحدى خطوات إنتاج جميع المنتجات 
ق، والبنزين، والزيوت، صناعة منتجات المعادن، واألخشاب، والور :الصناعية، مثل

وصناعة األغذية، حيث يتّم استخدام المياه إّما في التصنيع نفسو، أو في التجييز 
 والغسل، أو التخفيف، أو التبريد، أو حّتى نقل المنتجات

 : ىذ معمومة جديدة عمى اذنى.1طفل 
عرفة أن المياة تستخدم لزراعة النباتات، وسقاية الثروات أ: ما كنت 2طفل  
 ا من النظام الغذائي، حيوانية، المتان ت عّدان جزءًا رئيسً ال
نقطة الماء: كما تستخدم المياه في الزراعة ألغراض الّري، وتطبيق المبيدات،  

واألسمدة، وتبريد المحاصيل، ومكافحة الصقيع، ووفقًا لمسح الجيموجيا األمريكي 
 .مياه العذبة في العالم% من استيالك ال65فإّن المياه المستخدمة لمّري ت شّكل 

مجال الرعاية الصحية، ويتمثل : أنا دائما ما اسمع والدى يقول المياة ميمة ل5طفل 
ذلك في جوانب كثيرٍة جدًا، منيا: غسل األدوات الجراحية والمعدات، وخمق بيئة 
ميدئة لممرضى باستخدام العالج المائي، كما يمكن خمق بيئٍة مناسبٍة لنمو 

 البكتيريا.
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، ولك ىناك مجال من يستطيع معرفتة سوف يحيك عمى ىذا الوعأ ط الماء:نق 
 .يمن غضب استثنيو

 : الكورة.4،3طفل 
 :النت.1طفل 
ا لمدة عميكم جميعً  يسيستمر عقاب آهنقطة الماء: من سيجيب بستثني من عقابى.  

 أوال. يجيب عمى سؤالأساعو، ولكن سوف  24
 ساعو. 24ستطيع العطش لمد ن : ولكننا ال2طفل 
 اتا  عن االستخدام، أم  وتراجع عنأن، قد اتخذت قرار لن آلنقط الماء: ألجادلك ا 
توليد الطاقة الكيربائية يتّم توليد الطاقة  يلممياة فيو استخداميا ف ىخر ألا

الكيربائية عن طريق المياه باستخدام التوربينات التي تحول طاقة الوضع لممياه 
رعٍة إلى طاقٍة ميكانيكية، وغالبًا ما يتّم ذلك عن طريق الساقطة، أو المتدفقة بس

تجميع المياه في خزاناٍت مرتفعة، ثّم السماح ليا بالنزول عبر أنابيب كبيرة أو 
أنفاق، لتتسبب في دوران التوربينات، التي تقوم بدورىا بتشغيل المولدات التي تحول 

بطيا إلى محوالت، لرفع الجيد الطاقة الميكانيكية إلى طاقٍة كيربائية، ثّم يتّم ر 
  الكيربائي بحيث يصبح مناسبًا لمنقل لمسافاٍت طويمة.

( 8الترتيب الثالث بتكرار ) ي"حماية واستثمار موارد البئية" ف جاءت ميارة
  :مسرحية "حمم شجرة" ي%(، كما ف21.05نسبة )ب

 كريم: اشعر بالحزن لرؤي النفايات تغطى ىذا الشاطى الجميل. 
ن نقوم بشيء لحماية البيئة من أيضا أشعر باالستياء، ولكن عمينا أوأنا سموى:  

 تمك النفايات ولكن ما عسانا ان نفعل ونحن طفالن وىناك المميارات من البشر.
 ن تفعال الكثير.أالبحر: تستطيعان  
 ؟ا كيفكريم وسموى: حقً  
 البحر: ىناك أربع خطوات ميمو لمحفاظ عمى البيئة: 

