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 الدراما في التعليم

 املقدمة

لتحقية  ،  تعتمةد الفةن المسةرحي أداة،  تعترب الرتبية المسرحية ظاهرة تربويةة

فالتلميذ يف المدرسة إنسان  . أهدافًا فنية وجماليةتحق  يف و،  أهدافها الرتبوية أوالً 

،  التي تتشكل منها شخصيته،  الخربات حيث يكتسب،  يف موقع التحصيل التعلمي

وهي البوابة الرئيسة ،  أساسية يف تحديد مفهوم الرتبية المسرحية دوهذه المسّلمة تع

 اتصبح الرتبية المسةرحية جةزءأذ ،  للدخول إلى فهم هذه الظاهرة الرتبوية الحديثة

 . من العملية الرتبوية

فهو وسيلة تعمل ،  ند الطفلُيعد المسرح المدرسي امتدادا لعنصر اللعب عو 

على تكييف النشاط المدرسي بشكل يضمن استغالل الطاقة الكامنة عنده لتمكينه 

عصةر  هذا العصر  خاصة يف،  و اكتشاف ذاته وتنمية خياله ومواهبه،  من المشاركة

وقةد أد  خصةول ،  تتزايد المعرفة اإلنسةانية بصةورة مذهلةةإذ ،  االنفجار المعريف

إلى تغيير دور كل من   مفهوم عملية التعليم و التعلم و طرقها ووسائلها تقدم كبير يف

 . و أصةةةبح المةةةةتعلم محةةةور العمليةةةةة التعليميةةةة التعلميةةةةة،  المعلةةةم والمةةةةتعلم

الذي يرتكز أساًسا على ،  جاء الرتكيز على أهمية المسرح المدرسيويف ضوء ذلك   

و اللعةةب التعليميةةة يمكةةن  حيةةث أّن طريقةةة الةةدراما،  الةةدراما و اللعةةب يعنصةةر

من النشاط الهادف تعد نوعا والتي ،  استخدامها يف التدريس يف المرحلة األساسية

أو مجموعةة مةن التالميةذ يف حصةة ،  يقوم هبةا التلميةذ،  الذي يتضمن أفعاال معينة
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و يؤكد ذلك دراسة ،  يف ضوء قواعد محددة تتبع بغرض إنجاز هدف معين،  معينة

أن جميةع  " علةى  التةي أكةدت،  لقطان للبحث والتطوير المدرسةيكل من مركز ا

،  و دراسة فهمي،  "المعلمين يستطيعون تعّلم الدراما كي يوظفوها جيدا يف عملهم 

التي أكدت على أن الطالب الةذين تعلمةوا مةن خةالل أسةلوب لعةب األدوار كةان 

 . تحصيلهم يف القواعد النحوية أفضل من المجموعة األخر 

التي تعتمد عليها الرتبية الحديثة يف تنمية ،  عترب الدراما من الوسائل الفاعلةو ت 

 كوهنا تعمل على ترفيةه المتعلمةين،  وذهنيا،  ونفسيا،  وجسديا،  المتعلمين روحيا

عن مساعدهتم يف فضال  هذا ،  وجعلهم يعّبرون عن مكنونات صدورهم،  وتسليتهم

والعمل على تنميتها وتنمية الخيال ومهارات ،  اكتشاف قدراهتم اإلبداعية والجسدية

وكلها جوانب تنعكس إيجابا على ،  تطوير قدراهتم على االرتجالوالتفكير لديهم 

للدراما دورا كبيرا يف تنمية إن ،  المستويين الرتبوي والتعليمي المردود المتوقع على 

ل وتتعد  ذلك إلى ب،  بل هي إحد  طرق صنع التفكير نفسه،  التفكير عند األطفال

وأكد على أّن األطفةال الةذين يسةتخدمون ،  كوهنا تجعل تفكير الطفل أكثر تجريدا

ولةديهم مقةدرة كبيةرة ،  الدراما يبدون أكثر قدرة على وضع خيارات خاصة باللغةة

 . على الربط بين المفردات

قف وهتدف الدراما إلى تطوير الخيال واإلبداع من خالل تأدية األلعاب والموا 

ويكون ذلك من تأدية األلعاب ،  إضافة إلى تطوير المشاعر واالنفعاالت،  الدرامية

أو تقليةد إحةد  ،  أو قصة،  كأن يقوم الطفل بعرض مسرحية،  والمواقف الدرامية

يف  مأ،  سواء أكان ذلك داخل حجرة الصف،  أو تقّمص أحد األدوار،  الشخصيات
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أ قديما المسرح المصةري داخةل المعابةد وهذا ليس غريبا حيث نش،  مكان مفتوح

الذي بدأ ،  خالفا للمسرح اليوناين القديم،  مقتصرا على الكهنة ممثلين ومشاهدين

ويف كلتا الحالتين مّثةل اإلبةداع الةدرامي ،  ويف األماكن المفتوحة،  يف الهواء الطل 

 . فكريالكن موجهة ،  ومضامينها متشعبة،  نقطة انطالق لحمل رسالة إطارها فني

بةرز ،  ونظرا لمطالبة العديد من الرتبويين باستخدام هذه الطريقة يف التدريس 

اتجةاه إيجةابي يطالةب ،  اتجاهان لد  المعلمين من استخدام الدراما يف التةدريس

واتجةةاه سةةلبي ،  كأسةةلوب الةةدراما،  باسةةتخدام طرائةة  تدريسةةية جديةةدة ومتنوعةةة

و كان ،  على الطرق التقليدية يف التدريس معارض الستخدام هذه الطريقة والرتكيز

التي أوصت بضرورة إدخال الدراما طريقة (  9111،  حسني) مما أكد ذلك دراسة 

وعمل دورات للمعلمين وتةدريبهم علةى اسةتخدام ،  تدريس يف المناهج الدراسية

لتأثير بالرغم من أّن كثيرا من الباحثين قد أكدوا على أن ا،  طريقة الدراما يف تدريسهم

ما ،  يمكن أن يستغل يف تطوير األطفال معرفيا ووجدانيا،  الكبير للدراما والمسرح

 و أكةةةدت دراسةةةة ،  التطبيةةة  الفعلةةةي لهةةةاوزالةةةت توجةةةد فجةةةوه بةةةين قيمتهةةةا ت

التعرف على اتجاهات المعلمين نحو استخدام إلى  هدفت  التي ( 0222،  حلس)

لمةةين توضةةح أهميةةة المسةةرح بضةةرورة عقةةد دورات للمع،  المسةةرح يف التعلةةيم

و ضرورة حل المعيقات نحو استخدام هذا األسلوب ،  واستخدامه يف عملية التعليم

وأهمها عدم توفر مسارح خاصة يف المدارس لعملية تدريب الطلبة على ،  يف التعليم

ص المعلمين التي ال وكذلك عدد حص،  وعرض المسرحيات عليها،  المسرحيات

 . تخدام أي طريقة تدريس غير الطرق التقليديةسإل  ترتك لهم مجاال
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لةى التخطةيط ععليه فةنّن التوظيةف األمثةل للةدراما المسةرحية المبنيةة تأسيا  

،  تعمةل علةى تحقية  المبتغةى المنشةود منهةا،  الهادف البنّاء وف  منهجية مدروسة

ا وافًرا على قد يعود نفعً ،  وتتطلب الرؤية الثاقبة من لدن منفذيها ؛ ألهنا ذات أثر كبير

 . ومد  تكّيفه مع ما يحيط من حوله،  شخصية الطفل

كان البد ،  ولما لهذا الفن من دور وأهمية يف هنضة الشعوب وتوعيتها لواقعها 

و كيفية توظيفها يف تحسةين نتاجةات العمليةة ،  من إلقاء الضوء على مفهوم الدراما

وقةوف علةى إلةى ال سة التي هتدف و لهذا كانت فكرة هذه الدرا. التعليمية التعّلمية

 .الصد  الفني و الرتبوي للدراما المسرحية
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 يف سطور  الدراما
 

وتتكةون مةن فعةل لةه بدايةة ووسةط  (أنا أفعل ) هي كلمة إغريقية قديمة تعني 

والفعةل ،  والتمثيةل،  يتمتع بمزايا الحركة،وتنحصر يف أهنا نشاط معريف واع،وهناية

 .يجسد هذا الفعل رؤية خيالية بشكل محسوس وقد،  الجماعي

وعرفتها ،مصطلح الدراما يشمل النص المسرحي الذي يقوم على فكرة لماحةو

بأهنا شكل من أشكال الفن األدبي القائم على تصور الفنان لقصة ( 0222،  العناين)

وتتسلسل أحداث هذه القصة من ،  تدخل يف أحداث قصة،  تدور حول شخصيات

ومةةن خةةالل الصةةراع الةةذي ينشةةأ بةةين ،  ار المتبةةادل بةةين الشخصةةياتخةةالل الحةةو

وتتجسةد هةذه ،  ينتهي عةن طرية  الفصةل بةين القةو  المتصةارعةو،  الشخصيات

 .والموسيقى،  واإلضاءة،  والمالبس،  الصورة عن طري  الممثلين والديكور

مةةة بالةةدراما بكلأحيانةةا كثيةةرة يف الكتابةةات المتعلقةةة  .وكلمةةة درامةةا تسةةتبدل

،  وتذهب   إلى نفس االتجاه،  من حيث اللغة بالرواية والقصةوارتبطت ( مسرحية )

حيث تر  أن المسرحية أحةد المكونةات األساسةية للةدراما بجانةب الشخصةيات 

وتعرف الةدراما بأهنةا توجيةه األطفةال للقيةام بعمليةة التخيةل وابتكةار ،  والجمهور

اء معنةى لعةالم خيةالي مةن خةالل وهو إعطة،  لتحقي  هدف معين،  مواقف جديدة

 . تمثيله بصورة حقيقية
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 :أنواع الدراما 

 : ا من قسمين رئيسينوتتكون الدرام

 .الرتاجيديا -

 .والكوميديا -

أو ،  التجسةةيد: وتقةةوم الةةدراما علةةى عنصةةر التمثيةةل بأشةةكاله المختلفةةة مثةةل

 .أو التعبير،  التفسير

تجةارب الحيةاة  ىيطرة علةمةن الحاجةة للسة -يف بادئ اآلمر -ونشأت الدراما

واسةةتنباط ،  اإلنسةةان إلةةى اكتشةةاف معنةةي هةةذه التجةةارب ىحيةةث سةةع،  المختلفةةة

فقبل الخروج إلى ،  لتحويلها لصالحه يف صراعه الدؤوب من أجل البقاء،  قوانينها

ومةا هبةا مةن حةوادث ،  كان يقوم بتمثيةل رحلةة الصةيد -علي سبيل المثال-الصيد

وكان التمثيةل يف أحيةان كثيةرة ،  إلى هدفه يف النهايةويحاول أن يصل ،  وصراعات

 . مدعاة للنجاح يف رحلة الصيد المقبلة

كما نشأت الدراما قديمًا من حفةالت الطقةوس الدينيةة حيةث كةان اإلنسةان  

 . الغيبية غير المحسوسة  يجسد صراعه مع القو

وهي نةوع مةن ،  ىوالدراما كلمة يونانية انتقلت إلى اللغة العربية لفظًا ال معن 

واختلفةت عنهةا يف ،  ارتبطت من حيث اللغة بالروايةة والقصةة،  أنواع الفن األدبي

وقد تأخذ الدراما شكل الشعر ،  وتكثيف العقدة،  وتجسيد الحدث،  تصوير الصراع

الةدراما أيضةا . أو قد تتحرر من هذين القيدين حين تأخذ شةكل النثةر،  وزنا وقافية
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،  مجموعة من المسةرحيات ىأو عل،  ل ما يكتب للمسرحكعلى كلمة كانت تطل  

 . أو المضمون،  التي تتشابه يف األسلوب

فةةالعرض ،  المسةةرح ىإّن الةةدراما ال تتكامةةل إال بعرضةةها علةة،  ويف الحقيقةةة

كما أّن الممثل هو حجر األساس ،  المسرحي هو أحد المقومات األساسية للدراما

  .يل اإليمةائي نمةاذج مةن الةدراما بةال نةص مكتةوبوالتمث،  الباليهفن يف الدراما و

،  يف العصر الحاضر ليخرجها من نطاقها التقليدي ودورها وقد تطور مفهوم الدراما 

فقةد أدرك ،  إلى مجاالت مختلفة لعةل مةن أهمهةا الرتبيةة والتعلةيم،  وهو المسرح

 دراميةًا عمةالً ،  أن األطفةال يةؤدون بشةكل تلقةائي،  ورجال الرتبية،  علماء النفس

دفعهم إلى استخدام هذه الظاهرة مما ،   Dramatic Playاللعب التمثيلي)سموه 

وقد أصبحت الدراما يف الوقت الحاضر وسةيلة فعالةة ،  يف تعليم األطفال وتربيتهم

،  محورها النشاط التمثيلي،  تستخدم نشاطات مختلفة،  من وسائل الرتبية والتعليم

وذلك باالعتماد علي تجربةة الطفةل ،  يف موقف معين ليتوحد الطفل مع دور معين

 . من أجل هدف تعليمي مجدد وقدرته الشخصية

 

 : وجه الشبه واالختالف بني الدراما واملسرح أ

أي ال تأخةذ ،  الجمهةور ىالدراما التعليميةة ال تعةرض يف معظةم األحيةان علة -9

 . الشكل المسرحي الكامل إال يف حالة المسرحية المدرسية

يف حين يتوحد الطفل ،  لدراما التعليمية يتوحد الطفل مع الدور الذي يمثلهيف ا -0

 . المشاهد يف المسرحية مع شخصية الممثل
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: وإن اسةةتخدمت يف بعةةح األحيةةان تقنيةةات المسةةرح ،  الةةدراما التعليميةةة -3

 ىإال أّنها تعتمد أساسًا عل،  (بناء المناظر) والديكور،  والمالبس،  كاإلضاءة

 . والصوتية،  واالنفعالية،  نفسه الحركية قدرة الطفل

 ( التقليةةدي)خشةةبة المسةةرح  ىأّن تمثيةةل األطفةةال علةة: ويةةري بيةةرت سةةليد 

مجةرد  ىالمسرح التقليدي ال يعملةون إال علةى فاألطفال عل،  (دراما الطفل )يدمر

وهذا ،  وهم لن يستطيعوا النجاح يف هذا األمر،  "المسرح"يطل  عليه اسم ،  تقليد

كمةا أهنةم ليسةوا ،  فاألطفال بحاجة إلى مكةان متسةع،  هو أسلوهبم يف اللعب ليس

أضف إلى هذا ما يثيره ،  (المزعوم) بحاجة إلى التعقيدات الفنية للشكل المسرحي

وقد يكون سببًا يف تنمية روح ،  المسرح من حساسية وقل  بسبب وجود المشاهدين

عن بالنا أّن المتفرجين ضرورة يف ولكن يجب أن ال يغيب ،  االدعاء وحب الظهور

 . المسرح التقليدي

يعةد الةنص و. أو الحةدث،  للتعبيةر عةن الفعةل،  ويؤدي التمثيل دور الوسةيط

 .قد يكون مؤلفًا أو مرتجالً ،  الدرامي عنصرًا من عناصرها

من  ويتكون ،  وتقدم الدراما عالمًا مبتكرًا يعتمد يف بنائه على الجدل والصراع

 . العناصرمجموعة من 

 :عناصر الدراما  

وهنةةاك ،  التةةي تمثةةل عليةةه المسةةرحية،  ونعنةةي بةةه خشةةبة المسةةرح: المكةةان  -9

ولةذلك فكاتةب المسةرحية يتقيةد ،  أحداث يصعب تمثيلها أمام المشاهدين

 . بشكل عام بالمسرح وإمكاناته
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زمن عرض المسرحية محةدود ويرتتةب علةى ذلةك تحديةد فصةول : الزمان  -0

رتبةةاط بةةزمن معةةين لعةةرض المسةةرحية علةةى الجمهةةور يف ألفا،  المسةةرحية

وهكذا نر  أن المسةرحية ،  المسرح له أثره يف توجيه البناء الفني للمسرحية

 . يجب أن تتقيد بوحديت الزمان والمكان

بةل هةو مظهةر مةن مظةاهر ،  الحدث المسرحي لةيس شةي ا مجةردا: الحدث  -3

لنفسي واالجتماعي وعالقته ويكون نتيجة لسلوك االنسان ا،  النشاط االنساين

االختيةار :همةا ،  والحدث المسرحي يقةوم علةى أمةرين،  مع بي ته ومجتمعه

 . والعزل

لةةه دالالت ،  يختةةار المعلةةم حةةدثا مةةن أحةةداث الحيةةاة اليوميةةة: االختيةةار  -4

 . حياةوارتباطات بواقع ال

 المسرحياتوهي من عناصر  الشخصيات   -5

 :ل ألحداث المسرحية وهو المحرك األو: شخصية البطل   -أ

،  وهةي التةي تلقةي الضةوء علةى بةاقي االحةداث: الشخصيات الثانوية   -ب

 . وتنقل األفكار الفرعية يف المسرحية من أجل تكامل األحداث

والهةدف مةن ،  تقوم ببعح الحركةات البسةيطة: الشخصيات الصامتة   -ج

أو توضةةةيح مواقةةةف ،  وجودهةةةا تعزيةةةز موقةةةف معةةةين يف المسةةةرحية

أو مسةةاعدة الشخصةةيات األخةةر  علةةى القيةةام ،  سةةرحية الرئيسةةةالم

 .بدورها
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والبد أن يرتبط بالعمل المسرحي ،  هو المظهر الحسي للمسرحية: الحوار    -6

وهو ،  وال يكفي من الحوار أن يأخذ صورة سؤال وجواب بين شخص وآخر

،  الذي يجعلنا نتمثل األشةخا  يف أزمةاهنم وصةراعهم ومةواقفهم الحياتيةة

 . أحاسيسهمويطلعنا على أفكارهم ومشاعرهم ويصور لنا 

وهو المظهر المعنوي للمسرحية وقد يكون ،  يرتبط الصراع بالحوار: الصراع  -7

،  (بةةين الشةةخص ونفسةةه)أو داخليةةا ،  (بةةين الشخصةةيات )الصةةراع خارجيةةا 

 . التي تولد العقدة الكرب ،  والصراع هو الذي يولد العقد

ين حوادث القصة وشخصياهتا ربطا منطقيا يجعل من وهي الربط ب: الحبكة  -8

ولبناء الحبكة الجيدة علةى ،  ذات داللة محددة،  المسرحية وحدة متماسكة

ن يرسةةم تصةةميما هيكليةةا واضةةحا لقصةةة المسةةرحية حيةةث يةةنظم أالكاتةةب 

وتةةرتابط ،  الحةوادث والشخصةيات معتمةدا علةى المقدمةة والعقةدة والحةل

وحسةب ،  لتسلسل منطقيوفقا لحبكة الجيدة الحوادث يف المسرحية ذات ا

- :وتعد الحبكة من عناصر المسرحية الرئيسة ،  التسلسل الزمني

،  كاتب المسرحية مقيد بزمن محدد له أثره يف بناء المسةرحية: عنصر الزمان  -1

وتوضع حد ،  ان بنية المسرحية  ال بد أن تكون مركبة تركيبا خاصاوهذا معناه 

 .  الوقت الذي ال حدود لفصول القصةيف،  لفصول المسرحية

أثةر يف اختيةار الكاتةب ( خشةبة المسةرح ) لعنصر المكةان : عنصر المكان  -92

الذي سةتمثل فيةه ،  وكذلك تصور المؤلف  للمسرح،  للمواقف واألحداث

 . وخصائص هذا المسرح بالذات البنائية وغير البنائية،  المسرحية
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  :مصادر الدراما الرتبوية
والمهارات الالزم إضافتها ،  نهاج المدرسي أحد مصادر أفكار الدراماالميعد 

والتعبير ،  واإليماءات،  وحركات اليدين،  هي التعبير الجسماين  كالرقص،  للفكرة

،  ومةةن الممكةةن مةةثال أن يرسةةم الطةةالب دور شةةرطي المةةرور،  ...بمالمةةح الوجةةه

ومةن ثةم ،  الةورق ىمشةاة علةواإلشارة الضوئية يف تنظيم مرور السيارات وعبور ال

وقد يقوم الطفل ببعح الحركات يف حصة النشيد ،  يتحول هذا الرسم إلي تعبير حي

وبتنظةيم ،  دون تدريبقوم الطالب هبذه الحركات تلقائيا ومن الممكن أن ي،  مثالً 

 :ومن مصادر الدراما الخالقة أيضا ما يلي،  هذه األدوار يمكن إجراء التمثيل

   وسير الصحابة وأبطال المسلمين الصالحين،  يرة النبويةالس: الدين.  

  وحركات المةد ،  وثوران الرباكين،  والمطر،  العواصف: الظواهر الطبيعية

 .والجزر

  والمةؤتمرات العالميةة ،  والمعارك البطوليةة،  األحداث التاريخية: التاريخ

 .وغيرها

    ىلألطفال علة ىحكأو أي قصة ت،  كقصة كليلة ودمنة: قصص الحيوانات 

 .ألسنة الحيوانات

  وصةعود وسةائل النقةل،  كمواقف البيع والشراء: تجارب الحياة المتنوعة  ،

واالمتثةال إلشةارات المةةرور ،  واحةرتام كبةةار السةن،  واالصةطفاف بالةدور

 .وغيره

 الفن الشعبي. 
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  إذا أحسن اختيار هذه القيم وعرضها بأسلوب : القيم االجتماعية واإلنسانية

 . اسب لغة األطفال ومرحلة نموهمين

أّن درامةةا الطفةةل تصةةلح الكتشةةاف المةةداخل المثلةةى ،  ويةةري بيةةرت سةةليد 

إذا أجدنا ،  والصحيحة ألي موضوع من موضوعات الدراسة يف المناهج المختلفة

- :استخدامها

 

  :جماالت الدراما الرتبوية
عليهةا الطةالب ويتةدرب ،  تستعمل الدراما يف المجةاالت التعليميةة جميعهةا 

و يمّثةةل نةةص الةةدراما الخالقةةة ،  أمةةاكن تجمعهةةمو،  األنديةةةو،  داخةةل الصةةفوف

التي تخضع لها المسرحيات ،  التي ال تخضع للقيود الصارمة،  (مسرحية الفطرة )

و تعد الدراما الخالقة مةن . وتصقل مواهبهم،  وهي تنمي خيال األطفال،  المؤلفة

واألطفةال ،  ع من القيام بأدوار يف مسرحيات مؤلفةةأنفع وأمت،  وجهة نظر األطفال

ولكةةن كلمةةا تزايةةدت التمثيليةةات ،  يسةةتطيعون وضةةع المشةةاهد التمثيليةةة بأنفسةةهم

المدرسين أن يتعلمةوا  ىوعل،  ح  للمدرس أن يتدخل قليالً يالمرتجلة المصقولة 

اما ويف وسةع األطفةال جمةيعهم أن يشةاركوا يف الةدر،  هذا األمر ىمتى يقدمون عل

أو ،  ن يطرقوا بأقالمهم فوق مقاعدهم تعبيرًا عن سقوط األمطار مةثالً أك،  الخالقة

أو ،  أو أن يسةةتخدموا األدراج إلحةةداث أصةةوات الفرقعةةة،  عةةن حركةةة األغصةةان

  .الصفير للتعبير عن صوت الرياح
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  -:ميادين الدراما الرتبوية
  :الفصول الدراسية

ويمكن عمل ،  ا تتفتح شخصية الطفل وتزدهروفيه،  وهي مكان تنمية األطفال 

،  مسرحيات من القصص أو من التجارب مع أصالة يف تصور الشخصيات والحوار

،  تختلف عةن المسةرحيات المدرسةية( الدراما الخالقة)ومسرحيات األطفال هذه 

 .التي يدعى إليها اآلباء والطالب

 : األندية واملؤسسات الرتوحيية

فقد ،  إذ يختلف نوع النشاط المدرسي،  ًا للنشاط المدرسيتعد األندية امتداد 

ومن المفروض هتي ة عدد من المشرفين يف حقول الدراما ،  ا أو ثقافياييكون ترويح

 .ويمكن أن تقام الحفالت يف الساحات الشعبية أيضا،  الخالقة

 

 :مناذج األنشطة التطبيقية املستخدمة يف الدراما التعليمية

،  وتمارين الحركة،  ومن هذا النموذج نشاط األلعاب: التمرين  نموذج: أوال  

،  وتمارين الرتكيز،  وتمارين الخيال،  وتمارين الصوت واإللقاء،  والتمثيل اإليمائي

 : وأهم خصائص هذا النموذج

 يكون عادة قصيرًا ومحدوداً  ،إذزمن تطبيقه . 

 معلم علي الطالبتعليمات تطبيقية تكون واضحة ومباشرة ويمليها عادة ال  

 صقل وتنمية ىويركز فيها بشكل عام عل،  أهدافه تكون واضحة ومحدودة 

  . كالحركة أو اإللقاء،  مهارة ما

 الرتكيز من قدر كبير ىيحتاج إلو . 
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 ومةةةةةن أمثلةةةةةة هةةةةةذا ( : التمثيلةةةةةي)نمةةةةةوذج اللعةةةةةب الةةةةةدرامي : ثانيةةةةةًا  

 ،ل االرتجةةةاليوأشةةةكال التمثيةةة،  تةةةأليف القصةةةة و تمثيلهةةةا النمةةةوذج نشةةةاط 

  -: أهم خصائص هذا النموذج أنه و  

 تحديد المكان والموقف واألحداث المتسلسلة والشخصةيات  ى يعتمد عل

  .ذات السمات الواضحة

  ويأخذ شكالً تطبيقيةًا ،  يكون يف بعح األحيان مرتجالً دون تحضير مسب

 . مرنًا

 المعلم بصورة بحيث ال يتدخل ،  قدرة المشاركين من األطفال ى يعتمد عل

  .مباشرة

 التي هتم األطفال بشكل خا ،  يكشف عن المفاهيم.  

 

ويتضمن هذا النموذج المسرحية المدرسية،أو أي عرض : نموذج المسرح : ثالثًا  

ويتسةم هةذا النمةوذج بمةا ،  لنشاط من أنشطة الدراما على جمهةور صةغير أو كبيةر

  -:يلي

 مشاركعلي وجود جمهور  ى يعتمد بالدرجة األول. 

 وذلك بصقل مهارات االتصال ،  االتصال بالجمهور ىيعتمد علي القدرة عل

والمقةدرة ،  والنط ،  واإللقاء،  والخطابة،  والصوت،  كالحركة،  الدرامية

 .إعادة بناء الشخصية المسرحية ىعل
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 علي التجربة النهائية لألطفال يف الدراما التي تركز علي  ىيركز بالدرجة األول

 .المسرحياألداء 

  :اللعب الدرامي
النشاطات التي يقوم هبا األطفال محاولين  "يمكن تعريف اللعب الدرامي بأنه 

دوار الكبار وحياهتم وذلك من خةالل تقمةص شخصةياهتم ونمةاذج حيةاهتم أتفهم 

 . "اإلنسانية والمادية 

 واللعب الدرامي يعد طريقة يمكننا استخدامها يف تنظيم الطاقةة الزائةدة لةد  

وتلبةةي ،  حةةركتهم،  لعبةةة دراميةةة تةةنظمجةةذهبم  إلةةى وذلةةك مةةن خةةالل ،  األطفةةال

 .  احتياجات الطفل الجسيمة و العقلية و واالجتماعية

  :وتتحدد قيمة اللعب الدرامي بما يلي 

األلعاب اإلبداعية ووسيط هام لتنميةة التفكيةر يعد اللعب الدرامي من : أوال  

 . يسةةتند إلةةى الخيةةال والسةةؤال واالكتشةةاف هّنةةذلةةك أل،  اإلبةةداعي عنةةد األطفةةال

تنمية قةدرة  تتمثل يف،  يؤدي اللعب الدرامي يف حياة الطفل وظيفة تعويضية: ثانيا  

،  متنفسا لتفريغ مشاعر التوتر والضي  والغضب ديع: الواقع ثالثا  الطفل على تجاوز 

م وجهات نظر اآلخرين ساعد الطفل على فهت،  ترفيهيةالتي يعاين منها الطفل بطريقة 

 . من خالل أدائه لدورهم

نسةتخلص مةن قةيم اللعةب الةدرامي السةالفة الةذكر  "ويؤكد نّصار على أّننا  

،  وهي وظيفة عقلية،  مجموعة من الوظائف نجدها متضمنة يف هذا النوع من اللعب

ل ووظيفة نفسية تعمل علةى تنميةة قةدرة الطفة،  يتعلم الطفل فيها التفكير اإلبداعي
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وأخر  ،  على تجاوز الواقع ومحاولة خل  التوازن النفسي والعاطفي لد  األطفال

 . اجتماعيةةةة تةةةتم عةةةن طريةةة  قيامةةةه بتأديةةةة األدوار المختلفةةةة لنمةةةاذج المجتمةةةع

يف حةةديثنا عةةن اللعةةب الةةدرامي وقدرتةةه علةةى تلبيةةة احتياجةةات الطفةةل المختلفةةة  

والتي يتعلم فيها الطفل التفكير ،  وتمثلت بالوظيفة العقلية،  استخلصنا عدة وظائف

والوظيفة النفسية التي نحق  من خاللها تنمية قدرة الطفل على تجاوزه ،  اإلبداعي

والوظيفة االجتماعية وتأيت عن طري  قيام الطفل بةأدوار ،  الذي يعيش فيه،  للواقع

ونحن ال ،  يف المجتمع الذي يوجد فيه هايراها ويعرف،  مختلفة تمثل نماذج مجتمعية

وذلةك ،  واأللعةاب الدراميةة،  نود أن نضع حةدودا فاصةلة بةين األلعةاب التعليميةة

إليماننا بعدم وجود فروق جوهرية بين هذين الشكلين من األلعاب و ال سيما أهنما 

 بشةةةةةكل فعةةةةةال همانيسةةةةة "أي اللعةةةةةب الةةةةةدرامي واللعةةةةةب والتعليمةةةةةي  "

أيضا يحققةان المتعةة للطفةل وهما ،  يف نمو الطفل الجسمي والعقلي واالجتماعي

 . أثناء ممارستها

ويشكل اللعب الدرامي يف الموقف الصفي العنصر الثاين مةن عناصةر الةدراما 

،  هذا النشاط الةذي يتشةكل باللعةب،  وهو ما وصفناه بالنشاط الدرامي،  التعليمية

 بمعنةى أّن بنمكاننةا،  يمكةن توظيفةه كمتعةة هبةدف معةريف( بيرت سةليد ) وكما يري 

اللعةب وسةيلة تربويةة  غةدوتحويل اللةّذة المجةردة إلةى لةّذة تنطةوي علةى فائةدة في

ولعل هذه الوسيلة التعليمية تعد وسيلة إبداعيةة تتجةاوز تلةك الوسةائل ،  وتعليمية

التي تتبنى أسلوب التلقين والتوجيه المباشر يف تقةديم المةادة الدراسةية ،  التقليدية

 وذلةةةك باسةةةتثمارها،  ة الطالةةةب التعليميةةةةوتعمةةةل علةةةى إثةةةارة دافعيةةة،  للطالةةةب
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،  ومن ثم االكتشاف الذايت للمعلومة،  لحب الطفل الفطري يف االستطالع والسؤال

التةي باتةت تعةول كثيةرا علةى دور ،  وهو ما هتةدف إلةى تحقيقةه المدرسةة الحديثةة

والنشاط الدرامي الموجه لخدمة الموقةف التعليمةي ،  الطالب يف العملية التعليمية

 المعلةةم الموجةةهأن يراعيهةةا يجةةب ،  داخةةل الغرفةةة الصةةفية ال بةةد لةةه مةةن معةةايير

 . لهذا النشاط التعليمي

 : األ نشطة التعليمية املستخدمة يف الدرامامعايري

المحتةو  الدراسةي ة وأن  -أن تكون اللعبة جزءا من الربنامج التعليمي  -9

 . كان قياسهصياغة جيدة وباإلم وغايكون الهدف من اللعبة واضحا ومص

  كون محتو  اللعبة مناسبا لمستو  المتعلم العقلي والبديني أن -0

 . ان تتوافر التغذية الراجعة -3

التةةي يسةةعى المعلةةم ،  أن تنسةةجم أهةةداف اللعبةةة مةةع األهةةداف الرتبويةةة -4

 . لتحقيقيها

أن تساعد اللعبةة المةتعلم علةى التأمةل والتفكيةر والمالحظةة والمقارنةة  -5

 . بخطوات منطقيةوالوصول إلى الحقائ  

 .التحكم يف إيقاف اللعبة جزئيا أو كليا -6

 .إلصابةأو اأن تخلو هذه األلعاب مما قد يعرض حياة المتعلم للخطر  -7

 ويعةةةرف أهةةةدافها ،  أن يتأكةةةد المعلةةةم مةةةن أّنةةةه يةةةتقن قواعةةةد اللعبةةةة -8

 ومفاهيمهةةةةةا الرئيسةةةةةة بحيةةةةةث يسةةةةةتطيع إدارهتةةةةةا بكفةةةةةاءة عاليةةةةةة

 .  يف غرفة الصف
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 : ت الدرامية  التعليمية مراحل النشاطا

،  والمهاريةةة،  المعرفيةةة : صةةياغة األهةةداف ضةةمن مسةةتوياهتا المختلفةةة: أوال

 .والوجدانية

،  الذي سينفذه الطلبةة داخةل غرفةة الصةف،  تحديد قواعد هذا النشاط: ثانيا 

،  المتمثلة بةالتقويم التكةويني،  ومن ثم تأيت عملية التقويم،  هتحديد طريقة عرضو

الذي يتم بعد ،  والتقويم الختامي،  يراف  كل مرحله من مراحل تنفيذ النشاطالذي 

،  ولمعرفة االستجابات للموقةف تةأيت التغذيةة الراجعةة،  االنتهاء من تنفيذ النشاط

ويخطط له إتاحة الفرصة لكل طالب ،  وعلى المعلم الذي يعد هذا النشاط الدرامي

،  مراعيا بذلك الفرق الفردية بين الطلبة،  من طلبة الصف أن يكون العبا يف النشاط

والنشاط الدرامي المنفذ يف الموقف التعليمةي لةيس بالضةرورة أن يسةتغرق وقةت 

وإّنما يكون بحدود فرتة زمنية من عشر دقائ  إلى خمس ،  الحصة الدراسية كامال

التةي يمكةن للمعلةم تنظيمهةا داخةل غرفةة ،  وهذه األلعاب الدرامية،  عشرة دقيقة

  :يمكن تصنيفها كما يلي،  الصف وبحدودها الزمنية السابقة

 .ألعاب تركز على االنتماء ومساعدة اآلخرين -9

 .ألعاب وتمارين تعمل على تطوير الحواس الخمس -0

 . ألعاب تحث على العمل الجماعي -3

 . ألعاب تركز على النظام والنظافة -4

 .ميألعاب إحماء يقوم هبا الطلبة قبل الدخول يف النشاط الدرا -5

 . ألعاب تنفذ داخل النشاط الخا  بالدرس -6
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وبما أّن هذا اللعب الدرامي لعب منظم ومخطط له ليحق  الهدف منه يف بناء  

ويشةرح طريقةة ،  يحةدد قواعةده،  الموقف التعليمي الصفي فأّنه يحتاج لمةنظم لةه

يظهةةر دور المعلةةم الةةذي باسةةتخدامه ألسةةلوب الةةدراما باسةةرتاتيجياهتا و،  تنفيةةذه

مختلفة يحق  خصائص المعلم الفعال الذي نحتاج له لتجاوز األسلوب التقليدي ال

ويدفعه ،  يف تنظيم وتنفيذ الموقف التعليمي إلى أسلوب يثير دافعية الطالب يف التعلم

،  إلى الكشف الذايت عن المعرفة حيث يقةوم المعلةم هنةا بتنظةيم الحةدث الةدرامي

وتحةرتم أفكةار ،  ومتنوعةة،  ومنطقيةة،  لسلةالمتضمن المادة التعليمية بطريقة متس

وهذا المعلم المستخدم ألسلوب الدراما ،  الطلبة وتقدر دورهم التعبيرية والجسدية

 :والتي يمكن أن نجمل بعضها وهي،  عاييريف التعليم البد أن تتوفر فيه بعح الم

 

 : اجليد  معلم الدراما عايريم

لتعلةةيم البةةد أن تتةةوفر فيةةه بعةةح و المعلةةم المسةةتخدم ألسةةلوب الةةدراما يف ا

  :  التي يمكن أن نجملها بمايلي  عاييرالم

أن يكةةون صةةاحب خيةةال واسةةع بحيةةث يثيةةر خيةةال األطفةةال علةةى اإلبةةداع  -9

والتفكيةةر والمةةنظم وإيجةةاد الحلةةول المناسةةبة واتخةةاذ القةةرارات الناجحةةة 

  . والسليمة

رتكز على دراسة يقوم على االطالع بحيث ي،  أن يفهم األطفال فهما علميا -0

ويدرك وجهة نظرهم وعةدم ،  وأن يحرتمهم،  واضحة لسيكولوجية الطفل

  . االستخفاف هبم وبذكائهم
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أن تكةةون لديةةة القةةدرة علةةى إدارة الحةةوار والمناقشةةة بينةةه وبةةين األطفةةال  -3

ويسةتمع إلةى رأي ،  بأسلوب منفتح وذكي ومتبادل بحيةث ال يفةرض رأيةه

  .  عليه ل يف اتخاذ قرار يجمعوناألطفا

وما ،  وأن يعرف ما يثير انتباههم،  أن يكسب ود األطفال ويكون صديقا لهم -4

  . وما يدعو إلى الضحك بنخال ،  يحرك يف صدورهم مشاعر العطف

سةةةتخدام أسةةةلوب طةةةرح األسةةة لة وإثارهتةةةا وانتظةةةار ردود األفعةةةال أن ي -5

لةى ويثني على إجاباهتم ويطورها بحيةث يصةل إ،  واإلجابات من األطفال

  . الهدف الذي يتوخاه

أن يقةدم تمرينةا ،  مةثال أرادفةنذا  ،  أن يكون صاحب تفكير وأسلوب منظم -6

تتم مناقشة ما دار من نشاط درامي بينه فثم بعد األنتهاء منه ،  دراميا تعليميا

  . وذلك لتعمي  الوعي والتجربة،  وبين الطلبة

،  لمراقةةب مةةن بعيةةددور اويقةةوم بةة،  أن يةةدع مجةةاال متسةةعا دائمةةا لألطفةةال -7

ثم المشاركة ،  ويدخل يف الوقت المناسب فقط لتعليم أو شرح موقف معين

 .  الفعلية يف الفصل الدرامي مع الطلبة

 

 : الدراما يف الرتبية والتعليم

ويتفاعل من خالل النشاط ،تعني الدراما يف الرتبية والتعليم أن يتوحد الطالب

أحاسيسةه الفكريةة والعاطفيةة والجسةدية  الدرامي مع دور معين مستخدمًا جميةع

بحيث يكتشف المعلومة التعليمية بذاته أو بمساعدة زمالئه دون تعلمهةا ،واللغوية

 .بأسلوب تلقيني مباشر
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وتوظفةةه مةةن أجةةل ،  وتعتمةةد علةةى حةةب الطلبةةة الفطةةري للعةةب الةةدرامي

لتحقي  وسيلة مبدعة وخالقة بوصفها  وذلك باستخدام عناصر الدراما كافة ،التعليم

 .أغراض تعليمية

واستفيد منها بوصفها شكالً فنيًا منفصالً  وتطورت الدراما يف الرتبية والتعليم

 .يف العملية التعليمية

 التحقة  أهةداف ولهذا عمةد المختصةون المسةرحيون إلةى تأطيرهةا وتوظيفهةا

 .تعليمية

يف السةتينيات ( أوجسةتو بةوال ) وقد استخدم المختص المسةرحي الربازيلةي 

تقنيات الدراما وطرائقها إلحداث فعل التعلةيم والمعرفةة لةد  أوسةاط الفالحةين 

 .والفقراء يف الربازيل

ثم يعقب تقةديم المشةهد بوسةاطة الممثلةين مجموعةة مةن األسة لة بأسةلوب 

إلحداث التفاعل بين المتلقي وما يقدم يف المشهد من ،  والعصف الذهني،  الحوار

 .أو الهدف التعليمي أفكار وصواًل إلى إيجاد الحل

وقةةد اسةةتفاد مةةن هةةذه التقنيةةة المسةةرحية التعليميةةة المسةةرحيون الرتبويةةون يف 

وكةيفن ) و (دورثةي هيثكةوت :)مثةلالماضةي    بريطانيا يف السةبعينيات مةن القةرن

وقدما تجةارب ،  الدراما وسيطًا تعليميًا فاعالً  االلذين استطاعا أن يسخر( بولتون 

وأصةةبح مصةةطلح ،  المعةةايير لكيفيةة توظيفهةةا يف التعلةيمووضةةعا األسةس و،  غنيةة

 .الدراما يف الرتبية والتعليم معروفًا كأسلوب يف التدريس
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 : أهداف الدراما يف الرتبية والتعليم

 .تنمية االستخدام اللغوي عند الطالب من خالل المواقف المتعددة -9

 .تسهيل استيعاب المفاهيم -0

 .وإيجاد الحلول للمشكالت،مختلفةالتعامل مع القضايا والمسائل ال -3

 .وتعزيز اإليجابي منه،تقويم السلوك اإلنساين -4

وتحفيةزه إلةى الكتابةة والقةراءة والرسةم  فه الطالب سابقًارتشخيص ما يع -5

 .والمراقبة والبحث

 .تنمية القدرة على التعبير عن النفس بحرية -6

 .ارتمكين الطالب من االتصال مع الرفاق والبي ة المحيطة به والكب -7

 .ربط المعرفة بالحياة -8

 .تزويد الطالب بكثير من الخربات -1

 .توسيع مدارك الطالب وتفكيره بتوفير ُبعد جديد للمادة الدراسية -92

 .مساعدة بطي ي التعلم على التعلم والبحث -99

 .تعزيز الثقة بالنفس -90

 .إيجاد التعاون بين األفراد -93

 .إظهار مواهب الطلبة المختلفة -94

 .ط  والتعبيرتنمية مهارات الحركة والن -95

 .تنمية خيال المعلم والمتعلم وإبداعهما بوساطة الشكل الفني المستخدم -96

 .استثمار الدوافع الفردية لد  المتعلمين -97

 .المساعدة على تصريف طاقة الفرد الزائدة وتوظيفها وتحسين استثمارها -98
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 :األسس الفلسفية والسيكولوجية للمدخل الدرامي يف الرتبية

فلم يعد معيار حكمها على نجاحةه وتفوقةه ،  إلى المتعلم تغيرت نظرة الرتبية

ما اسرتجعه ودونه يف كراسة اإلجابة تلك   و،  بمقدار ما حفظته ذاكرته من معلومات

والتةي ،  التةي وضةعت معظةم التالميةذ يف قوالةب جامةدة متشةاهبة،  النظرة الضةيقة

لمدرسةة عبةارة عةن والتي جعلةت ا،  وقدراهتم العقلية،  سهمت يف إهدار طاقاهتمأ

 . مكان تذوب فيه شخصية التلميذ

تسةتخدم فيةه ،  والدراما التعليمية  هةي طريقةة وهنةج يتبعةه المعلةم والطالةب 

ومواقف ،  وروايات قصصية،  وحركات إبداعية،  عناصر الدراما الفنية من إيقاعات

 الموقف بما يكفل الدور االيجابي للطالب يف،  والعاب خالقة،  وتمارين نارتجالية

،  التعليمي من خالل إثارة التفكير لديه والبحث يف حل المشكالت واتخاذ القرارات

 . وتوظيف الحوار والمناقشة يف عملية التعلم

التي تعتمد على ،  وتستند فكرة الدراما يف التعليم إلى فلسفة المدرسة التقدمية

فالنجةاح الةذي ،  الةذايتوالممارسة والتعلم ،  الرتكيز على ميول المتعلم واهتمامه

ألن ،  يحققه المتعلم من خالل النشاط الذايت الذي يشجعه على االستمرار يف التعلم

 .النجاح يؤدي غالبا إلى مزيد من النجاح

وقد أشارت بعح الدراسات إلى أن معظم التالميذ يف مراحل التعليم األولى 

وهو ما ،  موسة ومرئيةيغلب عليهم التفكير الحسي المرتبط بأشياء وموضوعات مل

الذي يعتمد على تجسيد األحداث والشخصيات أمام ،  يتوافر يف المدخل الدرامي
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التي تساعد  على ،  باإلضافة إلى توافر عنصر الحركة،  التالميذ بصورة حية ملموسة

 . جذب انتباه التالميذ لمتابعة ما يدور أمامهم من أحداث

 

 :أنواع النشاط التمثيلي الدرامي

 :يفأهم أنواع النشاط التمثيلي الدرامي تمثل ت

ويعتمد على التمثيل التلقةائي للمواقةف التةي تشةتمل علةى :لعب األدوار  -9

ويتميةةز بقدرتةةه علةةى إبةةراز صةةورة حقيقيةةة للسةةلوك ،  العالقةةات اإلنسةةانية

 . والعالقات اإلنسانية

،  وهةو نمةوذج أو مثةال لموقةف مةن المواقةف الواقعيةة: الموقف التمثيلي -0

وتقةديم ،  وعلى كةل مةن يشةرتك يف التمثيةل  عليةه مواجهةة ظةروف معينةة

واتخاذ القةرارات ،  الحلول المناسبة للمشكالت التي تواجه هذا الموقف

 .المناسبة

وهةةي وسةةيلة لدراسةةة (: السوسةةيو درامةةا)تمثيليةةة المواقةةف االجتماعيةةة  -3

انب حيث يقوم المشاركون بتعرف الجو،  المشكالت االجتماعية المعقدة

 .المختلفة للمشكلة من خالل جمع المعلومات

ويعةةرف بأنةةه قةةدرة الفةةرد علةةى التعبيةةر عةةن األفكةةار : التمثيةةل الصةةامت  -4

حيث ،  واألحاسيس  عن طري  االتصال بحركات الجسم بدال من الكالم

،  وحركات وتعبيرات عضالت الجسم،  يعتمد على اإليحاء واإليهام والرمز

التةي يسةتطيع المعلةم أن ،  واأللعةاب التعليميةة وهناك الكثير من األنشطة

 .يصممها معتمدا على التمثيل الصامت



37  

 

الةذين ،  وتعتمد على العرائس التي يحركها الالعبةون: تمثيليات العرائس  -5

،  ولها تأثير قوي علةى الصةغار،  يختفون عن أنظار المشاهدين وراء  ستار

ومةن ،  ودون تعقيةدألهنا تعرب عن بعةح األفكةار والموضةوعات ببسةاطة 

 .وخيال الظل،  والعرائس ذات الخيوط،  العرائس القفازية: أنواع العرائس 

ويسةةتخدم فيةةه المالبةةس ،  وهةةي الةةنص الةةذي سةةب  إعةةداده: المسةةرحية  -6

 .والديكورات واإلضاءة وجميع األدوات الالزمة لعمل المسرحية

أو ،  طيرأو أسا،  ويدور حول موضوعات تاريخية: االستعراض التاريخي  -7

،  طويلةة مةن الةزمن اوفيه يختصر حقب،  وتقاليدها عادات  بعح الشعوب 

واللغةة ،  ويتميز بنمكانية إسهام أكثر من مادة دراسية يف تخطيطه كالتةاريخ

 . لتكون أقرب للواقع،  والرتبية الرياضية،  والرتبية الموسيقية،  العربية

أو ،  وعدم التقيد بةنص مكتةوب  ،وتتميز بالتعبير التلقائي: التمثيلية الحرة -8

ويقوم التالميةذ بتمثيلهةا بمالبسةهم العاديةة داخةل حجةرات ،  حركة معينة

ال  مةن ثةمو،  وتعتمد على معرفة التالميذ بالقصة معرفةة جيةدة،  المدرسة

 .يحتاجون إلى الحفظ والتدريب على التمثيل

،  جويعتمةد علةى محتةو  المنهةا(: مسرحة المناهج) يالمحتو  المسرح -1

،  بحيث يتم معالجة األجزاء المناسبة منه ليتم تقديمها على شكل مسرحية

مع مراعاة أن ،  أو على مسرح المدرسة،  يتم عرضها داخل حجرة الدراسة

يتم الربط بين الدراما ومحتو  المنهاج بوعي شديد من قبل المعلم ووفقا 

 .لمعايير محددة
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يحاول المعلم استخالصها من ،  نةوتعتمد على فكرة معي: الدراما اإلبداعية -92

ثم يبدأ التالميةذ يف إبةداع ،  أو طرحها عليهم من خالل المناقشة،  التالميذ

لةذا فهةي ال تعتمةد علةى وجةود ،  مواقف وشخصيات يف إطار هذه الفكرة

وتحةت ،  من خالل التالميةذ افالفكرة والموقف والنص يتم إبداعه،  نص

اإلبداعية بأهنا تساعد على انطالق التالميذ وتتميز الدراما ،  إشراف المعلم

 .ليعربوا عن مشاعرهم وأفكارهم دون قيود

من خالل استعراض هذه  األنواع للنشاط التمثيلي  يةربز دور منحةى مسةرحة 

المناهج يف تقديم المادة التعليمية المجردة للتالميذ  بشكل مشوق وجةذاب األمةر 

 .الذي يعمل على تحفيز الطلبة للتعلم

 

 :املعلم وعالقته باملدخل الدرامي

ويةتلخص . يعد المعلم من أهم الركائز يف عملية اسةتخدام الةدراما يف التعلةيم

وذلك من خالل استعداده لرتجمة أي ،  لتلقينادوره يف خل  مجاالت للتعلم وليس 

موضوع أو فكرة يراد تعريفها إلى أحداث وأفعال ذات داللة ومعان وإعطائها بعدا 

مجسدا ومساعدة الطالب يف اختيار وتخطيط شكل النشاط الدرامي وتحديد  إنسانيا

 ،  ثةةم العمةةل علةةى توظيةةف عناصةةر المسةةرح يف تطبيةة  النشةةاط الةةدرامي،  هدفةةه

ويف الختام على المعلةم تحديةد موقةف معةين يف النشةاط الةدرامي وتوجيةه أنظةار  

  .الطالب إليه



39  

 

أن يكةون قةد ،  ما يف التعلةيمويشرتط يف المعلم الذي يرغب يف توظيةف الةدرا

وأن ،  اشرتك يف دورة تدريبية متخصصة يف اسرتاتيجيات  الةدراما وطةرق توظيفهةا

وأن يكون محبا لألطفال ومحبا ،  يتصف بالفطنة والهدوء وقوة المالحظة والمرونة

ويحثهم على اإلبداع والتفكير ،  وأن يمتلك خياال واسعا ليثير خيال الطلبة،  للدراما

كما يشرتط فيه فهمةه لطبيعةة الف ةة التةي يتعامةل ،  نظم وإيجاد الحلول المناسبةالم

ليسةهل عليةه التعامةل معهةم ،  يستند إلى مراحل النمو المختلفة،  معها فهما علميا

،  علةى إدارة صةفهأيضةا  وينبغةي أن يكةون لديةه القةدرة ،  وإدراك وجهات نظةرهم

ون يشارك الطلبة  يف تمثيل ،  ل اآلراء معهموتباد،  ومناقشة الطلبة،  وإدارة الحوار

 .ليكون محفزا ومراقبا ومشاركا يف النشاط الدرامي،  دوار مختلفةأ

تعتمد الدراما التعليمية على حب الطالب  :الطالب وعالقته بالمدخل الدرامي

فاللعةب سةلوك فطةري وحيةوي ،  جل التعلمأالفطري للعب الدرامي وتوظيفه من 

وقةد تكةون مشةاركة ،  ن أسةلوبه يف التفكيةر وسةلوكه وعواطفةهيعةرب مةن خاللةه عة

،  أي لهم أدوار فعالة تتسم بالتلقائية،  الطالب يف الموقف الدرامي مشاركة متكاملة

المشاركتين  لتاوك( كومبارس)أن تكون مشاركتهم هامشية أو ثانوية ومن الممكن 

المجال لالكتشاف واتخةاذ وتتيح ،  هتدف إلى التعم  يف المادة التعليمية المجسدة

فالممثل يجسد ويتقمص ويحاكي الشخصية التي يؤديها ،  القرار بشكل محسوس

،  والتةةذكر،  والتصةةوير،  إلةةى جانةةب العمليةةات المعرفيةةة التةةي يقةةوم هبةةا كالتخيةةل

 .والتي يمارسها الممثل هبدف تمثيل الشخصية،  والتحليل،  والتفسير
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ئيةة المختلفةة حيةث يمةر اة مراحلةه النماوال بد من خالل حصة الةدراما مراعة

سنوات يف مرحلة اكتساب الخةربات اللغويةة والمهةارات (7-4)عمر  الطالب من 

ويعرب عما يدور يف داخله عن طري  اللعب ،  الحسية والحركية عن طري  المحاكاة

سةنوات فتنمةو ( 1-7)أما يف المرحلة الثانية التي تمتد من عمةر . الدرامي الفطري

،  وإقامة الحوار والعالقات مع الكبار،  الطفل من خالل التفاعل االجتماعي خربات

وبعةد سةن ،  عن أسلوب تفكيرهيعرب بواسا طتها ،  فيبدأ باتخاذ مواقف وسلوكيات

ويصةبح قةادرا علةى ،  التاسعة تتطور لديه عمليات المحاكاة والتفاعل االجتمةاعي

وتعةرب ،  رسم شخصية درامية خاصة بهويبدأ ب،  إعطاء الرباهين إلثبات وجهة نظره

 .عن كوامن نفسه

 :مقومات الدراما التعليمية ومكوناتها النظرية
،  تستند الدراما التعليمية إلى مجموعة من المقومات النظرية واألسس المنهجية

وتفعيلهةا ،  التي ينبغي االنطالق منها لتطبي  هذه الةدراما داخةل الفصةل الدراسةي

يف مؤسساتنا الرتبوية والتعليمية من أجل تحقي  الجودة الكمية بشكل مستمر ودائم 

 .والكيفية

يتحول المدرس يف الفصل الدراسي إلى مخةرج مسةرحي مةن خةالل توظيفةه 

عن طرية  تشةغيل اللغةة ،  سواء أكان لفظيا أم غير لفظي،  لخطاب تواصلي درامي

ن الممثلةةةين بينمةةةا التالميةةةذ يشةةةكلو. واسةةةتخدام الحركةةةات الهادفةةةة ، المعةةةربة

أما القسم ومصةطبته فهمةا بمثابةة الخشةبة . والمشاهدين الراصدين على حد سواء
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يف حةةين تشةةبه المقاعةةد والطةةاوالت والكراسةةي والصةةور المعلقةةة علةةى ،  حركيةةةال

 .الجدران ما يسمى بالتأثيث السينوغرايف

استخدام هذا النوع من المسرح التعليمي  على أوسةع نطةاق  ":ويمكن،  هذا

لما فيه ... بشكل يربط الطفل بمدرسته،  ديم مختلف المواد والمناهج الدراسيةلتق

 بحيث يكون ،  وللدور اإليجابي الذي يعطيه للطفل يف العملية التعليمية،  من تشوي 

  أي إنه طريقة لتعليم الموضوعات يف حين ،  مستخدما كطريقة للتعليم وقت ذ التمثيل

والتمثيل التلقائي الوسيلة التي يمكن عن طريقها أن ،  الدراما اإلبداعيةوعليه تكون 

بل كنجادة التمثيل ،  يصبح األطفال قادرين على استخدام التمثيل ال كوسيلة للتعليم

أو االقةرتاب مةن الموضةوعات ،  حتى يسةتطيع األطفةال فهةم التةاريخ والجغرافيةة

ب مةن نةوع آخةر يف وهبةذا الفهةم نقةرت،  العلمية أو تذوق القصص الدينية واألدبيةة

والةذي يعتمةد فيةه علةى األطفةال بعةد ،  هةو مسةرح المنهةاج،  المسرح المدرسةي

أو التمثيةل ،  الدراما اإلبداعية والنشاط التمثيلةي للطفةل ساطة إجادهتم للتمثيل بو

ألنةةه بةةدون هةةذه المرحلةةة اليمكننةةا اإلقةةدام علةةى تقةةديم مسةةرحيات ،  التلقةةائي

 ". المنهاج

بد للمدرس أن يحول دروسه إلى مشاهد ولوحات وحبكات فالوتأسيسا عليه 

،  ويختار لها المكان والزمان المناسبين،  أو خارجه،  درامية داخل الفصل الدراسي

لهم الرغبة يف التمثيةل والتقليةد مةن أجةل أداء المسةرحيات ممن ،  وينتقي التالميذ

نفةةوس األطفةةال التةةي تكةةون قريبةةة إلةةى ،  بعةةد أن يختةةار لهةةم النصةةو ،  ارتجةةاال
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كما ،  فتحق  لهم التسلية والمتعة والرتفيه. وميوالهتم وأهوائهم واتجاهاهتم النفسية

