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 حهث التربية الشهعيةبمجمة دراسات و 

 مدرحة السشاهج بين السدرسة والسدرح السحترف    
 شيساء فتحى عبدالرادق مرمحىد.                                                        

 التخبية الشػعيةكمية  - عالـ التخبػػ قدع اإلمجرس ب      
 مرخ -جامعة الدقازيق  -    

 السمخص:

لمسدخح خرػصية شجيجة تختبط بالجانب التخبػؼ وىي خرػصية قجيسة متججدة فقج أثبتت 
الجراسات والبحػث العمسية وآراء الخبخاء مجػ قجـ تجخبة السدخح السجرسي ودوره الػاضح ومغ 

فعاؿ لسدخحة السشاىج ولكغ في إشار مختمف ىحه الفخضية انصمقت الباحثة في رصجىا لألثخ ال
بسعشى أف الباحثة حاولت أف تخصج تجخبة مدخحة السشاىج وعخضيا عمى مدارح الجولة في 
تجخبتيغ وىسا )مدخحية التاريخ يقػؿ( ومدخحية )شسػح جارية( وىسا تجخبتاف انصمق مغ العشػاف 

الت أخخػ بعيجة عغ مدخحة الخئيدي مدخحة السشيج فقط وتتذعب التجخبة إلى مجارؾ ودال
السشيج، حيث مغ الػاضح أف التجخبة ارتست في حزغ االحتخافية بجءًا مغ السؤلف أبػ العال 
الدالمػني وىػ كاتب مذيػر إلى السخخج وفخيق عسمو مغ السسثميغ السحتخفيغ، وقج عجدت 

التصػيخ وإكداب  الباحثة العجيج مغ سمبيات وايجابيات التجخبة ودافعيا الخئيدي والدعي نحػ
عسمية مدخحة السشاىج شكل عمسي وإشار رئيدي يتشاسب مع اليجؼ الخئيدي )التمسيح داخل 

مدخحة السشاىج تأثيخ إيجابي في نطخية   الفرل السجرسي( لحلظ بخزت بعس الشتائج كالتالي:
في بخزت بعس عيػب تجخبة مدخحة السشيج  التفكيخ اإلبجاعي والتخيل الجراسي لجػ الصالب.

السدخح السحتخؼ مثل :أنيا لع تدتسخ شػياًل ولع تتاح الفخصة لعخض التجخبة في شتى ربػع 
الػشغ وأيزًا مغ الػاضح أنو كاف ىشاؾ عجـ تعاوف مابيغ أقداـ السدخح السجرسي ومدارح 

 الجولة حيث لع تدتفيج التجخبة مغ ىحه األقداـ ومخخجاتيا العمسية.

 :مقدمة

إذا كػػاف السدػػخح يػػأتي فػػي مقجمػػة وسػػائل االترػػاؿ.. فيػػػ وسػػيمة فعالػػة، ومػػؤثخة فػػي الجسػػاىيخ 
"كسػػا أنػػو يعصػػي الشسػػػذج  بسػػا لػػو مػػغ خاصػػية مباشػػخة وقػيػػة .. فػػي مخاشبػػة العقػػل والػجػػجاف.. 

والسثػػل والقػػجوة بذػػكل أكثػػخ تجدػػيجًا مػػع احتفاضػػو برػػفة العسػػق والتحميػػل معػػًا فالتسثيػػل لػػيذ شػػي ًا 
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. جحابػة تسػخ (1992سوهيمم  ) عػغ محػيط الدػمػؾ بالشدػبة لمصفػل، وىػػ يسثػل قشػاة اترػاؿ" بعيػجاً 
 مغ خالؿ معصيات الثقافة والتخفيو والتأثيخ والشسػ الشفدي جسيعًا.

وىػػحا يؤكػػػج عمػػى أىسيػػػة الشذػػال السدػػػخحي "الػػػحؼ يعتسػػج عمػػػى التسثيػػل فػػػي تقػػجيع أعسػػػاؿ فشيػػػة 
تالميػح، حيػث يعػج نذػاشًا مختمفػًا عػغ التعمػيع األكػاديسي تعميسية بقرػج رفػع السدػتػػ التحرػيمي لم

فيػ يعسل عمى استثسار شاقات التالميح وخياالتيع ومعمػماتيع، فسغ خالؿ اإلعػجاد والسػخاف تػدداد 
قػػػجرات وشاقػػػات التالميػػػح عمػػػى الخمػػػق واإلبػػػجاع فػػػي إشػػػار ىػػػحا الشذػػػال السدػػػخحي السسػػػارس داخػػػل 

 (.9777)أحسج،  التعميع"السجارس وتحت إشخاؼ وزارة التخبية و 

فالسدخح السجرسي مغ أىع األنذصة السػجػدة في السجرسػة" وىػػ حجػخ الداويػة مػغ حيػث يعمػع 
)أحسػػػج،  ويخبػػػي التالميػػػح ويدػػػاعجىع عمػػػى تػػػحوؽ الفشػػػػف السختمفػػػة مػػػغ مػسػػػيقى وترػػػػيخ وتسثيػػػل

9777). 

جػػجاؿ فيػػو، فيػػع  وذلػػظ ألف السدػػخح يحػػخؾ مذػػاعخ التالميػػح وأذىػػانيع وتػػأثيخه عمػػييع واضػػح ال
يبجوف ردود فعل شجيجة حيػاؿ األعسػاؿ الجراميػة حيػث تتفاعػل عػامػل اإلبيػار السدػخحي مػع خيػاؿ 
التمسيح ومػقفػو االنػجماجي وحػاالت التعػاشف الػجرامي إلػى أف ترػل بػو إلػى قسػة الستعػة واالنفعػاؿ 

عقميًا وعاشفيًا وجساليًا  والتأثيخ بو. فالسدخح وسيط مغ الػسائط السيسة والفاعمة فى تشسية التالميح
ولغػيًا وثقافيًا. فيػ يشقل لمتالميح بمغػة محببػة إلػى نفػسػيع األفكػار والسفػاليع والاػيع بسػا يدػيع فػي 

 إثخاء السادة العمسية السقجمة في قالب درامي.

وعشجما نشطػخ إلػى السدػخح السجرسػي بسػا يذػسمو فػي تخبيػة مدػخحية البػج وأف تتدػع ىػحه الشطػخة 
"وذلػػظ ألف السدػػخح كسػػا ىػػػ معػػخوؼ أبػػػ الفشػػػف فيػػػ يجسػػع فشػػػف عجيػػجة مػػغ مػسػػيقى  الذػػسػلية،

وكتابػػػػػة وتسثيػػػػػل ولغػػػػػػة وحػػػػػػار وإضػػػػػاءة وديكػػػػػػػر، والشطػػػػػخة الذػػػػػسػلية لمتخبيػػػػػػة السدػػػػػخحية تتسيػػػػػػد 
بالخرػصػػية وىػػحه الخرػصػػية ال تشبػػع مػػغ التصػػػر االحتخافػػي، وإنسػػا تشبػػع مػػغ مشطػػػر اليػايػػة، 

شفاؿ ال محتخفيغ حتى ندتصيع التعخؼ عمػى الصاقػات اإلبجاعيػة السختمفػة وذلظ ألنشا نتعامل مع أ
 (.0222لجييع وشخؽ إنساء ىحه الصاقات مغ لغة ورسع وتذكيل" )أبػ الخيخ، 

مسػػا يؤكػػج أف اسػػتخجاـ السدػػخح السجرسػػي ال يقترػػخ عمػػى الشػػػاحي الفشيػػة الستسثمػػة فػػي إكدػػاب 
ة بيحا السجاؿ السدخحي مػغ تسثيػل وتذػكيل ومػسػيقى، التالميح العجيج مغ السيارات الفشية السختبص
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بل يستج ليذسل الشػاحي التعميسية الستسثمة في مدخحة السشاىج الجراسية وتحػيل السقخرات الجراسية 
 إلى مدخحيات حية تعخض داخل السدخح السجرسي معتسجة عمى التالميح.

لعسميػات التػػي تػجػو عشايتيػا إلػػى واسػتخجاـ السدػخح كػسػيمة تعميسيػػة يعتبػخ ذا بيسػة كبيػػخة فػي ا
تصػيخ الػسائل التعميسية، "وعمى سػبيل السثػاؿ قػج خرػز التميفديػػف اإلنجميػدؼ بخنامجػًا أسػبػعيًا 
لمسجرسيغ يػجييع إلى كيفية اسػتخجاـ السدػخح فػي التعمػيع ويعػخفيع أسػاليب تقػجيع مختمػف السشػاىج 

ىحا السشيج السسدخح بػاسصة التالميػح  الجراسية بذكل مدخحي داخل الفرل الجراسي عمى أف يشفح
أنفدػػيع ىػػػحا باإلضػػػافة إلػػػى أنػػػو صػػػجرت فػػػي إنجمتػػػخا مجمػػػة شػػػيخية متخررػػػة فػػػي نذػػػخ التالميػػػح 
مختمػػػػف التجػػػػارب فػػػػي مجػػػػاؿ مدػػػػخحة السشيػػػػاج الجراسػػػػية حيػػػػث تشذػػػػخ الشرػػػػػص الجراسػػػػية بعػػػػج 

 (. 9776خ، مدخحتيا، وتعخض اآلراء والسقتخحات والجراسات في ىحا السجاؿ الججيج" )خز

وىشا نجج أف السدخح السجرسي مغ أىع األدوات التي يسكغ أف تداىع في رعايػة قػجرات الصفػل 
اإلبجاعية باألسمػب العمسي التخبػؼ الدميع، وذلظ عمى أساس أف السدخح يقجـ لمصفػل متعػة المعػب 

يسػػا تخبػيػػة والخيػػاؿ واإلثػػارة بصخيقػػة فشيػػة دراميػػة جاذبػػة، وفػػي الػقػػت ذاتػػو يحسػػل فػػي مزػػاميشو ب
 وإندانية يكتدبيا الصفل دوف وعع وإرشاد.

فالسدػػػخح إذا يعتبػػػخ مػػػغ الػسػػػائل التعميسيػػػة والتخبػيػػػة التػػػي تػػػجخل فػػػي نصػػػاؽ التخبيػػػة الجساليػػػة 
والتخبية الخماية فزاًل عغ مدػاىستو فػي شػحح األفكػار واالىتسػاـ بتعمػيع الصفػل الػػعي الفشػي، مشػح 

سجرسػػة. فػػالفشػف الستعػػجدة التػػي يقػػجميا السدػػخح تػػػقع لػػجػ مخاحػػل تكػيشػػو األولػػى داخػػل وخػػارج ال
الصفل اإلحداس بالسبادغ الفشية األولى كسا تداىع في تشذيط عسميات الخمق واإلبجاع الفشي. فقػػة 
األداء التسثيمػػػي ومزػػػسػف العسػػػل ورىافػػػة حػػػذ الفشػػػاف السدػػػخحي والعسػػػل الفشػػػي الػػػحؼ يدػػػػد روح 

ػرات ومالبػػذ ومػػػؤثخات صػػػتية، كػػػل ىػػػحا يديػػج مػػػغ فعاليػػػة الجساعػػة والتقشيػػػات الجساليػػة مػػػغ ديكػػػ
 التأثيخ التخبػؼ والثقافي لمعسل الفشي السدخحي لمكبار والرغار عمى حج سػاء.

ومػػغ ىشػػا يسثػػل السدػػخح السجرسػػي حمقػػة الػصػػل بػػيغ السػػػاد التعميسيػػة السختمفػػة وخاصػػة المغػػة 
، وكػحلظ األنذػصة السجرسػية األخػخػ مػغ رسػع العخبية ومياراتيا االستساع والقخاءة والتعبيخ واإللقػاء

وترػيخ وتذكيالت حخكية، حيث ترب ىػحه العالقػات فػي محػػر واحػج وىػػ التمسيػح الػحؼ يعتبػخ 
قمػب العسميػة التعميسيػة، وذلػظ مػغ خػالؿ الشذػال التسثيمػي الػحؼ يقػػـ بػو التمسيػح سػػاء أكػاف نذػاشًا 

 فشيًا أو نذاشًا تعميسيًا )مدخحة السشاىج(.
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مػػػا أكجتػػػو الكثيػػػخ مػػػغ البحػػػػث والجراسػػػات العمسيػػػة، والتػػػي تعخضػػػت لسػضػػػػع السدػػػخح وىػػػحا 
السجرسػػي، حيػػث أكػػجت عمػػى نجػػاح الػػجراما التعميسيػػة السدػػخحية فػػي االرتقػػاء بالسدػػتػػ التحرػػيمي 

كحلظ استجعاء كثيخ مغ القجرات  -التعميع قبل الجامعي - لمتالميح خاصة في مخاحل التعميع العاـ
لكامشػػة لػػجػ التالميػػح مػػغ مػاىػػب فشيػػة تسثيميػػة وسػػس ية وبرػػخية تدػػاىع فػػي تذػػكيل واإلمكانػػات ا

 الفشاف الرغيخ فشيًا وتخبػيًا.

وىشػػا البػػج مػػغ اإلشػػارة إلػػى شػػيء ميػػع جػػجًا وىػػػ مدػػخحة السشػػاىج تقػػع فػػي مدػػافة فاصػػمة بػػيغ 
داتو الدمبية التػضيف السجرسي السعيػد والتػضيف الجرامي السخجػ، بيغ الكائغ والسسكغ بذتى مفخ 

 واإليجابية، والسسكشة بتصمعاتو واألمشيات الجسيمة حػلو. 

خاصة في ضل االختالؼ الػاضح مابيغ التػضيف السجرسي التقميجؼ لسدخحة السشاىج، وبػيغ 
 تجخبة مدخحة السشاىج عمى السدارح السحتخفة )خاصة مدارح الجولة( في الفتخة األخيخة.

 أهسية الدراسة:

 راسة الحالية مغ عجة اعتبارات:تتزح أىسية الج

تتزػػػح أىسيػػػة ىػػػحه الجراسػػػة مػػػغ أىسيػػػة السدػػػخح ومسارسػػػة الشذػػػال السدػػػخحي داخػػػل السجرسػػػة" 
فسسارسػػة األشفػػاؿ لمتسثيػػل يخفػػع مدػػتػػ تػػحوقيع لمسدػػخح والفشػػػف كسػػا يكدػػبيع ميػػارات ججيػػجة فػػي 

بػػػػذ والسكيػػػػاج مجػػػاؿ السدػػػػخح، مثػػػػل التعػػػخؼ عمػػػػى السػضػػػػػعات الستعمقػػػػة برػػػشع الػػػػجيكػر والسال
واإلضاءة، كسا يداعج عمى إكداب األشفاؿ صفات مشذػدة واتخاذ مػاقف اجتساعية مثل التعاوف 

)الذػػػاروني،  والثقػػػة بػػػالشفذ والػػػتخمز مػػػغ الذػػػعػر الحػػػاد بالػػػحات مػػػع تشسيػػػة الذػػػعػر بالسدػػػ ػلية"
9755). 

واإلثػػارة وتذػػغيل والكذػػف عػػغ أىسيػػة اسػػتخجاـ الػػجراما فػػي العسميػػة التعميسيػػة بسػػا يحقػػق الستعػػة 
الخياؿ. مغ خالؿ التذػيق والحخكة واإلثارة والحياة السجػجدة التػي تشقػل السعمػمػات والخبػخات التػي 

 يكتدبيا التمسيح مغ الدشة، وحخكات شخػص العسل السدخحي.

اإلعالء مغ شأف اإلبجاع العمسي عبخ استخجاـ السدخح فػي التحرػيل الجراسػي ومالػو مػغ أثػخ 
 عس الخرائز األساسية لإلبجاع مثل:فعاؿ في تعسيق ب

 الصالقة: حيث القجرة عمى إتقاف األفكار المفطية واألدائية.
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 حهث التربية الشهعيةبمجمة دراسات و 

 السخونة: حيث القجرة عمى تغيخ الحالة الحىشية لمصالب حدب تغيخ السػقف

األصػػالة: الحػػث عمػػى التسيػػد فػػي التفكيػػخ والقػػجرة إلػػى الشفػػاذ إلػػى مػػا وراء السباشػػخ والسػػألػؼ فػػي 
 حيث التحريل بأحجث الصخؽ وأسيميا. الجرس العمسي

 مذكمة الدراسة:

 تتسحػر مذكمة الجراسة في التداؤالت التالية:

إلػػى أؼ مػػجػ يتحقػػق الغػػخض السصمػػػب مػػغ مدػػخحة السشػػاىج فػػي عػػخوض السدػػخح السحتػػخؼ  -
 عمى مدارح الجولة؟

إلػػى أؼ مػػجػ اختمفػػت وتحققػػت أىػػجاؼ مدػػخحة السػػشيج مػػابيغ السدػػخحة فػػي الفرػػل السجرسػػي  -
 والسدخحة عمى خذبة السدخح السحتخؼ؟

 مشهج الدراسة:

تعتسػػػج الباحثػػػة عمػػػى السػػػشيج الػصػػػفي التحميمػػػػي لخصػػػج السحتػػػػػ التػػػػضيفي لتجخبػػػة مدػػػػخحة 
 السشاىج بيغ السجرسة والسدخح السحتخؼ.