إلى خرين آلعادة التدوير، تنظيف البيئة، دعوة اإلمصادر الطبيعية، الحفاظ عمى ا
 لحفاظ عمييا.ا
سموى: صحيح تعممنا أن الحفاظ عمى ترشيد استيالك الموارد والحفاظ عمييا مثال  

ن نغمق سنبورالمياة عندما نغسل أنوار عندما خرج من الغرف، و أل أن نطفىء ا
 .أسنانا، ونركب الدراجة بدل من السيارة

البحر: أمثمة رائع ياسموى، الحفاظ عمى الموارد تجعميا تدوم أكثر وتبقى لألجيال  
 المقبمة.
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( بنسبة 3في الترتيب الرابع بتكرار )" القدرة عمى التخطيط السميم " جاءت مهارة      
 الصبي الحكيم":" %(، كما في مسرحية7.96)

تان بمحصول يكفيكى طوال العام الممكة: قولي لي أيياالصبية ماذا لو لم يأتى البس 
 ماذا تفعمين، وكيف تعيشين دون أن يكون عندك مخزون عام من الطعام.

 الغد رزق من اطمب فكيف ، الغد في بعبادتة اهلل يطالبي لم:  الصبية 
 وفصاحتيا. الصببية بقول أعجابا نبتسم الممكة: 

 ؟ امع كل متل المعتاد بحصادىا ولماذا لم تأت بساتيننا الممكة
 قد ، مخمصين يرعونيا غير ىم من العمال من اخترني قد تكون ربما: الصبية 

 نعمتة فاراد ان ينبينا لشكرة عمى اهلل شكر قصروا في
في الترتيب " مشاركة في توعية اآلخرين بترشيد االستيالك.  " جاءت مهارة

ديث نقطة ماء، في ح " %(، كما في مسرحية18.42( بنسبة )7الخامس بتكرار )
 نقطة الماء مع األطفال عن طرق التوعية المختمفة ألصدقائيم:

 األطفال: وكيف سيحدث ذلك؟ 
االحديث عن أىمية البيئة وكيف عمييم المساىمة في الحفاظ عمييا نقطة الماء:  

وعدم تمويثيا والحفاظ عمى المصادر وعدم إلقاء القمامة إال في األماكن المخصصة 
عادة تدوير الق  مامة.ليا، وا 

فئات الميارات الحياتية المرتبطة بقضية السالم والتسامح التي وردت في النصوص  -16
 المسرحية:
 فئات الميارات الحياتية المرتبطة بقضية السالم والتسامح التي وردت في النصوص المسرحية:( 17جدول )

 النسبة التكرار القيم واألخالق الواردة في النصوص
 %30.91 17 بط المشاعرالتحكم فى االنفعاالت وض

 %23.64 13 ميارت التعامل مع العواطف
 %29.09 16 السالم مع النفس
 %16.36 9 السالم مع البيئة

 %100 73 المجموع
 تشير بيانات الجدول السابق إلى أنة:

في بعض ترشيد االستيالك جاءت الميارات الحياتية المتعمقة بقضية          
 ا لما أحرزتة من تكرارات، فجاءت ميارةوفقً  يلترتيب التالالنصوص المسرحية، عمى ا
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( بنسبة 17" التحكم في االنفعاالت وضبط المشاعر" في الترتيب األول بتكرار )
يا طالب%(، كما في مسرحية "ألف" في الحوار الذي دار بين المدرسة ،وبين 30.91)

 عمى النحو التالى: 
الزم نعرف نتحكم ازاى فى انفعاالتنا سواء المدرسة: الء عمشان يبقى عندنا سالم  

كنت مبسوط أو زعالن، ياعنى مثال ممكن اكون فرحانة قوى انى أخدت الدرجة 
 النيائية بس زميمى ال جنبى زعالن عمشان درجتة الزم ابين انى سعيدة.