 .تنمي مداركهم المعرفية والتعليمية

واالبتعةاد عةن الغمةوض ،  والبد من تمثل البسةاطة يف أداء األدوار المسةرحية

ويكون ،  طفالتقريري مباشر قريب من عالم األ واستبدالهما بكل ماهو،  والتجريد

وعلى المدرس الكفء  .حسب مستواهم العمري وحاجياهتم النفسية واالجتماعية

مجموعةةة مةةن األسةةس لبنةةاء الوحةةدات الدراسةةية ومسةةرحتها مةةع تقةةديم  ":وضةةع

أي تقديم طريقة مالئمة ،  الخطوات الالزمة لتدريس الوحدات الدراسية الممسرحة

تجريةةب إمكانيةةة اسةةتخدام الخةةربة و،  لتةةدريس الخةةربات الدراميةةة داخةةل الفصةةل

،  إلمكانية تعرف مد  تأثيرهةا يف التحصةيل المعةريف،  الدرامية كأسلوب للتدريس

وذلةك مةن خةالل مجموعةة ،  والتفكير العلمي للتالميةذ،  ويف االتجاهات العلمية

واألطفال يدخلون المسرح ولكن ليس كمتفرجين . المقاييس المعدة لهذا الغرض

،  وإنما كمشاركين يف العمل المسةرحي،  ض من عروض األطفالأو مشاهدين لعر

ويستكشفون طبيعة المنهج الدراسي ،  يتلقون دروسهم،  من خالل هذه المشاركةو

ويكون . وينتقلون من مرحلة استظهار الدروس إلى مرحلة معايشتها،  المقرر عليهم

ولكةن ،  ولن نسميه مخرج العةرض. ومدرسهم معهم،  مسرحهم هو قاعة الدرس

ومةن خةالل هةذه الطريقةة يستكشةف التالميةذ مشةكالت . سنسميه مدرس الدراما

ثةم مناقشةة الموقةف ،  العالقات اإلنسانية عن طري  تمثيل المشةكالت يف مواقةف

وذلك فيما يتعل  ،  من خالل استخدام الخربة الدرامية كأسلوب للتدريس،  الدرامي

 .". لميباكتشاف المعرفة وتحقي  نمو التفكير الع
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التةي ،  يتبين لنا أن الدراما اإلبداعية أساسها تحويل المةادة المعرفيةة،  وهكذا

يتضمنها المنهاج أو الربنامج الدراسي السنوي إلى خربات تعليمية وتعلمية سةهلة 

أو كفايات ،  أو وحدات سلوكية واضحة،  وميسرة ومبسطة يف شكل أهداف إجرائية

يتمثل ،  لة إلى مستو  الصعوبة عرب وسيط فنيووضعيات تتدرج من مستو  السهو

أو ،  أو ممثال وراصدا،  التي يكون فيها التلميذ مرسال ومتلقيا،  يف الفرجة المسرحية

  .العبا ومتفرجا

 :وظائف الدراما التعليمية
إذ تسةاعد علةى توضةيح ،  من المعةروف أن للةدراما التعليميةة وظةائف كثيةرة

وإفةادة ،  والجمةع بةين التسةلية والتعلةيم،  وباتوتذليل الصةع،  الدروس وشرحها

وتحريةك الطفةل المةتعلم ذهنيةا ووجةدانيا وحركيةا لبنةاء ،  العقل وإمتاع الوجدان

كما . وتبادل األدوار الدراميةدروسه اعتمادا على ذاته عن طري  المحاكاة والتقليد 

التي ،  ابة الدروسوتفادي رت،  لدراما التعليمية يف الحد من الروتين والتكرارتسهم ا

كما تجنب المدرس سةلبيات . تجعل المتعلم منفعال وسلبيا غير فاعل وال مشارك

 .الطرائ  البيداغوجية التقليدية القائمة على التلقين والتوجيه

فالمسرحية التعليمية هتدف إلى الشرح والتفسير واإلرشةاد ،  ما سب يف ضوء  

دام المسةةرح أداة تعليميةةة مباشةةرة اسةةتخ ":وتلتجةةإ إلةةى ،  والتوضةةيح والتبسةةيط

،  التي استخدمتها الكنيسة لتفسير العقائد وشرحها للجمهور،  كالمسرحية اإلرشادية

وهذا ما شهدته العصور الوسطى حين وضعت العنصر التعليمةي يف خدمةة الةوعظ 

مسرحيات األسرار والخوارق المسرحية األخالقية  تعد  ولذلك. اإلرشادي الديني
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ولقةد كةان . رشادية تعليمية لتفسير عقائد الكنيسة وشرحها للجمةاهيرمسرحيات إ

والمسةرحية ... الهةدف مةن وراء ذلةك هةو تثبيةت عقيةدة الشةعب األمةي وتقويتهةا

التي يكون الهدف األساسي منها إدخال فكرة معينة يف ،  التعليمية هي تلك التمثيلية

 .أو اجتماعية،  سياسيةأو ،  والعادة أن تكون فكرة دينية،  أذهان الجماهير

وتسةهيل ،  فالهدف من الدراما التعليمية تلقين الخربات التعليميةة للمتعلمةين

وتقديمها لهم بأيسر السبل عن ،  الدروس الصعبة على التالميذ بكل بساطة ومرونة

وتشةةخيص ،  وتمثيةةل المواقةةف الصةةعبة،  طريةة  اللعةةب والمحاكةةاة واالرتجةةال

،  مع انفتاح تام على البيداغوجيا المعاصرة،  الحلول لهاالوضعيات الكفائية إليجاد 

وتمثل الطرق الفعالة الداعية إلةى الحريةة واللعةب واالكتشةاف واإلبةداع والةتعلم 

،  أي للةدراما التعليميةة وظةائف عةدة يمكةن حصةرها باختصةار يف التثقيةف. الذايت

،  والتبليةةةغ،  إلقنةةةاعوا،  والرتفيةةةه،  والتسةةةلية،  و اإلمتةةةاع،  واإلرشةةةاد،  والتوجيةةه

. ودعم المتعلم معرفيا وعالجيا وأخالقيا،  وتذليل الصعوبات الرتبوية،  والحجاج

كما أن هةذه الةدراما تعمةل علةى تنميةة مةدارك التلميةذ الذهنيةة والفنيةة والجماليةة 

 .ذوقه ووجدانه وشعوره النفسيب ىوترق،  والتعليمية

زد علةى ذلةك أهنةا . حةول الةديناميوالت،  كما تساعده على الحركة اإليجابية 

وتعلمه أيضةا العمةل ،  وضرورة االندماج داخل الجماعة،  تعلمه فلسفة االنضباط

،  واالنصهار يف الجماعة الصغر  والكرب ،  الدائم والمستمر يف إطار فري  تربوي

مع اإليمان بنجاح سياسة التسيير الداخلي داخل المؤسسة التعليمية من أجل تحقي  

 .ها الداخلي والخارجينجاح
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 املسرح التعليمي 

 من حيث املفهوم والنشأة وأهميته الرتبوية

 

المسرح هو شكل من أشكال الفنون يؤد  أمام المشاهدين ويشمل كل أنواع 

وهناك تعريف تقليدي للمسرح وهو إنه شكل ،  التسلية من السيرك إلى المسرحيات

وبا إلةى عةرض تمثيلةي علةى خشةبة الفن يرتجم فيه الممثلون  نصا مكت من أشكال

 هالمسرح اذ يقوم الممثلون عادة بمساعدة المخرج على ترجمة شخصيات ومواقف

 .التي ابتدعها المؤلف

أما المسرح التعليمي فيعرف على أنه هو الذي يكسب التالميذ خربات متعلقة 

مشاركة ويكون تعبيرا عن نمو إنساين طبيعي من خالل ،  بالمنهاج والحياة المدرسية

 . وإخراجه يالتالميذ يف كتابة العرض المسرح

بأنه تحويل المادة التعليمية إلى نص ( Anderson (2004ويعرفه اندرسون  

 حةواري يةؤد  أمةةام الجمهةور مةةن قبةل الطةالب  وفةة  القواعةد العامةةة مةن إعةةداد 

 . أهداف العملية التعليمية حق بحيث ت ها وإخراجالمسرحية وعرضها 

المفكةةرون والفالسةةفة منةةذ القةةدم رسةةالة المسةةرح األخالقيةةة وقةةد تنةةاول 

عن دور الرتاجيةديا يف نفةس  "فن الشعر"فقد تحدث أرسطو يف كتابه ،  والتعليمية

واسةتمر ،  حيث  يتمثل ذلك يف إحداث التغيير النفسي واألخالقي لديةه،  المشاهد

النهضة وحتةى  مفهوم الدراما والمسرح ودورهما التعليمي مرورا بالرومان وعصر

 ،  والثانيةةةة ترفيهيةةةة،  اليةةةوم بأهنمةةةا يحمةةةالن وظيفتةةةين رئيسةةةتين األولةةةى تعليميةةةة

 حيةةةةث أن الجانةةةةب الرتفيهةةةةي وسةةةةيلة محببةةةةة لنقةةةةل المضةةةةمون التعليمةةةةي

 . إلى نفس المشاهد
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 :تاريخ املسرح 
 :المسرح التعليمي يف فلسطين 

 دير كاثوليك يفيف  إذ كانت تقدم 9834ظهر المسرح البشري يف  فلسطين عام 

حيةث ،  دينية كما كان األمر عليةه يف القةرون الوسةطى بيت لحم عروض مسرحية 

ويرتةةدون مالبةةس ،  يشةةخص األطفةةال مختلةةف الشخصةةيات مةةن التةةاريخ الةةديني

األشخا  الذين يصوروهنم مما يالحةظ هنةا الةدور الةذي يلعبةه األطفةال يف هةذه 

اقتصرت علةى الطةابع الةديني األخالقةي أن المسرحيات يف البداية  ،  المسرحيات

إذ كان من تقاليد المدارس اختتام السنة الدراسية بحفالت تحتةوي علةى ،  البحت

واليوم أصبحت تعقد يف فلسطين ورشات عمل خاصة يف الدراما . النشاط المسرحي

فهنالك ،  كسياق تربوي وأصبحت هناك مراكز متخصصة للبحث والتطوير الرتبوي

م فعاليةات وأنشةطة 0226الذي نظةم يف مدينةة رام ايف يف مطلةع عةام  مركز القطان

تربوية ليوم دراسي تناول فيه تجارب تطبيقية عرضها حوالي ستون معلما ومعلمةة 

،  وتخللها حوارات ونقاشات حول األوراق المقدمة،  من جميع محافظات الضفة

المسةرح فية توظيف والذي كان تأكيدًا ملحوظًا من قبل معظم المشاركين على كي

دروس تتضمن المنهاج المدرسي يف سةياق مسةرحي وتقويم ،  والدراما يف التعليم

 .تمثيلي

م أصبح ظةاهرة شةائعة بةين 9148ولعل التنكر للمسرح يف مرحلة ما قبل عام 

حيث أنكةر بعضةهم ،  الذين حاولوا دراسة المسرح الفلسطيني،  المثقفين واألدباء

بةل حةاول الةبعح االّدعةاء بةأّن ،  وأنكر آخةرون أصةالته ، وجوده يف هذه المرحلة
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 . اليهةةود الةةذين وفةةدوا مةةن العةةراق ومصةةر هةةم الةةذين أسسةةوا المسةةرح الفلسةةطيني

 و رغم ذلك يؤكةد آخةرون أنةه قةد كةان هنالةك اهتمةام كبيةر بالمسةرح قبةل النكبةة

 كةةةةةةان عةةةةةةدد الفةةةةةةرق المسةةةةةةرحية يف القةةةةةةدس وحةةةةةةدها إذ،  م9148عةةةةةةام 

  .رحيةفرقة مس( 32)يفوق 

،  (اتيات و الستينيفرتة الخمسين)أما يف المرحلة الثانية التي تبعت النكبة األولي

ليدخل فيها الفلسطينيون مرحلة انعدام ،  فقد أشار الكثيرون إلي انعدام المسرح فيها

يبحثون عةن لقمةة العةيش وكسةاء البةدن وخيمةة ،  الوزن يف واقع اللجوء والشتات

سةةرح الفلسةةطيني بقيةةت متأججةةة تحةةت رمةةاد القمةةع ولكةةن جةةذور الم،  المبيةةت

منها ،  حيث بدأ المسرح الفلسطيني بالنمو والتطور يف كثير من المدن،  اإلسرائيلي

مسةرح  ىففي غزة قدمت عةروض مسةرحية علة،  إلخ......غزةو،  حيفا والناصرة 

وظهةر العديةد مةن الفةرق ،  ومسرح نادي موظفي وكالة الغةوث،  مدرسة فلسطين

 . التي نقلت صورة مجسدة عن معاناة شعبنا،  رحيةالمس

و قد كان للمسرح المدرسي الفلسطيني منذ العقد العاشر من القرن العشرين  

  :يف تحقي  األهداف التالية،  الدور الكبير

ونقلها إلي ،  التي قد تكون معقدة،  وتسهيلها تبسيط المعلومات والمعرفة -9

 . وجذابشائ  الطالب بأسلوب فني 

المسرح كأّن الطالب  ىتقريب األحداث التاريخية والثقافية وتشخيصها عل -0

 . يعايش األحداث الماضية أمامه
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التي ،  واألخالق والقيم العليا،  اتخاذ القدوة عن طري  تشخيص البطولة -3

 . كان عليها قادة التاريخ العظام

لسان تقويم لسان الطالب وتعويده على اإللقاء و إصالح عثرات النط  وال -4

 . وغير ذلك من عيوب النط ،  ومعالجة التأتأة والفأفأة

 .وتعويده لمواجهة الجمهور،  تنمية شخصية الطالب -5

 ىهتذيبه سلوكيًا عن طري  مشاهدته المشكالت االجتماعية مشّخصة علة -6

فيضةع الحلةول ،  هوالتي قد يعيشها يف بيتةه أومةع زميلة،  المسرح الرتبوي

وضع الحلول لمشكالته ومشكالت زمالئه  ىعلالمناسبة لها وبذلك يعتاد 

ويتفّهم بشكل أعم  أسباب المشكالت االجتماعية وعواقبها ويشارك يف 

 .حلها

 . فهم الحياة ىويزيد قدرته عل،  تنمية الذوق الفني الذي يهذب الطالب -7

 ىمعالجة بعح المشكالت االجتماعية التي البد للطالب من التعرف علة -8

 . ساس للتوعية االجتماعية والوطنيةعواملها ومسبباهتا كأ

 

  :ويستنتج مما سب  أهمية المسرح التعليمي يف التالي

قام المسرح المدرسي بدور رئيس يف مجال تةدريس الكثيةر مةن المنةاهج  -9

 . شكل جذاب محبببيقّدم المادة العلمية ألنه ،  الدراسية

جزءًا ال يتجزأ  دو يع،  دورًا رئيس يف مجال الرتبية والتعليمبالمسرح  يقوم  -0

 . من الخطط الرتبوية والمناهج الدراسية
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بحيث يعمل ،  يعد المسرح المدرسي من الركائز الرئيسة الرتبوية الحديثة -3

،  االطالع بدور ريادي يف تنشة ة األجيةال ىمن خالل برامجه المختلفة عل

 . وتزويدهم بالقيم

 :المسرح التعليمي يف مصر 

( 9718)الحملة الفرنسةية الةى مصةر عةام  مصر فن المسرح مع قدوم تعرف

يف مسرح ،  حين استقدم نابليون فرقة مسرحية للرتفيه عن الضباط والجنود الفرنسين

ومن الثابت  أن المصريين لم يقوموا ،  الذي أقامه يف حديقة األزبكية،  الجمهورية

( رة أبو نضا)م حين أسس يعقوب صنوع 9872بممارسة هذا الفن اال مع بداية عام 

أنه ومنذ : يضا أومن الثابت ،  "الخديوي اسماعيل "فرقته المسرحية بمباركة من 

كانةت هنةاك بعةح ( مسةرح يعقةوب صةنوع )قدوم الحملة الفرنسية وحتى ظهور 

امةا ،  العروض المسرحية التي كانت تقدم للجاليةات األجنبيةة التةي تقةيم يف مصةر

ن طرية  بعةح الهةواة مةن أبنةاء أو عة،  بواسطة فرق محرتفة تسةتقدم مةن الخةارج

 . الجاليات

فلم تعرفه مصةر ،  أو المسرح يف المؤسسات التعليمية،  أما المسرح التعليمي

حيةث شةاهد هنةاك المسةرح ،  من بعثته لفرنسا "رفاعة الطهطاوي "إال بعد عودة 

وعةةاد يناشةةد المعلمةةين لمفةةادة منةةه يف تةةدريب األطفةةال علةةى اإللقةةاء ،  المدرسةةي

 . تقرب المواد الدراسية من نفوسهم،  شائقة  ويف جعله وسيلة تعليمية ،  لوالتمثي

 "عبد ايف النديم"كان على يد  ،  لكن ظهور المسرح المدرسي الفعلي يف مصر

حيث أنش ت الجمعية الخيرية االسالمية ،  وكان ذلك يف اإلسكندرية(9871)عام 



52  

 

بتعلةيم "عبد ايف النديم "هتم فيها إقامة مدرسة ا: فعلته مشروع  وكان أول ،  هناك

 . وأخذ يدرب التالميذ على الخطابة والتمثيل،  اإلنشاء واألدب

أخذت شكلها الجةدي مةع ،  أن الحركة التمثيلية يف المدارس،  ويمكن القول

فةرق تمثيليةة ،  حيث تكونت يف كل مدرسة ثانويةة بالقةاهرة وغيرهةا،  9191ثورة 

وكانت غالبية هذه الفرق  تقدم مسرحيات ،  المدرسينيشرف عليها أحد الهواة من 

 . دون المستو 

أول مسرح يف المدارس المصرية بالمدرسة الخديوية  ىءم انش9103ويف عام 

وكان يقةدم مجموعةة مةن المسةرحيات  ،  مدرس التاريخ "محمود مراد "على يد 

 . لنقد األوضاع االجتماعية يف مصر

مسرحية يف احتفاالت بنهاية العام الدراسي كانت المدارس تقدم عروضها الو

وألهميةة النشةاط المسةرحي اسةتمر هةذا الوضةع ،  بوصفها مكافأة ممتعة للتالميذ

إلةى أن فةرض نفسةه كنشةاط رسةمي علةى ،  دون قوانين منظمة لةه،  لسنوات قليلة

لمنشةور اوظهرت أول أشارة رسمية لهذا النشةاط يف مصةر يف ،  اإلدارات والوزارة

والمنشور الوزاري ،  م9108لسنة (25 )وزارة المعارف برقم عن ي الصادرالوزار

 . م لتنظيم الحفالت  التمثيلية يف مدارس مصر9101لسنة  1رقم 

 :المسرح التعليمي يف الواليات المتحدة األمريكية 

يعود تاريخ توظيف المسرح يف المؤسسات التعليميةة يف الواليةات األمريكيةة 

ث بدأت أولى حركات الرتبية الحديثةة يف أمريكةا التةي قادهةا حي،  9816إلى عام 

 . جون ديوي
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التي تفرعت عنها منظمةة الطفةل ،  ومن ثم تأسست منظمة المسرح األمريكي

،  األمريكية وعملت هاتان المؤسستان على إدخال المسرح  الرتبوي إلى المدرسةة

،  مةن الجامعةاتوالمسةرح الرتبةوي يدرسةان يف كثيةر ،  وقد أصةبح مسةرح الطفةل

يوجد بناء ضخم للفن ( هارفارد)ففي جامعة ،  وتمنح فيهما الدرجات العلمية العليا

يف جامعة  ىءمسرح اللغات الذي أنش ويعدفيه مسرح ومشغل ومكتبة  ،  المسرحي

التي ألحقت يف المدارس يف هذا ،  م من أول المسارح9105عام (نورث ويسرتن)

جامعة  وكلية تدرس  مقررات متنوعة  352كان أكثر من ات  يويف الثالثين،  المضمار

وتقدم انتاجا مسةرحيا واحةدا كةل عةام ،  وتعليم المسرح،  حول المسرح التعليمي

التي تقوم هبا الفرق الخاصة األهلية للمدارس ،  بجانب بعح الزيارات،  على األقل

يعةرض ،  وورش عمةل،  وتدريب معلمي المسةرح هبةا يف حلقةات تدريبيةة صةيفية

كما شهد النصف األخير من القرن ،  طالب المدارس الثانوية نتاجها المسرحي على

 طورا هائال وملحوظا يف توظيف أنشةطة المسةرح والةدراما يف المةدارس تالماضي 

يف  مأ،  ضمن المقررات الدراسية كالدراما اإلنجليزية مةثالأكان  سواء ،  وتدريسها

 دعةم  إلةى  م9165لحكومة الفيدرالية عةام  ممادفع،  مساعدة المقررات األخر 

لتحتةل ،  هذه الحركات واألنشطة المرتبطةة بالمسةرح ماديةا علةى مسةتو  الةوطن

وتصةبح ،  مكاهنةا يف العمليةة التعليميةة،  والمسةرح والةدراما خاصةة،  الفنون عامة

 . الدراما واحدة من المصادر الرئيسة للمعرفة

 اال أنات لألزمة االقتصادية المالية يالثينوعلى الرغم من تعرض أمريكا يف الث

جامعةة وكليةة 352وكةان أكثةر مةن ،  يف المؤسسات التعليميةأزداد نشاط المسرح 
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وتقةدم إنتاجةا ،  وتعلةيم المسةرح،  تدرس مقررات متنوعة حول المسرح التعليمي

التي تقةوم هبةا الفةرق الخاصةة ،  وبجانب بعح الزيارات،  مسرحيا واحدا كل عام

وورش ،  للمدارس وتدريب معلمي المسرح هبا يف حلقات تدريبية صيفية،  هليةاأل

 . يعرض نتاجها على طالب المدارس الثانوية،  عمل

 :األهداف الرتبوية للمسرح يف الواليات المتحدة األمريكية 

يعمل المسرح على إثةراء العمليةة التعليميةة مةن خةالل مشةاركة الطةالب  -9

 . رحية عقليا وعاطفياوتفاعلهم مع العروض المس

ليسةةتطيعوا ،  اإلعةةداد الثقةةايف  والعلمةةي للطةةالبعلةةى يسةةاعد المسةةرح  -0

حيةث إن ،  داثحةفهةو وسةيلة لتجميةع األ،  مواجهة الواقع والتأقلم معةه

 . التمثيل المسرحي مرتبط بالحياة

معايشةةة الظةةروف واألحةةداث يف ظةةل علةةى ،  يسةةاعد المسةةرح الطةةالب -3

 . المشاعر األخالقية تجاه اإلنسانية ينميو،  التنظيمات الكرب 

تتبوأ أصبحت ،  وخاصة فن المسرح،  تؤكد رسالة المسرح على أن الفنون -4

صار جزءا ،  وأن تدريس الفنون للجميع،  جزءا حيويا من حياة كل شخص

 . من التعليم يف أمريكا

 

 :األهداف التعليمية للمسرح يف الواليات المتحدة األمريكية 

يحقة  اسةتفادة ،  ح كوسيلة ومنهةاج يف العمليةة التعليميةةاستخدام المسر -9

 . كبيرة من وسيلة طبيعية متسقة مع الطبيعة اإلنسانية
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الةةى ،  اسةةتخدام المسةةرح بطريقةةة بنةةاءة يف تعةةديل السةةلوكيات الخاط ةةة -0

التةي تةدور علةى خشةبة ،  مةن خةالل األحةداث،  سلوكيات مرغوب فيها

 . المسرح

ويزيةةةد مةةةن حماسةةةهم يف اكتسةةةاب ،  المسةةةرح يعمةةة  اهتمةةةام الطةةةالب -3

مةةع ،  أو الحةةدث خةةالل فةةرتة تاريخيةةة معينةةة،  المعلومةةات عةةن المكةةان

 . إشراكهم يف حل المشكلة عقليا ووجدانيا

 :المسرح التعليمي يف انجلرتا 

،  م9198بدأ توظيف المسرح داخل المؤسسات التعليمية عام ،  أما يف إنجلرتا

يم أعمال مةن مسةرح شكسةبير داخةل مةدارس بتقد( بن جريت )حيث قامت فرقة 

التةي تقةدم عروضةها لألطفةال ،  الفةرق المحرتفةة ثم أعقبها ظهور عدد من،  لندن

كمةا ،  م9107عةام ( فرقة المسرح االسةكتلندي لألطفةال )مثل ،  داخل المدارس

: والتي من أبرز أهةدافها ،  م9121ت المؤسسة الربيطانية لمسرح الطفل عام  أنش

وتقةديرهم ،  وتشةجيع تةذوق األطفةال،  طفل من خةالل الةدراما والمسةرحتربية ال

هتمةةام المجتمةةع هنةةاك بأهميةةة المسةةرح يف التنشةة ة والرتبيةةة الو،  لفنةةون المسةةرح

يوجههةا الةى ،  والتعليم للصغارنجد التلفزيون المحلي يخصةص بةرامج أسةبوعية

بجانةةب ،  علةيمالمسةرح يف التسةتخدام اكيفيةة : معلمةي المسةرح يشةرح لهةم فيهةا 

المجةةالت والةةدوريات المتخصصةةة يف مجةةال مسةةرح الطفةةل والمسةةرح التعليمةةي 

التةي تتنةاول  ،Internet بجانب المواقع المتعددة يف شبكة المعلومات  ،  خاصة

وجةود العديةد مةن الفةرق ،  اال أن الظاهرة الالفتة للنظةر هنةاك،  المسرح التعليمي
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مسرحة المناهج خاصة والتي تعرف اختصارا وب،  الخاصة بالمسرح التعليمي عامة

هةي فةرق و Theatre in educationأو فةرق المسةرح التعليمةي   T.I.Eبةال 

من خالل ورش عمل ،  تقوم بنعداد عدد من المسرحيات التعليمية كل عام،  محرتفة

وعةةدد مةةن ولقةةاءات تةةتم بةةين المسةةؤولين عةةن اإلنتةةاج والتةةأليف واإلخةةراج هبةةا 

للتعةرف علةى أهةم ،  والتالميةذ يف بعةح االحيةان،  واد المختلفةالمدرسين يف الم

سواء ما يرتبط هبا بالمجال الدراسي أو ،  القضايا واألفكار التي تشغل بال التالميذ

 . بالقضايا العامة

تقةدم مةن خةالل عةروض ،  ويتم إعداد هذه الموضوعات يف إبداعات دراميةة

الةذين قةد يشةارك بعةح مةنهم يف ،  مسرحية بسيطة داخل المةدارس أمةام التالميةذ

لعرض أعمالهةا التةي ،  وتنتقل الفرق يف جدول زمني محدد بين المدارس،  العمل

 . ترتبط بالمراحل العمرية المختلفة

داخةل القاعةات أو ،  كما تعتمد على األسلوب البسةيط يف عةرض مسةرحياهتا

التي ،  سرح لعروضهاونادرا ما تستخدم خشبة الم،  ت التعليميةسااألفنية يف المؤس

من خالل الحةوار الةذي يةدور ،  تعتمد على المشاركة الفعالة للتالميذ المشاهدين

 . مابين المسرح والممثل
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 : وتتحدد فلسفة هذه الفرق يف 

اهتمامةه بعمليةة التعلةيم مةن : إن الشرط الجوهري للمسرح التعليمي هو  -9

التةي تةر  أن عمليةة  ، للنظريةات الحديثةة يف التعلةيموفقا ،  خالل الخربة

علةى متابعةة ( T.I.E)لذلك تحةر  فةرق ،  التعليم عملية ذات اتجاهين

 . لالستفادة منها يف إعداد برامجها،  أحدث نظريات الرتبية وعلم النفس

حتةى ال ينصةرفوا عةن ،  االهتمام بتقديم موضوعات تثير اهتمام الطةالب -0

 . متابعة الربنامج

وجود نوع من العالقة الطيبة بينها وبةين العمل على T.I.E)  )على فري   -3

 . ويتم ذلك من خالل أكثر من زيارة للمدرسة،  المدرس و الطالب

ومحتو  التواصةل ذو ،  أن المسرح التعليمي وسيلة للتواصل مع الصغار -4

يتحدد ارتقاء األطفةال ومسةتو  ،  فمن خالل هذا التواصل،  أهمية  بالغة

. ومثيةةرة لهةةممهمةةة الفريةة   دهايعةة النقةةاش والتحةةدي العقلةةي يف قضةةايا

 :سلوهبم يف العمل يف أويتلخص 

و ،  إعداد الربامج من خالل التعاون بين الفرق المسرحية المحرتفة -أ 

ومةا يقدمةه الممثلةون هةو نتيجةة لمسةاهمة ،  مجموعة من التالميةذ

 . التالميذ بأفكارهم

كةةروا تفقةةد اب،  التقتصةةر عةةروض هةةذه الفةةرق  علةةى قاعةةة الةةدرس -ب 

ينقل اليها التالميذ بالحافالت فيما ،  يب لتقديم عروض خارجيةأسال

 . يشبه الرحالت
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 . تربوية،  تصميم الربامج لتحقي  أهداف فنية -ج 

 . تلميذ يف كل مرة 022اليزيد عدد الجمهور عن  -د 

ال يقتصر الربنامج المقدم من خالل الفري  على مادة دراسية معينةة  -ه 

وأي موضوع ،  ررات بالمنهجبل تشتمل كثيرا من المق،  دون أخر 

شرط أن يتناسب مع خصائص المراحل العمريةة للتالميةذ ،  تربوي

 . الذين ستقدم لهم

يسةةود فريةة  العةةاملين يف بةةرامج المسةةرح التعليمةةي روح الةةرتابط  -و 

وتحمةل المسةؤولية يف ،  واإلبداع فيما يبدعونه من أسةاليب حديثةة

 ، ن وضةةع األفكةةارمةة ءابةةد،  تنفيةةذ الةةربامج يف مراحلهةةا المختلفةةة

 لةةةةةةذلك يعةةةةةةرف،  بتصةةةةةةميم العةةةةةةرض المسةةةةةةرحي انتهةةةةةةاء و 

المعلم ألنه يؤدي وظيفةة المعلةم مةن خةالل \عضو الفري  بالممثل

 . دور الممثل

 يعتمةةةةد برنةةةةامج المسةةةةرح التعليمةةةةي علةةةةى مشةةةةاركة التالميةةةةذ  -ز 

 او مةةةةةةةن خةةةةةةةالل،  مةةةةةةةن خةةةةةةةالل بعةةةةةةةح األدوار،  يف األداء

 . المشاهدة اإليجابية

سةواء  وعراقتةه  ن العرض الساب  هو أصالة المسرح التعليمةيإن المالحظ م

 .الدول العربية مأكان هذا يف الدول األوربية أ
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 :املفهوم واألهداف العامة ملنحى مسرحة املناهج 

عملية تحويل المناهج والمقررات الدراسية :تعرف مسرحة المناهج  على أهنا  

لقيم الرتبويةة والجماليةة عةن طرية  إلى مسرحية تعرب عن األفكار والمعلومات وا

،  الذي يدور بين الشخصيات بأسلوب جذاب متناس  الشكل والمضمون،  الحوار

 .محتويا على عنصري المتعة والفائدة

،  ويقوم هذا األسلوب على تقديم المواد الدراسية بأسلوب محبةب للطةالب

ملبيا ،  ضيا لنفسهمر،  استيعابه ويكون الطالب فيه مشاركا ومشاهدا عليهم  يسهل

 . لحاجاته ورغباته

وسةيلة تربويةة تعليميةة ناجحةة مةن خةالل مةا  وبما أن المسرح المدرسي يعد

فننه األسلوب األمثل لتقديم المادة ،  يقدمه من عناصر العرض المسرحي المختلفة

التي يستخدمها المعلةم يف ،  الدراسية للطالب إضافة لألساليب التعليمية األخر 

وينقةل خةربات مختلفةة مةن خةالل مةا يقدمةه المةؤدون مةن معلومةات ،  التدريس

ومواقف تربوية تسةاعد علةى تكامةل شخصةية المةؤدي ،  وخربات تعليمية متنوعة

والمتلقي  وإكساهبم المهارات المختلفة التي تجعلهم أفرادا نافعين متفةاعلين مةع 

 .مجتمعهم

،  يف أذهان الطةالب ن عملية مسرحة المناهج تعمل على ترسيخ المعلوماتإ

وقد ثبت علميا بأن ،  وتوضيح المفاهيم المختلفة،  وتصحيح المعلومات الخاط ة

،  التعليم عن طري  الوسائل الحسية والبصرية أجد  وأكثر استيعابا من قبل الطالب

ويمكن من خالل هذه العملية تحقي  أهداف تربوية وتعليمية  واجتماعية ونفسية يف 

 .المتلقي على السواءشخصية المؤدي و
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 :أهداف عامة ملنحى مسرحة املناهج  تتمثل يف األتي

والكشف عن ،  والتذوق الفني،  مثل تنمية الوعي المسرحي،  أهداف فنية -9

 . المواهب  المسرحية عند التالميذ وتنميتها

والتعةود علةى ،  واسةتيعاهبا تسهيل فهم المادة الدراسية : أهداف معرفية -0

يف  وتثقةيفهم  وصةقل الطةالب،  وااللتزام بقواعةد اللغةة،  النط  السليم

 . الفنون المسرحية

والتدرب ،  تنمية بعح الجوانب األخالقية والدينية: مثل ،  أهداف تربوية -3

،  علةةى التعةةاون والعمةةل الجمةةاعي وروح التنةةافس الشةةريف بةةين الطلبةةة

ة يف شتى وتقديم نماذج من القدوة  الحسن،  وتنمية االنتماء وحب الوطن

وتنميةةةة المهةةةارات والمفةةةاهيم األساسةةةية واالتجاهةةةات ،  المجةةةاالت

 .االيجابية المتعلقة يف المنهاج

 

 :فوائد املسرح املدرسي

 : هناك عدة فوائد للمسرح المدرسي تتمثل يف 

  : مجال الصحة النفسية: الفائدة األولى  

واكتساب الطفةل   ،التمثيل يف حد ذاته من وسائل العالج النفسي المهمة  ديع

الصةحة النفسةةية السةةليمة يجعلةةه يسةةتطيع مةةن خةةالل ممارسةةته ومشةةاركته فةةي 

ويكتسةب ،  النشةةاط المسةةرحي التغلةب علةى حةاالت االنطةواء والخجةل والتةردد

 .التحكم يف االنفعاالتوبةذلك الثقةة بةالنفس والقةدرة علةى إ زالة التوتر النفسي 
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 :ائدة الثانية يف المجال االجتماعي الف

،  يف مساعدة الطفل على التكيف االجتماعييقوم المسرح المدرسي بدورمهم 

 بمةةةةةا يحصةةةةةل عليةةةةةه الطفةةةةةل مةةةةةن متعةةةةةة ونشةةةةةاط ،  والتكيةةةةف المدرسةةةةةي

 والمجتمةةةع ،  فيةةةةزداد انةةةةدماجا فةةةةي المجتمةةةع المدرسةةةي،  ومةةةةرح وتفةةةةاؤل

 .المحيط به والحياة

  : تنمية المواهب الفنية: -الثالثة  الفائدة

بةةل ،  وليس معنةى ذلةك أنةه قةةد بةةدأ قبلهةةا،  ن المسرح هو أدب الفنحيث أ

،  وألنةةةةه ال يةةةةزال يحتضةةةةن الفنةةةةةون جميعةةةةا،  ألهنةةةا قةةةد خرجةةةت مةةةةن عباءتةةةةه

 والممثلةةين كعناصةةر بشةةرية يف،  إنةةةةه أدب المسةةرحية كةةنص،  قةةةةديمها وحةةةةديثها

 . المسرحية وكافة العناصر األخر 

  :- مجال تنمية المهارات: -الفائدة الرابعة 

يتطلةةةب جهةةةودا مختلفةةةة فةةةي مجةةةاالت ،  كعمةةل جمةةاعي،  إن المسةةرح

يةةؤدي بالضةرورة إلةى اكتسةاب الطفةل العديةةد مةةةن المهةةارات الفنيةةة ،  متعةةددة

 .القدرة على التصرف السليم يف الوقت المناسب واليدويةة والعقليةة  واكتسةةاب

 : يف مجال اللغة: -الفائدة الخامسة 

وتتفةتح أمامةه ،  ثروة لغوية كبيرةمن خالل المسرح المدرسي   يكتسب الطفل 

،  والقةةدرة علةةى التعبيةةر السةةليم،  ومةةا فةةي تعبيراهتةةا مةةن جمةةال،  أسةرار اللغةةة

ب مهةارات لغويةة عديةدة مةع القةدرة علةى الةتحكم فةي واكتسةا،  والنطة  السةليم
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والنهوض بالذوق األدبي والتعبير الحةر ،  الصةوت ومخةارج الحةروف الصةحيحة

 .الصادق

 : المجال الرتويحي: -الفائدة السادسة 

على متعة ترويحية نفسه  إن األطفال المشرتكين يف التمثيل يحصلون يف الوقت 

،  الجةو العةام يف المدرسةة جةوا مةن السةعادة والبهجةة ىضةفي علةكما أنةه ي،  كبيرة

 .ويكسر حدة الملةل والحياة الرتيبة داخل المدرسة

 : المجال التثقيفي : الفائدة السابعة 

ال بالنسةةةبة ،  المسةةرح المدرسةةي يلعةةب دورا هامةةا فةةي المجةةال التثقيفةةي

بةل بالنسةبة لكافةة أبنةاء المدرسةة ،  بللمشةةرتكين فةةي تقةديم المسةرحيات فحسة

 .الةذين يحضةرون العةروض المسرحية

 :  مجال النواحي التعليمية: -الفائدة الثامنة   

وبحيةث يكةون التمثيةةل ،  يساعد علةى ربةط المةواد الدراسةية بعضةها بةبعح

ةةةى اسةةةتيعاب وسةيلة فعالةة لتبسةةيط المةةنهج الدراسةةةي ومسةةةاعدة التالميةةةذ عل

وهكةذا يكةون بةين ،  الةةدروس بطريقةةة فعالةةة غيةةر تقليدية أساسها مسرحة المناهج

يةتم عةن طريقهةا تحويةل المةادة الجافةة ،  أيةدي المعلمةين وسةيلة تعليميةة متميةزة

 .يمكةن اسةتيعاهبا بسةهولة ويسةر،  إلةى مةواد سلسةة

 

  



63  

 

 : وس املنهاج املدرسيالطريقة املتبعة يف مسرحة در

 :تتمثل الطريقة المتبعة يف مسرحة دروس المنهاج المدرسي بالخطوات األتية

 .اختيار الدرس المراد مسرحته -9

 . تحديد األفكار الرئيسة التي يحويها الدرس -0

والتي البد مةن معالجتهةا ،  تحديد المعلومات األخر  المتعلقة بالدرس -3

 .من خالل هذه الدروس

ملةةة بةةالظروف الخارجيةةة والتاريخيةةة المحيطةةة بالموضةةوع اإلحاطةةة الكا -4

 .والتأكد  من صحة المعلومات

 . إعداد القصة المناسبة التي تحوي هذه األفكار والمعلومات -5

تحديد الشخصيات وحوارها المناسةب للمةرحلتين  الدراسةية والعمريةة  -6

 .للطالب

 .يةمراعاة عناصر التشوي  واإلهبار والخيال أثناء كتابة المسرح -7

 .مراعاة اللغة العربية الفصحى المناسبة للمخزون اللغوي عند الطالب -8

 . مراعاة المراحل الدراسية والعمرية وخصائصها أثناء عملية الكتابة -1

 . مراعاة قواعد الكتابة المسرحية وأصولها -92

مراعاة اسةتخدام أشةكال مسةرحية مثةل خيةال الظةل أو الةدمى المتحركةة  -99

ستخدام عناصر اإلخراج المسرحي حتى يظهر ا. المناسبة لطبيعة الدرس

 .العرض المسرحي بصورته المثلى
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 :وهناك عناصر تكميلية لعرض الدرس الممسرح وتشتمل على 

الملحقةات  واألقنعة والمكياج  واإلضاءة  والموسيقى  والمالبس والديكور 

رف ويعة،  أما البناء الدرامي  فهو اإلطار المرجعي لكل عمل مسةرحي،  المسرحية

،  يف موقةةف أو حةةدث أو موضةةوع( الفكةةرة)أنةةه عمليةةة صةةياغة المقدمةةة المنطقيةةة ب

ويتصاعد هذا الفعل يف تسلسل ،  (الشخصيات)يتضمن صراعا بين إرادتين أو أكثر 

،  حتى يصل إلى ذروته،  من خالل تفاعل أطراف الصراع( الحبكة)منطقي  ألجزائه 

 :وهي  عناصر البناء الدرامي لحويحسم لصا

 :الفكرة -9

عند تحويل مادة تعليمية إلى نص درامي يجب االهتمام بةالفكرة أو المفهةوم 

 . التعليمي األساسي الذي يريد الكاتب تبسيطه وشرحه للمتلقي

 : الموضوع -0

وهو الحدث العام الذي يحاول الكاتب من خالله عرض الفكرة بشةكل غيةر 

كل الموضةوع مسةاويا وينبغةي أن يكةون الحةدث الةذي يشة،  مباشر أمام التالميةذ

 . وشارحا للفكرة

،  ولعل المسرحية التي تصلح لألطفال هةي المسةرحية ذات الحةدث البسةيط

،  والمكان،  الزمان: الذي يلزم بالوحدات الثالث،  الذي يمثله المسرح األرسطي

التةي تجعلةه ال ،  والحدث ويشد الطفل من خالل المنطقية الفنية للحدث البسيط

 . ري للمسرحيةيفقد الخط الفك
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 :الحبكة -3

وبنائها وربطها ببعضها ،  هي التنظيم العام لمجر  األحداث يف النص الدرامي

ويشتمل النص الدرامي علةى ،  البعح هبدف إحداث تأثيرات فنية وانفعالية معينة

،  (الحبكة البسةيطة ) والوسط ،  البداية : وهي،  يتضمن الفعل،  ثالثة أجزاء رئيسة

 .(المركبة)دة والحبكة المعق

 : الشخصيات  -4

ورسةم األحةداث التةي تتطةور لخلة  ،  وهي التي يقوم عليها الفعةل الةدرامي

أن الشخصةية الدراميةة ،  سلسلة  متتابعة من خالل الحةوار واألداءات المتصةارعة

،  كما أن لكل شخصية يف السياق الدرامي هدفا تسعى إلى تحقيقه،  شيء ينفرد بذاته

 . ة ينتهي الموقف الدرامي بتحقي  الهدفومن الناحية الفني

الشخصية وسيلة الكاتةب إلةى ترجمةة الفكةرة يف المةادة التعليميةة  إلةى د وتع

،  فهذه الشخصيات بأقوالها وأفعالها تسةهم يف توصةيل الفكةرة وترسةيخها،  حركة

  .والنفسةي،  واالجتمةاعي،  الجسةماين:ويتضح ذلك مةن خةالل أبعةاد الشخصةية 

وتخلة  ،  فهي التي تدفع األحداث،  ولى الشخصية المحورية القيادةوينبغي أن تت

 .الصراع بينها وبين الشخصية  المعارضة لها

ويجب أن يحسن الكاتب رسةم الشخصةيات الثانويةة بحيةث تسةهم يف إثةراء 

ويراعى وجود الحس الفكاهي يف بعح الشخصيات لخل  نوع ،  العمل المسرحي

بة لمسرح الطفل يفضل وضةوح الشخصةية يف لغتهةا وبالنس،  من التشوي  والمتعة

 ،  لهةةةةةةا وظيفةةةةةةة واضةةةةةةحة،  ن تكةةةةةةون الشخصةةةةةةية مقنعةةةةةةةاو،  وتصةةةةةةرفاهتا
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 وأن تكةةةون لكةةةل شخصةةةية سةةةةمة ،  حم المسةةةرحية بالشخصةةةياتدوأن ال تةةةز

 . تميزها عن غيرها

 :الصراع  -5

فكل الحركةات واإليمةاءات واألقةوال ،  الصراع هو نبح المسرحية وروحها

الذي يدفع بالصراع ،  هبا الشخصيات المعارضة يتولد عنها الشد والجذب التي تقوم

الةذي يشةتد ،  ويعد الصراع المتطور أفضةل أنةواع الصةراع،  المتصاعد إلى الذروة

ومن ثم الوصةول إلةى ،  وينمو من أول نقطة يف المسرحية إلى أن يصل إلى الذروة

ومةن . رهةا حتةى لحظةة النهايةةالتي تتولد من نمو األحةداث  وتطو،  لحظة التنوير

ويرغب الطفل المتلقي يف ،  خالل الصراع يمكن للمؤلف أن يقدم الفكرة التي يريد

 .ويحق  له المتعة والفائدة،  وينفره من الشر،  الخير

 :الحوار  -6

المستخدمة عن طري  الشخصيات لتوصيل ( المنطوقة)وهو اللغة المسموعة 

ويفضةل يف اللغةة ،  وار حسةب نوعيةة المتلقةيويصاغ الح،  أفكارها إلى  اآلخرين

استخدام أقةل عةدد مةن )واالقتصاد ،  التكثيف: الدرامية لمنحى مسرحة المناهج 

ويفضل أن يرتبط الحةوار بسةمات ،  (الكلمات للداللة على أكرب عدد من المعاين 

تنمية اللغة الفصيحة السةهلة القريبةة مةن يف الشخصية وأبعادها وتسهم المسرحية 

 . اقع الطفلو

وهناك عناصر تكميلية تثري العةرض المسةرحي ال يمكةن إغفةال أهميتهةا يف 

- :والتي تتمثل يف وإخراجه  تكامل إعداد النص المسرحي 
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 :الديكور -9

ومةن خةالل إضةفاء نةوع مةن ،  وهو فن تصميم المشهد على خشةبة المسةرح

وان ،  مسرحيةويفضل أن يتناسب مع أحداث ال. المصداقية على أشياء غير حقيقية

أو باسةةتخدام األثةةاث ،  يكةةون بسةةيطا ومعتمةةدا علةةى األشةةياء المتةةوفرة يف البي ةةة

 .المدرسي

 :المالبس  -0

،  وهي مةن أهةم العناصةر التةي تةوحي بموضةوع المسةرحية وزماهنةا ومكاهنةا

 لذا يفضةل االسةتعانة بجهةود مصةممي األزيةاء والمالبةس ،  ومالمح كل شخصية

 . وخرباهتم

 :المكياج  -3

،  ورسم الصفات الشكلية لكةل شخصةية وعمرهةا،  وهو فن التجميل والتنكر

التي ،  ويكثر استخدام المكياج يف تغيير مالمح الوجه  بحيث يتناسب مع الصفات

 ويهدف إلى إكساب الوجه تعبيرا يعكس حالة نفسية معينة،  رسمها الكاتب

 : اإلضاءة  -4

،  تشمل كافة أنحاء المسرح،  ةوينبغي أن يجهز المسرح بنضاءة كهربائية معقد

 ، أو زاويةةةة معينةةةة،  وهةةةي تلعةةةب دورا سةةةيكولوجيا برتكيزهةةةا علةةةى شةةةخص

 ،  وتسةةةاعد علةةةى جعةةةل تمثيةةةل الةةةنص والطبيعةةةة والجةةةو المعنةةةوي محسوسةةةا 

 .بالنسبة للمشاهد
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 :الموسيقى  -5

وتخلة  جةوا مةن ،  وإثارة خيةال التالميةذ،  وتساعد على التفاعل مع العرض

والتةذوق الفنةي الجمةالي ،  وتطور األذن الموسيقية،  ثناء العرضالمرح والمتعة أ

 . وللموضوع والحدث،  لديهم بشرط أن تكون مالئمة للمرحلة العمرية

 

 :معلم الدراما معايري 

ويتلخص دوره يف خل  مجال ،  معلم الدراما ركيزة من ركائز الدراما التعليمية

وذلةك ،  مشاركة طالبه يف عملية الةتعلمواستعداده الدائم ل،  للتعلم وليس للتلقين

لرتجمة موضوع أو فكرة النشاط الدرامي المراد التعرف عليها الى أحداث وأفعال 

 . ذات دالالت  ومعان إلعطائها بعدا إنسانيا مجسدا

 

 : ومن هذه املعايري 

وتحديةد وتخطيطةه  اختيةار شةكل النشةاط الةدرامي علةى مساعدة الطالب  -9

 . هدفه

ومةن هةذه ،  توظيف عناصر المسرح يف تطبي  النشاط الةدراميالعمل على  -0

 :العناصر 

 . تحديد موقف معين يف النشاط الدرامي وتوجيه انظار الطالب اليه -

وهةةو ترقةةب الطةةالب يف النشةةاط الةةدرامي نتةةائج مةةا يقومةةون بةةه : التةوتر  -

 . واإلحساس بجوانب المشكلة المتعددة
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،  الت التعبيةر  يف النشةاط الةدراميوهو الوعي للتباين بين حةا: المفارقة  -

 والحركةة  والصةوت  والصةمت : والتي تتمثل يف حاالت متنوعةة  مثةل 

 . االضاءة والظلمة والسكون 

ويعةرف ،  صف معلم الدراما بالفطنة والهدوء والرقة وقةوة المالحظةةيت -

 . كيف يستثير الطالب كلما دعت الضرورة

،  واألبةداع،  التوجيةه والتغذيةة وأنمةا،  دور معلم الدراما ليس التةدريس -

  .واألستعداد  الدائم لتقديم  معاونته للطلبة كلما لزم االمر

 . جادا كل الجد يف تنفيذه وإتقانه،  مخلصا،  ان يكون محبا لعمله -

وتحاشةي ،  نشر روح التعاون بين األطفةال وتةوخي مبةدأ العدالةة بيةنهم -

 . الدعاية المفرطة

 . ما بوسائل متنوعةالعمل على جذب الطالب دائ -

 واقرتاحات الطالب ،  االستماع باهتمام الطالب الى النقد -

وجةودة ،  وسةعة الخيةال اإلبداعيةة،  الملكةة،  من سمات معلةم الةدراما -

 . وموهبة تأليف مسرحيات االطفال،  التعبير

على المعلم تقويم النشاط الدرامي مع الطالب وذلك بنثارة األس لة التي  -

فاعل الطالب مع التجربة الدرامية ومد  إسهامها يف تكشف عن مد  ت

ومد  قدرهتا على الكشف عةن مكنونةات ،  التعرف الى خربات جديدة

 . نفوس الطالب وأحساسيهم

فيعةدل ،  ؛ وذلك بالتأقلم مع المستجدات التي قد يطرحها الطالب مرونةال -3

 من الخطة بما يتناسب مع هذه المستجدات
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ومةن ،  يف تطبي  النشاط الدرامي "صر المسرح عنا "على توظيف  العمل  -4

  : هذه العناصر

،  وذلك عن طري  تحديد موقةف معةين يف النشةاط الةدرامي: التحديد  -أ 

 . وتوجيه أنظار الطالب إليه

،  وهو ترقب الطالب يف النشةاط الةدرامي نتةائج مةا يقومةون بةه: التوتر  -ب 

 . واإلحساس بجوانب المشكلة المتعددة

الوعي للتباين بةين حةاالت التعبيةر يف النشةاط الةدرامي  هو: المفارقة   -ج 

الحركةةة ،  الصةةمت والصةةوت: مثةةل ،  والتةةي تتمثةةل بحةةاالت متنوعةةة

 . اإلضاءة والظلمة،  والسكون

وهو ما يتكشف للطالب على غير توقع من خالل الحةدث : المفاجأة  -د 

 . الدرامي

ويعرف كيف ،  ةيتصف معلم الدراما بالفطنة والهدوء والرقي وقوة المالحظ -5

 . دعت الضرورة  يستشير األطفال كلما

،  واإلبةةداع،  دور معلةةم الةةدراما لةةيس التةةدريس ؛ وإنمةةا التوجيةةه والتغذيةةة -6

 . المعاونة كلما لزم األمر واالستعداد الدائم لتقديم

جادًا كل الجد يف تنفيذه ،  مخلصًا له،  محبًا لعمله،  ن يكون محبًا للطفلأ -7

 . وإتقانه

م الدراما أن يعرف أن حالته النفسةية يمكةن أن تسةاعد كثيةرًا علةى على معل -8

 . هدوء الطفل واتزانه
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،  وتةةةةوخي مبةةةةدأ العدالةةةةة بيةةةةنهم،  نشةةةةر روح التعةةةةاون بةةةةين األطفةةةةال -1

 . وتحاشي الدعاية الفردية المفرطة

 . العمل على جذب الطالب دائمًا بوسائل متنوعة -92

 . طالبواقرتاحات ال،  االستماع باهتمام إلى النقد -99

وجةةودة ،  وسةةعة الخيةةال،  الملكةةة اإلبداعيةةة،  مةةن سةةمات معلةةم الةةدراما -90

 . مسرحيات األطفال  وموهبة تأليف،  التعبير

 . اإللمام بأدب األطفال -93

ومحاولةةةةة إدراك وجهةةةةات ،  وتقةةةةديرهم،  احةةةةرتامهم،  فهةةةةم األطفةةةةال -94

 . نظرهم

ومراحةةةةل ،  أن يعةةةةرف سةةةةيكولوجية األطفةةةةال وسةةةةلوكياهتم الرتبويةةةةة -95

 . همنمو

 . مواكبة تطور دراما الطفل -96

 . اإللمام بنخراج مسرحيات األطفال -97

 ،  علةةةةةةةى المعلةةةةةةةم تقةةةةةةةويم النشةةةةةةةاط الةةةةةةةدرامي مةةةةةةةع الطةةةةةةةالب -98

 الطةةةةالب وذلةةةةك بنثةةةةارة األسةةةة لة التةةةةي تكشةةةةف عةةةةن مةةةةد  تفاعةةةةل

،  ومةةد  إسةةهامها يف التعةةرف إلةةى خةةربات جديةةدة،  مةةع التجربةةة الدراميةةة

 فةةةةةةةوسعلةةةةةةةى الكشةةةةةةةف عةةةةةةةن مكنونةةةةةةةات ن ومةةةةةةةد  قةةةةةةةدرهتا

 . الطالب وأحاسيسهم
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 :أنواع الدراما التعليمية 

 الدرامااإلبداعية -9

 الدراما اإليهامية -0

- :مفهوم الدراما اإلبداعية: أوالً 

أو مةةا يسةةمى بتبةةادل ،  يقصةةد بالةةدراما اإلبداعيةةة النشةةاط التمثيلةةي للطفةةل

بةةةةةأداء مجموعةةةةةة مةةةةةن األدوار  همأو غيةةةةةرالطلبةةةةةة   حيةةةةةث يقةةةةةوم ،  األدوار

ورجةةل ،  والطبيةةب،  وتمثيةةل ضةةابط الشةةرطة،  واألم،  األب: تماعيةةة مثةةلاالج

وتتوقةةع كةةل ثقافةةة أنمةةاط سةةلوك محةةددة …والمةةدرس،  والمهنةةدس،  األعمةةال

والنةةةوع اآلخةةةر مةةةن  …الةةةذين يقومةةةون هبةةةذه األدوار االجتماعيةةةة،  مةةةن النةةةاس

مةةع األدوار هةةو األدوار الفرديةةة أو الشخصةةية حيةةث ينمةةي النةةاس أدوارا فرديةةة 

العةةةةائالت واألصةةةةدقاء عةةةةن طريةةةة  تشةةةةخيص أدوار حياتيةةةةة متقابلةةةةة كةةةةدور 

وهةةةذه ،  المباهةةةاة واالفتخارعنةةةد الةةةبعح ودور الضةةةحية عنةةةد الةةةبعح اآلخةةةر

 .األدوار قد تكون حقيقة أومتخيلة

- :مقومات الدراما اإلبداعية: ثانيًا

أو تتالءم ،  ئيترتبط الدراما اإلبداعية بسنوات التعليم األولي والتعليم االبتدا

والمرحلة الخيالية اإليهامية ،  المرحلة الواقعية المحددة بالبي ة الحسية: مع مرحلتي 

وترتكةز الةدراما . أي من السنة الثالثة إلةى السةنة التاسةعة مةن عمةر الطفةل،  الحرة

. وممارسةة اللعةب بمختلةف أنواعةه،  والتمثيل التلقائي،  اإلبداعية على االرتجال

ألن الدراما هي ،  هي ما يفعله الطفل ": قاعدة األساسية يف هذا النشاطومن ثم فال
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،  والهدف من هذا النشاط ليس تخريج ممثلين،  وليس الجلوس والمراقبة،  الفعل

لذا يكون من الضروري إشراك جميع األطفال ،  وتنمية شخصيته،  بل تربية الطفل

،  ى تنمية قدرات التالميذ اللغويةكما أن عنصر المشاركة يساعد عل.  يف هذا النشاط

مما يعطيهم صورة مرضية عن ،  واإلبداع يف حل المشكالت،  لى تنمية مهاراهتموع

ويوضح لهةم ،  والتعاطف مع اآلخرين،  ويقوي لديهم الوعي االجتماعي،  النفس

ويعني هذا أن الدراما اإلبداعيةة ترتكةز علةى التمثيةل  ".القيم والمواقف المختلفة

واإلكثةار مةن األلعةاب الفطريةة المتنوعةة ،  واالرتجال العفوي الطبيعةي،  ائيالتلق