التحميمػػػي أكثػػػخ مشػػػاىج البحػػػث التخبػػػػؼ مالئسػػػة لمػاقػػػع التخبػػػػؼ  يحيػػػث يعػػػج السػػػشيج الػصػػػف
إلػػػى الصبيعػػة الستسيػػػدة لمطػػػاىخ االجتساعيػػػة والتخبػيػػة إذ تدتعرػػػى ىػػػحه  وخرائرػػو وذلػػػظ يخجػػع

الطػاىخ عمى الزبط والاياس، ليحا تعػحر التجخيػب وحقػق البحػث الػصػفي درجػة أكبػخ مػغ الشسػػ 
والتصػػػر وىػػػ الخصػػػة األولػػى نحػػػ تحقيػػق الفيػػع الرػػحيح ليػػحا الػاقػػع، إذ مػػغ خاللػػو وعػػغ شخيقػػو 

د ىػػحا الػاقػػع محػػجدة عمػػى الخخيصػػة ترػػف وترػػػر بكػػل دقػػة كافػػة نػػتسكغ مػػغ اإلحاشػػة بكػػل أبعػػا
ضػاىخه وسساتو.. وبيحه الصخيقة نكػف قج وضعشا األساس ألية محاولة تدتيجؼ تصػػيخ وتغييػخ و 

 .(9776)عبجالعاؿ،  تخصيط ىحا الػاقع مغ أجل بمػغ غايات مخغػبة ومصمػبة"

وىشا يعخؼ البحث الػصفي بأنو "استقراء يشرب عمى ضاىخة مغ الطػاىخ التخبػية كسا ىي 
قائسػػة فػػي الحاضػػخ بقرػػج تذخيرػػيا وكذػػف جػانبيػػا وتحجيػػج العالقػػات بػػيغ عشاصػػخىا أو بيشيػػا 

 (.9776)عبجالعاؿ، وبيغ ضػاىخ تخبػية أخخػ" 
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 حهث التربية الشهعيةبمجمة دراسات و 

 أهداف الدراسة:

مدػػخح السشػػاىج فػػي تصػػػيخ الفكػػخ اإلبػػجاعي لػػجػ التعػػخؼ عمػػى تػػأثيخ المعػػب التسثيمػػي فػػي إشػػار  -
 الصالب.

تعج مدخحة السشاىج مغ األنذصة التي يسارسيا الصالػب مػغ أجػل الحرػػؿ عمػى الستعػة وأيزػًا  -
 الحرػؿ عمى الكثيخ مغ السعارؼ والسعمػمات التي تخز التحريل الجراسي.

اكخة والتفكيػخ والتخيػل واألدوات إثػارة داف يػة الصالػب لمعسػل وتشسيػة اسػتعجاده لمػتعمع عبػخ نسػػ الػح -
 والبعج عغ فكخة التمقيغ بسفخداتيا الجامجة القجيسة.

التشفػػػيذ عػػػغ االنفعػػػاالت السكبػتػػػة لػػػجػ بعػػػس التالميػػػح وتخمػػػييع عػػػغ اآلثػػػار الدػػػمبية، وتػجػػػو  -
 الصاقات لجػ تعمع الجرس والتحريل الجراسي عبخ ىحا الذكل الجرامي العمسي

 :مرظمحات 

 : شاهجمرظمح مدرحة الس

 التعريف الشظري:

تعخؼ مدخحة السشػاىج بأنيػا وضػع السػادة التعميسيػة فػي إشػار مدػخحي باعتبػار أف السدػخحية 
 وسيمة تعميسية ىامة، تخاشب أكثخ مغ حاسة ويكػف الصالب فييا إيجابيًا مذاركة ومذاىجة.

 التعريف اإلجرائي:

لمسخاحػػػل الجراسػػػية الستعػػػجدة إلػػػى يقرػػػج بيػػػا فػػػي الجراسػػػة الحاليػػػة تحػيػػػل السقػػػخرات الجراسػػػية 
مدخحيات حية عمى خذبة السدخح السجرسي أو داخل الفرل الجراسػي، باشػتخاؾ التالميػح أنفدػيع، 
وتحت إشخاؼ مجرس السادة مع أخرائي السدخح السجرسي، مػع مخاعػاة القػاعػج الفشيػة عشػج تحػيػل 

حتخافيػػة لػػى عػػخض التجخبػػة االالسقػػخرات الجراسػػية ومدػػخحتيا إلػػى مدػػخحيات تعميسيػػة، باإلضػػافة إ
شسػػػػح جاريػػػة( فػػػي ضػػػل  –لسدػػػخحة السشػػػاىج عمػػػى مدػػػخح الجولػػػة فػػػي مدػػػخحيتي )التػػػاريخ يقػػػػؿ 

 البخوتػكػؿ التعاوني ما بيغ وزارتي التخبية والتعميع والثقافة.
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 حهث التربية الشهعيةبمجمة دراسات و 

كسا تتعجد وتتشػع رؤػ وتعخيفات الباحثيغ حػؿ مدخحة السشيج ويعػد ىحا التعجد في األساس 
تػضيف ذاتو ومغ ثع اليجؼ لحلظ وججت الباحثة نفديا مجفػعة إلى أف تبجأ ىحه الختالؼ ال

 الجراسة بتفشيج العجيج مغ السرصمحات ذات الجالالت السختمفة

فعمى حج قػؿ أحج الباحثيغ إف مرصمح مدخحة السشاىج مرصمح "عمق بالتخبية مغ زماف 
الػزارة نفديا تدسى وزارة السعارؼ وكاف التمقيغ عشجما كانت األىجاؼ السعخفية ىي العميا وكانت 

السشيج يعشي الكتاب وكانت مدخحة السشاىج تعشي مدخحة الجروس التي يحتػييا الكتاب/السشيج 
وكاف األستاذ ىػ السخسل وكاف الصالب ىػ الستمقي وكاف التمقيغ ىػ سيج السػقف، لكغ اآلف 

ي اتدع ليذسل كل الخبخات الحياتية" تبجؿ كل شيء فالسشيج ىػ زماف التحػؿ إلى التعمع الحات
 (.0229)ىاللي، 

فسدخحة السشاىج في أبدط تعخيفيا، تعشي وضع السادة الجراسية في إشار مدخحي ويجب أف 
نفخؽ بيغ السدخح السجرسي، والسدخح الحؼ يقػـ بسدخحة السشاىج، فالسدخح السجرسي "يقػـ فيو 

 –ليذ بالزخورة قائسة عمى مشيج دراسي  –فخؽ مغ تالميح السجارس بتقجيع أعساؿ مدخحية 
وتتفاوت ىحه األعساؿ في درجة إشخاؼ الخاشجيغ عمييا  –لجسيػر يتكػف مغ زمالئيع وأساتحتيع 

ولكشيا تعتسج أساسًا عمى إشباع ىػاية التسثيل وتشصبق أساسًا عمى جس يات التسثيل ونػادؼ 
عاشف مع جس ية التسثيل أو جسيػر التسثيل التي تعخض أعساليا السدخحية لجسيػر معخوؼ يت

عخيس مغ تالميح السجرسة والسجرسيغ وأولياء األمػر، وقج ييتع بعس أىالي الحي والسد ػليغ 
 (.0292)إسساعيل، بحزػر حفل التسثيل السجرسي" 

أما مدخحة السشاىج فتعتسج أساسًا عمى السػاد الجراسية وتؤدؼ السدخحية في مكاف مشاسب، 
 ػف ىحا السكاف خذبة السدخح بالسعشى السفيػـ.وال يذتخل أف يك

كسا أف مدخحة السشياج "ما ىي إال شخيقة قجيسة متججدة في نفذ الػقت إزالة الجفاؼ 
والجسػد مغ السادة العمسية عبخ إخزاعيا لمتسثيل في قالب مدخحى سمذ، يحػؿ الكمسات إلى 

إشار مغ الستعة ال يسكغ االستغشاء مػاقف تسثيمية تجسع مابيغ اليجؼ التعميسى والتخبػػ داخل 
، كي ال تفقج الذكل والسزسػف الجرامي فيػ أساس أؼ عسل مدخحي سػاء )سعيج، بجوف(عشو" 

 كاف بيجؼ تعميسي أو تخفييي.
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 حهث التربية الشهعيةبمجمة دراسات و 

وفي تعخيف آخخ لسدخحة السشاىج ىي "إحياء السػاد العمسية وتجديجىا في صػرة مسدخحة 
لتخخج مغ جسػد الحخوؼ السكتػبة عمى صفحات تعتسج عمى شخريات تشبس بالحخكة والحياة 

الكتب وقج اعتخفت مبادغ التخبية الحجيثة بػجاىتيا وبياميا عمى أسذ نفدية وتخبػية وىي مغ 
خيخ الػسائل التعميسية والتخبػية خاصة في السخحمة االبتجائية وتختمف السػاد الجراسية في مجػ 

 .(9771)شػقي، رة تكػف أكثخ قابمية لمسدخحة" شػاعيتيا لمسدخحية فالسػاد التي تشجرج تحت ق

كسا نجج أف ىشاؾ آراء متفقة حػؿ فاعميات مدخحة السشاىج ودورىا في العسمية التعميسية، 
وليحا الجور العطيع تػجو مدخح الجولة كسؤسدة فشية ليا إمكانياتيا السادية، إلى تبشي ىحا الجور 

جيع العجيج مغ مدخحيات لسشاىج دراسية مقخرة عمى أيزًا إلى جانب األجيدة التعميسية، وتع تق
الصالب في مخاحميع التعميسية السختمفة، مشيا السشاىج الجيشية والفمدفية واألدبية والتاريخية، تشاوليا 
السؤلفػف كسزاميغ ألعساؿ مدخحية تع عخضيا عمى مدخح الجولة، ومغ ىحه العخوض مدخحية 

حدغ الجسل، ومدخحية ) يقػؿ التاريخ( لمسؤلف أبػ العال )شسػح جارية( لمسؤلف إبخاليع دمحم 
 الدالمػني.

كسا يخػ التخبػيػف أف تحػيل السشاىج الجراسية مغ سياقيا الجامج التقخيخؼ السباشخ إلى بشية 
جسالية ناشقة متحخكة في قالب مدخحي مذػؽ، مع إعصاء الصالب فخصة السذاركة والتػاصل 

العمسي ليحه السػاد السسدخحة، فالكمسة السؤداة تسثياًل والسعايذة  سيديج مغ قجرتيع عمى التحريل
ليا في مجتسع األشفاؿ تقػؼ الخابصة بيشيا وبيغ معشاىا لغػيًا، كسا تيدخ عمى الصالب الفيع 
واالستيعاب بديػلة التحكخ الشابعة مغ الذكل الجرامي السستدج بيغ السعمػمة السدسػعة والستعة 

وىحا بال شظ لو السخدود اإليجابي عمى الصالب في إكدابيع العسمية التعميسية" البرخية الجسالية، 
 (.0225)يػسف، 

فتأثيخ العخض السدخحي ال يعادلو تأثيخ في مؤسدة أخخػ "فشية أو تعميسية في نفػس 
األشفاؿ وإف ما يتعمسو الصفل وما يتػفخ لو مغ معخفة مقخونة بالستعة أثشاء معايذة التجخبة 

ة يبقى أثخه في نفدو مراحبًا لو في رحمة حياتو شػياًل، بعكذ ما قج يتعمسو في قاعة السدخحي
 (.9773)خسيذ، الجرس بالتمقيغ والحفع فدخعاف ما قج يمقى في شي الشدياف" 

"فسدخحة السشاىج نالت العجيج مغ السػاد العمسية والخياضية وتع معالجة محتػاىا دراميًا 
سذ الفشية التي يخزع ليا أؼ عسل مدخحي، وىحا ما يتع بالفعل مغ وتقجيسيا لمسدخحة شبقًا لأل
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 حهث التربية الشهعيةبمجمة دراسات و 

خالؿ تجريب كػادر مغ خخيجي كميات التخبية الشػعية ش بة السدخح في ورش فشية لسدخحة 
السشاىج وقج تشاولػا مدخحة مػضػعات ىامة مثل: "نطخية فيثاغػرث" و"الجياز التشفدي" 

 خىع".و"الفيخوسات" و "أنػاع التخبة" ... وغي

وتتشػع اآلراء باختالؼ الثقافات فالخائج اإلذاعي والسدخحي عبجالسجيج شكخؼ يقجـ رؤيتو 
قائاًل: "نحغ في السدخح التعميسي ال نقػـ بسدخحة السػاد األدبية فقط بل نقػـ بسدخحة السػاد 

ي وإجخاء العمسية والخياضية أيزًا، وىكحا يكتدب الصالب السعخفة العمسية وأسمػب التفكيخ العمس
التجارب وكيفية الػصػؿ إلى نتائج، إلى جانب اإلحاشة بالسادة الجراسية ذاتيا، وإف السشيج 
الجراسي زاخخ بالسػضػعات القابمة لمسدخحة بذكل فعاؿ وناجح مشيا مػضػع "الصفػ" و"نطخية 

 .(0222)شكخؼ،  أرشسيجس" و"إسحاؽ نيػتغ"

وفشيًا لسدخحة السشاىج، وىي "أف مدخحة السشاىج ومغ اآلراء التي نتفق أيزًا معيا تعميسيًا 
ىػ إعادة الشطخ في السادة الجراسية ومحتػاىا، ونزيف إلييا ما يداعج عمى تفديخ الغامس 
مشيا، كسا تخخج مغ حيد السػقف التعميسي في التجريذ إلى مػاقف حياتية أكثخ خبخة وفائجة، 

الجراسية بأفكارىا إلى مػاقف حياتية لتفديخىا بذكل  ويتع ذلظ اعتسادًا عمى نقل السادة التعميسية أو
غيخ مباشخ مغ خالؿ ربصيا بخبخات وضيفية مغ الحياة تيدخ مغ فيسيا، وبحلظ تكػف وسيمة 

 .(0223)حديغ،  تعميسية وليذ شخيقة مغ شخؽ التجريذ"

سي لقج كثخت اآلراء والجراسات التخبػية والشفدية حػؿ مدخحة السشاىج في التحريل العم
لصالب السجارس مؤكجيغ أىسية ىحا الشذال الحؼ سيخفع عغ الصالب معاناة التعميع مغ الحفع 
والتمقيغ وأيزًا مغ الثػاب والعقاب في العسمية التعميسية، بل إنو سيتمقى مشاىجو التعميسية بأسمػب 

ؿ يجمب لمصالب اكتداب السعمػمة بفيع واستيعاب في متعة وججانية وروحية، وذلظ مغ خال
مذاركتو الفعمية في السعايذة لألدوار سػاء عمى مدتػػ الجراما في الفرل أو السدخحية عمى 

 خذبة مدخح السجرسة أو عمى مدخح الجولة.

 السدرح التعميسي:

ىػ"مجسػعة الشذال السدخحي بالسجارس التي تقجـ فييا فخقة السجرسة أعسااًل مدخحية 
لياء أمػرىع وىي تعتسج أساسًا عمى إشباع اليػايات لجسيػر يتكػف مغ زمالئيع وأساتحتيع وأو 
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أبه الخير  ) السختمفة، الخسع والسػسيقى .. كل ذلظ تحت إشخاؼ مجرس التخبية السدخحية"
1984). 

 السدرح السدرسي:

ىػ لػف مغ ألػاف الشذال "الحؼ يؤديو الصالب في مجارسيع تحت إشخاؼ معمسييع داخل 
السدخح السجرسي وعمى خذبتو.. أو خارج الرالة في حجيقة الفرل أو خارج الفرل في صالة 

السجرسة أو ساحتيا، وإذا كاف السدخح السجرسي يقتخب كثيخًا مغ السدخح باعتباره فشًا مغ الفشػف 
األساسية التي عخفيا ومارسيا اإلنداف مشح العيػد القجيسة إال أف السدخح السجرسي يحتفع بفمدفة 

 .(9770)خزخ،  بيعتو ووضيفتو األساسية"و أىجاؼ خاصة تتشاسب مع ش

 مدرح الظفل :

 تعجد بدبب أو لجيشا عسخه حجاثة إلى ىحا الباحثيغ، ويخجع بيغ الصفل مدخح تعخيفات تعجدت
 أو السحتخفيغ السسثميغ عخوض "بأنو األشفاؿ مدخح مرصمح أكدفػرد قامػس أشكالو، وقج حجد

 يذتسل أنو عمى صخاحة ويؤكج لحلظ، معجة صاالت في أـ السدارح في كانت سػاء لمرغار اليػاة 
 بالسدخح ندسيو أف يسكغ فيسا تعميسية، كأداة  لمجراما الحجيث االستخجاـ أو السدخحى الشذال عمى

 .(0222)أكدفػرد،  التخبػػ"

 :بأنو األشفاؿ مدخح حسادة بخاليعإ ويعخؼ

 خريراً  وأخخجت كتبت تسثيمية عخوض لتقجيع مدخحياً  السييأ السكاف ىػ األشفاؿ "مدخح
 كمييسا مغ خميط أو الخاشجيغ أو األشفاؿ مغ كميع الالعبػف  يكػف  وقج :األشفاؿ مغ لمسذاىجيغ
 أنتجت الحيغ األشفاؿ مغ الشطارة جسيػر ىػ التخريز في األساس فالسعػؿ ىحا معًا. وعمى

 .(9763)حساده، " وإخخاجا نراً  السدخحية العسمية ألجميع ليع

 أو العخائذ أو صغار أو البذخػ كبار السدخح بأنو "الصفل مدخح شكخػ  السجيج عبج ويعخؼ
 أىجاؼ تحقيق بيجؼ االشفاؿ، أجل ومغ االشفاؿ عمى تعخض لكى أعسالو يقجـ السذتخؾ، الحػ

 . (0222)شكخؼ،  "ججيج جيل خمق عمى وتخبػية، تداعج تخفييية، وتثايفية، وأخالبية، وسمػكية

 والعقمية والجدجية والتخبػية والشفدية العسخية نػاحيو مختمف في الصفل عالع دراسة إف
 السادة وفي السدخحى العخض في شجيج خمل إلى غيابو يؤدػ أف ما يسكغ وىػ واالجتساعية،
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 لع اليـػ الصفل بسدخح االىتساـ وأف خاصة إنكاره، اليسكغ أمخ وىػ لمصفل، يقجماف المحيغ والفكخ
 كزخورة، تقخيباً  مكاف كل في األشفاؿ مدخح اليـػ . يبجو..اإلثبات مغ مديج إلى حاجة في يعج

 األقل عمى أو وجػده، أف ىػ األمخ في ماييع متخالفة، وأحياناً  متبايشة غايات ذات ضخورة لكشيا
 فعمى. كػاقع بيا االعتخاؼ جخػ  نػعيتو،

 في وىػ الصفل أجل مغ أساساً  يقـػ الحػ السدخح ىػ الصفل مدخح أف ندتشتج سبق ومسا
 والتي الكثيخة السعخفية رغباتو ويػائع ميػلو يدايخ أف ويجب والثقافي الجدجػ بشائو مخاحل أىع

 جشب إلى جشباً  تديخ عالية أخالبية أىجاؼ لتحقيق يدعى وىػ العسخية مخاحمو باختالؼ تختمف
 والتخويحية.  الفشية الستعة مع

 مدرح الظفل والسدرح السدرسي:

ىحا الحؼ نتحجث عشو يختمف عغ السدخح السجرسي الحؼ يختبط بالسجرسة ومدخح الصفل 
ومقخراتيا ومشاىجيا، مكانًا وزمانًا ومػضػعًا، وأشخاصو الحيغ يقجمػف العخض فيو، ىع غالبًا مغ 

 تالميح السجرسة.