 : الء يامس.طالبال 
 المدرسة: طيب الء لية مين شاطر يقولى. 
 كر إن إحنا فرحانين عمشان ىو أقل مننا.: عمشان كدة ممكن يف1تمميذ 
 : كدة أحنا حسسناة انو اقل مننا.2تمميذ 
 : كدة احنا محافظناش عمى مشاعره.3تمميذ  
 : ىو أحنا ممكن نفرح فى نفسنا، بس نراعي مشاعر زمييمنا برضو.4تمميذ 
نا المدرسة: برافو برافو عميكم كمكم ياوالد، صح الزم نحكم عقمنا منجيش عمى نفس 

 وال عمى غيرنا.
(، 16" في الترتيب الثاني بتكرار)السالم مع النفسجاءت ميارة"

، في الحوار الذي الحياة مش فموس"%(، كما في مسرحية "29.9بنسبة)
 دار بين "أمينة"، وبين "أميرة" عمى النحو التالي:

 أمينة: عارف اجمل حاجة فيكى اية ياميرة. 
 أميرة، اية يامنمونة. 
 ك متصالحة مع نفسك.أمينة:إن 
 أميرة: ىييييو، ايو بصالحيا كل يوم ىيييو؟ 
أمينة: ال بحد مبيزرش، انت باباكى نائب محافظ، وبتيجى بعربية أخر موديل، ومع  

ذلك عمرك ما اتكبرتى عمى حد أو أذيتى حد وحتى معندكيش طمع وجشع، وكمان 
 بتعرفى تخدى حقك كويس قوى ىيييييييييييو.

د هلل أنا بابايا مربينى انى ابقى مسالمة ومأذيش حدابدا، وطبعا ادام أميرة: الحم 
محدش ضايقنى أو ازانى مش معنى إنى ابقى مسالمة إنى مخدش حاجة، الء أخد 

 حقى لكن باألدب واألخالق.
(، بنسبة 13" في الترتيب الثالث بتكرار)التعامل مع العواطف جاءت ميارة"        

 الحياة مش فموس"، كما في الحوار التالي:ية "%(، كما في مسرح23.64)
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 زينب: اىى أمير جت أىى قولوليا بقى. 
 أميرة: اتفضموا لو محتاجين حاجة قولولى. 
 أحالم: انت اية يابنتى مفكرة نفسك مين، عمشان ابوكى معا شوية فموس. 
 أميرة: أىدى شوية يأحالم انت فيمتى كالمى غمط. 
ن حاجة لو محتاجين حاجة اية ياست ىو مفيش أحالم: كل شوية لو محتاجي 

 غيركم معاه فموس.
أميرة: أحالم انا كنت بتكمم عمى النشاط مش احنا مجموعو واحدة والشغل بيتقسم  

 عمينا كمنا وانت رايسة المجموعو غمطت أنا فى اية عرفينى عمشان تضايقى كدة.
م تعممى مشكمة، وبصراحة أمينة: أحالم البنت مغمطتش يااحالم وال انت كل مرة الز  

 كل مرة اميره بتراعى وتقولى اكيد مضغوطة زىقانة انما كدة كتير قوى.
أميرة: يا أحالم إحنا مجموعو واحدة وأنا عمري ما فكرت إنى اتعالى عمى حد فمش  

 ىتعالى عمى أصحابي ومجموعتى ال شغمى كمة معاىم.
(، 9ع بتكرار)" في الترتيب الراب" السالم مع البيئة جاءت ميارة

 "حياة بال دخان" كما في الحوار التالي:%(، كما في مسرحية 16.36بنسبة)
 الكورة األرضية: مارأيك في اتيام الدخان لك. 
الفالح: واهلل دى حاجة عجيبة ..انتوا عاممين كل اليوجا دى عشان شويت قش رز  

 اتحرقوا.
ب لتواجد ىذا الغالف: ماىو شويت دخان منك وشوية من غيرك ىيكون سب 

 الدخان.
الفالح : طب قولى انتو يامتعمم يابتاع المدارس ..اعد ابيع قش االرز فى السوق  

