
 

 

 

 

 ما دور مسرح الطفل األردني في تنمية وتطوير 

 مهارات وطاقات الطفل في المجتمع االردني؟".
 دراسة بحثية : أريج النابلسي

 

 

 

 

 

 

 



 

 مقدمة البحث :

  

كل من أراد أن يرصد مسرح الطفل بالدراسة والتتبع والتحليل واالستقراء العلمي والموضوعي فال بد 

 ، أن يصل به المآل إلى أن مسرح الطفل قديم وحديث في آن معا مادمنا ال نملك وثائق علمية دقيقة عنه

 وال نعرف عنه الشيء الكثير والسيما مساره التطوري والسياقات المرجعية والذاتية التي أفرزته.

وقبل الخوض في تاريخ مسرح الطفل علينا أوال وقبل كل شيء أن نعرف مفهوم الطفل وأن نلتقط  

 .دالالت مسرح الطفل وأنواعه

 :مصطلح الطفل - 1

 مستوى التعريف والتحديد والتدقيق. يثير مصطلح )الطفل( إشكاليات عويصة على

وتظهر هذه الصعوبة جلية من خالل مراجعة  ،إذ يختلط الطفل بالمراهق كما يختلط بالراشد البالغ 

 .الموسوعات والقواميس وكتب أدب األطفال

 .ويعود هذا اإلشكال إلى تعدد المجاالت ووجهات النظر التي من خاللها نقارب مصطلح الطفل

الطفل رجال صغيرا أو كائنا ينمو أو مرحلة سابقة للمراهقة أو كائنا بشريا يعيش فترة  فهناك من يرى

 .الطفولة أو يعتمد على اآلخرين في التكيف مع الذات والطبيعة

و نخلص من كل هذا إلى أن الطفولة هي المرحلة العمرية الممتدة من الوالدة حتى البلوغ مصداقا لقوله 

 [ ."لم يظهروا على عورات النساء أو الطفل الذين تعالى: "

 ." : "وإذا بلغ األطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم وقال أيضا جل شأنه

 :وتنقسم الطفولة إلى مراحل عدة على النحو التالي

 .( : من الوالدة حتى نهاية العام الثاني )نهاية الرضاعة مرحلة المهد -أ

 .: من ثالث سنوات حتى خمس سنوات مرحلة الطفولة المبكرة -ب

 .: من العام السادس حتى العام الحادي عشر مرحلة الطفولة المتوسطة -ت

 .    : من الثانية عشرة حتى البلوغ مرحلة الطفولة المتأخرة -ث

 

 

 



 

 بمسرح الطفل؟  - إذا   – فماذا نقصد

 :مفهوم مسرح الطفل  -2

مسرح الطفل هو ذلك المسرح الذي يخدم الطفولة سواء أقام به الكبار أم الصغار مادام الهدف هو إمتاع 

، أو يقصد به تشخيص الطفل ألدوار تمثيلية  الطفل والترفيه عنه وإثارة معارفه ووجدانه وحسه الحركي

 ومواقف درامية للتواصل مع الكبار أو الصغار.

ويعني هذا أن الكبار يؤلفون ويخرجون  ،لطا بين الكبار والصغاروبهذا يكون مسرح الطفل مخت 

، أما الصغار فيمثلون  للصغار ماداموا يمتلكون مهارات التنشيط واإلخراج وتقنيات إدارة الخشبة

ويعبرون باللغة والحركة ويجسدون الشخصيات بطريقة مباشرة أو غير مباشرة اعتمادا على األقنعة. 

، وهو كذلك مسرح  غار هو مسرح للطفل مادام الكبار يقومون بعملية التأطير، فمسرح الص ومن هنا

 الطفل إذا كان مسرحا يقوم به الطفل تمثيال وإخراجا وتأليفا.

، فمسرح الطفل يعتمد تارة على التقليد والمحاكاة وتارة أخرى يعتمد على اإلبداع الفني  ومن هنا 

 .واإلنتاج الجمالي

، ألن هذا العمل يساعد على التقليد والمحاكاة  ون أن يمسرح الكبار للصغاروال أوافق الذين يفضل

، فمن األحسن أن نشجع األطفال على كتابة النصوص المسرحية  االرتجال والتمثل ويقتل اإلبداع و

: المتوسطة والمتأخرة من  نظريا وتطبيقيا خاصة في المرحلتين  وتمثيلها وإخراجها بعد تأطيرهم

 .ولةمراحل الطف

 :ويمكن تقسيم مسرح الطفل إلى عدة أنواع وهي كالتالي

 : المسرح التلقائي أو الفطري -أ

، يستند فيه إلى االرتجال والتمثيل اللعبي والتعبير الحر  و هو مسرح يخلق مع الطفل بالغريزة الفطرية

 .(  التلقائي )مثل لعبة العريس والعروسة

 :المسرح التعليمي -ب

الذي ينجزه التلميذ تحت إشراف المربي أو المنشط أو المدرس أو األستاذ وبوجود  هو ذلك المسرح

 :نصوص معدة سلفا ضمن المقررات الدراسية. ويمكن تفريعه أيضا إلى

 :مسرح التعليم األولى -1

األطفال حيث يمثل التالميذ مجموعة من األدوار  رياض كتاتيب القرآنية والتربوية وو يرتبط بال

 .التي يقترحها المربون عليهم المسرحية

 :المسرح المدرسي -2



هو ذلك المسرح الذي يستخدم التمثيل داخل المؤسسة التربوية )المدرسة االبتدائية واإلعدادية والثانوية( 

لتحقيق األهداف المسطرة سواء أكانت أهدافا عامة أم خاصة وتستهدف الجوانب   بمثابة تقنية بيداغوجية

 ية والحسية الحركية.الفكرية والوجدان

ويشرف على هذا المسرح المدرس وذلك بتنشيط التمثيل الذي يقوم به التالميذ داخل القسم أو أثناء  

المناسبات الرسمية )األعياد الدينية والوطنية( وغير الرسمية )فترة نهاية السنة الدراسية لتوزيع الجوائز 

 ( .وإعالن النتائج

  لتسلح بعدة معارف كعلوم التربية وعلم النفس وعلم االجتماع والبيولوجياويستند المسرح المدرسي إلى ا

ووسيلة عالجية ووسيلة جمالية إبداعية ووسيلة تلقين   / تطهيرية نظرا لكون المسرح وسيلة إصالحية

 .ونقل المعرفة والمهارة

العضوية لخلق ويهدف المسرح المدرسي إلى إشباع حاجات الطفل الفكرية والنفسية واالجتماعية و

 .التوازن لدى الطفل للتكيف مع الذات والموضوع وتحقيق النمو البيولوجي

 :هذا ويتطلب المسرح المدرسي التركيز على االختصاصات التالية

 .اإلنتاج ونعني به التمثيل واإلخراج واإلبداع -1

 .التنشيط وهو مقاربة تربوية تطوع المادة المسرحية لخدمة أهداف تربوية -2

 .التقنية سواء أكانت سمعية أم بصرية أم هما معا -3

ظهر المسرح المدرسي بجالء في الخشبة العمومية تمثيال وتأليفا وإخراجا كما يتجلى في الخشبة وقد ي

 .المدرسية أو الفضاءات المفتوحة أثناء أوقات الفراغ لعبا ومشاركة وتمثيال وتقليدا

 :المسرح الجامعي -3

، وينتمي في الغالب إلى مؤسسة علمية عالية وهي إما جامعة  تدادا للمسرح المدرسييعد هذا المسرح ام

، ويقوم بهذا المسرح طالب كانوا من قبل تالميذ وأطفاال تحت إشراف أساتذة  وإما معهد وإما كلية