والميل إلةى مسةرح ،  يل اإليهاميواالهتمام بالتخ،  التقليدالمبنية على المحاكاة و

والتحةرر مةن كةةل ،  واالنسةياق وراء التشةخيص الةذايت االعتبةاطي،  تبةادل األدوار

الطفل على مستو  الكتابة والتمثيل مقومات المسرح المدرسي أو محددات مسرح 

ومن هنةا يمكةن الحةديث عةن مجموعةة مةن الةدرامات . واإلخراج والسينوغرافيا

،  والدراما اإليهامية،  كالدراما االرتجالية) الفرعية المندرجة تحت الدراما اإلبداعية 

 والةةدراما،  ودرامةةا التقليةةد والمحاكةةاة،  "األلعةةاب الدراميةةة"والةةدراما اللعبيةةة 

على الرغم من كون هذه الدرامات لها بعةح .…(ودراما تبادل األدوار،  التمثيلية

الخصوصةةيات والمميةةزات الفنيةةة والجماليةةة التةةي تفردهةةا وتبعةةدها عةةن الةةدراما 

 .اإلبداعية سواء من قريب أم من بعيد

- :أهداف الدراما اإلبداعية: ثالثًا 

التةي تخاطةب يف ،  اإلجرائيةللدراما اإلبداعية مجموعة من األهداف العامة و

كمةا أن هةذه ،  والحسةية الحركيةة،  والوجدانيةة،  والعقليةة،  الطفل جوانبه الذهنية
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. وبين اإلقناع والرتفيةه،  وبين التعليم والتسلية،  الدراما تجمع بين الفائدة والمتعة

مةةن الةةدراما اإلبداعيةةة هةةو إشةةراك األطفةةال يف اللعبةةة الدراميةةة  -إذا  -فالهةةدف 

،  وتذوق مظاهر الجمال،  وتنمية القدرة الطفلية على مالحظة الظواهر،  االرتجالية

والتعبير عن هذه الخربات أمام أعضاء ،  وإتقان الحركات والرقص،  والثقة بالنفس

والتدريب العملي على التعاون يف جو يغلةب ،  وتحقي  الذات،  الجماعة الصغيرة

 .عليه روح اللعب الجماعي

،  الهدف األساسي من الدراما اإلبداعية هو احرتام خصوصيات الطفليبدو أن 

وتشجيعه على االجتهاد واإلبةداع ،  وتفهم نوازعه اللعبية والشعورية والالشعورية

 ةوتحريره من عقد،  وارتجال الفرجات الدرامية بشكل فردي أو جماعي،  واالبتكار

التي قد تؤثر عليه سلبيًا ،  جتماعيةوتطهيره من انطواءاته اال،  السيكولوجية الذاتية

 .على مستو  عالقاته المدرسية والمجتمعية

- :مفهوم الدراما اإليهامية: رابعًا

فنحةول ،  نتحدث عن الدراما اإليهامية حينما نعد ما هو خيالي واقعا وحقيقةة

العالم الممكةن إلةى عةالم كةائن ومجسةد بالفعةل عةن طرية  التخييةل االسةتعاري 

طة الكلمةات والصةور الحلميةة اأي نبدع عالما فنيا خارقا بوس. البالغيوالتصوير 

بيد أن هذا العالم الطفولي الخيالي يحمل يف طياته دالالت . واالستعارات المجازية

فةنن الةدراما ،  ذلةكفضةال عةن . وآثارا حسية تدل على واقعيته الحقيقيةة،  مرجعية

يقلةد فيهةا الصةغار ،  و لنقل مسةرحيةدرامية أو شبه مسرحية أطريقة  اإليهامية هي 

عةةن طريةة  تمثةةل أفعةةالهم ،  ولعةةب تبةةادل األدوار،  الكبةةار عةةرب اللعةةب اإليهةةامي
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ويحاكيه يف حركاته . ويف العمل،  ويف الشارع،  فالولد يقلد أباه يف البيت. وأقوالهم

ل ويقةرأ الكتةاب كمةا يفعة،  فيقود السيارة كما يفعل أبوه. وإشاراته جلوسا ووقوفا

كما يقلد . ويقلد الحيوانات التي تكون قريبة منه،  ويقلد صديقه ساخرا منه،  معلمه

وعلةي ،  األبطال الذين يراهم يف التلفزة أو يف القنوات الفضائية كالسندباد البحري

أو يقرأ ،  وجاكي شان،  وطرزان،  وزورو،  ماناثوب،  وسوبرمان،  وعالء الدين،  بابا

سواء ،  يحاول الطفل خل  فرجات درامية،  ومن ثم. جالتقصصهم يف الكتب والم

أم الخشةةبة ،  أكةةان فضةةاؤها الركحةةي هةةو البيةةت أم الشةةارع أم الفصةةل الدراسةةي

وتتسةةم الةةدراما اإليهاميةةة لةةد  الطفةةل بكثةةرة المغةةامرات . المسةةرحية العموميةةة

ويةرد هةذا الطفةل الالعةب دائمةا يف صةورة فةارس . الملحمية والبطوالت الخارقة

 . األحالم يف دراما العروس والعريس

. فنهنةةا تقلةةد أمهةةا يف البيةةت،  أمةةا إذا تحةةدثنا عةةن البنةةت يف الةةدراما اإليهاميةةة

،  كحركةات أمهةا يف المطةبخ،  فتسرتجع مجموعة مةن الصةور المرتسةبة يف ذاكرهتةا

،  وتةدبير وقتهةا يف الخياطةة،  ورعايتهةا ألطفالهةا،  واستدعاء حواراهتةا مةع زوجهةا

واستحضار سهرها الدائم والمستمر من أجل الحفاظ على ،  البيت ؤونيف شوتصر

نجد البنت تفعل مثل ،  لذا. وسعادة زوجها بصفة خاصة،  سعادة األسرة بصفة عامة

تعةد لهةن األكةل ،  ثةم. فتخيط لهن الثيةاب األنيقةة،  تعتني بدماها وعرائسها،  أمها

فتحضةر ،  مع صديقاهتا وأصدقائهاكما تشارك كثيرا يف حفالت الزفاف . والشراب

فالةدراما اإليهاميةة : وللتوضةيح أكثةر . دائما بصةورة عةروس جميلةة وزوجةة وفيةة

حيث يحول األشياء والنباتات والجماد والعصي ،  ممارسة لعبة معروفة لد  الطفل
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. والةدمى والعةرائس إلةى كائنةات إحيائيةة مؤنسةنة عةن طرية  االسةتعارة والمجةةاز

وعةةرب لغتةةه الصةةاخبة ،  رب الحركةةات واإلشةةارات واإليمةةاءاتفيتخيةةل الطفةةل عةة

،  أو يقود السةيارة،  أو يقود الباخرة،  أنه يقود الطائرة،  المجهورة وسلوكه الصريح

،  تفصةح،  وتتحول األشياء إلةى ذوات إنسةانية. أو يركب حصانا وهو يمتطي عصا

ى كائنةةات خارقةةة أي يحولهةةا هةةذا الطفةةل الالعةةب إلةة،  وتشةةعر،  وتةةتكلم،  وتعةةرب

 .وترتاوح بين المألوف والغريب،  فانطاستيكية تتأرجح بين الواقع والالواقع

- :مقومات الدراما اإليهامية: خامسًا

تستند الدراما االيهامية على أنسنة مجموعة من األلعاب وتحويلها إلى أشكال 

واالستعاري ،  والتشخيص المجازي،  إحيائية إنسانية وتخييلية قائمة على التوهيم

،  واللعةب،  والتشةخيص،  كما تستند هذه الدراما إلى التقليد والمحاكةاة. اإلنساين

وتحويل الخارق والممكن والمستحيل إلى واقع فني وجمالي ومجازي عن طري  

ومةن المعلةةوم أن هةذه الةدراما اإليهاميةةة محبوبةة جةةدا . التخييةل والفعةل الحلمةةي

أومةن قبةل ،  األطفال يف سنواهتم العمرية األولى ومقبولة بتلقائية وطواعية من قبل

إن تمثيةل  ": و يقةول جيرسةيلد يف هةذا الصةدد . أطفال الحضانة والتعليم األولةي

حيةث يةتعلم األطفةال ،  الشخصيات عند الطفل يبدأ من حوالي سن العةام الواحةد

 دإليهامي يعكما أن التمثيل ا. الكثير يف لعبهم اإليهامي من األطفال األكرب سنا منهم

 . "الذي ناد  به بيرتولد بريخت،  مثله مثل التمثيل الملحمي

وبنائةه لمنةزل ،  ومن مظاهر الدراما اإليهامية تحويل الطفل عصاه إلى حصان

أي إنه يضفي صفات ...يجعله يعتقد أنه يبني منزال حقيقيا،  رملي على شاطإ البحر
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ويحاول أنسنتها ،  يبة منه يف الواقعشخصية على كل العوالم واألشياء التي يجدها قر

وبعح مظاهر ،  واألشجار،  والحيوانات،  والنباتات،  وتشخيصها دراميا كاألشياء

،  ويحاول األطفال تطويع هذه الوسائل مسرحة وتشخيصا. الطبيعة الصامتة والحية

 .واستنطاقها دراميا والحوار معها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة

- :الدراما اإليهامية وظائف:  سادسًا

يمكن الحديث عن مجموعة من الوظائف التةي تحققهةا الةدراما اإليهاميةة يف 

فهي تبني شخصية الطفل عن طري  تقليد اآلخرين ومحاكاهتم . إطار مسرح األطفال

كما أن هذه الدراما تولد طاقة التخييل . وتقاليدهم،  وعاداهتم،  يف أفعالهم وقيمهم

أو المستحيلة إلى صور واقعية ،  ول الصور الخيالية الممكنةلد  الطفل حينما يح

يتولةد الخيةال الحسةي والتجريةدي والفانطاسةتيكي ،  ومةن هنةا. مادية ومحسوسة

أن هناك الكثير من األشياء ،  زد على ذلك،  والخارق لد  الطفل الالعب أو المقلد

يةة  التخييةةل ولكنهةةا عةةن طر،  واألفعةةال محرومةةة ومسةةتحيلة علةةى الطفةةل واقعيةةا

تصبح الدراما ،  وبالتالي. والتشخيص الحسي تصبح ممكنة وسهلة المنال والتحقي 

وتلبةي رغباتةه الشةعورية ،  تحقة  توازنةه النفسةي،  اإليهامية طريقة عالجية للطفل

،  وتشةةبع ميوالتةةه العقليةةة والوجدانيةةة والنفسةةية والحسةةية الحركيةةة،  والالشةةعورية

 .سري واالجتماعيوتعزز ذكاءه العاطفي واأل

إن أهم ما تقوم به الةدراما اإليهاميةة أهنةا تحةرر األطفةال مةن عقةدهم النفسةية 

وتخلصةهم مةن مكبوتةاهتم المرتسةبة يف الالوعةي مةن شةدة ،  الصريحة والمضمرة

فنن كةل عصةر  "،  وبصفة عامة. ضغوطات الوعي وسلطة المجتمع واألنا األعلى



78  

 

،  Freudكما أوضح فرويد ،  عن اإليهام مرتبطثم إن البحث . يبتكر طرقه اإليهامية

،  رف بأن هذه الشخصية ليست هةي نحةنعإننا ن:وبنفي مزدوج،  بالبحث عن اللذة

ولذلك ،  إن المسرح هو مكان عودة الكبت. إهنا كانت نحن،  ولكن يف الوقت ذاته

 ".يرتبط بالالشعور

ها يف الوظيفة ويمكن الحديث عن وظائف أخر  للدراما اإليهامية يمكن حصر

والوظيفة الديداكتيكية؛ ألن الطفل من خالل هذه الفرجةة اإليهاميةة ،  البيداغوجية

ومناجاتةه ،  يستثمر مهارة التعبيةر اللفظةي والحركةي مةن خةالل حواراتةه الداخليةة

وعةرب تةرداد منولوجةات انسةيابية ارتجاليةة تعةرب عةن ،  الصارخة وصخبه البطةولي

وتشةغيل طاقتةه الحسةية الحركيةة ،  ومشاعره الوجدانيةةأفكاره الذهنية وأحاسيسه 

باستعمال الكوريغرافيا البدنية الحركية أو الحركات الراقصة لتجسيد مجموعة من 

 .التي تثير الصغار والكبار على حد سواء،  المشاهد المسرحية

وتقنيات ،  وتستدعي هذه الدراما اإليهامية كذلك تقنيات التشخيص المسرحي

وتستحضةةر فنيةةا وجماليةةا طرائةة  التقليةةد ،  للفظةةي والحركةةي والميمةةيالتعبيةةر ا

 .والمحاكاة واللعب من أجل إفادة اآلخرين وإمتاعهم ترفيها وتسلية

وعليه فالهدف العام من هذه الدراما اإليهامية هو رغبة الطفل يف تجاوز الواقع 

نحةو عةوالم والتخلص من فظاعة الواقةع ،  وهروبه من سلطة الكبار،  نحو الخيال

والتعبير عن مكبوتاته الشعورية والالشعورية ،  فنطاستيكية أكثر رحابة وبراءة ومثالية

وتحقي  رغباته السيكولوجية والبيولوجية تطهيرا ،  تنفيسا وتعويضا وتداعيا وتساميا

وتحريرهةا مةن الغرائةز السةي ة ،  وتخليص ذاته من االنفعاالت السةلبية،  وتعويضا
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،  ثم تجنب الظروف التي تقيده قهرا وجربا،  ب والضي  والسخطوالشريرة كالغض

 .والتي تتحكم فيه تقييدا وسلبا،  وتمنعه من الحركة والتحرر واالنطالق

 

 :أساليب الدراما التعليمية 

سةياقها الجامةد التقريةري  مةن ةتحويةل المنةاهج الدراسةي يةر  الرتبويةون أن

مةع إعطةةاء ،  مشةوق  قالةبم مسةرحييف متحركةة ناطقةة المباشةر إلةى بنيةةةجمالية

 الطةالب فرصةة المشةاركة والتواصل ؛ سيزيد من ُقدرهتا علةى التحصةيل العلمةي

ؤداة تمثيالً والمعايشة لها يف مجتمع األطفال ةفالكلمة الم،  لهذه المواد الممسرحة

تيعاب ر على الطالب الفهم واالسةكمةا تيس،  ُتقوي الرابطة بينها وبين معناها ُلغويًا

ين المعلومة المسةموعة الذي يمةزج بة،  الشكل الدرامي بسهولة التذّكر النابعة من

ى الطالّب يف علة يجةابياإل. له المةردود وهذا بال شك،  والمتعة البصرية الجمالية

بةل ،  حسةبوولم يعد المسرح وسيلًة للتسلية والرتفيه  إكساهبم العملية التعليمية 

يف  فاعلة وصار يسَتخدم كأداة،  ونشر األفكار،  لتعّلم والتثقيفأصبح وسيلًة فعالًة ل

 ،  المةةةةةواد العلميةةةةة والمنهجيةةةةة مسةةةةاعدة المعّلمةةةةين يف تةةةةدريس كثيةةةةرم مةةةةن

 ، التشةةةةةوي  والتبسةةةةةةيط ونقلهةةةةا إلةةةةةى األطفةةةةةال بأسةةةةةلوبم يعتمةةةةد عنصةةةةةري

ويسةعى إلةى تةدريبهم ،  المسرح يسعى إلى جلب الفرحة لقلوب األطفال كمةا أن 

ويةدفعهم إلةى السةةلوك ،  تحسةين النطة  واألداء وما يتبةع ذلك من،  التمثيلعلى 

 . ويعّلمهةم األخةالق،  دةالجي
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 :تعريف املسرحية 

تمثيلةه مةن قبةل بعةح  يةتم يف قالةةبم مسةرحي هةي صةياغة موضةوعم دراسةي

 . ويشاهدهم بقيةة التالميذ اآلخرين،  الطالب يف مكانم مخصصم لذلك

والمواد المقررة   ل بعةح المنةاهج على أهنا وسيلٌة تعليميٌة ُتحةووتعرف ايضا  

،  خةةالل توظيةةف الخبةةرات المسةرحية وذلةك مةن،  بسةيطة إلةى أعمةالم مسةرحية

 .خاصة والعمليةة التعليميةة بصةفة،  لمسهام يف العملية الرتبوية بصفةعامةة

 

 : أهمية املسرحية 

وتحمةةةل ،  التعةةةاون: مثةةةل   ،مسةةةاعدة المةةةتعّلم علةةةى اكتسةةةاب القةةةيم -9

 . واحرتام اآلخر،  المسؤولية

حيةةث ُترّكةةز المسةةرحية علةةى الحقةةائ  ،  تيسةةير عمليةةة الفهةةم والةةتعّلم -0

ومشةاهدة المسةرحية ُتسةاعد علةى فهةم األحةداث ،  والمفاهيم العلميةة

 . وتذّكرها مدًة أطول

وتةةدرب المتعّلمةةين علةةى حةةّل ،  زيةةادة الحساسةةية للمشةةكالت العلميةةة -3

 . جاد شكالت بأسلوبم علميالم

 والةذوق الفنةي،  اإللقةاء وفةن،  تنمية مهةارة القةراءة والنّطة  الصةحيح -4

خالل مشاركة المتعّلمين يف عمل الديكورات واألقنعةة  من،  والجمالي

 . الورقية والخلفيات الملونة

خةالل تخيةل األحةداث  مةن،  ومهةارات اإلبةداع تنمية الخيةال العلمةي -5

 . والتنبؤ بما حدث
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 الصداقة والود من وتوفير جو،  إدخال المتعة والبهجة لنفوس المتعّلمين -6

 . مما ينمي االتجاهات اإليجابية،  بين المعّلم والمتعّلم

 

 :األهداف الرتبوية للمسرحية التعليمية 

التعةاون وتحمةل المسةؤولية : مثل ،  مساعدة المتعّلم على اكتساب القيم -

 . واحرتام اآلخر

حيةةث ُترّكةةز المسةةرحية علةةى الحقةةائ  ،  لفهةةم والةةتعّلمتيسةةير عمليةةة ا -

ومشةةاهدة المسةةرحية ُتسةةاعد علةةى فهةةم األحةةداث ،  والمفةةاهيم العلميةةة

 . وتذّكرها مدًة أطول

وتةةدرب المتعّلمةةين علةةى حةةّل ،  زيةةادة الحساسةةية للمشةةكالت العلميةةة -

 . جاد المشكالت بأسلوبم علمي

 اإللقةةاء والةةذوق الفنةةي نوفةة  الصةةحيح  مهةةارة القةةراءة والنّطةة   تنميةةة -

خالل مشاركة المتعّلمين يف عمةل الةديكورات واألقنعةة  من،  والجمالي

 .الورقية والخلفيات الملونة

خالل تخيل األحداث والتنبؤ  من،  ومهارات اإلبداع تنمية الخيال العلمي -

 . بما حدث

الصةداقة  مةن وتةوفير جةو،  إدخةال المتعةة والبهجةة لنفةوس المتعّلمةين -

 . مما ينمي االتجاهات اإليجابية،  بين المعّلم والمتعّلموالود
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 :األهداف األجتماعية 

 .  والمثابرة،  والصرب،  العمل حبو،  ُتعود الطالّب على التعاون -9

وتحمل المسؤولية تجاه أنفسةهم ،  ُتنمي يف الطالّب االعتماد على أنفسهم -0

 . وتجةاه اآلخرين

ُتسةاعد الطةالّب علةى  و  ع وعاداتةهُتعرف الطالّب علةى تقاليةد المجتمة  -3

 .  تقدير قيمة الوقت

 و،  والتدرب على كسب العةيش،  ُتنمي يف الطالّب تحقي  القدرة الذاتية -4

 . ُتقوي العالقات االجتماعية بين الطالّب والمعّلمين

 

 : معايري كتابة املسرحية التعليمية 

 : المعيار األخالقي 

،  التةي ُتقةدم للتالميةةذ،  ه كاتةب المسةرحيةيلتزم ب هو المعيار الذي يجب أن

األخةالق  والتي تحمل يف طياهتا مةن،  فعلى أساسه يختار المسرحية المناسبة لهم

: مثل ،  يعّلمه لهم أو الدين أن،  أو المجتمع،  أو المنزل،  المدرسة الكريمة مةا تود

احرتام اآلخرين و،  والعدل،  واإلخال ،  والصرب،  والصدق،  واألمانة،  الشجاعة

 والوفاء والحياء

 :المعيار اللغوي 

،  المسرحي يعتمد عليها كاتب النص األساسيات التي يجب أن اللُّغة من ُتعد

وعةن طريقهةا وبصةياغة ،  وإقناع المشاهدين هبةا،  فبها يسةتطيع رسم الشخصيات

،  أم حضريةريفية ،  هذه الشخصية متعّلمة أو غير متعّلمة يؤّكة د أن جملها يمكن أن



83  

 

وإاّل فقةد أخفة  يف رسةم ،  يربز ذلك فقد نجةح يف اسةتخدام اللُّغةة استطاع أن فنن

ويف المسةرحيات المقدمةة . ذاهتا بْل يف إقناع المشةاهدين بالمسةرحية،  شخصياته

الُفصةحى  ولكةةن،  اسةتخدام اللُّغةة الُفصةحى مةن للتالميةذ بغةرض التعلةيم البةد

 يتضمن الةنص وينبغي أن. تي يستطيع التالميذ فهمهاال،  البسيطة الميسرة السهلة

ويتمّثل وضةوح ،  المسرحي سمات الوضوح والقوة والجمال يف صياغته اللُّغويةة

،  ووضةوح الرتاكيةب اللُّغويةة وترابطهةا،  األسلوب وبساطته يف وضةوح الكلمةات

التةي ،  المنبهات أو،  أما قوة األسلوب ؛ فنّنها تتمّثل يف المثيرات. ووضوح األفكار

أما جمال األسلوب ؛ . وتتمّثل كذلك يف الكلمات المعربة،  ُتوقظ أحاسيس التلميذ

فنّنةه يتمّثة ل يف التناغم بين األصوات والمعاين عن طري  استخدام ألفةاظ وتعةابير 

 مراعاة المسةتو  اللُّغةوي المسرحي كما يجب على كاتب النص،  سلسة موحية

،  فال تطول فقراته،  وقدرهتم على األداء،  وُقدرهتم على الفهم ، للتالميذ والفكري

 .وال تتعّقد مخارج كلماته

 :مة ءمعيار المال

ُتحّق   فمهمته كتابة مسرحية،  تقع مسؤوليٌة كبيرٌة على عات  كاتب المسرحية

أّنةه  يراعةي فعليةه أن،  ُتالئم التلميذ وُتمتعةه األهداف المنشودة بطريقة الكثير مةن

ويةةزوده بالمعلومةةات والمهةةةارات ،  وينطلةة  بخيالةةه،  وعقلةةه  خاطةةب التلميةةذي

ُتالئةم  كاتةب المسةرحية أن مةة يتطّلةب مةنءفمعيةار  المال،  عةة والخبةرات المتنو

،  التي ُكتبةْت لهةا المسةرحية،  المرحلةة العمرية: أولهمةا ،  مسرحيته أمرين مهمةين

 .يعة المادة الدراسيةمة المسرحية لطبءمال: واألمر الثاين 
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  :اللعب التمثيلي وأهميته يف املنهج الرتبوي 
يأخذ اللعب التمثيلي كمفهوم تربوي وحضاري لد  الدول المتطةورة مكانةة 

حيث يركز على أهمية اللعب و استثمار ، ومجاال ً أوسع يف الخطط الرتبوية ، عالية 

تطةوير علةى م كطاقة فاعلةة ألنه يساعده،  أنشطته يف الخل  الدرامي لد  األطفال

وتصفية مشاعرهم مةن الشةوائب ،  إضافة إلى تقوية أجسامهم،  نفسيتهمذهنيتهم و

وقيمةة مةاينتج مةن أفعةال ذات ،وهذا يتفاوت بين الطفةل وقرينه. مدركة لهمالغير 

فمازالت إلى اآلن بعح دول العالم العربةي ال تقةدر أهميةة . صفات مادية وفكرية

وما تلعب من دور كبير ،  فل من أنشطة لها قيمة وتأثير يف المجتمعقيمة ما ينتجه الط

تلةك مهمةة تحةتم ظهورهةا عنةد الجميةع . سيكون عليةه مسةتقبل الجيةل اآليتفيما 

التمتلك حضورا ً ( لعب صغار) الذين يطلقون عليها ،  كنشاط له معنى عند الكبار

تج فاعةةل يف دواخةةل ولةةيس لهةةا مةةن منةة،  ولهةةذا فهةةي ال أهميةةة لهةةا. عنةةد اآلخةةرين

وهكذا ظل الطفل منشغالً بعالمه وحده  حريصاً  على اإلحتفاظ بأسةرار . األطفال

فأنه يلجأ للمتخيالت المخزونة يف باطنه  وهذه الحالة من ،  ولكي يكلم ذاته. أفعاله

الةذي يعمة  مةن تلةك ،  التي ينتج من خاللهةا الكبةت والحرمةان،  أخطر المراحل

ظهورها أفعال الحرمان والتوجيه الخاطإ الذي يتجسد به ذلك  الظاهرة التي تساعد

تقليةد الى  القيام بالحرمان مما يساعد هذه الظاهرة على القيام بأفعال تدفع الطفل 

ولعل نتائج الحروب من أسوأ وأخطر الممارسات التي يندفع نحوها الصبية . الكبار

ال يهةتم ،  ر واع مجتمةع غيةأو أهنةا كانةت يف ،  متجانسةة حين يكونةون يف بي ةة غيةر

يتعرض الصبية الذين يعيشون ضمن أسر أو مجتمعات للتمزق ،  بالمعرفة والتعليم
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،  لظواهر التي يصعب عليها معالجتهاألهنا تبقى عاجزة يف معالجة تلك ا،  و الضياع

ولهذا يظل الصبية منقادين لتلك الظواهر السةي ة التةي . و يف كيفية معالجة أخطائها

ومن ذلك يهيمن التلقين الخاطإ ،  ل الى سلوك مكتوم يف الشعورها الباطنيتتحو

 .المتكرر على الثوابت التي تعودت عليها األسرة والمجتمع

الدرامي أهمية أكثر لد  علماء الرتبيةة عةرب التةأريخ / قد اخذ اللعب التمثيلي

يف  تهلهذا أقرو. من الفن المسرحي إضافة إلى انه يعكس ما يف دواخل الطفل به قرل

يف  اجديةد اوأسةلوبوتطةورهم  المراكز التعليمية طريقة تساعد علةى نمةو األطفةال 

حيةث أصةبحت ذات تةأثير عةالي يحتةل حيةزا ً مةن . الدراما يف المدارس التعليميةة

أو ،  التي تعرض يف المدارس ذات األهمية العالية و يف الساحات الواسعة،  الدراما

فيهةةا المةةواد الدراسةةية يف مراحةةل ريةةاض األطفةةال  التةةي تسةةتخدم،  يف الصةةفوف

  . والمدارس االبتدائية والثانوية

ووسةيلة ،  حيث تدخل الةدراما واللعةب يف المنةاهج الرتبويةة كمةادة مسةاعدة

وهذا ما نصت عليه الخطط الرتبوية يف الةدول المتطةورة يف . إيضاح مهمة للمتلقي

  م  9115مةةةن العةةةام  رويجيةةةة وأخةةةص بالةةةذكر الخطةةةة الرتبويةةةة الن،  التعلةةةيم

 . 0226 الى العالم 

إن أهمية الدراما يف المدارس هي شد انتباه الطالب وتحفيزه للمادة الدراسةية 

التةي تنةتج متعةة وهبجةة ومعرفةة ،  إضافة إلةى بعةح فوائةده النفسةية واالجتماعيةة

نقسم وتعتمد الدراما يف المدارس على اللعب يف أسلوهبا ومنهجها حيث ت،  جديدة

 :عناصر رئيسة  ةإلى ثالث
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يف ( كمسةةرح حةةر)لعةةب الةةدرامي كمةةنهج تربةةوي  والةةدراما ال : أوال  هةةي و

كتةأليف وإنتةاج أدبةي جمةاعي مةن خةالل اللعةب ،  أو الصف الدراسي،  المدرسة

لكن المسرح . هو المسرح المدرسي أو ما يسمى الرتبوي اين والعنصر الث. والتسلية

ما كمفهوم يف المدارس  حيث أن المسرح المدرسي يعتمد المدرسي يبتعد عن الدرا

تحويةةل أفكةةار المؤلةةف يف وأهميتهةةا ،  تختلةةف عةةن الةةدراما،  علةةى عناصةةر كثيةةرة

ثةةم تطويرهةةا حيةةث تتحةةول إلةةى رؤيةةة جديةةدة بمسةةاعدة ،  وترجمتهةةا علةةى الةةورق

طة االمخرج  ومن ثم طرحها على جمهور مستهدف من على خشبة المسةرح بوسة

يالحةةظ أن الرتبةةويين يف الةةدول . بةةون أدوارا ً يختارهةةا لهةةم المخةةرجأشةةخا  يلع

وخاصة لألعمار الصغيرة دون سن ،  وا باالبتعاد عن المسرح التعليميأالمتطورة بد

بسبب خطورته على الطفل يف حالة عدم إتقانةه أو عةدم وجةود هةدف  ةالثانية عشر

المألوف حيث كان من . رتكوه لذوي االختصا فمقنع أو عدم دراسته بشكل جيد 

مسرحية يف المدارس من إنتاج معلةم أي مةادة دراسةية  أن نشاهد يف الساب  أعماال 

 . ليس لها عالقة بالمسرح

التةي تمةنحهم ،  ومن ذلك يكتسبون المهارة يف كيفية التفكير واستثمار الطاقة

إن اإلحسةةاس بتلةةك  األمةةن واالطم نةةان خةةارج بيةةوهتم ويف عالقةةاهتم بةةاآلخرين

،  لمشاعر تجعلهم أكثر جرأة يف التعبير عن شخصيتهم على مستو  ماينتجه العقلا

 .وما يظهره الجسد كطاقة مرتبطة بالمهارات المادية ذات الدوافع الداخلية

ومن ثنائية تلك العالقة يصبح اللعب عند األطفال شكال ً من أشةكال التعبيةر  

ئية ألهنا تحمل اإلدراك والحواس التي تتسم بالعفوية والتلقا،  عن النفس والجسد
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ألن اللعب يعتمد على النشةاط والحركةة حيةث يكتسةب الفةرد منهمةا خةربة ،  معا ً 

حيث تتحول الفكرة يف اللعب الةى ،  أو الى اآلخرين،  تنتقل منه الى اآلخر،  معينة

 . رمز يرتبط باآلخرين

 ،  لةةةذهنيوالتصةةةور ا،  والرسةةةم،  والتمثيةةةل الخيةةةالي،  إن التمثيةةةل الرمةةةزي

 ووسةةةةيلة،  يعتةةةةرب عمليةةةةة أساسةةةةية إلنمةةةةاء العقةةةةل والةةةةذكاء عنةةةةد األطفةةةةال

 ولهةةةذا ،  غيةةةر معقةةةدة لالتصةةةال غيةةةر مباشةةةر مةةةع المتلقةةةي والجمهةةةور الواسةةةع

 . هدا ًجيبذل الممثل 

 

  :كتابات فيما خيص اللعب التمثيلي

 " .(9163( )الرتجاليةة يف المسةرحا)يف كتاهبا ( فيوال سبولين)لقد كتبت  "

أن كةل ،  الرتجالي وتمارينها يف المسرح مةع ممثليهةاالعمل اسنة يف  32بعد خربة 

هذا يف حالة وجةدوا سةببًا . فيهم أألطفال والكبار يستطيعون أن يمثلوا نالناس بم

ألنه لم يعط ،  يدركون خطورة المسرح المدرسي يينوهذا ما جعل الرتبو. "لذلك

وعليةه فقةد يعطةي هةذا النةوع مةن ،  يشارك فيهبان ،  سببًا للطفل يف بعح األحيان

ذلك ألن الطفل الممثل أو المشاهد يكون  ح نتائج سلبية عند الطفل الممثل المسر

وقد يكون هذا  ،  أو مشاهداَ لمسرحية قررها شخص راشد،  يف اغلب األحيان ممثالَ 

 يف دور الويف هذه الحالة فأن وضع الطفل ،  القرار ليس له عالقة باهتمامات الطفل

إضافة إلى ذلك أنه لم يؤده  . سلبًاقد يؤثر يف نفسيته  يناسبه  أو لم يتفاعل معه أحياناَ 

وتعتمد إدارات المدارس يف إقرار األعمال المسرحية المدرسية . بالشكل المرضي
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حيث يالحظ انخفاض عدد كثير يف األعمةال المسةرحية ، على درجة الحاجة إليها 

المسةةرح ) حةةظ اسةةتخدام واسةةع للةةدراما الخالقةةة يف الصةةفبينمةةا يال،  المدرسةةية

فيما يخةص اللعةب  م 91 15 لعاملقد ركزت الخطة الرتبوية النرويجية ل "(.الحر

على أهمية اللعةب الةدرامي لألطفةال يف وأكدت ،  والدراما والمسرح يف المدارس

 وهةةةم صةةةغاًر وعلةةةى اسةةةتخدام الةةةدراما الخالقةةةة ،  مةةةراحلهم العمريةةةة األولةةةى

يف المراحل االبتدائية والمتوسطة أما المسرح المدرسي فيجد دوره ( المسرح الحر)

يف فرتة الشباب وابتداء من الصف الثامن والتاسع والمراحل الدراسية األعلةى مةن 

كتاهبةا اللعةب والةدراما والمسةرح يف يف ( أننةا ميةك)هةذا مةا ذكرتةه األسةتاذة  ذلك

نسةنا ) مسةاعد يف مةادة المسةرح يف أكاديميةة أستاذ ( أننا ميك )و تعمل . المدارس

 وه وأعطة،  أما بالنسبة للعب فلقد استثمر الرتبويون سةاحته. يف النرويج( الجامعية 

قةل خطةورة مةن أللمسرح الرتبوي لقناعتهم بأن آثاره  امساوي وعدوه  أهمية كبيرة 

 . المسرح يف عالم األطفال

 الةةةدراما يف المةةةدارس  أمةةةا عةةةن مةةةادة، هةةةذا مةةةن جانةةةب اللعةةةب الةةةدرامي 

ويؤديه ،  فقد يمنح الفعل الدرامي الفرصة للطفل بأن يؤلف الدور( المسرح الحر)

،  وذلك بمساعدة ظاهرة الخل  الدرامي لديةه،  ه بتقنية عاليةئتميز أدايبنفسه لذلك 

ويحلةم بةه يف حياتةه الداخليةة أو الحقيقةة ،  ألنه يقرتب من الةدور الةذي يطمةح لةه

للعب هي خشةبته فساحة ا،  الطفل قد ال يحتاج الى مسرح وجمهورجد ن. الواقعية

الذي يحمل هدفا ً مشرتكا ً مع أفكاره التي التي ،  هم الجمهوروأصدقا ؤه ،  الحقيقية

،  قد يجد الطفل يف عزلته متعة توصيل مشاريعه الفكرية الفطرية. يشرتك الجميع فيها
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عزلتةه تلةك قةد يةؤدي الةدور نفسةه يف يف  ولكنةه،  ويربطها مع الهدف الةذي يبغةي

التةي يسةعى فيهةا مةن توسةيع ،  وحتى يف عالم يقظتةه وأحيانةا ً يف أحالمةه،  الساحة

د و لهذه األسباب تع. يتصل هبا الواقع مع األحالم امساحة أحالمه كي يحولها أفكار

 مسواء يف ساحة المدرسة أ،  ساحة اللعب أفضل مكان يمنح الطفل المتعة والسعادة

سعة ذات المناظر الطبيعية حيث يتحول الطفةل فيهةا الةى مكتشةف ا يف األمكنة الو

ومنها يستذكر ما شاهده يف  ؤه وممثل لما يحيط به من تصورات يبتدعها هو وزمال

 . الواقةةةةةةع حيةةةةةةث يخةةةةةةزن يف ذاكرتةةةةةةه مةةةةةةا شةةةةةةاهده ومةةةةةةا عةةةةةةاش فيةةةةةةه

كس عليةه ومن ذلك المكان تتحدد قيمة الخربة ومستو  تطوره الذهني الةذي تةنع

وما هتبةه ،  أنشطة الحياة بأشكالها ليتعلم منها ما يفيده ويساعده ويتعلمه من الواقع

وهبما يتعلم ،  تجربة ومتعة تضيفان قيمة ألصغر األشياء وأكربها من  الحياة للجميع

  .الطفل تقبل الفشل بتكرار

ظةاهرة وأيضةاً  كيفيةة تمييةز أفكةاره التةي تةرتبط بكةل ،  و ما يجربه من أفعةال

هم ئتساعده على التعلم المستمر بشرط أن يمنح األطفال الفرصة يف التعبير عن آرا

الةذين ،  وتفريغ همومهم وكبتهم وبذلك يقرتب من الوضوح أمام نفسه واآلخرين

بطرق يختاروهنا هم ال معهم ويتواصلون مع غيرهم من طبيعتهم يحبون التعايش مع 

ومن ذلك يكتسبون المهارة ،  من هو أكرب منهم غيرهم رغم التوجيه الذي يشير إليه

التي تمنحهم األمن واالطم نان خارج بيةوهتم ،  واستثمار الطاقة،  يف كيفية التفكير

 . ويف عالقاهتم باآلخرين
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الصةةةبية يف مرحلةةةة مةةةا مةةةن عمةةةرهم كثيةةةروا االهتمةةةام ويهةةةتم كثيةةةر مةةةن 

لتغيةةر الفيزيولةةوجي أو متابعةةة ا،  وإبةةراز مهةةاراهتم أمةةام المشةةاهد،  بأجسةةادهم

و الةةذي عةةادة مةةايكون صةةورة مةةن عمليةةة اتصةةالية بةةين الفةةرد ،  الطبيعةةي فةةيهم

،  حيةةث يتطلةةب يف مرحلةةة حساسةةة فهةةم تلةةك الرغبةةات،  والجماعةةات األخةةر 

منهةةا مةةايكون يف صةةورة حةةب أو كةةره ،  التةةي يعةةرب عنهةةا بسةةلوك مقةةرتن بالةةدوافع

التعبيةةةر عنهةةةا يف البةةةاطن  أو انفعةةةال يؤجةةةل،  قةةةد تكبةةةت يف لحظتهةةةا،  وميةةةول

ألسةةةباب ال تقةةةرأ بسةةةهولة إال مةةةن بعةةةح المختصةةةين النفسةةةيين والمهتمةةةين 

واألهةةم مةةن ذلةةك هةةو االسةةتمرار بالمراقبةةة مةةن قبةةل . بشةةؤون التعلةةيم والرتبيةةة

يشةةعر . وتقةةرب ذلةةك مةةن الطةةرفين،  التةةي توجةةه الثقافةةة،  األسةةرة والمدرسةةة

إال عبةارة عةن حلقةات متتاليةة ذات الصبي أن مةا يتصةل بةه مةن انفعةاالت مةا هةي 

وأن انفراديةةة لف مةةع اآلخةةرين بعمليةةة غيةةر محسوسةةة طبيعةةة فنيةةة تتفاعةةل وتتةة 

ذاتةةه ليسةةت لغةةرض المتعةةة والتعلةةيم فقةةط بةةل هةةي أيضةةًا حالةةة تعبيريةةة طبيعيةةة يف 

،  تظهةةةر يف معانةةةاة أو آالم أو كبةةةت يشةةةعر هبةةةا الطفةةةل داخةةةل نفسةةةه،  الالوعةةةي

ارج وهةو يف هةذه الحالةة لةم يجةد وسةيلة تسةعفه للتعبيةر يطرحها بعفوية إلةى الخة

نالحظةةه يةةتقن دوره التعبيةةري إذ ،  عنهةةا غيةةر الحركةةة الدراميةةة يف سةةاحة اللعةةب

وهنةةا يتضةةح أن اللعةةب هةةو تعبيةةر عةةن همةةوم ،  نةةه يعةةيش الةةدورأل ،  لدرجةة عاليةةة

كل أو تعبيةةر عةةن وجةةع يةةراد إعالنةةه بشةة،  أو رسةةالة،  غيةةر معلنةةة تتمثةةل يف إشةةارة

لقةةةد نةةةوه . يكةةةون القصةةةد فيةةةه هةةةو التفريةةةغ عةةةن الكبةةةت الةةةداخلي،  عفةةةوي

ذكر أن الطفةةل يجةةد متعةةًة أثنةةاء فةةالةةى مثةةل هةةذه الحةةاالت ( ألكسةةندردين.)"

،  ينتجةةةه خيالةةةه مةةةن صةةةور للموضةةةوع الخةةةارجيعمةةةا اللعةةةب و التعبيةةةر دائمةةةًا 
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ن قةةد يكةةو. أو أن يأخةةذ عةةن ذلةةك الموضةةوع انطباعةةا ً معينةةًا. الةةذي يةةؤثر فيةةه

أو ،  أو حالةةةم معينةةةم ذات مخةةاض إبةةداعي،  ذلةةك نتيجةةة أزمةةة يمةةر هبةةا ألطفةةل

. وهةةةذا مةةةا يسةةةمى بالمضةةةمون القلةةة  خيةةةل يعةةةرب عنةةةه بالصةةةور أو بالصةةةمت ت

ويجةةب أن ينةةتج مةةن هةةذا المضةةمون شةةعور عميةة  بتجربةةةم عاطفيةةةم يف حياتةةه "

ات وعرضةةها مةةن خةةالل التطبيقةةات العمليةةة ومةةن خةةالل الرتكيةةز علةةى اإلفةةراز

ولكةةةي ،  غةةةة دراميةةةة إلظهةةةار عةةةالمهملوالتةةةي يسةةةتخدمها األطفةةةال ،  الذهنيةةةة

يكسةةةبوا ألنفسةةةهم مةةةن خةةةالل التجربةةةة واالختبةةةار المعلومةةةات و المفةةةاهيم 

ن حةةولهم مةةن ُأنةةاس يف البي ةةة المحيطةةة هبةةم ومةةن مةةالحقيقيةةة عةةن أنفسةةهم وع

،  آلخةةرينا لطفةةل أثنةةاء لعبةةه مةةعاخةةالل المعايشةةة الواقعيةةة و الةةدور الةةذي يلعبةةه 

التةةةي ،  و يف هةةةذا الةةةدور يصةةةبح التعبيةةةر حالةةةة متطةةةورة يف العمليةةةات الذهنيةةةة

تخيلهةةا لتتحةةول إلةةى نشةةاطات خاصةةة بةةه أو إلةةى أفعةةال ذات صةةفات اجتماعيةةة 

ومةةن خةةالل اللعةةب يمةةرن . لهةةا صةةلة بعائلتةةه أو أثنةةاء لعبةةه مةةع األطفةةال أآلخةةرين

توجيههةةةةا نحةةةةو العمةةةةل أعضةةةةاء جسةةةةمه و أدوات االنتبةةةةاه الباطنيةةةةة وكيفيةةةةة 

المركةةزي المتصةةل بتمةةارين جديةةدة تسةةعى لالنةةدماج االجتمةةاعي مةةع اآلخةةرين 

 عةةن أهميةة اللعةةب يف الرتبيةةة( عمةةر احمةد همشةةري.د)وقةد نةةوه ". يف عالمةه هةةذا

حيةةث ذكةةر أن للعةةب قيمةةة خاصةةة بالنسةةبة . (مةةدخل إلةةى علةةم الرتبيةةة)كتابةةه  يف 

ونمةةوه العقلةةي والعةةاطفي والجسةةمي  باعتبةةاره عةةامالَ مهمةةَا يف تطةةوره،  للطفةةل

ومةةن خاللةةه يةةتعلم الطفةةل مةةا ال يمكةةن أن ،  فضةةالَ عةةن جوانةةب النمةةو األخةةر 

لةةذلك يجةةب علةةى البيةةت والروضةةة والمدرسةةة تةةوفير البي ةةة . يتعلمةةه مةةن غيةةره

وأن تةةزود جميعهةةا بةةأدوات اللعةةب التةةي ،  المناسةةبة للعةةب الهةةادف ذي المعنةةى
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وتسةةاعد علةةى نمةةوه وتطةةوره علةةى  ،  لةةى العمةةلتثيةةر قةةواه العقليةةة وتحفزهةةا ع

مةةن خةةالل المعايشةةة وفعةةل الرتكيةةز وعمليةةة تخيةةل الصةةور    النحةةو المطلةةوب

آلخةةرين ألجةةل إظهةةار مةةا ا وبةةذلك يحةةاول أن يلفةةت انتبةةاه ،  الداخليةةة يف نفسةةه

وكةةذلك يف التعبيةةر عةةن مفاهيمةةه بطةةرق  ،  عنةةه ومةةا يحةةس بةةه يرغةةب اإلعةةالن

فهةةم عمليةةة التقيةةيم الدقيقةةة  دة و يحةةاول يف الوقةةت نفسةةه خياليةةة متنوعةةة و متعةةد

،  آلخةةرين مةةن حولةةه يف عةةالم حقيقةةياوبعةةدها يقةةوم بةةالتعرف علةةى نفسةةه وعلةةى 

و خةةةالل اللعةةةب الةةةدرامي الةةةذي ،  ينمةةةو الطفةةةل مةةةن خاللةةةه يف سةةةاحة اللعةةةب

ارتةةه التةي تةةذوب يف العمةل الجمةةاعي وبةذلك يةةزداد ثقةةة قديكتسةةبه مةن  و اكتسةبه

 . باآلخرينبنفسه و

مةةن األنشةةطة التةةي تعتمةةد علةةى ( المسةةرح الحةةر)الةةدراما يف المةةدارس  دتعةة

اللعةةةةب والفطنةةةةة والنباهةةةةة عنةةةةد األطفةةةةال لةةةةذلك اسةةةةتثمرها علمةةةةاء الرتبيةةةةة 

يضةةةمن االسةةةتفادة منةةةه يف خدمةةةة العمليةةةة  امةةةنهج تعليميةةةوواعتمةةةدوها طريقةةةة 

كةةان آخر،معتمةةدًا أو يف أي م،  سةةواًء يف الصةةف،  التعليميةةة ضةةمن ميةةدان اللعةةب

علةةةى العمةةةل الجمةةةاعي بةةةين المشةةةاركين والتفاعةةةل االيجةةةابي مةةةع المجموعةةةة 

إن أول مةةن كتةةب عةةن ". وعلةةى حةةب الطلبةةة الفطةةري للعةةب التمثيلةةي والتسةةلية

إن . )) وذلةةك عنةةدما ذكةةر يف كتةةاب الشةةعر،  الةةدراما لةةد  األطفةةال هةةو أرسةةطو

لناحيةةةة يختلةةةف إلنسةةةان منةةةذ الطفولةةةة غريةةةزة التشةةةخيص ومةةةن هةةةذه االةةةد  

ألخةةر  يف انةةه أكثةةر منهةةا قةةدرة علةةى المحاكةةاة وانةةه ااإلنسةةان عةةن الحيوانةةات 

ثةم تبقةى بعةةد ذلةك المتعةة التةةي ،  يةتعلم أول دروسةه يف طرية  تشخيصةةه لألشةياء
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وهنةةةا نةةةدرك أن الفيلسةةةوف اليونةةةاين (( يجةةةدها النةةةاس دائمةةةًا يف التشةةةخيص

 . يكشف عن جوهر الدراما

السةةنوات المبكةةرة األولةةى بارتةةداء مالبةةس مةةن  نةةذ أن الطفةةل يقةةوم مذكر فةة

أ و القيةةام ،  أو اللعةةب بةةأدوات المطةةبخ،  الكبةةار ركةةاتأو تقليةةد ح،  هةةو أكةةرب منةةه

والهنةةةود الحمةةةر (( رعةةةاة البقةةةر)) منهةةةا تقليةةةد مةةةا يقةةةوم بةةةه ،  بأفعةةةال أخةةةر 

 . واللصو  وتفضل الفتيات الصغيرات بصورة عامة أن يلعبن دور األم

الصةةغيرة التةةي تةةدور بةةدميتها يف عربةةة األطفةةال حةةول الحديقةةة ال أن الطفلةةة 

تفعةةل أكثةةر مةةن تمثيةةل دور تعلةةم أهنةةا سةةتقوم بةةه بصةةورة جةةادة حينمةةا يبةةدأ مسةةرح 

حيةةث تصةةبح أكثةةر جديةةة كةةامرأة ناضةةجة تاركةةة خلفهةةا علةةى ،  الحيةةاة الحقيقةةي

ة بةةل حتةةى مسةةرح مرحلةة. مسةةافة بعيةةدة عةةالم اإليهةةام الملةةيء بتخةةيالت الطفولةةة

ليأخةةذ كةةل ،  الرشةةد هةةو أيضةةا شةةديد الشةةبه بمسةةرح نلعةةب فيةةه م ةةات المةةرات

وعلةةى الةةرغم ممةةا مةةانقوم بةةه مختلةةف عةةن اآلخةةر ألن ثمةةة ،  واحةةد منةةا دوره فيةةه

لةةذين لنةةدعي فيهةةا المهةةارة المختلفةةة القابلةةة للتغيةةر والتبةةدل ا اعوامةةل وأسةةباب

أن أرسةةطو يخربنةةا . نةةاالتةةي تةةؤثر بشةةكل مباشةةر يف حيات،  نلعةةب هبمةةا هةةذه األدوار

لتمثيةةةل وإننةةةا نةةةتعلم أول دروسةةةنا عةةةن طريةةة  اأن لةةةدينا غريةةةزة للمحاكةةةاة أو 

و هنةةا ينتهةي أرسةةطو باإلشةارة إلةةى اللةذة التةةي يجةةدها ،  اسةتخدامنا لهةةذه الغريةزة

فهةو عنةةدما يخربنةةا عةةن غريةزة ألمحاكةةاة و أهميةةة لعةةب . النةاس دائمةةًا يف التمثيةةل

هنةةا أهنةةم يتعلمةةون دروسةةًا عةةن طريةة  اسةةتخدام يقصةةد  األدوار عنةةد األطفةةال

التةةةي طرحهةةةا يف ،  هةةةذه الغريةةةزة وذلةةةك مةةةن خةةةالل تطهيةةةر الةةةنفس والعواطةةةف
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هةةي تطهيةةر الةةنفس مةةن المأسةةاة بنثةةارة انفعةةالي ، نظريتةةه للتطهيةةر والتةةي غايتهةةا 

الخةةوف والشةةفقة  فيقةةول هنةةا إن اإلنسةةان يتمتةةع بمشةةاهدة مسةةرحية أو تمثيةةل 

لةةه هةةذا يمكةةن لمشةةاعر الشةةفقة والخةةوف إن تسةةتثار بعنةةف ثةةم للحيةةاة إذ انةةه بعم

تةةزال بةةالتطهير وذلةةك بنحسةةاس التفةةريج المتولةةد عةةن أن الكةةوارث التةةي عانتهةةا 

إيمةةان )وقةةد أشةةارت ،  ى خشةةبة المسةةرح لةةم يصةةبه شةةإ منهةةاالشخصةةيات علةة

إلةةةةى أن أرسةةةةطو يعتقةةةةدأن ( قةةةةاموس ألعةةةةاب األطفةةةةال) يف كتاهبةةةةا ( لبقةةةةاعيا

يشةةجعوا علةةى اللعةةب بمةةا سةةيكون علةةيهم أن يفعلةةوه بشةةكل  األطفةةال يجةةب أن

وهةةةذا مةةةا لفةةةت انتبةةةاه كبةةةار المصةةةلحين الرتبةةةويين وعلمةةةاء ،  جةةةدي كراشةةةدين

وتقبلةةوا بشةةكل متزايةةد فكةةرة أن الرتبيةةة ينبغةةي ،  الةةنفس والفالسةةفة علةةى الفكةةرة

أن تأخةذ يف اعتبارهةةا ميةول الطفةةل الطبيعيةة ومرحلةةة نمةوه حتةةى يصةل األمةةر إلةةى 

 . قناع بأن اللعب عبارة عن تفتح لرباعم الطفولةاإل

لقةةةد أكةةةدت الخطةةةط التعليميةةةة يف أغلةةةب دول أوروبةةةا اسةةةتخدام اللعةةةب 

لةةذلك أخةةذ أهميةةة ،  مةةا يف دواخةةل األطفةةالعللتفريةةغ والتعبيةةر  االةةدرامي مكانةة

 . كبيرة لد  المتخصصين يف شؤون األطفال
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  :االستنتاجات

إلى فوائد عديةدة أخةر  ،  ل  بمفهوم اللعببما يتع،  ونخلص مما سب  ذكره

 :  ضمن نطاق استخدامه

وعن اآلخرين مةن خةالل ،  جديدة للطفل عن نفسه ايضيف مفاهيم وأفكار -9

 . المعايشة يف بي ة اللعب

 الضةةةةةةةعيف بةةةةةةةدنيًا  وخاصةةةةةةةة ،  يقةةةةةةةوي بنةةةةةةةاء جسةةةةةةةم الطفةةةةةةةل -0

 . من خالل الحركة

خول وسةط محةيط لةد  الطفةل المنعةزل إلةى الةد  هم يف تقوية الرغبةة يس -3

 . اللعب

،  والبحةةث العملةةي،  يسةةاعد علةةى خلةة  أفكةةار جديةةدة مةةن خةةالل التجربةةة -4

 . والتعلم من األطفال اآلخرين

 ، يزيةةةةل عامةةةةل اإلحسةةةةاس بةةةةالخوف والفةةةةزع مةةةةن الصةةةةغار والكبةةةةار -5

 . يزرع الثقة يف نفس الطفلو 

تشةةخيص بعةةح المشةةاكل النفسةةية علةةى ويسةةاعد ،  يقةةوي لغةةة  الطفةةل -6

 . ومعالجتها واالجتماعية

 . يمنح الطفل الشعور بالمتعة أثناء عملية ا لتعلم -7

 واحةةةةةةةةةرتام ،  يتةةةةةةةةةدرب الطفةةةةةةةةةل   علةةةةةةةةةى العمةةةةةةةةةل المشةةةةةةةةةرتك -8

 . سماع الرأي اآلخر

 .للعبايساعد الطفل على تقبل الفشل أثناء  -1
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 تاريخ مسرح الطفل يف العامل 

 

 :  مفهوم مسرح الطفل
سواء أقام به الكبةار أم ،  ولةالذي يخدم الطف،  مسرح الطفل هو ذلك المسرح

مادام الهدف هو إمتاع الطفل والرتفيه عنه وإثارة معارفه ووجدانه وحسه ،  الصغار

أو يقصةةد بةةه تشةةخيص الطفةةل ألدوار تمثيليةةة ولعبيةةة ومواقةةف دراميةةة ،  الحركةةي

وهبةذا يكةةون مسةرح الطفةةل مختلطةا بةةين الكبةةار . للتواصةل مةةع الكبةار أو الصةةغار

مةاداموا يمتلكةون ،  ويخرجةون للصةغار،  هذا أن الكبةار يؤلفةون ويعني. والصغار

ويعربون ،  أما الصغار فيمثلون،  مهارات التنشيط واإلخراج وتقنيات إدارة الخشبة

ويجسدون الشخصيات بطريقة مباشرة أو غيةر مباشةرة اعتمةادا ،  والحركة،  باللغة

مةادام الكبةار يقومةون  ، فمسرح الصغار هو مسرح للطفل،  ومن هنا. على األقنعة

وهو كذلك مسرح الطفةل إذا كةان مسةرحا يقةوم بةه الطفةل تمثةيال ،  بعملية التأطير

،  يعتمد تارة علةى التقليةد والمحاكةاة،  فمسرح الطفل،  ومن هنا. وإخراجا وتأليفا

 .وتارة أخر  يعتمد على اإلبداع الفني واإلنتاج الجمالي

ألن هةذا العمةل يسةاعد ،  كبار للصغاروال أواف  الذين يفضلون أن يمسرح ال

فمةن األحسةن أن ،  ويقتةل اإلبةداع واالرتجةال،  على التقليةد والمحاكةاة والتمثةل

 نشةةةةجع األطفةةةةال علةةةةى كتابةةةةة النصةةةةو  المسةةةةرحية وتمثيلهةةةةا وإخراجهةةةةا 

والمتأخرة من مراحل ،  المتوسطة: بعد تأطيرهم نظريا وتطبيقيا خاصة يف المرحلتين

 .. الطفولة
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 :  كن تقسيم مسرح الطفل إلى عدة أنواعويم