 ..وال اكمو لمعيال.
الكورة األرضية:احنا مقمناش كدا..بس فيو طرق كتيره لمتخمص من قش األرز..زى  

ادخمو الماكينات الصناعية وجعمو اكل لمحيوانات ..او وضعو فوق أسطح 
 ازل..بس انتا صممت تمشى وراء جيمك..ومعرفتش تفرق بين الصح والغمط.المن

الغالف: و وأوالدك مفرتش فييم..وانتا بتحرق قش االرز..وانتا بدمر صحتيم وتقتل 
 أحمميم بسحابة سوداء.

الفالح: ياخبر ياوالد..ايو ده كموا، ايو ده كموا ..ده مش بعيد بكره نسمع عن  
 ل ده يطمع من شوية دخان دول.انفمونزا الدخان..بقا ك

الكورة األرضية: وأكترمن كده كمان .الدخان انواعو كتير وامراضو اكتر ..زى دخان 
 السجائر.
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 الالدخان: ده ابن عمي. 
 الكورة األرضية:وعوادم السيارت ؟ 
 الدخان : ده بقا ابن خالي.  
 الكورة األرضية: )ىدوء( وغيرىم كتير واخطرىم دخان قش األرز. 

 الدخان: شكرا.
الفالح: آه ياني آه ياني آه..العيب مش عميك العيب عميا عشان مشيت وراء  

 حيمى..بس خالص فات األوان ياوالد.
 الغالف : لسو . 
 الفالح: لسو إيو. 
 الكورة األرضية :الحكم بعد المداولة . 
 الدخان: ياعم متخفش اسمع كالمي وانتا مش ىنخسر. 
 و بعد صحتي وصحة أوالدي   ..ىخسر إيو تاني. الفالح : مش ىخسر ..ى 
 الدخان : اسمع بس.. 
 الفالح: ابعد عني امشى..امشى بعيد ياسبب المصايب كمو. 

 )ج(الحاجب: محكما
الكورة األرضية: حكمت محكمة الطبيعةعمى الدخان.. بإعدامو بصب الماء عميو  

 حتى يصبح رمادا وسرابا.
 ا ماعممتش حاجة أنا مظموم.الدخان: الالال..أنا برئ ..أن 
 الكورة األرضية: وحكمت عمى االنسان بتنفذ الحكم. 

 :البحثممخص نتائج 
 معاصرةجاءت النصوص المسرحية المدرسية  مرتبطة بما يدور حوليا  من قضايا  .1

فتعددت إلى ذلك نتبيوا االمسرح  أخصائىوالميارات الحياتية المرتبطة بيا، لذا نجد أن 
 يالمدرسي، وتجمى ذلك ف يمقضايا العالمية داخل بنية النص المسرحوسائل طرحيم ل

 .البحثالنصوص المسرحية عينة 
، بينما البحثعينة  ي%( من إجمال64بنسبة)في الترتيب االول جاءت النصوص المؤلفة   .2

 %(.36جاءت النصوص المعدة بنسبة )
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% من إجمالي 60 تالقالب التراجيكوميدي بنسبة بمغ يجاء شكل النصوص المسرحية ف .3
 .%4بنسبة  ييمييا كوميد %،36بنسبة  ي، يمييا في الترتيب الثاني تراجيدالبحثعينة 

بالمغة الفصحى بنسبة بمغت  البحثالنصوص المسرحية عينة  يجاءت المغة المستخدمة ف .4
بالمغة الفصحى البسيطة  تدمقُ  ييمييا النصوص الت ،البحث% من إجمالي عينة 44

 .%(،27دمت بالمغة العامية بنسبة بمغت)قُ  يالنصوص الت ثم، (%32غت )بنسبة بم
%(، يمييا في 96بنسبة ) فى الترتيب األول جاءت النصوص المسرحية االجتماعية .5