 . جامعيين متخصصين في المسرح كتابة وسينوغرافيا وإخراجا

 :مسرح العرائس -4

،  : نوع يحرك أمام الجمهور مباشرة بواسطة خيوط ، وهو نوعان زوالكراكهو مسرح الدمى أو 

وهو مسرح مكشوف يعرض قصصه في الهواء الطلق وله  ، واآلخر يحرك بأيدي الالعبين أنفسهم

أما الممثلون فشخص واحد أو أكثر وقد يصلون إلى خمسة وهم  ،ستارة تنزل على الدمى أو ترتفع عنها

 . واسطة أيدي الالعبين من تحت المنصة أو بواسطة الخيوطعلى شكل دمى محركة ب

 ز والعرائس المتحركة.وح العرائس هو مسرح الدمى والكراكمن هنا نستنتج أن مسر

ومن المعلوم أن لهذا المسرح تأثيرا كبيرا على األطفال الصغار حيث يبهرهم ويدهشهم بقصصه  

 .قيم النبيلة لغرسها في نفوس هؤالء األبرياء الصغارالهادفة التي تسعى إلى إيصال القيم الفاضلة وال



وقد ظهر مسرح العرائس قديما عند المصريين القدامى )الفراعنة( والصينيين واليابانيين وبالد ما بين 

،  بيد أن اليابانيين تفننوا فيه حتى أصبح مسرح العرائس إحدى أدوات التعليم والتلقين ، النهرين وتركيا

الذين أتقنوا هذا النوع من المسرح حيث يتهافت عليه الصغار والكبار بدون استثناء.  فهم من األوائل

وثمة كثير من المخرجين المعاصرين من يعتمد على مسرح الدمى كبيتر شومان في مسرحه الذي يسمى 

 .بمسرح الدمى والخبز

 :مسرح خيال الظل -5

خاللها تنعكس الظالل على شاشة خاصة يعتمد خيال الظل على األشعة الضوئية لتشخيص أشياء من 

 .وذلك باستعمال األيدي واألرجل وبعض الصور

، ويذكر أن صالح الدين األيوبي حضر عرضا لخيال الظل  وقد عرف خيال الظل في مصر والعراق

، وقد اشتهر في هذه اللعبة ابن دانيــال الموصلي والشيخ  هـ567مع وزيره القاضي الفاضل عام 

وقد ارتحل خيال الظل عبر مجموعة من الدول والمناطق  ، النحلة وداود العطار الزجالمسعود وعلي 

ليستقر في الوطن العربي بعد أن انتقل من الهند إلى الصين حيث تسلمته القبائل التركية الشرقية والتي 

  .اسربته بدورها إلى فارس ثم إلى الشرق األوسط وتلقته مصر لتنشره في شمال إفريقي

 :لمسرح اإلذاعيا -6

هو ذلك المسرح الذي تنقله وسائل اإلعالم وتذيعه بين الناس مرئيا وبصريا وسمعيا سواء في الراديو أم 

 .( التلفزيون أم الشاشة الكبيرة. )قناة األطفال المغربية مثال

 

 :تاريخ مسرح الطفل  -3

في المسرح الهندي القديم أن المسئولين والقائمين على شؤون المسرح يتلقون  يفيد كتاب "بهارتا"

تكوينهم منذ نعومة األظافر في هذا الميدان على أيدي آبائهم وأجدادهم. وقد لقن "بهاراتا" أسرار هذا 

 .الفن إلى أبنائه العشرين بأمر من "راهاما" نفسه

وقد  ، تعلمون الرقص التعبيري ضمن البرنامج الدراسيوكان الشباب اإلغريقيون في مدينة أثيـنـــا ي

، وذلك بتمثيل أدوار درامية تتعلق  " ضرورة تلقين الجند فن المحاكاة أورد أفالطون في "جمهوريته

بالمروءة والفضيلة والشجاعة دون غيرها من األدوار المشهدية تفاديا من تأثير محاكاة الرذيلة على 

 .طباع الجنود

، حتى إن رجال الكنيسة الذين  اهتم كبار أعالم المسرح الكالسيكي بالمسرح المدرسي ، وفي فرنسا

أعلنوا رفضهم للمسرح وثاروا عليه وشنوا عليه حرب شعواء وجدوا في ممارسة هذا الفن في الحقل 

الذي كان عدوا لدودا للفن  BOSSUET (1627-1704) فهذا مثال بوسوي ، التربوي فائدة ومتعة

أنه ليس من الجائز منع المسرحيات الموجهة إلى  " يعلن في كتابه "خواطر وأفكار عن التمثيلالدرامي 

األطفال والشباب أو إدانتها مادامت تسعف األساتذة في عملهم التربوي عندما يتخذونها تمارين تطبيقية 

 .وأنشطة فنية لتحسين أسلوب ناشئتهم وتنظيم عملهم الدراسي



ألريستوفان المسرحي اليوناني لكي يمثلها  Plutus "مسرحية "بلوتوس Ronsard وقد ترجم رونسار

في كتاباته عن  Montaigne ، كما تحدث مونتاني م1549سنة  Coqueret تالميذ معهد كوكوري

 ن الناشئة .، واعتبر أن مثل هذه التمارين ممتازة جدا وهامة لتكوي ممارسته للمسرح عندما كان تلميذا

عرضا  Madame de Genlis (1746-1830) قدمت مدام أستيفاني دي جينليس 1874وفي سنة 

 مسرحيا خاصا بالطفل في حديقة ضيعة دون شارتر بضواحي باريس وقصة العرض تعبيرية )بانتوميم(

، ومسرحية )عاقبة الفضول( التي  ، وعرضت كذلك مسرحية )المسافر( وقد قام بأدوارها أبناء الدوق

 ، وكان التأليف والتلحين لمدام دي جينليس المربية. الفضول على صاحبهتصور ما يجلبه 

على غرار دي جنليس في تقديم العروض  Arnaud Berquin (1749-1791) وسار أرنود بركين 

 .، وهما معا من أتباع مدرسة الكتابة لألطفال في فرنسا المسرحية المتعلقة باألطفال

ن كانوا يشرفون على مسرح الطفل ويستخدمون اللعب والتمثيل في ونستشف من هذا أن المربين هم الذي

 .مجال رعاية األطفال والعناية بهم وتربيتهم وتعليمهم

، فقد استفاد مسرح الطفل من آراء التربية الحديثة التي تنص على حرية الطفل كما عند جان  وعليه

يل ومعرفة الحياة عن طريق الحياة " عالوة على أهمية اللعب والتمث إميل جاك روســو في كتابه "

 باعتبارها مرتكزات جوهرية في التربية الهادفة.

، تشرب مسرح الطفل آراء روســو وماريــا مونتسوري وجون ديوي ودوكرولي وباكوليه  ومن ثم 

  وسوزان إسحاق Montessori ومونتسوري Pestalozzi وكالباريد وبول فوشيه وبستولوزي

  ويقول علي الحديدي في كتابه )في أدب األطفال( بأن مدام دي جينلس وأرنود بركين قد شجبا ، هذا

، وقدما في زعمهما القصص المناسبة لألطفال  بعنف القصص الخيالية وقصص الجن والخرافات

 . وحرصا فيها كل الحرص على التربية االستقاللية الطبيعية ،   وكانت مستوحاة من تعاليم روسو

د نشرت المربية الفرنسية الفاضلة )دوجينلس( كتابا لألطفال وهو )مسرح لألشخاص الناشئين( سنة وق

، وكتابا ثالثا ذا  " بكتاب آخر "آديل وتيودور أو رسائل حول التربية 1782وأتبعته في عام  1779

  ."هو "سهرات القصر 1784أهمية خاصة في عام 

الطفل كانت على يد المربين والمربيات الذين استفادوا من آراء جان  ، فالبداية الفعلية األولى لمسرح إذا  

أحبوا الطفولة وفّضلوا  : " جاك روسو الذي دعا في كتابه )إميل( إلى االنتباه إلى لعب الطفولة قائال

 .  "لعبها ومتعها وغريزتها المحبوبة

تعليم الطفل بواسطة الكتب ويفضل أن تعلمه الطبيعة بواسطة اللعب والحركة  ويرفض جان جاك رسو

 والحواس والمشاركة.