 :  المسرح التلقائي أو الفطري - أ

،  يسةتند فيةه إلةى االرتجةال،  و هو مسرح يخلة  مةع الطفةل بةالغريزة الفطريةة

 . (  مثل لعبة العريس والعروسة)والتعبير الحر التلقائي ،  والتمثيل اللعبي

 : ي األول يمسرح التعليم -9

حيث يمثةل التالميةذ ،  األطفال رياض آنية والرتبوية وو يرتبط بالكتاتيب القر

 .مجموعة من األدوار المسرحية التي يقرتحها المربون عليهم

 : المسرح التعليمي  -0

 هةةةو ذلةةةك المسةةةرح الةةةذي يسةةةتخدم التمثيةةةل داخةةةل المؤسسةةةة الرتبويةةةة 

قية  لتح،  تقنية بيداغوجيةوهو ذات ( والثانوية،  واإلعدادية،  المدرسة االبتدائية)

  .أم خاصة،  سواء أكانت أهدافا عامة،  األهداف المسطرة

ويشرف على هذا . وتستهدف الجوانب الفكرية والوجدانية والحسية الحركية

أو ،  وذلك بتنشيط التمثيل الذي يقوم به التالميذ داخل القسةم،  المسرح المدرس

 لرسةةةةميةوغيةةةةر ا( األعيةةةةاد الدينيةةةةة والوطنيةةةةة)،  أثنةةةةاء المناسةةةةبات الرسةةةةمية

 . ( فرتة هناية السنة الدراسية لتوزيع الجوائز وإعالن النتائج)

وعلةم ،  ويستند المسرح المدرسي إلةى التسةلح بعةدة معةارف كعلةوم الرتبيةة

،  المسرح وسيلة إصالحية هذا  نظرا لكون،  والبيولوجيا،  وعلم االجتماع،  النفس

ونقل المعرفة ،  ية ووسيلة تلقينإبداع،  ووسيلة جمالية،  ووسيلة عالجية،  تطهيرية

 .. والمهارة
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،  والنفسةية،  ويهدف المسرح المدرسةي إلةى إشةباع حاجةات الطفةل الفكريةة

لخلةة  التةةوازن لةةد  الطفةةل للتكيةةف مةةع الةةذات ،  والعضةةوية ،  واالجتماعيةةة

 . والموضوع وتحقي  النمو البيولوجي

 :لتاليةهذا ويتطلب المسرح المدرسي الرتكيز على االختصاصات ا

       . واإلبداع ونعني به التمثيل واإلخراج،  اإلنتاج  -9

 .ادة المسرحية لخدمة أهداف تربويةوهو مقاربة تربوية تطوع الم،  التنشيط -0

  .. كليهما أم،  أم بصرية،  سواء أكانت سمعية،  التقنية -3

وقةةد يتمظهةةر المسةةرح المدرسةةي بجةةالء يف الخشةةبة العموميةةة تمثةةيال وتأليفةةا 

أثناء أوقات ،  أو الفضاءات المفتوحة،  كما يتجلى يف الخشبة المدرسية،  جاوإخرا

 . الفراغ لعبا ومشاركة وتمثيال وتقليدا

   :المسرح الجامعي -3

وينتمي يف الغالب إلةى مؤسسةة ،  يعد هذا المسرح امتدادا للمسرح المدرسي

المسةرح طةالب  ويقوم هبذا،  وإما كليةأ،  امعهدأو جامعة  قد تكون علمية عالية و

كانوا من قبل تالميذ وأطفاال تحت إشراف أساتذة جامعيين متخصصين يف المسرح 

  ..كتابة وسينوغرافيا وإخراجا

 : مسرح العرائس -4

نوع يحرك أمام الجمهور مباشةرة : وهو نوعان،  هو مسرح الدمى أو الكراكيز

شةوف وهةو مسةرح مك. واآلخةر يحةرك بأيةدي الالعبةين أنفسةهم،  بواسطة خيوط

أمةا . وله ستارة تنةزل علةى الةدمى أو ترتفةع عنهةا،  يعرض قصصه يف الهواء الطل 
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وهم على شكل دمى ،  وقد يصلون إلى خمسة،  أو أكثر،  الممثلون فشخص واحد

 . طة الخيوطاطة أيدي الالعبين من تحت المنصة أو بوسامحركة بوس

يةز والعةرائس أن مسرح العةرائس هةو مسةرح الةدمى والكراك من هذا  نستنتج

حيث ،  ومن المعلوم أن لهذا المسرح تأثيرا كبيرا على األطفال الصغار. المتحركة

يبهرهم ويدهشهم بقصصه الهادفة التي تسةعى إلةى إيصةال القةيم الفاضةلة والقةيم 

 ..النبيلة لغرسها يف نفوس هؤالء األبرياء الصغار

،  (راعنةةةةالف)وقةةد ظهةةةر مسةةرح العةةةرائس قةةديما عنةةةد المصةةريين القةةةدامى 

بيد أن اليابانيين تفننوا فيه حتى . وبالد ما بين النهرين وتركيا،  واليابانيين،  والصينيين

فهم من األوائل الذين أتقنوا ،  أصبح مسرح العرائس إحد  أدوات التعليم والتلقين

وثمة كثير . حيث يتهافت عليه الصغار والكبار بدون استثناء،  هذا النوع من المسرح

خرجين المعاصرين من يعتمد على مسرح الدمى كبيةرت شةومان يف مسةرحه من الم

 .الذي يسمى بمسرح الدمى والخبز

 :        اإلذاعيالمسرح  -5

هو ذلك المسرح الذي تنقله وسائل اإلعالم وتذيعه بين الناس مرئيةا وبصةريا 

 ( المغربية  قناة األطفال) مثل  وسمعيا سواء يف الراديو أم التلفزيون أم الشاشة الكبيرة

 : تاريخ مسرح الطفل

لمسرح الطفل تعود إلى القرن التاسع  -يف تقديرنا-أن البداية أو النشأة الحقيقة

هانزكرسةتيان )وترتبط ارتباطًا وثيقًا بالمحاوالت المسرحية الرائدة لألديب ،  عةشر

د وق،  م الذي يعد يف طليعة من كتبوا مسرحيات لألطفةال 1875- 1805 (أندرسةن
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وقد حازت أقاصيةصه ومةسرحياته ،  نظةر إليةه باعتباره الرائد الحقيقي لمسرح الطفل

،  عقلة اإلصبع،  الحورية الصغيرة)ومنها ،  وترجمت إلى لغات عدة،  شةهرة واسعة

التي ،  (الحذاء األحمر)ومن أشهر مسرحياته ،  (مالبس اإلمرباطور،  البطة الدميمة

،  وُترجمت إلى العربيةةة( هانز جوزيف سميث)مريكي أعةدها للمسرح الكاتب األ

وأصةبح هةذا العمةل أول مسةرحية يف ثالثةة فصةول ،  وعرضةت مسرحيًا لألطفةال

الواليةات  وتعةد ). 05،  9116،  أبةو الخيةر. )لمسرح األطفةال يف الوطن العربي

شإ أول وقةد ُأن،  التي اهتمت بمسارح األطفال،  المتحدة األمريكية يف طليعة الدول

كمةةا أنةةشإ مسةرح ،  9123مسرح لألطفال يف الواليات المتحدة األمريكية عةةام 

 .9147األطفال العالمي يف أمريكا عام 

 ،  (سةةابقًا)ووصل االهتمام بمسرح الطفل إلةى ذروتةه يف االتحةاد الةةسوفيتي 

وأكثةر مةن ،  مسرحًا بشةريًا لألطفةال(  47)إذ تةشير اإلحصاءات إلى وجود نحو 

،  وتنافست الدول األوروبية يف االهتمام بمسرح الطفل،  مةسرحًا للعرائس(  999)

وكةان مةن بةين ،  9146بألمانيا عةام ( اليبزج)فافتتح أول مةسرح لألطفةال بمدينة 

والبدء فنيًا وإنسانيًا ،  أهدافه إزالة الةذكريات المؤلمةة للحرب من نفوس األطفال

وقةد قةام المسةرح بمهمةة كةرب  يف تعب ةة ،  ةدةيف تحمل مسةؤوليات الحيةاة الجدية

 حيةةث قةةةدمت علةةى خشةةبة المسةةرح روايةةة،  المشةةاعر لمقاومةةة الغةةزو النةةازي

التي تحكي قصة طفةل اسةتطاع أن يةةشكل جماعةة مةن األطفةال ،  (تيمور ورفاقه)

أنةش ت فةي جميةع أرجةاء ،  وعلى إثر تقديم هذه المسرحية،  لمساعدة المحاربين

انضم إليها   ،(منظمةات تيمةور)مثلت فيها فرق من األطفال أطل  عليها البالد التي 
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وراحوا يعةاونون القةوات والجنةود بكةل مةا ،  ماليين األطفال يف الخطوط الخلفية

وهكذا خلقت مسرحية علةى مةسرح ،  ..ويخدمون يف المستشفيات،  ...يستطيعون

رح الطفل الةذي ُأسةس وقد حظي مس. األطفال م ات المنظمات وآالف المقاتلين

تمثلةت يف ،  بشهرة واسةةعة الرتكةةازه علةةى معةايير وأسةس علميةة( برلين)بمدينة 

واهتمةةةت بمةةا يةةدخل البهجةةة يف ،  تقةةديم المسةةرحيات المناسةةبة ألعمةةار األطفةةال

،  ويغذي فيهم يف الوقت ذاته روح البطولة والشهامة وحب الخير والجمال،  قلوهبم

يفد إليها األبنةاء برفقةة آبائهم وأمهاهتم ،  مدرسة رائعةأنه ك ثم أصبح هذا المسرح 

 . ومعلميهم

لين والقائمين على ؤويف المسرح الهندي القديم أن المس "هبارتا"يفيد كتاب 

شؤون المسرح يتلقون تكوينهم منذ نعومة األظافر يف هذا الميدان على أيدي آبائهم 

لفةةن إلةةى أبنائةةه العشةةرين بةةأمر مةةن أسةةرار هةةذا ا "هباراتةةا"وقةةد لقةةن . وأجةةدادهم

 ..نفسه "راهاما"

وكان الشباب اإلغريقيون يف مدينةة أثيةنةةةةا يتعلمةون الةرقص التعبيةري ضةمن 

ضةرورة تلقةين الجنةد فةن  "جمهوريته"وقد أورد أفالطون يف . الربنامج الدراسي

دون ،  عةوالشجا،  والفضيلة،  وذلك بتمثيل أدوار درامية تتعل  بالمروءة،  المحاكاة

 .غيرها من األدوار المشهدية تفاديا من تأثير محاكاة الرذيلة على طباع الجنود

حتى إن ،  اهتم كبار أعالم المسرح الكالسيكي بالمسرح المدرسي،  ويف فرنسا

 اوشةنوا عليةه حربة،  وثةاروا عليةه،  رجال الكنيسة الذين أعلنةوا رفضةهم للمسةرح

فهةذا مةثال . يف الحقةل الرتبةوي فائةدة ومتعةة وجدوا يف ممارسة هذا الفةن،  شعواء
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مةن   خواطر وأفكار عن التمثيل" كتابه عدوا لدودا للفن الدرامي يعلن يف بوسوي

الجائز منع المسرحيات الموجهة إلى األطفال والشباب أو إدانتها مادامت تسةعف 

حسةين األساتذة يف عملهم الرتبوي عندما يتخذوهنا تمارين تطبيقية وأنشطة فنيةة لت

 .أسلوب ناش تهم وتنظيم عملهم الدراسي

بضواحي باريس  (أستيفاين دي جينليس شارتر )قدمت مدام 9874ويف سنة  

وقةد قةام ( المسةافر)وعرضةت كةذلك مسةرحية ،  (بةانتوميم)قصة عةرض تعبيريةة 

التي تصور ما يجلبه الفضول على ( عاقبة الفضول)ومسرحية ،  بأدوارها أبناء الدوق

 وسةار أرنةود بةركين. ان التأليف والتلحين لمدام دي جينليس المربيةوك،  صاحبه

Arnaud Berquin (1749-1791)  على غرار دي جنليس يف تقديم العروض

 . .وهما معا من أتباع مدرسة الكتابة لألطفال يف فرنسا،  المسرحية المتعلقة باألطفال

سةرح الطفةل ونستشف من هذا أن المةربين هةم الةذين كةانوا يشةرفون علةى م

ويسةةتخدمون اللعةةب والتمثيةةل يف مجةةال رعايةةة األطفةةال والعنايةةة هبةةم وتةةربيتهم 

 .وتعليمهم

التي تنص على ،  استفاد مسرح الطفل من آراء الرتبية الحديثةويف ضوء ذلك  

عةالوة علةى  "إميةل"كما عند جةان جةاك روسةةةو يف كتابةه  ياراته حرية الطفل وخ

الحياة عن طري  الحياة باعتبارها مرتكزات جوهرية  أهمية اللعب والتمثيل ومعرفة

تشرب مسرح الطفل آراء روسةةو وماريةةا وجون ديوي ،  ومن ثم. يف الرتبية الهادفة

 . إسحاق ومونتسوري . ودوكرولي وباكوليه وكالباريد وبول فوشيه وبستولوزي
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أرنود بأن مدام دي جينلس و( يف أدب األطفال)ويقول علي الحديدي يف كتابه 

وقةدما يف ،  بعنف القصص الخيالية وقصةص الجةن والخرافةات "بركين قد شجبا

وحرصةا ،  زعمهما القصص المناسبة لألطفال وكانت مستوحاة من تعةاليم روسةو

 .فيها كل الحر  على الرتبية االستقاللية الطبيعية

مسرح )كتابا لألطفال وهو ( دوجينلس)وقد نشرت المربية الفرنسية الفاضلة 

آديل وتيودور "بكتاب آخر  9780وأتبعته يف عام  9771سنة ( ألشخا  الناش ينل

سهرات "هو  9784ذا أهمية خاصة يف عام :وكتابا ثالثا ،  "أو رسائل حول الرتبية

  .".القصر

،  فالبداية الفعلية األولى لمسرح الطفل كانت على يد المربين والمربيات،  إذاً 

إلى االنتباه إلى ( إميل)الذي دعا يف كتابه ،  جاك روسوالذين استفادوا من آراء جان 

  .أحبوا الطفولة وفّضلوا لعبها ومتعها وغريزهتا المحبوبة": لعب الطفولة قائال

طة الكتب ويفضل أن تعلمه الطبيعة اويرفح جان جاك رسو تعليم الطفل بوس

( نلةيسدو ج)وقد ركزت السةيدة ،  بواسطة اللعب والحركة والحواس والمشاركة

على اللعب والمسرح الطفةولي باعتبارهمةا مةدخلين أساسةيين للتعلةيم واكتسةاب 

وقد صرحت يف النصف الثاين من . األخالق مقتدية يف ذلك بفلسفة جان جاك روسو

،  مثل األطفال جميعا يحبةان اللعةب كثيةرا،  أديل وتيودور"القرن الثامن عشر بأن 

  ". درسا حقيقيا يف األخالق ، بفضل عنايتي،  ولسوف يصبح هذا اللعب

وإذا انتقلنا إلى إسةبانيا فةنن أول عةرض مسةرحي طفةولي كةان يحمةل عنةوان 

وقد قدم العرض بحديقةة األميةر فرنانةدو ابةن ،  م 9657سنة  "خليج األعراس "
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وهو من تأليف الكاتب المسرحي الكبير بدرو كالدرون ،  فيليبي الرابع ملك إسبانيا

 ..ش عصره الذهبي بالكثير من المسرحيات الممتعة والهادفةدي الباركا الذي أنع

ألنةه لةم ،  ويذهب مارك توين الكاتب األمريكي إلى أن مسرح الطفل حديث

أعتقد أن مسرح األطفةال هةو مةن أعظةم ......"وقال : يظهر إال يف القرن العشرين

ضحة أو مفهومة التي ال تبدو وا،  وأن قيمته الكبيرة،  االخرتاعات يف القرن العشرين

وخير دافع للسلوك ،  إنه أقو  معلم لألخالق. يف الوقت الحاضر سوف تتجلى قريبا

أو ،  ألن دروسه ال تلقن بالكتب بطريقة مرهقة،  الطيب اهتدت إليه عبقرية اإلنسان

الحماسة وتصل مباشرة  ثالتي تبع،  بل بالحركة المنظورة،  يف المنزل بطريقة مملة

وحةين تبةدأ الةدروس ،  التي تعد أنسب وعةاء لهةذه الةدروس،  لإلى قلوب األطفا

إلةى عقةول ... بةل تصةل إلةى غايتهةا،  رحلتها فنهنةا ال تتوقةف يف منتصةف الطرية 

  ".أطفالنا

م يف الواليةةات المتحةةدة األمريكيةةة مسةةرح 9123و أنشةةأت مينةةي هينةةز سةةنة 

واألميةرة ،  فقيةروال،  األميةر: ومن العةروض التةي قةدمتها هةي،  األطفال التعليمي

 . والعاصمة،  الصغيرة

وجل قصصه الدرامية ،  م 9198ولم يظهر مسرح الطفل يف روسيا إال يف سنة 

وهدف هذا المسرح إيديولوجي ،  واألمير والفقير،  مالبس اإلمرباطور: غربية مثل

ويثبةةت مكسةةيم . يتمثةةل يف إظهةةار بشةةاعة الرأسةةمالية وحقةةارة المحتكةةر،  لةةيس إال

ومن التزامنا ": م هذا التوجه اإليديولوجي لمسرح الطفل بقوله 9132نة كةوركي س

،  فةاإللزام أن تصةور القصةص،  بأن نروي ألطفالنا القصص بطريقة مرحةة ومسةلية
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فقةد ،  ومةن جهةة أخةر  ."وتلك المسرحيات بشاعة الرأسمال وحقارة المحتكةر

لكثيةر مةن بلةدان تبنت المؤسسات الرتبويةة مجموعةة مةن األنشةطة المسةرحية يف ا

وكانةت ،  وهةي ف ةة األطفةال الصةغار،  وكانت تستهدف ف ة عمريةة معينةة،  العالم

تهةةذيب والتسةةلية وال،  أغلةةب عةةروض هةةذه األنشةةطة تجمةةع بةةين المتعةةة والفائةةدة

التي تتمثل ،  األساسية من هذا المسرح الطفولياألخالقي دون أن ننسى المقاصد 

 . شءيف الرتبية والتعليم وتكوين الن

الةذي لةم ،  ونستنتج من هذا أن أوربا عرفت مسرح الطفل قبل العالم العربةي

وإن كةان الباحةث ،  إال يف السبعينيات من القةرن العشةرين –حسب علمنا  –يعرفه 

المغربي مصطفى عبد السالم المهماه ير  أن المغرب عرف مسرح الطفل منذ سنة 

حيث مثلةت فرقةة بروتةون ،  طوانعندما استولى اإلسبان على مدينة ت،"م  9862

وذلةك علةى خشةبة مسةرح إيزابيةل الثانيةة ،  "الطفةل المغربةي": مسرحية بعنةوان

وبعدها قاعة مسرح األزبكية ،  وهي أول خشبة يف العالم العربي ويف إفريقيا،  بتطوان

ويعد هذا التاريخ ،  بمناسبة فتح قناة السويس 9861واألوبرا بالقاهرة سنة ،  9868

مةا عةن نشةأة مسةرح الطفةل يف الةوطن أ بداية لمسرح الطفل وللمسةرح عامةةة بداي

تمثِّةل البةدايات األولةى لتلةك  "خيال الظةةل"فيمكن القول أن حكايات ،  العربي

،  هو نمةط مةةن أنمةةاط العةةرائس أو الشةخو  المتحركةة "خيال الظل"و. النشأة

،  ي القةةرن السةابع الهجةريوشهد والدته الحقيقية على يد ابن دانيال الموصلي فةة

الالعبةين )كان سراة الناس وأثرياؤهم يف أول األمر يستقدمون المخةايلين "حيث 

شةكالً  "خيةال الظةل"وقد اتخةذ مسةرح ،  "يف الحانةات واألسواق( بخيال الظل
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عبةةارة عةةن حةةاجز خشةةبي بعةةرض الصةةالة يفصةةل "فكةةان هةةذا المسةةرح ،  بةةدائيًا

ويرتكز هذا الحاجز على األرض ويرتفع ،  عبينعن الال "المصفوفين"المشاهدين 

وقد أتاح هذا الفن البدائي المجال لظهور فن آخر  "فوقها حتى قبيل السقف بقليل

وكانةةت هةةذه الفنةةون الشةةعبية بمنزلةةة .  "القراقةةوز"مةةن أنمةةاط العةةرائس هةةو فةةن 

إذ كانت تجةذب إليهةا الصةغار والكبةار علةى ،  اإلرهاصات لمسرح الطفل العربي

وينبهرون بما تقدمه مةن حكايةةات تحقة  لهةم المتعةة ،  فيتحلقون حولها،  لسواءا

غيةر أن البدايةة الحقيقيةة . وتمزج الواقةع بالخيةال،  وتستثير أخيلتهم،  واإلضحاك

وذلةك ألسباب ،  لمسرح الطفل يف الوطن العربي تأخرت كثيرًا بالقياس إلةى أوربةا

 .وظروف سياسية واجتماعية مختلفة

عّبةر عةن ،  مةا بةداخلك أخةرج: مسرح الطفل  نوجه للطفل عبارات مثل ويف 

،  للنجةةاح  اخةةرت طريقةةك.أظهةةر قةةدراتك ووظفهةةا يف مكاهنةةا الصةةحيح،  نفسةةك

ومن ح  الجميع أن يخةرب عّمةا ،  فالمجاالت متعددة وطرق التعبير متاحة للجميع

 .بداخله ويصوره بننسانية تامة كما يحب ويشاء

ي ُتبنى عليها المناهج التعليمية يف الجهات الرتبوية التي تعتمد هذه القاعدة الت

حيث بنت نظرهتا يف نمةو وتطةور الطفةل علةى أسةاس ،  الدراما يف نظامها التعليمي

اكتشافه لنقاط القوة لديه والتنفيس عن مشكالته عن طري  تعلم المهارات المختلفة 

 .صحي ومتوازنوالوسائل التي تساعده على التعبير عن نفسه بشكل 

بل ،  يؤكد علماء نفس الطفولة أن التفكير المنطقي عند الطفل ليس صفة فطرية

والنمةو االجتمةاعي ،  النمةو البيولةوجي: يعتمد على نوعين رئيسين من النمةو همةا
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ويمثةةل اللعةةب والتمثيةةل أحةةد أهةةم الخةةربات ،  المكتسةةب مةةن الخةةربة والتجربةةة

والتكّيةف معهةا ،  لتي ُتمكنه مةن فهةم الحيةاةحيث يعترب وسيلة الطفل ا،  المكتسبة

بشكل طبيعي؛ إذ تثبت التجارب الميدانية أن الدراما تكسةب الطفةل خةربة هتذيبيةة 

،  يتعلم من خاللهةا بنةاء العالقةات الّسةوّية القائمةة علةى االحةرتام المتبةادل،  فائقة

ة الذاتيةة تجةاه والضبط القائم على المسؤولي،  واالستماع الجيد،  والمديح الفّعال

 .اآلخرين

،  فاإلنسانية مفهوم تنطل  منه معانم جليلة هي األصل يف تكوين اإلنسان السوي

التي تسهم يف بناء شخصية هذا ،  ولكي نستطيع بناء صرح متين من القيم واألخالق

فقد قةال ايف تعةالى يف سةورة ،  الطفل علينا تسليط الضوء على القصة بصفة خاصة

ليضةرب لنةا مةثال بأثرهةا ووقعهةا يف ،  (ص عليك أحسن القصصنحن نق)يوسف 

 .والطفل بشكل خا ،  النفس البشرية بشكل عام

وتعزيةز ،  ُتعّد مرحلة رياض األطفال أنسب المراحةل لةزرع القةيم اإلنسةانيةو

التي تتجلةى يف ،  شخصية الطفل من خالل برامج عديدة تتسم بالديمومة اإلنسانية

لذا فنّن فكرة توظيف الدراما بالمنهج . عطاء يف إطارها الواسعاألخالق والمحبة وال

،  قائم على استخدام األساليب الفنية المتنوعة يف تعليم األطفال،  أسلوب فريد بذاته

وبنةاء ،  والعالقةات المجتمعيةة،  ينطل  من بذرة تعليمهم مقومات الحيةاة العمليةة

حةةوار والمحاكةةاة والحركةةة قواعةةد لغةةة التواصةةل عةةن طريةة  الةةتعلم مةةن خةةالل ال

باإلضافة إلى فن ،  والراقص،  واإلنشادي،  الصامت: واالرتجال والتمثيل بأنواعه

 .وتوظيف المفردات اللغوية بطريقة صحيحة ضمن أماكنها المناسبة،  الخطابة
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،  أو تمثيل أحداثها،  أّن األطفال الذين يعيدون سرد القصة،  وتؤكد الدراسات

،  ط األحداث واالسرتسال يف دمجها مع أحةداث منطقيةة أخةر هم األقدر على رب

،  خاصة بالقصة أكثر من األطفةال المسةتمعين فقةط مسواء أكانت مرتجلة بتلقائية أ

ومعنى ذلك أن إعادة تمثيل القصة يزيد حب االستطالع لد  األطفال نحو القراءة 

 .والكتابة قبل البدء بتعلمهما بشكل فعلي

غربية الميدانية يف مجال الدراما الموقف اإليجابي المؤثر تجارب الالوتوضح  

لفعاليةةة اسةةتخدام هةةذا األسةةلوب كطريقةةة مةةن طةةرق التةةدريس يف مرحلةةة الطفولةةة 

ألهنا تقدم لألطفال المعرفة بطريقةة ،  المبكرة والصفوف األولى للتعليم األساسي

ًصةا إذا عرفنةا أن خصو،  مسلية وجذابة وتسهم يف التطوير المبكر للقراءة والكتابةة

المتطلبةةات العقليةةة لفهةةم الةةدراما متشةةاهبة مةةع المتطلبةةات الرئيسةةة لفهةةم القةةراءة 

حيث إن امتالك مفردات لغوية متنوعة يلعةب دوًرا هاًمةا يف تطةوير ذلةك ،  والكتابة

إن الدراما يمكن أن تكون طريقةة يف : حول ذلك« ماك ماسرت»يقول . لد  األطفال

ومعرفةة ،  ألهنا تساعد يف كل مناحي تطوير القةراءة والكتابةة،  التعلم ال تقدر بثمن

وتطةةوير مهةةارات التفكيةةر ،  واكتسةةاب الطالقةةة وتفسةةير المعرفةةة،  النحةةو الصةةرف

 .المختلفة

كعةالج نفسةي ت ايضةا باإلضافة لالستخدامات السابقة للدراما فقد اسةُتخدم

ل الجةانحين وذوي جماعي ألنواع معينة من االضةطرابات عنةد األطفةال كاألطفةا

صعوبات النط  والمنعزلين وذوي العدائية المفرطة أو األطفةال الةذين يتقمصةون 

ويسةمى هةذا النةوع مةن العةالج ،  غير جنسةهم يف مرحلةة الطفولةة ألسةباب نفسةية
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ويستخدم هةذا األسةلوب العالجةي عةادة مةع األطفةال يف عيةادات ،  بالسيكودراما

ذا األسلوب عن غيره من أساليب العالج بأنه ويمتاز ه،  متخصصة للعالج السلوكي

وليس كما ،  يساعد الطفل على معالجة مشكالته بما يناسب واقعه الحالي ومجتمعه

بمعنةةى أننةةا سةةنالحظ تطةةوًرا إيجابًيةةا يف سةةلوك الطفةةل مةةن ،  هةةو مثةةالي ومفةةرتض

 .الممارسة الدرامية األولى

والةذي ،  لتمثيةل والمسةرحإن المعنى الشائع لنا نحن الكبار عن الدراما هةو ا

يعتربه البالغون وسيلة ترفيهية للخروج من دائرة الحياة الواقعية والرغبة يف التعايش 

،  أما بالنسبة للصغار فاألمر مختلف تماًما،  مع قصص مختلفة عن قصصهم الذاتية

فالدراما تعني االندماج الشةعوري والالشةعوري مةع األحةداث التةي يتخيلوهنةا أو 

ولةةيس كمةةا يريةةد ،  وتفةةاعلهم مةةع المواقةةف كمةةا يريةةدون هةةم،  حةةدوثهايتمنةةون 

وهذا يمّثل حاجة ملحة للطفل لزيادة الحصيلة المعرفية الذاتية وتسريع ،  اآلخرون

 .عملية التكيف مع البي ة من حوله

ويعةةةرف يف الواليةةةات ،  معةةةروف يف بريطانيةةةا child Drama ومصةةةطلح

األنشةةطة اإلبداعيةةة : والمقصةةود بةةه CreativeDrama المتحةةدة األمريكيةةة بةةة

مدرب لديه القدرة على   من خالل معلم أو،  للدراما التي يقدمها الطفل مع زمالئه

تفجير طاقات األطفال من خالل ذواهتم وبأفكار متنوعة يطرحها المعلم ألهةداف 

ولهذا ،  وليس إرضاء الجمهور،  أهمها تطوير قدرات األطفال الشخصية،  مختلفة

أو الةدراما ،  الةدراما اإلبداعيةة»شاط مصطلحات عربية مختلفة ُعرفةت نظرًيةا بةةالن

 .«أو التمثيل التلقائي،  الخالقة
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يتيح هذا النوع من التعلةيم الفرصةة للطفةل لتحسةين العمليةة االتصةالية لديةه 

 ، ويتةزامن ذلةك مةع الشةعور العمية  بأهميتهةا وصةدقها،  واالنسجام الكامةل فيهةا

 ل عمليةةةةة التحسةةةةين تةةةةتم بصةةةةورة أسةةةةرع مةةةةن غيرهةةةةا يفوهةةةةذا مةةةةا يجعةةةة 

 .العلوم المباشرة

وينطب  على مسرح األطفال كل مةا ينطبة  علةى مسرح الكبار من عناصر أدبية 

فهةو يحتةاج إلةى كاتةب موهةةوب مبةةدع مثقةةف دارس لعناصةر المسةرحية ،  وفنية

 جكمةةا يحتةةاج إلةةى مخةةر. ولخصةةائص األطفةةال ومراحةةل نمةةوهم،  ومقوماهتةةا

 . خالق متميز

وقدمت مسارح األطفال قصصًا فيها مزيج مةن عةروض السةحر والفولكلةور 

وتجةدر  ..وحكايات وقصائد مغناة وغيةر ذلةك،  واقتباسات من األعمال االتباعية

ومةن ،  اإلشارة إلى وجود أنواع متعددة من المسارح كانت تقدم للصةغار والكبةار

نتشاراً واسعًا يف البلدان العربيةة واألجنبيةة مسرح الدمى الذي انتشر ا "هذه األنواع 

إذ بلغ مسرح الدمى المتحركة أوجه يف هناية القرن التاسع عشر وبدايةة ،  على السواء

ويؤدي المسةرح دورًا مرموقةًا يف مجةال توجيةه األطفةال وإنمةةاء   القرن العشرين 

جابيةًا مفعمةًا حيةث يحقة  تةدريبًا إي،  ويةدرب األطفةال علةى الحيةاة،  مةداركهم

والمسرح ،  وهو مدرسة الفصاحة واالنفعال المضبوط،  بالعظة واألحكام األخالقية

ولكنه بما يةصاحبه من مؤثِّرات تشمل الموسيقا والتصوير فهو ،  ليس أدبًا فحسب

 ." باقة الفنون التي تحمل كل معالم الجمةال
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 :الدراما والقصة يف رياض األطفال

لطفولة المبكرة ترتكز على توظيف أهداف القصة وأحداثها أهمية الدراما يف ا

وشخصياهتا لتشجيع الطفل علةى التقليةد والمحاكةاة النصةّية والحركّيةة والدرامّيةة 

كما تساهم يف تطوير شخصّية الطفل بشكل متكامل من النواحي المعرفية ،  ألحداثها

هةي مرحلةة التمركةز  فمرحلة الطفولة المبكةرة. واللغوية واألخالقية واالجتماعية

الخروج منها والتقليل من حدهتا وتنمية الذكاء على والدراما تساعده ،  حول الذات

االجتماعي يف فهم اآلخرين والشةعور بنحساسةهم وطريقةة تفكيةرهم رغبةة منةه يف 

وفهم متطلبات الدور االجتماعي المناسب ،  التكيف والتصالح مع البي ة االجتماعية

 .العمر والبي ةله من حيث الجنس و

،  ونظًرا ألن عملية القيام بالدور يف التمثيل الدرامي يتضمن مقدمة وعقدة وحالً 

،  فنن ذلك يسهم يف تنميةة قةدرة الطفةل علةى وضةع صةور رمزيةة لتطةور األحةداث

 .ومن ثم الخطوات المثلى لحلها،  ووقوع المشكالت

ني واألدبي من خالل أداء وتحّفزه الممارسة الدرامية على التفّرد يف اإلبداع الف

كما تدله على الطريقة المثلى للتخلص من االنفعاالت التي بداخله وتمده ،  األدوار

وتمكنةه مةن . وتنمية الخيةال العلمةي والفنةي،  بصفاء الذهن والقدرة على التخيل

توظيف أكرب قةدر ممكةن مةن المفةردات اللغويةة المتنوعةة بالشةكل الصةحيح ويف 

طري  عدة أنشطة يمارسها مع زمالئه يف الصف ؛ إما عن طري   المكان الصحيح عن

،  أو المسابقات وكافة األنشطة الدرامية المتنوعة،  أو لعب األدوار،  مسرح العرائس

 و الرياضةةي و اللغةةوي)التةةي هتةةدف لتنميةةة قةةدرات الطفةةل يف جوانةةب مختلفةةة 
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الحتياجات الطفولة  ويتم ذلك من خالل إدراك تام،  (الفني و الديني و االجتماعي

 .المبكرة

وتعد الدراما االجتماعية ذات أثر فعال يف تطةوير وحمايةة مةدارك األطفةال يف 

أو ،  أو تلك التي تتعرض لضغوط نفسية من جراء الحرب،  البي ات المحرومة ثقافًيا

التي يراها األطفال من حولهم ويعجزون ،  والمواقف السلبية،  المشكالت السياسية

وإكساهبم ،  ا أو التعبير عن شعور الخوف أو القل  وعدم األمان من جرائهاعن فهمه

واستغالل هةذه الةدروس لتسةليط الضةوء ،  أساليب التعبير المقبولة عن مشاعرهم

،  ومحاولةة إيجةاد الحلةول المرضةية،  التي يتعرض لها األطفال،  على المشكالت

ح الةةدفاع عةةن أنفسةةهم والسةةيناريوهات المقبولةةة ألوضةةاعهم وإعطةةائهم مفةةاتي

كما أهنا تعد وسةيلة جيةدة لتهي ةة الطفةل للمرحلةة االبتدائيةة؛ فةدروس . وحقوقهم

فهي ليست مجرد سرد قصصي خالم مةن المشةاعر أو ذات ،  القصة لها أهمية بالغة

بل البد أن تتعد  ذلك إلى كوهنا ،  أهداف مؤقتة ومقرتنة بتوقيت سرد القصة فقط

خاللها ستحق  المؤسسة التعليمية األهداف البعيدة المد  التي من ،  إحد  الطرق

 التي هتدف

ألننا بذلك نساهم يف بناء كيان ،  إلى إكساهبا ألطفالها أو تالميذها يف المستقبل

ومةن خةالل ،  وتأسيس قواعده الصحيحة يف التعامل مع نفسةه واآلخةرين،  الطفل

هةةداف التعليميةة الخاصةةة القصةة نصةادق عليهةةا ونكررهةا باسةةتمرار يف صةياغة األ

وقيم مؤثرة على ،  وكيفية دفع الطفل إلى اكتساب عادات جميلة،  بتدريس الدراما

بل نستطيع أن نتجاوز ذلك إلى تحويةل ،  من حوله عن طري  توظيفها هبذا المنهج
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التي تعرض لها الطفل يف الماضي إلى خةربات جيةدة ُتمكنةه مةن ،  الخربات السي ة

تعامل مع الغضب أو اإلحباط أو الكبت الذي يف داخله بطريقةة تجاوز مصاعبه وال

 .ِسلمّية سليمة

 :أنشطة لتعّلم فن الدراما عند األطفال
كما يمكن تفعيل أنشطة ،  من األفضل أن يفرد ألنشطة الدراما قاعة خاصة هبا

ا التي يرتتب عليه،  الدراما يف قاعة التعلم نفسها على أن يكون لها أنظمتها الخاصة

مثاًل أن تدفع الطاوالت والكراسي إلى جانب القاعة ،  إعداد القاعة للقيام باألنشطة

ودفةةع السةةجادة إلةةى مكةةان محةةدد ،  لتكةةون هنةةاك مسةةاحة جيةةدة للقيةةام باألنشةةطة

باإلضةةافة إلةةى بعةةح ،  وافرتاضةةها مسةةرًحا يةةؤدي فيةةه األطفةةال التمثيةةل أو اإللقةةاء

أو الثبات أو ،  أو إعادة النص،  إعادة الحركة القوانين الخاصة باألداء التمثيلي مثل

التحرك وغيرها من القوانين التي البد أن تعرضها المعلمة لألطفال يف كل مرة قبل 

 .البدء يف أنشطة الدراما

إذ يمكن للمعلمة أن تضيف عليها ،  أنشطة الدراما ممتعة ومتنوعة ومرنة أيًضا

صةنعها بنفسةها بالتعةاون مةع األطفةال يمكن أن ت،  ما تشاء من إكسسوارات تنكرية

باإلضافة إلى أنةه يمكنهةا الةتحكم بالسةيناريوهات أو ،  إلضافة متعة على األنشطة

النصو  حسب ما تراه مناسًبا أو محقًقا لألهداف التي أرادهتةا مسةبًقا مةن العمةل 

 .الدرامي

 من أجمل األفكار التي سيضيف تطبيقهةا علةى األطفةال جةًوا مفعًمةا بالبهجةة

ثةم تقلةب ،  والسرور أن تضع المعلمة صور شخصيات القصة يف قصاصات ورقية
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وعلى كل طفل تقليد الشخصية ،  وتطلب من كل طفل اختيار واحدة،  القصاصات

التي يف القصة وارتجال النص المفرتض والمعرب عن الشخصية بطالقة دون تحجيم 

ور المسةةتمع الجيةةد ويمثةةل بقيةةة األطفةةال دور الجمهةة،  أو تحديةةد مةةن المعلمةةة

 .والمتفاعل مع الممثلين

كما يمكن للمعلمة يف الدروس األولةى لفةن الةدراما عنةد األطفةال أن تبةدأها 

بأن يجتمع ،  بأناشيد لشخصيات مألوفة كشخصياهتم مثاًل متمثلة بأسمائهم الحقيقية

 وتجعةل إليقةاع: وتقف يف المنتصف ثم تبدأ بتعريف اسمها مثالً ،  األطفال حولها

 :االسم حركات مخصصة مثال

 (جواهر)المعلمة اسمها 

 .تصف  مرتين بتتابع سريع( جةَ: )تقول

 .تحرك رأسها مرتين لليمين واليسار بتتابع سريع( وا)

 .تصف  ثانية بنفس رتم المقطع األول( هر)

ومن ثم تسأل من يريد أن يقةف يف مكاهنةا ،  ثم تطلب من األطفال تكرار ذلك

القفةز  و الطقطقةة و تضمن هذا النشةاط عةدة حركةات كالتصةفي على أن ي،  ويعيد

وهكذا بشرط أن يكون عدد الحركات نفس ،  وضع اليدين على الخصرو  الحجلو

 .عدد مقاطع كل اسم من أسماء األطفال

،  التمرين الساب  له مميزات كبيرة إضافًة إلى أنه يعترب تمهيًدا جيًدا لفن الدراما

كما ،  تخدمه لتعريف األطفال بعضهم ببعح يف بداية العاموبنمكان المعلمة أن تس

ويحفز الطفل ،  ويمده بالطاقة اإليجابية عن نفسه،  يعترب تمرينًا معزًزا لذات الطفل
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هةذا . الخجول على التغلةب علةى خجلةه يف وقةت قصةير جةًدا مةع تكةرار التمةرين

،  يز مقةاطع الكلمةاتباإلضافة إلى أن هذا التمرين يمد الطفل بقدرة كبيرة على تمي

وسمحت لألطفال أن ،  إذا ما مارسته المعلمة باستمرار،  ومده بمخزون لغوي قوي

ويتم تقطيع المفردات ،  يستحدثوا أسماء لحيوانات أو أزهار أو أماكن ومجسمات

 .اللغوية إلى أجزاء حسب تركيبها اللغوي

 

 :اإلعداد لدروس الدراما املسرحية

 !تخّيل معي خشبة المسرح

،  كثيًرا ما نسمع عن أطفال رفضوا الحديث أو المشاركة يف حفالت المدرسةة

أو بعًضا منهم يتدرب ويتهيأ وبمجرد وقوفه أمام الجمهور سرعان ما ينسى كل مةا 

وقةد يسةبب ،  وقد تحدث لبعضهم نوبات ذعر وبكاء ال نعلةم سةببها،  تدرب عليه

 .ذلك الحرج للمعلمة وذوي الطفل

ا أن سأل نفسه لماذا كل هذا؟ ولماذا يخاف بعح األطفال ولكن هل ألحد م

أو تربكه مشاهدة الرؤوس واألعين الموجهة إليه وحده وهو ،  من مواجهة الجمهور

 يتحدث أو يغني؟

ويحتاج ،  إن مواجهة الجمهور بثقة وقدرة هو فن قد يعجز عنه الكبار البالغون

لمعرفةة وقيةاس التقةدم عنةد ذلك إلةى تةدريب وتمكةين ونقةد ذايت وتقيةيم مسةتمر 

 .المؤدي
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،  لذا البد من تسلسل منطقي يمر به الطفل ليصل إلى خربة يف مواجهة الجمهور

يضاف إلى ذلك أن األطفال هم أسرع بكثير وأقدر على تجاوز هذه المراحل بسرعة 

بل ،  وال تولد معه،  فصفة الخوف هي صفة ال يعرفها الطفل،  قد ال يتوقعها البالغون

 .صفة استحدثتها الظروف من حوله هي

،  وبعد عدة مرات من التةدريب،  يف البداية يؤدي الطفل أمام زمالئه يف الفصل

ونبادر ،  وعندما يشعر باالرتياح والطمأنينة ننتقل به إلى األداء أمام الفصول األخر 

ي  وال ننسى التصف،  ثم ندربه على األداء أمام جميع الفصول،  بمكافأته على ذلك

هةذا . ثم يف هناية األمةر يةؤدي أمةام اآلبةاء أو العامةة مةن النةاس،  واإلشادة بقدراته

التسلسل هام جًدا ال يمكن أن ننقص منه أي جزئية لضمان التفاعةل اإليجةابي مةن 

 .الطفل والنجاح يف تحقي  األهداف من الدراما والعمل المسرحي

ام زمالئه إلى خربة مواجهة إن نقل الطفل مباشرة من خربة التدريب الفردي أم

بل قد تكون هذه الخربة ،  وتشعره بالخوف والرتاجع،  الجمهور قد تؤثر عليه سلًبا

قد تسبب له على المد  البعيد خوًفا كبيًرا من المواجهة ،  سي ة جًدا وذكر  مريرة

ن إال أنه ولألسف هناك م،  نفسه سنين عديدة بعد ذلكبوهتز ثقته ،  والتعبير عن رأيه

 .يتجاهل خطورة هذا األمر وال يقدر مسؤوليته

لذا فنن مةن أساسةيات الةدراما هةو تةدريب األطفةال علةى المسةرح والتمهيةد 

لمواجهة الجمهور بثقة واستقاللية تامة من خةالل إفةراد المعلمةة لهةذا األمةر عةدة 

 .تساعد الطفل على التحدث بثقة وطالقة أمام الجمهور،  تمرينات متنوعة
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،  ة الةةدراما التدريبيةةة البةةد للمعلمةةة مةةن اسةةتخدام الشةةريط الالصةة يف أنشةةطو

تستخدمها يف كل مرة لتحديد ،  والمجسمات المصّغرة كأدوات ووسائل رئيسة ثابتة

ومكةان ،  والكةواليس،  ومقاعد الجمهةور،  مكان خشبة المسرح: كل شيء مسبًقا

 .وقوف الشخصيات وتسميتها بوضوح تام

التةي ستسةتخدمها باسةتمرار ،  قوانين اإلشارات الناطقةتبدأ المعلمة بنيضاح 

خالل الدرس مثل استخدام رنين الجرس لمرة واحةدة يعنةي الصةمت والثبةات يف 

واستخدام الرنين لمرتين يعني إعادة المقطع ،  مكانك لالستماع لتعليمات المعلمة

ص مةن أو الربت على الكتةف يعنةي االرتجةال والتفكيةر يف نة،  الصويت مرة أخر 

 ....عندك وهكذا

 :وهناك أساسيات فنّية يدرب عليها األطفال قبل البدء بدروس الدراما مثل

بحيةث يمكةن سةماع أصةواهتم ،  كيفية مواجهة الجمهور يف كةل األوقةات  -9

 .بشكل أكثر وضوًحا

لتنميةة مهةارة التفكيةر ،  النظر إلى تعبيرات وجه الممثلين والتفاعةل معهةا  -0

 .الخيالي

فقد تكون ضوضاء ،  لتكيف مع الشعور بالضوضاء وعدم الشعور بالخوفا  -3

سببها األطفال أنفسةهم حةين مناقشةتهم لةألداء بعضةهم مةع بعةح أو مةن 

 .المؤثرات الصوتية المصاحبة للعرض

كةأن ،  التعود على النقد الذايت عن طري  توزيع استبانات خاصة باألطفال  -4

،  سب تقديره ألدائه الصويت والحركةييلون عدد البالونات أو النجمات ح
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قةدراهتم وتنميةة  لصدق مع أنفسهم ولتدريبهم على تقويملتدريبهم على ا

 .مهاريت الّتفُكر والتفكير الناقد

وأن يتقبل النقد الذي ،  أن يتعلم الطفل كيف يتعامل مع نقد اآلخرين ألدائه  -5

يف سن صةغيرة علةى  وتعويدهم،  ينتج عنه يف النهاية تحسين عملية التعلم

وطرح البدائل الممكنة للتطوير كمقرتحات ،  الموضوعية والصدق يف النقد

أو مةةن زمالئةةه لتنميةةة مهةةارة التفكيةةر الخيةةالي والمنطقةةي ،  مةةن المعلمةةة

 .واإلبداعي عند األطفال

ألن يتدرب األطفال على فن إطراء بعضهم أعمال ،  فرصة جيدةإن الدراما   -6

دم بعةةد هنايةةة كةةل عةةرض عةةن طريةة  مةةد األطفةةال والتحفيةةز للتقةة،  بعةةح

 .بمصطلحات جيدة تستخدمها الجماعة لدعم بعضهم بعًضا

كل ذلك يمكن تدريب األطفال عليةه تةدريجًيا بشةكل غيةر مباشةر مةن خةالل 

 .تكرار هذه االسرتاتيجيات يف كل دروس الدراما

ضةةافة باإل،  ويةةؤدي األطفةةال التمثيةةل الةةدرامي يف مجموعةةات أو يف ثنائيةةات

كمةا يمكةن للمعلمةة ،  لألعمال الفردية التي تظهر قدرات األطفال علةى اختالفهةا

فهذا األمةر يسةاعد األطفةال علةى ،  السماح لألطفال باختيار مجموعاهتم بأنفسهم

كما أن تنويع المعلمة يف اختيار أفةراد المجموعةة ،  االستقاللية وتحمل المسؤولية

أة تجاه التمثيل والغناء أمام الجمهور وآخرين يشعرون بالحماسة والجر بين أطفال

يشعرون بالخجل لتشجيع بعضهم بعًضا وإلكساهبم الثقة بةالنفس بطريقةة إيجابيةة 

 .محببة
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القصصةةية علةةى الثبةةات يف  البةةد أن تحةةر  المعلمةةة أثنةةاء تةةدريبها للةةدراماو

تهزاء عةدم الضةحك أو اسةو،  اإلنصات الجيد للةزمالء: أهمها،  االلتزام بالقوانين

وكيفية اختيار مفردات ،  التعبير اإليجابي عن اإلعجاب ببعضهمو،  بعضهم ببعح

واستخدام أخر  مناسةبة  عن طري  استبدال المفردات السلبية،  غير جارحة للنقد

واستخدام مهارة التفكير بعد كل أداء وتحفيز الجميع على التعلي  عليةه ،  للحدث

 .وإبداء الرأي والمقرتحات

دقيقة يومًيا يف الجدول  32الدراما حقها البد أن يفرد لها على األقل  وإلعطاء

توضع له ،  وأن يتم التفكير بشكل جّدي يف منهج مخصص للقصة والدراما،  اليومي

وأخر  فرعية هتدف وزارة الرتبية والتعليم إلةى تحقيقهةا يف ،  أهداف بعيدة المد 

نتاج موضوعات المنهج واألنشطة واختيار خرباء متخصصين إل،  أطفال المستقبل

وأن يفةرد لهةذا المةنهج ،  التابعة له حتى يضةمن التةزام جميةع مدارسةنا يف تطبيقهةا

يتم من خاللها دفع عجلة رياض األطفال إلى التقدم وتطوير نظامها ،  ميزانية خاصة

: ودمج األنظمة األخر  التي تولي الةدراما والقصةة اهتمامةا تربوًيةا مثةل،  الحالي

إيماًنةا منهةا بةأن القصةة والةدراما لهةا اسةرتاتيجياهتا ،  وريجيةو اميليةا،  نتيسوريمو

فهي ليست مجرد صفحات من كتاب ،  المتماشية مع العمر العقلي والزمني للطفل

تقوم المعلمة بقراءهتا على األطفةال بشةكل روتينةي واالكتفةاء بةالنظر إلةى الصةور 

،  ار التسلسةةل المنطقةةي يف قةةراءة القصةةةومناقشةة األفكةةار دون األخةةذ بعةةين االعتبة

ثم ،  وضرورة االنتقال من عملية السرد إلى المحاكاة الصوتية والحركية لألحداث

،  ثم توظيفها يف أمةاكن ومناسةبات أخةر ،  استخراج المفردات الجديدة وشرحها
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،  ومن ثم تحفيز الخيال يف اخرتاع سيناريوهات مكملة أو مشاهبة لألحداث السابقة

 .م االرتجال والتفرد يف اإلبداع القصصي والتمثيلي الخا  باألطفالث

وهي ،  أهمية تفعيل الدراما الحرة اإلبداعية أو الدراما الخالقةومن هنا تتضح  

أو وسائل فنيةة ،  تلك التي ينتجها األطفال بحرية دون االعتماد على نص مسرحي

كون منهًجا قائًما بذاته يحتوي على نريد لتلك الدراما أن ت نفسه  ويف الوقت،  معقدة

العليةا  تخدم السياسة التعليميةة،  وسيناريوهات،  وقيم،  وتربوية،  أهداف تعليمية

وال نريدها هتميًشا محصوًرا يف ركن ال يحظى برقابة ،  وتكسبها لألطفال من خالله

إعطةاء وال مجرد هتي ةة لةركن صةغير دون ،  وال بتأسيس دقي  لبنود الدراما الهادفة

 .أو شخصيات ينطل  من خاللها إلبداع أكثر جمااًل وتفرًدا،  الطفل أمثلة يمثلها

،  إن تطبي  مثل هذه االسرتاتيجيات وتوظيفها يف أهداف بعيدة المد  يضمن لنا

والتةي تعةد حاجةة ملحةة ،  إنتاج جيل لديه العديد من المهةارات الجيةدة،  بنذن ايف

طورات العصر الحديث؛ مثل مهارة الحوار والتواصل الشباب لمواكبة تاليها  يحتاج

ومهةارة ،  مهةارة التفكةر والتفكيةر الناقةد،  ومهةارة اإلنصةات،  الجيد مع اآلخةرين

فاللغة العربية ثرّية بالمفردات ،  الجيدة،  الخطابة واختيار الرتاكيب اللغوية الفصيحة

ونرسةخ مفرداهتةا يف عقةل ،  وبالدراما يمكننا أن نثبةت قواعةدها،  وأساليب التعبير

يتحّتم علينةا اسةتثمارها لتوظيفهةا ،  ولخاصية العربية وثرائها اللفظي. وقلبه الطفل

 .ضمن منهج القصة والدراما
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 :الدراما ومهارات التفكري
التةي تسةهم ،  تعدُّ القصة واألنشودة من أبسةط األسةاليب الرتبويةة والتعليميةة

كةالتفكير ،  عنةد الصةغاروتعزيزهةا  المختلفةة  بشكل كبير يف تنمية مهارات التفكير

وارتجةال ،  والتفكير الناقد من خالل إكمال القصة،  والتفكير المنطقي،  اإلبداعي

بدوا فت،  وإقامة الفرضيات والمربرات يف سيناريوهات متتابعة للقصص،  األحداث

و متوافًقةا مةع سلسلة متتابعة يؤديها األطفال حسب ما يرونه مناسةًبا أوكأهنا بمثابة 

 .أهدافهم الشخصية

كما أّن استخدام مهارة التفكر بعد كل نشاط درامي يفتح الطري  أمام الصغار 

أنفسهم وإعطةائهم مةربرات منطقيةة للنقةد كطريقةة ويم للتنبه واليقظة لألخطاء وتق

سليمة لممارسة مهارة التفكير الناقةد يف المسةتقبل والمبنةي علةى مةربرات منطقيةة 

 .الخلل أو الخطأالكتشاف 

إن مهارات التفكير المختلفة ال يمكن تحقيقها إذا لم يقطع الصةغار شةوًطا يف 

وإال فنهنا ستظل حبيسة القصة المؤقتة التةي تسةرد علةيهم مةرة يف ،  القصة والدراما

فالمعدل الزمنةي المحةدد للنشةاط ،  وتطو  يف ذاكرة الالمباالة،  أو مرتين،  الشهر

هام لتحقي  هذه المهارات حيث يةتم مةن خاللةه عةرض النشةاط الدرامي يف اليوم 

  .المختلفة أداء األطفال يف األنشطة ويمومن ثم تق،  وتدريب األطفال عليه

 :الطفل على أنشطة الدراما والقصةومن أهم بنود تقويم 

 .قدرة الطفل على الحوار والتحدث بلغة سليمة -9

 .قدرة الطفل على ارتجال األحداث والنصو  -0
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 .اعل الطفل مع المجموعة والعمل بروح الفري تف -3

 .وتمييز غير الثقات،  ثقة الطفل بنفسه وقدرته على الثقة باألطفال الثقات -4

 .استعداد الطفل الجيد لألداء -5

،  مهةارات الجمهةةور لقيةاس قدرتةةه علةى تقمةةص دور الجمهةور المسةةتمع -6

 .والمتفاعل مع الممثلين

يرة لمهارات التفكير يف كل مرة بعد تقديم الطفل لتغذية راجعة مناسبة ومث -7

 .االنتهاء من النشاط الدرامي

ومعرفةة ،  من قياس قدرات األطفال بشكل دقي بنود التقويم  السابقة  تمكن 

والذي قد يكون مفتاًحا لحل مشكالت اجتماعية ،  مستو  الضعف الذي يعاين منه

وتحديةةد ،  لفالةةدراما طريقةةة سةةريعة لقيةةاس تطةةور األطفةةا .وأكاديميةةة أخةةر 

باإلضافة إلى تميةز الطفةل يف الةدراما وإقبالةه ،  التي يعاين منها الطفل،  الصعوبات

،  فهي تعّد متنفًسا للطفل ومالذه اآلمن،  عليها يعترب محفًزا رائًعا أكاديمًيا واجتماعيا

ولعبته المفضلة التي سيخرج هبا من ،  لتفريغ الشحنات السلبية والقل  الذي ينتابه

 .لتعليم األكاديمي الموجه إلى أف  الدراما الواسعةجو ا

واستخدام أخر  تسودها متعة وتشوي  ،  إن استبدال الطرق التقليدية يف التعليم

سيخرج الةتعلم مةن كونةه منهًجةا موجًهةا ومحةدًدا بةأدوات ومحصةوًرا ،  يف التعلم

متنوع يضم يف طياته نماذج واقعية وصوًرا حّية وخربات ممتعة ال  إلى تعلم،  بأهدافه

أن نوفر لألطفال عالًما جميالً ،  هذا ما هندف إليه يف برامج الطفولة المبكرةو،  ُتنسى
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والتي إذا ما أسيء توظيفها قد تقتل حبه للتعلم يف ،  ثرًيا بالمعارف والعلوم المباشرة

 .مه أكثر أصبح تعليمنا له متعة ُمنتِجةفكلما اقرتبنا من عال،  وقت مبكر

 