%( من إجمالي النصوص 4الترتيب الثاني استخدام النص المسرحي التاريخي بنسبة )
 .البحثالمسرحية عينة 

%( من 44بنسبة ) فى الترتيب األول واحدجاءت النصوص المسرحية ذات المشيد ال .6
%(، يمييا 28ن بنسبة )ي، يمييا في الترتيب الثاني النص ذو المشيدالبحثعينة  إجمالي

ثم في الترتيب الرابع  ،%(16بنسبة) في الترتيب الثالث النص أكثر من ثالثة مشاىد
ينة %( من إجمالي النصوص المسرحية ع12النصوص ذات الثالثة مشاىد بنسبة )

 . البحث
( 24تدور فييا األحداث "المعاصر" في الترتيب األول بتكرار) يالذ يجاء اإلطار الزمن .7

حداث في أل،بينما جاءت ا البحث%( من إجمالي النصوص المسرحية عينة 96بنسبة )
 وذلك في نص "مصر الحضارة".،%( 4( بنسبة )1القديم بتكرار) ياإلطار الزمن

ول بتكرار ألالترتيب ا ي"المنزل" ف يتدور أحداثيا ف يجاءت النصوص المسرحية الت .8
تدور أحداثيا  يالت ةالنصوص المسرحي يالترتيب الثان يف جاء، بينما 28( بنسبة )11)
الترتيب الثالث النصوص المسرحية  يجاءت ف، ثم %(16( بنسبة )4المدرسة بتكرار) يف
نفس الترتيب  ي، ويتساوى ف%(12( بنسبة )3الشارع  بتكرار)  يتدور أحداثيا ف يالت

الترتيب الرابع النصوص  يجاء ف، و "المستشفى ييا فثتدور أحدا يالنصوص المسرحية الت
نفس  يويتساوى ف %(،8( بنسبة )2"عيادة" بتكرار ) يتدور أحداثيا ف يالمسرحية الت

الترتيب الخامس  يجاء فو ، حديقة ييا فثتدور أحدا يالترتيب النصوص المسرحية الت
%(، ويتساوى 4( بنسبة )1"مكتبة" بتكرار )في تدور أحداثيا  ينصوص المسرحية التال
 ييتساوى فو ، يا "عمى ضفاف النيلثتدور أحدا ينفس الترتيب النصوص المسرحية الت يف
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نفس  يويتساوى ف ،"قصر" يتدور أحداثيا ف ينفس الترتيب النصوص المسرحية الت
 ."معبد" ييا فثأحداتدور  يالترتيب النصوص المسرحية الت

%( من 32( بنسبة )8ناث( في الترتيب األول بتكرار)إجاءت شخصيات األطفال )ذكور / .9
نفس الترتيب النصوص  يكما يتساوى ف ،البحثالنصوص المسرحية عينة  يإجمال

النصوص  يالترتيب الثاني ، وجاء فطفال/كبار"أجاءت شخصياتيا " يالمسرحية الت
(، 4أطفال وشخصيات فانتازية" بتكرار ) "عمى ى شخصياتيافاعتمدت  يالمسرحية الت

اعتمدت عمى شخصيات  يالترتيب الرابع النصوص المسرحية الت ي، وجاء ف%(16نسبة)ب
نفس الترتيب النصوص  يكما يتساوى ف %( ،8( بنسبة )2بتكرار) ناث("إ -"كبار )ذكور
لترتيب الخامس النصوص ا يطفال/حيوانات"، وجاء فأجاءت شخصياتيا " يالمسرحية الت
  .%(4( بنسبة )1بتكرار) طفال/عرائس(أاعتمدت عمى ) يالمسرحية الت

قضية حقوق الطقل فييا وردت  يول النصوص المسرحية التألجاء في الترتيب ا .10
وردت فييا  ي، يمييا في الترتيب الثاني النصوص المسرحية الت%(24نسبة  )ب( 6بتكرار)