وقد ركزت السيدة )دو جنليس( على اللعب والمسرح الطفولي باعتبارهما مدخلين أساسيين للتعليم  

القرن وقد صرحت في النصف الثاني من  ،واكتساب األخالق مقتدية في ذلك بفلسفة جان جاك روسو

،  ، ولسوف يصبح هذا اللعب الثامن عشر بأن "أديل وتيودور، مثل األطفال جميعا يحبان اللعب كثيرا

 . ، درسا حقيقيا في األخالق بفضل عنايتي



 1657وإذا انتقلنا إلى إسبانيا فإن أول عرض مسرحي طفولي كان يحمل عنوان "خليج األعراس " سنة 

، وهو من تأليف الكاتب  فرناندو ابن فيليبي الرابع ملك إسبانيا ، وقد قدم العرض بحديقة األمير م

المسرحي الكبير بدرو كالدرون دي الباركا الذي أنعش عصره الذهبي بالكثير من المسرحيات الممتعة 

 .والهادفة

:  ويذهب مارك توين الكاتب األمريكي إلى أن مسرح الطفل حديث ألنه لم يظهر إال في القرن العشرين

، التي  ، وأن قيمته الكبيرة ...أعتقد أن مسرح األطفال هو من أعظم االختراعات في القرن العشرين"...

 . ال تبدو واضحة أو مفهومة في الوقت الحاضر سوف تتجلى قريبا

، ألن دروسه ال تلقن  إنه أقوى معلم لألخالق وخير دافع للسلوك الطيب اهتدت إليه عبقرية اإلنسان 

، بل بالحركة المنظورة التي تبعت الحماسة وتصل  ، أو في المنزل بطريقة مملة رهقةبالكتب بطريقة م

، وحين تبدأ الدروس رحلتها فإنها ال  مباشرة إلى قلوب األطفال التي تعد أنسب وعاء لهذه الدروس

 .  "، بل تصل إلى غايتها... إلى عقول أطفالنا تتوقف في منتصف الطريق

،  م في الواليات المتحدة األمريكية مسرح األطفال التعليمي1903نز سنة ، وقد أنشأت ميني هي هذا

 ...، واألميرة الصغيرة والعاصمة : األمير والفقير التي قدمتها هي الخاصة بالطفل ومن العروض 

: مالبس  م وجل قصصه الدرامية غربية مثل 1918ولم يظهر مسرح الطفل في روسيا إال في سنة 

، يتمثل في إظهار بشاعة  ، وهدف هذا المسرح إيديولوجي ليس إال واألمير والفقيراإلمبراطور 

 الرأسمالية وحقارة المحتكر.

: "ومن التزامنا بأن  م هذا التوجه اإليديولوجي لمسرح الطفل بقوله 1930ويثبت مكسيم كـوركي سنة  

ص وتلك المسرحيات بشاعة ، فاإللزام أن تصور القص نروي ألطفالنا القصص بطريقة مرحة ومسلية

 " . الرأسمال وحقارة المحتكر

، فقد تبنت المؤسسات التربوية مجموعة من األنشطة المسرحية في الكثير من بلدان  ومن جهة أخرى

، وكانت أغلب عروض هذه  ، وكانت تستهدف فئة عمرية معينة وهي فئة األطفال الصغار العالم

والتسلية والتهذيب األخالقي دون أن ننسى المقصدية األساسية من  ، األنشطة تجمع بين المتعة والفائدة

 .هذا المسرح الطفولي والتي تتمثل في التربية والتعليم وتكوين النشء

إال  –حسب علمنا  –ونستنتج من هذا أن أوربا تعرفت مسرح الطفل قبل العالم العربي الذي لم يعرفه 

ن الباحث المغربي مصطفى عبد السالم المهماه يرى أن ، وإن كا في السبعينيات من القرن العشرين

، حيث مثلت  م "عندما استولى اإلسبان على مدينة تطوان 1860المغرب عرف مسرح الطفل منذ سنة 

،  "، وذلك على خشبة مسرح إيزابيل الثانية بتطوان الطفل المغربي : " فرقة بروتون مسرحية بعنوان

، واألوبرا  1868، وبعدها قاعة مسرح األزبكية  وفي إفريقياوهي أول خشبة في العالم العربي 

، كبداية لمسرح الطفل  ، وبالطبع نعتبر التاريخ أعاله بمناسبة فتح قناة السويس 1869بالقاهرة سنة 

 " .  وللمسرح عامة

 : استنتاج تركيبي



وأمريكا وآسيا هذه نظرة موجزة عن الطفل ومسرح الطفل وأنواعه وتاريخ مسرح الطفل في أوربا 

وأفريقيا والعالم العربي عالوة على أهم التطورات التي عرفها هذا المسرح الذي ارتبط ارتباطا وثيقا 

 .بالتعليم والتربية الحديثة

ونستشف من خالل عرضنا هذا أن مسرح الطفل لم يحظ بما حظي به مسرح الكبار من قيمة ومكانة 

،  . إذا   ثانويا أو ظل على هامش مسرح الكبار إلى يومنا هذا، بل بقي مسرحا  وانتشار وتدوين وتوثيق

نهتم  ؟ ومتى سنشرع في تدريسه في جامعاتنا ومعاهدنا ومدارسنا ؟ ولماذا ال فمتى سنهتم بمسرح الطفل

؟ ولماذا ال نشجع المبدعين سواء أكانوا من فئة الكبار أم من فئة الصغار على اإلنتاج  بتدوينه وتوثيقه

 !؟ والتنظير واإلخراجوالتأليف 

ونحن ال نطرح هذه األسئلة اآلن إال بعد أن وجدنا مسرح الطفل قد تراجع كثيرا في عالمنا العربي 

؟  التهميش حتى داخل مدارسنا وجامعاتنا ، وأصبح يعاني من اإلقصاء و ودخل طي النسيان والكتمان

، وقد قيل  ذي يعد أساس مسرح الكبارفهل من يقظة جديدة إلعادة االعتبار لهذا المسرح الطفولي ال

 !؟ سيكولوجيا أن الطفل أب الرجل

 

 : مشكلة الدراسة 

فكرية العقلية و التنمية الاالسهام في  من حيثتعليمية و  كوسيلة تربويةرغم أهمية المسرح للطفل 
تؤرق  امةمشكلة عاالهتمام بمسرح الطفل ال أن عدم إ  ،جسميةالغوية و اللعلمية و النفسية و التجتمايية و االو 

سرح الكبار على حساب برامج الطفل، الذي يعتبره البعض ، حيث التركيز على ممعظم الدول العربية
 .القوالب الكوميدية الجاهزة يمكن أن ترضيه وتسعدهبأن  واالعتقاد، شيئا ثانويا

وقلة   المسرحيمن شح االنتاج  ني يعاني كغيره من مسارح األطفالمسرح الطفل األرد ومن هنا نرى أن
الدعم إن وتجدت فإن المضمون والمحتوى ضعيف، وال يلبي الطموح والحاتجة. فو  ،النصوص المسرحية

 مهمل. خراج المسرحياإلو  تعد على األصابع،الكوادر العاملة في مجال مسرح الطفل و  متواضع المادي

تطوير تنمية و في األردني رح الطفل ما دور مسكلة البحثية في التساؤل التالي "وبناء على ذلك تحدد المش
 ".في المجتمع االردني؟وطاقات الطفل مهارات 

 :  هدف الدراسة

دور مسرح  والمتعلق بماهية الرئيسي تساؤل الدراسةتجابة على الهدف العام لهذه الدراسة في اإل يتمثل
لى تسليط الضوء إ نحن بحاتجةف. ردنيفي المجتمع األطاقات الطفل تنمية مهارات و في ردني األ الطفل



وتعيق نجاحها في على االضطالع بدوره، وتلك التي تقوض  الطفل مسرحالعوامل المؤثرة في قدرة على 
 تأدية ذلك الدور المطلوب.