 :لألطفال املسرحي اخلطاب خصائص

 عالمةه عن والتعبير  الطفل مع للتواصل األشكال  الفنية أنسب هو المسرح

،  والمحاكةاة،  كالتقليةد والمسرح بين الطفل مشرتكة التقاء أوجه كالخا   وهنا

 الممثل يندمج أقرانه  كما مع االندماج إلى الطفل يميل حيث،  االندماجي والطابع

 مشةرتكة  أخةر  عناصةر وهنةاك،  معةه يمثةل الفرية  الةذي أو،  مةع المجموعةة

 اللعب عن مواقف المنبعث والحوار،  اللفظية والتداعيات،  والدهشة،  كالخيال

 مةن نصةب عينةي تكةون أن وغيرها ينبغي العناصر وهذه،  والجماعي االنفرادي

  .للطفل للكتابة المسرحية يتصد 

للكبار  ألن  الكتابة االختالف عن بعح للطفل تختلف المسرحية الكتابة إن

ولهم اهتماماهتم ،  الخيالبالذي يختلط فيه الواقع ،  األطفال لهم عالمهم الخا 

كما أهنم يف طور النمو واإلدراك والةتعلم ممةا يجعلهةم  أكثةر ،  وقضاياهم الخاصة

 . قدرة على التلقي والتأثر 

 طبيعةة  المرحلةة يراعةي أن لألطفال ينبغي خصيصًا الذي يقدم لمسرحا إن

تلك  مع المسرحية يفالخطاب  يتناسب أن ويتوجب،  الطفل هبا التي يمر،  العمرية

للطفل أن يكون واعيا بسلوكيات الطفل  مسرحاوعلى من يكتب ،  العمرية المراحل

وتقمص أدوار ،  و  األخر وتقليد الشخ،  وعاداته كالميل الى اللعب  مع أترابه
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وسةةةرعة الطفةةةل الةةةى ،  باإلبطةةةال والحكايةةةات األسةةةطورية واإلعجةةةابالبطولةةةة 

للحدث والتأثر به والقدرة على التخيل والميل  الى الضةحك أو البكةاء  االستجابة

ومةةن المفيةةد أن تسةةتعين المسةةرحية للطفةةل بعنصةةر الفكاهةةة أو ،  ألقةةل اسةةتثارة

،  أو تكلةف إقحةامأو الموضوع يسةمحان بةذلك دون أذا كانت الفكرة ،  اإلضحاك

بعح  تعمد إذ،  المسرحية العروض خاصة  يف العرائس والدمى جاذبية  وتكتسب

 يف أو،  الطفل عالم يف من مكانة تمثله عليها لما االعتماد األطفال إلى مسرحيات

 . حياته الخاصة

 :  الطفل مسرح أنواع

يلي  وفيما،  الدمى ومسرح،  والنثري الشعري منها لمسرح الطفل أنواع ثمة

 : تفصيل لذلك 

 :الشعري الطفل مسرح -أ 

ألوان الكتابة اإلبداعيةة  أكثر لألطفال  تعد من مسرحيات شعرية كتابة إن

فالشاعر مطالةب بكتابةة مضةمون ،  صعوبة لما تتطلبه من عناصر درامية  وفنية

 . اإلطالة هادف يف إطار إيقاعي حواري مكثف بعيدا عن الغنائية أو

 :مسرح الطفل النثري  -ب 

هي نمط المسرحيات التي نقدم من خاللها دروسا يف التعاون والعطاء وعمل  

واحرتام األبناء للعمةل الةذي يمارسةه ،  وكيفية مواجهة المواقف اإلنسانية،  الخير

وتلفتهم الى حقوق الجةار مةن خةالل ،  عمال شريفامادام طبيعته  مها تكن هم ؤآبا

 . يف أزماهتم ووقوفهم الى جانب بعضهم  بعضا ،  جيرانتكاتف ال
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 :العرائس مسرح   -ج 

. وتفكةةر،  وتةةتكلم،  فتتحةةرك،  يف مسةةرح العةةرائس تتجسةةد الحيةةاة يف الةةدمى

يتعةاطفون معهةا –باهرا يجعلهم كبارا وصةغارا  شي اوحياهتا تبدو كذلك للناظرين 

مسرح العرائس  على قبالاإل هذا. ويفتحون لها قلوهبم   وعقولهم ويقبلون عليها 

 وتأكيةدها،  الرتبويةة  األهةداف إبةراز التعليميةة علةى أقةدر الوسةائل مةن جعلةه

،  حركات  مثيرة من يرافقها ما تلك العرائس مع تقدمها التي القصة إن .وترسيخها

،  المعةةارف تثبيةةت فعةةااًل يف عةةامالً ،  ءوأجةةوا،  وموسةةيقية،  ومةةؤثرات صةةوتية

وتعمي  ،  واألخالق،  والعادات القيم وترسيخ،  المهاراتواكتساب ،  والخربات

أزمةان  إلةىوترجع نشأة مسرح العةرائس . واإلنسانية،  والوطنية،  المشاعر القومية

القديمةة الحضةارات   وهنةاك روايةات تؤكةد أن ،  التاريخ فجر إلىبعيدة قد تصل 

ر يف المواكةب فكانةت هنةاك تظهة،  قد عرفتهةا وال سةيما يف مصةر القديمةة جميعها

ففي الفلكلور الهندي مةثال أخبةار ،  الدينية جزءا من الطقوس   وتشكل االحتفالية

أثةارت ويف الصةين ،  عن عرائس عجيبة احتلةت مكانةة يف الةرتاث األدبةي والةديني

 . مسرحية ألففكتب عنهم األدباء أكثر من ،  الكتاب والفنانين اهتمامالعرائس 

  :التعليم أثار الدراما يف الرتبية و       
،  جمة يف الرتبية والتعليم اأفادت العديد من الدراسات الرتبوية أّن للدراما أثار

 : نذكر منها ما يلي

فنّنهةةا توسةةع مفهةةوم ،  تتنةةاول الةةدراما مواقةةف مباشةةرة مةةن حياتنةةا اليوميةةة -9

وبةذلك ،  وتربز قيم التصةرفات واألعمةال،  الشخصيات ومدلول المواقف



129  

 

االتزان  ىالطفل عل علمفت،  وتزيد من اإلحساس،  مالفه ىتحق  القدرة عل

التعامل مع مجتمعه من خالل العمل  ىوعل،  التعلم بسهولة ىوعل،  عاطفيًا

 . الطفلالجماعي الذي تتميز به -

،  والثقةة بةالنفس،  ويتعلم قيمًا إيجابية كالتعاون،  إلى نفسه طالبيتعرف ال -0

 .واجباتهحقوقه ومعرفة

 .المة التعبير عما بداخلهس ىتساعد الطفل عل -3

 .وتؤّدي إلي اإلبداع،  تنمي الخيال -4

 .وتشبع حب االستطالع لديه،  تنمي معلومات الطفل -5

 .والحس النقدي،  تنمي الذوق الفني والجمالي -6

 .والحواس من خالل الرقص اإليقاعي واللعب،  تنمي أعضاء الجسم -7

إخةةراج  حسةةن ىوتسةةاعد علةة،  وتعةةالج عيةةوب النطةة ،  تثةةري لغةةة الطفةةل -8

 . األصوات من مخارجها السليمة

 .وتجعله أكثر قابلية للتعليم،  تشعر اإلنسان بالمتعة والبهجة -1

وضةةع  ىتطةةور الةةدراما مهةةارة حةةل المشةةكالت مةةن خةةالل التشةةجيع علةة -92

 .الفرضيات والتخمين واالكتشاف

تنمي لدي األطفال القدرة علي التمييز واالنتماء ألفكار ثقافية يرضوهنا هم  -99

 .ا المجتمعويرضاه

 . مهارة االستماع ي لد  الطالب تنم -90
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علةى  وهةذا يسةاعد األطفةال ،  يف التمثيل الخالق تعلةم المحاولةة والخطةأ -93

 .لتكّيف يف بي تهم بجرأة أكرب

 .   واالقتناع،  واإلقناع المنطقي،  والحوار،  تنمي أسلوب النقد   -94

 ىوتساعد عل،  من خير وسائل عالج الطفل الخجول "دراما الطفل  "تعد  -95

 .متوازنةبناء شخصيته بصورة طبيعية 

كةةي تقةةوم الةةدراما بةةدورها اإليجةةابي ينبغةةي علةةى األدبةةاء والمدرسةةين لو   -96

،  وماذا استطاعوا فهمه،  مالحظة مدة تأثر األطفال بمشاهدهتم لمسرحية ما

 . وذلةةك مةةن أجةةل تأكيةةد االنطباعةةات الصةةحيحة،  ومةةاذا خفةةي علةةيهم

  

 :     لرتبويةيادين الدراما ام   

  :  الفصول الدراسية -9

ويمكن عمل ،  وفيها تتفتح شخصية الطفل وتزدهر،  وهي مكان تنمية األطفال 

،  مع أصالة يف تصور الشخصيات والحوار،  مسرحيات من القصص أو من التجارب

،  تختلف عةن المسةرحيات المدرسةية( الدراما الخالقة)ومسرحيات األطفال هذه 

 . يها اآلباء والطالبالتي يدعى إل

  : األندية والمؤسسات الرتويحية -0

فقد ،  إذ يختلف نوع النشاط المدرسي،  تعد األندية امتدادًا للنشاط المدرسي 

ومن المفروض هتي ة عدد من المشرفين يف حقول الةدراما ،  يكون ترويحا أو ثقافيا

 . اويمكن أن تقام الحفالت يف الساحات الشعبية أيض،  الخالقة
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  مناذج األنشطة التطبيقية املستخدمة يف الدراما التعليمية

،  وتمارين الحركة،  ومن هذا النموذج نشاط األلعاب: نموذج التمرين : أوال  

،  وتمارين الرتكيز،  وتمارين الخيال،  وتمارين الصوت واإللقاء،  والتمثيل اإليمائي

 : وأهم خصائص هذا النموذج

 . عادة قصيرًا ومحدوداً زمن تطبيقه يكون   -9

 ىويمليهةةا عةةادة المعلةةم علةة،  تعليمةةات تطبيقيةةة تكةةون واضةةحة ومباشةةرة -0

 .الطالب

صقل وتنمية  ى ويركز فيها بشكل عام عل،  أهدافه تكون واضحة ومحدودة -3

 . كالحركة أو اإللقاء،  مهارة ما

ط ومةن أمثلةة هةذا النمةوذج نشةا( : التمثيلةي)نموذج اللعب الدرامي : ثانيًا  

هم خصائص هذا النموذج أو،  وأشكال التمثيل االرتجالي،  وتمثيلها وتأليف القصة

 :يحتاج الى  إعداد وتحضير مسب   أنه

والموقةةةةف واألحةةةةداث المتسلسةةةةلة ،  يعتمةةةةد علةةةةي تحديةةةةد المكةةةةان -أ 

  .والشخصيات ذات السمات الواضحة

  .يكشف عن المفاهيم التي هتم األطفال بشكل خا  -ب 

ويتضمن هذا النمةوذج المسةرحية المدرسةية،أو أي : لمسرح نموذج ا: ثالثًا  

ويتسم هذا النمةوذج ،  عرض لنشاط من أنشطة الدراما على جمهور صغير أو كبير

  :بما يلي

 .وجود جمهور مشارك ىيعتمد بالدرجة األولي عل -9
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وذلةةك بصةةقل مهةةارات ،  االتصةةال بةةالجمهور ىالقةةدرة علةة ىيعتمةةد علةة -0

،  والنطة ،  واإللقةاء،  والخطابةة،  ة  والصوتكالحرك،  االتصال الدرامية

  .إعادة بناء الشخصية المسرحية ىوالمقدرة عل

التجربة النهائية لألطفال يف الدراما التي تركةز  ىيركز بالدرجة األولي عل  -3

 . األداء المسرحي ىعل

 

  :  اللعب الدرامي
طفةةال النشةةاطات التةةي يقةةوم هبةةا األ "يمكةةن تعريةةف اللعةةب الةةدرامي بأنةةه  

ونماذج ،  محاولين تفهم ادوار الكبار وحياهتم وذلك من خالل تقمص شخصياهتم

 . حياهتم اإلنسانية والمادية 

واللعب الدرامي يعد طريقة يمكننا استخدامها يف تنظيم الطاقةة الزائةدة لةد   

،  تةنظم حةركتهم وتفعلهةا،  يف لعبةة دراميةةمشةاركتهم وذلك مةن خةالل ،  األطفال

 ، واالجتماعيةةةةةةةة،  و العقليةةةةةةةة،  اجةةةةةةةات الطفةةةةةةةل الجسةةةةةةةيمةوتلبةةةةةةةي احتي

  :   وتتحدد قيمة اللعب الدرامي بما يلي 

لتنمية التفكير اإلبداعي عند مهما  امن األلعاب اإلبداعية ووسيط ديع : أوال   

 .ذلك ألّن اللعب الدرامي يستند إلى الخيال والسؤال واالكتشاف،  األطفال

مي يف حياة الطفةل وظيفةة تعويضةية تتمثةل يف تنميةة يؤدي اللعب الدرا: ثانيا  

  .وتلبية حاجاته بصورة تعويضية،  قدرة الطفل على تجاوز حدود الواقع
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التةي يعةاين منهةا ،  متنفسا لتفريغ مشاعر التةوتر والضةي  والغضةب ديع: ثالثا 

  . أدائه لدورهممن خالل  الطفل بطريقة صحيحة

مةن قةيم اللعةب الةدرامي السةالفة الةذكر  نسةتخلص "ويؤكد نّصار على أّننا  

،  وهي وظيفة عقلية،  مجموعة من الوظائف نجدها متضمنة يف هذا النوع من اللعب

تعمل على تنمية قدرة الطفةل ،  ووظيفة نفسية،  يتعلم الطفل فيها التفكير اإلبداعي

،  ومحاولةةة خلةة  التةةوازن النفسةةي والعةةاطفي لةةد  األطفةةال،  علةةى تجةةاوز الواقةةع

 . أخر  اجتماعية تتم عن طري  قيامه بتأديةة األدوار المختلفةة لنمةاذج المجتمةعو

يف حةةديثنا عةةن اللعةةب الةةدرامي وقدرتةةه علةةى تلبيةةة احتياجةةات الطفةةل المختلفةةة 

 :يفتمثلت ،  استخلصنا عدة وظائف

،  والوظيفة النفسية،  الوظيفة العقلية التي يتعلم فيها الطفل التفكير اإلبداعي -9

  من خاللها تنمية قدرة الطفل على تجاوزه للواقع الذي يعةيش التي نحق

وتأيت عةن طرية  قيةام الطفةل بةأدوار مختلفةة ،  والوظيفة االجتماعية،  فيه

ال نةود أن ،  تمثل نماذج مجتمعية يراها ويعرف المجتمع الذي يوجةد فيةه

وذلةك ،  نضع حدودا فاصةلة بةين األلعةاب التعليميةة واأللعةاب الدراميةة

اننا بعدم وجود فروق جوهرية بين هذين الشكلين مةن األلعةاب و ال إليم

ن بشةكل ايسةهم "أي اللعةب الةدرامي واللعةب والتعليمةي  "سيما أهنما 

وهما أيضةا يحققةان ،  فعال يف نمو الطفل الجسمي والعقلي واالجتماعي

 . المتعة للطفل أثناء ممارستها
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وهةةو مةةا وصةةفناه بالنشةةاط  ، العنصةةر الثةةاين مةةن عناصةةر الةةدراما التعليميةةة -0

يمكن ( بيرت سليد ) كما يري ،  هذا النشاط الذي يتشكل باللعب،  الدرامي

بمعنى أّن بنمكاننا تحويل اللّذة المجردة إلى ،  توظيفه كمتعة هبدف معريف

ولعل هةذه .  فيصح اللعب وسيلة تربوية وتعليمية،  لّذة تنطوي على فائدة

التي ،  إبداعية تتجاوز تلك الوسائل التقليديةالوسيلة التعليمية تعد وسيلة 

،  والتوجيه المباشر يف تقديم المادة الدراسية للطالب،  تتبنى أسلوب التلقين

وذلك باستثمارها لحب الطفل ،  وتعمل على إثارة دافعية الطالب التعليمية

وهو ،  ومن ثم االكتشاف الذايت للمعلومة،  الفطري يف االستطالع والسؤال

التي باتت تعةول كثيةرا علةى دور ،  هتدف إلى تحقيقه المدرسة الحديثةما 

والنشاط الدرامي الموجةه لخدمةة الموقةف ،  الطالب يف العملية التعليمية

المعلم الموجه على التعليمي داخل الغرفة الصفية ال بد له من معايير يجب 

وفرهةا يف التي يجةب تومن هذه المعةايير أن يرعيها  لهذا النشاط التعليمي

 : اللعب الدرامي 

المحتةةو  )ينبغةةي أن تكةةون اللعبةةة جةةزءا مةةن الربنةةامج التعليمةةي   -أ 

صةياغة  وغاوأن يكون الهةدف مةن اللعبةة واضةحا ومصة،  (الدراسي

  .جيدة وباإلمكان قياسه

 . كون محتو  اللعبة مناسبا لمستو  المتعلم العقلي والبدينيأن  -ب 

  .لعبةترك بعح الحرية للمتعلم للتحكم يف ال -ج 

 .جعةااللعب التغذية الريف أن تتوافر  -د 
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التي يسعى المعلم ،  ن تنسجم أهداف اللعبة مع األهداف الرتبويةأ    -ه 

    . لتحقيقيها

أن تساعد اللعبة المتعلم على التأمل والتفكير والمالحظة والمقارنةة  -و 

      . والوصول إلى الحقائ  بخطوات منطقية

 .أو كلياالتحكم يف إيقاف اللعبة جزئيا  -ز 

 . أن تخلو هذه األلعاب مما قد يعرض حياة المتعلم للخطر -ح 

ويعرف أهدافها ومفاهيمها ،  أن يتأكد المعلم من أّنه يتقن قواعد اللعبة -ط 

 .الرئيسة بحيث يستطيع إدارهتا بكفاءة عالية يف غرفة الصف

درامي يخطط لةه وهذا النشاط ال.ال بد من تخصيص وقت إضايف للمناقشات

 : بعد مروره بمراحل عدة تتمثل منظم عمل يجعله المعلم و

ة المعرفيةةة  اوالمهاريةةة فةةصةةياغة األهةةداف ضةةمن مسةةتوياهتا المختل: أوال

 . والوجدانية 

 . غرفة الصف  ي سينفذه الطلبة داخلتحديد قواعد هذا النشاط الذ: ثانيا 

 . تحديد طريقة عرض هذا النشاط:ثالثا 

الذي يراف  كل مرحله من ،  ثلة بالتقويم التكوينيالمتم،  عملية التقويم :رابعا 

،  الذي يتم بعد االنتهاء من تنفيذ النشاط،  والتقويم الختامي،  مراحل تنفيذ النشاط

وعلى المعلم الذي يعد هةذا ،  ولمعرفة االستجابات للموقف تأيت التغذية الراجعة

الصةف أن يكةون  ويخطط له إتاحة الفرصة لكل طالب من طلبة،  النشاط الدرامي

والنشاط الدرامي المنفذ ،  مراعيا بذلك الفرق الفردية بين الطلبة،  العبا يف النشاط
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،  يف الموقف التعليمي لةيس بالضةرورة أن يسةتغرق وقةت الحصةة الدراسةية كةامال

وهةذه ،  وإّنما يكون بحدود فةرتة زمنيةة مةن عشةر دقةائ  إلةى خمةس عشةرة دقيقةة

ن للمعلم تنظيمها داخل غرفة الصف وبحدودها الزمنية األلعاب الدرامية التي يمك

  : السابقة يمكن تصنيفها كما يلي

    .ألعاب تركز على االنتماء ومساعدة اآلخرين -9

 .ألعاب وتمارين تعمل على تطوير الحواس الخمس -0

   .ألعاب تحث على العمل الجماعي -3

 . .  ألعاب تركز على النظام والنظافة -4

  .الطلبة قبل الدخول يف النشاط الدراميألعاب إحماء يقوم هبا  -5

 ألعاب تنفذ داخل النشاط الخا  بالدرس -6

  . ألعاب تتم بعد االنتهاء من الدرس -7

ومخطط له ليحق  الهدف منه يف بناء ،  وبما أّن هذا اللعب الدرامي لعب منظم 

ويشةرح طريقةة ،  يحةدد قواعةده،  الموقف التعليمي الصفي فأّنه يحتاج لمةنظم لةه

يظهةةر دور المعلةةم الةةذي باسةةتخدامه ألسةةلوب الةةدراما باسةةرتاتيجياهتا و،  ذهتنفيةة

المختلفة يحق  خصائص المعلم الفعال الذي نحتاج له لتجاوز األسلوب التقليدي 

يف تنظيم وتنفيذ الموقف التعليمي إلى أسلوب يثير دافعية الطالب يف التعلم ويدفعه 

معلم بتنظيم الحدث الدرامي المتضمن إلى الكشف الذايت عن المعرفة حيث يقوم ال

 أوتقدر،  وتحرتم أفكار الطلبة،  المادة التعليمية بطريقة متسلسلة ومنطقية ومتنوعة
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المستخدم ألسلوب الدراما يف التعلةيم   وهذا المعلم،  دورهم التعبيرية والجسدية

 : التي يمكن أن نجمل بعضها وهيعايير البد أن تتوفر فيه بعح الم

صةاحب خيةال واسةع بحيةث يثيةر خيةال األطفةال علةى اإلبةداع  أن يكون -9

واتخةاذ القةرارات الناجحةة ،  وإيجاد الحلول المناسةبة،  والتفكير المنظم

  .والسليمة

يقوم على االطالع بحيث يرتكز على دراسة وأن يفهم األطفال فهما علميا  -0

ويدرك وجهة نظرهم وعدم ،  وأن يحرتمهم،  واضحة لسيكولوجية الطفل

 .  االستخفاف هبم وبذكائهم

أن تكةةون لديةةة القةةدرة علةةى إدارة الحةةوار والمناقشةةة بينةةه وبةةين األطفةةال  -3

بأسلوب منفتح وذكي ومتبةادل بحيةث ال يفةرض رأيةه ويسةتمع إلةى رأي 

 . األطفال يف اتخاذ قرار يجمع عليه الجميع

  ،وأن يعرف ما يثير انتبةاههم،  ويكون صديقا لهم،  أن يكسب ود األطفال -4

 .ويحرك مايف صدورهم

فمةثال إذا أراد أن يقةدم تمرينةا ،  أن يكون صاحب تفكيةر وأسةلوب مةنظم -5

وبعد االنتهاء منه تتم مناقشة ما دار من نشةاط درامةي بينةه ،  دراميا تعليميا

 . وذلك لتعمي  الوعي والتجربة،  وبين الطلبة

بعيد ويدخل دور المراقب من ويقوم ب،  أن يدع مجاال متسعا دائما لألطفال -6

ثم المشاركة الفعلية ،  يف الوقت المناسب فقط لتعليم أو شرح موقف معين

 . الطلبة يف الفصل الدرامي مع
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ونحن بتقديمنا المادة الدراسية للتلميذ علةى شةكل مشةكلة ندفعةه إلةى فعةل 

وجعل الموقف التعليمي داخل الصف موقفا ،  التفكير والتأمل والدراسة والبحث

   Kobreg)) ويحةةدد كةةوبرج،  محةةوره األساسةةي التلميةةذ،  ميةةاتعليميةةا وتعلّ 

نموذجا يتكون من سبع خطوات ينهجها الطالب عند قيامه  ( Bagnall) وبيجنال

  :بحل المشكالت اإلبداعية وهي

 .تقبل المشكلة -9

 .تحليل المشكلة -0

 .تعريف المشكلة -3

 .تكوين تصور عن الحل المقرتح -4

 .المقرتحة اختيار الحل المناسب من بين الحلول -5

  .  إنجاز الحل وتحقيقه -6

وإسرتاتيجية لعب األدوار توفر عينه حية من السلوك   تقييم الحل المقرتح -7

  : تكون وسيلة للطالب يف،  اإلنساين

 . استكشاف مشاعرهم -أ 

 اكتسةةةةةةةةاب بصةةةةةةةةيرة يف اتجاهةةةةةةةةاهتم وقةةةةةةةةيمهم وتصةةةةةةةةوراهتم -ب 

 .تطوير مهاراهتم يف حل المشكالت واتجاهاهتم نحوه 

وتتحد بنية تمثيةل الةدور   ،مادة الدراسية بطرق مختلفة اف الاستكش -ج 

 :كما أوردها دليل المهارات األساسية لتدريب المعلمين بما يلي
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  :  المرحلة األولى -9

 . هيإ المجموعة -أ 

 . قدم المشكلة أو عينها -ب 

 . اجعل المشكلة واضحة صريحة -ج 

 . اشرح قصة المشكلة واستكشف القضايا -د 

 .اشرح عملية تمثيل الدور -ه 

 : مرحلة الثانيةال -0

 . اخرت المشاركين -أ 

 . حلل األدوار -ب 

 .اخرت ممثلي األدوار -ج 

  :المرحلة الثالثة -3

 . جّهز المسرح والمكان -أ 

 . حدد خطة العمل -ب 

 . أعد صياغة األدوار -ج 

 . اندمج يف موقف المشكلة -د 

  : المرحلة الرابعة -4

 . أعد المشاهدين أو المراقبين -أ 

 . حدد موضوع المشاهدة -ب 
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 . ت التي سيتم مشاهدهتاكّلف الطالب بالواجبا -ج 

  :المرحلة الخامسة -5

 . مّثل أو العب الدور -أ 

 . ابدأ بتمثيل الدور -ب 

 . راع استمرار تمثيل الدور -ج 

 . أوقف تمثيل الدور -د 

  :المرحلة السادسة -6

 (الواقعيةة و)المواقةع  و،  األحداث،  راجع أداء الدور*:  ناقش وقّيم

 . ناقش الفكرة الرئيسة

 . طّور التمثيل التالي -

  :مرحلة السابعةال -7

 . أعد تمثيل الدور -أ 

 . مّثل الدور الذي تّمت مراجعته -ب 

 .اقرتح خطوات الحقة أو سلوكا بديال -ج 

  : المرحلة الثامنة -8

 . ناقش وقّوم كما فعلت يف المرحلة السابقة -

  : المرحلة التاسعة -1

 . شارك اآلخرين يف الخربات وعّممها -أ 
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  . ت السائدةاربط موقف المشكلة بالخربات الحقيقية والمشكال -ب 

 . استكشف مبادئ السلوك العامة -ج 

وعرب هذه البنية المقرتحة يستطيع المعلم أن يقدم المادة الدراسية إلى الطلبة  

حيث الطالب والمعلم هما اللذان يبحثةان عةن حةل للمشةكلة ،  بأسلوب تشاركي

 . المطروحة

فهةا يف وهناك أربع أنةواع السةرتاتيجيه لعةب األدوار يسةتطيع المعلةم أن يوظ

 : عملية التعليم والتعلم وهي

 : مثيل الدور التلقائي ت -أ 

،  حيث يرتك المعلم الحرية الكاملة للطلبة يف تقديم دور ما من دون أن يخطط

وإّنما يكتفةي المعلةم بطةرح ،  ويعد الخطوات التي سيتم هبا تنفيذ النشاط الدرامي

،  الحةةر "علةةم فكةةرة كةةأن يطةةرح الم،  فكةةرة مجةةردة يقةةوم الطالةةب نفسةةه بتنفيةةذها

 .أو أية فكرة مجردة أخر  يمكنها أن تنمي خيال الطالب ومشاعره،  "الربودة

 : يئالتمثيل اإليما -ب 

يةتم بةين المشةاركين يف ،  يتم تنفيذ النشاط الدرامي يف هذا النوع بةدون حةوار

وإّنما يتم التنفيذ من خالل قدرة الطلبة على استخدام جسدهم ،  الموقف التعليمي

 يقةةة إبداعيةةة كةةأن يقةةوم المشةةاركون يف النشةةاط بتأديةةة موقةةف انتظةةار حافلةةةبطر

وتوصةل كةل ،  حافلةة حيةث تتحةركالومن ثةم الركةوب يف ،  المدرسة (أوتوبيس)

 . طالب إلى بيته
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 : تمثيل الدور المحكم  -ج 

توزع ،  ويف هذا النوع من تمثيل الدور يقوم المعلم والطلبة بنعداد نص مكتوب

ومةن ثةم يقومةون ،  ويحفظ كل منهم دوره المخصص لةه،  على الطلبة فيه األدوار

للغايةة يف تزويةد  وهذا النشاط قد يكون فّعاال،  بتجسيد النص أمام الطلبة اآلخرين

،  أو يخةةربوا مهةةارات معينةةة،  الطةةالب بخةةربات مخصصةةة بعنايةةة لكةةي يمارسةةوا

تةةوفير مثةةل هةةذه  والمالحظةةة  إضةةافة إلةةى،  واإلصةةغاء،  والتفةةاوض،  كالمسةةاومة

التمثيليات القصيرة للطلبة فرصة استخدام المهةارات التشةاركية يف عملهةم معةا يف 

 . إبداع تمثيلية من تأليفهم والتدريب على تمثيلها وتأديتها وتقديمها

 : التمثيل الدرامي اإلبداعي  -د 

بعمةل ،  حيةث يقةوم الطلبةة،  وهو من مستو  األداء العالي للتمثيةل الةدرامي

،  ي يتمثيل يف بنائهم لنص النشاط وعناصره المختلفة من حيةث الشخصةياتإبداع

ويمكن اسةتعمال التمثيةل ،  وباقي العناصر الدرامية األخر ،  والحبكة،  والحوار

الدرامي اإلبداعي يف تنمية مهارات االتصال والتفكير لد  الطالب يف الوقت الذي 

م وإبةداعهم ومهةاراهتم المعياريةة يعمل فيه على إثارة تقةديراهتم القيمةة وشةعوره

 .الخاصة بقواعد العمل و السلوك

وال تنحصر مجاالت استخدام إسرتاتيجية لعةب األدوار يف مجةال واحةد مةن 

وإنمةا تسةتطيع اسةتثمار هةذه اإلسةرتاتيجية يف تةدريس ،  مجاالت الةتعلم والتعلةيم

و  المةةادة إذا مةةا أعةةددنا محتةة،  ولمختلةةف المراحةةل،  مختلةةف المةةواد الدراسةةية

باإلضافة إلى إمكانية استغالل ،  الدراسية إعدادا يتف  وطبيعة هذا النشاط الدرامي
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وقضةةايا عالقةةاهتم خةةارج ،  هةةذا النشةةاط لمعالجةةة قضةةايا الطلبةةة داخةةل المدرسةةة

  .تلك العالقات االجتماعية التي تحدث يف المجتمع الذي هم جزء منه،  المدرسة

ليها نشاط لعب األدوار يف العملية التعليمية وهناك عدة مبادئ وأسس يقوم ع

  :التعلمية منها

 . أسلوب المبادرة واالرتجال واتخاذ القرارات الفورية -9

 .التعرف المباشر على األشخا  واألهداف والمواقف -0

    . إتاحة الفرصة لتعديل السلوك وتثبيت األنماط والمواقف -3

 .يؤكد على دور المعلم اإلبداعي يف تنظيم التعلم -4

  .يقوي مهارات اإلصغاء والمالحظة واالنتباه والتفكير  -5

 .للتعلم والتدريب بعيدا عن االنتقاد والسخرية ايوفر جو آمن -6

ينسجم هذا األسلوب ومبدأ التعلم عن طري  العمةل والنشةاط والخةربة  -7

 . المباشرة

ونشاط لعب األدوار يمكنه أن يحق  عدة أهداف يمكن استنباطها من النشاط  

يستطيع هذا الطالةب أن يتعةرف ،  فمن خالل إسناد أدوار مختلفة للطالب،  ذالمنف

وفهةم ،  ويستطيع معرفتها عةن قةرب،  إلى عدة أنماط من الشخصيات االجتماعية

ومن ثم اكتشافها بشكل جيد عن طري  الحوار المتبةادل مةع ،  وأفكارها،  سلوكها

ويتمةرن ،  ويثيةر لغتةه،  ويشخصيات أخر  ينمي الطالب قدراته على التعبير اللغ

وتقديم الحلول مراعيا ح  اآلخرين ،  على األساليب المختلفة للحوار والمناقشة
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وإضةافة إلةى ذلةك يمكةن اسةتثمار ،  يف الحديث والمناقشة وملتزما بةأدب الحةوار

ويتعرف إلى ،  نشاط لعب األدوار كعامل مساعد يف جعل الطالب يتكّيف مع محيطه

،  وذلك من خالل تجسيده لهذه القطاعات االجتماعية المختلفة،  قطاعاته المختلفة

  .وفهم طبيعتها بشكل ملموس ومدرك

 

 :هداف نشاط لعب األدوارأ      

،  وغيةةر المرغةةوب فيهةةا،  اإلسةةهام يف كشةةف السةةمات المرغةةوب فيهةةا -9

أو معلةةم متسةةامح أو طفةةل محةةب ،  أو طفةةل عةةدواين،  كتةةاجر بخيةةل

 . لمساعدة اآلخرين أو غير ذلك

ألّنه ،  فيعززها هذا النشاط،  النفسبيساعد األطفال على اكتساب الثقة  -0

 . يعتمد على توظيف المهارات اللغوية والحركية

وتطوير ملكةة ،  واتخاذ القرارات،  يساعد الطفل على حل المشكالت -3

 . الحجة واإلقناع

،  يساعد الطفل على إكسةابه فرصةه للتةدريب علةى أدوار حياتيةة كثيةرة -4

 مةةةن خةةةالل تعرفةةةه علةةةى سةةةلوكيات إنسةةةانية ذات أنمةةةاط  وذلةةةك

والمعلةم أو ،  الطبيب يف العيةادة واألب واألم يف البيةت :مثل،  متعددة

 وأصةةةةةةةةحاب المهةةةةةةةةن المختلفةةةةةةةةة ،  المعلمةةةةةةةةة يف المدرسةةةةةةةةة

 . يف وظائفهم يف المجتمع
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 مسةةةةةاعدة المعلةةةةةم علةةةةةى اكتشةةةةةاف ميةةةةةول األطفةةةةةال ورغبةةةةةاهتم  -5

شرتك يف لعب األدوار على فهم ذاته مساعدة المأي    ،ومن ثم تعديلها

 . وفهم اآلخرين

 

همةا إطةار :ويستطيع المعلم أن ينخرط يف نشاط لعب األدوار ضةمن إطةارين 

يقةوم ،  والمعلم ضمن إطةار الةدور الكامةل،  وإطار الدور الجزئي،  الدور الكامل

وتكون هذه الشخصية محةور النشةاط التعليمةي بحيةث يةتم ،  بدور شخصية معينة

والشخصةية المجسةدة مةن قبةل ،  األس لة من قبل الطلبة على هذه الشخصية طرح

 . .األس لة التي يطرحها الطلبة نالمعلم تجيب ع
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 السيكودراما

،  ( Psycho ) مةن كلمتةين همةا الةنفس( السةيكو درامةا ) يتكةون مصةطلح 

 فالسيكو دراما كلمة مركبةة تعنةي. ومعناها السلوك والتمثيل( ( (Dramaودراما

وهي تطل  على شكل مةن أشةكال المعالجةة النفسةية مةن خةالل ،  الدراما النفسية

كما . وعلى استخدام المسرح كنوع من أنواع العالج النفسي،  المسرحية التقنيات

العصر الحاضر يركزون على العالج بالدراما مستخدمين تقنيات علم  أن العلماء يف

  .في للمواقف واألدوار التي يقومون هباوالعاط،  والتمثيل الحركي النفس العالجية

هةي الطريقةة النشةةطة  "السةةيكودراما علةى أهنةا  Lotz (1990)وقةد عةرف لةوتز

أ أن أسلوب العالج بالسيكودراما هو شكل حي من  "أعماق النفس  للوصول إلى

يقةوم علةى أسةس نفسةية وعالجيةة إرشةادية ،  وأغوارهةا شكال استكشاف الةنفس

 .بالدرجة األولى

،  يف فينةا J.L. Moreno ل من استخدم هذه التسمية هو جةي ال مورينةووأو

قةد ،  التي يقوم فيها العميل بتمثيةل أدوار،  استخدام التكنيكات الدرامية حيث يتم

محاولة للحصول  يف،  تتعل  بالماضي أو الحاضر أو مواقف حياتية مستقبلية متوقعة

أو الموقفي    التفريغ االنفعالي الحاليوتحقي،  (استبصار ) على فةهم أكةثر عةمةقًا 

التفسير العلمي للحقائ   "أهنابوقد عرف مورينو السيكودراما ،  (التنفيس )للفرد 

وقد تعددت . (Moreno,1954) "وأساليب وجدانيه تمثيلية ،  من خالل طرائ 

 ، ونالنفسةي ون المعةالج تعريفات السيكودراما تبعا للفرتة الزمنيةه التةي يسةتخدمها

يمكن أن  " إن السيكودراما أهنا أسلوب عالجي فريد Corsini (1994) وقد ذكر
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علةى  تمامةا كمةا تضةع األحةالم يةدنا. نر  مةن خاللهةا اآلخةر يف الكةائن اإلنسةاين

 المشاعر الدفينة يف الآلوعي ذلك أن أحداثا تنطوي على داللة وقيمةة يةتم تمثيلهةا

 اعد األفراد على إن يدركوا مشةاعرهمومن ثم تس. أو يعاد تمثيلها،  على المسرح

 . الدفينة والتعبير عنها

وتتميز السيكودراما بطبيعة تفعيلية هي جوهر ما يعيشه الفرد تحقيقا للرغبة يف 

. كما أهنا عن طري  التمثيل تحق  اشةباعات ذاتيةه واجتماعيةة،  اليف الخيال الواقع

كون الفرد ضمن مجموعة حيث ي،  والسيكودراما هي الشكل األساسي للعب الدور

 به ويقوم أحيانا بدور بطل العرض والمعالج يؤدي وظيفته كمخرج من المحيطين

Director المشةاركون أو أعضةاء الجماعةة يقومةون بلعةب األدوار  والمعالجون

والتى يقوم هبا االخرون ممن ينضمون الى جماعة ،  أما األدوار المساعدة. األخر 

،  بالبطل مثل دور احد االبناء او الزوجه يتصل اون جزءالعمل الجمعي فنهنم يجسد

وقد . األداور من حب وعطف وتقبل ذايت ويتم تبادل،  او أي فرد من أفراد األسرة

الداخليةة الخاصةة ببطةل العةرض والنقطةة  يتم االنسياق يف أداء ادوار تمثل الحيةاة

ة للعالقةات بةين التجسةيدات الممثلة الهامة هنةا هةي أن يتفاعةل الفةرد مباشةرة مةع

 .الشخصية الداخلية

الفةرد إذا ماقورنةت  العالجية لتمثيل مشكالت ويعتقد مورينو يف تفوق القيمة

مورينو تشةجع التفاعةل الشخصةي  فتكنيكات. بالتحدث فقط عن هذه المشكالت

هذه المواجهة ،  واختبار الواقع والمواجهة والتعبير عن المشاعر يف اللحظة الحالية

لنماذج دفاعية مألوفة بصرف  اق السيكودراما مما يتمخح عنه تطوي تحدث يف سي



151  

 

او يكون ،  يف الماضي الذي يتم تمثيله يرتبط بحدث،  النظر عما إذا كان هذا الدور

فهي طريقة ،  المستقبل أو بحدث يتوقع إن يتم حدوثه يف،  ةقد وقع منذ أيام معدود

يكشف ويعرف ،  لفرد ذاته واآلخرينتقوم على حوار تلقائي متصاعد بين ا،  عالجية

الحاضر او  التي قد تسهم يف تقوية مواقفه وتساعده على تخيل،  الفرد نفسه بالوقائع

 وطريقه هادفة لحل المشكالت التي تواجه الفرد وهذا هو ائ  سلوب شأ المستقبل ب

 وهةدف كةل عةالج مةن أسةاليب وتقنيةات العةالج،  دراماهةدف العةالج بالسةيكو

 . النفسي

 الةذين تعرضةوا،  وتعد السيكودراما طريقة عالج حيةة نشةطة وفعالةة لاليتةام

او مةع ،  وذلةك عةن طرية  التعامةل مةع الماضةيه لميذاء والحرمان بجميع اشكال

المتوقعة كما لو كان الصراع يحدث اآلن فالمشاعر الشديدة القوية يتم  المشكالت

بحيث تكون خربة انفعالية  وقد صممت هذه العملية،  نموذجي إخراجها على نحو

من االستبصار يحدث التفريج فمةع تحةرر تلةك  سليمة وبعد حدوث مستو  كبير

يف  نالمشاركين يف السيكو دراما بم واإلثم فان كل،  والحزن،  المشاعر مثل اليأس

الفهةم للموقةف المشةكل  يحققون مستو  جديةًدا مةن،  ذلك جمهور المشاهدين

النه يتم تشجيع  ة تفريج متكاملة يف العالج بالسيكودرامافهناك إذن عملي،  الصراعي

الطريقةة  وهبةذه،  الفرد من خاللها على أن يتوحد مع مواقف ومشكالت اآلخةرين

 يجد األشخا  الذين كانوا يرون أنفسهم يف مواقف سابقة غير قادرين على الفرار

مةن ،  ااما جةزء يرون أنفسهم مةن خةالل العةالج بالسةيكودر،  من العزلة اإلنفعالية

ومن ثم ،  القائمة مع الممثلين اآلخرين المشرتكين معهم يف العمل الدرامي العالقة
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السلوك إلن القوة المبةالغ فيهةا مةع اآلخةرين تصةبح قةوة معدلةة  يحدث تعلم فعل

المواقف المتعددة والمتباينة التي تحةيط بالصةعوبة أو  وذلك حين تمثل،  للسلوك

 . المشكلة

 : درما نشأة السيكو
أسةس أول جمعيةة لهةذا وكةان قةد ،  ليفي مورينو مؤسةس السةيكو درامةا د يع

و كان مورينو مناهضًا ألفكةار ،  تقدم هذا النوع من العالج تزال والتي ال،  العالج

،  الطةةبودرس فيهةةا ،  فيينةةاعةةاش يف . ةواهةةتم بدراسةةة العالقةةات البشةةري،  فرويةةد

،  أهمها يف جامعةة كاليفورنيةا،  شغل عدة مناصب يف أمريكاو،  والفلسفة والرياضة

 .ويف المدرسة الجديدة للبحث االجتماعي

ن فرويةد إوقةال ،  كتب عن ذلك يف سيرته الذاتيةة،  حين حضر صفًا لفرويدو

أنَت تحلل أحةالم ":  فأجابه مورينو،  ما يفعل ماوسأله ع،  من بين الطالب خصه

أنَت تحللهم ألجزاء وقطع نفسية وأنا ،  الناس وأنا أعطيهم الدافع ليحلموا من جديد

 ."أساعدهم ليقوموا بنعادة هذه األجزاء مع بعضها البعح

بنكمةال عمةل  التةي قامةت،  تزوج من زيركا مورينو الخبيةرة يف السةايكودراما

 . عامًا 84تويف عن عمرم يناهز و. زوجها وأبحاثه بعد وفاته

،  (التمثيةةةل )مةةةن السةةةيكودراما والةةةدراما  ل هنةةةاك عالقةةةة وثيقةةةة بةةةين كةةة

عالجةةه لالطفةةال يف بصةةبح مورينةةو مهتمةةا أ  9121فمنةةذ عةةام ،  والعةةالج الفةةردي

صةةل مةةن ف) حيةةث كةةان يطلةةب مةةنهم تمثيةةل مسةةرحيات قصةةيرة ،  مدرسةةة فيينةةا

وكانةةت تةةدور حةةول مشةةكالت  سةةلوكية ،  كتبةةت لهةةم خصيصةةا( واحةةد تقريبةةا 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9
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وعلةةى الفةةور كةةان األطفةةال يحضةةرون بشةةكل تلقةةائي أدوات ،  متنوعةةة ومتباينةةة

والتةةي كانةةت الةةى حةةد كبيةةر ذات صةةلة مباشةةرة وتمثةةل  يف ،  لعةةبهم الخاصةةة هبةةم

ما  كمةةا طبةة  اثنةةاء لعةةبهم هبةةا خةةرباهتم الفرديةةة ويبةةد أون يف جلسةةات السةةيكودرا

رتجةةةالي ايضةةةا علةةةى الكبةةةار الراشةةةدين يف إلمورينةةةو هةةةذا النةةةوع مةةةن التمثيةةةل ا

يعتمةةد علةةى التلقائيةةة  ،  أو المسةةرح الةةذي يقةةدم فيةةه تمثةةيال،  مسةةرحه التلقةةائي

 .م9100وكان ذلك عام 

،  وممثلةةون يف كةةل مةةن النمسةةا،  ومخرجةةون،  وقةةد جةةرب  كتةةاب مسةةرحيون

جربةوا اشةكاال ،  ب الحرب العالميةة  األولةى مباشةرةوكان ذلك يف اعقا،  والمانيا

وكةةذلك  كةةي تلفةةت ،  صصةةمت أساسةةا كةةي تصةةل  عامةةة النةةاس،  دراميةةة جديةةدة

وايضةا كةي تشةيع ،  جتماعية لألمة المنهزمةالوتوقظهم بالنسبة للحالة ا،  أنظارهم

وتحفةزهم أن يبحثةوا ألنفسةهم عةن نظةام ،  وتحمسةهم  للعمةل،  فيهم روح الهمة

 . جديد

م تعةةةدد وتكةةةاثر يف 9100-9121أي فةةةرتة مةةةابين عةةةام ،  الفةةةرتةيف تلةةةك 

عةةن التلقائيةةة جةةزءا  "مورينةةو "وكةةان مسةةرح ،  المسةةارح التجريبيةةة الصةةغيرة

حيةةةث اسةةةتخدم خشةةةبة المسةةةرح  بغةةةرض دراسةةةة ،  هةةةذا النمةةةو والتطةةةور نمةةة

الممثةةةةل دون اللجةةةةوء الةةةةى ( تسةةةةخين)وهبةةةةدف هتي ةةةةة ،  رتجةةةةاليالسةةةةلوك اال

ونةةتج عةةن هةةذه الطريقةةة ،  علةةى موقةةف مةةا مةةن مواقةةف حياتةةه الخاصةةةتأكيةةدات 

وقةةد لجةةأ ،  الجرائةةد اليوميةةة،  سةةتخدام فنيةةة تسةةمى فنيةةةاأسةةلوب يرمةةي الةةى 

ولعةةب الةةدور ،  مورينةةو  الةةى الجمةةع بةةين البنةةود االخباريةةة يف الجرائةةد المطبوعةةة
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  والمسةةتو،  بشةةكل ارتجةةالي كةةي يثيةةر ردود األفعةةال علةةى المسةةتو  الفةةردي

وكةةان . وذلةةك بالنسةةبة لحادثةةة محةةددة ذات صةةبغة نوعيةةة  معينةةة،  المجتمعةةي

مةةن حادثةةة  هالتةةي يةةتم اسةةتلهام،  فريةة  الممثلةةين يقةةوم بتمثيةةل أحةةد المشةةاهد

وكةةةان الهةةةدف  مةةةن تمثيةةةل المشةةةهد هةةةو توصةةةيل ،  وردت يف احةةةد  الجرائةةةد

جمةةع  أو أرسةةال تعليمةةات عةةن طريةة  مةةا اسةةتفاده هةةؤالء الممثلةةون مةةن،  معلومةةة

عادهتةةا علةةى إوتكةةون ،  التفاصةةيل حةةول الحادثةةة ثةةم يعةةاد تقةةديمها علةةى المسةةرح

شةةةكل روايةةةة لالحةةةداث  تمامةةةا كمةةةا ينقلهةةةا مراسةةةلو الصةةةحف الةةةى رؤسةةةاء 

التةةةي يشةةةتمل ،  ويحةةةددون الشخصةةةيات،  فهةةةم يصةةةفون الموقةةةف،  التحريةةةر

ريةة  والنقةةاط الحرجةةة التةةي يصةةل اليهةةا الحةةدث بالنسةةبة لف،  عليهةةا هةةذا الموقةةف

والةةذين ،  الةةذين يقومةةون بتأديةةة ادوراهةةم اعتمةةادا علةةى االرتجةةال،  الممثلةةين

،  يةةةؤدون أدوراهةةةم حين ةةةذ يف اطةةةار الموقةةةف الةةةدرامي  أمةةةام أحةةةد المشةةةاهدين

،  أو النسةة  الثقةةايف للمجتةةع المحلةةي،  وألن األدوار تكةةون مسةةتمدة مةةن النظةةام

،  ة تصةةةبح جليةةةةالقضةةةايا المطروحةةةتجةةةاه فةةةأن نمةةةاذج السةةةلوك واالتجاهةةةات 

،  ومةةا الةةى ذلةةك،  فعلةةى سةةبيل المثةةال يمكةةن للمشةةاهد أن يةةر  ثةةورة طالبيةةة

،  تظهةةةر علةةةى مراحةةةل،  وتكةةةون األدوار والعالقةةةة بةةةين كةةةل دور وأخةةةر مرحليةةةة

فيكةةةون المشةةةهد ،  وصةةةالحة يف ذات الوقةةةت  للعةةةرض علةةةى مسةةةرح الطةةةالب

،  ء أمةةور الطةةالبأوليةةاو،  العميةةد و،  الطةةالب الغاضةةبون : علةةى النحةةو التةةالي

ومثةةل ،  وقةةد اتخةةذ شةةكل الثةةورة والنضةةال،  مجتمةةع الجامعةةة  ككةةلوالشةةرطة و

. مةةا يقصةةد بةةه لعةةب الةةدور يف أسةةلوب السةةيكودراما وهةةذا التمثيةةل االرتجةةالي هةة

وعنةةد اسةةتخدامه لتحقيةة  النضةةج علةةى المسةةتو  الفةةردي يطلةة  عليةةه عندئةةذ 
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السيوسةةةو  "مورينةةةو "ه وأخيةةةرا فةةةأن هةةةذا التكنيةةةك يسةةةمي. التةةةدريب التلقةةةائي

 . دراما أو الدراما األجتماعية

ومةةن الجةةدير ذكةةره بةةأن السةةيكودراما هةةي جةةزء فقةةط مةةن النظريةةة المورينيةةة 

،  وُتةةةدَعى بالسوسةةةيونوميا كمةةةا ذَكْرنةةةا آنًِفةةةا،  (Morenoنسةةةبة إلةةةى مورينةةةو )

. التةةي تحكةةم حركةةة الف ةةات االجتماعيةةة،  فالسوسةةيونوميا هةةي دراسةةة القةةوانين

عاتوالس  :وسيونوميا لديها ثالثة تفرُّ

 السوسةةةةةةةيوديناميكا التةةةةةةةي تةةةةةةةدرس بنيةةةةةةةة الف ةةةةةةةات االجتماعيةةةةةةةة  -

 .وديناميتها

عةات مثةل ،  السوسيومرتيا وتنشةِغل بِعةالج الُبنَةى االجتماعيةة - ولةديها تفرُّ

ولكنها ،  والسيكودراما جزء من مشكلة فرد. السيكودراما والسوسيودراما

ل ،  "المشاَرَكة"والتي ُتسّمى بة،  ودرامايف المرحلة الثالثة من السيك تشةكِّ

والجوانةةةب ،  (بطةةةل المسةةةرحية النفسةةةية)الجسةةةر بةةةين مشةةةكلة الفةةةرد 

 .والجماعية لهذه المشكلة،  االجتماعية

يكةةون انطالقهةةا مةةن مشةةكلة ( المسةةرحية االجتماعيةةة)يف السوسةةيودراما  -

 ويف مرحلةةةة،  ومةةةن موضةةةوع ُيَعةةةاش مةةةن خةةةالل الجماعةةةة،  اجتماعيةةةة

 لكةةةةةةل مشةةةةةةاِرك مةةةةةةن الجماَعةةةةةةة يّتِصةةةةةةل بروايتِةةةةةةه "المعايشةةةةةةة"

 .الشخصية لتلك المسرحية
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 كيف تعمل السيكودراما؟

تعمل السيكودراما من خالل التأليف المسرحي العفوي لَمَشاِهد من : جواب

،  حيةث توَضةع يف عَمةل،  األس لة التي يحِمُلها زبون أو من خالل المجموَعة كلِّهةا

 .واألدوار الخصوصية واالجتماعية ألعضاء المجموَعة،  لمسرحيوضمن السياق ا

نسبة إلى )إن مفهوم الدور هو واِحد من المفاهيم األساسية للنظرية المورينية 

مكّوَنةٌة مةن خةالل أدوار  "أنةا كةل واحةد منةا"الذي يعتبِر بأن ( Morenoمورينو 

َعةةة نقةةوم بأدائهةةا يف الحيةةاة ،  والصةةدي ،  والمهنةةي،  ألموا،  واألب،  كةةاالبن: متنوِّ

وبنمكان هذه األدوار أن تكون نامية ومنسجمة جًدا . الخ... والمواطِن،،  والسياسي

ومتناِزَعة مؤدية إلى ،  أو من الممكِن أن تكون غير نامية على نحوم سيإ،  فيما بينها

ر هذه يحمل الزبون إلى فهم كيف تصي،  والقيام باألدوار يف السياق المسرحي. األَلم

واختبةةار األشةةكال ،  واختبارهةةا مةةن خةةالل َمسةةَرَحتِها،  األدوار مصةةدًرا للمشةةاكِل

ل إلى أدوارهم على نحو ُمشبِع يف الممارسة تتأّسةس السةيكودراما . اآلِخَذة بالتحوُّ

 :على دعائم ثالثة

ومةن خةالل ،  ويتكّون من خالل الةزمن التسلسةلي الةواقعي،  االجتماعي -

،  والثقافية،  مثل سماتِهم األنرتوبولوجية،  لكل جماَعة الواقِع االجتماعي

 .والسياسية،  واالقتصادية

ويتكةةّون مةةن خةةالل واقةةع الجماَعةةة الِعالجّيةةة مةةع ،  السةةياق الجمةةاعي -

 .وزبائنِهم،  معالجيهم
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كما "ومن خالل ،  ويتكّون من خالل الواقع الدرامي،  السياق المسرحي -

ويف الفضةةاء ،  والةةذايت،  (الظةةاهرايت)نولةةوجي يف الةةزمن الفينومي،  "لةةو أن

وُمَحةّدد ،  مبنًيةا علةى الفضةاء الملمةوس،  واالفرتاضةي،  الفينومينولوجي

 .بالضرورة

 

 :أما الوسائل فهي مخسة

إفراغ المشكلة )والموّجه إلى الَمْسَرَحة ،  السيناريو وهو الفضاء المحّدد -9

كانةت  "كمةا لةو"فعال حيث تنبِسط األ( أو الموضوع يف قالِب مسرحي

 .حقيقية

وهةةو الشةةخص الةةذي يقةةوم بننشةةائها برضةةا ،  بطةةل المسةةرحية النفسةةية -0

المجموَعة على المسَرَحة التي تحمل بشكل عام عناصر ال تقتِصر علةى 

 .وإنما على المجموعة كلها،  البَطل فقط

 .وهو المعالِج الذي ينظِّم الجلسة،  المدير -3

فيقوم ،  تحّرك تبادلًيا يف المشَهد مع البَطلوهو الذي ي،  المساِعد –األنا  -4

َلة التي يقوم هبا الَبَطل يف مشهد للبطل ،  على سبيل المثال. باألدوار المكمِّ

 –مةةن الممكةةن لألنةةا )المسةةاِعد بةةدور األب  –يقةةوم األنةةا ،  مةةع والةةِده

ومةن الممكةن ( أو عضًوا مةن الجماَعةة،  المساِعد أن يكوَن معالًِجا آَخر

وهناك ،  المساِعد أن يلجأ إلى لبس قناع ما يمثِّل الدور الذي يلعبه –لألنا 

 .إلخ... تقنيات أخر  كالكرسي الفارغ
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ويف . وهةةو الحضةةور مةةن المشةةاركين اآلَخةةرين للجماعةةة،  الجمهةةور -5

ومن الممكن تواجد أو َعَدم ،  المشاهد الفردية ال يكون الجمهور حاضًرا

فبوسع ،  ومعالِج وحيد،  ِجَد زبون فقطوإذا وُ . مساِعد مهني –وجود أنا 

،  متظاِهًرا بالتمثيل مع الزبون،  المساِعد مناَوبةً  –المعالِج اتِّخاذ دور األنا 

 أو سةةوف يّتِخةةذ هةةذا األخيةةر علةةى نحةةوم متةةوالم كةةل أدوار الَمسةةَرَحة أي

 (.إفراغ المشكلة يف قالب مسرحي)

 

 :  مير تطبيق السيكودراما مبراحل ثالث هي 

،  لكي يظَهر بطل وموضوع،  وهي حشد الجماعة،  (التحمية)إلحماء أو ا -9

كي يظَهةر ،  أو يف حالة العالج الفردي،  والَمسَرَحة،  ويتحّضر السيناريو

ر السيناريو،  فالزبون يتحّضر للَمْسَرَحة،  الموضوع  .ويحضِّ

م   ،الذي جَلَبه البطل،  وهي تمثيل المشَهد أو الموضوع،  الَمْسَرَحة -0 أو تقدِّ

 .الجماَعة كلها المشكلة يف السيناريو

ةة  فيهةةا كةةل مشةةاِرك للجماعةةة مةةن ،  المشةةاَرَكة وهةةي اللحظةةة -3 التةةي يعلِّ