، يمييا في الترتيب الثالث النصوص %( 16نسبة  )ب( 4ر)قضية ترشيد االستيالك بتكرا
يمييا بنفس التكرار ، %(12نسبة )ب( 3بتكرار) المواطنةوردت فييا قضية  يالمسرحية الت

وردت فييا قضية الصحة الوقائية، يمييا بنفس التكرار  يوالنسبة النصوص المسرحية الت
، كما جاء في نفس يالمرور  يوعوردت فييا قضية ال يوالنسبة النصوص المسرحية الت

 .وردت فييا قضية السالم والتسامح يالتكرار والنسبة النصوص المسرحية الت
( 30جاءت ميارة "الحفاظ عمى الجسد والنفس ضد أي اعتداء" في الترتيب األول بتكرار ) .11

، ثم جاء في الترتيب حقوق الطفل( من الميارات الحياتية المتعمقة بقضية 21.45بنسبة )
( بنسبة 27الثاني ميارة "التحكم في النفس والمشاعر وضبط العواطف" بتكرار )

%(، جاء في الترتيب الثالث ميارة "الدفاع عن الحقوق وتأدية الواجبات" 19.28)
 %(.17.85( بنسبة )25بتكرار)

نسبة ب( 33ول بتكرار )ألالترتيب ا بالجنسية المصرية فيجاءت ميارة "االعتزاز  .12
المحافظة عمى ميارة " ، ثمالميارات الحياتية المتعمقة بقضية المواطنةمن  %(30.57)

ميارة جاءت ، ثم (%24.07نسبة )ب( 26بتكرار) الثانيالترتيب  في "العادات والتقاليد
 %(.18.52) نسبو( ب20)بتكرار الثالثفي الترتيب "، خرينآلاحترام حريات ا"
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 %( من39.13( بنسبة )18بتكرار )"نظافة المظير" في الترتيب األول جاءت ميارة  .13
في  "نظافة البيئة"ميارة  ثم صحة الوقائية والعالجية،الميارات الحياتية المتعمقة بقضية ال

 الترتيبفي  " نظافة الممبس"ميارة %(، و 34.78بنسبة)( 16بتكرار ) الثاني الترتيب
 %(.26.09بنسبة )( 12بتكرار ) الثالث

( بنسبة 33بتكرار ) في الترتيب االولع الذي ينتمي إلية"" االعتزاز بالمجتمجاءت ميارة  .14
الوحدة الوطنية، بينما جاء في الميارات الحياتية المتعمقة بقضية من %(، 36.66)

%(، 23.33( بنسبة)21الترتيب الثاني ميارة "إدراك دور اآلخرين في حياتنا" بتكرار )
و"الوعى بالحقوق  األشخاص"،جاء في الترتيب الثالث كٌل من ميارتيّْ "التعامل مع 

 %(.20( بنسبة )18والواجبات" بتكرار )
( بنسبة 12" االلتزام بقواعد المرور وآدابو " في الترتيب األول بتكرار ) جاءت ميارة .15

الوعي المروري، بينما جاء في الترتيب الميارات الحياتية المتعمقة بقضية %( من 25)
%(، بينما جاء في 20.83( بنسبة )10تكرار)الثاني ميارة "مراعاة حقوق اآلخرين" ب

 %(.18.86( بنسبة )9الترتيب الثالث ميارة " التحكم في االنفعاالت والتسامح" بتكرار)
( بنسبة 11"إدرك الواجبات والحقوق كمستيمك" في الترتيب األول بتكرار ) جاءت ميارة .16

"  جاءت ميارة ك،ترشيد االستيالالميارات الحياتية المتعمقة بقضية %( من 28.91)
( بنسبة 9معرفة أفضل الطرق الستخدام الموارد "في الترتيب الثاني بتكرار )