فيػ وسيمة تعميسية بالجرجة األولى وىػ "أشبو بسختبخ تجارب أو معخض لشذاشات التالميح، 
دء مغ باية جػانب السشيج السجرسي، وييجؼ إلى أغخاض تخبػية: مشيا الكذف عغ قجرات وىػ ج

التالميح، وتصػيخىا، وغخس العسل الجساعي التعاوني في نفػسيع، وتشسية ميػؿ التالميح، 
، وإذا كانت بعس (9755)الييتي،  واالستخجاـ السثسخ ألوقات فخاغيع، وخجمة العسمية التعميسية"

لخرائز مذتخكة بيغ مدخح الصفل والسدخح السجرسي، فإف ذلظ يعشي "أف مدخح الػضائف وا
الصفل عاـ والسدخح السجرسي خاص، فسدخح الصفل يقجمو غالبًا مسثمػف محتخفػف، وقج يذتخؾ 
في تقجيسو أشفاؿ وتالميح، وتقجـ عخوضو في مدخح خاص، وقج يشتقل أحيانًا إلى السجرسة في 

الصفل برفة عامة بتقجيع القزايا اإلندانية واالجتساعية، التي  عخوض خاصة، وتيتع مدخحية
تيع الصفل برفة خاصة، لكغ مدخح األشفاؿ يشفخد بإعالئو مغ شأف الايسة الفشية الجسالية 
األدبية، والقزية اإلندانية، والايسة األخالبية، وتشسية ثقافة الصفل برفة عامة، شخيصة أف يكػف 

ؾ الصفل فكخًا وبشاء، ولغة وممبيًا الىتساماتو، ومذبعًا لحاجاتو، كل ما سبق في مدتػػ إدرا
 .(9771)أبػ الخضا،  ومتراًل بخبخاتو"
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 المعب الدرامي:

أكجت الكثيخ مغ البحػث والجراسات الشفدية واالجتساعية أف المعب ىػ األساس الػضيفي 
األولى، فالمعب مغ أبخز لعالع الصفػلة والػسيمة الخئيدية لتذكيل شخرية الصفل في سشػاتو 

السقػمات التخبػية في سشػات الصفػلة والػسيمة الخئيدية لتذكيل شخرية الصفل في سشػاتو 
األولى، والتي اعتبخ القػة التكػيشية والخكيدة الشفدية لبشاء الصفل في مخاحمو الستعاببة، ورغع ذلظ 

 فإنيا ال تجرؾ بػعي في كثيخ مغ األحياف.

ثيخ مغ الخبخات والسعارؼ مغ خالؿ ل بو وقزاء وقت فخاغو، فسغ خالؿ "فالصفل يتعمع الك
المعب بالعخائذ الػربية والسك بات السمػنة والمعب األخخػ يكتدب الصفل معارؼ وأفكار ججيجة 
عغ شبيعة المعب ودورىا في حياة اإلنداف، كسا أف القرز والفكاىات والفػازيخ يسكغ أف 

ية، وكحلظ مغ خالؿ الفغ والسػسيقى واليػايات الخياضية، يسكغ تغخس وتشسي فيو السيػؿ األدب
تعميع الصفل شخؽ التعبيخ عغ الحات واكتداب الايع االجتساعية، لحا فالشذاشات التخويحية تداىع 

 (.9760)دروير وآخخوف، في تشسية جػانب الذخرية اإلندانية" 

يع اإلمكانات والفخص لمعب "وقج أثبتت التجارب واألبحاث أف األشفاؿ الحيغ تكػف لجي
باأللعاب تشسػ عقػليع نسػًا أكثخ وأسخع مغ نطخائيع الحيغ ال تتاح ليع تمظ الفخص واإلمكانات. 
ومغ ىشا كانت أىسية المعب بالشدبة لألشفاؿ كأنو مخآة تعكذ خرائز سمػؾ الصفل ومكػنات 

 (.9752)ميمخ، شخريتو" 

الرغار فيػػ كػحلظ بالشدػبة لعػالع الكبػار، فسػغ خػالؿ وكسا أف لمعب فػائج كبيخة بالشدبة لعالع 
لعب الرغار يتفيع الكبار األشفاؿ ويجخمػف عالسيع السسيد، ويكتذفػف مػاىػب األشفػاؿ وقػجراتيع 

 وابتكاراتيع مبكخًا ومغ ثع يتعيجونيا بالخعاية.

بل ىػ فالمعب عشج الصفل ليذ عبثًا بل ىػ إبجاع واستكذاؼ، وأكثخ مغ مجخد تخويح وتخفيو 
 مختبط ارتباشًا وثيقًا بجسيع نػاحي الشسػ التي يسخ بيا الصفل في مخاحمو العسخية السختمفة.

"فالصفػػػل يقػػػػـ بعسميػػػات معخفيػػػة عمػػػى نصػػػاؽ واسػػػع أثشػػػاء ل بػػػو، وذلػػػظ مػػػغ خػػػالؿ اسػػػتصالع 
واستكذاؼ األلعاب الججيجة، كسا أنو يدتجعي الرػر الحىشية التػي تسثػل أحػجاث وأشػياء سػبق أف 

في خبخاتو الدابقة، وذلظ يحجث عشجما يقـػ األشفاؿ بتقميػج الكبػار فػي سػمػكيع وترػخفاتيع،  مخت
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وىػػ فػي ذلػظ كمػػو يػجرؾ ويتػحكخ ويترػػر ويفكػػخ، فيػػ إذف يقػػـ بشذػال معخفػػي واضػح لػو تسامػػًا، 
يم بو معبخًا عشو بشذال لغػؼ يدتخجـ فيو مياراتو المغػية التي أتقشيا، ومعبخًا عغ انفعاالتو تجاه ما

 (.9764)إسساعيل، مغ أدوار وبيغ أشياء ىي رمػز أللعاب مختمفة" 

وىشا يسثل الشذال الجرامي مخحمة في نسػ ألعاب الصفل حيث يقػـػ بتسثيػل األشػياء، والسػاقػف 
واألشػػػػخاص والتعامػػػػل معيػػػػع كسػػػػا لػػػػػ كانػػػػت مػاقػػػػف حايايػػػػة باسػػػػتخجاـ أقرػػػػى شاقػػػػات الخيػػػػاؿ 

ي نػػػػع مػػػغ الشذػػػال يدػػػتصيع األشفػػػاؿ مػػػغ خاللػػػو أف يعبػػػخوا عػػػغ واإلبػػػجاع،" فالػػػجراما اإلبجاعيػػػة ىػػػ
دوافعيػػع فػػي تمقائيػػة مبجعػػة ومػحيػػة تقػػػدىع إلػػى اسػػتخجاـ تفكيػػخىع وخيػػاليع وخبػػخاتيع االجتساعيػػة 
لمعسل في خمية إنتاجية مػحجة، فالصفل السبتكخ يتسيد بجرجة كبيخة مغ الجاف ية، ىحه الجاف ية ىي 

سبتكػخ فػي السخػاشخة فػي مجػاالت ججيػجة غيػخ مصخوحػة، وىشػا تطيػخ السد ػلة عػغ رغبػة الصفػل ال
لجيػػػو اسػػػتعجادات االبتكػػػار واإلنذػػػاء واإلتيػػػاف بحمػػػػؿ ججيػػػجة وأفكػػػار جسيمػػػة لسػػػا يعػػػخض عميػػػو مػػػغ 

 (.9742)عبجالغفار، مذكالت حتى ولػ كانت أفكار غيخ ججيجة عمى السجتسع" 

إلػػى الصفػل، فيػػ يقزػػي معطػع وقتػػو وعمػى ذلػظ يعتبػػخ المعػب التخيمػي مػػغ األنذػصة السحببػة 
في ىحا المػف مغ المعب وخاصة أف معطع األشفػاؿ يتػىسػػف األشػياء بصاقػة خياليػة خالقػة تخمػق 
نذاشًا اجتساعيًا انفعاليًا، عشجما يتػىع الصفل نفدو مغ الكبار ويمعب دور األب أو األـ مع الجمي 

حؼ يجعل مشيا حرانًا فالصفل يعتسج ىشا أو دور الدائق مع الكخسي أو دور الفارس مع العرا ال
 عمى التعبيخ الخمدؼ لألشياء أؼ تحػيل الساديات الصبي ية إلى رمػز.

أؼ أف المعب اإلييامي: يعشي التحػؿ مغ الشذال الػضيفي العسمي إلى الشذال الترػرؼ، أؼ 
ي فػي جسيػع السخاحػل مغ األفعاؿ إلى األفكار، وعمى ذلظ فيػ يختبط ارتباشػًا وثيقػًا بالشذػال الػجرام

العسخية السجرسػية )السدػخح التعميسػي(. وكػحا فػإف الدػساح ليػحا المػػف مػغ المعػب أف يددىػخ ويشسػػ، 
إنسػػا يقػػجـ لمصفػػل فخصػػة ىائمػػة لكػػي تشسػػػ قجراتػػو السعخفيػػة، وفػػي ىػػحا التصػػػر مػػغ المعػػب التسثيمػػي 

خًا عػػغ مذػػاعخه الجاخميػػة، )الػػجرامي( يقػػـػ الصفػػل بإبػػجاع الذخرػػيات والسػاقػػف التػػي يجػػج فييػػا تعبيػػ
وذلظ بشاءًا عمى خبخاتو الحاتية كإشار مخجعي، يبتجع الصفل ندختو الخاصة مغ شخرية األـ أو 

 األب، ومغ خالؿ تمظ الذخريات يعبخ الصفل عغ مػقفو مغ األسخة كسا يخاه.

ة ويقػػػـػ المعػػػب وخاصػػػة المعػػػب التسثيمػػػي )الػػػجرامي( بػضػػػائف ميسػػػة، تػػػختبط بالعسميػػػة الجراميػػػ
 -السجرسية وىي:
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يييػػا المعػػب فخصػػة فخيػػجة لمتحػػخر مػػغ الػاقػػع السمػػيء بااللتدامػػات والقيػػػد واإلحبػػال، والقػاعػػج  (9
واألوامػػخ والشػػػاىي، لي ػػير الصفػػل أحػػجاثًا كػػاف يخغػػب فػػي أف تحػػجث لػػو ولكشيػػا لػػع تحػػجث، أو 

 يعجؿ مغ أحجاث وقعت لو بذكل معيغ وكاف يخغب في أف تحجث لو بذكل آخخ.

بيػاـ المعػب بتشسيػة السيػارات الحخكيػة والسعخفيػة لمصفػل، فإنػو "يخمػق الفخصػة لمػتخمز وبجانب  (0
مػػػغ الرػػػخاعات التػػػي يعانييػػػا. فيػػػػ يدػػػاعج عمػػػى تذػػػكيل مػاقػػػف تعميسيػػػة عالجيػػػة يسكػػػغ أف 

 (.9764)إسساعيل،  يكتدب فييا ميارات سمػكية ججيجة تداعجه عمى إعادة التكيف"

دوار، ففػػي المعػػب اإلييػػامي يقػػـػ الصفػػل بػػأدوار التدػػمط يعصػػي المعػػب الصفػػل الفخصػػة لمعػػب األ (1
وأدوار الخزػػػع معػػًا فػػي نفػػذ الػقػػت، حيػػث يمعػػب الصفػػل دور األسػػج ودور الفخيدػػة، فالصفػػل 
يتػػجرب عمػػى األدوار االجتساعيػػة، فزػػػاًل عػػغ مدػػاعجتو فػػي الػػػتخمز مػػغ انفعاالتػػو الدػػػمبية، 

 جتساعي مع مغ حػلو.وصخاعاتو وتػتخه، كسا يداعجه عمى إعادة التكيف اال

إف مالحطة األشفاؿ أثشاء المعب تكذف لشا األىسية البالغة لعسمية تقسز األدوار في العسمية 
التعميسيػػة فسعيػػا تشػعػػت ألعابيػػا، سػػػاء تطػػاىخوا بػػػأنيع آبػػاء أو أميػػات أو أمػػخاء وأميػػخات أو أشبػػاء 

ىػػػػ "اسػػػتخجاـ الخيػػػاؿ ومسخضػػػات أو عرػػػابات أو عدػػػكخ وحخاميػػػة، فيطػػػل جػػػػىخ الشذػػػال دائسػػػًا 
إلنذاء عالع خيالي مسكغ ومقشػع، وال تقترػخ بعػس األدوار عمػى المعػب الجسػاعي، فالصفػل حػيغ 
يمعب وحجه يقػـ بتقسز أدوار مختمفة كأف يتحجث إلى شخريات وىسية ويذتبظ معيا في حػار 
أو يػػتقسز شخرػػيات عػػجد مػػغ الػػجمي فػػي وقػػت واحػػج ويتحػػجث برػػػرتيا، ويعبػػخ عػػغ مذػػاعخىا 

. ومػػغ ىػػحا ندػػتشتج وجػػػد عالقػػة مؤكػػجة بػػيغ لعػػب (9772")ىيمتػف، جسيعػػًا فتتحػػاور مػػغ خاللػػو
 األشفاؿ والعخض السدخحي.

وىشػػا تصػػخح "جػليػػاف ىيمتػػػف" ثػػالث وسػػائل رئيدػػية لتعمػػيع فشػػػف األداء وىػػي: المعػػب اليػػادؼ، 
حػل تكػػف العػخض والتجريب، ومسارسة األداء، وتختبط كل وسيمة مغ ىحه الػسػائل بسخحمػة مػغ مخا

 السدخحي نفدو كسا يمي:

 فسغ خالؿ المعب اليادؼ نتعمع كيف نعبخ عغ أنفدشا. (9

ومػػػغ خػػػالؿ التػػػجريب نػػػتعمع كيػػػف نعبػػػػخ عػػػغ ذات أخػػػخػ، أؼ كيػػػف نخمػػػق دورًا أو شخرػػػػية  (0
 مدخحية.
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 ومغ خالؿ السسارسة نتعمع كيف تتفاعل الحات السعبخة عشيا بحوات أخخػ. (1

صػػرة ديالكتيكيػة يرػبح المعػػب نطيػخًا لمػجػػد، والتػجريب نطيػػخًا  "وإذا شخحشػا ىػحه الػسػائل فػػي
لتسثيل الػجػد، ويربح العخض السدخحي نفدو ىػ التجسيع الحؼ يػجج االثشيغ في تػليفة ججيػجة، 
وتتع مخاحل ىحه العسمية التخيمية كميا في سياؽ العسل الجساعي، إما فػي قاعػة الػجرس أو السمعػب 

 ات، أو في السدخح".وإما في أستػديػ التجريب

وعمى الخغع مغ أف الفػائج التخبػية والػضيفية لمعب، نجج أف كثيخًا مغ أولياء األمػر يعتبخوف 
المعب مزيعة لمػقت، أو يسكغ الدساح بو في وقت الفخاغ لمصفل فقط، عمػى الػخغع مػغ أنػو يعتبػخ 

ث يصػر الصفل مغ خاللػو الفعػل بالشدبة لو ىػ الحياة ذاتيا ويسثل جانبًا ميسًا ججًا مغ حياتو، حي
والجدج، بل ويديل لمصفػل التكيػف فػي السدػتقبل مػغ خػالؿ اسػتجاباتو الججيػجة لمسؤشػخات الججيػجة 
أيزػػًا. ولعػػػل األبػػػيغ الػػػحيغ يحخمػػػاف أشفاليسػػا مػػػغ المعػػػب مػػع الغيػػػخ أو بسفػػػخده يقفػػاف أمػػػاـ نسػػػػه 

 الصبيعي ويحخمانو مغ الايع اإليجابية اآلتية:

 ة: فالمعب الشذيط ضخورؼ لشسػ العزالت وتشسية ميارات االكتذاؼ.الايسة الجدجي (9

الايسة التخبػية: فالمعب ُيسكغ الصفل مغ معخفػة األشػكاؿ واأللػػاف واألحجػاـ والسالبػذ، وكػحلظ  (0
تجسيع األشياء والخبط بيشيا، وقج يحرل عمى معمػمات مغ خالؿ المعب ال يدتصيع الحرػؿ 

 عمييا مغ مرادر أخخػ.