الحضور كيف تأّثر من خالل المشاِهد الحّية يف المْسَرَحة وكيف تنةدِرج 

ما وأيًضا اللحظة التي يتبّصر فيها البَطل حول  .دراما اآلَخر يف ُمَعاَيَشتِه لها

ويقوم بنقل ما عاَشه يف السياق الدرامي إلى السياقات ،  عاش يف المشَهد

 .الجماعية واالجتماعية
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 هل يعطي املعاِلج تشخيًصا َمَرضًيا للمريض؟

فمةع مةرور الوقةت تعةاين مةؤثرات ،  السيكودراما مثلها مثل التيارات األخر 

إلى علم  أانودراما يلجيف حقل السيك فثمة عامالن ،  وعلى هذا النحو. حوالتوت

،  للِقيةام بالسةيكودراما اوال يوجد حالًيا شةكل واِحةد. سمات الطبع والتشخصيات

ونةوِرد علةى سةبيل المثةال هةذا ،  وإنما يوَجد فقط ما ُيدَعى بالسةيكودراما الثالثيةة

مع مفاهيم التحليل النفسي ونظرية  Morenoالثالثي الذي يجَمع نظريات مورينو 

 .Kurt Lewinكرت ليفين 

قةاِدر علةى ،  عالقةة يف الكائن اإلنساين على أنه كائن Morenoوير  مورينو 

وهذا ما ،  فألجل العفوية نفَهم اإلمكانية التي تجري يف الحاِضر. واإلبداع،  العفوية

إلعطةاء اسةتجابة الئقةة لظةرف جديةد أو اسةتجابة جديةدة ،  الفرد إلى األماميدفع 

وتلعب االستجابة المالئمة من خالل واقع . لةم معروفة سابًقاوالئقة أيًضا بالنسبة لحا

كل كائن إنساين علةى أنةه  Morenoوير  مورينو . أن االستجابة تتيح الخير العام

وعةن ،  (بي تةه)وعةن َوَسةطِه المحةيط ،  شريك بالمسؤولية تجاه اآلَخرين جميعهم

وأن يعيش مع اآلَخر لقاًء  ، مكان اآلَخر كما أنه قاِدر على وضع نفِسه ،  هالكون كل

فلةد  العةالج السةيكودرامي كهةَدف تنميةة العفويةةة ،  وعلةى هةذا النحةو. وجودًيةا

،  والمسةةؤولية عةةن اإلنسةةان لذاتِةةه،  والمجتَمةةع،  وإدراك ذاتةةه واآلَخةةر،  واإلبةةداع

 ،  وقدرتِةةةةةةه علةةةةةةى وضةةةةةةع نفِسةةةةةةه يف مكةةةةةةاِن اآلَخةةةةةةر،  وألجةةةةةةل اآلَخةةةةةةرين

 .ومعايِشة صدمات هذا اآلَخر
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 :وأساليبها  عناصر السيكودراما
 :دراما على ثالثة عناصر يقوم العالج بالسيكو

وهةةي ،  يتضةةمن العةةالج باسةةتخدام أسةةلوب السةةيكودراما خمسةةة عناصةةر

المكونات األساسية عند تطبي  هذا األسلوب من أسةاليب العةالج النفسةي وهةذه 

 :العناصر الخمسة هي 

  The Group: الجماعة   -9

 The protagonist:     بطل الرواية  -0

 The director:  الموجه  -3

 auxiliaryegos  "األنوات المساعدة  "المعالجون المساعدون أو  -4

 methods and techniquesتنظةةيم معةةين مةةن الطةةرق والفنيةةات  -5

المالئمة لمتطلبات الموقف والمكونات الخمسةة مجتمعةة معةا تشةكل 

وسوف اتناول ،  دراماالتنظيم الضروي لعناصر العالج بأسلوب السيكو

 . كل عنصر من هذه العناصر بشيء من التفصيل

 . The Group: اجلماعة ( 1

يةر  مورينةو أنةه ال والجوهري من عناصةر السةيكودراما ،  هي العنصر األول

وإنما يتعين النظر ،  ينبغي النظر الى جماعة السيكودراما باعتبار أهنا مجرد جمهور

،  نعكاسةا للنمةاذج األصةليةا تعةد   –كجماعة عالجية  – اليها باعتبار أن سلوكياهتا

 . التي يقومون بأداء أدوراها يف الحياة الواقعية
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ن بمقدور الجماعة أن تحدث التغير يف سلوك أفرادها باإلضافة إويمكن القول 

الى أن العالقات التفاعلية المتبادلة بين هةؤالء األفةراد تكةون قابلةة ألن تتغيةر هةي 

ل تةدريجيا خةالل ءلةدور المعةالج فننةه يتضةا "التسةلطي  "ما المظهةر أ،  األخر 

التفاعل بين أفراد الجماعة العالجية باالضافة الى أنه يف السيكودراما ينتقل ويتحول 

ويف ،  التأثير العالجي العضاء الجماعة الى خشبة المسرح حيث األداء والتجسةيد

وتسهم المشاركة من ،  (المعالج  –الموجه ) هذا االجراء يستعان بمهارة  المخرج 

لفة ومودة بين أحداث عالقة إعضاء الجماعة يف جهد عام مشرتك يؤدي الى أجانب 

 . يجتمع عليها أفرادهاشخصية  

أن بعةةةح المرضةةةى ال يسةةةتجيبون الجةةةراءات العةةةالج  "مورينةةةو "الحةةةظ 

السةتعداد بعمليةة هتي ةة تتةيح لهةم درجةة عاليةة  مةن ا بالسيكودراما إال بعد المةرور

،  والتمرينةات الرياضةية،  مثةل اسةتخدام األلعةاب الجماعيةة،  للجلسات العالجية

ووجد أن لها أثةرا طيبةا يف هتي ةة المةراهقين والراشةدين المشةاركين يف ،  والرتفيهية

ومن ناحية أخر  قد تكون عملية التهي ة يف صورهتا ،  جلسات العالج بالسيكودراما

ت يلجأ اليها الموجهون مع أفراد المجموعة يف محاولة من التقليدية يف شكل مقابال

وحتى يصلوا يف ذات الوقت الى مسةتو  معةين ،  جانبهم للتعرف على مشكال هتم

يف الوصةول اليةه قبةل البةدء الفعلةي يف  –هؤالء الموجهون  –يرغب ،  من التلقائية

 . جلسات التهي ة
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حيةث ،  ملية تمهد للجلسةاتوهي ع،  هي مرحلة  تسب  كل أداء إذن   التهي ة

ويةتم توجيةه ،  يتم خاللها هتي ة أو تسةخين أفةراد الجماعةة لممارسةة السةيكودراما

 وتوجد عدة مناح أو مداخل ،  افرادها لمناقشة موضوع يهمهم

 : لتهي ة أفراد الجماعة منها 

 . (حول موضوع معين ) التهي ة التجميعية ( أ

 : سلسلة التهي ة المرتابطة ( ب

 :التهي ة الموجهة ( ج

 : هوسنتحدث فيما يلي عن كل منحى على حد

يف هذا النمط من التهي ة يدخل أفراد الجماعة الةى مكةان : التهي ة الموجهة ( أ

ويأخذون اماكنهم المتف  عليها ويبدأون يف النقاش يف موضوعات ،  انعقاد الجلسة

دأون يف التفاعةل فيمةا وهؤالء األفراد المجتمعون حول موضوع يهمهم يب،  متباينة

ح تلةةك االهتمامةةات صةةوتف،  متةةزاج بةةين اهتمامةةاهتمالثةةم تحةةث عمليةةة ا،  بيةةنهم

هو الذي يحظى باهتمام وأهمية كرب  لد  ،  المشرتكة عن أن هناك موضوعا واحدا

ويمكن من خةالل التفاعةل أن تصةل الجماعةة الةى مناقشةة مجةال ،  أفراد الجماعة

ومن ثم ،  الموضوعات موضع المناقشة واالهتمامجديد لم يكن مطروحا من قبل 

تبدأ عملية  لموضوع الذي يرغبون يف مناقشته وحين ذفنن أفراد الجماعة يختارون ا

وتركيز المناقشة واستبعاد أي موضوع من خةالل المناقشةة ،  االمتزاج أو االندماج

ابات العدائية البناءة وإطالق النكات وانتشار الدعابة والمزاح  أو من خالل االستج

فعلى سبيل المثال قد يحةدث أن ،  التي قد تبدو فيما بين أفراد الجماعة،  المتطرفة
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،  خوفا من مواجهة الناس يعاين ،  تلتف الجماعة ككل حول فرد واحد من أعضائها

،  أن يكنهةا الفةرد للنةاسفيتطرقون خالل حديثم وتعبيراهتم عن المحبة التي يتعةين 

،  هي المشكلة وليس الخوف منهم،  فمحبة الناس،  األكثر صعوبةقائلين أن هذه هي 

ولذلك هناك البعح من الناس الذين يكونون غير قادرين على التعبيةر عةن حةبهم 

 . أو أن يكونوا عالقات مالئمة معهم،  لألخرين

،  (أي الفرد الذي يخشى مواجهةة النةاس ) قد يسلط الضوء على هذا النجم و

ويبةةدأ الجميةةع يف مسةةاندته علةةى ،  مةةن جانةةب  أفةةراد الجماعةةة ويةةتم الرتكيةةز عليةةه

 –ويصبح ،  بحيث تتضح  هذه المساندة يف عرض خدماهتم عليه،  المستو  النفسي

التةي تتنةافس ،  هو الشخص الذي تتبلور حول شخصيته مجال المشةكلة –بالتالي 

والحركةة  يف األداء "الةنجم  "ويبدأ الشخص ،  فيها الجماعة بشكل أكثر وضوحا

مستعينا بأعضاء الجماعة  كمعةاونين لةه يف تجسةيد أفكةاره وتصةويرها عةن طرية  

يعمل كميكانيزم إضايف لمزيةد  "النجم  "السيكودراما ودور األداء هنا من جانب 

ممايحافظ على اسةتمرار ،  من الرتكيز على مشكلة هذا العضو من اعضاء الجماعة

بصفة خاصة هتي تهم لفهم الهدف الذي يجمةع هتي ة أفرادها للمشاركة يف الجلسة و

 . ويف تناول المشكلة والتعامل معها،  بينهم ويتجمعون حوله

 The protagonist: بطل الرواية ( 2

جميع   –يف االداء المسرحي اثناء العالج بأسلوب السيكودراما  -يمثل البطل 

ذا يتعةين علةى بطةل ولة،  افراد الجماعة من خالل حركاته وأدائه أثنةاء تمثيةل دوره

 ،  الرواية أن يهيإ نفسه للدور قبل أن يبدأ يف األداء
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ألن وظيفته داخل موقعه من الجماعة تتيح له الفرصة أن يدخل الى مجةاالت 

التي تكون غير ذات ،  وتسمح له  ايضا أن يستبعد تلك المجاالت،  هتمام المريحا

كما تصبح ،  ا يف فرتة األداءصلة بعملية وجود المريح داخل الجماعة ومصاحبا له

ظاهرة بشكل ،  وكذلك بعح فرتات االمتناع عن الكالم،  بعح ميكانيزمات الدفاع

ممايجعةل مةن الممكةن بالنسةبة لبطةل الروايةة أن ،  واضح جةدا يف هةذا الموضةوع

،  وأن يحقة  إدراكةا أعمة ،  يف مشةكلته يتحرك الى داخل المستويات األكثر عمقةا

ولذلك قد تصبح الجلسةة  عنةدما يقتضةي  األمةر ذلةك عالجةا ،  وفهما أكرب لنفسه

،  وإذا ما سمح أعضاء الجماعة هبةذا،  يقوم البطل بعمله يف حضور الجماعة،  فرديا

ومةن ،  تتحقة  لهةم جميعةا باالهتمةام بمشةكالهتم،  حين ةذ،  فنن العملية العالجية

 . خالل نمو ونضج شخصية بطل الرواية

بمعاونة من األنوات المساعدة وبفنيات أخر  مثل فنية   ،ويمكن لبطل الرواية

وغيرهةا ان يجعةل ،  the double وفنيةة البةديل  ،role reversalقلةب الةدور 

هو العةرض المسةرحي أو األداء )لمشكلته شكال محسوسا وملموسا يف موقف ما 

عنها وبالتالي يكون تصوره وإدراكه هو الذي يجعل من الممكن التعبير ،  (النفسي 

 . تعبيرا دراميا مجسدا

أنه من المهم أن تكون الجماعة وبطل الروايةة هنا الى  البد من اإلشارة الى و

 ،التةةةةةي سةةةةةيقومون هبةةةةةا،  هما مةةةةةن حيةةةةةث الوظيفةةةةةةيمتجانسةةةةةين يف مسةةةةةتوي

 ويتعةةين أن يقومةةا بخلةة  منةةاي يمكةةن فيةةه أن تتحسةةن وتتطةةور هةةذه المسةةتويات   

 .من الوظيفة
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  The director: املوجه ( 3
وقبةل أن تبةدأ جلسةات ،  (أو الةذي يةدير الجلسةة العالجيةة ) يحتاج الموجه 

كم : التي سوف يتعامل معها ،  أن يعرف شي ا ما عن الجماعة العالجية الى،  العالج

ومةا نوعيةة األشةخا  ،  المقابلةةوما المدة التي يمكن أن تستغرقها . مرة ستتقابل

 . ى ذلك من معلوماتالمكونين لهذه الجماعة ؟ وما ال

أنه كلما كان أعضاء الجماعة من صغيري السةن كةان  "مورينو "ولقد الحظ 

وكلما كان اعضاؤها من الراشدين كان عمر كل فرد ،  متغير السن يف منتهى األهمية

ويف أية جلسة هناك سؤال ينتظر من المعالج إجابة وهو ،  يف الجماعة يف غاية األهمية

ولكن كيف يمكن أن يحفةز ،  كن أن يبدأ العمل مع الجماعةأنه ليس فقط كيف يم

 أفرادها كي يكشفوا عن ذواهتم ؟

ومن الجوانب األساسية يف جلسة السيكودراما أهنا تتحد  سعة الحيلة وحسن 

وذلك ،  والجماعة العالجية،  (القائم بندارة الجلسة ) التصرف عند كل من الموجه 

ويف حين يسةتخدم ،  ألحداث الجلسات التالية( مهتي ته)يف بداية مرحلة إعدادهم 

لكةي يوضةحوا معظم الموجهين أسلوب المقابالت  التلقائية مةع أفةراد الجماعةة 

نجةد أن ،  وكيف يتم التعرف على مشةكالهتا،  كيف يتم تكوين الجماعة العالجية

يمكةن أن توصةله الةى ،  الموجه الى فنيةات أخةر  اهناك أوقاتا أخر   يحتاج فيه

وبالنسبة للمرضى يف ،  الذي يرغب يف أن يسود بين أفراد الجماعة،  تو  التلقائيةمس

واليزالون داخل المستشفيات  فمن المؤكد ،  الذين يعانون نكوصا،  المستشفيات

ويف حين ،  أهنم لن يستجيبوا إال بعد المرور بعملية هتي ة على درجة عالية من الدقة
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تمرينات الرياضية والرتفيهية  ذات أثر طيب بالنسبة وال،  نجد أن األلعاب الجماعية

يرغبون يف  نن الذييفنهنا كذلك أيضا بالنسبة للعمال المهني،  للبالغين والمراهقين

 . الحصول على بعح المتعة من تلك األلعاب

ومما تجدر اإلشارة اليه أن كل أنواع الجماعات العالجية يمكنهةا االسةتفادة 

حيةث يمكةن للشةخص أن يشةعر ،  كجلسة هتي ة afun sessionمن جلسة ترفيه 

 . عالوةعلى ما يسود فيها من جو المرح،  فيها بننه يشرتك بصفة غير شخصية

وخاصة مدمني الكحول  ،  فبالنسبة للكثير من الذكور البالغين،  وعلى أية حال

ة كلمةا كانةت التهي ة،  كميكانيزم دفةاعيالذين تسيطر عليهم العزلة ،  والمخدرات

دقيقة وسريعة وتؤدي مباشرة الى تكوين عالقات  والى توضيح المشكلة  موضوع 

 . كان  من السهل تقليل المقاومة من جانب هؤالء األفراد ،  االهتمام

التي يكون األفةراد فيهةا قةابلين ،  إن مجموعة التهي ة تختلف يف ماهية الناحية

نظةرهتم الةى قيةام عالقةة بةين  ، ولةتكن مةثال،  إلثارة  حماسهم تجاه مشكلة معينةة

أي ) وكةذلك نظةةرهتم الداخليةة لةةذواهتم ،  األفةراد ووجهةة نظةةرهم يف هةذا الشةةأن

أو ،  نظةةرهتم الةةى النشةةاط الجسةةمي فضةةال عةةن،  (نظةةرهتم االسةةتبطانية ألنفسةةهم 

 . االسرتخاء

التي يقوم ،  ن دور جماعة التهي ة يكاد يكون دورا مماثال تماما  لعملية التهي ةإ

فهنةاك يف ملعةب كةرة القةدم قةد نجةد فرقةة ،  ا المشجعون يف مباريات كرة القدمهب

وتتم ،  ات الالعبينوهبذا ترتفع معنوي،  وأفرادا يقودون عملية التشجيع،  موسيقية

فيستجيبون لتشجيع الجمهور الذي يسةاعدهم علةى ،  سلوكيا وانفعاليا هتم استثار
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مرارية حماسهم وجميع تحفاظ على اساالحتفاظ باهتمامهم بمجريات اللعب وال

هذه العوامل  تشرتك مع بعضها البعح يف عملية االستثارة وكذلك يمكن أن نضيف  

هةو يف حقيقةة األمةر  هالذي يقةوم المةدرس بنعطائةه لتالميةذ  أن الواجب المنزلي 

ألنه  استعداد وتجهيز  لعملية التعلم    Guided warm –upعملية هتي ة موجهة 

 . م التالي بالمدرسةيف اليو

 

 :فنيات الكرسي 

واحةةةدا  the auxiliary chair "الكرسي المساعد  "يعد ما يسمى 

الذين يطبقون فنيات ،  من الفنيات المختلفة التي تستخدم بواسطة جميع المعالجين

 وهبةةةةةدف استدعاءواسةةةةةتثارة،  وذلةةةةةك كوسةةةةةيلة للتهي ةةةةةة،  التمثيةةةةةل واألداء

 أو هبةةةدف توجيةةةه إحسةةةاس معةةةين،  معينةةةة حسةةةاس معةةةين أو تكةةةوين  فكةةةرةإ 

 . نحو فرد ما

 : وذلك على النحو التالي ،  وقد تأخذ فنية الكرسي المساعد أكثر من شكل

  an empty chair: فنية الكرسي الخالي ( أ

أكثةر  "العميل  "أو عندما يكون ،  غير متاح "األنا المساعد "فعندما يكون 

وهذا الكرسي ،  فنن كرسيا خاليا يكون هو البديل )األنا  المساعد  "راحة يف غياب 

 ،  الخةةةةةةالي يوضةةةةةةع يف المسةةةةةةاحة الةةةةةةي سةةةةةةيجري فيهةةةةةةا األداء التمثيلةةةةةةي

 . لتخيل أن شخصا يجلس عليه( أعضاء الجماعة ) وتتم دعوة 
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الذي كان من المفروض أن يكون جالسا على الكرسي ،  وغياب هذا الشخص

ولةيكن ،  لةه مغةز  معةين،  ول له شي ا مةاوالذي كان بود الجمهور أن يق،  الخالي

زوجةا يف  –علةى سةبيل المثةال  –الشخص الذي يتخيلون جلوسه علةى الكرسةي 

يقضي يومه يف مهمة خاصة  اطبيب -مثال–أو ليكن ،  يقضي يومه مع أطفاله،  منزل

وهبةذا فةنن المقصةود مةن اسةتخدام الكرسةي الخةالي القيةام بعمليةة هتي ةة ،  بعمله

 .هنا تمنح الجماعة وقتا محددا للتهي ة من خالل تصوره فكرة معينة الجماعة ومن

،  هةو أن يشةجعهم علةى تصةور الشةخص "موجه الجلسة "أو  "المخرج"ودور 

ومةن ناحيةة ثانيةة أن يسةمح لهةم بنعطةاء بعةح التعليقةات علةى ،  هذا مةن ناحيةة

منكم  وقد يسألهم يف أحيان أخر  هل يجد أي واحد. ومهمته،  الشخص المتصور

؟ ذلك أن هذا التصور قد  أن يضع شخصا ما على هذا الكرسيأن هناك صعوبة يف

 . اليكون سهال ألن يفعله بعح األشخا 

أن هناك شخصا بين أفراد الجماعة لديه القدرة على  "الموجه "وعادة ما يجد 

أي أن يتصةور هةذا  –فيجعله يتحةدث عةن دوره ،  ما على الكرسي اأن يسقط دور

يتحدث عن الدور الذي ،  أن هناك بالفعل شخصا ما يجلس على الكرسي المشاهد

،  والحقيقة أن هذا الشخص يسقط دوره هو على صاحب الكرسي الخالي،  يقوم به

 "تحدث مع زوجي أفمثال قد تقول سيدة  أحب أن ،  ويسند إليه الحديث نيابة عنه

لةى الكرسةي يث من شخص يجلةس عوهنا يطلب الموجه من التي تطوعت الحد

) والذي تصورته أنةه زوجهةا  يطلةب الموجةه منهةا أن تصةفه للجمهةور  –الخالي 

 "بل هو أنسةان أحمة  ،  إنه ساذج الى حد كبير "فتقول عنه ( أعضاء المجموعة 
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،  وقد كانت تحتفظ بوصفه هكذا لنفسها،  وهي بذلك تنتبه وتتذكر ماتود أن تقوله

،  يلةت هةي أنةه يجلةس علةى الكرسةيأو الةذي تخ،  لذلك الشخص الذي يجلةس

هنا تضع قائمة بالصفات التي تشكو منها وتعدد جميع األشياء ( العميلة )فالسيدة 

وشةكت عنهةا التي تضايقها  يف زوجهةا الغائةب  والتةي كثيةرا مةا أعرتضةت عليهةا 

ويطلةب  منهةا ،  غضبها وتتخلص منه بالتصريح به( العملية )وعندما تستنفد هذه 

وأن تقوم بالرد على شكواها من زوجها ،  ى المقعد الخالي وتجلس فيهتنتقل هي ال

عنةد جلوسةها علةى ( العميلةة )وألن ،  من خالل أخذ دوره ووضةع نفسةها مكانةه

المقعد تصبح غائبة على المستو  التصويري من جانب الجماعةة العالجيةة فنهنةا 

 . عندئذ تتقدم بعملية لعب الدور

ن أن تمدنا بمخرج أو متنفس للتعبير عن المشاعر إن فنية المقعد الخالي يمك

وأيضا يمكن أن يكون بمثابة شخص يعان  ويحتضن أو ،  الدفء والمشاعر الحنونة

،  انتقاد قاسية وعندما يستخدم هذا التكتيك مةع األطفةالأو بمثابة أداة ،  قوة دافعة

فةنن   ،كما فعلت روز مةاري ليبيةت أو عنةدما يسةتخدم مةع المرضةى األنسةحابين

   in the back of the chairالموجةه يسةتطيع أن يقةف خلةف الكرسةي 

ويستجيب لما يوجه اليه من اهتامات أو مةا يجةري معةه مةن حةوار ممةثال يف ذلةك 

  . الشخص الغائب

ومما تجدر اإلشارة اليه أن عملية التهي ة هذه قةد تسةتغرق يف بعةح األحيةان 

خرين المشرتكين يف الجلسةات يأخةذون الجلسة بأكملها ألن أعضاء  الجماعة األ

وكثيرا ما يستخدم الكرسي الخةالي ،  دورهم يف تبادل الحوار مع الكرسي الخالي
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وذلك هبدف معاونة   –وليس يف جلسة التهي ة  فقط  –أثناء الجلسات العالجية ذاهتا 

وذلةك حةين يتضةح أنةه يواجةه ،  العميل على إتمام فكرة أو استكمال شعور معين

التةي   the counterspontanityأو إعاقة من جانب التلقائية المضادة  صعوبة

 أو التةةةةةي قةةةةةد تنشةةةةةأعن األسةةةةةتثارة الداخليةةةةةة،  يظهرهةةةةةا األنةةةةةا  المسةةةةةاعد

internalexcitement  باإلضةةافة إلةةى أن الجةةو االنفعةةالي  للجلسةةة  قةةد يتةةأثر

ألن  ، سقاطها على الشخص المتصور جلوسه علةى الكرسةيإالتي يتم ،  بالصورة

أو ،  إضفاء بعح الصفات المضحكة أو المبالغ فيها على شكل بعح الحيوانات

طرية  يجعةل الجلسةة عةامرة باالمتةاع  اآلالت أو حتى االشجار  قةد يوصةل الةى 

 . والمؤانسة

 : الكرسي العالي ( ب

يوضع هةذا الكرسةي علةى مكةان مرتفةع  ،  عند استخدام فنية الكرسي العالي

ahigh spot أو ربمةا ،  ة المسرح أو يف منطقةة األداء الةدرامي النفسةيعلى خشب

ويكون هذا الكرسي يف مكان  astoolيستخدم الموجه كرسيا بال ظهر أو ذراعين 

 . أعلى من جميع الكراسي الموجودة بالمكان

 (أفةةراد المجموعةةة العالجيةةة ) يف هةةذه الفنيةةة يطلةةب الموجةةه مةةن العمةةالء 

 شةةخص الجةةالس علةةى هةةذا الكرسةةي المرتفةةع أن يصةةرحوا بمةةا يةةودون قولةةه لل 

 elevated chair K  ويف هذه العادة من شأنه  أن يستثير عملية االسقاط الخاصة

ع الذي يرجع اليةه جاو ربما المرauthorityالذين يمثلون السلطة ،  باالشخا 

فيتوجهون ،  ومن ثم يكون هذا الكرسي معربا عن أعضاء الجماعة( أفراد الجماعة 
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 –وجدير بالذكر أن فنية الكرسي العالي تسةتمد قيمتهةا وأهميتهةا ،  بأحاديثهماليه 

مةةةن صةةةالحيتها لالسةةةتخدام مةةةع المرضةةةى المقيمةةةين داخليةةةا  -بصةةةفة خاصةةةة

والةةذين قةةد يحملةةون بعةةح األحاسةةيس والمشةةاعر الغاضةةبة تجةةاه ،  بالمسةةتفيات

 . الذين يعالجوهنم أو تجاه هي ة التمريح،  االطباء

 .MultipleChairs: لمتعددة الكراسي ا( ج

سي المتعددة توضع عدة كراس خالية على هي ة دائرة على خشبة ايف فنية الكر

ويتجمةةع للجلةةوس علةةى هةةذه الكراسةةي جميةةع المرضةةى يف الجماعةةة ،  المسةةرح

والذين يكونون من مواقع جلوسهم تلك قادرين على اسقاط شخصية ما ،  العالجية

م لطرح مشكلتها على بسةاط البحةث وأن تجلةس التي يتم دعوهت،  على الكراسي

،  ويوضع احد هذه الكراسي الخالية يف وسط الجماعة،  لتأخذ مكاهنا داخل الدائرة

جلوسةه يف مةع الشةخص المتصةور  "بالتوحد "ويقوم كل مريح حين يأيت دوره 

،  اي وجةةود كرسةةي خةةال وحولةةه كةةراس –ويعتربهةةذا الوضةةع . الكرسةةي الخةةالي

. هو األساس يف العرض السيكودرامي –اء المجموعة العالجية عضأيجلس عليها 

جددمن داخةل الجماعةة الجالسةة علةى  "عمالء  "يتم دعوة مرضى ،  وبالتناوب

ويطل  ،  فيشغل المقعد الخاليا واحد ا للجلوس على الكرسي واحد ،  هي ة دائرة

بمةا فيتفضل بةالجلوس علةى الكرسةي أو ر،  عليه اسم الشخص المتصور جلوسه

كأن يطلب الموجه من كل عضو ،  يكون تنفيذ فنية الكرسي المتعدد على نحو أخر

،  التي تميةز شخصةيته،  من أعضاء الجماعة أن يطل  اسما على مظهر من المظاهر

،  ويبين لباقي أعضاء الجماعةة،  بعد ذلك يطلب منه أن ينتقل الى الكرسي الخالي
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قد يكون ،  وهبذه الطريقة،  آثرا مالئما كيف يمكن لهذا الجزء من الذات أن يحدث

 . أن يعرفوا من يكون صاحب هذه الشخصية( باقي األعضاء )يف مقدور اآلخرين 

فنن الكرسي  الةذي ،  داخل المستشفىولو عقدت جلسة الكراسي المتعددة 

،  دوارا معينةأيمثل يف أغلب االحيان ،  يكون مشغوال بتتابع جلوس المرضى عليه

األشةةقاء  وغيةر هةةؤالء مةةن الشخصةيات  القريبةةة مةةن ،  ور األم واألبقةد يكةةون د

المريح مما يصلح يف الغالب للمريح ذي الميول األنتحاريةة  أن يجةد  الفرصةة 

التي تبحث عةن شةخص  يلةبس مةن أجلةه ثةوب ،  ألن يخرج  أحاسيسه ومشاعره

عضاء وألن األ،  " ”adeath sceneوهذا يسمى مشهد أو منظر الموت ،  الحداد

عةن األسةى والحةزن  -من خالل مثل هذا المشةهد –من المجموعة وهم يعربون 

فنن  ،  وفاة أحد المرضى "تصور  "وخيبة األمل التي سوف  يشعرون هبا يف حالة 

الميول االنتحارية سيقوم بعكس أدواره مع الذين يلبسون ثياب الحداد  االشخص ذ

ومع افةرتاض  اقتناعةه  –رتات قصيرة من خالل تكرار المشهد لف –ويمكنه ،  عليه

وحين ةذ يمكةن ،  أن يجد سببا ألن يستمر يف الحيةاة،  بالقيام هبذه األدوار الجديدة

 . القول أنه قد تم اكتشاف حل اكثر واقعية لهذا الموقف غير السار

 يف فنية الكراسي المتعةددة يمكن ترتيب الكراسيأنه ومماتجدر اإلشارة اليه 

 ظهةورهم لبعضةهم وقةد أداروا،  وهي أن يجلس المرضى مثال،  اصفيها ترتيبا خا

 أو أن يجلةةةس ثالثةةةة مرضةةةى يف مواجهةةةة ثالثةةةة ،  back to back  بعضةةةا 

 . مرضى وهكذا
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ويتغير ،  ينقلبdirector-therapistالموجه  –والخالصة أن دور المعالج 

وجه تتحدد من الم –ووظيفة المعالج ،  بصفة مستمرة يف اثناء جلسات السيكودراما

ويالحظ أن هذا الدور قد ،  خالل ما يتطلبه الموقف العالجي يف أي وقت يتف  عليه

 مرات قد يصةبح هةذا ويف بعح ال،  الخ... مباشرا أو موجها،  يكون سلبيا عدوانيا

 أو أما قاسةية ،  an authori tarian fatherأبا متسلطا  –الموجه  –المعالج 

ademanding mother  ،س هناك حد معين لمد  األدوار التي قد يطلب ولي

والقيود الوحيدة المفروضةة بالنسةبة لةألدوار ،  أو التي تستند اليه،  منه أن يقوم هبا

والقيةود الوحيةدة المفروضةة ،  أو التي تسةتند إليةه،  التي قد يطلب منه أن يقوم هبا

تقدم عن طري  حاالت التي ،  بالنسبة لألدوار التي ربما يأخذها هي فقط يف األدوار

 . أو التي تتعل  بالمتطلبات العالجية يف المواقف،  قلقة خاصة

الموجه أن يشخص بصفة دائمة ومستمرة الموقف يف  –ويجب على المعالج 

و إيجةاد وابتكةار ،  ويتضمن هةا التشةخيص  األداء  والتجسةيد،  داخل المجموعة

 sick repetitiveلمريضةة خد النمةاذج المتكةررة اأمواقف جديدة من خاللها ت

patterns  ومن الضروري والجةوهري بالنسةبة ،  تتشهم وتتساقط،  فرصة كاملة

الموجه أن يفكر واالداء قائم وأن يالحظ عالمات ودالئل االتصال  –لدور المعالج 

 وذلةةةةةك أثنةةةةةاء  تنفيةةةةةذ ،  غيةةةةةر اللفظةةةةةي اإلضةةةةةافة الةةةةةى اإلتصةةةةةال اللفظةةةةةي

وجيةه  الجلسةة بطريقةة مةا يتحقة  مةن خاللهةا وهي ت،  وظيفته األولية واألساسية

 . "العالج النفسي 
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 :السيكودراما الرتبوية

 العالج النفسيتستخدم ،  علم النفس الرتبويهي مجال تطبيقي من مجاالت 

وهي فعل مواز ،  السيكودراماطة طرق درامية مثل ابوسجماعيا أو  افرديأكان سواء 

أو يف ،  وتؤد  حصصها ليس بالضرورة داخةل مستشةفيات طبيةة،  للفعل الرتبوي

اء بل يمكن أن يكون الفضةاء فضة،  مسارح خاصة كما هو الحال مثال عند مورينو

سةةةاحات أو،  قاعةةةة عةةةروض أوقاعةةةة محاضةةةرات، أو قاعةةةة دراسةةةية،)تربويةةةا 

تربوية تعي  -ذات طبيعة نفس توهتدف عموما إلى عالج مشاكال،  (المؤسسات

من خالل تجاوزها ألطروحةة ،  والتعليم الرتبيةتحقي  النتائج المرجوة من عملية 

كما هتدف إلى إكساب ،  إلى لعب أدوار مستقبلية بطرق خاصة،  اللعب للمرة الثانية

وهةةي تختلةةف عةةن السةةيكودراما ،  يةةةمناعةةة نفسةةية ومعرف( المةةتعلم)الشةةخص

 .الكالسيكية من حيث األهداف والطرق

 :األهداف
تختلةةف السةةيكودراما الرتبويةةة عةةن السةةيكودراما الكالسةةيكية مةةن حيةةث 

بل تتجاوز هذه ،  التطهير النفسيفال ينحصر دورها فقط يف الوصول إلى ،  األهداف

ويعيشةه ،  يستشرف مستقبله المحتمةل،  (البطل)المرحلة إلى جعل العب الدور 

المفتقةةةد يف السةةةيكودراما  يءوهةةةو الشةةة،  علةةةى المسةةةتو  النفسةةةي يف جةةةو آمةةةن

مةن خةالل  المنهج التحليلي الفرويةديوالتي رغم محاولتها تجاوز ،  الكالسيكية

لةم تسةتطع ،  والعالج غير النشط،  التداعي الحرإقحامها للفعل الدرامي ردا على 

 .كخربة ماضية للفرد الالشعورتجاوز نظرية 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D9%83%D9%88%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B7%D9%87%D9%8A%D8%B1_(%D8%A3%D8%B1%D8%B3%D8%B7%D9%88)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B9_%D8%AD%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%B9%D9%8A
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 عةل العةب الةةدوروذلةك مةن خةالل ج،  كمةا تسةعي لرفةع المةردود الرتبةوي

يبني اسةرتاتيجياته المعرفيةة بطريقةة مسةتقلة ( نزيالأم طالبا  مكان تلميذا أأسواء ) 

علةةى الوضةةعية ،  إضةةافة الةةى الوضةةعية المعيشةةية،  مةةن خةةالل اعتمادهةةا،  وواعيةةة

األمر الذي يمكن من عملية التفكير الواعي لحل ،  والوضعية المأمولة،  المرفوضة

 ، بنةةةاء واختيةةةار االسةةةرتاتيجيات المناسةةةبة لحةةةل المشةةةاكلو،  ه الذاتيةةةةتمشةةةكال

 ،والمطةةةور الةةةرئيس لملكاتةةةه،  المةةةتعلم المعةةةالج األول لذاتةةةه-واعتبةةةار البطةةةل

التي هتدف تحديدا إلى اكتشاف األسباب ،  وهذا ما تفتقده السيكودراما الكالسيكية

 وإعةةةةةةةةادة استحضةةةةةةةةار الماضةةةةةةةةي ولعبةةةةةةةةه ،  المباشةةةةةةةةرة لالضةةةةةةةةطرابات

 .قةدراميا كحقي

كذلك فنن السيكودراما الرتبوية تسعي إلكسةاب العةب الةدور مناعةة نفسةية 

،  من خالل أدائه ألدوار نفسية،  تجعله يستجيب بالكيفية المناسبة لوضعيات جديدة

كمةا أنةه ،  تجعله يتخذ موقفا سليما مةن مواقةف وأحةداث ربمةا تصةادفه مسةتقبال

وعزم وحسن اختيار وتكيف مع مختلف  بثقةسيكون مستعدا لخوض غمار الحياة 

الشةةإ الةةذي تفتقةةده ،  ممةةا يمكنةةه مةةن النجةةاح يف حياتةةه،  الوضةةعيات وتجاوزهةةا

 وتطهيرهعن العب الدور  التنفيسأهنا تحاول السيكودراما الكالسيكية بالرغم من 

كما ،  إال أهنا ال ُتعده للحياة القادمة،  النفسية المسببة الضطراباته من المشكالت 

التي سب  وأن عايشها وأثرت  نفسها  لمشكلةلأهنا ال تضمن عدم وقوع الفرد فريسة 

 . تأقيرا سلبيا فيه

  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A9_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B3_(%D8%B9%D9%84%D9%85_%D9%86%D9%81%D8%B3)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B7%D9%87%D9%8A%D8%B1_(%D8%A3%D8%B1%D8%B3%D8%B7%D9%88)
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 :رقـــالط
فبالرغم ،  بوية عن السيكودراما الكالسيكية يف الطرقتختلف السيكودراما الرت

من أن السيكودراما الكالسيكية والسيكودراما الرتبوية تشرتكان يف اعتمادهما على 

إال أن السيكودراما الرتبوية تعتمد على تحرير الجسةد أكثةر مةن خةالل ،  االرتجال

بوية على أدوات العالج إضافة الى اعتماد السيكودراما الرت،  ألعاب حركية ارتجالية

الةذي ،  الةذايتويم الشخص يف مرحلة اإلعةداد مةع التقة تككتابة مشاكال،  النصي

وهةذا مةا ،  وتوافقةه مةن عدمةه،  واندماجه،  يقدمه البطل بخصو  تحسن صحته

ومواكبةا ،  إذ ال تحةاول جعةل الفةرد مشةاركا،  تفتقر إليه السيكودراما الكالسةيكية

إذ تبقى هذه األمور خاصة ،  تهوكيفية تجاوز مشاكال،  ر حالتهوواعيا بتطو،  لعالجه

 .بين المعالج وبعح األدوات المساعدة إذا كانت تضم أخصائيين

يمكن أن يعرتض البعح بالقول ،  ولزيادة توضيح شكل السيكودراما الرتبوية

ن هذه الطريقة ما هي إال انعكاس للسلوكية مةن خةالل عقةد مقارنةة بةين عمليتةي إ

الوضةعية المرفوضةة وودورهما يف تشةكيل سةلوك الفةرد وبةين ،  عقاب والتحفيزال

،  من حيث أن العقاب يؤدي إلى إخماد سلوك غير مرغوب فيه،  والوضعية المأمولة

واعتبار ذلك هو ما تقوم به ،  يف حين أن التحفيز يؤدي إلى تعزيز السلوك وترسيخه

ر السيكودراما الرتبويةة علةى هةذه ويجيب أنصا،  الوضعيات المرفوضة والمأمولة

المالحظة بأن هناك اختالفا كبيرا بين العقاب والتحفيز كعمليتين سلوكيتين تعتمدان 

وبةةين األداء ،  أساسةةا علةةى المثيةةر المةةادي واالسةةتجابة اللحظيةةة بطريقةةة إشةةراطية

تؤدي بالبطل ،  الدرامي للوضعية المرفوضة والوضعية المأمولة كوضعيات معرفية

 ، والسةيرورات الذهنيةة بشةكل واعم ومسةتقل إعادة تشةكيل البنةاءات المعرفيةة إلى

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A
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ممةا ،  عةرب تنشةيط خطتةه الذهنيةة،  إضافة إلى تطوير وبناء االسرتاتجيات المعرفية

وبالتالي اكتسةاب مناعةة ،  يجعل الفرد قادرًا على مواجهة مواقف مماثلة يف الواقع

واألهم يف عملية التكيف مع العالم ،  تكون للذات النشيطة الدور األساسي،  نفسية

 .الخارجي

فيمكن ،  بعدم إحداث قطيعة مع السيكودراما الكالسيكيةأما فيما يخص القول 

،  ن أي مهتم هبذا النوع من العالج النفسي الةدرامي الةذي ظهةر مةع مورينةوإالقول 

بةةين ،  التطبيقةةي معلةةى المسةةتو  النظةةري أأكةةان سةةواء ،  البةةد وأن يجةةد اختالفةةًا

ل حةةول مةةد  وإذا كةةان السةةؤا. السةةيكودراما الرتبويةةة والسةةيكودراما الكالسةةيكية

كةان ،  أننةا كمةربيين أوال : يمكننةا القةولفأنه ،  إمكانية تطبيقها ىف المجال الرتبوي

،  هدفنا جعل تلك الممارسة أكثةر مرونةة وتكيفةًا مةع مؤسسةات الرتبيةة والتكةوين

بعد أن تم تطبيقها بصةيغتها المورينيةة بمستشةفى ،  ولربما كان ذلك شغلنا الشاغل

ثم تبين  من ،  0227و،  0226بفاس ما بين  "ابن الحسن"الطب العقلي والنفسي 

خالل عدة تجارب وورشات  عقدت يف عدة مةدارس عموميةة وخصوصةية تكلفةة 

علمةا بأهنةا ،  مقارنةة مةع المةردود المسةتخلص مةن تطبيقهةا،  الطريقة الكالسةيكية

إلةى ادوات مسةاعدة ( أو مخرج اللعةب،  المدير)تتطلب إضافة إلى السيكودرامي 

وهةو ،  حسب مواصفات خاصة باإلضافة إلى إضاءة خاصة وجمهةور،  خصصةمت

وهكةذا تكتفةي ،  الذي يتعذر توفره داخل المؤسسات الرتبوية إذا ما أردنةا تطبيقهةا

،  بنمكانه التنقل بين المؤسسات،  السيكودراما الرتبوية بسيكودرامي واحد متمرس
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،  وهي فضاءات متوفرا أصال،  ساحةأو حتى ،  أو مكتبة،  ليطب  هذه الطريقة يف قسم

 ."وال يحتاج األمر أكثر من توفر مجموعة كراس للجلوس فقط

 :طرق العالج بالسيكودراما   
تعتمد علةى أبطةال يطرحةون ،  السيكودراما هي إحد  طرق العالج الجمعي

وفريةة  مسةةاند يجعلهةةم أكثةةر مواجهةةة لمخةةاوفهم ،  قضةةاياهم مةةن خةةالل الةةدراما

يف  "قرية بيسان"ص نفسي يدير الجلسة اإلرشادية كمهارة فالحات ومخت،  وقلقهم

 .هذه هي السيكودراما ببساطة.. فلسطين المحتلة يف حياكة تطريز الثوب الفلسطيني

تعتمةد ،  أو تدريبات سيكولوجية،  فهي تمرينات نفسية،  أما الدراما العالجية

،  مع وسائل مساندة كالرسم،  وفنّيات اإلرشاد بالسيكودراما،  على نظريات اللعب

وهةذا عكةس واقعةه ،  وفيها الطفل يجد نفسةه أكثةر إبةداًعا وانطالًقةا،  والموسيقى

 .ويطل  عليها أيًضا الدراما العالجية،  المليء بالحصار وتقييد الحريات

التي يجب على ،  كان هناك بعح اإلرشادات،  والستخدام هذه الطرق بنجاح

 :االمختصين النفسيين اتباعه

أن يطةوع اسةتخدام التمرينةات؛ لتحةاكي وتعةالج تةأثر األطفةال المرشةد  على

 .بأحداث الحرب الدامية

رجةت منةه وكلمةا أخ،  نتاج هذه التمرينات سيخرجه الطفل ليعّبر عةن أزماتةه

ثةم اعمةل علةى التطهيةر ،  جددت طاقتةه بتفريةغ الشةحنات السةلبية المؤلمةة بذاتةه

ثم خذ من األطفال سلوكيات ،  ومن َثم إلى االستبصار بالذات وما تريد،  االنفعالي

 .إيجابية وعززها بالحوار والممارسة

http://forum.stop55.com/urls.php?ref=http%3A%2F%2Fforum.stop55.com%2F211107.html
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ذا وكةّرر التمةرين إ،  أتِح الوقةت الكةايف لألطفةال لممارسةة فعاليةات التمةرين

 .احتاج األمر ذلك

،  يف ممارسة التمرين؛ ألن من شأن ذلك أن يشعرهم بالسعادةشارك األطفال 

 .ويشجعهم على المضي قدًما نحو تحقي  التلقائية والتعلم

،  االنتقال من تمرين آلخر بشكل منطقي ومرن حسب احتياج األطفالتدرج يف 

بةل ،  وال تنتقل يف التعبير عن المشاعر من التعبير عن الحزن إلى السةعادة مباشةرة

 .يجب هتي ة األطفال لكل جانب بشكل مستقل أو بالتدريج

وال تةةوجههم إلةةى التعبيةةر عمةةا يةةدور ،  التعبيةةر بحريةةةسةةاعد األطفةةال علةةى 

 .بل اتركهم يعربون على سجيتهم،  بداخلهم

مةةن الضةةروري أن يشةةعر األطفةةال بتقبةةل المرشةةد لهةةم وبمودتةةه واحرتامةةه 

 .لشخصياهتم

ليبةدأ العمةل مةع األطفةال دون هيإ قاعة الدراما العالجية قبل بةدء الجلسةة؛ 

 .معّوقات

كل جلسة من جلسات العالج والتوجيه تؤدي إلى تحديد هدف الجلسة التي 

 .ونتاج األطفال هو مؤشر نمو العالج،  تليها

وّضح هدف الربنامج العالجي أو الجلسات اإلرشادية منذ الجلسة االفتتاحية 

وعدم ،  لتزام بالوقتوتحدث بوضوح عن ضوابط العمل معك كاال،  للمجموعة

 .والسرية لما يدور يف الجلسة،  واحرتام مشاعر اآلخرين،  التأخر عن بدء الجلسة

وال يقل ،  دقيقة 82احر  على أال يزيد زمن الجلسة اإلرشادية الواحدة عن 

 .دقيقة 45عن 

http://forum.stop55.com/urls.php?ref=http%3A%2F%2Fforum.stop55.com%2F211107.html
http://forum.stop55.com/urls.php?ref=http%3A%2F%2Fforum.stop55.com%2F211107.html
http://forum.stop55.com/urls.php?ref=http%3A%2F%2Fforum.stop55.com%2F211107.html
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ويف هناية كةل جلسةة أجلسةهم ،  يف بداية كل جلسة رّحب باألطفال من جديد

ليعةرب عةن رأيةه يف الجلسةة اإلرشةادية ،  وأعِط كالًّ مةنهم فرصةة،  ةعلى شكل دائر

 .وشعوره خاللها

 

 :تدريبات الدراما العالجية

هذه بعح تمرينات برامج الدراما العالجية المجربة على أطفال المخيمةات 

 :الحدودية يف قطاع غزة

 :األهداف

 .التطهير االنفعاليمساعدة الطفل على  -9

 .إحداث توازن نفسي يف ذات الطفل من خالل الحركة والفعل الدرامي -0

مساعدة الطفل باالستبصار الذايت وتعلم استجابات إيجابية تقّوي صموده  -3

 .يف الحرب

 .التحمل يف ظل ظروف الحرب منح الطفل طاقة جديدة مساعدة على -4

 :األنشطة

 :تمرين نفذ تعليمايت

ويتحدث للمجموعة ،  يقوم المرشد بجمع مجموعة األطفال على شكل دائرة

تحاكي حواس ،  تنفيذ حركات عشوائية،  حيث يطلب منهم،  عن تفاصيل التمرين

إشارة  وعندما يعطي،  وعلى المجموعة تنفيذ التعليمات التي يطلبها منهم،  اللمس

يتوقف أفراد المجموعة عن العمل ويبقى كل منهم يف مكانه الذي توقف ،  للتوقف

وينفةذ أفةراد ،  مرة أخر  من جديد،  ا العملأوفيه حتى يعود صوت المرشد؛ ليبد

http://forum.stop55.com/urls.php?ref=http%3A%2F%2Fforum.stop55.com%2F211107.html
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المجموعةةةة مةةةا يقولةةةه لهةةةم كيفمةةةا شةةةاءوا إلحةةةداث التلقائيةةةة يف ردود فعلهةةةم 

 .واستجاباهتم

 :ال يف التمرينالحركات التي سيؤديها األطف 

 امشوا يف القاعة بشكل عشوائي. 

 المسةوا أصةدقاءكم،  المسوا الجةدران. المسوا األرض،  المسوا السماء  ،

مع مالحظة أهمية إعطاء الوقةت الكةايف ... المسوا الشباك،  المسوا الباب

 .لكل آلية من آليات اللمس

 امشوا يف القاعة بشكل عشوائي. 

 رضحاول شّد أشياء ثقيلة من األ. 

 اقفز كاألرنب من بداية القاعة إلى آخرها. 

 امشوا بشكل عشوائي يف القاعة. 

 وُتكرر العبةارة ويسةأل ،  احضن الشمس،  أمسك السماء،  أمسك األرض

 .األطفال ماذا تمنحكم الشمس؟

 :تمرين الصفات

وتوضع ،  ويطويها،  يكتب كل فرد من المجموعة صفة يحبها يف ورقة صغيرة

ثم يختار ،  وتخلط األوراق بعضها مع بعح،  قش أو طب  من الزجاجيف سّلة من ال

ويعرب عن اختالفها أو تشاهبها مع الصفة التةي ،  كل فرد من أفراد المجموعة ورقة

 .الصفتين؟ تاويعرب ماذا تعني له كل،  كتبتها



182  

 

 :تمرين بالوين

 ويطلةةب مةةن كةةل فةةرد ،  توضةةع مجموعةةة مةةن البالونةةات يف سةةّلة صةةغيرة

 ،ثةةةم يربطةةةه بقدمةةةه،  اد المجموعةةةة أن يأخةةةذ بالوًنةةةا وينفخةةةه بةةةالهواءمةةةن أفةةةر

،  عند انتهاء العّد على كةل طفةل المحافظةة علةى بالونةه 3،  0،  9ثم َتُعّد الباحثة   

ومن يبقى محافًظةا علةى بالونةه حتةى انتهةاء . زميلته/ ومحاولة فرقعة بالون زميله

 .الوقت سيمنح جائزة

 :يةتمرين التعبيرات العاطف

ويعةةربون عةةن عواطةةف يحةةددها ،  يطلةةب مةةن األطفةةال االنتشةةار يف القاعةةة

 :المرشد

العزلةةة و،  الحةةزنو،  القلةة و،  الخةةوف( )االنتقةةامو،  الكراهيةةةو،  الغضةةب)

 (.الفرح والتضامن التفاؤل،و،  المحبة( )واالنطواء

فالغضب يؤدي إلى ،  وهنا يجب التدرج بالتعبير بشكل تدريجي وليس مفاجً ا

وعاطفة الحزن ،  وعاطفة الخوف والقل  تؤدي لعاطفة الحزن،  الكراهية واالنتقام

وللخروج من العزلة نحتاج للمحبة والتفاؤل والتضةامن ،  تؤدي لالنطواء والعزلة

وهذا التدرج نحتاجه للتسلسل السيكولوجي اإليجةابي للتعبيةر ،  كي نصل للفرح

 .عن المشاعر

 :تمرين حزين وسعيد

ثم يتحدث كةل طفةل عمةا يجعلةه حزينًةا ومةا ،  د المجموعة دائرةيشكل أفرا

ويكتفةي المرشةد ،  من الممكن أن يتحدث الطفل عن أشياء معينة،  يجعله سعيًدا
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،  حيث يقوم كل طفل برواية حادثة سعيدة،  أو يطب  التمرين بطريقة أخر ،  بذلك

حداث لتمثيلها على تلك األثم تقوم المجموعة باختيار حادثة من ،  وأخر  تعيسة

 .المسرح

 :تمرين الرسم عرب مجموعة واحدة

ويضع مجموعة من ،  يعطي المرشد لوًحا من الكرتون لمجموعة من األطفال

ويطلب من المجموعة أن يشرتكوا يف فكرة ،  األقالم واأللوان وأدوات القرطاسية

 .ويعربون عنها بالرسم بشكل جماعي،  ويرسموهنا،  قصة ما

 :ين قصةتمرين تكو

وتعّلة  اللوحةة أمةام ،  بعد تمةرين الرسةم يجمةع المرشةد أطفةال المجموعةة

أي كل ،  ويطلب منهم تكوين قصة عن رسوم اللوحة بالكلمات والجمل،  أنظارهم

 .والطفل الذي يليه يكملها إلى أن نصل إلى هناية القصة،  طفل يحكي جملة

 :تمرين أصوات يف الخارج

سوا علةى األرض ويفضةل الجلةوس واألرجةل يطلب من المجموعة أن يجل

ثم يطلب منهم الرتكيز على األصةوات القادمةة مةن خةارج ،  "مرتبعين"متقاطعة 

والجدير بالذكر أن هةذا التمةرين مةن تمرينةات ،  ثم التحدث عما سمعوه،  القاعة

 .االسرتخاء

 :تمرين فوتوجراف التأمل

حةث عةن أكثةر األشةياء والب،  يطلب المرشد من األطفةال التجةول يف القاعةة

وبةأي األحةداث تةذكرنا يف ،  ثةم الوقةوف عنةدها وتأملهةا جيةًدا،  تجذب انتباههم
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ثم تصويرها على ورقة بيضاء باسةتخدام أدوات الرسةم مبينةين ،  حياتنا الشخصية

 .تلك األشياء وارتباطها بأحداث حياتنا الشخصية

 :تمرين تخيل

بشكل عشوائي وأن يتخيةل كةل  يطلب المرشد من األطفال المشي يف القاعة

 :منهم ما يأيت

 تخيل أنك عاصفة تدمر ما حولها. 

 تخيل أنك نسمة رقيقة تتحول تدريجيًّا إلى ريح قوية. 

 تخيل أنك طائر تطير يف السماء. 

 تخيل أنك حجر يتدحرج من أعلى تّله. 

 يطير بأجنحته بحرية ال أحد يقيده،  تخيل أنك طائر يطير يف السماء. 