 

  :أهمية الدراسة

فهو نوع  .نصوصهوإخراج إذا مـا أحسن اختيار شء أدبًا قيمـًا، يفعل الشيء الكثير بالنو يعد المسرح فنًا 
، ية لصحة الجيـل الجديـد وسـالمتهاإلبداعيـة الضرور  الملكات ، يستهدف تطويرةالثقافي األنشطةمن 

ه تثقيفوسلوكه، عدا عن  فلالطذوق على أهميته في تطوير وأصحاب االختصاص العلمـاء  أراءتتفـق و 
من  تجتماعيالنفسي وااللعالج لكما يعد وسيلة   ،، وتوسيع مداركهإغناء معلوماته وتنمية شخصيتهو 

 بعض األمراض والمشاكل التي قد يعاني منها بعض األطفال.

وطاقات تطوير مهارات تنمية و في األردني ن هذه الدراسة تهتم بالتعرف على دور مسرح الطفل إلذلك ف
 ، من خالل التعرف على مقومات هذا المسرح، ومدى أدائها لدورها المطلوب.ردنيفي المجتمع األ الطفل

  أهمية هذه الدراسة في اآلتي :و تكمن 

عند الطاقات و مهارات التطوير تنمية و  ى دور مسرح الطفل األردني فيإلتسهم الدراسة في التعرف  -1
 .الطفل

ر ة المناسبة لتطويوفر البيئتأن  ت، وهل استطاعالمسرحية هنصوصل لى طبيعة المعالجةإالتعرف  -2
 .وتعديل سلوكهم نحو األفضل األطفال المختلفةمهارات 

عالم المتخصصة في الدراما والمسرح ومعالجتها لبعض رفد المكتبة العربية بمزيد من دراسات اإل -3
الدراسات  ذلك لندرة هذه النويية منو  األردني،ثقافية المتعلقة بالطفل الالقضايا النفسية واالتجتمايية و 

 ردن.في األ
هذا  لمواتجهة في األردن، ليمالتعالتربية و و الثقافة  تيوزار وضعتها تجراءات التي لى اإلإالتعرف  -4

نتاج عروض مسرحية الضعف في االنتاج وفي تدني مستوى النصوص عما هو مطلوب ال
 ، تؤدي دورها المطلوب.متخصصة للطفل

 
 : فرضياتهاو  أسئلة الدراسة



 يتمثل سؤال الدراسة الرئيسي باآلتي:

  ."في المجتمع االردني؟وطاقات الطفل تطوير مهارات تنمية و في األردني رح الطفل ما دور مس

 تتفرع األسئلة اآلتية :وعنه  

 ؟بالطفل في األردنالمسرحية الخاصة  لعروضاانتاج ما حجم   -1
  ؟والمتوقع أن يعالجها المسرحالعروض المسرحية الخاصة بالطفل  ما القضايا المطروحة في -2
 ما مدى توافر المقومات األساسية لمسرح الطفل؟  -3

 
 

 حدود الدراسة :
تواتجد بها معظم المسارح الفنية والثقافية والتي ت "عمان": محافظة العاصمة الحدود المكانية -

 الخاصة(.)الرسمية و 
  2018/ 8/ 15لغاية و  2018/ 8/8من : تمتد حدود الدراسة الزمنية للفترة الحدود الزمانية -

وقد تم اختيار هذه الفترة ألنها الفترة التي تم عرض المسرحيات الخاصة بالطفل فيها ضمن 
 عشر. مهرتجان مسرح الطفل األردني الثالث

سنوات  5من عمر الحدود البشرية: تشمل الدراسة أفراد الجمهور )األطفال ذكورا وإناثا،  -
 .(سنة 15ولغاية 

 :محددات الرسالة     

 التي تتناول هذا الموضوع .طبيعة المراتجع  -1
رة واحدة االعتماد فقط على مهرتجان مسرح الطفل األردني والذي تقيمه وزارة الثقافة األردنية م -2

 .كل عام ) قلة االنتاج (

 مصطلحات الدراسة:   

 في المجتمع االردني؟وطاقات الطفل تطوير مهارات تنمية و في األردني رح الطفل ما دور مس



من المسئوليات واألنشطة والصالحيات الممنوحة لشخص أو فريق. ويتم تعريف  هو مجموعة: الدور
المثال دورا مدير التهيئة ، على سبيل خص أو فريق أن يكون له عدة أدواريمكن لشالدور في عملية. و 

 (المعجم الوسيط )  .مدير التغيير يمكن أن يقوم بهما شخص واحدو 

" مسرح التمثيل " وهو مكان مرتفع مبني من خشب في قاعة معدة ألداء تمثيليات  :المسرح  -
 .   أو مقاطع غنائية . " صعد الممثل على خشبة المسرح " " المسرح العربي " 

 ( م2001 / هـ1421:  صدر – العزم أبو عبدالغني  - الغني)   

  ، وهي الجزء من الشيء تجمعها أطفال، كلمة مفرد  الفاء ِطفٌل ِبكسِر الطاِء وتسكين: الطفل  -
، والطفل أوُل حياة المولوِد حتى  ، والّطفل أول الشيء والمولوُد ما داَم ناِعمًا دوَن البلوغ

  )  . معجم المعاني)   . ، ويطلق للذكر واألنثى بلوغه
اإلنساِن ة على المرحلة العمرّية األولى من حيا الطفل في االصطالح فإنَّه مبني مفهومأما 

ًا عن هذه المرحلة لتضع مفهومًا خاصالكريم  ، وقد عبَّرت آيات القرآن والتي تبدُأ بالوالدة
 .5:  سورة الحج، آية(  : )ُثمَّ ُنْخِرتُجُكْم ِطْفالً  ، وهو كما تجاء في قوله تعالى لمعنى الطفل

 

مختلفة من اقتصادية التنمية : هي كافة التغيرات الهيكلية التي تحدث في المجتمع بأبعاده ال -
 .  وسياسية واتجتمايية وفكرية وتنظيمية من أتجل توفير الحياة الكريمة لجميع أفراد المجتمع

 ) المعجم الوسيط ( .
 

 التطوير : التعديل و التحسين الى ما هو أفضل ) المعجم الوسيط ( . -

 

. ) معجم اللغة العربية  القدرة على إتقان فّن من الفنون تبًعا ألصوله وقواعده: المهارة   -
 المعاصر ( .

 
 .ما يستطيع اإِلنساُن َأن يفعَلُه بمشقَّة  و   الُقْدَرةُ  : الطاقة  -



 ( م1960هـ/1379صدر: -مجمع اللغة العربية بالقاهرة-المعجم الوسيط )          

نصف المغلق والتي تشكل شبكة   النظام التي تشكل الناس هو مجموعة منالمجتمع :  -

 . العالقات بين الناس

 

 الفصل الثاني                                              

 األدب النظري و الدراسات السابقة

 

النظري الذي عالج موضوع  دور مسرح الطفل  والتراث االدب على الضوء لتسليط الفصل هذا يهدف
 األردني في تنمية و تطوير مهارات وطاقات الطفل  في المجتمع االردني " .