لخمايػة: حيػث يػتعمع الصفػل مفػاليع الخصػأ والرػػاب، وبعػس السعػاييخ الخمايػة كالعػجؿ الايسة ا (1
 والرجؽ واألمانة، وضبط الشفذ والخوح الخياضية السخنة.

الايسػػة اإلبجاعيػػة: حيػػث يسكػػغ أف يعبػػخ الصفػػل مػػغ خػػالؿ المعػػب عػػغ شاقاتػػو الخالقػػة ويجػػخب  (2
 األفكار التي يحسميا مغ خالؿ التسثيل.

يػػػة: فعػػػغ شخيػػػق المعػػػب يرػػػخؼ الصفػػػل التػػػػتخات فػػػي نفدػػػو، نتيجػػػة لمقيػػػػد التػػػي الايسػػػة العالج (3
 (.9711)دمحم، تفخض عميو فالمعب أفزل وسيمة لترخيف العجواف السكبػت 

ندتشتج مغ ذلظ أف تجريب الصالب عمى مدخحة السشاىج بالجراما التمقائية ىي تجخبة بيستيا 
الفعمية في أنيا تجبخ الصالب السذاركيغ عمى الكالـ واإلنرات وىػ متصمب يحتاج إليو الكثيخ 
مغ شالبشا، ففي التجريب الصالب/السسثل يكػف مجبخًا عمى التعبيخ بالكالـ، وذلظ حتى ُيطيخ 
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رتو عمى الفيع لمسادة مع التخيل اإلبجاعي، فالسفتخض أنو لع يجيد ما سيقػلو، ويكػف مجبخًا قج
 عمى اإلنرات، وال يعخؼ بالزبط ما سيقاؿ لو مغ اآلخخ.

إذًا عميشا أف ندعى، بكل قػة، إلى تعسيق العسمية التعميسية، باتخاذ المعب الجرامي )الجراما 
تػصيل بعس السزاميغ العسمية بيحا األسمػب الفشي السحبب  التمقائية( الحؼ أثبت فعاليتو في

 لألشفاؿ.

والشظ أف تفعيل ىحا الشذال الفشي في التعميع )أؼ مدخحة السشاىج داخل الفرل السجرسي( 
لغ يتحقق إال بتجريب السعمسيغ السػىػبيغ في دورات تجريبية، ليتحقق الشجاح السخغػب لمصالب 

 في ىحا السجاؿ.

يػحي لصالبو ببعس األفكار، ويبجأ بتذجيع الصالب وتجريبيع عمى اإلبجاع إف السعمع 
لسػاقف تيجؼ لتجعيع السحتػػ العمسي وذلظ تحت إشخاؼ ذلظ السعمع الفشاف أو السذخؼ 

 السدخحي أو االثشيغ معًا، ويتع ذلظ عمى عجة مخاحل:

 السرحمة األولى:

بتحجيج السادة الجراسية وتحجيج اليجؼ أف يتعاوف معمع السادة العمسية أو السعمع السذخؼ 
 التعميسي مشيا كسذخوع لجرامية ىحه السادة وشخحيا عمى شالب الفرل الجراسي.

 السرحمة الثانية:

أف يتخؾ لمصالب مد ػلية تػزيع العسل. بعس الصالب تقػـ بأداء األدوار لمذخريات كسا 
غ السادة التعميسية، والبعس اآلخخ يذاىج يتخيمػنيا بأحجاثيا وحػارىا التمقائي الجرامي، الشابع م

وىشاؾ مجسػعة ثالثة تقػـ بايادة العسل، وجسيعيع يعسمػف تحت إشخاؼ وتػجييات السعمع أو 
 السذخؼ السدخحي.

 السرحمة الثالثة:

اإلفادة والتقييع: ىحه السخحمة تخز الصمبة الستفخجيغ ليذ بأف يجمدػا جانبًا ويتع تدميتيع، 
ف يقػمػا بحساية أو مياجسة زمالئيع الالعبيغ )الحيغ جدجوا العسل الجرامي وكحلظ ليذ ليع أ

لمسادة الجراسية( بل يجب أف يكػف التقييع مبشيًا عمى ما كاف يتع تػاصمو بالفعل فيسا يخونو بالفعل 
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حتى يتحػلػا مغ مجخد مالحطيغ سمبييغ إلى مذاركيغ بفعالية فيسا قجـ ليع، وذلظ يتزح مغ  –
ة الصالب مغ درامية ىحه السادة أو غيخىا، وبسا يتبعيا مغ مشاقذات وأس مة يصخحيا مجػ إفاد

السعمع حػؿ السزسػف العمسي لمسادة السسدخحة عمى الصالب، ومغ إجاباتيع يسكغ معخفة مجػ 
فيع واستيعاب الجرس مسا تع مغ معايذة لألدوار أو مغ مذاىجة لدمالئيع، وتػصميع جسيعًا إلى 

خفة وتحقيق اليجؼ التعميسي السحجد، إضافة إلى ذلظ تشسية الحذ الشقجؼ عشج اكتداب السع
الصالب لشقجىع لألداء التسثيمي لمذخريات ومجػ التعبيخ عشيا، ىحا الشقج ىػ الحؼ سيييا 

 لمشرء رفس الفغ مدتاباًل.

تو، ولتعسيق مفاليع الجرس يسكغ تبادؿ األدوار بيغ مجسػعات السؤديغ والسذاىجيغ لمعسل ذا
فيحا التبادؿ يؤدؼ بتكخاره التأكيج عمى الفيع واالستيعاب كشتيجة شبي ية لإلضافة مغ أفكار 

 السجسػعة الثانية السؤدية لمعسل الجرامي.

وعميشا أف نؤكج أف نذال الجراما التمقائية داخل الفرل الجراسي يدتثسخ حب األشفاؿ المعب 
خريات مغ العالع السحيط بيع، ليذ الغخض مشو التسثيمي وحبيع لسعايذة األدوار وتقميجًا لذ

تجريب مسثميغ أو مخخجيغ، ولكغ كأؼ نذال مجرسي إنو يسشح الصالب فخصة لإلبجاع والتعبيخ 
عغ ذواتيع مدتغميغ شاقاتيع وقجراتيع اإلبجاعية التي تثيخ خياليع ألمكشة وأزمشة تتفق مع ما 

 يتشاولػنو مغ مػضػعات في درامية السشاىج".

خ ىشا إلى أىسية ىحا الشذال: "أف ىحا الشذال يغخس في الصالب تحسل السد ػلية ونذي
كشتيجة شبي ية لسسارسة الشذال فيشاؾ مجسػعة تتحسل السد ػلية الكاممة لمخمق الجساعي لمعسل 
الجرامي، وإذا أعصيشاىع مػقفًا لمسذيج الحؼ سيقجمػنو فإنو عمييع أف يقخروا الباية وىي الحبكة 

ة والذخريات والحػار والسػاقف، وقج تتػلى مجسػعة أخخػ أو مجسػعتاف ميسة الايادة، الجرامي
 .(9776، أنتيجػف ) لكغ يسكغ لمجسيع السذاركة بالسقتخحات"

إف الشذال الجرامي يسكغ أف يكػف تجخبة بيسة مجدية لألشفاؿ تبجأ مغ مجارس الخياض إلى 
 نطخة جادة مغ جانب السشاديغ بو.السجارس الثانػية، وليحا يشبغي أف يشطخ إليو 

 أهداف مدرحة السشهج:

 ىشاؾ العجيج مغ األىجاؼ التعميسية التي تحققيا مدخحة السشاىج وتتسثل في:
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الخبخة الجرامية بسا تحػيو مغ مػاقف وحػار يسكغ أف تديع في جعل السادة التعميسية  -9
"ويسكغ أف تخجـ في إشباع  محببة إلى نفػس التالميح وسيمة الفيع واالستيعاب مغ جانبيع،

حاجات التالميح وميػليع ويسكغ اإلفادة مشيا في إثخاء السادة العمسية السقجمة داخل الفرل، 
وتقجيع العجيج مغ السثيخات التي تحقق الخغبة في السعخفة، كسا يسكغ أف تديع في إثخاء صػر 

وتشسية قجراتيع عمى التفكيخ  الشذال خارج الفرل بسا يحقق إبباؿ التالميح عمى السادة العمسية
الدميع وإكدابيع االتجاىات العمسية الدميسة، أؼ أنو مغ السسكغ اتخاذ الخبخة السسدخحة شخيقة 

 .(9771)عبجالشبي، مغ شخؽ التجريذ 
الستعمع الحؼ يذارؾ أو يذاىج مدخحية تعميسية يكتدب خبخة ىي أقخب ما يكػف إلى  -0

الخبخة السباشخة، كسا أنو يكتدب أىجافًا مزافة مثل "الرفات االجتساعية واألخالبية، وبث 
الجيغ وتخبية الػججاف، وتسثل القجوة الرالحة، وميارات الحػار، ذلظ أف السدخح التعميسي ىػ 

، ودافع إلى الدمػؾ الصيب ودروسو تقجـ بالحخكة والفعل السشطػر، مسا يبعث معمع األخالؽ
 .(9766)أبػ الخيخ، الحساسة ويجخل مباشخة إلى قمػب الستعمسيغ" 

تداعج مدخحة السشاىج عمى "انجماج الصالب انجماجًا إيجابيًا في العمػـ التي يتمقاىا بجاًل  -1
لفيع وتعسيق األثخ وسيػلة التحكخ في قالب مغ التمقي الدمبي، مسا يداعج الصالب عمى ا

 .(9766)أبػ الخيخ، محبب إلى قمػبيع وأذىانيع فيستدج التحريل بالستعة" 
تشسية السذاركة االجتساعية الفشية، والتأكيج عمى السػاقف الحياتية لمتمسيح والتي تعسل  -2

كػف لو ىػاية عمى إنزاجو وصقمو وإثخائو بالخبخات، والتجارب وتذجيعو وحثو عمى أف ت
تعسق فيو اإلحداس بالحياة وتبخز لجيو القجرات اإلبجاعية الكاممة وتداعجه عمى تكػنو وإمجاده 

 .(9771)أبػ الدعج، بكل العػاشف السسدوجة بالايع 
 :فمدفة مدرحة السشاهج

التعامػػػل مػػػع السدػػػخح السجرسػػػي يعتبػػػخ مػػػغ أىػػػع التجػػػارب التػػػي يسكػػػغ لمكاتػػػب السدػػػخحي أف 
حب وتقجيخ واحتخاـ، ذلظ أف السدخح السجرسي ىػ بجاية أؼ فشاف مدخحي سػػاء فػي يسارسيا بكل 

مجػػاؿ التػػػأليف أو اإلخػػػخاج أو التسثيػػػل ألنػػػو البػتقػػػة التػػػي تشرػػيخ فييػػػا كػػػل مػػػا حرػػػل عميػػػو مػػػغ 
 خبخات وثقافات ومسارسات في الحياة االجتساعية والثقافية.
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ة السشاىج ويترػروف أنيا مجخد تحػيل وألف الكثيخيغ لألسف الذجيج ال يفيسػف فمدفة مدخح
السػػػادة الجراسػػػية إلػػػى حػػػػارات ممي ػػػة بالسعمػمػػػات واألسػػػ مة واإلجابػػػة كأنػػػو درس خرػصػػػي ولػػػيذ 
عخضًا مدخحيًا، لحلظ مغ الزخورؼ أف نفيع أف مدخحة السشاىج الجراسػية لػيذ معشاىػا عػخض أو 

السدػخحي وإال أصػبحشا كسػغ يشقػل تقجيع السعمػمات الجراسية أو حذجىا أو تكخيديا داخل العػخض 
تػػػػجريذ الكتػػػػاب السجرسػػػػي أو السػػػػشيج الجراسػػػػي مػػػػغ الفرػػػػل لشجرسػػػػو بػػػػشفذ الصخيقػػػػة عمػػػػى خذػػػػبة 
السدخح، أو كأنسا نقجـ حررًا لمتقػية، وفي الحايقة أنشا إذا نطخنا إلى األسذ التي أعجىا خبخاء 

شيع العجيػػػج مػػػغ األىػػػجاؼ وواضػػػعػ ىػػػحه السشػػػاىج الجراسػػػية لمػػػػزارة سػػػشجج أنيػػػع وضػػػعػا نرػػػب أعيػػػ
التخبػيػػػة والثقافيػػػة والػششيػػػة لمسػػػػاد الجراسػػػية والتػػػي بشػػػاء عمييػػػا قدػػػسػا السػضػػػػعات إلػػػى وحػػػجات 
ووضػػػعػا عمػػػى رأس كػػػل وحػػػجة مشيػػػا األىػػػجاؼ والسفػػػاليع وميػػػارات التفكيػػػخ وأعسػػػاؿ العقػػػل والشقػػػج 

اواة والحخيػػػػة والدػػػػالـ واالسػػػػتشتاج وفيػػػػع القزػػػػايا والاػػػػيع الستزػػػػسشة كػػػػالحق والخيػػػػخ والعػػػػجؿ والسدػػػػ
والسػاششة بجانب السعمػمات اإلثخائية واألىجاؼ القػمية والػششيػة والتعامػل مػع السرػادر السعخفيػة 
الستعػػجدة، وبشػػاء عمػػى ذلػػظ فػػإف مدػػخحة السشػػاىج تعشػػي فػػي األسػػاس بالسعالجػػة الجراميػػة لألىػػجاؼ 

يػػق تذػػػيق الصػػالب بتقػػجيع عػػخض التخبػيػػة والثقافيػػة والػششيػػة لمسػػػاد والسعمػمػػات الجراسػػية عػػغ شخ 
مدػػػخحي جػػػحاب يػػػجفعيع فيسػػػا بعػػػج إلػػػى قػػػخاءة الكتػػػاب السػػػجرس ولػػػيذ اليػػػخب مشػػػو والتفكيػػػخ فيسػػػا 
يتزػػسشو مػػغ معمػمػػات والسقارنػػة بػػيغ مػػا رأوه فػػي العػػخض السدػػخحي ومػػا يقخأنػػو فػػي الكتػػاب، بػػل 

لسجػػػػالت ودفعيػػػػع لمسديػػػػج مػػػػغ الفحػػػػز والجراسػػػػة مػػػػغ مرػػػػادر أخػػػػخػ فػػػػي السكتبػػػػات والرػػػػحف وا
والسخاجع والسػسػعات العمسية وأجيدة اإلعالـ ووسائل االترػاؿ الحجيثػة اإللكتخونيػة، وإف مدػخحة 
السشػػاىج تعشػػي تخبيػػة الػػحوؽ الفشػػي واألدبػػي والعمسػػي لػػجػ الصػػالب والفيػػع الػاسػػع لمجراسػػة وربصيػػع 

الثقافيػة والػششيػة بالحياة والعالع، إف مدخحة السشاىج تعشي في األسػاس تػجعيع األىػجاؼ التخبػيػة و 
شػػػالع والتفكيػػػخ الحػػػخ والشقػػػج ومشاقذػػػة القزػػػايا واآلراء وذلػػػظ باكتدػػػاب ميػػػارات حػػػب القػػػخاءة واإل

ومسارسػػة مشػػاىج البحػػث والتفكيػػخ العمسػػي والسشصقػػي والدػػمػؾ األخالقػػي واعتشػػاؽ مبػػادغ السػاششػػة 
لجسػػػاؿ( مػػػغ خػػػالؿ واالنتسػػػاء والدػػػمػؾ واالنزػػػبال وغػػػخس الاػػػيع والسثػػػل العميػػػا )الحػػػق والخيػػػخ وا

الشسػػاذج الجراميػػة والقػػجوة الحدػػشة ورمػػػز الػػػشغ وأبصالػػو، خالصػػة القػػػؿ إف مػػا يجػػب أف يزػػعو 
نرػػب عيشيػػو كػػل مػػغ كاتػػب نػػز مدػػخحة السشػػاىج ومخػػخج العػػخض ىػػػ أف السصمػػػب لػػيذ تقػػجيع 
السعمػمػػػات بػػػل معالجػػػة األىػػػجاؼ، ألف السعمػمػػػات سػػػػؼ يكتدػػػبيا الصالػػػب بدػػػيػلة ويدػػػخ ودوف 
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و ممػػػل بعػػػج أف يكػػػػف قػػػج اسػػػتػعب األىػػػجاؼ والسعػػػاني والاػػػيع مػػػغ خػػػالؿ درامػػػا العػػػخض ضػػػجخ أ
 السدخحي.

 كيف تكتب مدرحية مشهجية :

إف السدخحية التعميسية التي نعشييا ىشا، ىي تمظ السدخحية التي يكػف اليجؼ األساس مشيا 
الفكخة اجتساعية أو ديشية ىػ تػصيل فكخة أو معمػمة معيشة إلى أذىاف التالميح، وقج تكػف ىحه 

 أو معمػمة تترل بأحج السقخرات الجراسية.