( 8الترتيب الثالث بتكرار ) يجاءت ميارة "حماية واستثمار موارد البئية" ف %(،23.66)
 .%(21.05نسبة )ب
( 17" التحكم في االنفعاالت وضبط المشاعر" في الترتيب األول بتكرار ) جاءت ميارة .17

، جاءت ميارة السالم والتسامحالميارات الحياتية المتعمقة بقضية %( من 30.91بنسبة )
%(، جاءت ميارة" 29.9(، بنسبة)16"السالم مع النفس" في الترتيب الثاني بتكرار)
 %(.23.64(، بنسبة )13التعامل مع العواطف" في الترتيب الثالث بتكرار)

 :البحثتوصيات 
 ية المعاصرة ضمن خطة النشاط المسرحي األساسية.إدراج القضايا العالم .1
 بالقضايا العالمية المعاصرة. طالبتوظيف عروض المسرح المدرسي لتوعية ال .2
 ربط أنشطة المسرح المدرسي المختمفة بالواقع العالمي والمحمي المحيط بو. .3
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قيق تصميم أنشطة مسرحية متنوعة ومتعددة تنطمق من الميارات الحياتية وصوال إلى تح  .4
 التوعية بالقضايا المعاصرة.

داخل المدرسة مثل "النشاط  وضع استراتيجية مركزة وواضحة بالتعاون مع األنشطة المختمفة .5
لمتوعية بالقضايا العالمية والميارات  الزراعي واالقتصاد المنزلى والتربية الفنية وغيرىا"

 الحياتية المرتبطة بيا.
 .الطالب سموكتعزز ميارات حياتية  يحمل يالذ التربوي المسرحي بالنصهتمام اال .6

 
 

 قائمة المراجع:
(. معمم الدراسات االجتماعية والقضايا العالمية المعاصرة: 2020أحمد بن حسين الفقيو ) -1

المجمة العممية كمية (،9(،ع)36نموذجا ،م) (COVID19) فيروس كورونا المستجد
  سيوط.أ، جامعة التربية

مجمة العموم (، 3(، ع)31والميارات الحياتية، م) (. التعمم2020)أمينة بودردابن -2
 ، الجزائر.اإلنسانية

، ىيئة 2019 لميونيسف السنويلكل طفل رؤي جديد: التقرير (. 2020اليونسيف) -3
 ، نيويورك.اليونيسف

فاعلٌة أنشطة الدراما اإلبداعٌة فً تنمٌة بعض المهارات الحٌاتٌة (.;516إٌمان الهٌتً) -4

 ، جامعة القاىرة.الطفولةمجمة ، لدي طفل الروضة
، النظرية الطالبأضواء عمى المسرح المدرسي ودراما (. 2002جمال محمد نواصرة) -5

 (،عالم الكتب الحديث، األردن.1، ط)والتطبيق
(، 6، ط)والنفسية معجم المصطلحات التربوية (.2003حسن شحاتة وزينب النجار) -6

 الدار المصرٌة اللبنانٌة، القاهرة.
الوظيفة العممية والتربوية لمسرحو المناىج فى عروض (. 2018)ناصر حال عبد الحسين -7

 الجزائر.، مجمة الفتح(،67المسرح المدرسى ، ع)
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في تنمية بعض الميارات  الطالبثر استخدام مسرح أ(. 2019)ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -8
 الجزائر. مجمة كمية التربية األساسية،(، 105(، ع)25رياض، م)الحياتية لدى أطفال ال

 .بيروت، اليالل،  المسرح المدرسي. (2002حسن مرعي) -9
(. الحاجات النفسية واالجتماعية في النصوص المسرحية 2006رانيا مصطفى الكاشف) -10

رسالة (، 2000-1990التي قدمت عمى المسرح القومي لمطفل في الفترة ما بين )
 ، معيد الدراسات العميا لمطفولة، جامعو عين شمس.ر غير منشورةماجيستي