حيث يوضح أهمية مسرح الطفل في استثارة خيال الطفل وتنمية مواهبه وقدراته اإلبدايية وتنمية شخصيته 
علومات  و تنشيط عمليات الخلق و االبداع الفني و الثقافة العامة لديه و زيادة الخبرات و المهارات و الم

عنده و اثارة معارفه ، فمسرح الطفل يهدف الى امتاع و ترفيه الطفل و اثارة معارفه و وتجدانه وحسه 
 الحركي .

ويرى الكثير من علماء النفس أنَّ التأسيس لشخصية اإلنسان تنطلق من هنا حيث االستجابة لحاتجاته 
مو ونضج صحي صحيح ، ومن الطبيعي أن ندرك بالخصوص دور دراما الطفل عبر وتلبيتها بما يدفع لن

 ...آليات اشتغالها

فمسرح الطفل هو مسرح حقيقي بكل مفرداته وعناصر عمله بدءا من النص الدرامي ومرورا بتحضيرات 
أداء العرض المسرحي وتشّكله بوساطة المخرج والمنتج )أو عناصر االنتاج( واشتغال الممثلين على 

 مهامهم بكفاية. 

ومن ثمَّ  خصوصية الغاية والجمهور المستهدف وما يميز مسرح الطفل ويطبعه بسماته المخصوصة هو
آليات الخطاب المخصوص ونحن نعرف أن الجمهور المباشر الرئيس هو األطفال  ما يفرضه ذلك من

المعنيين بالتقاط رسائل هذا سنة ولكن هذا ال ينفي تجمهورا غير مباشر يتكون من الكبار  15 – 5من 
 المسرح وطرائق تعاملها ومعالجاتها للكثير من القضايا و المواضيع .



 حيث االطار النظري  بناء في المستخدمة اإلعالمية النظريات الفصل هذا من األول ويوضح الجزء
  ارتكزت

 ويتضمن ،االستخدامات و االشباعات (  )   ونظرية  )الغرس الثقافي ( نظرية على دراستها في الباحثة
 التي والجوانب الدراسة ، بموضوع الصلة من الدراسات السابقة ذات عددا الفصل  هذا من الثاني الجزء

 .عنها الدراسة الحالية يميز ما واهم السابقة ، راساتالد من الباحثة منها استفادت

 

 النظريات المستخدمة في الدراسة 

 نظرية الغرس الثقافي 

 
تعد نظرية الغرس الثقافي إحدى النظريات التي قدمت مبكرًا لدراسة تأثيرات وسائل اإلعالم ، كما تهتم    

بالتأثير التراكمي طويل المدى لوسائل اإلعالم ، حيث يشير الغرس إلى تقارب إدراك تجمهور التليفزيون 
اإلدراكات والمعتقدات عن العالم نتيجة للتعرض لوسائل للواقع االتجتماعي ، وتشكيل طويل المدى لتلك 

  .اإلعالم
، بحيث ال تضخم في   وتصنف نظرية الغرس الثقافي ضمن نظريات اآلثار المعتدلة لوسائل اإلعالم

، ولكنها تقوم على العالقات طويلة األمد بين اتجاهات وآراء األفراد  وسائل اإلعالم وال تقلل من هذه القوة
وزمالؤه على أن نظرية  Gerbner ة ، وعادة مشاهداتهم من ناحية أخرى ، لذا فقد أكد تجربنرمن ناحي

الغرس ليست بدياًل وإنما مكماًل للدراسات والبحوث التقليدية لتأثيرات وسائل اإلعالم ، ففي الغرس ال 
ن التليفزيون يوتجد نموذج قبل أو بعد التعرض ، وال نموذج لالستعدادات المسبقة كمتغيرات وسيطة أل

يشاهده األفراد منذ الطفولة ، كما أنه يشكل دورًا كبيرًا في هذه االستعدادات المسبقة التي تعتبر متغيرات 
 .وسيطة بعد ذلك

  :نشأة وتطور نظرية الغرس الثقافي
بدايات وتجذور نظرية الغرس الثقافي إلى مفهوم والتر  Melvin Deflir يرتجع ملفين ديفلير    

، التي تتكون في أذهان الجماهير من خالل وسائل اإلعالم  للصورة الذهنية Walter Lipman ليبمان
المختلفة سواء كانت عن أنفسهم أو عن اآلخرين  ، وأحيانًا تكون هذه الصورة الذهنية بعيدة عن الواقع ،  



ض في الحقائق نتيجة لعدم وتجود رقابة على المواد المعروضة في وسائل اإلعالم ، مما يؤدي إلى غمو 
وتشويه المعلومات وسوء فهم للواقع ، وبناء على هذا التصور حاول ديفلير تطوير نظرية األعراف 

 .والتي تشبه إلى حد كبير نظرية الغرس Cultural Norms الثقافية
شهد المجتمع األمريكي فترات اإلضرابات بسبب مظاهر العنف والجريمة وذلك في  وفي أواخر الستينيات،

 أعقاب اغتيال مارتن لوثر كينج وكيندي وتزايد االهتمام بتورط الدولة في حرب فيتنام. 

تم تشكيل لجنة قومية أمريكية لبحث أسباب العنف والوقاية منه وعالقة التليفزيون  1968وفي عام 
  .بذلك

باحثون بأبحاث عديدة منذ هذه الفترة ركزت معظمها على تأثير مضمون برامج التليفزيون التي تقدم وقام ال
وقت الذروة وفي عطلة آخر األسبوع على إدراك الجمهور للواقع االتجتماعي وكان العنف هو الموضوع 

  .الرئيسي محل البحث
وأكد على أن التليفزيون أصبح قوة ،  دراساته George Gerbner وبدأ الباحث األمريكي تجورج تجربنر

 مسيطرة للكثير ومصدرًا رئيسيًا لبناء تصوراتهم عن الواقع االتجتماعي.

وبالتالي فإن العالقة بين التعرض للتليفزيون واألفكار المكتسبة ، يكشف عن مدى إبراز أهمية دور  
ح الواقع اإلعالمي المدرك من التليفزيون في القيم والتصورات المدركة للواقع االتجتماعي ، وبذلك أصب

التليفزيون هو ما يعتمد عليه الفرد في عالقاته مع اآلخرين ، مما يستلزم استخدام مدخل مختلف عن 
   .المداخل التي تستخدم في دراسة تأثير تلك الوسائل

ن تأثيره قد ويرتجع ذلك في رأي تجربنر إلى أن التليفزيون قد أصبح المركز الرئيسي للثقافة الجماهيرية ، وأ
أصبح أساسيًا في التنشئة االتجتمايية للغالبية العظمى من المشاهدين ، بما يعرضه من نماذج مكررة 

  .ونمطية للسلوك واألدوار االتجتمايية المختلفة
، والتي اهتمت  ووضع تجربنر وزمالؤه من خالل هذه الدراسات مشروعه الخاص بالمؤشرات الثقافية

 :بثالث قضايا متداخلة هي
أي دراسة سياسات االتصال في  Institutional process Analysis تحليل العملية المؤسسية -

 .عالقتها بمضمون واختيار وتوزيع الرسائل اإلعالمية
وهي يبارة عن دراسة األنماط  Message System Analysis تحليل محتوى الرسائل اإلعالمية -

، مثل تصوير العنف  رارًا التي تعكسها الرسالة اإلعالميةالسائدة للصور الذهنية والسلوك األكثر تك



 .واألقليات والنوع والمهنة وغيرها من القضايا
والتي تدرس العالقة بين التعرض للرسائل التليفزيونية  Cultivation Analysis تحليل الغرس الثقافي -

 .و إدراك الجمهور للواقع االتجتماعي
من مكونات مشروع المؤشرات الثقافية ، وهذا المشروع يهدف إلى  وتعد نظرية الغرس المكون الثالث

 إقامة الدليل اإلمبيريقي على تأثير وسائل االتصال الجماهيرية على البيئة الثقافية. 