وتكتب لمسجارس اليـػ تسثيميات كثيخة بقرج نقل السعمػمات الزخورية برػرة مقبمة سائغة. 
واإلذاعات السجرسية تسدخح التاريخ أو الجغخافيا أو تخجسات حياة السذاىيخ لجعل ىحه الجروس 

 أعمق بالحاكخة.

السدخحية التعميسية يتع تػضيف نفذ القػاعج والتكشيظ السدتخجـ في كتابة أنػاع  وفي إعجاد
السدخحيات األخخػ. إال أنو قج يكػف االىتساـ الدائج بالسادة التعميسية الستزسشة في ىحا الشػع مغ 
السدخحيات يأتى عمى حداب التغاضى عشج االستخجاـ الجيج لبعس القػاعج الفشية الستعارؼ 

 ي كتابة السدخحية.عمييا ف

 أواًل: الفكرة األساسية: 

وتمظ الفكخة التي يتشاوليا الكاتب مغ مادة تعميسية ويدتيجفيا في كل شيء في السدخحية 
مغ: فعل أو قػؿ أو حخكة، الفكخة تكػف واضحة ال غسػض فييا وال إيياـ، فكخة متسيدة بالجقة 

ي تخجـ السحتػػ العمسي، ويكػف السزسػف العمسية ومعخفة الحقائق والسعمػمات والسفاليع الت
 الجرامي السدتميع فكختو مغ السشيج ذاتو.

 ثانيًا: الذخريات:

تعج الذخريات ىي الػسيمة األولى لمسؤلف لتخجسة الفكخة إلى حخكة، فيحه الذخريات بسا 
تقػؿ وبسا تفعل وبسا تمبذ في تػصيل الفكخة وتخسيخيا، ويتزح ذلظ بسا يخسسو السؤلف مغ 

 بعاد لمذخرية.أ

 البعج الجدساني: مغ حيث الجشذ، البي ة، السطيخ، اليي ة .... الخ. -
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 البعج االجتساعي: مغ حيث التعميع، العسل، مكانتيا االجتساعية، ىػاياتيا ... الخ. -

 البعج الشفدي: مغ حيث: أىجافيا، وقجراتيا، ومداعييا، تفكيخىا ... الخ. -

 ثالثًا: الحبكة الدرامية:

مدخحية ال تخمػ مغ الحبكة، فالبجاية ىي االستياللية بتعخيف الذخريات والسكاف فكل 
حػؿ األفكار التي تعخض  –والدماف، والػسط ىػ تحخيظ الذخريات الستعارضة نحػ الرخاع 

بخؤػ متبايشة، حتى يرل الرخاع إلى الحروة، التي تحدع الرخاع باليبػل نحػ  –السػضػع 
 الشياية.

 :رابعًا: الرراع

الرخاع في السدخحية ىػ نبزيا وروحيا، ويعج الرخاع الراعج أو الرخاع الستصػر ىػ 
أفزل أنػاع الرخاع الجرامي، فيػ ذلظ الحؼ يقػػ ويذتج ويشسػ في أوؿ نقصة مغ السدخحية إلى 
أف تشتيي بالػصػؿ إلى الحروة، نتيجة االنتقاؿ مغ حجث إلى حجث الحؼ يعتبخ أىع ضػاىخ 

ي، والحؼ يرل بشا إلى لحطة التشػيخ التي تػلجت مغ نسػ األحجاث وتصػرىا الرخاع السدخح
 حتى لحطة الشياية.

 خامدًا: الحهار الدرامي:

فالحػار الجيج ىػ ىجؼ الكاتب ليكػف وسيمة تعبيخ عغ بيع عمسية وفكخية معيشة ومغ ثع 
ريخة واضحة السعشى يشبغي أف تكػف كمساتو أكثخ دقة ووضػحًا، ويفزل االعتساد عمى الجسل الق

حتى التجيج الستمقي في التػصل لمسعشى أو السعمػمة التي يتمقاىا وتتشاسب مع مدتػاه المغػؼ 
 والفكخؼ حدب السخحمة العسخية السػجو ليا.

 خظهات مدرحة السشهاج:

لكى يدتصمع التالميح تقجيع تسثيمية كاممة البج وأف يكػف ىشاؾ تعاوف أكثخ بيغ السعمع 
 وإلى خصػات متتابعة يشبغى إتباعيا بكل دقة وىى : والتالميح 

 اختيار مهضهع السدرحية: -9
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في الجروس السقخرة عمى التالميح مادة خربة لمسدخحيات السجرسية. ففي كتب السصالعة 
والعمػـ والتاريخ والجغخافيا مػضػعات متشػعة يسكغ مدخحتيا، أؼ وضعيا في قالب مدخحى 

. وىشاؾ بعس مػاد تبجو في أوؿ األمخ بعيجة عغ السجاؿ السدخحى يعتسج عمى الحػار والحخكة
كسادة الحداب أو الشحػ مثاًل ولكشيا في الػاقع ال تخمػ مغ إمكانات مدخحية. وكل ما يحتاج إليو 

 األمخ ىػ شا مغ الجراسة والػعى السدخحى.

  مدرحة السهضهع: -6

تالميح الفرل إلى أربع مجسػعات أو  بعج أف يتفق السعمع عمى اختيار السػضػع يقدع السعمع
أكثخ تذتخؾ كل مجسػعة في تحػيل ىحا السػضػع إلى مدخحية قريخة. وال داعى ىشا أف يكػف 
األشفاؿ ممسيغ بسبادغ التأليف السدخحى، إذ يكفي أف يعخؼ التالميح أف أماميع قرة يجب أف 

قج يبجو ىحا العسل عديخًا عمى تػضع في قالب مدخحى، وأنو البج ليا مغ بجاية ووسط ونياية. و 
 األشفاؿ، ولكغ شغفيع بالتسثيل ييػف عمييع األمخ.

وبعج ذلظ يبجأ السعمع في مشاقذة كل مدخحية عمى حجة مغ ناحية عجد األشخاص وأحجاثيا 
وحػارىا ومجػ مصابقتيا لألحجاث الحاياية في القرة وسيخػ التالميح الفخؽ بيغ السدخحيات 

 فزميا ويخشحػنيا لمعخض.السقجمة ويختاروف أ

  تقديم السدرحية: -3

إلى  92بعج ذلظ تقدع السدخحية إلى أقداـ صغيخة يتخاوح عجد الجسل في كل قدع مشيا مغ 
جسمة حتى يديل عمى األشفاؿ حفطيا. ويالحع أف تكػف عبارات الحػار قريخة حتى  02

األلفاظ السألػفة لجييع سػاء أكانت يدتصيع األشفاؿ استيعابيا بديػلة. كسا يجب مخاعاة اختيار 
 مغ الكتب السجرسية أو مغ الحػار اليػمى وبقجر سيػلة األلفاظ يكػف إبباؿ األشفاؿ عمييا.

"ويحدغ كحلظ تخبيع الحػار حتى يديل إرشاد التالميح لو. ولتػضيح ذلظ نقػؿ أف مغ يقػـ 
مغ القدع األوؿ  90، 5، 3، 9بجور األب مثاًل في إحجػ السدخحيات سيحفع الجسل رقع 

مغ القدع الثالث. وبيحا يعخؼ كل  99، 7، 5مغ القدع الثانى والجسل  93، 92، 4، 1والجسل 
شخز مغ أشخاص السدخحية أرقاـ ال بارات التي سيحفطيا. وحيغ يدداد األشفاؿ خبخة في 

 (.1982 الجههر التسثيل يسكغ بعج ذلظ االكتفاء بأسساء األشخاص دوف حاجة إلى التخبيع" )
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 تهزيع األدوار: -2

يختار السعمع التالميح الحيغ سيقػمػف بأدوار أشخاص السدخحية ثع يػزع عمييع الشز الكامل 
 ليا ليقـػ كل مشيع بشقل الجسل التي تخرو.

كحلظ يختار السعمع تمسيحًا يتػلى اإلشخاؼ عمى السسثميغ أثشاء بياميع بعسل بخوفات )تجارب( 
الجسمة فيخددىا السسثل. ويدتسخ في عسمو حتى يتأكج مغ أف كل تمسيح قج السدخحية فيشصق بخقع 

 أتقغ تسثيل الذخرية التي يؤدؼ دورىا.

 ثع يختار السعمع تمسيحيغ يقـػ أحجىسا بجور السحيع ويختز الثانى بخفع الدتارة وإنداليا.

 طرق تشفيذ مدرحة السشاهج:

 (.1988 أبه الخير لسدخحة السشاىج شخيقتاف في التشفيح )

 الدراما السبتكرة: -1

والجراما السبتكخة في السجاؿ الجراسي، عبارة عغ فكخة يحاوؿ أف يدتخخجيا السجرس مغ 
التالميح، أو أف يصخحيا عمييع، ثع يبجأ الجسيع مغ خالؿ ذواتيع ابتكار مػاقف وشخريات 

في الحػار والحخكة برػرة مختجمة  –مػضػع مغ السقخر الجراسي  –وحػار في إشار ىحه الفكخة 
 ويسكغ أف تتحػؿ إلى نز مدخحي.

 "والسدتمدمات األساسية لمجراما السبتكخة ىي:

 .مجسػعة أشفاؿ 

 .قائج أو مجرس مؤىل 

 .مكاف يتدع لحخكة األشفاؿ بحخية 

  فكخة تسكغ مغ اإلبجاع مغ خالليا(Siks, 1958). 

خالقة( التي تشبع مغ داخل ىػؤالء وىحا ما يؤكج عمى أىسية الجور الحيػؼ لمجراما اإلبجاعية )ال
األشفاؿ دوف الخجػع لشز معخوؼ أو حخكة معادة، فيػي امتػجاد لحػبيع لسسارسػة المعػب التخيمػي، 
لػػحا فيػػي تعػػخؼ "بػػجراما الفصػػخة"، فالصفػػل ىػػػ الحػػػار األساسػػي والخكيػػدة األساسػػية ليػػحه الػػجراما فيػػػ 



 

- 65 - 
  6112 شايري –(3مدمدل العدد ) –األولالعدد  –نىالثاالسجمد 

 حهث التربية الشهعيةبمجمة دراسات و 

ع العسميات الفشية مغ ديكػػر وإضػاءة السؤلف، وىػ السخخج والسسثل، وىػ كحلظ السد ػؿ عغ جسي
 وإكددػارات، وال مانع مغ االستساع لتػجييات الكبار لتقجيع السداعجة.

 "-أىع خرائز الجراما الخالقة السبتكخة  فيسا يمي:

عػػجـ وجػػػد نػػز مكتػػػب يدػػتشج إليػػو ىػػؤالء األشفػػاؿ فيػػع الػػحيغ يبػػجعػف نرػصػػًا مػػغ خيػػاليع  (9
ة مػغ إحػجػ القرػز القرػيخة، أو مػجػػدة ضػسغ إحػجػ مدتسجة مػغ مػاقػف الحيػاة أو مدػتسج

 دروس السقخرات الجراسية في إحجػ الفخؽ الجراسية.

عػػجـ وجػػػد الػسػػائل الفشيػػة التػػي يعتسػػج عمييػػا السدػػخح العػػادؼ كالسشػػاضخ واإلضػػاءة والسػػؤثخات  (0
والسشرػػة، وإنسػػا يػػتع اسػػتخجاـ مػػا ىػػػ متػػاح مػػغ أدوات وأثػػاث فػػي متشػػاوؿ أيػػجييع داخػػل الفرػػل 

 لجراسي، حيث مكاف العخض ىػ الفرل.ا

عػػػجـ وجػػػػد جسيػػػػر فػػػالجسيػر ىشػػػا ىػػػػ أفػػػخاد السجسػعػػػة السختػػػارة التػػػي تدػػػتسع وتتػػػحوؽ وتشقػػػج  (1
وتذػػارؾ فػػي العسػػل، فالعسػػل يػػتع بػػيغ أكثػػػخ مػػغ مجسػعػػة فػػي الفرػػل، فػػإذا قػػجمت السجسػعػػػة 

 (.1944محسهد  األولى مػضػعيا كاف الجسيػر ىػ الستبقي مغ السجسػعات" )

وىحا ما يؤكجه )دمحم حامج أبػ الخيخ(، مغ الػجراما السبتكػخة أو اإلبجاعيػة فػي السجػاؿ الجراسػي، 
ىػػي عبػػارة عػػغ فكػػخة يحػػاوؿ أف يدػػتخخجيا السػػجرس مػػغ التالميػػح، أو أف يصخحيػػا عمػػييع، ثػػع يبػػجأ 
الجسيع مغ خالؿ ذواتيع، ابتكار مػاقػف وشخرػيات وحػػار فػي إشػار ىػحه الفكػخة برػػرة مختجمػة 

الحػػػار والحخكػػة، ويسكػػغ أف تتحػػػؿ إلػػى نػػز مدػػخحي. فػػالفكخة والسػقػػف والػػشز يبتكػػخ مػػغ  فػػي
خػػالؿ التالميػػح، كسػػا أف االعتسػػاد عمػػى الػسػػائل الفشيػػة )السالبػػذ، السشػػاضخ والسمحقػػات( فػػي ذلػػظ 
الشػع ىػ استخجاـ ما ىػ متاح في الفرل مغ األدوات البديصة والتػي يسكػغ أف يرػشعيا التالميػح 

 ت غيخ مدتعسمة.مغ خاما

كسػػا يذػػيخ )ونيفخيػػج وارد( إلػػى أىسيػػة الػػجراما الخالقػػة مػػغ ىػػحه الداويػػة، "نطػػخًا ألف األشفػػاؿ ال 
يحفطػػػف فييػػػا عبػػػارات حػػػػار ويتبػػػادلػف تسثيػػػل أدوارىػػا جسيعػػػًا، فػػػإنيع يكتدػػػبػف خبػػػخات تفػػػػؽ مػػػا 

األشفػػػاؿ يكتدػػػبػنو مػػػغ إجػػػخاء تػػػجريبات عمػػػى دور واحػػػج مػػػغ السدػػػخحية، وبغػػػس الشطػػػخ عػػػغ أف 
يجػػػجوف الستعػػػة حػػػيغ يمعبػػػػف أدوارًا فػػػي مدػػػخحية مػػػغ تػػػأليفيع تفػػػػؽ متعػػػتيع، وىػػػع يػػػؤدوف تػػػجريبًا 
لسدػػػخحية مؤلفػػػة، فػػػإنيع يحرػػػمػف مػػػغ األولػػػى عمػػػى بػػػيع أكثػػػخ ومدػػػخحة بعػػػس القرػػػز تذػػػحح 
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 خياليع، وتذغميع بعسل نافع، حيث إف تختيب السذاىج تختيبػًا مشصايػًا يدػيخ بيػا إلػى الػحروة. والشقػج
والسقتخحػػات الالزمػػة لتصػػػيخ التسثيػػل، يحتػػاج إلػػى تفكيػػخ دقيػػق واألشفػػاؿ الػػحيغ يذػػتخكػف فػػي ىػػحه 

 (.1922، ونيفريد واردالسدخحيات يكتدبػف مخانًا عمى التعبيخ الذفػؼ عغ أفكارىع " )

والجراما السبتكخة أو الخالقة أو ما يصمق عميو التسثيل التمقائي ىي أسمػب فشي، يشسي شاقات 
اإلبجاع الكامشة في األشفاؿ، يتسثل في خبخة جساعية، )أو مغ خالؿ الجساعة(، يتع فييا إرشاد 
الفخد لكي يعبخ عغ نفدو وعغ خبخاتو التي يسخ بيا أثشاء المعب واألكل، والذخب، والشدىة، 
والعسل لكي يدتستع بتحػيل ىحه الخبخات إلى دراما ارتجالية، حيث يقػـ األشفاؿ بخمق 

ات أو الحػار، ويقػدىع القائج الخاشج ليداعجىع عمى التفديخ والذعػر واالنجماج في الذخري
 أفكارىع وخياالتيع".

سشػات( عغ شخيق الجراما  7-4وكسا يسكغ لمسعمع أف يػضح لمصمبة الرغار ضػاىخ عسمية )
يتحمقػا في السبتكخة، "بأف يبيغ لمصمبة كيفية سخياف التيار الكيخبائي، وذلظ بأف يصمب مشيع أف 

دائخة، ويسدظ كل واحج باآلخخ عمى شػؿ خط الجائخة، وىحا يعشي أف الجائخة مدتسخة، ويسكغ أف 
تقصع الجورة بخخوج أحج الصمبة مغ الجائخة، ويسكغ أيزًا تػضيح الصاقة لقػة الجحب السغشاشيدي 

 فيقدع الصمبة لسجسػعتيغ واحجة جاذبة واألخخػ مجحوبة".

حمة ما قبل السجرسة شكل األلعاب. ومغ أجل أف تحقق الجراما الخالقة وتأخح الجراما في مخ 
 ىشا ىجفًا، يخػ فابخيديػ كاسانيممي أنو يجب االلتداـ باآلتي:"

أف يزع السعمع نفدو في قمب الم بة عغ شخيق مذاركة األشفاؿ واستستاعيع بيا، فيتحخؾ  -9
ع ىػ دور السحاور الحؼ معيع وال يشفرل عشيع في أؼ لحطة مغ المحطات، فجور السعم
 يحتاجو األشفاؿ لمتأكج مغ صالحية ما قجمػه في الم بة أو التسخيغ.