 :اعة األقنعة والدمىتمرين صن

،  يقوم المرشد بنحضار مجموعة مةن ألةواح الكةارتون والمقصةات واأللةوان

ثةم يقةوم كةل ،  ويطلب من األطفال صناعة قناع أو دمية تعرب عن عاطفة يف داخلةه

ويحاوره المرشد بما تحمل الدمية ،  ويتحدث عن دميته على خشبة المسرح،  طفل

 .من مشاعر إذا لزم األمر

 :الموسيقى والذات تمرين

،  ويطلب من األطفال الرتكيز يف نغماهتا،  يقوم المرشد بتشغيل قطعة موسيقية

علةةى أن تتغلغةةل الموسةةيقى يف أعمةةاق أجسةةادهم مةةن بدايةةة الةةرأس حتةةى أصةةابع 
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ويتحدثوا للمرشد عمةا دار ،  ويالحظوا أثر الموسيقى على شخصياهتم،  القدمين

 .معهم يف أثناء التمرين

 

 :العالج بالسيكودراما أهداف 

الهدف الرئيس من العالج هو تعليم الفرد الذي يعاين من اضطراب نفسي  -9

ما لتحقي  ،  كيف يستطيع التكيف مع األخرين بحيث يكون التفاعل معهم

يسمى بالصحة النفسية  على طول الخط مع المحيطين او عدم الوصل الى 

 . طاالختالل النفسي يف حالة التعرض الفعلي للضغو

والهةةدف الةةذي يلةةي التفاعةةل االجتمةةاعي أن السةةيكودراما تعةةالج نفسةةية  -0

فكلمةا وجةد الشةخص مخرجةا ألحساسةيه ،  الشخص من خالل التنفيس

ال يشعر بأن ،  نفسيا اومشاعره وتمرد على الوضع القائم له كلما كان متزن

على الرغم من المحاوالت الذاتية ،  هناك من يحبطه  داخل عقله الالوعي

 . راج الفرد من هذه الحالةإلخوالخارجية  تسعى أ

 :فوائد السيكودراما 

 :هناك العديد من الفوائد إلستخدام الدراما يف التعليم 

وخاصةة تلةك ،  التةي تةرتبط بالمشةاعرته  تعلم الفرد كيةف يحةل مشةاكال -9

 .المكبوتة

 . تستخدم يف تنمية سلوك الفرد من التقبل والتكيف والتواصل مع األخرين -0

السيكودراما تعم  استبصار اإلنسان بذاته حيث تساعده على اسةتجابات  -3

 .اكثر توافقا
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وهي أمور هامة للصحة )تنمية مهارات النقاش والتخيل والتغير عند الفرد  -4

 . (النفسية ألي شخص منا 

فهي مزيج من علم الةنفس والةدراما احةد فنةون ،  تسهم يف ثقافة الشخص -5

 . التمثيل

ن السةيكودراما هةي جةزء فقةط مةن النظريةة المورينيةة ومن الجدير ذكره أ -6

،  وُتةدَعى بالسوسةيونوميا كمةا ذَكْرنةا آنًِفةا،  (Morenoنسبة إلى مورينو )

،  فالسوسيونوميا هي دراسة القوانين التي تحكم حركة الف ات االجتماعية

عات  :والسوسيونوميا لديها ثالثة تفرُّ

 .االجتماعية وديناميتها السوسيوديناميكا التي تدرس بنية الف ات -7

عةات مثةل ،  السوسيومرتيا وتنشةِغل بِعةالج الُبنَةى االجتماعيةة -8 ولةديها تفرُّ

ولكنها ،  والسيكودراما جزء من مشكلة فرد. السيكودراما والسوسيودراما

ل ،  "المشاَرَكة"والتي ُتسّمى بة،  يف المرحلة الثالثة من السيكودراما تشةكِّ

،  والجوانب االجتماعية( بطل المسرحية النفسية)الجسر بين مشكلة الفرد 

 .والجماعية لهذه المشكلة

يكةةون انطالقهةةا مةةن مشةةكلة ( المسةةرحية االجتماعيةةة)يف السوسةةيودراما  -1

ويف مرحلةةةة ،  ومةةةن موضةةةوع ُيَعةةةاش مةةةن خةةةالل الجماعةةةة،  اجتماعيةةةة

لكةل مشةاِرك مةن الجماَعةة يّتِصةل بروايتِةه الشخصةية لتلةك  "المعايشة"

 .ةالمسرحي

 كيف تعمل السيكودراما؟: سؤال -92
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تعمل السيكودراما من خالل التأليف المسرحي العفوي لَمَشاِهد من : جواب

،  حيث توَضع يف عَمل،  أو من خالل المجموَعة كلِّها،  األس لة التي يحِمُلها زبون

 واألدوار الخصوصةةةةةةةية واالجتماعيةةةةةةةة،  وضةةةةةةةمن السةةةةةةةياق المسةةةةةةةرحي

 .ألعضاء المجموَعة

 الةةدور هةةو واِحةةد مةةن المفةةاهيم األساسةةية للنظريةةة المورينيةةة  إن مفهةةوم

من خالل  مكّونَ  "أنا كل واحد منا"ر بأن الذي يعتبِ ( Morenoنسبة إلى مورينو )

َعة نقوم بأدائها يف الحياة ،  والصدي ،  والمهني،  واألم،  واألب،  كاالبن: أدوار متنوِّ

ه األدوار أن تكون نامية ومنسجمة جًدا وبنمكان هذ. الخ... والمواطِن،،  والسياسي

ومتناِزَعة مؤدية إلى ،  أو من الممكِن أن تكون غير نامية على نحوم سيإ،  فيما بينها

يحمل الزبون إلى فهةم كيةف تصةير ،  والقيام باألدوار يف السياق المسرحي. األَلم

ختبار األشكال وا،  واختبارها من خالل َمسَرَحتِها،  هذه األدوار مصدًرا للمشاكِل

ل إلى أدوارهم على نحو ُمشبِع يف الممارسة تتأّسس السةيكودراما . اآلِخَذة بالتحوُّ

 : تتمثل يف  على دعائم 

  ومةن ،  الةواقعيويتكّون من خالل الزمن التسلسةلي ،  االجتماعيالسياق

،  مثةةل سةةماتِهم األنرتوبولوجيةةة،  خةالل الواقِةةع االجتمةةاعي لكةةل جماَعةة

 .والسياسية،  واالقتصادية  ،والثقافية

 ويتكةةّون مةةن خةةالل واقةةع الجماَعةةة الِعالجّيةةة مةةع ،  السةةياق الجمةةاعي

 . وزبائنِهم،  معالجيهم
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 : وسائل عمل السيكودراما فهي  أما 

إفراغ المشكلة )والموّجه إلى الَمْسَرَحة ،  وهو الفضاء المحّدد،  السيناريو -9

كانةت  "كمةا لةو"نبِسةط األفعةال حيةث ت( أو الموضوع يف قالِب مسرحي

 .حقيقية

وهةةو الشةةخص الةةذي يقةةوم بننشةةائها برضةةا ،  بطةةل المسةةرحية النفسةةية -0

المجموَعة على المسَرَحة التي تحمل بشكل عةام عناصةر ال تقتِصةر علةى 

 .وإنما على المجموعة كلها،  البَطل فقط

 .وهو المعالِج الذي ينظِّم الجلسة،  المدير -3

فيقةوم ،  هو الذي يتحّرك تبادلًيا يف المشَهد مةع البَطةلو،  المساِعد –األنا  -4

َلة التي يقوم هبا الَبَطل يف مشهد للبطل ،  على سبيل المثال. باألدوار المكمِّ

المساِعد  –من الممكن لألنا )المساِعد بدور األب  –يقوم األنا ،  مع والِده

 –ممكةن لألنةا ومةن ال،  (أو عضةًوا مةن الجماَعةة،  أن يكوَن معالًِجا آَخةر

وهناك تقنيات ،  الذي يلعبه،  المساِعد أن يلجأ إلى لبس قناع ما يمثِّل الدور

 .إلخ... أخر  كالكرسي الفارغ

ويف المشاهد . وهو الحضور من المشاركين اآلَخرين للجماعة،  الجمهور -5

ومن الممكن تواجد أو َعَدم وجود أنا ،  الفردية ال يكون الجمهور حاضًرا

فبوسةع المعةالِج ،  ومعةالِج وحيةد،  وإذا ُوِجَد زبون فقط. مهنيمساِعد  –

أو سوف ،  متظاِهًرا بالتمثيل مع الزبون،  المساِعد مناَوبةً  –اتِّخاذ دور األنا 
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إفراغ المشكلة )أي ،  يّتِخذ هذا األخير على نحوم متوالم كل أدوار الَمسَرَحة

 (.يف قالب مسرحي

 

 : مراحل السيكودراما  

،  وهي حشد الجماعة لكةي يظَهةر بطةل وموضةوع،  (التحمية)اء أو اإلحم -9

كةي يظَهةر ،  أو يف حالة العةالج الفةردي،  والَمسَرَحة،  ويتحّضر السيناريو

ر السيناريو،  فالزبون يتحّضر للَمْسَرَحة،  الموضوع  .ويحضِّ

م وهي تمثيل المشَهد أو الموضةوع الةذي جَلَبةه البطةل أو تقةدِّ ،  الَمْسَرَحة -0

 .الجماَعة كلها المشكلة يف السيناريو

وهي اللحظة التي يعلِّ  فيها كل مشاِرك للجماعة من الحضور ،  المشاَرَكة -3

وكيةف تنةدِرج درامةا ،  كيف تأّثر من خةالل المشةاِهد الحّيةة يف المْسةَرَحة

وأيًضا اللحظة التي يتبّصر فيها البَطل حول ما عاش ،  اآلَخر يف ُمَعاَيَشتِه لها

ويقةةوم بنقةةل مةةا عاَشةةه يف السةةياق الةةدرامي إلةةى السةةياقات ،  يف المشةةَهد

 .الجماعية واالجتماعية

 هل يعطي المعالِج تشخيًصا َمَرضًيا للزبون؟

علم ،  وال حتى تتبنّى،  (Morenoنسبًة إلى مورينو )ليس للنظرية المورينية 

م سةمات الطبةع أو عل،  والذهانات،  األمراض النفسية بمعنى تصنيف للعصابات

ومن هةذه الوجهةة ال يعطةي المعةالِج . الذي يقوم بتصنيف المشاكل وف  كل طبع

فمةع ،  فالسةيكودراما مثلهةا مثةل التيةارات األخةر ،  ومع ذلك. تشخيًصا للزبون



191  

 

يف حقةل  فثمةة عةاماَِلن،  وعلى هذا النحةو. تمرور الوقت تعاين مؤثرات وتحوال

 لوال يوجد حالًيا شكً . الطبع والتشخصياتإلى علم سمات ان السيكودراما يلجأ

،  وإنما يوَجةد فقةط مةا ُيةدَعى بالسةيكودراما الثالثيةة،  للِقيام بالسيكودراما ا واِحد

مةع  Morenoونوِرد على سبيل المثال هذا الثالثي الذي يجَمع نظريات مورينةو 

 .Kurt Lewinمفاهيم التحليل النفسي ونظرية كرت ليفين 

 

 نتيجة للِّقاء مع المريح؟ماذا تتوّقع ك

قةاِدر علةى ،  عالقةة يف الكائن اإلنساين على أنه كةائن Morenoير  مورينو 

 فألجل العفوية نفَهم اإلمكانية التي تجري يف الحاِضر أي اآلن . واإلبداع،  العفوية

الفرد إلى األمام إلعطاء استجابة الئقة لظرف جديد أو استجابة جديدة وهذا  يدفع 

وتلعب االستجابة المالئمة من خالل . بالنسبة لحالةم معروفة سابًقا،  أيًضا  ،والئقة

أنه  كل كائن إنساين  Morenoوير  مورينو . واقع أن االستجابة تتيح الخير العام

وعةن ،  (بي تةه)وعن َوَسطِه المحةيط ،  شريك بالمسؤولية تجاه اآلَخرين جميعهم

وأن يعيش مع اآلَخر لقاًء ،  ِسه يف مكان اآلَخركما أنه قاِدر على وضع نف،  الكون كله

فلةد  العةالج السةيكودرامي كهةَدف تنميةة العفويةة ،  وعلى هةذا النحةو. وجودًيا

،  والمسةةؤولية عةةن اإلنسةةان لذاتِةةه،  والمجتَمةةع،  وإدراك ذاتةةه واآلَخةةر،  واإلبةةداع

 ،  وقدرتِةةةةةةه علةةةةةةى وضةةةةةةع نفِسةةةةةةه يف مكةةةةةةاِن اآلَخةةةةةةر،  وألجةةةةةةل اآلَخةةةةةةرين

 .شة صدمات هذا اآلَخرومعايِ 
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 : السيوسودراما 

 : العالج النفسي االجتماعي 

  : تعريفه: أوال 

الةةذين تتشةةابه مشةةكالهتم و ،  عةةالج عةةدد مةةن المرضةةىيعةةرف علةةى أنةةه  

و يستغل أثر الجماعة يف سلوك األفراد ،  اضطراباهتم معا يف جماعة عالجية صغيرة

المعةالج بمةا يةؤدي إلةى تغييةر سةلوكهم من تفاعل تأثير متبادل فيما بيةنهم و بةين 

 و يعترب طريقة المستقبل،  المشكل أو المضطرب

،  بتمثيل مجموعة من األدوار المسرحيةsociodrame  ترتبط السوسيودراما

والتةةي قةةد تةةدفع الطفةةل لالنةةدماج يف ،  التةةي لهةةا عالقةةة بالوضةةعيات االجتماعيةةة

ة واالجتماعيةة والسةيما تقوقعةه والتحرر من عقده التواصةلية والنفسةي،  المجتمع

 .. علةةةةةةى الةةةةةةذات وانعزالةةةةةةه عةةةةةةن المجتمةةةةةةع واغرتابةةةةةةه ذاتيةةةةةةا ومكانيةةةةةةا

،  ومقاييس السوسيوميرتية،  وتنبني السوسيودراما على مفاهيم ديناميكية الجماعة

مج الفةرد داخةل جماعةة ديناميكيةة لمعالجتةه بةدوهتتم ،  وعلم النفس االجتماعي

 ..عالئقيا ونفسانيا واجتماعيا

،  يف إطةةار علةةم االجتمةةاع القياسةةي ”:تسةةتعمل الةةدراما االجتماعيةةة ،  وعليةةه

بوصفها طريقة اختبارية تؤدي وظيفة القياس للعالقات النفسية المتبادلةة يف إطةار 

وتقةوم الةدراما االجتماعيةة علةى إثةارة التجربةة يف إطةار التمثيةل ،  مجموعة معينة

ياره سلفا لجعل المشاركين يف التمثيل يجري اخت،  الدرامي الخا  بموضوع معين

لقد قدم مورينو الدراما االجتماعية بوصفها وسةيلة إلةى . يعون عالقاهتم المتبادلة

ففي اعتقاده أن إظهار الحوافز والتوترات الخاصة بالعالقات ،  العالج االجتماعي
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يةةؤدي إلةةى وعةةي األشةةخا  المةةذكورين لكةةوامن عالقةةاهتم ،  بةةين األشةةخا 

 . ”. ومن ثم إلى شفائهم من أزماهتم،  باآلخرين

هتدف السوسيودراما التي وضعها جةاكوب مورينةو إلةى عةالج األفةراد ،  إذا 

داخةةل جماعةةات تمثيليةةة لتحقيةة  التةةوازن بةةين الشةةعور   المضةةطربين نفسةةانيا

كمةةةا يسةةةاعد المةةةنهج االشةةةتباكي . والالشةةةعور علةةةى مسةةةتو  بنةةةاء الشخصةةةية

تحقي  فاعلية عالئقية إيجابية نفسانيا على لجمهور السيكواجتماعي بين الممثل وا

. التواصل والتعايش واالنسجام والتواف  والتكامل اإلدراكيعلى واجتماعيا قائمة 

  :ويعني هذا أن الطفل يتحكم فيه نوعان من العوامل 

،  شخصيته من النواحي الشعورية والالشعوريةيف عوامل فطرية ذاتية تؤثر   -9

دراما بدراسة اضطراب الشخصةية عةرب وسةائط دراميةة وتتكلف السيكو

 . عالجية

التي تؤثر يف الفرد على مستو  التواصل ،  البي ية أو االجتماعيةالعوامل   -0

وتربز ،  واالجتماعية،  والتواصلية،  وتحدد عالقاته النفسية،  االجتماعي

،  ب عزلتهيحتاج المريح اجتماعيا بسب،  وبالتالي. لنا عالقة األنا باآلخر

وإحساسه بالوحدة إلى التمثيل ،  واغرتابه،  وتطيره،  وانكماشه،  وانطوائه

وتطهيةره مةن شةرنقة ،  الدرامي االجتماعي لتحريره مةن غرائةزه وعقةده

الةدور الةةذي ”:أي تركةةز السوسةيودراما علةةى . الخةوف وعقةةدة الةنقص

يف عالقاهتم  يمكن أن تلعبه الدراما يف استعادة التوازن المفقود بين الناس

وهةةذا الرتكيةةز اليغفةةل الجانةةب النفسةةي؛ ألن التعريةةف ،  االجتماعيةةة
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بالمفهوم يؤكد أن الدراما االجتماعية تسعى إلى إظهار التوترات الخاصة 

ممةا يةؤدي إلةى وعةيهم بكةوامن عالقةاهتم ،  بالعالقات بين األشةخا 

 "..…"والكوامن مكبوتات وخربات مختزنة يف الالشعور،  باآلخرين

فينبغةي ،  نتقلنا إلةى المسةتو  التعليمةي لتةدبر تقنيةات السوسةيودراماوإذاما ا

األدوار المسرحية لمجموعة من األطفةال والمتعلمةين  للمدرس المعالج أن يسند

الذين يعانون كثيرا من العقد النفسية واالضطرابات االجتماعية عن طري  تحفيزهم 

،  ات متوازنةة وإيجابيةة وديناميكيةةوتشجيعهم كدماج المدرس لتالميةذه يف جماعة

على المتعلمين ألدائها   وتوزيع مجموعة من األدوار االرتجالية العفوية والتلقائية

وتقديمها للجمهور الحاضر عرب االشتباك الدرامي من أجل مداواهتم نفسيا حركيا 

ثقةة والهدف من كل هذا هو اسةتعادة ال. وانفعاليا،  وغرائزيا،  وتطهيرهم اجتماعيا

ردوديةة الكميةة وتحقي  التوازن السيكواجتماعي مةن أجةل تحقية  اإلنتاجيةة والم

  " .ةوالمعنوية والنفسي

   :   السيوسيودراما  أسس: ثانيا 

  : تعمد السيوسودراما على عدة أسس منها 

 .الحاجات النفسية و االجتماعية للفرد البد من إشباعها يف إطار اجتماعي -9

االجتماعيةةة التةةي تحةةدد سةةلوك الفةةرد و أدواره يف المعةةايير و األدوار  -0

 .المجتمع

التوافةة  االجتمةةاعي يةةرتبط بةةالتواف  الشخصةةي و نجةةد سةةعادة الفةةرد يف  -3

  تفاعله االجتماعي



194  

 

 .العزلة االجتماعية كسبب من أسباب المرض النفسي -4

حيث يعترب كل ،  أثر التفاعل االجتماعي بين أفراد الجماعة و بين المعالج -5

 .ا لآلخرفرد معالج

  : عملياته: ثالثا 

  :  ثالث مراحل هي

 :و تتضمن: المرحلة األولى 

 . و تأرجح المشاعر اتجاه المعالج،  و الدفاعية،  أ ة القل 

  . ب ة ظهور روح الجماعة

  . ج ة نمو الثقة و تبادل الخربات

 . د ة وضوح أنماط األفراد

 ة : المرحلة الثانية  و تتضمن

و ،  جابيةةة و مشةةاركة و رؤيةةة نفسةةه يف اآلخةةرينيد بنتفاعةةل كةةل فةةر أ ة 

 . اعرتافه بالمشاعر المكبوتة

 . ظهور التنافس يف الكشف عن المخاوف و القل  و الصراعات ب ة 

 . احتمال ظهور عمليات مضادة للعالج و االعتماد على الدفاعات ج ة 

 : و تتضمن: المرحلة الثالثة 

 . و تطبيقهةةةا علةةةى حالةةةة فةةةرد،  نأ ة االسةةةتفادة مةةةن خةةةربات اآلخةةةري

 . ب ة احتمال حاجة بعح األفراد إلى عالج نفسي فردي مكمل
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  :األساليب   : رابعًا

  : من أهمها ما يلي

رائد :     Psychodrama(السيكودراما) التمثيل النفسي المسرحي  -9

و هةو عبةارة عةن   ( Moreno )هةذا األسةلوب هةو يعقةوب مورينةو

لمشكالت نفسية يف شكل تعبير حر يف موقةف تصوير تمثيلي مسرحي 

جماعي يتيح فرصة التنفيس االنفعالي التلقائي و االستبصار الذايت يقوم 

 . هبا المرضى

   )السوسةيودراما/ لعةب األدوار ) التمثيةل االجتمةاعي المسةرحي   -0

Sociodrama  :و ،  يتنةةاول المشةةكالت االجتماعيةةةو مةةا أيعتةةرب تو

أسةةاليب التمثيةةل النفسةةي المسةةرحي قلةةب  و مةةن أشةةهر،  المجتمعيةةة

و معةه مةريح آخةر ،  حيث يقوم أحد المرضى بدور المعلةم،  األدوار

يطلةب  و و ينةدمجان،  و بعدما يتصاعد أداؤهما التلقائي،  بدور تلميذ

المعالج منهما قلب األدوار بحيث يقوم المعلم بدور التلميذ و التلميذ 

 . بدور المعلم

مةةةن رواد هةةةذا األسةةةلوب و: شةةةات الجماعيةةةة المحاضةةةرات و المناق -3

حيث يكون أعضاء الجماعة العالجية عادة متجانسين ،  ماكسويل جونز

و يشةمل موضةوع المحاضةرات الصةحة ،  من حيث نوع االضطرابات

و ،  و أسةةباب االضةةطرابات النفسةةية،  و المةةرض النفسةةي،  النفسةةية

ج أو بعةح و يكةون المحاضةر هةو المعةال،  مشكالت التواف  النفسي
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،  و يهدف هذا األسلوب إلى تغيير االتجاه لد  المرضى،  المتخصصين

و خاصةةة يف المةةدارس و ،  كمةا يسةةتخدم علةةى نطةةاق واسةع يف الوقايةةة

 . المؤسسات

أسةلو ب مةن أسةاليب  : ( Family Therapy ) العةال ج األسةري -4

  ،أفراد واالعالج النفسي الجماعي يتناول أعضاء األسرة كجماعة و ليس

و االضطربات الناتجة عن ،  و هو عالج يعمل على كشف المشكالت

و محاولة التغلب على هذه . التفاعل بين أعضاء األسرة كنس  اجتماعي

المشكالت عن طري  مساعدة أعضةاء األسةرة كمجموعةة علةى تغييةر 

و من ،  و هناك كثير من نماذجه،  أنماط التفاعل المرضية داخل األسرة

  : ما يلي دواعي استخدامه

 . و تبةادل االهتامةات و اإلسةقاطات،  اضطراب العالقات األسرية   أ ة 

 . ب ة اضطراب العالقات الزوجية

 . ج ة اضطراب األسرة و اهنيارها

  : و يهدف العالج األسري إلى ما يلي

التي تؤثر يف عالقات و ،  مساعدة األسرة على كشف نقاط الضعف أ ة 

 . تفاعالت األفراد

    . ة تحقي  التوازن و التماسك و االستقرار األسريب 

مسةةاعدة األسةةرة علةةى تةةدعيم القةةيم الموجبةةة و إهمةةال جوانةةب  ج ة 

 . السلوك السالب



197  

 

 . رفع مستو  األداء االجتماعي لألسرة د ة 

مسةةاعدة األسةةرة علةةى تخطةةي بعةةح العقبةةات الخاصةةة بةةبعح  هة ة 

 .. أفرادها

: و يعرف بأسماء منها  : roup )( Encounter G جماعة المواجهة -5

أو جماعة التدريب العملةي يف ديناميةات ،  جماعة المواجهة األساسية

أو الخةربة ،  أو حلقةة عمةل جمةاعي يف العالقةات اإلنسةانية،  الجماعة

  Rogers )و من رواده كارل روجرز،  المكثفة يف جماعات المواجهة

العيةادات النفسةية و يف و يستخدم هذا األسلوب يف مراكز اإلرشاد و  (

و ،  و يستمر فرتة ترتاوح بين يومين إلى ثالثة أيام،  أماكن قضاء العطل

،  و يسةتخدم فيةه األسةاس النظةري،  قد تمتد إلى ثالثة أو أربعة أسابيع

أو العةةالج ،  الةةذي يفضةةله المعةةالج كةةالعالج الممركةةز حةةول العميةةل

و تمةر  ،  اعل و التفةاهمو يقوم المعالج بدور الميسر للتف،  الجشتالتي

 :  الخربة الجماعية المكثفة يف مراحل متتالية على النحو التالي

التعبير عةن المشةاعر ،  وصف المشاعر السالبة،  المقاومة،  التجمع

التعبير عن المشاعر المباشرة ،  التعبير عن المواد الشخصية،  السالبة

تلقةي ،  األقنعةة خلةع،  نمو طاقةة عالجيةة يف الجماعةة،  يف الجماعة

عالقةةةة المسةةةاعدة ،  (وجهةةا لوجةةةه ) التحةةةدي ،  التغذيةةة المرتةةةدة

و ،  التعبير عةن المشةاعر الموجبةة،  المواجهة األساسية،  الجماعية

 . القرب التغيرات السلوكية يف الجماعة
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  :  مزاياه: خامسا 

  :  يمتاز هذا األسلوب بما يلي

 .االقتصاد يف المال و الوقت و العاملين -9

 . ة عالقات اجتماعية مع بعضهم البعحيتيح لألفراد إقام -0

 .يصبح المريح أكثر إدراكا للمشكلة التي تواجهه أو تواجه غيره -3

 . تنفيس عن انفعاالته يف جو اجتماعييهيإ فرصة لل -4

 . تهيجد المريح مجاال للتحدث عن مشاكال -5

يعطةةي فرصةةة يف حلهةةا ،  تعةةدد اآلراء و التشةةخيص يف دراسةةة الحالةةة -6

 . بأفضل الحلول

 . يتيح للمريح تعلم عادات تكيفية -7

و ذلةةك بنفصةةاحهم عةةةن ،  يتةةيح للمرضةةى تخفيةةف حةةدة تةةوترهم -8

 .ألقراهنم هتم مشاكال

   : وتتمثل فيمايلي   عيوبه: سادسا 

جتماعية و أو اضطرابات ،  االذين يعانون من هوس،  ال يصلح للمرضى -9

 . اكت اب شديد

أو ،  لعالج خوفا من نبذ اآلخةرين لةهقد يستمر المريح يف رفح هذا ا -0

 .عدم لفت انتباه المعالج

 . يتطلب هذا العالج مرونة و خربة و قدرة على القيادة بالنسبة للمعالج -3
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،  (البارانويةةا ) ال يناسةةب مرضةةى الةةذهان و خاصةةة الفصةةام و الهةةذاء  -4

و الةةذين ،  الةةذين لةةديهم حساسةةية لتةةوترات و اضةةطرابات اآلخةةرينو

و أصةةةحاب الشخصةةةية ،  جةةةذب أنظةةةار اآلخةةةرينيسةةةعون دائمةةةا ل

 . و الشخصية النرجسية،  السيكوباتية

 

 : درامــــا التنشيـــط

أو يف النةةوادي ،  الةةذي يقةام يف المدرسةةة،  يسةاهم التنشةةيط الثقةايف المؤسسةةي

أو الجمعيات المدنيةة يف تحفيةز الطفةل علةى العمةل واإلبةداع واالبتكةار ،  الثقافية

 .شخصةةةةةةيته وبنائهةةةةةةا ذهنيةةةةةةا ووجةةةةةةدانيا وحركيةةةةةةاوتكةةةةةةوين ،  واإلنتةةةةةةاج

و تقنية ديداكتيكية ناجعة ،  يمكن تعريف التنشيط بأنه عملية سيكوبيداغوجية فعالةو

ووسيلة فنية مثمرة تنبنةي علةى تفعيةل ،  يف مجال التواصل والتفاعل مع المتعلمين

،  الذهنيويرتكز التنشيط أيضا على خل  النشاط . الوضع الرتبوي وتحريكه إيجابيا

 .أو المكةةةةون،  أو المةةةةؤطر،  والحسةةةةي الحركةةةةي لةةةةد  المةةةةتعلم،  والوجةةةةداين

: ويستوجب التنشيط البيداغوجي الرتكيز علةى ثالثةة عناصةر بنيويةة أساسةية وهةي

،  الرتبةوي  فالمنشط هو الذيُ يفعل عملية النشةاط. والنشاط،  والمنشط،  المنشط

،  وإشرافا،  توجيها،  والجسدية،  جدانيةوالو،  الذهنية  ويتحكم يف طاقة المتعلمين

،  ويحرك التنشيط بشكل دينةاميكي حيةوي،  وتكوينا،  وتأطيرا،  وتدريبا،  وترشيدا

ويسهم بقدراته الخالقة يف إثراء عمليات التفاعل اإليجابي والتواصةل الفعةال بةين 

تقليةد أو المشرتك من أجةل ال،  لتحفيزهم على العمل الفردي( بالفتح) المنشطين 

 .ثم اإلبداع ثالثا،  فالتجريب ثانيا،  أوال
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وترجمةة لألفكةار ،  فالنشةاط هةو إفةراغ للطاقةات الحيويةة الزائةدة،  ومن هنةا

،  وإخةراج للتصةورات،  أو الالوعي علةى أرض الواقةع،  المخزنة يف منطقة الوعي

،  ةبمثابةة قةدرات ذاتية  و يكةون النشةاط أيضةا. والخطط الذهنية إلةى حيةز التطبية 

يف شةكل ،  ونفسةي وجةداين،  تحتاج إلى إنجاز حركي عضةلي،  وكفاءات مضمرة

وتعبيةر عةن قناعةات شخصةية ،  ميوالت ذاتية وأهواء عاطفيةة وديناميكيةة انفعاليةة

 .أو يف شكل رؤ  موضوعية أو إيديولوجية،  أو واضحة،  مقنعة

،  اعسوالتقةة،  واالنطةةواء،  والسةةكون،  فالنشةةاط هةةو ضةةد الثبةةات،  وعليةةه

،  فهةةو بمثابةةة الةةدينامو الفيزيةةائي المحةةرك لطاقةةات الفةةرد،  وبالتةةالي. واالنكمةةاش

 .والمحفز االيجابي لقو  الجسد والذهن والفكر

وينفةذ تعليمةات ،  فهو الذي يستفيد من عمليةة التنشةيط( بالفتح) أما المنشط 

دة كل مايتلقاه وطاقته الزائ،  ويرتجم عن طري  قدراته الحركية،  (بالكسر) المنشط 

 .نظريا وتطبيقيا

فالتنشيط تقنية حركية إيجابية وديناميكية تسهم يف إخراج المتعلم من ،  ومن هنا

،  واإلبةداع اإلسةهام حالة السكون السةلبية نحةو حالةة الفعةل اإليجةابي عةن طرية 

وتفعيلهةةا يف الواقةةع الميةةداين ،  وإنجةةاز التصةةورات النظريةةة،  والخلةة ،  واالبتكةةار

 .فيد منها اآلخرونليست

كم هي األنشطة عديدة يف مجال الرتبية والتعليم إذا كانت المؤسسةة الرتبويةة 

يمكةن أن ،  فجميع القضايا والمواضيع التي تؤرق المجتمع! بمثابة مجتمع مصغر

. مادامت هذه المؤسسة موجودة يف حضن المجتمع الكرب،  تؤرق المؤسسة الرتبوية
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ليكونوا مواطنين ،  يمية على إدماج المتعلمين يف المجتمعتعمل المؤسسة التعل،  لذا

 .وطاقةةةةةات فاعلةةةةةة نافعةةةةةة للةةةةةوطن واألمةةةةةة علةةةةةى حةةةةةد سةةةةةواء،  صةةةةةالحين

،  النشاط الرتبوي هي  ومن أهم األنشطة التي يمكن أن تقوم هبا المؤسسة التعليمية

نشةاط وال،  والنشةاط الثقةايف،  والنشاط العلمي،  والنشاط األدبي،  والنشاط الفني

والنشةةاط ،  والنشةةاط االقتصةةادي،  والنشةةاط االجتمةةاعي،  (البي ةةي)اإليكولةةوجي 

والنشةةاط ،  والنشةةاط المةةدين،  والنشةةاط السياسةةي،  والنشةةاط الخيةةري،  الةةديني

 .…والنشاط السياحي،  الرياضي

المردودية  وللتنشيط أيضا أهمية كرب  يف مجال الرتبية والتعليم لكونه يرفع من

،  ويسهم يف الحد من السةلوكيات العدوانيةة،  التحصيلية لد  المتمدرسالثقافية و

هيمنة بيةداغوجيا   كما يقلل من،  والقضاء على التصرفات الشائنة لد  المتعلمين

والميل نحو المشاركة الجماعية ،  ويعمل على خل  روح اإلبداع،  اإللقاء والتلقين

 .واالشتغال يف فري  تربوي

لتنشةيط الةدرامي إخةراج المؤسسةة التعليميةة مةن طابعهةا ويمكن عرب عملية ا

العسكري الجامد القاتم القائم على االنضةباط وااللتةزام والتأديةب والعقةاب إلةى 

مؤسسة بيداغوجية إيجابية فعالة صالحة ومواطنة يحس فيها التالميذ والمدرسون 

عي يف بنائهةا ويسهم الكل فيها بشكل جمةا،  بالسعادة والطمأنينة والمودة والمحبة

،  والعلميةة،  والفنيةة،  عةن طرية  خلة  األنشةطة األدبيةة  وحركيا،  ذهنيا ووجدانيا

ورجةةال ،  واألسةةاتذة،  ينةةدمج فيهةةا التالميةةذ،  والمسةةرحية،  والرياضةةية،  والتقنيةةة

 .ومجلس التدبير والمجتمع المدين،  وجمعيات اآلباء،  اإلدارة
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وعة من اللوحات الخطابية والصحفية وترتكز دراما التنشيط على تقديم مجم

راعى فيها احرتام المكونات الصوتية يوالثقافية والفنية بطرائ  مسرحية تعبيرية فعالة 

 .واإللقائية وخصائص التشخيص الحركي واألدائي

كةان مةن الضةروري مسةاعدة المتعلمةين األطفةال علةى اسةتيعاب ،  ومن هنةا

المعلقةين  كتقليةد،  لمدرسةي أم خارجةهداخل الفصل ا أكان تقنيات التنشيط سواء

أو ،  والممةثالت،  أو الممثلةين،  أو الصةحفيين،  ومحاكةاة المةذيعين،  الرياضيين

،  وتقليةد رجةال السةلطة البةارزين،  مقةدمي الةربامج اإلذاعيةة والتلفزيةة والفضةائية

والرجال المشهورين يف المجتمع بطريقة تنشيطية مسرحية هادفة تركز على تمجيد 

والهجةاء ،  عةن التشةويه المةذموم والتعييةر الكروتيسةكي  عمالهم اإليجابية بعيداأ

 .الكاريكاتوري

،  وجماعات ديناميكية،  ويمكن أيضا تقسيم األطفال إلى مجموعات صغيرة 

لتسهيل دراما التنشيط عن طري  اختيةار قائةد الجماعةة بطريقةة ديمقراطيةة لتفعيةل 

وينبغةي أن تنصةب . يادهتم قيةادة فعالةة ومتميةزةوق،  التواصل بين أعضاء الجماعة

،  والفنيةة،  واألدبية،  والثقافية،  كذلك على تقديم الخربات العلمية  دراما التنشيط

 .واالطم نان،  اوالرض،  والسعادة،  والتقنية والرياضية يف أجواء مفعمة بالحبور

،  والحركيةة  ،ويحتاج المدرس و المتمدرس معا إلى تقنيات التنشيط اللغويةة

لمسرحة الدروس والمناهج والمضةامين التعليميةة يف أحسةن الظةروف ،  واألدائية

 . ينيةتفاالت واألعياد الوطنية والدوخاصة يف المناسبات واالح
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 ملحق

 

مت اعدادها وتطبيقها  يةمثال تطبيقي على مسرحية تعليم

 سيف مدرسة سعيد بن عامر مديرية تربية وتعليم نابل

 

 

 

 موضوع الدرس

 : الخالفة

 :الهدف العام التعرف على مفهوم الخالفة 

 مسلم الغير واألعرابي ،  وتلميذه أرقم،  الحوار ما بين الراوي أبو ذر

 . السالم عليكم : االعرابي

 . وعليكم السالم : الراوي 

 . أهال بك يا أخا العرب : األرقم 

 فهةل،  لةه محمةدإهك يسطع فيه نةور وج: يقول ( ينظر الى الراوي )  : األعرابي

 ! ومن هذا الفتى الذي معك ؟،  أنت ممن أتبع ما جاء به محمد

علةى يةد رسةوله  ةيا أخا العرب انني ممةن اختةارهم ايف للهداية،  نعم : ر 

 . وهذا تلميذي أرقم  أعلمه بعضا مما أنزل على رسولنا،  ( )

 . ن استطعتأجبني عنها إ،  لي عندك حاجة،  بما أنك من أتباع محمد : ع 

 ؟ما حاجتك ،  تفضل يا أخا العرب : ر 
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ومنةةه ،  منةةه المعقةةول،  وديةةن رسةةولكم كثيةةرا،  سةةمعت عةةن إلهةةاكم : ع 

ولكننني اقف بخاطري على مةا يسةميه رسةولكم بخالفةة ،  المذهول

  يدين مما تعرفه عن خالفة رسولكم ؟ فهل لك أن تف،  إلهه

 . ما قدرين ايف من علموصلتني حاجتك وسأجيبك ب : ر

 . يا أيها التلميذ قص عليه من أيات كتابنا وأخص أيات الخالفة : ر 

 . نعم يا سيدي سأتلوه عليه : تلميذ ال

وإذ قال ربك إين جاعل يف األرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد )  : ت 

ك الةدماء ونحةن نسةبح ونقةدس لةك قةال إين أعلةم مةا ال ففيها ويسة

واذكةةروا إذ جعلكةةم خلفةةاء مةةن بعةةد عةةاد وبةةوأكم يف )  و (تعلمةةون 

 األرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبةال بيوتةا فةاذكروا 

 (. الء ايف وال تعثوا يف األرض مفسدين آ

 . صدق ايف العظيم : ر 

 . لم أفقه شي ا  : ع 

 . سأفسر لك،  ال تستعجل األمر : ر

 . فالتتفضل،  أعذرين : ع 

على علما بلغتنا العربية فلو بدأنا بنرجاع كلمة خالفة الى  يت يا أخأن :ر 

 . أليس كذلك "خلف  "فعلها الصحيح تصبح 

 . هذا صحيح ما بعد بلى : ع

 . او بقى بعده أليس كذلك، أي صار مكانه ، نقول مثال خلف خالفه  : ر
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 . بلى : ع 

وسمعنا كثيرا أنه ،  نقول كذلك فالن خلف فالنا أي ناب عنه يف مهمته : ر

 . رتنا قبل كنا نقول خلفه فالنيغيم عشزعندما يموت 

 . هذا صحيح : ع

 . تعني النيابة عن الغير،  العرب بلغتنا افالخالفة يا أخ : ر

  ؟الذي تتحدث عنه ،  من هو الغير : ع

نيابة عن صاحب الشرع : فالخالفة عموما ،  الغير هو صاحب الشرع : ر

 . الدنيايف سياسية الدين و

 . ومن هو صاحب الشرع عندك : ع

فرسةولنا ينةوب عنةه ،  ومن خلقنةا جميعةا،  هو رب السماء واألرض : ر

 .ور الدين والدنيامبأ

 . فهمت عليك بارك ايف بك : ع

 . سماع صوت رجل يصري من بعيد يقال له بالل     *

 .!!!!!!!!يا قوم يا قوم  : بالل 

 . يا أرقم من هذا الذي يصري : ر

 . وكأن المنية أتتنا،  ولكنه يصري،  أنه بالل : ت 

 ؟ ومن هو بالل  : ع 

 . لصالة ولكن ما سبب صراخة الأعلم لماذالأنه من يؤذن بنا  : ر

 . "وثم يجلس على ركبتيه ،  ويبكي،  يأخذ شهقة عميقمة " : بالل 
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 . وأخربنا،  هدء من روعك؟ وما الذي أصابك  ؟ما بك يا بالل : ر

 . ظلمات الى النوراليا وياله قد تويف من أخرجنا من   :ب 

وصةربين علةى ،  ال أصدق ما أسمعه يا رب أحملني على مةا أصةابني : ع

 . فراق رسولنا الكريم

 . أتويف رسول ايف حقا : ع

 . تويف نعم "يبكي بشدة  " : ت 

 !!!!سيدفن معه ما أتى به ،  من يحمل لكم دينكم كيف يتوىف : ع 

لسماء الى ا ويرفع يده ،  يشير على قلبه "ديننا هنا ،   ليس هذا دينناال : ر 

،  وال زالةت ترقبنةا،  ولو مات رسولنا فروحه ارتفعةت الةى السةماء "

 . ونكمل مسيرة هذا الدين هوسنكون على عهد

 ! يا بالل ما يفعل أصحابنا ؟ : ر 

خليفةةة  يتشةةاورون علةةى تعةةين ةعداأهنةم يجتمعةةون يف سةةقيفة بنةةي سة : ب 

 . لمسلمينل

 . وما شروطه،  من هو الخليفة القادم : ع 

 وذا مكانةةةةةةه،  ومةةةةةةن صةةةةةةحابة الرسةةةةةةول،  سةةةةةةيكون ذا علةةةةةةم : ر

 . تؤهله لذلك

وكةف عةن البكةاء . هيا بنا يةا أرقةم،  سقيفةاللنذهب لنر  ما يجري ب : ر

 . ليس هذا عشم رسولنا بنا

 . هيا لنذهب : ب
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 : عد سقيفة بني س: السيناريو الثاين 

 . (مهاجرين  4انصار  6سعد بن عباد و)الشخو     

يا عبد أين  "ينادي على مواله عبد ،  سقفية على عجلاليدخل على " : سعد 

 !أنت ؟

 نعم يا سيدي ؟  : عبد 

 . األنصار نعلى وجه السرعة أعيا،  احضر : سعد

 . حاضر يا سيدي : عبد 

 "يدخل األنصار على سعد "

 لماذا دعوتنا ؟،  ما بك يا سعد: صاري أبو عبد ايف األن

 ؟ سنتشاور من سيكون خليفة رسول ايف  : سعد 

 . نحن نبايعك يا سعد : أبو عبد 

 . يضا نبايعكأونحن ،  يصرخون سويا،  المتبقين من أنصار 4

مةن  4ومعهةم ،  وعثمةان،  وأبو عبيدة عامر بن الجراح،  وأبو بكر،  يدخل عمر "

  "مهاجرين 

 ؟ ما حال مجلسك يا سعد  : عمر 

 . لمسلميناواختاروين خليفة ،  اجتمع األنصار : سعد 

 ؟ أين نحن المهاجرين من هذا  ؟  أحقا : عمر 
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،  ت الدولةةة اإلسةةالميةننةةا نشةةأنحةةن أحةة  بالخالفةةة منةةك بي: أبةةو عبةةد األنصةةاري 

 . وهي عاصمة رسول ايف،  المدينةمن هذه ،  وخرجت من موطننا

،  ومن ضحى،  ونحن المهاجرين عشيرة رسول ايف،  اتنكر فضال،  نعم :أبوبكر 

 . ولو جمعت الموازين بيننا نحن أح  بكثير،  وهاجر معه

 . منا أن يكون الخليفة  ب جنحن األح  بالخالفة وي : عثمان 

  "بل نحن أح  ،  والكل يقول نحن األح ،  تتعال األصوات يف المجلس "

 . هي المسألةونن،  فلنبايع عمر : أبو بكر 

 . "كثر أاألصوات  ىتتعال "

 . ومنا أمير،  وايف منكم أمير،  ال "بكر  ييرد على أب ": الحباب بن المنذر 

بكر األقرب  وأب،  انتهي األمر،  عن الكالم اكفو "،  ويصري،  يغضب : عمر 

 . مد يدك نبايعك،  منا لرسول  ايف

 . "ه نيبسط يده ويبايعو "  :أبو بكر

 . ويبقى الخزرج،  ويخرج معه األوس،  ايعد بن عباد دون أن يبيخرج سع

 . أيضا،  نبايعك،  نبايعك،  نحن الخزرج من أنصار: ابو حيان الخزرجي 

وكل مةن يف المجلةس هةم أهةل ،  نحن األن بايعناك يف هذا المجلس : عثمان 

 . الحل والعقد وهذه بيعتهم الخاصة

 . خذ البيعة العامةونأ،  لنذهب الى المسجد : أبو عبيدة 

 . هيا بنا : عمر 

 . "يخرجو جميعا من السقيفة  "
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 : بكر  يوفاة أب: السيناريو الثالث *

 ؟ اين أنت يا عمير  : أبو بكر 

 ؟هل لك من حاجة ،  أنني هنا يا سيدي "،  بكر يمولى أب " : عمير 

 . حاجتي أن تأيت لي بعمر على وجه السرعة،  نعم : أبو بكر 

 ؟أمرضك يتعبك كثيرا  ؟ا يا سيديلماذ : عمير 

ويف أخةةر ،   اأشةةعر أن المةةرض يةةنهش بةةي شةةي ا فشةةي،  نعةةم يةةا عميةةر : أبو بكر 

 . ولي حديث أريد عمر أن يسمعه،  أنفاسي

سةةأعد لةةك اللةةبن ،  ايف يف عمةةرك،  ال تقةةل هةةذا أطةةال،  ال يةةا سةةيدي : عمير 

 . علك تتحسن عليه،  والعس

 . مر اليال أريد فقد أوصل ع : أبو بكر 

 . سأصله إليك : عمير 

  "عمير وعمر يدخالن عليه  "

 . عليك السالم يا خليفة رسول ايف : عمر 

 . يا من ستخلف خليفة رسول ايف،  وعليك السالم : أبو بكر 

 . لم يحن وقته يا أبا بكر،  ما هذا الذي ج ت به : عمر 

وال أعلم متةى ،  اوالموت مكتوب علين،  المرض ينهشني،  ال يا عمر : أبو بكر 

دون أن يكون خليفة من ،  لكنني أخشى أن أموت؟األن أم غدا ،  أجله

 . وتسفك الدماء ألجل الخالفة،  فتتصارع األمة،  بعدي
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 . التخش هذا كل يف أوانه : عمر 

 . ومد يدك ألبايعك يا عمر،  هذا أوانه : أبو بكر 

  "ينظر نظرة تعجب ويصمت  " :عمر 

وأنةا ،  واألكفأ لها،  ح ألهذا األمر أنت ا،  مد يدك األن ، ال تصمت : أبو بكر 

 ، علةةةةةةةى يقةةةةةةةين أن دولةةةةةةةة سةةةةةةةتقو  وتزهةةةةةةةر بةةةةةةةين يةةةةةةةديك

 سةةةةةةةمك علةةةةةةةىنهتفةةةةةةةون بي،  وسةةةةةةةأر  جةةةةةةةيش المسةةةةةةةلمين

 . أبواب القسطنطينة

وان تبقةى ،  والعافيةة،  أسال ايف لةك الصةحة،  لك ما ش ت يا أبا بكر : عمر 

 . فتنايلخأنت 

 . ذا مد يدك أبايعك األنإ،  خيرا جزاك ايف : أبو بكر 

  "مد يده وبايعه  " :عمر

  ؟لك لتشرب  ماذا أعد،  سيدي عمر "يأيت ويقول  " : عمير 

 عميةةةةةةةةر عمةةةةةةةةر لةةةةةةةةيس سةةةةةةةةيدك وحسةةةةةةةةب بعةةةةةةةةد وقةةةةةةةةت  :أبو بكر

 . سيصبح خليفتك

 . طبت سيدا وخلفتنا سأحضر لك شراب اللبن،  أهال بك : عمير 

 . بكر يسأذهب ألصلي مع  أب،  ال أريد : عمر 

 . علني اتحسنلصالة لهيا بنا ل : بكر وأب
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 : خير ما بين الراوي والتلميذ ألالحوار ا: السنياريو الرابع   *

ينادي )معلمي أهو حقا مر زمننا طويل ( يسير يف الطري  فير  معلمه )  : ت

 .معلمي أبا ذر أهذا أنت( عليه 

 ! من أنت أرقم ؟ : ر

 . نعم يا معلمي أين أرقم : ت

 . سمعت أنك رحلت عن هذا البالد دون عودة ما الذي جاء بك  :ر

نعم ذهبت الى بةالد الغةرب طلبةا للعلةم ومةن أجةل أن أتعةرف علةى  : ت

علومهم وسار الزمن سريعا وهةا أنتهيةت مةن طلةب العلةم ورجعةت 

 . ألرض المطهرة

 .كيف كانت رحلتك،  جميل اهال وسهال بك لم أتوقع أن أراك : ر

 . بة فالغربة ذل وعذاب لكنني استنفعت كثيرارحلتي متع : ت

 .وفقك ايف ونفع بعلمك أمتنا : ر

 . أخربين يا سيدي ما حل بعشرتنا بعد أن رحلت : ت

 . كم مر على رحيلك تقلبت األزمان : ر

 . رحلت بعد موت خليفتنا أبو بكر وتمت البيعة لسيدنا عمر : ت

وكةان قةد عمةل مجلسةا مةن خليفةة عمةر  مر زمنا حقا فيا بني قد قتةل : ر

 . خمسة قبل وفاته وانتخب سيدنا عثمان بعدا منه

 هذا يعني الخليفة األن سيدنا عثمان ؟ : ت



212  

 

 اأبةة،  ال لةةم تنتةةه صةةراعات هةةذه األمةةة بعةةد أن تةةولى عثمةةان الحكةةم : ر

وطعنوا سيدنا ،  المنافقين والخارجين عن ديننا أن يبثوا الفتن يف األمة

 . شهد لها مثيل |لم ي،  نة كرب ثم تحولت لفت،  عثمان

 وماذا بعد ؟ ،  ويحهم كل هذا حصل : ت

 .لم يكتفوا بذلك إنما قتل سيدنا عثمان على أثر هذه الفتنة : ر

أنه لشيإ عظةيم رحمةه ايف ،  وتحصل فتنة،  أحقا ما تقول خليفة يقتل : ت

 . من جاء من بعده خليفة،  لسيدنا عثمان

نسال ايف أن تمضي بوصلة هذه األمة ،  يدنا عليتولى الخالفة بعدها س : ر

 . لطري  الصحيحل

 . نسأل االستقرار والصالح ألمتنا : ت

وبعدها ستأيت معةي ،  حانت الصالة يا بني،  لنسير سويا الى المسجد :ر

 . ونكمل حديثنا هناك،  لحجريت

 . أقسم إنني اشتقت لحديثك ومجلسك الطيب،  هيا بنا يا سيدي : ت

 . زاك ايف هيا بناج : ر

 . هيا يا معلمي لنذهب : ت

 . ...انتهت
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 مسرحية التجهيل 

 : ملخص 

تالميذ  4هناك معلم اسمه أبا قاسم يعلم أبناء قريته القرءان وحلقات ذكر ولديه 

كان المعلم أبا قاسم يعلمهم العلوم ( أحمد ،  عبد الرحمن،  محمد،  أسعد) وهم 

قريتهم نائية ولم يتم انشاء مدرسة لهم وكان هذا المعلم  الدينية والرتبوية وذلك ألن

يجتمع هبم يف المسجد يف احد  جلساته سأله تلميذه أسعد عن مصطلح التجهيةل 

 . وهنا يبدأ الحوار ما بين المعلم وتالميذ حوال هذا المصطلح ما يعنيه

 

 :سنياريو املسرحية     

 . تالميذ يجلسون ينتظرون يف المدرس*

 . نا أبا قاسم تأخر أليس كذلكمعلم : أحمد 

 . نعم تأخر: نعم : يرد عليه محمد وعبد الرحمن وأسعد  *

 . أعذروه ربما أنشغل بأمر ما : محمد 

 . يه حتى يأيت معلمناعاألحسن لكم أن تعيدوا قرءاة ما عليكم تسم: عبد الرحمن 

 .تالميذ ومعهم كل واحد منهم قرآن بمراجعة ما عليهم تسميعهاليبدأ *

 . ها قد أتى معلمنا : مد أح

 . يدخل المعلم عليه عالمات اإلنبساط*

 . السالم عليكم : المعلم 

 . وعليك السالم يا معلمنا : يرد التالميذ 
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 . فل تتفضلوا بالجلوس : المعلم 

 . أنتظرناك كثيرا ما الذي أخرك : محمد 

 . أحمل لكم خربا سيفرحكم : المعلم 

 . ستاذيا أ ما هو فلتخربنا: عبد الرحمن 

سوف يتم أنشاء مدرسة يف قريتنا وتكون عبارة عةن صةف وسنسةمح  : المعلم 

ألبنةةاء قريتنةةا الةةذي لةةم يكةةن بمقةةدورهم أن يتعلمةةون بالمسةةجد أن 

 . يسجلون هبذه المدرسة وأنا سأكون معلمكم

الحمد ايف وأخيرا هناك الكثير يا معلمي من ابناء جيلنا يرغبون بتعليم  : محمد 

 . يدرسهم أنت يكفيك أنك تعلمنا وبيتك ال يتسعوال يجدون من 

 . صحيح يا محمد المدرسة سوف تتسع للجميع،  نعم : المعلم 

 . سوف يفرح جميع أبناء القرية على هذا الخرب : أحمد 

 . كما علمتكم من لديه استفسار يسألني وأجاوبه،  لنبدء الدرس : المعلم 

 . ي مما قدرك ايف من علمأنا يا معلمي لي عندك حاجة علك تجيبن :أسعد 

 . تفضل يا أسعد ما عندك : المعلم 

جدي قبل مدة اخربين عن اإلستعمار وسياسته وحةدثني عةن سياسةة  : أسعد 

التجهيل ولم أفهم عليه أريةدك أن تطلعنةا علةى هةذا الموضةوع اكثةر 

 . وبذلك نستفيذ جميعا

 . جيبك عليهأأنه موضوع مهم وس،  بوركت يا أسعد : المعلم 
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 . تفضل يا معلمي : عد أس

 . بداية يا تالميذي كلنا نسمع عن اإلستعمار وأساليبه : المعلم 

 . نعم نسمع: التالميذ يجيبون 

 . التجهيل هو أسلوب من أساليب المستعمر : المعلم 

 . التجهيلبقصده تما الذي  : أسعد 

 . لفمية والتخأليقصد به تجهيل األمة العربية وأغراقها يف دوامة ا : المعلم 

 . ماذا يستفيذ المستعمر من ذلك : أسعد 

يريد المستعمر أن يظل من يستعمره بعيدا عن النهظة والتقدم واللحاق  : المعلم 

بركةةب الحضةةارة اإلنسةةانية وإبقائةةه رهةةن تبعيةةة األسةةتعمارية وغةةزوه 

 . الفكري حاضرا ومستقبال بعد استقالله

 . ومتى بدأ المستعمر هبذه السياسة : محمد 

استغل المستعمر يا بني حالة الضعف التي مرت هبا الدولة العثمانيةة  : م المعل

 . الحاكمة للوطن العربي

 . ما ينتج عن هذه السياسة يا معلمي : أحمد 

حيث تراجع التعليم وتفشى الجهل واألمية والتخلف ،  الكثير يا أحمد : المعلم 

 . وضعفت أساليب التدريس

 . ت معالمهاومتى يا معلمي اضح: عبد الرحمن 
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اضحت معالمها بانخفاض نفقات التعليم ومستوياته وكان هذا على  : المعلم 

صعيد المؤسسات التعليميةة والمدرسةين والمنةاهج وبعةدها كةذلك 

 . وريث المناصب ليحرم المجتمع من كفاءاتهتظهر 

 !!!كل هذا  : أحمد 

ليهةةا   ا لةةدخولالخةةارج با لةةم يسةةمح للكفةةاءات مةةن لةةيس هةةذا فقةةط   : المعلم 

يف الوقةةةت التةةةي تعةةةيش فيةةةه الدولةةةة لتشةةةاركها هنضةةةتها وتطورهةةةا 

،  اإلستعمارية حالة من التقدم واإلزدهار والتنافس يف ميةادين العلةوم

 . والثورة الصناعية

 . كما كنا بالساب  يا معلمي كنا األسب  يف التقدم والحضارة : أسعد 

سياسية المسةتعمر الجديةدة  نعم يا بني عندما كنا عظماء أما اليوم مع :المعلم 

 !!!أال وهي التجهيل أصبحنا نفتقد العظماء 

 . بعد هذا كله ألم يستيقظ شعبنا ويدرك سياسة التجهيل هذه: عبد الرحمن 

 . امن أدركو هذيل قلبال ولكن ال : المعلم 

مةةن وط ةةة هةةذا  فةةوألةةم يكةةن يةةا معلمةةي هنةةاك مصةةلحين لألمةةة ليخف : محمد 

 . التجهيل

 . كان هناك مصلحون وحذروا االمة من هذا التجهيل،  منع : المعلم 

 ؟ماذا عملوا هؤالء المصلحون  : أحمد 

حاولوا أن يلفتون أنظار األمةة العربيةة نحةو التمسةك هبويتهةا ودينهةا  : المعلم 

 . كأمثال محمد عبده وجمال الدين األفغاين
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 ؟وهل نجح هؤالء المصلحون  : أسعد 

يكاد ملمةوس ألن المسةتعمر كةان علةى دوام  نجحوا ولكن نجاح ال : المعلم 

 . يمارس التجهيل

 ؟سياسية التجهيل ايضا تمارس  يف فلسطين  : أسعد 

 . نعم يا بني وبصور مختلفة : المعلم 

 ؟  يامعلمي  ما صور ممارستها : أسعد 

طمس الهوية الوطنية وأهمها المنتجات اإلسرائيلية الموجودة ،  مثال : المعلم 

وكذلك نشر ثقافتهم الغربية فنجد الكثير من أبناء ،  حليةيف أسواقنا الم

ووقف عجلة التقدم والتنمية ،  شعبنا بداخل المحتل يتحدثون العربية

يف فلسطين من خالل مصادرة األراضةي الخصةبة واإلسةتحواذ علةى 

 . مصادر المياه مما يمنع التنمية فيها

 !!كل هذا يا معلمي : عبد الرحمن 

لقةد قةام المستعمرالصةهيوين   ا عبةد الةرحمن لةم انتهةي بعةد مهل يةت : المعلم 

 . التضي  على المؤسسات التعلمية يف فلسطينب

صحيح يا معلمي فقةد سةمعت مةن والةدي أن المدرسةة التةي كانةت  : أحمد 

كةان السةبب ان وانشةاؤها لم يتم  قبل فرتة تنا قري أراضي  ستقام على

 . تناقريبجانب التي  بحجة أهنا قريبة من المستعمرةواالحتالل 

نعم صحيح لذلك المدرسة الجديةدة سةتكون يف وسةط البلةد وعلةى  : المعلم 

 . أرض صغيرة جدا ذلك ليست كبيرة كالتي كانت من قبل ورفضت
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سياسةةة المسةةتعمر هتةةدف الةةى السةةيطرة علةةى األرض ومنةةع التعلةةيم  : أسعد 