حيث ترى نظرية الغرس أن التليفزيون من بين وسائل اإلعالم األخرى يعد األساس الثقافي المركزي 
الحوادث والمصمم األساسي للصور الرمزية التي تساهم في تكوين للمجتمع ، وأنه يقدم القصص و 

المعتقدات عن العالم الحقيقي ، وبالتالي فإن كثيفي المشاهدة سيدركون الواقع الحقيقي الذين يعيشون فيه 
بصورة تتفق مع الصور الذهنية المقدمة في العالم التليفزيوني ، ولكن يعمل الغرس التليفزيوني على تغيير 

ض المعتقدات عند األفراد كثيفي المشاهدة ، ويحدث ذلك من خالل التعرض التراكمي للتليفزيون ، في بع
 .حين اإلبقاء على هذه المعتقدات لدى آخرين

  :الدعائم األساسية التي تقوم عليها نظرية الغرس

  وضع تجربنر مجموعة من الدعائم األساسية لنظرية الغرس تتمثل في : 
ترتجع أهمية التليفزيون  : زيون وسيلة فريدة للغرس بالمقارنة مع وسائل االتصال األخرى يعتبر التليف -

وتفرده عن غيره من وسائل االتصال لشيوع وتجوده في المنازل وسهولة التعرض له، كما يساهم في تنشئة 
فزيون منذ األطفال بدرتجة ال تحدث مع الوسائل األخرى ، حيث يجد الطفل نفسه مستغرقًا في بيئة التلي

والدته نظرًا لتوافر عناصر الصوت والصورة والحركة واللون ، كما يقضي الطفل معظم أوقاته أمام 
التليفزيون نظرًا لسهولة استخدامه ، كما يختلف التليفزيون عن الوسائل المطبوعة لعدم احتياتجه للقدرة 

فير الرؤية بجانب السمع ، ويختلف عن على القراءة والكتابة ، كما أنه يتميز عن الراديو في إمكانية تو 
السينما في كونه وسيلة مجانية تعمل طوال الوقت وليس في أوقات محددة وال تحتاج إلى مغادرة المنزل  
لذلك فالتليفزيون يعتبر من أهم وسائل اإلعالم التي تترك أثرًا في تقديم األفكار والقيم والصور اإلعالمية 

 وقطاعات المجتمع. المختلفة لجميع فئات وشرائح

فالغرس يبارة  : يقدم التليفزيون عالمًا متماثاًل من الرسائل والصور الذهنية تعبر عن االتجاه السائد -
عن عملية ثقافية تؤدي إلى خلق مفاهيم عامة توحد االستجابة ألسئلة ومواقف معينة ، وال ترتبط 



التعرض الكلي لبرامج التليفزيون وليس من خالل  بالحقائق والمعتقدات المنعزلة ، وتأتي هذه المفاهيم من
ويقوم التليفزيون بدور مهم في حياتنا ألنه يعكس االتجاه السائد لثقافة المجتمع ،   بعض البرامج المنتقاة،

ويقلل أو يضيق االختالفات في القيم واالتجاهات والسلوك بين المشاهدين ، إلى الحد الذي يعتقدون معه 
ماعي يسير على الطريقة التي يعبر عنها العالم التليفزيوني ، ولذلك ينظر إلى التليفزيون أن الواقع االتجت

على أنه أداة الربط بين الصفوة والجمهور العام ، حيث تقدم الرسائل التليفزيونية المختلفة العديد من 
واالقتصادية المختلفة  الثقافات واآلراء والصور الذهنية التي يشاهدها كل الفئات والمستويات االتجتمايية

  .للمجتمع
يجب أن تعكس أسئلة المسح المستخدمة في  : تحليل مضمون الرسائل اإلعالمية يقدم مفاتيح للغرس -

تحليل الغرس ما يقدمه التليفزيون في الرسائل التليفزيونية لجماعات كبيرة من المشاهدين على فترات 
 مع االهتمام بالتركيز على قياس المشاهدة الكلية. زمنية طويلة ،

وأسئلة المسح المستخدمة في تحليل الغرس يجب أن تتجه نحو اعتبارات "العالم الواقعي " وهو المطلب 
األول لعملية الغرس وكذلك توتجد أهمية موازية للعالم الرمزي الذي يقدمه التليفزيون وهو المطلب الثاني 

  .لعملية الغرس
تهتم نظرية  : ليل الغرس على مساهمة التليفزيون في نقل الصور الذهنية على المدى البعيدتح -

الغرس بأهمية التغيير الذي يحدثه التليفزيون نتيجة لألشكال المتكررة والقصص لجذب الجماهير ، وبهذا 
  .يعد التليفزيون أداة للتنشئة االتجتمايية

ن التوافق والتجانس بين المشاهدين ، من خالل ما يقدمه من وبالتالي يستطيع التليفزيون خلق حالة م
األشكال والنماذج المتكررة ، وبالتالي يخلق وتجهة نظر مشتركة موحدة بين الجمهور وتذوب الفروق 

 االتجتمايية التقليدية والفروق األخرى.
ة يستطيع التليفزيون أن أي أن هذه النظرية تهتم بالتأثير التراكمي وليس التأثير الفجائي وفي هذه الحال

وخاصة لدى كثيفي المشاهدة الذين يستنبطون معاني  "يخلق لدى المشاهد ما يسمى "باالتجاه السائد
  .مشتركة بنسبة أكبر من قليلي المشاهدة

تقدم نظم الكابل ، والمحطات   :تساهم المستحدثات التكنولوجية على زيادة قدرة الرسائل التليفزيونية -
مستقلة والفيديو ، سيطرة أكثر على تلقي البرامج ويمكن أن تحل محل قراءة المجالت والذهاب الجديدة ال

للسينما ، وتشير الدالئل إلى أنه برغم أن التكنولوتجيا الجديدة تقدم طرقًا بديلة لتقلي البرامج واألفالم ، 
  .التعرض فإنها ال تبدل تعرض الجماهير فعليًا ألنواع البرامج ، بل يزيدون مثل هذا



وتؤكد النظرية على أن المستحدثات التكنولوتجية تساعد على زيادة قدرة الرسائل التليفزيونية فهي تزيد من 
 األسواق والثروة والقوة واالختيارات التي تدعم في مجموعها عملية الغرس وأهدافها.

الذي يقدمه التليفزيون من  يعتبر العالم الرمزي  : يركز تحليل الغرس على النتائج العامة والمتجانسة -
خالل الرسائل المتكررة والصور النمطية المصدر المهم في تحقيق التنشئة االتجتمايية وتنمية المفاهيم 

والسلوكيات في المجتمع. ومساهمة التليفزيون المستقلة تكون متجانسة داخل الجماعات االتجتمايية 
وثبات المفاهيم الخاصة بالواقع االتجتماعي بداًل من  ، كما يقوم أيضًا على تدييم هذا التجانس المختلفة

 التغيير أو ضعف هذه المفاهيم والمعتقدات.
  :مفهوم الغرس

حسب تعريف "تايلور" هي "كل معتقد من القيم والعادات والتقاليد واألخالقيات  Culture إذا كانت الثقافة
كار والمعتقدات وأنواع المعرفة بصفة عامة عند ، وأنماط السلوك " ، ويحددها المنظور المعرفي بأنها "األف

شعب من الشعوب ، وأن الثقافة ليست ظاهرة مادية ، وليست أشياء وسلوكيات وانفعاالت ، وإنما هي 
 تنظيم لهذه المكونات وهي ما يوتجد في العقل من صور وأشكال لهذه األشياء.