أف يجرؾ السعمع أف األلعاب والتسخيشات تسثل الجانب الذكمي مغ نذال األشفاؿ الحؼ يترل  -0
مع ما يسارسػنو مغ ألعاب تمقائية حخكات حخة؛ ولحلظ يجب أف يمتـد السعمع باإليقاعات 

فابخيديػ )لمصفل، وأف يخبط بيشيا وبيغ ما يقجمو ليع مغ مقتخحات ججيجة" الصبي ية 
  (.9772، كاسانيممي
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أما في السخحمة االبتجائية، "فتدتخجـ السدخحية السكتػبة، ويجب أف تعتسج عمى أساس 
األناشيج والقرائج السمي ة بالسشاضخ الحخكية واألناشيج الجساعية، وحيثسا يكػف بالقريجة كالـ 

يخ مخرز لذخرية واحجة، فاألوفق أف يػزع الجور بيغ عجة متكمسيغ، بسعشى أنشا إذا وججنا كث
  )بيخثػف، بجوف(.دورًا لذخز خائف أو مختعب حػلشاه إلى جساعة مغ الخائفيغ" 

وقج يكػف في السشيج السجرسي قرة مكخرة في كتاب القخاءة أو التاريخ، وىحه شخيقة مبدصة 
مع تالميحه لكي يحػؿ القرة مغ شكميا الػصفي الدخدؼ إلى شكميا لمسعمع يسكغ اتباعيا 

 السكثف الحػارؼ في إشار مدخحي، مغ خالؿ الجراما السبتكخة.

 إذف ندتشتج مسا سبق أف الجراما السبتكخة يسكغ أف تفجخ الصاقات اإلبجاعية لجػ التالميح.

 الشساذج - 6

تتشاوؿ السشاىج التي تجرس ويزعيا "إف شخيقة الشساذج تقػـ عمى وضع نساذج درامية، 
متخرز فشي، أو يحاوؿ وضعيا السجرس نفدو، إذا كاف قج زود بأسذ كتابة السدخحية، أو 
تقػـ عمى اختيار مدخحية مالئسة مغ السكتبات، ويؤدييا شالب السجرسة بسداعجة السجرس.وىحا 

أف يؤديو الصالب أنفديع،  الذكل يتبع األسمػب الحؼ يتصمب السقػمات الستكاممة لمسدخح، ويسكغ
ويسكغ أيزًا أف يقجمو مدخح عاـ، وتحىب السجرسة إليو لسذاىجتو. كسا يسكغ أف تأخح شخيقة 
اتجاىًا أكثخ رحابة وأكثخ عسقًا، بسعشى أال يقترخ ىحا األمخ عمى السػاد السقخرة فقط، وإنسا 

ؿ مدخحية أو مسدخحة، ذات يتعجاىا ليمقي أضػاء وضالؿ عمى ىحه السػاد، مغ خالؿ تقجيع أعسا
اتراؿ غيخ مباشخ بالسػضػع السجرسي، فسثاًل إذا كاف مقخرًا عمى إحجػ الدشػات مدخحية 
"أنتيجػف" لجاف آنػؼ، فيسكغ تقجيع مدخحية "أنتيجػف" لػ سػفػكميذ، وىشا سػؼ يجرؾ الصالب 

ف ذلظ يثخؼ وجيًا آخخ لمسدخحية، مغ خالؿ عرخ مختمف، وكاتب يزع رؤية مغايخة لمشز. إ
 السادة، بعخض وجيات الشطخ السختمفة التي تؤكج مػضػع السقخر.

واألمخ في مخحمة الشساذج يحتاج إلى تعاوف أكثخ بيغ السعمع والتالميح، وإلى خصػات 
 (:9764)الجػىخؼ، متتابعة يشبغي اتباعيا بكل دقة، وىي 

 اختيار مػضػع السدخحية. -9

 مدخحة السػضػع. -0
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 تقديع السدخحية. -1

 يع األدوار.تػز  -2

 والتي سبق وأف تحجثشا عغ ىحه الخصػات.

 أشياء يجب مراعاتها عشد مدرحة السشهاج:

إف أىع ما يثيخ األشفاؿ في السدخحية ىي الحكاية، ومغ ىشا وجب االىتساـ بزخورة اختيار 
 السدخحية ذات العقجة البديصة التي يفيسيا األشفاؿ. وىحا يؤكج أنو مغ الػاجب عميشا أف نختار

السدخحية ذات الحكاية السفيػمة لجسيع األشفاؿ وقج يكػف في بعس السدخحيات شخافة وفكاىة 
تجعل األشفاؿ يقبمػف عمييا رغع بداشة عقجتيا. كسا يجب أف تتسيد السدخحية بالمػف والحخكة 
التي تدمييع، ألف األشفاؿ يزيقػف بسذاىجة السدخحيات التي تفػؽ سشيع، والتي يكتشف 

غسػض. وعميشا أف نحجد السدخحيات التي تتشاسب مع كل ف ة عسخية مغ األشفاؿ، شخػصيا ال
 لزساف استيعابيع لقرة السدخحية.

كسا يشبغى أف تجخل السدخحية في العقجة عمى الفػر وأف تذسل عمى كثيخ مغ الحخكة 
لسدخحية واألشفاؿ دائسًا يخغبػف في مذاىجة أحجاث مستعة مشح البجاية، فإف جدءًا كبيخًا مغ ا

يشبغى أف تشقل إلى الستفخجيغ بصخيقة الحخكة وأف تعخض عمييع أحجاث بجاًل مغ وصفيا 
 بالكمسات، وىحا أمخ يتحتع مخاعاتو بالشدبة لألشفاؿ الرغار.

ويجب العشاية بالسذيج الحػ يدبق ندوؿ الدتار األخيخة لمسدخحية ألنو مختبط ببجاية 
كخة واضحة عغ القرة، ولحا يشبغى أف تتجو السدخحية السدخحية، ويجفع األشفاؿ إلى تكػيغ ف

بصخيقة مباشخة إلى الحروة، ثع تتػقف ألف األشفاؿ يعجبػف باألحجاث الستقشة التي تديج الحبكة 
تعقيجًا، ومع العشاية بالجقائق الخسذ األخيخة التي تدبق ندوؿ الدتار باعتبارىا عشرخًا ىامًا في 

األخيخة قبل ندوؿ الدتار والتي تأتى عقب الحروة يجب أف تكػف اختيار السدخحية، ألف الدصػر 
 واضحة وشاممة لزساف إرضاء الحالة الشفدية التي يغادر عمييا األشفاؿ السدخح.

إف عشرخ التذػيق أمخ ضخورػ في السدخحية، فالتخقب يشبغى أف يذج األشفاؿ مغ مذيج 
أف تحخؾ مذاعخ األشفاؿ، وتثيخ  إلى مذيج ومغ فرل إلى فرل آخخ، كسا أف السدخحية يجب

لجييع عػاشف كثيخة كالذفقة والخػؼ واإلعجاب، ويجب التأكج مغ أنيا تثيخىا بصخيقة صحيحة 
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وسميسة لشزسغ تشسية األحاسيذ الصيبة واإلدراؾ الدميع. ألنيا لػ أثيخت بصخيقة مبتحلة فإنيا 
 تدبب أضخارًا بالغة لسذاعخىع.

في السدخحية لتخفف مغ حجتيا، فإذا لع يتزسغ مػضػع يشبغى التأكج مغ وجػد فكاىة 
السدخحية أؼ نػع مغ الفكاىة وجب أف تقجميا بعس شخرياتيا، ألف األشفاؿ ال يحبػنيا 

 فحدب بل ألف ليا تأثيخًا شيبًا عمى أعرابيا.

 ال يشبغى إقحاـ مذاىج الغخاـ في مدخحيات األشفاؿ ألنيع ال يعيخونيا اىتسامًا ويشطخوف إلييا
بازدراء كسا أنو تفدج جػ السدخحية، وىحا ال يسشع شخػص السدخحية أف يتحجثػا عغ الحب إذا 

 كاف عمى مدتػػ رفيع، حتى ال تكػف السدخحية مػضع سخخية األشفاؿ وتيكسيع.

إف األشفاؿ لجييع إحداس قػػ بالعجالة. لحا يجب أف تتسيد مدخحية األشفاؿ بالشياية 
ب أف تقجـ دافعًا إلى تصػيخ إحداس السبادغ لجػ األشفاؿ، فالصفل العادلة. إف كل مدخحية يج

يحتاج إلى أف يعخؼ السقاييذ الرحيحة لمعجالة. والصفػلة ىي السخحمة التي يقػػ فييا إدراؾ 
الصفل وإحداسو بالايع، ولكى يتحقق ىحا يشبغى أف يتعخض الصفل لكل ما ىػ جسيل وسار 

 كل حقائق الحياة السخة. ومثالى، وال داعى ألف يػاجو الصفل

وأىع ما في األمخ ىػ أف تكػف السذاركة الػججانية في مكانيا الرحيح وأف تكػف نياية 
 السدخحية تجعػ إلى التفكيخ ال إلى التػاكل.

 الجانب التظبيقي

 أواًل: مدرحية التاريخ يقهل ... لمكاتب أبهالعال الدالمهني

رؤية أبػ العال الدالمػني لمسدخح السجرسي في نرو يقػؿ التاريخ بعج نرف قخف مغ 
العصاء السدخحي الستشػع مشح مشترف ستيشيات القخف الساضي في كتابتو السدخحية مثل )ثأر هللا 

 –القتل في حشيغ  –األرض والسغػؿ  –أبػ زيج في لجنا  –رجل في القمعة  –ورحمة العحاب  –
السميع بأربعة ...( وغيخىا مغ  –ديػاف البقخ  –ي جخت في الحادية عذخ مغ سبتسبخ الحادثة الت

األعساؿ السدخحية التي تخجست ألكثخ مغ لغة وعخضت عمى خذبات السدخح السرخؼ والعخبي 
وناؿ مؤلفيا العجيج مغ الجػائد وأىسيا جائدة الجولة التذجي ية بعج ىحا الدخع اإلبجاعي يصل عميشا 

العال الدالمػني بخؤية درامية لمتاريخ حيث لسمع شتاتو في نز مدخحي مجرسي خالز دمحم أبػ 
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ومحجد اليجؼ إال أنو في ذات الػقت درامي بجيع مددوج الخؤية ما بيغ السدخح والتعميع لحلظ 
وججت الباحثة أنو مغ الزخورؼ االستعانة بيحا الشز عبخ تقجيع دراسة تحميمية لو مابيغ الشز 

ة إبخاز األثخ السشذػد مغ ىحه التجخبة في إشار تصبيقي يسذ مدخحة السشاىج في والعخض بغي
 الرسيع.

 عيهبه:

لعسل بانػراما عغ التاريخ وىي عمى أىسيتيا وتكثيفيا إال أنيا قج تعسل عمى تذتيت الحىغ 
خاصة لػ تع عخضيا لمتالميح بسختمف السخاحل العسخية والجراسية وتمظ الشقصة ىي السحظ 

دي ليحا البحث حيث وضع العسمية بخمتيا في يج الستخرز السػىػب حيث إخزاع السادة الخئي
الجراسية لمذكل الجرامي السذػؽ والدميع عمسيًا وىحا ما تجعػ إليو الباحثة، بل وتدعى لتكخيدو في 
عسميا )التجريذ بقدع السدخح السجرسي بالتخبية الشػعية( وتمظ مخحمة ججيجة حيث الخبط مابيغ 

جارس والسػلبة مغ ناحية واإلشار الجراسي الخالؽ فى السدخح بذكل عاـ مغ ناحية أخخػ كل ال
 ذلظ في اإلشار السحجد وشجيج الخرػصية )السدخح التعميسي(.

 قراءة في مدرحية التاريخ يقهل:

مشح البجاية مغ عشػاف السدخحية )التاريخ يقػؿ( ويبجو أف السؤلف دمحم أبػالعال الدالمػني 
رجل في  –مغ أكثخ كتاب السدخح السرخؼ تحاورًا مع التاريخ فقج كتب )خالج بغ الػليج وىي 

الحادثة  –جشة الحذاشيغ  –ديػاف البقخ  –الدحخة  –القتل حشيغ  –أبػزيج في بمجنا  –القمعة 
 وغيخىا(. –التي جخت في الحادؼ عذخ مغ سبتسبخ 

ريخ البعيج والقخيب ويبجأ يشدج ىػ لو فسغ السالحع أف السؤلف يمتقط الخيط دومًا مغ التا
 مشػالو حكايتو / السدخحية.

إال أنو في ىحه السدخحية السشيجية، والتي ال تحتػؼ مغ مقػمات السدخحية السشيجية إال 
بعزا مغ ال بارات التاريخية، والجسل العمسية، والحقائق التاريخية البديصة، لكغ اليجؼ أو 

 جػة مغ السدخحية لع تتحقق مشح البجاية ..األىسية، أو حتى الشتيجة السخ 

 فالسؤلف كسا يقػؿ..
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"التاريخ يقػؿ .. معالجة مدخحية لسشيج التاريخ لمرف الثالث اإلعجادؼ والثانػؼ والدادس 
 االبتجائي(

 )السشظر(

 خخيصة القصخ السرخؼ .. والعمع السرخؼ .. –بانػراما تعبخ عغ التاريخ السرخؼ الحجيث 

  )السدخحية ص0(

لحا فالسدخحية ىي عسل بانػرامي يخزع لعسمية اختيار وانتقاء لحطات تاريخية ما، وحقائق 
تاريخية معيشة ومػاقف وشخػص وجسل مقرػدة ومتعسجة مغ السؤلف، تحسل فكخه الدياسي، 
وقشاعاتو التاريخية وتمظ مدألة ال تحاور فييا، مع السؤلف يستمظ الحخية في االختيار واالنتقاء 

 خي والدياسي.التاري

لكغ ىحه الحخية مذخوشة مشح البجاية بالعشػاف )مدخحة السشاىج( إذف نحغ أماـ بانػراما 
لعخض التاريخ، احتفاؿ بالمحطة اآلنية عبخ استجعاء لحطات ماضػية مقرػدة، إعالء لفكخ 

 سياسي ال تاريخي.

مياتيا التعميسية، وىشا نبتعج عغ مدخحة السشاىج بإشارىا العمسي، مفخداتيا السجرسية وتج
 لشقتخب مغ السدخح ذاتو.

خاصة أف مدخحة السشاىج في التخبية والتعميع تخز التعميع االبتجائي واإلعجادؼ فقط، إذف 
 يخخج التعميع الثانػؼ مغ الدياؽ، وىحا ما لع يحجث في حالة ىحه السدخحية السيسة.

ذ كحلظ في الذكل ونعػد لمشز الحؼ يصمق عمى نفدو قدخًا مدخحة مشاىج، وىػ لي
والسزسػف، حيث العخض السدخحي. كل مفخدات الشز والعخض ىي إعالء لمسدخح الجرامي 

 السحتخؼ. وليدت ليا صمة بالسدخح السجرسي ومدخحة السشاىج.

فالسؤلف .. يتخيخ مػقف ما عغ كل شخرية ويتدمسو عمى استحياء ومكخ رابصًا مابيغ 
 الدمصاف السقتػؿ... الساضي والحاضخ، فسثاًل قشرػة الغػرؼ 

الخاوؼ: الدمصاف السرخؼ السجعػ قشرػة الغػرؼ .. دافع عغ مرخ وقاتل واستذيج .. قتمػه 
 وداسػه بحقج 



 

- 36 - 
  6112 شايري –(3مدمدل العدد ) –األولالعدد  –نىالثاالسجمد 

 حهث التربية الشهعيةبمجمة دراسات و 

 : ىدمػه بدبب خيانة فايج بظ .. أحج العسالء الخػنة في الذاـ. الخاوية

  )السدرحية ص6(

جيغ، واصفًا حكسيع بأسػأ يرخح السؤلف أف مغ قتل ىع العثسانيػف، قتمػا ونيبػا تحت اسع ال
مغ حكع مرخ، لكغ يبجو أف المعب بالجيغ ىشا ىػ لعب درامي مغ السؤلف، لسلء الفخاغ 

 السعمػماتي الدميع، وتجشيغ رؤيتو الخاصة بكافة الصخؽ.

: إذف  فأنتع ىسجيػف ... وحكسكع حكع ىسجي ضالع .. ال يعخؼ حقًا مغ  شػماف باؼ
 باشل.

هللا في األرض .. نسثل الخالفة اإلسالمية نحكع باسع : بل نحغ ضل  سميع األوؿ
  الجيغ

 )السدرحية ص3(

وىكحا في عخض مباشخ وبديط يزع السؤلف الستمقي أماـ الساضي والحاضخ، ماضي 
شػماف باؼ وسميع األوؿ .. وحاضخ حكع جساعة اإلخػاف لسرخ، في استجعاء مديف ألحجاث 

ث والتاريخ ويخمق مالحطات متذابية عسجًا، خاصة مختمفة إال أف السؤلف يمػؼ عشرخ األحجا
 وأنو مغ محتخفي أدرمة التاريخ ومدخحتو.

وراح السؤلف يكخر نفذ السػقف مابيغ )عمي بظ الكبيخ وأبػ الجىب( الفاسج والرالح، مغ 
يحكع بالجيغ والسديف، ومغ يحب البمج في تكخار يقمل مغ شأف الجراما، وتعسج الػقػؼ عشج 

ة، وتجاىل لحطات أخخػ، ليرل السؤلف لسخحمة الحسمة الفخندية ودور الذعب لحطات ماضػي
السرخؼ الػششي العطيع وثػراتو الستػالية ضج الطمع واالستعسار، ليرل لسخحمة )دمحم عمي( القائج 
الباسل لكشو يحكع وحيجًا، بعج أف تخمى مغ الدعامات الذعبية، فيػ يختمف عغ )عبجالشاصخ 

يع عسل لشفدو ضييخًا مغ الذعب حارب معو ومغ أجمو، إال أف وصل الكاتب والدادات( كال مش
 لحكع اإلخػاف، ومشاداة الذعب بدقػل ضمسيع، ومع اتفاقشا مع السؤلف سياسيًا وتاريخيًا.