 . كذلك

هةدر  تتمثةل يف  ة علةى األمةةأثار كبيرأن لهذه السياسة ،  نعم يا أسعد : المعلم 

علةةى مواجهةةة التحةةديات  ةبطالةةة وعةةدم القةةدراللطاقةةات العربيةةة وا

ضةةةعف ،  باإلضةةةافة هجةةةرة العقةةةول العربيةةةة،  الطبيعيةةةة كالتصةةةحر

 . المساهمة يف اإلنجاز الحضارية والتقدم

 ما أثاره المعنوية ؟ : أحمد 

ماعية مثل التبعية أهمها يا أحمد تكريس الجهل واألمية وأمراض اجت : المعلم 

 . الثقافية والغزو الفكري ووضع حدا لطموح وغيرها يا بني

 . كيف لنا يا معلمي يف فلسطين أن نواجه سياسة التجهيل : محمد 

برغم من اجراءات اإلحتالل العنصرية تجاه القطاع التعليم الفلسطيني  : المعلم 

داخل وبدعم من إال أنه استطاع أن يتجاوز العقبات بقدراته الذاتيه بال

األشقاء يف العالم اإلسالمي والعربي حيث أنشأت كليات وجامعات 

ومعاهد ومدارس كانت منارات تنشر يف ربوع فلسطين وتبدد ظلمات 

 . وتنير دروب الحرية واألستقالل والتنمية، االحتالل 

 . ونحن كتالميذ يا معلمي كيف بنستطاعتنا أن نواجه التجهيل : أسعد 

س عليكم إال أن تتمسكوا هبةويتكم الوطنيةة ولغةتكم العربيةة فةأنتم لي : المعلم 

حماة هذا الوطن وأنتم بالمستقبل جنوده فتمسكوا بدينكم وعقيدتكم 

 . وإياكم أن تتبعوا ثقافة الغرب
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الحمد ايف ثقاقتنا اإلسالمية وديننا من أفصل الديانات ونفتخةر بةه يةا  : محمد 

 . معلمي

 . علمي نتمسك بعاداتنا ولغتنا فهي تراثتنا وعزناونحن يا م: عبد الرحمن ّ

ال نخف يا معلمي نحن من غرس يدك وسنكون كما عهدتنا بنذن ايف  : أسعد 

 . سينصرنا ايف قريبا وستعود فلسطين كلها لنا

بوركتم جميعا وانا افتخر بكم أنكم تالميذي ولكم مسةتقبل بةاهر ان  : المعلم 

 . شاء ايف

 . ل خير يا معلمنا أبا قاسمجزاك ايف ك : أسعد 

 . اذا األن انتهينا من سؤال صديقكم أسعد هل عند احدكم أي سؤال : المعلم 

 . ال ليس عندنا أي سوال:  تالميذ جميعا يجيبون *

 . لنبدأ الدرس إذا ثم أسمع لكم ما حفظتوه من القرآن  : المعلم 

 . لنبدأ يا معلمي:  تالميذ جميعا يجيبون *

 

 .... انتهت
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 مسرحية االستعمار

 

 : ملخص 

مجموعة من األشةخا  يلتقيةون بشةاب فلسةطيني مغةرتب بنحةد  سةكنات 

العمال يف الخليج العربي وهم أربعة أشخا  من مناط  عربية مختلفة يأيت الشاب 

الفلسةةطيني ياسةةر المقدسةةي لسةةكن معهةةم يبةةدأ صةةاحب السةةكن أبةةو عبةةد القةةادر 

سليمان العظمة من ) ثم يعرفه على من معه وهم الجزائري من جزائز بتعرف عليه 

وهنةا يبةدأ كةل ( سوريا وأبو محمد الزرقاوي من األردن وأحمد مخلوف من ليبيةا 

منهم بطرح األس لة على الشاب الفلسطيني ياسر وعن سبب غربته فيبدأ ياسر بتكلم 

عن معاناته بمدينتةه القةدس وأسةاليب اإلحةتالل فيفةتح ياسةر بحديثةه جةروح مةن 

 . بالسكن فيبدأ كال منهم بالحديث عن ما عاناه أبناء وطنه من احتالل

 

 : سيناريو املسرحية 

 . السالم عليكم : ياسر 

 . وعليكم السالم أهال بك يا بني: أبو عبد القادر الجزائري 

بحثت طويال عن سكن ارتاد عليه ولم أجد إال هذا السكن ،  أهال بك : ياسر 

 . م عندكم لفرتة قصيرةوأتمنى أن تقبلوا أن أقي

ال تخاف يا بني نحن معك وسوف نستقبلك ولن يطردك : أبو عبد القادر الجزائري  

 . احد ولن تخرج من هذا السكن إال عندما تطلب أنت
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 . شكرا جزيال على كرمك وسأدفع األجرة كما تطلب ولن أقصر معك  :ياسر 

ني أخالقك بتعامل مع من بسكن ال هتمني األجرة كما هت: أبو عبد القادر الجزائري  

 . إذا كنت على خل  ودين ستبقى عندنا كما تريد

 . شكرا لك : ياسر 

ولتةأيت معةي األن أعرفةك علةى مكةان ، ال شكر يا بنةي : أبو عبد القادر الجزائري 

 . نومك وأعرفك على زمالئك بالسكن

 لي شرف أن أتعرف على من يسكنون معي وأتنمى أن يسعد الجميةع : ياسر 

 . بقدوم

 

 : حوار الثاني 

  يسير أبو عبد قادر الجزائري وهو يمسك بيد ياسر يعرفه على السةكن وعلةى

 . غرفته ثم يصل به عند من يسكنون معه ويعرفهم به

 . القي التحية يا ياسر على زمالئك بالسكن هنا: أبو عبد القادر الجزائري 

 . السالم عليكم : ياسر 

 . ميردون عليه وعليكم السال  *

 . من هذا يا أبا عبد القادر : سليمان العظمة 

أنه زميل جديد لكم بالسكن وج ت به ليتعةرف علةيكم : أبو عبد القادر الجزائري 

 . ويعرف عن نفسه وأريد منكم أن تعتنون به
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 . أهال به فالتتفضل بالجلوس: أبو محمد الزرقاوي 

 . أشركم على كرمكم واستقبالكم لي : ياسر 

 . فأخربينا من أين أنت وما اسمك، ال شكر  : أحمد عطية

أنةا ياسةر القدسةي ج ةت مةةن فلسةطين وتحديةدا مةن أرض المسةةر    : ياسر 

 . القدس ج ت الى هنا بحثا عن عمل يطعمني ويطعم أسريت

 . أنت من فلسطين الحبية أهال بك وبكل أهلنا يف فلسطين !! أحقا   :سليمان 

أنا عبد القادر الجزائري ، عرفه نحن أيضا على أنفسنا فل ن: أبو عبد القادر الجزائري 

سةنة  32من الجزائةر ج ةت الةى هنةا مغةرتب باحثةا عةن العمةل قبةل 

ووجةةدت لقمةةة عيشةةي هنةةا وأقمةةت لةةي أسةةرة هنةةا بعةةد أن تزوجةةت 

 . بخليجية وعندي بيت هنا غير هذا السكن ولي أوالد أعيش معهم هنا

 . طويال على غربتك هنا تشرفت يا أبتي وايف قد مر زمنا : ياسر 

ايف ، نعةةم مةر زمةن لةةم أزر الجزائةر وكةةم أشةتاق لهةةا : أبةو عبةد القةةادر الجزائةري  

 . تفضل يا أبو محمد الزرقاوي عرفه عن نفسك، المستعان يا بني 

أنا أبو محمد الزرقاوي من الزرقاء األردن مر على إقامتي يف الخلةيج  : أبو محمد 

 .  ت طالبا لقمة العيش ليس أكثرسنة وج 91العربي ما يقارب 

سنين وكمةا  5أنا سليمان عظمة من سوريا ج ت الى هنا قبل حوالي  : سليمان 

 . قال أخي أبو محمد باحثين عن لقمة العيش ووجدهتا هنا

 . تشرفت بكم : ياسر 
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 . أنتظر يا ياسر بقي أحمد لم تتعرف عليه: أبو عبد القادر الجزائري 

من ليبيةا لةم يمةر علةى غربتةي فةرتة طويلةة بعةد أن  أنا أحمد مخلوف : أحمد 

 . تخرجت من كلية الهندسة ج ت الى هنا أبحث عن عمل وجدت

 . تشرفت بك يا أحمد وتحية لكل أهلنا يف ليبيا : ياسر  

يا بني ياسر فل تخربينا عن الذي دفعك للغربة وعن ما : أبو عبد القادر الجزائري     

 . االحتالليعانوه أهلنا يف فلسطين من 

هو يناضل ويقاوم وكان  9148ماذا أقول لكم الشعب الفلسطيني من  : ياسر 

حيةةث أعلةةن فيهةةا  9136مةةن أبةةرز ثوراتةةه قبةةل  النكبةةة ثةةورة الةةرباق 

الفلسطينين اإلضراب الكبير وهو أطول إضراب يف التةاريخ وتوالةت 

بعةدها عمليةةات المقاومةةة وبخاصةةة بعةد قةةرار التقسةةيم الةةذي رفضةةه 

 . ينينالفلسط

ما هو قرار تقسيم ولماذا لم يلجأ الشعب الفلسطيني للهيأت الدولية   :سليمان 

 . عله يحصل على استقالله

عةةن أي هي ةةات تتحةةدث يةةا سةةليمان طالبنةةا رفعنةةا شةةكاوي الشةةعب  : ياسر 

حتى أن قرار التقسيم كةان مةن ، ومعاناته ألمم المتحدة دون جدو  

لسطين لقسمين األول للعرب األمم المتحدة كان ينص على تقسيم ف

والثاين لليهود لكن شعبنا الفلسطيني الصامد رفضةه ألنةه يةنقص مةن 

حقه وإستقالله وطالب شعبنا بنستقالل فلسطين كلهةا وهةي للعةرب 

 . وليس أن تكون مقسمة
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كالمك يا أخي ياسر يذكرين بما كان والدي يحدثني به عن بلدي ليبيا  :أحمد 

 . إلحتالل اإليطالي عليه وما عاناه شعبي من ظلم ا

أخربنا يا أحمد عن ما حدثك والدك عةن احةتالل بلةدك : أبو عبد القادر الجزائري

  . ليبيا

احتلةةت ليبيةةا وانسةةحب  9190خةةربين والةةدي رحمةةه ايف أن عةةام أ :أحمد  

العثمانين منها وبرغم من شدة قبضة اإليطةاليين وظلمهةم ألهلنةا لةم 

ي بل ثاروا علةى اإلحةتالل ولةيس هةذا يقف أهل ليبيا مكتوفين األيد

وحسب بل لجأ الشعب الليبي الى المقاومة المسلحة التي قادها عمر 

وظةةل يناضةةل حتةةى أعلنةةت هي ةةة األمةةم المتحةةدة  9130المختةةار  

وبذالك جهود الليبةين العظيمةة ومقةاومتهم لةم  9159استقالل ليبيا 

 . تذهب سدا إنما صارت هبم مقاومتهم نحو اإلستقالل

رحمه ايف والدك قةرأت كتةب كثيةرة عةن ليبيةا وعةن بسةالة الليبةين يف  : اسر ي

الةةدفاع عةةن أرضةةهم وقةةرأت كةةذلك كتةةاب للمناضةةل عمةةر المختةةار 

وجدته يف مكاتبنا حيف فيها كتب كثير عن تجربة هذا البطل ونضةاله 

حيث على دوام يتم نشر وتوزيع مثل هذه الكتب ذلةك حتةى يسةتفيذ 

 . تجربة و نضال غيرهالشاب الفلسطيني من 

 . يقف أبو عبد القادر ويصمت ثم يقول *

 . وايف يا بني ياسر حديثك ادخلنا لذكريات منذ زمنا بعيد: أبو عبد القادر الجزائري 
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صحيح أنت يا أبو عبد القادر قد شاركت بنفسةك بمقاومةة االحةتالل : أبو محمد 

 . فالتحدثنا قليال

الل فرنسي للجزائةر وشةاركت بالمقاومةة أحقا أنت كنت يف فرتة احت :ياسر 

 . اإلحتالل حدثنا يا أبتي لعل حديثك يشفي لنا الصدور

أنا يا بني شهدت وعشت ظلةم الفرنسةيين علةى شةعبي : أبو عبد القادر الجزائري 

ويف  9832الجزائر حيث كانت الجزائر أول دولةة احتلةت يف حينهةا 

كةن عمةري كنت شاب متحمس وشاركت مةع ثةوار لةم ي 9156عام 

سنة وكنا نقوم بغارات مسلحة على مراكز وتجمع فرنسيين  98تجاوز 

يف احد  غارات وقعت أنا ومن معي باألسر لد  فرنسيين هنا بدءت 

 . معنى األلم والظلم

 . ماذا حدث لك بالسجن ولمن معك أخربنا : سليمان 

السجن حدث ب، اي من هذه األيام !!! ذكريات السجن : أبو عبد القادر الجزائري 

لنا أكثر مما تتخيلون كل أساليب التعذيب اسةتخدمت معنةا حتةى أن 

اثنين ممن كانوا معي استشهدوا وهم يتعذبون وليس هذا وحسب بل 

 . صدر بحقنا قرار إعدام وكان قد مر على اعتقالنا سنتين

 !!قرار إعدام ويحهم  : ياسر 

   . البد لليل أن ينجلي: أبو محمد 

لكن لن تصدقون حكمت ربي وقدره أن يمنحنةي عمةرا : الجزائريأبو عبد القادر 

جديدا فعند نقلنا بشاحنات اإلعتقال من سجن الى سجن أبعد والذي 
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سوف يتم اإلعدام به هاجم هذه الشاحنات الثوار هناك كانت الفرصة 

لنجاة فهربت أنا وصدي  لي ولةم يطةل فةرتة طويلةة علةى هروبةي إال 

 .  من مالحقتي ثم إعداميواخرتت أن أغرتب هنا بدال

 . ماذا حصل لمن معك : ياسر 

 . يا ويل القلب عليهم قد نفذوا هبم قرار اإلعدام:  أبو عبد القادر الجزائري 

 . رحمهم ايف ماتوا شهداء : أحمد 

المعروف لديهم اساليبهم اإلعدام نحن يف فلسطين ال يستخدمون معنا  : ياسر 

 . لألعدام

 ! ما هي األساليب كيف يا أخي  : سليمان 

يضيقون علينا بكل الطرق حتى من لقمة العيش يحرمونا وغيةر ذلةك  : ياسر 

أحكام المؤبدات بح  أخويت يف السجن ومصادرة البيوت واألراضي 

 . ما غير ذلك أعظم

نحن منحتنا بريطانيةا ف ان ولكن وضعنا يف األردن كان غيرايف المستع : أبو محمد 

م اإلستعمار ولكن كنا يدا واحدة مع أخوتنةا استقاللنا ولم نشعر بظل

وسنظل  9173الفلسطنين فقاومنا معهم يف النكبة وغيرها وكذلك يف 

 . معهم ونطالب بالمسر  حتى استقاللهم

 . بوركت وبورك كل األردنين : ياسر 

سليمان لم نسمع صوتك حان دورك حدثنا عن شعبك : أبو عبد القادر الجزائري 

 . أيام اإلحتالل
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دوام يف الأنا من سوريا من دمش  العتيقة كما تعرفون كان جدي على  : ليمان س

صغري يحدثني عن اإلحةتالل الفرنسةي لبلةدي وكةان أكثةر شةخص 

البطةةل يوسةةف العظمةةة حيةةث قةةاوم ،  أرتةةبط فكةةري بةةه وأنةةا صةةغيرا

واستشهد يف معركة مشةهورة سوريا  الفرنسين عند قدومهم إلحتالل 

 . وهي معركة ميسلون

 . رحمه ايف أنه بطل : سر يا

 . أكمل حديثك وبعدها كيف استقلت بلدك سوريا :أحمد 

وظلةةت   العظمةةة بعةدها سةةار أبنةةاء وطنةةي علةةى هنةةج الشةةهيد يوسةةف :سليمان 

 مقاومةةة تةةردع الفرنسةةين بعةةدها لجةةأ السةةورين الةةى عةةرض القضةةية ال

جالء القةوات الفرنسةية ،  على مجلس األمن وقرر المجلسالسورية 

 . 9146وريا وبذلك استقلت سوريا عن س

أنه ( يوسف العظكة ) مثال لهذا البطل  أي تاريخ اللنا يف : أبو عبد القادر الجزائري 

لوطنه وشعبه  ضد ما فعله فداء و البطل عبد القادر الجزائري الشهيد 

 . االحتالل الفرنسي

ففي ،  وسفونحن يا أبتي لنا يف فلسطين أمثال األبطال عبد القادر وي : ياسر 

محمد : أيام اإلنتداب البيريطاين أعدم ثالث من أبطال فلسطين وهم 

 . عطا الزير،  فؤاد حجازي،  جمجوم

 . سمعت هبم رحمهم ايف : أحمد 
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وايف يا أخويت الكثير من أبناء وطني ضحوا بأنفسهم من أجل الةوطن  : ياسر 

يف والفلسطينون يعانون مةن اعتقةال ونفةي لخةارج وطةنهم وتعةذيب 

ومصادرة أمالك الغةائبين وباإلضةافة الةى هتويةد األقصةى ،  السجون

والتقسةةةيم الزمنةةةي للقةةةدس بمعنةةةى يكةةةون هنةةةاك وقةةةت مخصةةةص 

 والمسةةجد االقصةةى  لمسةةتوطنين يةةدخلون فيةةه سةةاحات المسةةر ل

ويدنسوه ويحرم يف وقتها دخول أي فلسطيني القدس وغيرها يا أخويت 

 . من شتى أنواع الظلم والعنف

كان ايف بعةونكم وال تخشةوا شةي فةايف كتةب ألرضةكم : القادر الجزائري  أبو عبد

 . الطهارة وهي أرض عبادة وايف من عنده سوف يحميها

ما عليكم سو  الصرب يا ياسر فايف وعد بكتابه الكريم أن ينصركم ولو   :سليمان 

 . بعد حين

 . والنعم بايف : ياسر 

ما نةدعو لكةم ايف أن ينصةركم ويثبةت ال تخشى وايف نحن يا ياسر دائ : أحمد 

 . أقدامكم 

 . يوم النصر قريب بنذن ايف : أبومحمد 

وايف لوال حةاجتي للعمةل إلطعةام أسةريت لمةا أغرتبةت   ،  ان شاء ايف : ياسر 

 . وأبتعدت عن المسر 
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وايف يا بني الغربة ذل ولكن ما بيدنا من حيلة والحاجةة : أبو عبد القادر الجزائري 

ء غربتنا جميعا نسأل ايف أن يكتب لك التوفي  هنا أن يجمعك هي ورا

 . مع أسرتك يا ياسر

 . ان شاء ايف : ياسر 

وأعلم يا أخي ياسر أننا جميعةا سنسةاندك يف غربتةك ونحةن أخوتةك  : سليمان 

 . بعهد ايف

بوركتم جميعةا لنةذهب نشةرتي مةا يلزمنةا لنعةد الطعةام : أبو عبد القادر الجزائري 

 . اسرلضيفنا ي

 . هيا بنا: أبو محمد 

 . سوف أذهب معكم ألتعرف أكثر على هذه المنطقة : ياسر 

 . أهال بك يا أخي : سليمان 

 . فالتتفضل معنا : أحمد 

 . إذا فل نذهب جمعيا: أبو عبد القادر الجزائري 

 

 .... انتهت
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 مسرحية القاضي الذكي

 

  أب وحوله أبناءه: األول المشهد 

كان يف أحد البالد قاض ذكي يحكةم بةين النةاس بالعةدل و ذات يةوم  : األب 

 ......... رجالن أحدهما تاجر جاءه

  القاضي جالسا يف ديوانةه وحولةه جمةع مةن النةاس يقضةي بيةنهم: المشهد الثاين 

  التاجر والرجل دخال سويا على القاضي

 أيها القاضي... . القاضيبأعلى صوته أيها  : التاجر 

  ما أمرك أيها الرجل. . نعم :القاضي 

  وضعت نقودا عند هذا الرجل وسافرت يف رحلة طويلة،  أيها القاضي : التاجر 

 . ورجعت من السفر وطلبت نقودي ولكن الرجل رفح ردها إلّى َ

 أين أعطيت هذا الرجل النقود ؟ : القاضي 

مدينة و أعطيتةه النقةود عنةد شةجرة كبيةرة يف مشيت معه إلى خارج ال : التاجر 

 . الصحراء

 هةةةةةل مةةةةةا يقولةةةةةه هةةةةةذا التةةةةةاجر صةةةةةةحيح ؟،  أيهةةةةةا الرجةةةةةل: القاضةةةةةي 

ال ال ياسيدي القاضي أنا ما أخذت منه نقود ا وال رأيت وال : الرجل 

  !! ! الشجرة التي يتحدث عنها يف حيايت  رأيت تلك

جرة و سةتتذكر هنةاك أأعطيتةه أيها الرجل اذهةب اآلن إلةى تلةك الشة : القاضي 

 . أم دفنت نقودك عند الشجرة ونسيت النقود
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 . أمرك يا سيدي القاضي : التاجر 

أيها الرجل اجلس هنا حتى يرجع صاحبك و إذا وجد نقوده ترجع إلى  : القاضي 

 . عملك

 أيها الحاجب ادخل الرجالن اآلخران : القاضي 

  أمرك يا سيدي : الحاجب 

  (يف مشةةةةهد صةةةةامت) وقضةةةةي بيةةةةنهم القاضةةةةي وانصةةةةرفا ودخةةةةال الةةةةرجالن 

هةل وصةل صةاحبك إلةى : ثم نظر القاضي إلى الرجل وقال له فجأة 

 الشجرة ؟

 . ال يا سيدي القاضي فالشجرة بعيدة جدا من هنا : الرجل 

  لقةةةةةةد وقعةةةةةةت يف شةةةةةةر أعمالةةةةةةك أيهةةةةةةا الخةةةةةةائن لألمانةةةةةةة: القاضةةةةةةي 

  لقد أعطاك التاجر النقود عند تلك الشجرة

  أخةذهتا منةه عنةد الشةجرة،  نة نةة نعةم اخةذت منةه النقةود( خائفا ) الرجل  رتفاع

  سامحني أيها القاضي سامحني سامحني سامحني

  ال بةةةةةد أن تنةةةةةال عقابةةةةةك فقةةةةةد خنةةةةةت األمانةةةةةة!! أسةةةةةامحك : القاضةةةةةي 

أيهةةا الحاجةةب خةةذ هةةذا الرجةةل واذهةةب معةةه إلةةى منزلةةه : القاضةةي 

 . ى يرجع صاحبهضعه يف السجن حت واحضرا النقود ثم 

  (مشةةةةهد صةةةةامت) ثةةةةم عةةةةاد القاضةةةةي إلةةةةى عملةةةةه يحكةةةةم بةةةةين النةةةةاس 

  أيها القاضي لقد حضر الرجل: الحاجب 

  ادخله يف الحال: القاضي 
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 هل وجدت النقود ؟: القاضي 

 ال ال يةةةةةةةا سةةةةةةةيدي: الرجةةةةةةةل وقةةةةةةةد بةةةةةةةدأ عليةةةةةةةه اإلعيةةةةةةةاء والتعةةةةةةةب 

رجةل لقد ذهبت إلى تلك الشجرة وتذكرت جيةدا أين أعطيةت هةذا ال

 .وايف على ما أقول شهيد نقودي هناك

 . صدقت لقد أعرتف الرجل أنه اخذ منك النقود واآلن خذ نقودك:القاضي 

 العلم نور

  مصطفى شابلو: تأليف

 

  : المشهد العام

،  غرفة هبا مكتب عليه دفاتر و كتب و أقالم و مصباح و كأس ماء و بعح األوراق

لوس و تواجهه خزانة هبا بعح تحته كرسي للج،  أسفله سلة مهمالت

 . الكتب

يفةتح كتابةا و دفةرتا و يأخةذ أوراقةا ،  (الطاولةة ) يدخل التلميذ صةاحب المكتةب 

ثم يحمل قلما بين أصابعه و يقوم بحك رأسه بواسطته بةين ،  ينظمها

 ...... الفينة و األخر 

 . يقلةةةةةب الصةةةةةفحات بحثةةةةةا عةةةةةن الواجبةةةةةات المنزليةةةةةة التةةةةةي سةةةةةيقوم هبةةةةةا

بعةد برهةة ........ . ،و ينطلة ،  اآلن وقت العمل: ا قائال يطل  تأوه

 .....يتوقف و يسهو
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ألبسة سوداء : ) فريقين بلباسين مختلفين : تظهر على الخشبة مجموعة من التالميذ 

تةةدل علةةى خصةةوم العلةةم و ألبسةةة بيضةةاء تةةدل علةةى محبةةي العلةةم و 

 6 أسةةود و 3المةةدافعين عنةةه ك العةةدد حسةةب الرغبةةة و ال تقةةل عةةن 

 (.أبيح

 (يقوم التالميذ باللون األسود أثناءالحوار بالدوران حول التلميذ)

 ....... يرتك السهرات الجميلة يف التلفاز :أسود 

 ...... إنه دائما سجين هذه الغرفة،  ليس اآلن فحسب : أسود 

 . يقضي وقته كله بين الكتب و الواجبات المدرسية،  مسكين : أسود 

 ............. ه من مسكينفعال يا ل : أسود 

ن كةةان يحةةرم نفسةةه اللعةةب مةةع أتسةةاءل ؟؟؟؟ مةةا فائةةدة كةةل هةةذا إ : أسود 

 ؟؟؟؟أقرانه

 ينتفح : أبيح 

و تسةلط اإلضةاءة ،  و يف نفس الوقت يقف جميع التالميذ اآلخةرين)

 . (عليهم الواحد تلو اآلخر

 و ما فائدة السهرات التي تقول عنها أهنا جميلة ؟؟؟؟

  ل مةةةا العيةةةب قضةةةاء الوقةةةت يف المةةةذاكرة و البحةةةث و الةةةتعلم ؟بةةة : أبيح 

المقةدر  و،  دع خصوم العلةم يقةارنون بةين الفاعةل لواجباتةه: أبيح 

 . و المضيع لها،  لمسؤولياته
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 . مةةةن اضةةةاع واجباتةةةةه و أضةةةاع كةةةل وقتةةةه يف اللعةةةةب،  مسةةةكين : أبيح 

رأيةت كثيةرين يطةأط ون رؤوسةهم أمةام األسةتاذ خجةال مةن : أبيح 

 .و يف األخير يندمون،  يحصدون أسوأ النقطيوبخون و،  علتهمف

 !!!و هل من ساعة ندم بعد فوات األوان ؟ : أبيح 

 ...... أبدا،  أبدا: المجموعة من البيح 

  و ما بالكم يف من واضب على الكسل ؟ : أبيح 

 . و الت ساعة مندم،  الرسوب طبعا: المجموعة من البيح 

 .... و بعد ؟... . ،  و نجحت.... . ،إجتهدت... .. ،ما علينا : أسود 

 (.قهقهة...) . سيأكل حلو  اإلحتفال بالنجاح..... . (مستهزءا ) : أسود 

 .ضحك و سخرية: المجموعة من السود 

 .... الكل يهن ه و يغبطه،  بل أنظروا إليه و هو مزهو بين أقرانه : أبيح 

 ..... ااألمهات تضرب به األمثال ألطفاله : أبيح 

يسةتعد لمواسةم ،  يمضي عطلته مرتاحةا،  و اآلباء يدعون له بالتوفي  : أبيح 

 ... دراسية الحقة و كله أمل

أين هو هذا األمل و المستقبل غائب عن ،  .... أمةةةةةةةةةةل ؟؟ يقول أمل : أسود 

 . تفكيره

ميةذ إلةى يعةود التل) ،  ... العلةم مسةتقبلي: و يقةول ،  يقف،  ينتفح : التلميذ 

 (.سهوه
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أنظروا إلى ما : بل أنظروا إلى كل أول ك الذين تركوا كتبهم و دفاترهم  : أسود 

 . حققوه بأوربا قبل أن يفوهتم قطار العمر

 ... جمعوا المال،  آه لقد أشبعوا جميع رغباهتم : أسود 

 . لقد اغتنوا بالفعل،  اشرتوا سيارات فاخرة : أسود 

  ماذا يفعلون ؟،  ن تركوا المدارس ها هنابل أنظروا إلى م : أبيح 

 . فلينتظروا فقط،  سيلحقون هبم إلى أوربا : أسود 

ما هي أعمارهم ؟ ماذا يعملون هناك ؟ هةل يعملةون أساسةا ؟ و هةم  : أبيح 

 . اليتقنون أي شيء حتى اللغة

 . المهم أهنم حققوا آمالهم و بنوا مستقبلهم : أسود 

لهويةة ؟ عمةن تنكةر للمبةدأ ؟ دث ؟ عمةن تةرك اعن أي مستقبل تتح : أبيح 

 . ؟ و قليل منهم الفائزونللعلم

ألم يخربوك بأهنم يف أوربا يبحثةون عةن أصةحاب العقةول النيةرة مةن  : أبيح 

 . المتعلمين لتوظيفهم

 . ما دون أول ك فيعلم ايف أعمالهمو : أبيح 

غريبا يف أوطان ،  ما هي ضمانات من يعيش بعيدا عن وطنه: لنتساءل  : أبيح 

 . الغير

 . المال هو الضمان،  المال هو الضمان : أسود 

المال بدون عقل نّير يةدبره فتنةة شةرها عظةيم علةى النةاس و األمةة و  : أبيح 

 . العالم أجمع
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ماذا لو تركنا كلنا أوطاننا ؟ أنرتكها  ": و يتساءل : ينتفح مرة أخر   : التلميذ 

 اب ؟؟؟للخراب ؟ أنرتكها موطنا لألغر

مةن سةبقوك و كلهةم عةاطلون عةةن اسةأل نفسةك مةاذا أعطةى العلةم ل : أسود 

 ؟العمل

بل أجب عمةا يفتقةده العةاطلون غيةر المتعلمةين و ال حاصةلين علةى  : أبيح 

  شهادات

اسأله كم يعاين الجاهل جراء جهلةه ؟ و تسةاءل بعةد ذلةك كةم يعةاين  : أبيح 

 . وطننا جراء الجهل

علم يوم احتاجك يف قراءة أو كتابة رسالة كةم متي غير ألم تر  يف عين : أبيح 

 من الحب للتعلم ؟

  ألم تر يف عينيه حنقا على الجهل و رغبة أكيدة يف التعلم ؟ : أبيح 

ألم يسخط يوما أحدهم أمام ناظرك على الجهل رغم فحش ثرائه ؟ و  : أبيح 

 .تمنى لو نال قسطا من العلم

البد ،  صاحب علم يرقى به بين الناس..... . المتعلم صاحب الشهادة : أبيح 

 .أن يجد عمال يف مغرب يتقدم

 .رافعة من شأنه بين األمم،  بانية للوطن،  المتعلم يبني أسرا نافعة للمجتمع: أبيح 

ال ،  الجهل يستقر يف المجتمعات استقرار المرض يف األبدان السقيمة : أبيح 

 . يفارقها إال وقد نخرها و دمرها

 .العلم ذلك الدواء الشايف المانع لكل سقوط و دمارو  :أبيح 
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أترفح النصيحة ؟ وتسةمع ..... . أرفح النصيحة،  اسمع التفاهات : أسود 

 التفاهات؟

  هل فكرت يف مستقبلك ؟ : أسود 

 . إياك و اآلخرين. ما نحن إال أهل نصح : أسود 

 هل ستهدر كل عمرك يف العلم ؟ : أسود 

 . فنفناء العمر يف العلم مدعاة للفخر،  منا يفعليا ليت كل  : أبيح 

أطلبةوا  ": كفاك بقول الرسول الكريم صةلى ايف عليةه و سةلم متبعةا  : أبيح 

 " العلم من المهد إلى اللحد

قةل هةل يسةتوي الةذين يعلمةون و الةذين ال  ": و قول ايف عز و جةل  : أبيح 

 . صدق ايف العظيم "يعلمون 

 . علم و بالعلم يكون المستقبلالمستقبل لل : أبيح 

 . و يف عمرنا هذا هو ذلك الخطأ الكبير،  التفكير يف المستقبل بكيفيتكم : أبيح 

َحةْرٌق لمراحةل الحيةاة و دمةار لةيس بعةده ،  إغتصاب مهول لطفولتنا : أبيح 

 .دمار

 ... به يرقى،  العلم مفخرة اإلنسان : أبيح 

 . نبه ترقى األمم و تسمو األوطا : أبيح 

و بغيةره تتخلةف ،  يكفينا أن كل أمورالدين و الدنيا مبنية علةى العلةم : أبيح 

 . األمم

********* 
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 : يقرتب التالميذ كلهم بيح و سود حول التلميذ يف مشهد جدال

 ............ الجهل ظالم،  العلم نور : البيح 

 .......... المال هو الضمان ‘المال هو األساس  : السود 

  (.ترفع من وتيرهتا موسيقى تسريعية إن أمكن) لحظات جدال بعد 

 . كفانا جدال،  كفانا،  كفانا: يتدخل أبيح بصوت مرتفع 

ما اخرتع ما يريحك . و ما شفي داء،  لو كان كل واحد منا بتفكيركم ما اكتشف دواء

أينكةةر عاقةل هةذا األمةةر ؟ ،  و مةا كةان هنةةاك تطةور و ال تقةدم،  اليةوم

 ...... تكلموا

 . حقا بالعلم يكون المستقبل،  صدقتم،  صدقتم : أسود 

 . فمرحى لكم،  أقنعتمونا : أسود 

 . فطوبى ألهل العلم،  ال حياة بدون علم : أسود 

 . الحمد يف اآلن قد اطمأن قلبي،  آه : التلميذ 

*********** 

 : يقف التلميذ و يتجه نحو الجمهور على الخشبة وسط المجموعتين و يقول

العلم ذلك النور األبدي الذي ليس بعده نور و الجهل ذلك الظالم الدامس الةذي 

 . لن يحس بحلكته إال الجاهلون

 . رب أعني على العلم و اجعل لي به مخرجا
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فال يستب  األمور و ال يحرق المراحل و ال ،  ليت كل واحد منا يفهم دوره يف الحياة

 . ق  األمل بالجد و العلم و العملفيتح،  يغتصب طفولته باألفكار الواهية

 .هيا جميعا...... لننشد..... جميعا من أجل العلم : أسود 

 

********** 

 

 يختتم المشهد المسرحي هبذا النشيد الذي ينشده التالميذ جماعة

 يةةةةةةةةامفخرة األمةةةةةةةةةةةةةةةم***** يةةةةةةةةا أطفةةةةةةةةال العالةةةةةةةةةةةةةةةم 

 نحةةةةةةةن طاقةةةةةةةات األزل***** نحةةةةةةةن جنةةةةةةةود المسةةةةةةةتقبل 

 وبةةةةةةةةالعلم اعتصمةةةةةةةةةةةوا***** هلمةةةةةةةةةةةةةةوا ،  ةواةةةةةةةةةةةةةهلمة

 وكةةةةةةةل جاهةةةةةةةل أيقضةةةةةةةوا***** ةوا ةةةةةةةةةةهلمةةة،  واةهلمةةةةةةةةةةة

 والخيبةةةةةةةة لغيرهمةةةةةةةةةةةو***** م ةةةةةةةةةوبى ألهةةةةةةةل العةةةةةةةةةط

 عةةةةةةةل النةةةةةةةاس يفهمةةةةةةةةةوا***** ذه إشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةارة ةةةةةةةةةةةةه

 و للجهةةةةةةةةةل انبةةةةةةةةةةةةةةةذوا***** ةةةةةةةةةةةوا تعلمةةةةةةةةةةةةةةوا ةةتعلمة

 بةةةةةالعلم يةةةةةدوم األمةةةةةةةةةل***** ةن العمةةةةةةةل م يتقةةةةةةةةةةةةةةبالعل

 بةةةةةالعلم يعةةةةةم السةةةةةةةةةالم***** الم ةةةةةةةةبةةةةةالعلم يمحةةةةةى الظ

 يةةةةةةةةةامفخرة األمةةةةةةةةةةةةةةةةم***** ةم يةةةةةةةةةا أطفةةةةةةةةةال العالةةةةةةةةةة

 أنةةةةةةةتم طاقةةةةةةةةات األزل***** أنةةةةةةةتم جنةةةةةةةود المسةةةةةةةتقبل 
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 املراجعقائمة 

 

 ملراجع العربيةا: والًاأ

 

ضة من خالل تتمية المفاهيم الحياتية لطفل الرو( 0225) عبد المعز سعيد  

رسةالة دكتةوراة جامعةة حلةوان  ،  أنشطة تعليميةة قائمةة علةى درامةا الطفةل

 . القاهرة

عالم الكتب القاهرة ،  القصة وأثرها يف تربية الطفل،  سعيد عبد المعز،  علي 

 .9ط

مسرحة المناهج كمدخل لتدريس الدراسات ( 0225)صالح الدين ،  عرفة 

 9.طالقاهرة ،  دار الشرق،  االجتماعية

أثر استخدام الدراما يف تنمية مهارة التحةدث ( 0224)صفاء ،  عبدالحليم 

 جامعة حلوان،  باللغة األنجليزية رسالة ماجستير غير منشورة

فاعلية  مدخلي حل المشكالت وتمثيل االدوار ( 0226)عبدايف ،  سليمان 

رسةالة ،  يف تنمية مهارات القةراءة الجهريةة لةد  تالميةذ الصةف الخةامس

 . حلوان،  القاهرة،  اجستيرم

دار المعارف ،  قصص األطفال نشأهتا ومقوماهتا( 0220)عربي ،  الطوخي 

 . 9ط

األدب القصصةةي مةةن منظةةور اجتمةةاعي ( 0222)محمةةد السةةيد ،  حةةالوة 

 9مؤسسة حورس الدولية األسكندرية ط،  نفسي
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الفنةةةون ،  المسةةةرح،  تعلةةةم األطفةةةال الةةةدراما( 0225)نةةةايف ،  سةةةليمان 

 األردن،  عمان،  دار صفاء،  الموسيقى،  كيليةالتش

،  الثقافيةةة،  العةةاب األطفةةال الغنائيةةة الحركيةةة( 0226)هبةةه،  عبةةد الحميةةد 

 9التمثيلية  ط،  الرتبوية،  الشعبية،  االيهامية

الطبعةة ،  فاس بةريس،  السيكودراما الرتبوية(  0295)الزركوي  مصطفى  

 .المملكة المغربية،  اكتوبر،  االولى

 ،  ترجمة كمال زاخر لطيف،  مقدمة يف دراما الطفل   ( 9189)بيرت ،  سيلد 

 مصر  –اإلسكندرية  –سلسلة علم النفس المعاصر  منشأة المعارف 

،  الدراما والمسرح يف تعليم األطفال منهج وتطبي ( 9113)حنان   ،  العناين 

 . األردن،  دار الفكر للنشر والتوزيع  عمان

دراسة تقيةيم المسةرح يف التعلةيم يف بريطانيةا وكيفيةة ،  (9185)لينا ،  التل 

  .بريطانيا –ويلز ،  رسالة ماجستير غير منشورة،  تطبيقها يف األردن

رسةالة ،  أثر استخدام اسةرتاتيجية الةتعلم باللعةب( 9113)أبو ريا  محمد  

 .األردن  –عمان ،  ماجستير

درجة فاعلية اسةتخدام  (9115)ابو غزالة محمد وابو حشيش عبد العزيز  

الةةدراما يف الرتبيةةة والتعلةةيم يف تحسةةين الممارسةةات التدريسةةية الصةةفية 

وزارة ،  المديرية العامةة للتةدريب الرتبةوي،  بحث غير منشور،  للمعلمين

 .9115، األردن  –عمان ، الرتبية والتعليم 

 مجلة،  المسرح كتقنية بيدغواجية داخل المدرسة(9118)|مادي ،  الحسن 

 .(96\90)العدد ،  الرتبية والتعليم
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مطبعةة ،  تاريخ مسرح الطفةل يف المغةرب( 9186)مصطفى ،  عبد السالم 

 .93ط،  فضالة المحمدية

الهي ةةة المصةةرية العامةةة ،  مسةةرح الطفةةل(. 9188)،  محمةةد،  ابةةو الخيةةر 

 .مصر،  القاهرة،  للكتاب

ه والحواريةة يف أثةر طريقتةي الةدراما االبداعية(. 2008)فيحةاء ،  أبو غزلةه 

استيعاب طلبة المرحلة  االساسيه للمفاهيم البي ة واتجاهاهتم نحو الب يه يف 

 .كلية العلوم الرتبويةجامعة عمان العربية للدراسات العليا،  األردن

مركز ،  الخطوط العريضة للمنهاج الفلسطيني(. 9117)ابراهيم،،  ابو لغد 

 . رام ايف،  تطوير المناهج

عمةان دار الشةروق ،  يف مسةرح االطفةال(. 9184)عبد الفتةاح،  أبو معال 

 .للنشر والتوزيع

الةدراما والمسةرح يف التعلةيم (. 2008)مصةطفى ،  لينا هيالت،  أبو مغلي 

 . األردن،  عمان،  دار الراية للنشر والتوزيع،  النظرية والتطبي 

،  لرأي العامالعالقات ألعامه والعالقات االنسانيه وا(. 1999)،  علي،  الباز 

 .أكاديمية سعد العبد يف للعلوم الكويت،  الجزء األول

نموذج لربنامج تدريبي يف تنميةة (. 0220)بوقس ،  عبدايف،  نجاة،  بوقس 

،  الدار السعودية للنشر والتوزيع،  تدريس المفاهيم العلمية بكليات  الرتبية

 .السعودية

،  دار النهضةةة العربيةةة  ،مهةةارات التةةدريس(. 1986)عبةةد الحميةةد ،  جةةابر 

 .القاهرة
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مد  فاعلية استخدام تمثيل ألدوار والصور يف (. 1996)محمد  ،  الجبلي 

رسالة ماجستير ،  تطوير مهارة التكلم  لد  طالب الصف العاشر األساسي

 .األردن،  اربد،  جامعة اليرموك،  غير منشوره

عالم ،  رأي العاماإلعالم والتواصل بالجماهير وال(. 1984)سمير ،  حسين 

 .القاهرة،  الكتب

،  المسةرح التعليمةي المصةطلح والتطبية (. 2004)كمةال الةدين ،  حسين 

 .القاهرة،  الدار المصرية  اللبنانية

التجربةةة التونسةةية يف مجةةال تةةدريس الرتبيةةة (. 0220)حيةةاة ،  الحفنةةاوي 

رتبيةة بحةث مقةدم يف المةؤتمر االول للشةبكة العربيةة لل،  المدنية والوطنية

 .االردن،  المدنية عمان

تكنولو جيا (. 0220)خالد ،  القضاة،  لطفي،  الخطيب،  نرجس،  حمدي 

 .األردن.عمان،  مكتبة افنان الدولية،  الرتبية

دار ،  طرائ  تدريس الدراسات االجتماعية(. 2006)فخري رشيد ،  خضر 

 .األردن،  عمان،  المسيرة للنشر  والتوزيع

اللغة العربية ومهاراهتا يف المستو  (. 0224)يل محمدمحمد وجم. الداية 

 .دار الكتاب الجامعي،  الجامعي لغير المتخصصين

بحث مقدم ،  المنظور العالمي للرتبية الديمقراطية(. 0220)منى ،  درويش 

 . األردن،  عمان،  نحو مفهوم عربي للرتبية المدنية

معهد ،  ية يف الكرمةالعالقات العامه واالنسان(. 0223)الدغيدي،مصطفى 

 . الشرطة الكويت
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الشركة المصرية العالميةة ،  فن العرض المسرحي(. 9116)نبيل ،  راغب 

 .للنشر والتوزيع لونجمان وبيروت مكتبة لبنان ناشرون

أثر طريقة الةدراما التعليميةة يف تحصةيل طةالب (. 2005)رانيا ،  الرشدان 

لرتبيةةةة االجتماعيةةةة الصةةةف الخةةةامس واالحتفةةةاظ  بةةةالتعليم يف مبحةةةث ا

 .رسالة ماجستير غير منشوره جامعة آل البيت،  والوطنية

طبيعةةة العلةةم وبنيةةة تطبيقةةه يف الرتبيةةة (. 9186)محمةةود ،  عةةايش،  زيتةون 

 .االردن،  عمان،  العملية،دار عمان للنشر والتوزيع

الكفةةاءات التدريسةةية لةةد  المعلمةةين (. 1986)عمةةاد ثابةةت ،  سةةمعان 

 . مصر،  جامعة سوهاج،  مجلة كلية الرتبية،  الرتبويين الرتبويين وغير

تنمية مهارات العرض الفعال لد  طالب (. 1990) عماد ثابت ،  سمعان 

 .مصر،  مجلة كلية الرتبية جامعة سوهاج،  كلية الرتبية بسوهاج

ترجمةةةةة أميلةةةةي ،  الةةةةدراما والطفةةةةل(. 2003)جةةةةرب الةةةةدين ،  سةةةةيكس 

 ..القاهرة،  عالم الكتب،  (0ط)ميخائيل،

النشاط المدرسي بمفهومة ووظائفه ومجاالت (. 2004)حسن ،  شحادتة 

 .القاهرة،  الدار المصرية اللبنانية للنشر،  (8ط)تطبيقه 

دار الفكةةر ،  (0ط)،  الةةدراما االذاعيةةه(. 2003)عبةةد الحميةةد ،  شةةكري 

 .  مصر،  القاهرة،  العربي

الطرية  ،  ئل التعليميةةالمرجةع الشةامل يف الوسةا( 2003)يحيى ،  الضاين 

 . األردن،  عمان،  للنشر والتوزيع
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المسةةةرح الرتبةةةوي وسةةةيله تربويةةةه وتعليميةةةة ( 2000)يوسةةةف ،  الضةةةاين 

 . .السعودية،  الرياض،  مكتبة الملك فهد الوطنية،  يف أدب األطفال

،  وسةةائل الحةةوار التعليميةةة إنتاجهةةا وتوظيفهةةا(. 2005)رسةةمي ،  عابةةد 

 . األردن،  عمان،  لتوزيعدار جرير للنشر وا

،  تةةةدريس التمثيةةةل(. 1980)عةةةوين ،  كرومةةةي،  اسةةةعد،  عبةةةد الةةةرازق 

 .العراق،  وزارة الرتبية والتعليم العالي

المسةةةةرح التعليمةةةةي لألطفةةةةال مسةةةةرحة (. 1993)رزق ،  عبةةةةد النبةةةةي 

 .مصر،  القاهرة،  الهي ة العامه للكتاب،  المناهج

لةةةةدراما والمسةةةةرح يف تعلةةةةيم ا(0222)حنةةةةان عبةةةةد الحميةةةةد،  العنةةةةاين 

 .عمان،دار الفكر للنشر والتوزيع( 5ط)الطفل

 الةةةةةةةةةةةةدراما (9117)حنةةةةةةةةةةةةان عبةةةةةةةةةةةةد الحميةةةةةةةةةةةةد ،  العنةةةةةةةةةةةةاين 

 ،  عمةةةةةةةةةةةان،  والمسةةةةةةةةةةةرح يف تعلةةةةةةةةةةةيم المةةةةةةةةةةةنهج والتطبيةةةةةةةةةةة 

 .دار الفكر للنشر والتوزيع

أثةةر اسةةتخدام الةةدراما كأسةةلوب تدريسةةي يف (. 1997)محمةةد ،  الغةةول 

األساسةةي لةةبعح مفةةاهيم الرتبيةةة الفنيةةة   اكتسةةاب طلبةةة الصةةف العاشةةر

،  رسةةةالة ماجسةةةتير غيةةةر منشةةةوره جامعةةةة  اليرمةةةوك،  واالحتفةةةاظ هبةةةا

 . األردن،  عمان

،  المسةةرح اإلسةةالمي روافةةده ومناهجةةه(. 1980)احمةةد شةةوقي ،  قاسةةم 

 .مصر،  القاهرة،  دار الفكر العربي
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يةةةةل يف أثةةةر طريقةةةةة التمث(. 1996)إبةةةةراهيم وكرومي،عةةةةوين ،  القةةةاعود 

تحصةةيل طةةالب الصةةف  الخةةامس واتجاهةةاهتم نحةةو البي ةةة يف مبحةةث 

مجلةةة أبحةةاث اليرمةةوك سلسةةلة العلةةوم االنسةةانيه ،  الرتبيةةة أالجتماعيةةه

 . األردن،  واالجتماعية

،  سةةةةائل التعليميةةةةةوالمرجةةةةع الشةةةةامل يف ال(. 0223)يحيةةةةى،  القبةةةةالي 

 .الطري  للنشر والتوزيع،عمان،االردن

عةةةةةالم ،  المنةةةةةاهج والمةةةةةدخل الةةةةةدرامي(.  2001)أميةةةةةر ،  القرشةةةةةي 

 . مصر،  القاهرة،  الكتب

التةةةدريس (. 1985)أحمةةةد حسةةةين سةةةليمان فارعةةةة حسةةةن ،  اللقةةةاين 

 . مصر،  القاهرة،  ،عالم الكتب،  الفعال

أثةةةر التةةةدريس باسةةةتخدام (. 2008)رشةةةيد ،  يوسةةةف،  أينةةةاز،  محمةةةود 

ادة اللغةةةة العربيةةةة الوسةةةائط المتعةةةددة يف تنميةةةة مهةةةارات التواصةةةل يف مةةة

لةةةد  طلبةةةة الصةةةف الثةةةاين األساسةةةي يف األردن رسةةةالة ماجسةةةتير غيةةةر 

 .منشوره الجامعه االردنيه

مسةةةةرحة المنةةةةاهج كمةةةةد خةةةةل (. 2004)صةةةةالح الةةةةدين ،  محمةةةةود 

،  مكتبةةةة زهةةةراء الشةةةرق،  تدريسةةةي يف مجةةةال الدراسةةةات  االجتماعيةةةة

 . مصر،  القاهرة

،  القةةاهرة،  ن اللغةةة العربيةةةتةةدريس فنةةو(. 0222)علةةي احمةةد ،  مةةدكور 

 . دار الفكر العربي
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بنةةةةةاء برنةةةةةامج تةةةةةدريبي قةةةةةائم علةةةةةى (. 2007)منيةةةةةرة ،  المصةةةةةبحين 

السةةيكودراما وقيةةاس فاعليةةة يف تنميةةة مهةةارات التفكيةةر اإلبةةداعي لةةد  

رسةةةالة دكتةةةورة ،  عينةةةة مةةةن األطفةةةال ذوي صةةةعوبات الةةةتعلم يف األردن

جامعةةة عمةةان العربيةةة ،  لعليةةاغيةةر منشةةوره كليةةة الدراسةةات الرتبويةةة ا

 .للدراسات العليا

هةةةةل للمسةةةةرح دور يف الرتبيةةةةة المجلةةةةة (. 9117)أنطةةةةوان ،  معلةةةةوف 

 . لبنان،  بيروت،  المركز الرتبوي للبحوث،  (0)العدد ،  الرتبوية

أثةةةةر اسةةةةتخدام الةةةةدراما يف تحصةةةةيل طلبةةةةة (. 2000)عمةةةةر ،  مفضةةةةي 

إلسةةةةةالمية الصةةةةةف التاسةةةةةع األساسةةةةةي لةةةةةبعح مفةةةةةاهيم الرتبيةةةةةة ا

،  جامعةةةة اليرمةةةوك،  رسةةةالة ماجسةةةتير غيةةةر منشةةةوره،  واحتفةةةاظهم هبةةةا

 .األردن،  أربد

الموضةةةوعات ،  الكتابةةةة،  المسةةةرح التعليمةةةي(. 0229)عمةةةر ،  مفضةةةي 

 . بيروت دار البحار،  النماذج

أثةةر نشةةاط الطفةةل التمثيلةةي يف الرتبيةةة رسةةالة (. 1986)محمةةد ،  ملةةص 

 .الخليج العربي

اثةةر التةةدريس باسةةتخدام الةةدراما وفةة  ( 0228)عبةةدايف،محمةةد .الناصةةر 

منحةةةى مسةةةرحة المنةةةاهج لمةةةادة قواعةةةد اللغةةةة العربيةةةه يف التحصةةةيل 

الدراسةةةي وتنميةةةة مهةةةاريت االسةةةتماع والتحةةةدث لةةةد  تالميةةةذ الصةةةف 

. السةةةادس االبتةةةدائي يف مدينةةةة القطيةةةف يف المملكةةةة العربيةةةة السةةةعودية

 .االردنيةالجامعة ،  رسالة دكتوراه غير منشورة
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الظةةةةةاهرة . التفاعةةةةةل االجتمةةةةةاعي(. 9178)احمةةةةةد حلمةةةةةي،  منيةةةةةرة 

 .المكتبية االنجلو امريكية المصرية

طرائةةةة  تةةةةدريس االجتماعيةةةةات وتطبيقاهتةةةةا (. 2004)يحيةةةةى ،  نبهةةةةان 

 . األردن،  عمان،  دار يافا للنشر  والتوزيع،  العملية

مةةةةا أضةةةةواء علةةةةى المسةةةةرح األردين ودرا(. 2002)جمةةةةال ،  نواصةةةةره 

 . األردن،  اربد،  عالم الكتاب الحديث،  الطفل

اسةةتخدام مةةدخل حرفةةة (. 2000)شةةاكر ،  سةةمير وعبةةد العظةةيم،  يةةونس 

المنةةاهج يف تحقيةة  أهةةداف وحةةدة تدريسةةية يف النحةةو لتالميةةذ الصةةف 

 .دراسات يف المناهج وطرق التدريس،  األول اإلعدادي

،  فهومهةةةةةاالسةةةةةيكودراما م( 9114)عبةةةةةد الةةةةةرحمن سةةةةةيد ،  سةةةةةليمان 

العةةةدد ،  حوليةةةة كليةةةة الرتبيةةةة جامعةةةة قطةةةر،  عناصةةةرها واسةةةتخدمها

(99) . 

طةةةرق وأسةةةاليب وأسةةةرتاتيجيات حديثةةةة يف ( 0223)أحمةةةد ،  النجةةةدي 

 .9القاهرة ط،  دار الفكر العربي،  تدريس العلوم

تنميةةة المفةةاهيم الحياتيةةة لطفةةل الروضةةة ( 0225)سةةعيد ،  علةةي موسةةى 

،  رسةةالة دكتةةوراة،  ائمةةة علةةى درامةةا الطفةةلمةةن خةةالل أنشةةطة تعليميةةة ق

 . القاهرة،  جامعة حلوان

 مسةةةةةةةةةرحة المنةةةةةةةةةاهج( 0225)صةةةةةةةةةالح الةةةةةةةةةدين ،  محمةةةةةةةةةود 

دار زهةةةةةراء الشةةةةةرق للنشةةةةةر ،  كمةةةةةدخل يف الدراسةةةةةات االجتماعيةةةةةة 

 . القاهرة،  والتوزيع



251  

 

أثةةةر اسةةةتخدام الةةةدراما يف تنميةةةة ( 0224)صةةةفاء محمةةةود ،  عبةةةدالحليم 

رسةةةالة ماجسةةةتير غيةةةر ،  العربيةةةة واألنجليزيةةةة مهةةةارة التحةةةدث باللغةةةة

 . القاهرة،  جامعة حلوان،  منشورة

فاعليةةةة مةةةدخلي حةةةل المشةةةكالت ( 0226)عبةةةدايف عبةةةده ،  سةةةليمان 

وتمثيةةةةل األدوار يف تنميةةةةة مهةةةةارات القةةةةراءة  الجهريةةةةة لةةةةد  تالميةةةةذ 

 . القاهرة،  جامعة حلوان،  رسالة ماجستير،  الصف الخامس

قصةةةةص األطفةةةةال ونشةةةةأهتا ( 0224)بةةةةد العزيةةةةز عربةةةةي ع،  الطةةةةوخي 

 . 9دار المعارف ط،  ومقوماهتا

 األدب القصصةةةةةةةي للطفةةةةةةةل ( 0222)محمةةةةةةةد السةةةةةةةيد ،  حةةةةةةةالوة 

،  9مؤسسةةةةةة حةةةةةورس الدوليةةةةةة ط،  مةةةةةن منظةةةةةور أجتمةةةةةاعي نفسةةةةةي

 . األسكندرية

المسةةةرح ،  تعلةةةيم األطفةةةال الةةةدراما( 0225)نةةةايف أحمةةةد ،  سةةةليمان 

 . 9ط،  عمان،  دار صفاء،  قىالموسي،  والفنون التشكيلية

الحركيةةة –العةةاب األطفةةال الغنائيةةة ( 0226)هبةةه محمةةد ،  عبةةد الحميةةد 

الرتبويةةة دار صةةةفاء للنشةةر والتوزيةةةع –الشةةةعبية –اإليهاميةةة –الثقافيةةة  –

 . 9عمان االردن ط–

،  األنشةةطة المتكاملةةة لطفةةل الروضةةة( 0229)رهةةام محمةةود ،  عةةاطف 

 . 9طالقاهرة ،  دار الفكر العربي
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