ات معرفية ونفسية تقوم بها مصادر بأنه "زرع وتنمية مكون (Cultivation)  ويمكن تعريف الغرس
المعلومات والخبرة لدى من يتعرض لها ، وقد أصبح مصطلح الغرس منذ منتصف السبعينيات يرتبط 

بالنظرية التي تحاول تفسير اآلثار االتجتمايية والمعرفية لوسائل اإلعالم وبخاصة التليفزيون ، والغرس 
  .يةحالة خاصة من عملية أوسع هي التنشئة االتجتماي

وتعتبر عملية الغرس نوع من التعلم العرضي الناتج عن التعرض لوسائل االتصال الجماهيرية وخاصة 
التليفزيون ، حيث يتعرف الجمهور على حقائق الواقع االتجتماعي نتيجة التعرض لوسائل االتصال ، كما 

دى المشاهد اعتقادًا بأن العالم أن مداومة التعرض لوسائل اإلعالم والسيما التليفزيون لفترات طويلة تنمي ل
 الذي يراه على شاشة التليفزيون ما هو إال صورة مماثلة للعالم الواقعي الذي يعيش فيه.

  :فروض نظرية الغرس
  :ويشير إلى أن الفرض الرئيسي تقوم نظرية الغرس على   

لتبني معتقدات عن الواقع  يكونوا أكثر قدرة  األفراد الذين يتعرضون لمشاهدة التليفزيون بدرتجة كثيفة"
، أكثر  االتجتماعي تتطابق مع الصور الذهنية والنماذج واألفكار التي يقدمها التليفزيون عن الواقع الواقعي

  ." ةمن ذوي المشاهدة المنخفض



  :هي الفروض الفرعية وتقوم نظرية الغرس على مجموعة من    
يتعرض األفراد كثيفو المشاهدة للتليفزيون أكثر ، بينما يتعرض األفراد قليلو المشاهدة على مصادر  -

  .متنوعة مثل التليفزيون ومصادر شخصية
يختلف التليفزيون عن غيره من الوسائل األخرى ، بأن الغرس يحدث نتيجة التعرض واالستخدام غير  -

 االنتقائي من قبل الجمهور.
ليفزيون عالمًا متماثاًل من الرسائل الموحدة والصور الرمزية عن المجتمع بشكل موحد أو يقدم الت -

  .متشابه عن الواقع الحقيقي
  ، وتسعى لتقديم حقائق بداًل من الخيال يزيد حدوث الغرس عند اعتقاد المشاهدين بأن الدراما واقعية -

 استفادة البحث من نظرية الغرس الثقافي : 

الحظنا أن نظرية الغرس الثقافي كانت تتحدث عن تأثير التليفزيون على مشاهديه  ومن يتعرض له و 
لمحتواه ، وفي هذه الدراسة سنسقط نظرية الغرس الثقافي على المسرح و تأثيره على تجمهوره فالعالقة بين 

أحد   التعلم و البناءأن المشاهدة و الواقع متبادلة ، فالمسرح يستطيع أن يعلم عن الواقع حيث و نرى 
 العناصر األساسية في عملية الغرس الثقافي .

 :وتتضمن أكثر من عنصر : Learning أواًل: التعلم
تلعب القدرات أو المهارات دورًا هامًا في عملية التعلم ،  :(Capacity) القدرات أو المهارات العقلية1 -

  .مل أخرى مثل السنكما تقوم أحيانًا بطريقة مختلفة فيما يتعلق بعوا
تلعب القدرة على التركيز على بعض المعلومات الرئيسية أكثر من : :(Focus) استراتيجيات التركيز2 -

  .المعلومات الثانوية دورًا رئيسيًا في إحداث عملية الغرس
المشاهدة  درتجة االنتباه للمضمون والتي يشار إليها نسبيًا المشاهدة النشطة أو :(Attention) االنتباه -3

السلبية ، يمكن أن تكون هامة ، فالمشاهدة السلبية تؤدي إلى التعلم العارض واكتساب الثقافة بطريقة 
  عارضة من العرض المسرحي .

يمكن أن يعلب االندماج في المشاهدة دورًا هامًا  :(Involvement) االندماج في المشاهدة -4
 .األقل في المشاهدة يسهل أنواعًا معينة من التعلم والتأثيراتوخصوصًا وتجهة النظر القائلة بأن االندماج 



 
  :وتتضمن أكثر من محدد منها :(Construction) ثانيًا: البناء

تشكل الخبرة الشخصية مصدرًا للمعلومات عن  :(Personal Experience) الخبرة الشخصية -1
  .قدمة في العرض المسرحيالواقع االتجتماعي والتي يمكن أن تتفق أو تختلف مع الصور الم

والتي تتمثل في األبنية االتجتمايية لألسرة مثل  :(Social Structures) المكونات االتجتمايية -2
تجماعة الرفاق أو العائلة ، وتلعب دورًا هامًا في تدييم الصورة المقدمة في العرض المسرحي ، فكلما 

  .المتوقع على األفراد كانت الجماعة تؤيد وتجهة النظر المسرحية  زاد التأثير

 

 نظرية االستخدامات و االشباعات 

إدراك عواقب الفروق الفردية و التباين االتجتماعي على السلوك   خالل األربعينات من القرن العشرين أدى
المرتبط بوسائل االعالم إلى بداية منظور تجديد للعالقة بين الجماهير وهذه الوسائل ، و كان ذلك تحوال 

لجماهير على أنها عنصر سلبي غير فعال ، إلى رؤيتها على أنها فعالة في انتقاء من رؤية ا
  وسائل اإلعالم .  لرسائل و مضمون مفضل من  أفرادها

و زمالؤه إلى أن تأسيس نموذج "االستخدامات و اإلشباعات "تجاء كرد « Edelstein»و يذهب إدلستاين 
و يضفي هذا النموذج صفة اإليجابية على تجمهور وسائل فعل لمفهوم " قوة وسائل اإلعالم الطاغية "، 

اإلعالم ، فمن خالل هذا المنظور ال تعد الجماهير مجرد مستقبلين سلبيين لرسائل االتصال ، وإنما 
يختار األفراد بوعي وسائل اإلعالم التي يرغبون في التعرض إليها ، و نوع المضمون الذي يلبي حاتجاتهم 

 من خالل قنوات المعلومات والترفيه المتاحة.النفسية و االتجتمايية 

 

 

 فروض النظرية :

وصلت بحوث االستخدام و اإلشباع إلى حالة من النضج بعد مراحل من التطور ، فقد تبلورت العديد من 
االفتراضات األساسية لهذه النظرية في دراسة االتصال الجماهيري ، و مما ال شك فيه أن ما قدمه 



م ، قد أسهم بشكل أساسي في نضج هذه النظرية ، وبلورة افتراضاتها 1974عام و زمالؤه   "كاتز"
يرى فيها "كاتز" أن لدى كل فرد عددا من العوامل  فـالعالقة بين االستخدام واإلشباع  األساسية ، 

ة االتجتمايية والنفسية التي تولد حاتجات معينة للفرد من خالل خبرة الفرد يبدأ في رسم توقعاته عن تلبي
وسائل اإلعالم لهذه الحاتجات مقارنة بمصادر أخرى إلشباع هذه الحاتجات...فيترتب على ذلك اتخاذ قراره 

باالختيار بين وسائل اإلعالم أو المصادر األخرى ، نتيجة للتعرض يتم إشباع بعض الحاتجات بجانب 
من التفاعل مع نتائج أخرى كامنة وهو يؤدي مرة أخرى إلى نشوء حاتجات أو توقعات تجديدة تبدأ 

وهكذا تتم دورة العالقة بين نشوء الحاتجة وقرار الفرد بالتعرض إلى وسائل العناصر االتجتمايية والنفسية...
     اإلعالم أمال في إشباعها .