لكغ يبجو أف )التاريخ يقػؿ( ىػ عشػاف الشز لكغ العشػاف الحايقي ىػ )السؤلف يقػؿ( نقج 
 بخ التاريخ برجؽ عغ الػقائع واألحجاث والسػاقف والذخػص.عبخ السؤلف عغ نفدو، ولع يع
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ونعػد مخة ثانية لمسدخحة السدعػمة، لشجج أف السؤلف لع يسدخح أؼ مشيج، بل قجـ رؤيتو 
 الخاصة، عبخ انتقاء وانتخاب شخػصو، بسعشى آخخ، يشصمق ىشا سؤاؿ شجيج األىسية.

 السدخحية؟ماىي الفائجة العمسية التي تعػد عمى الصالب ليحه 

اإلجابة بذكل قاشع ومحػرؼ ىي أنو ال فائجة مخجػة مغ لي عشق الحقائق، والدفخ ذىابًا 
 ومجي ًا عبخ دروب التاريخ في تذتيت لمصالب، وعجـ تحجيج ألؼ مشيج وألؼ شالب يتع مخاشبتو.

إف ىحا الشز السدخحي الحؼ يخز مدخحة السشاىج اسسًا فقط، ىػ أحج نتاجات بخوتػكػؿ 
التعاوف مابيغ وزارة التخبية والتعميع ووزارة الثقافة، إال أنو بخوتػكػؿ عمى الػرؽ، األىجاؼ مكتػبة 

 في وادؼ والتشفيح في وادؼ آخخ مغايخ تسامًا.

لحلظ كاف لدامًا عمى الباحثة .. أف تخزع عسمية السدخحة ذاتيا لجرس تصبيقي في العمـػ 
 مقخر عمى الرف األوؿ اإلعجادؼ.  بعشػاف )خصػل الصػؿ ودوائخ العخض( وىػ

 ثانيًا: طسهح جارية

 في مدرحة السشاهج بروتهكهالت ضخسة والشاتج بديط

 : رضوووبظاقة الع

 0292وزارة التخبية والتعميع  –البيت الفشي لمسدخح :  اجوووووجهة اإلنت

 إبخاليع دمحم حدغ الجسل : فووووووووأليووووووت

 أحسج رجب : راجووووووووووواإلخ

   أسامة نػرالجيغ:  إعداد مدرحي

البجاية .. جمبة في صػالة السدػخح الرػغيخ بػجار األوبػخا مرػجرىا عذػخات مػغ شمبػة السخحمػة 
اإلعجادية والثانػية الحيغ يجمدػف في أماكغ الستفخجيغ في انتطػار وصػػؿ وزيػخؼ التخبيػة والتعمػيع 

إبوراييم   سػح جارية( مغ تػأليف والثقافة إلى قاعة السدخح مغ أجل بجاية العخض السدخحي )ش
، وىػحا العػخض يػتع ضػسغ أحسد رجب، ومغ إخػخاج أسامة نهرالدين، وإعجاد مدخحي حدن الجسل

إشػػار مذػػخوع مدػػخحة السشػػاىج والػػػحؼ تػػع فيػػو تػبيػػع بخوتػكػػػػؿ تعػػاوف مذػػتخؾ بػػيغ وزارة التخبيػػػة 
دخحية يػتع إنتاجيػا بالتعػاوف بػيغ والتعميع والبيت الفشي لمسدخح والحؼ يتع مغ خاللو تقجيع أعساؿ م
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الصخفيغ، وىحه الفكخة ليدت ججيجة عمى اإلشالؽ بل كانت مػجػدة مغ قبل فػي أجيػاؿ سػابقة وقػج 
تػقفػػت رغػػع نجاحيػػا الذػػجيج وال نعػػخؼ حتػػى اآلف مػػغ الػػحؼ أوقفيػػا .. ولكشيػػا تعػػػد اآلف فػػي ثػػػب 

بيػػت الفشػػي لمسدػػخح وبػػيغ ججيػػج فػػي ضػػل تعػػاوف مذػػتخؾ بػػيغ الستخررػػيغ فػػي السدػػخح يسػػثميع ال
الستخرريغ في وزارة التخبية والتعميع وما أروعو مػغ مذػخوع قػج يخػجـ بشجاحػو أجيػااًل وأجيػااًل .. 
ولشتأكػػػج مػػػغ نتيجتػػػو يجػػػب أف نعػػػػد مػػػغ حيػػػث البجايػػػة التػػػي اتدػػػست بالجمبػػػة الذػػػجيجة بػػػيغ الصمبػػػة 

شػػػاجػف يزػػػحكػف .. الرػػػغار .. ذلػػػظ الجيػػػل الستسػػػخد حتػػػى عمػػػى ذاتػػػو .. يتحػػػجثػف ييسدػػػػف يت
يفعمػف كل شيء إال تخكيدىع في مذاىجة عخض مدخحي عمى وشظ االبتجاء، وخذيت أف يدتسخ 
الػضػػع ىكػػػحا بعػػج بجايػػػة العػػخض .. دخػػػل الػػػزيخاف والزػػػيػؼ إلػػى قاعػػػة السدػػخح وعػػػدؼ الدػػػالـ 
الجسيػرؼ لجسيػرية مرخ العخبية وأنرت مغ أنرت واستسخ في ىسدػاتو وتسػخده مػغ أراد حتػى 

أ العػػخض السدػػخحي وال زاؿ ىشػػاؾ الكثيػػخ مػػغ الصمبػػة عمػػى عشػػادىع حتػػى ألنفدػػيع فػػي اليسػػذ بػػج
والحػػجيث فػػي الرػػالة ولػػػ برػػػت خفػػيس .. دقػػائق مػػخت عمػػى "بجايػػة العػػخض السدػػخحي وبػػجأت 
األصػات تخفت تجريجيًا .. دقائق أخخػ تسخ والرػت يدداد انخفاضًا .. لع تكج تسخ الخبع سػاعة 

السدخحي حتى كانت الرالة قج صستت تساما دونسا أف يدكت ىؤالء الذػباب  األولى مغ العخض
الرػػغار .. أسػػػكتتيع الػػػجراما .. أسػػػكتيع السدػػػخح .. أسػػػكتيع حػػجث يػػػتع عمػػػى الخذػػػبة وقػػػج جػػػحبيع 
وازدادوا أف يتػػػػابعػه .. وبالفعػػػػل تػػػػابعػه بكػػػػل جػػػػػارحيع حتػػػػى الشيايػػػػة .. اسػػػػتػعبػا الػػػػجرس جيػػػػجًا 

رسػػىا شػػاؿ العػاـ ولكشيػا كانػت صػساء وال سػيسا أف أكثػخىع وغػالبيتيع ال واستػعبػا القرة التػي د
تيػػتع بعػػالع األدب وقػػج يكػػػف عػػالع القرػػة أو الخوايػػة لػػيذ فػػي مثػػاؿ اىتسػػاميع جسيعػػًا .. قػػج ييػػتع 

... ولكػػػغ السدػػػخح قػػػج أحػػػجث شػػػي ًا (6112حدوووهنة  ) الػػػبعس ولكػػػشيع ليدػػػػا الجسيػػػع بأيػػػة حػػػاؿ"
ثيػخوف .. بػل لػغ أكػػف مبالغػًا إف قمػت إف جسيػع مػغ فػي صػالة العػخض مختمفًا .. أجسػع عميػو الك

مغ شمبة قج جحبتيع مخحة القرة التي درسػىا وجمدػا لمشياية وقج وعػػا جيػجًا تمػظ القرػة وأدركػػا 
تفاصيل ربسا لػع يػجركػىا حػيغ كانػت القرػة مجػخد كمسػات تدػقط عمػى األذف وتحفػع مشيػا الػحاكخة 

دة والتكخار يتكفالف بالباية، ولكغ األمػخ ىشػا مختمػف فػي عػالع السدػخح ما قج تدتصيع حسمة واإلعا
حيث القرة مرػػرة ومدػسػعة ومخئيػة وبيػا مقػمػات العسػل الفشػي الستكامػل مػغ تسثيػل ومػسػيقى 
وغشاء واستعخاضات .. كل ىحه السقػمات والعشاصػخ قػج اسػتصاعت أف تجػحب الصمبػة والسذػاىجيغ 

دػػخحي متشاسػيغ فػػي أغمػب المحطػات أنشػػا نذػاىج قرػػة مقػخرة عمػػى جسيعػًا لستابعػة ىػػحا العػخض الس
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السخحمة اإلعجادية وندي الصمبة الستػاججوف كحلظ أنيع قج يكػنػف في "درسي خرػصي" فقج قػجـ 
ليع ىحا الجرس ىحه السخة بذكل مختمػف تسامػًا اسػتػعبػه وحفطػػه بػال تكػخار .. فيسػػه بػػعي يذػبو 

ليادؼ .. وىحا أصجؽ تعبيخ عمى نجاح مثل ىحه التجارب )أعشػي الػعي التمقائي لستفخج السدخح ا
ىشػػا مدػػخحة السشػػاىج( وقػػجرتيا عمػػى تػصػػيل السعمػمػػات العمسيػػة واألدبيػػة وتػصػػيميا لمصالػػب فػػي 
إشار فشي شيق ومستع .. ونجاح ىحه التجخبة يعج بػقًا ونفيخًا يجعػف لتعسيسيا في كل السػػاد وفػي 

عػػػغ الصخيقػػة السثمػػى لسدػػػخحة السشػػاىج لشختقػػػي بالصالػػب السرػػػخؼ  كػػل السخاحػػل التعميسيػػػة والبحػػث
ونعيػػج فػػي الػقػػت ذاتػػو السدػػخح إلػػى حزػػغ السجرسػػة مػػغ ججيػػج كسػػا كػػاف قػػجيسًا وأخػػخج لشػػا أجيػػااًل 
وأجيػػػػااًل مػػػػغ الفشػػػػانيغ والتخبػػػػػييغ، وتعػػػػػد حرػػػػز السػسػػػػيقى والسدػػػػخح مػػػػخة أخػػػػخػ إلػػػػى الجػػػػجوؿ 

مى انتجاب الباحثيغ السدخحييغ في البيت الفشػي لمسدػخح السجرسي )محػر التذغيل( والحؼ يعتسج ع
ليعيجوا مخة أخخػ حرز السػسيقى والسدخح إلى السجارس .. وىحا السحػر )محػر التذغيل( إلى 
جػػػار )السحػػػر التخبػػػؼ(، )السحػػػر السشيجػػي( ثالثػػة محػػاور أساسػػية يقػػػـ عمييػػا مذػػخوع مدػػخحة 

تخبية والتعميع والبيت الفشي لمسدخح .. والكتساؿ نجاح ىحا السشاىج والبخوتكػؿ السذتخؾ بيغ وزارة ال
التعػػاوف يجػػب الحػػخص مػػغ الجانػػب الفشػػي وىػػػ ىشػػا البيػػت الفشػػي لمسدػػخح يجػػب أف يحػػخص عمػػى 
تقجيع السحتػػ العمسي بذكل فشي يتسيد بالتصػر والحجاثة حتى يتساشى مع شسػحػات جيػل متسػخد 

، ىحا بالصبع إلى جانب الجقة في اختيار العشاصخ التػي يػكػل ليػا ميػاـ مثػل تمػظ ..  كأجياؿ اليـػ
فيػػي ميسػػة ثقيمػػة وليػػا ىػػجؼ سػػاـ عطػػيع، وقػػج تحقػػق ىػػحا بذػػكل كبيػػخ فػػي تقػػجيع مدػػخحية )شسػػػح 
جاريػػة( حيػػث كانػػت كػػل عشاصػػخ العػػخض عمػػى قػػجر كبيػػخ مػػغ الػػػعي وااللتػػداـ والتػافػػق بػػجءًا مػػغ 

لػحؼ اسػتصاع أف يقػجـ القرػة بأسػمػب مدػخحي اإلعجاد السدخحي الستسيد لمكاتب أسامة نػرالجيغ ا
متسيدًا فقج استصاع أف يحيل القرة إلى مدخحية دونسػا أؼ تػأثيخ عمػى السػتغ األصػمي الػحؼ كتبػو 
السؤلػف إبػػخاليع الجسػل وأورد فػػي القرػة السسدػػخحة كػل السعمػمػػات العمسيػة واألدبيػػة السصمػػب مػػغ 

القرػػة وقػػج فعػػل ذلػػظ دونسػػا أف يشخػػخل فػػي  الصالػػب دراسػػتيا واسػػتيعابيا وكػػحا األىػػجاؼ مػػغ وراء
الذػػكل التػػػثيقي أو التدػػجيمي بػػل أعػػج مدػػخحًا ناضػػجًا واعيػػًا شػػاماًل .. وكػػحا فعػػل السخػػخج الذػػاب 
أحسػػج رجػػب الػػحؼ اسػػتصاع أف يجسػػع عشاصػػخ العػػخض السختمفػػة بػػيغ يجيػػو وحقػػق إيقاعػػًا مدػػخحيا 

ذلػظ السعػج الػحؼ أضػاؼ عمػى الحػجث وابتعج قجر إمكانو عغ السمل الػارد مػغ الحكػي، سػاعجه فػي 
شخريات ججيػجة لػع تػؤثخ فػي تغييػخ الحػجث التػاريخي ولكشيػا أثػخت فػي سػيخ السدػخحية كسػا فعػل 
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بإضافتو لذخرػية السيػخج التػي لعبيػا ببخاعػة وخفػة ضػل الفشػاف أحسػج حبذػي .. ورغػع أف العػخض 
فة بػأؼ شػكل كسػا أنػو كمو مدجل ويعسل بصخيقة البالؼ باؾ وذلظ كي اليكػف ىشاؾ مجاؿ لإلضا

مغ أجل إيراؿ السػادة العمسيػة دوف ندػياف أو نقرػاف، وعمػى الػخغع مػغ ذلػظ فػإف العػخض اعتسػج 
في نجاحو عمى مجسػعة مغ السسثميغ السحتخفيغ الحيغ حاولػا بخدود أفعاليع وتجفق أحاسيديع أف 

لسمل أو الزيق، "وقج يرشعػا إيقاعًا يتفق واإليقاع السدجل ويجحب السذاىجيغ دوف أف يذعخىع با
جسػػػع العػػػخض كػكبػػػة مػػػغ الشجػػػػـ بػػػجءًا مػػػغ الفشػػػاف الكبيػػػخ مفيػػػج عاشػػػػر صػػػاحب األداء الستػػػدف 
الخصيغ والػجو السعبخ وىػ يػؤدؼ دور الدػمصاف نجػع الػجيغ األيػػبي، وكػحا شػجخة الػجر الػحؼ أدتػو 

مجػػػػجؼ، دمحم  ببخاعػػػػة وتػػػػجفق الفشانػػػػة أمػػػػل عبػػػػجهللا .. وصػػػػاحبيع كػكبػػػػة مػػػػغ الفشػػػػانيغ مػػػػشيع أحسػػػػج
رضػػػػاف، أحسػػػج ىػػػاني، مرػػػصفى عبػػػجالفتاح، دمحم درويػػػر، أحسػػػج عثسػػػاف، دمحم عديػػػدة، وائػػػل أبػػػػ 
الدعػد، دمحم عسخو، نذػػ إسساعيل، وكحا في الجيكػر إسالـ حياكة، والسالبذ لػ فاشسػة الدىػخاء، 

فة لسذػخوع والسػسيقى واأللحاف لػ وائل رضا .. مدخحية شسػػح جاريػة محاولػة ناجحػة وبجايػة مذػخ 
ضخع قج يغيخ مغ شكل التعميع مدتاباًل .. مذخوع قج يخخج لشا أجيااًل ناجحة مجركػة الفػغ ويغػجو 
جػػدءًا مػػغ تكػػػيشيع الثقػػافي مشػػح الرػػغخ وكػػع ىػػحا عطػػيع لػػػ تحقػػق مػػغ خػػالؿ مذػػخوع كبيػػخ مثػػل 

 مذخوع )مدخحة السشاىج(".
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 :ثالثًا: نسهذج لسدرحية مشهجية 

 .... الرف األول اإلعدادي خظهط الظهل ودوائر العرض

 شفل يمبذ مالبذ عمييا خصػل ))(( أو لػحة يخسع عمييا خصػل الصػؿ

 أو لػحة يخسع عمييا خصػل العخض شفمة تمبذ مالبذ عمييا دوائخ 

 : "تغشي وتمف السدخح" أنا خصػل الصػؿ .. أنا خصػل الصػؿ خصػل

 ثع مغ أنت؟: وماذا تعشي خصػل الصػؿ أتخيج أف نخاؼ مشظ ...  عسخ

 : ت ير عمى سصح األرض ولع تعخفشي؟ خصػل

 : معحرة حاياية أني ال أعخفظ. عسخ

 : أنا يابشي خصػل الصػؿ أصل بيغ القصبيغ "ويذيخ بيجيو الذسالي والجشػبي" خصػل

 : إيو ايو الخصة صفخ ده؟ أحسج

 : ىحا الخط يتػسصشي يتػسط خصي اسسو خط جخيشتر. خصػل

 ر؟: ماذا ماذا فخك أحسج

 : يابشي اسسو جخيشتر خصػل

 : ولساذا سسي بيحا االسع عسخ

: ألنو يسخ في قخية اسسيا جخيشتر في لشجف يدسى بيا خط الرفخ ويقدسشي نرفيغ  خصػل
 نز في الذخؽ ونز في الغخب

 : بارؾ هللا فيظ عسخ

 : لكغ ... لكغ  أنت كع تكػف عجد خصػشظ أحسج

 خط شػلي متداوييغ 142: أنا والحسج هلل عجد خصػشي  خصػل

 خط 962خط وفي غخب خط جخيشتر  962: يعشي في الذخؽ  أحسج

 : وىل لظ ياصجيقي خصػل فػائج؟ عسخ
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: شبعًا يحجدوا عغ شخيقي مػاقع األماكغ شخؽ خط جخيشتر وغخبو يعشي تحجيج أؼ  خصػل
 مكاف عمى سصح الكخة األرضية.