 نسان، القاىرة.إلحقوق ا لدراساتا ة(، مركز القاىر 1، ط)المواطنة(.2004)يسامح فوز  -11
األبعاد التربوية لمواجية العولمة في المسرح  (.2019)مير الخطيب ألسحر فاضل عبد ا -12

 لفنون الجميمة ، العراق.كمية ا جامعة بابل، ،رسالة دكتوراة، المدرسي
مجمة (، 20في الجزائر، ع) حقوق الطفلالمنظومة القانونية ل (.2019)يسعاد بن جيالن -13

 ، دار نشر قارة وليد، الجزائر.الندوة لمدراسات القانونية
مجمة الدراسات (، 1(، ع)2(. األطفال فى عصر التكنولوجيا، م)2020شيماء جمال ) -14

 لمستدامة.، مؤسسة الدراسات االمستدامة
(. أىمية معالجة الرسائل العممية 2011صادق عطية قنديل و ماىر أحمد السوسي) -15

الجامعة  ،الدراسات العميا ودورىا في خدمة المجتمع  مؤتمرلمقضايا المعاصرة، 
 . غزة ،اإلسالمية

تطوير منيج التاريخ لمصف الثامن األساسي في (.2010) طير عمى قاسم الحمزي -16
ة بما يواكب تحديات العولمة وأثره عمى تنمية الوعي ببعض القضايا الجميورية اليمني

معيد الدراسات التربوية، ، منشورة ر، رسالة ماجيستير غيالمعاصرة وبعض قيم المواطنة
 .جامعة القاىرة

(، 48العربي، ع) الطالب(.ثقافة السالم فى نصوص مسرح 2017عمرو محمد عبداهلل) -17
 زىر.، جامعة األمجمة بحوث اإلعالم

، لقيم التربوية في نصوص المسرح المدرسي : دراسة تحميمية(.ا2011)قاسم كاظم -18
 ، العراق.مركز دراسات الكوفة -جامعة الكوفة ، مجمة مركز دراسات الكوفة(، 11ع)



 

306 

2021 يوليوـ  لثالثونوا الخامسـ العدد  السابعالمجمد   

 النوعيةمجلة البحوث في مجاالت التربية 

، مطبعة العمرانية، مالحظات حول المسرح التعميمى(. 2005كمال الدين حسين) -19
 القاىرة.

منظمة األمم المتحدة لمتربية ، حقوق الطفلاتفاقية  (. حالة2011) اليونيسفمنظمة  -20
 ، اليونسيف، نيويورك.والثقافةوالعمم 

ما ىي الميارات التي تعتبر ميارات  -ما ىي ميارات الحياة (.2018)منظمة اليونيسف -21
 https://www.unicef.org/arabic/lifeskills/lifeskills :متاح عمىحياتية، 

 ، المطابع االميرية، القاىرة.المعجم الوجيز (.1999مجمع المغة العربية) -22
 1: المرحمةالطالبإعداد سياسة وطنية لصحة (. 2019منظمة الصحة العالمية ) -23

لشرق  اإلقميميوحدة صحة وتنمية األطفال والمراىقين، المكتب  ،تحميل الوضع
 المتوسط.

كلٌة  ،الطالبدور النصوص المسرحية  في تعليم ( . 8102منصور بشري وأخرون  ) -24

 اآلداب، الجزاٌر.
المضامين التربوية المتضمنة في اإلسكتشات  (.2020منى عبدالمقصود ابوشب) -25

مجمة البحوث في  (،28(،ع)6األساسي، )المسرحية المقدمة لتالميذ مرحمة التعميم 
 .جامعة المنيا ،مجاالت التربية النوعية

بالكفاءة  برنامج تدريبي في تنمية بعض الميارات الحياتية وعالقتيا.(2012منى جبر) -26
، كمية  رياض االطفال، جامعة رسالة دكتوراه غير منشورة، ألطفال الروضة االجتماعية
 بورسعيد.
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