 : ىحا فقط؟ عسخ

 في مختمف جيات العالع : ويسكغ عغ شخيقي تحجيج الدمغ خصػل

 : وكع ياصجيقي خصػل الدمغ بيغ كل خط والحؼ بجػاره أحسج

 دقائق 2: الدمغ بيغ كل خط وجاره  خصػل 

 : وىل يختمف الدمغ ىحه الشاحية أو ىحه الشاحية "يسخ يسيشًا وشسااًل" أحسج

خب خط : شبعًا يديج الدمغ كمسا اتجيشا شخؽ خط جخيشتر ويقل كمسا اتجيشا إلى غ خصػل
 جخيشتر

 : تساـ تساـ فعال يا صجيقي غشظ عطيع عسخ

 تقف دوائخ العخض وتشادؼ يا ناس أنا ميسة ججًا ججًا يمتفتػا إلييا في دىذة ...

 : ماذا جخػ ياصجيقتي دوائخ؟ لسا ترخخيغ؟ عسخ

 : عذاف أنا دوايخ العخض. دوائخ 

 عسخ ميغ أنت وما ىػيتظ؟

الكخة األرضية إلى نرفيغ متداوييغ نرف فػؽ ونرف  : أنا دوائخ العخض أنا أقدع دوائخ
 تحت

 : ماذا تعشي نرف فػؽ ونرف تحت أحسج

: تزحظ ىاىا ال انسا أقرج أنشي أقدع الكخة األرضية إلى نرف الكخة الذسالي  دوائخ
 والجشػبي

 : يذخ بيجيو وما ىػ ىحا الخط الحؼ يقدسظ؟ أحسج

 االستػاء: إنو ياسيجؼ خط االستػاء أو دائخة  دوائخ

 : كع يكػف مجسػع دوايخؾ كميا عسخ
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في نرف الكخة  72دايخة في نرف الكخة الذسالي و 72دائخة يقع مشيا  962: كميا  دوائخ
 الجشػبي وترغخ ىحه الجوائخ كمسا اتجيشا ناحية الذساؿ وكمسا اتجيشا نحػ الجشػب

 : وما ىحه السجارات؟ عسخ

 01.3شسااًل ومجار الججؼ عشج خط  01.3خط  : إنيا يا سيجؼ مجار الدخشاف عشج دوائخ
 جشػباً 

 : وما ىحه األقصاب عسخ

 شسااًل  44.3: إنيا الجائخة القصبية الذسالية وتقع عشج دائخة عخض  دوائخ

 جشػباً  44.3والجائخة القصبية الجشػبية تقع عشج دائخة عخض     

 : السيع إيو أىسيتظ إيو ىي فػايجؾ؟ أحسج

 هلل استعاف بي أكبخ العمساء في تقديع العالع إلى مشاشق حخارية : أنا والحسج دوائخ

 : ىحا فقط؟ أحسج

: ال ليذ فقط بل استصاعػا عغ شخيقي تحجيج مػاقع األماكغ شساؿ خط االستػاء  دوائخ
 وجشػبو.

يقف خط الصػؿ بجػار دوائخ العخض وفي صػت واحج ويسدكػف بأيجؼ   
 بعزيع مع أحسج وعسخ ويخددوا

 ػل الصػؿ ودوائخ العخض لشا فػائج وأىسية كبيخةاحشا خص

 "انتيت"

 الخاتسة : 

السدخح ىػ وسيمة فعالة، ومؤثخة في الجساىيخ بسا لو مػغ خرػصػية ، إذ يسثػل قشػاة اترػاؿ 
جحابة تسخ مغ خالؿ معصيات الثقافة والتخفيو والتأثيخ والشسػ الشفدي جسيعًا.وىحا يؤكج عمى أىسية 
الشذػػال السدػػخحي الػػحؼ يعتسػػج عمػػى التسثيػػل فػػي تقػػجيع أعسػػاؿ فشيػػة تعميسيػػة بقرػػج رفػػع السدػػتػػ 

لتحرػػيمي لمتالميػػػح، حيػػػث يعػػػج نذػػاشًا مختمفػػػًا عػػػغ التعمػػػيع األكػػاديسي فيػػػػ يعسػػػل عمػػػى اسػػػتثسار ا
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شاقات التالميح وخياالتيع ومعمػماتيع، فسغ خػالؿ اإلعػجاد والسػخاف تػدداد قػجرات وشاقػات التالميػح 
عمػػػى الخمػػػق واإلبػػػجاع فػػػي إشػػػار ىػػػحا الشذػػػال السدػػػخحي السسػػػارس ،فالسدػػػخح وسػػػيط مػػػغ الػسػػػائط 

سػة الفاعمػة فػػى تشسيػة التالميػح عقميػػًا وعاشفيػًا وجساليػًا ولغػيػػًا وثقافيػًا. فيػػ يشقػػل لمتالميػح بمغػػة السي
محببػػة إلػػى نفػسػػيع األفكػػار والسفػػاليع والاػػيع بسػػا يدػػيع فػػي إثػػخاء السػػادة العمسيػػة السقجمػػة فػػي قالػػب 

 درامي.

تقخيخؼ السباشخ إلى بشية تحػيل السشاىج الجراسية مغ سياقيا الجامج الفسدخحة السشاىج تقػـ ب
جسالية ناشقة متحخكة في قالب مدخحي مذػؽ، مع إعصاء الصالب فخصة السذاركة والتػاصل 

 وىحا يديج مغ قجرتيع عمى التحريل العمسي ليحه السػاد السسدخحة. 

كسا أف ىحا الشذال يخفع عغ الصالب معاناة التعميع عبخ الحفع أو قزية الثػاب والعقاب في 
التعميسية، بل وىػ بحلظ يتمقى مشاىجو التعميسية بأسمػب يجمب لمصالب اكتداب السعمػمة  العسمية

بفيع واستيعاب في متعة وججانية وروحية، ، وذلظ مغ خالؿ مذاركتو الفعالة حيث السعايذة 
لألدوار سػاء عمى مدتػػ الجراما في الفرل أو السدخحية عمى خذبة مدخح السجرسة أو عمى 

. وقج شبقت الباحثة عمى تجخبتيغ لسدخحة السشاىج عمى السدخح السحتخؼ وىسا مدخح الجولة
مدخحية ) التاريخ يقػؿ ( ، ومدخحية ) شسػح جارية ( وما صاحبت التجخبة مغ إيجابيات 
وسمبيات ، خاصة أف الباحثة انصمقت مغ تداؤؿ رئيدى وىػ إلى أػ مجػ اختمفت وتحققت 

خحة فى الفرل السجرسى والسدخحة عمى خذبة السدخح أىجاؼ مدخحة السشيج ما بيغ السد
 السحتخؼ ؟ 

 وقد تهصمت الباحثة إلى  بعض الشتائج:

مدخحة السشاىج نػع مغ السدخح السجرسي محجد اإلشار مغ حيث ضخورة التدامو بسفخدات 
 السشيج التي تشرب عميو عسمية السدخحة.

ساسًا بزخورة العمع والايع العمسية لمحياة "كسا أف السدخح التعميسي بسعشاه الػاسع الحؼ يعشي أ
إلى جػار ما يسكغ أف يقجـ مغ مدخحة لمسشاىج حيث يجب أف تعشى ىي أيزًا بتأكيج ضخورة 

 العمع والايع العمسية مغ خالؿ مفخدات مشيج دراسي ما".
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فسدخحة السشاىج عمى ىحا الشحػ تكػف مد ػلية وزارة التخبية والتعميع والسدخح السجرسي 
لجرجة األولى. كسا أف السقخر الجراسي حيغ يعخض في إشار الفغ السدخحي تتدع فائجتو وججواه با

وتستج إلى الػراء وإلى األماـ مسا يجعػ إلى تػسيع نصاؽ مدخحة السشاىج لسزاعفة الفائجة مشيا 
 وإعادة الشطخ في مقخرات الرفػؼ الجراسية الستعجدة شبقًا لسا نتػصل إليو مغ مالحطات عمى

 مجاؿ فاعمية السشيج حيغ يتع عخضو في اإلشار السدخحي.

 لسدخحة السشاىج تأثيخ إيجابي في نطخية التفكيخ اإلبجاعي، والتخيل الجراسي لجػ الصالب. -

ىشاؾ أفزمية واضحة لأللعاب التسثيمية في التحريل الجراسي حيث أكجت ذلظ العجيج مغ  -
 التجارب العجيجة والشجاحات العمسية

 ويعج مغ عيػب مدخحة السشيج السعخوضة عمى السدخح السحتخؼ  -

 أنيا لع تدتسخ شػياًل. -

 لع تتاح الفخصة ليا لتجػب شتى محافطات مرخ. -

كاف مغ الزخورؼ التشديق الكامل مع شتى الجيات التعميسية لالستفادة مغ العخض السدخحي  -
 والشز السدخحي.

عميسي ومدارح الجولة بسعشى عجـ االستفادة مغ عجـ الخبط ما بيغ أقداـ السدخح السجرسي الت -
القجرات السجفػنة داخل ىحه األقداـ أو حتى التعاوف السذتخؾ خاصة أف أقداـ السدخح 
السجرسي ىي السشػل بيا عسل السدخحية السجرسية وخاصة مدخحة السشاىج بذتى أركاف ىحه 

 العسمية السدخحية.

شو حديغ وىػ عخض تعميسي في األساس أيزًا كاف ىشاؾ عخض قاىخ الطالـ عغ قرة  -
 كغ لع يدتسخ شػيال لعجـ التشديق مع وزارة التخبية والتعميع واالستفادة السذتخكة بيشيسا.

 : السراجع

السدخح الذعخؼ ألشفاؿ اإلرىاصات والتجخبة، سمدمة بحػث ودراسات،  (:1992أحسد سهيمم )
 ثقافة الصفل، السخكد القػمي لثقافة الصفل.
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، دراسة وسمدمة السدخح -واقعو  –رسالتو –نذأتو  –السدخح السجرسي (:1993شهقي )أحسد 
 الستجػؿ،.

الجراما والتعميع، تخجسة: مػسى سعجالجيغ، السجمذ األعمى لمثقافة، السذخوع  (:1998أنتيجهن )
 القػمي لمتخجسة.

أثخ أسمػب مدخحة السشاىج لسادة الجراسات االجتساعية عمى  (:1998إيسان أحسد خزر )
التحريل الجراسي لتالميح الرف الخامذ االبتجائي، رسالة دكتػراه غيخ مشذػرة، السعيج 

 العالي لجراسات الصفػلة جامعة عيغ شسذ.

بيخثػف، ج.أ.: التسثيل في السجارس، تخجسة: رياض دمحم عدكخ وآخخيغ، مصابع سجل العخب، 
 قاىخة.ال

نطخية العخض السدخحى، تخجسة نياد صميحة ، اليي ة العامة  (:1992جهليان هيمتهن )
 لمكتاب.

 في مشاىج البحث التخبػؼ، القاىخة، مصبعة جامعة ششصا. (:1998حدن إبراييم عبدالعال )

 الشذال السجرسي. (:6111حدن شحاته )

سجرسى فى تحقيق أىجاؼ التعميع مجػ اسياـ السدخح ال (:1933حدشي عبدالسشعم حسد   )
 االبتجائى، رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة ، كمية التخبية ، جامعة أسيػل.

، 137شسػح جارية بجاية ججيجة لسذخوع ضخع، جخيجة مدخحشا العجد  (:6112خالد حدهنة )
  اليي ة العامة لقرػر الثقافة.

 السدخح التعميسي لألشفاؿ. (:1993رزق حدن عبدالشبي )

الجيكػر والسدخح السجرسي، السخكد القػمي لمسدخح والسػسيقى والفشػف  (:6111ر أحسد )سسي
 .9777الذعبية، محاضخات الجورات الثقافية، 

سيكػلػجية المعب، تخجسة رمدؼ حميع يدي، القاىخة، اليي ة السرخية  (:1942سهزانا ميمر )
 العامة لمكتاب.
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ء، وزارة الثقافة، البيت الفشي لمسدخح مدخح الصفل تجارب وآرا (:1995شهقي خسيس )
 والسػسيقى، القاىخة.

، 9755ديدسبخ،  02-95الحمقة الجراسية حػؿ مدخح الصفل (: 1982عبدالحميم محسهد )
 اليي ة السرخية العامة لمكتاب، القاىخة.

بحث آراء وخبخات العامميغ بسدخح األشفاؿ بسرخ، السخكد القػمي  (:1944عبدالحميم محسهد )
 بحػث االجتساعية والجشائية، الثقافة الجساىيخية، مخكد ثقافة الصفل، القاىخة.لم

 الصفل وعالسو السدخحي. (:1993عبدالرؤوف أبهالدعد )

 االبتكار، القاىخة، صحيفة التخبية، عجد نػفسبخ. (:1922عبدالدالم عبدالغفار )

 لتػزيع، القاىخة.السدخح التعميسي، دار العخبي لمشذخ وا (:6112عبدالسجيد شكري )

 السدخح السجرسي رؤية ججيجة، اإلمارات. (:6111عزالدين   هاللي )

 األشفاؿ يعجوف مدخحيع. -السدخح مع األشفاؿ (:1991فابريديه كاسانيممي )

 مدخحة السشاىج، مخكد اإلسكشجرية لمكتاب. (:6114فاطسة يهسف )

 السدخح التعميسي السرصمح والتصبيق، الجر السرخية المبشانية. (:6115كسال الدين حدين )

اتجاىات حجيثة في التخويح وأوقات  (:1986كسال درويش      الحساحسي وأمين الخهلي )
 الفخاغ، القاىخة، دار الفكخ العخبي.

 مدخح الصفل، اليي ة العامة لمكتاب، القاىخة. (:1988  حامد أبه الخير )

السدخح السجرسي، السخكد القػمي لمسدخح والسػسيقى والفشػف  (:6111مد أبهالخير )  حا
 .9777الذعبية، محاضخات الجورات الثقافية، 

 االشفاؿ والسدخح ، اليي ة العامة لمكتاب ، القاىخة. (:1982  شاهين الجههرى )

 مة لمكتاب، القاىخة.األشفاؿ والسدخح، اليي ة السرخية العا (:1982  شاهين الجههري )

األشفاؿ مخآة السجتسع، الكػيت، سمدمة عالع السعخفة، عجد  (:1982  عساد الدين إسساعيل )
 مارس.
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 السخجع في أدب األشفاؿ، دار الفكخ العخبي. (:6112محسهد حدن إسساعيل )

 الشدعة التعميسية في فغ السدخح، مرخ العخبية لمشذخ والتػزيع ، القاىخة محسهد سعيد:

 مدخح االشفاؿ ، تخجسة دمحم شاىيغ الجػىخػ ، القاىخة. (:1922ونيفريد وارد )

الجور التخبػؼ لسدخح الصفل والسسثل في مدخح الصفل، الحمقة  (:1944يعقهب الذاروني )
 خية العامة لمكتاب.الجراسية حػؿ مدخح الصفل، اليي ة السر

Siks G Brain (1958): Greative Dramatics An art for children, New York, 

Harper and Brothers, 19. 
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ABSTRACT 

Theater severe privacy linked to the educational aspect, an ancient 

Privacy renewed studies and scientific research and opinions have proven 

experts over the feet of school theater experience and his role is clear and 

this hypothesis was launched researcher monitored the effective impact of 

the theater curriculum but in a different context in the sense that the 

researcher tried to monitor the experience of the theater curriculum and 

presented to the State theaters in two trials and two (Play history says) 

and play (An ambitious ongoing) and two trials launched from headline 

theater curriculum only diverge experience to the perceptions and 

connotations other far from the theater approach, where it is clear that the 

experience she staggered in the bosom of professionalism, starting from 

the author Ela Asalamouni a Starter-known to the director and his team of 

professional actors. The researcher counted many of the pros and cons of 

the experiment and the main motive and the pursuit of development and 

give the theater curriculum scientific form process and the framework for 

a major proportion with the main goal (the student inside the classroom) 

so some of the results emerged as follows: 

Theater curricula positive impact on the theory of creative thinking 

and imagination among the school students. 

Some of the disadvantages of the theater curriculum experience in a 

professional such as a theater emerged because it did not last long and did 

not have the opportunity to view the experience in various over the 

country and is also clear that there was a lack of cooperation between 

school theater and state theaters sections where the experiment did not 

take advantage of these sections and scientific output. 