 التي تقوم عليها النظرية والتي يمكن تلخيصها في االتي: الفروض األساسية و يعكس هذا النموذج    

عالم هو تجمهور نشط يتسم باإليجابية و الفاعلية ، استخدامه لهذه الوسائل إن تجمهور وسائل اإل -1
 موتجه لتحقيق أهداف معينة خاصة به.

إن تجمهور وسائل اإلعالم قادر على تحديد أهدافه و حاتجاته ، و كذلك دوافع تعرضه لوسائل  -2
 اإلعالم ، و من ثم فهو قادر على تحديد اختيار المضمون الذي يلبي حاتجاته.

يمتلك أعضاء الجمهور المبادرة في تحديد العالقة بين إشباع الحاتجات و اختيار وسائل معينة يرى  -3
 أنها تشبع حاتجاته.

تتنافس وسائل اإلعالم مع مصادر أخرى في إشباع حاتجات األفراد المتعددة و المتنوعة ، مثل  -4
، فالعالقة بين الجمهور و وسائل  االتصال الشخصي أو المؤسسات األكاديمية أو غيرها من المؤسسات

 اإلعالم تتأثر بعوامل بيئية عديدة ، تجعل الفرد يتجه إلى مصدرها إلشباع حاتجاته دون اآلخر.

األحكام حول قيمة العالقة بين حاتجات الجمهور و استخدامه لوسيلة أو محتوى معين يجب أن  -5
بطرق مختلفة ، باإلضافة إلى أن المحتوى يحددها الجمهور نفسه ألن الناس قد تستخدم نفس المحتوى 

 يمكن أن يكون له نتائج مختلفة.



و هذه الفروض طرحت عديدا من التساؤالت حول العوامل التي يتأثر بها الجمهور في إدراك حاتجاته و 
تحديد نشاطه ، و كذلك العوامل البيئية التي تؤثر في نشوء الحاتجات و دعمها ، و قرار الجمهور 

 إلشباع هذه الحاتجات. باالستخدام

 

 نقد النظرية:

تطورت األبحاث الخاصة باالستخدامات و اإلشباعات خالل السبعينات و ما بعدها ، و بعد أن قدمت 
ازداد إدراك الباحثين بعد ذلك  النظرية إستراتيجية تجديدة لدراسة و تفسير استخدامات الجمهور و إشباعاته

بأهمية االستخدام النشط لجمهور المتلقين ، باعتباره عامال وسيطا في إحداث األثر ، سواء كان كبيرا أم 
و على الرغم من تطور أساليب البحث و االستقصاءات المنهجية و الموضويية في هذا   محدودا

 و تطبيقاتها و من أمثلتها ما يلي:المجال،إال أن صورا من النقد وتجهت لهذه النظرية 

يشعر بعض النقاد أن نموذج االستخدامات و اإلشباعات أقل من أن يكون نظرية مستقلة بذاتها ، و ما • 
هو إال صياغة معادة محدودة لجوانب معينة من نظريات التأثير االنتقائي ، و يشيرون إلى حقيقة أن 

ألفراد و المكافآت التي يحصلون عليها تؤثر في أنماط اهتمام االفتراض الرئيسي هنا ، هو أن احتياتجات ا
الناس بمحتوى اإلعالم ، و المنافع التي يحققونها باستخدام ما يحصلون عليه من معلومات ، و هذه 

 أساس رواية مبسطة لنظرية الفروق الفردية .

تلقين في عالقته باالستخدام " الذي يتصف به تجمهور المactivity عدم التحديد الواضح لمفهوم "النشاط• 
 واإلشباع.

لعل أقوى االنتقادات الموتجهة لنظرية االستخدامات و اإلشباعات تكمن في الطابع الوظيفي لهذا • 
ومن سلبيات ذلك أن صناع القرار يمكنهم التذرع بأن   المدخل ، و هو ما يعنى بتكريس الوضع القائم

في بالنسبة ألفراد الجمهور يحقق لهم ما يريدونه ، و من ثم ال التنظيم الحالي لوسائل اإلعالم تنظيم وظي
ضرورة ألي تغيير في هذا التنظيم ، كما تخدم هذه النظرية منتجي المضمون الهابط الذين يدعون أن 
هذا المضمون ما هو إال مجرد االحتياتجات الفعلية ألعضاء الجمهور و من ثم فال حاتجة لتغيير هذا 

 المضمون.



لنظرية على أسس وظيفية ، تهتم بما تحققه وسائل اإلعالم من وظائف ، وذلك من منظور فرد ترتكز ا• 
يستخدم الرسائل اإلعالمية ، في حين أن الرسائل اإلعالمية قد تحقق وظائف لبعض األفراد ، و تحقق 

 .اختالال وظيفيا للبعض اآلخر ، ولذا فكل االنتقادات الخاصة بالوظيفية تنطبق على النظرية

ال تصلح نظرية االستخدامات و اإلشباعات للتعميم ، ألن االستخدامات و اإلشباعات من وسائل • 
 اإلعالم تختلف باختالف الثقافات ، كما تختلف باختالف العوامل الديمغرافية .

 استفادة البحث من نظرية االستخدامات و االشباعات 

رافية لجمهور المسرح نالحظ اختالف في الذوق العام نظرا الختالف الثقافات و اختالف العوامل الديموغ
واختالف في اآلراء حول مضمون ومحتوى العروض المسرحية المقدمة للطفل وذلك حسب المنافع التي 
يحققونها بناء على ما يحصلون عليه من معلومات فالعالقة بين الجمهور و المسرح  تتأثر بعوامل بيئية 

ي لديهم و هل توتجد عروض كافية أو ال  وما هو محتوى و مضمون تلك عديدة كالثقافة المسرحية الت
العروض وهل تليق بمستوى الجمهور المهتم بالحضور هل تعالج بالفعل قضايا تخص عالم الطفل ، 

 بمعنى آخر  هل تجعل الفرد يتجه إلى مصدرها إلشباع حاتجاته دون اآلخر ؟ 

 

 المسرح في األردن :

 
يمكن القول إن المسرح لم يبدأ بترسيخ نفسه كحركة فنية تملك مقومات االستمرار والنمو واالنتشار 
 والتطور إال في بداية الستينات ، عندما التقى عامالن مهمان من عوامل تأسيس المسرح األردني ،

ان أسرة المسرح ، التي انبثق عنها نشاط مسرحي تحت عنو  1962األول : تأسيس الجامعة األردنية عام 
 الجامعي .

والثاني : قدوم أول مخرج مسرحي متخصص دارس للفن المسرحي في أمريكا هو المخرج المرحوم هاني  
صنوبر ، الذي بدا نشاطه اإلخراتجي من خالل أسرة المسرح الجامعي ، حيث قدما معا عددا من 

ه األسرة النواة الصلبة األولى المسرحات العالمية المترتجمة على مسرح الجامعة ، وشّكل أعضاء هذ
للحركة المسرحية ، بل لحركة التمثيل اإلذاعي والتلفزيوني والمسرحي في األردن ،  ومع تأسيس دائرة 



، تم إنشاء أسرة المسرح األردني التي ضمت معظم المشتغلين في حقل  1966الثقافة والفنون عام 
ن القبج ، رشيدة الدتجاني ، هشام هنيدي ، احمد التمثيل في ذلك الحين ، أمثال أديب الحافظ ، ماز 

قوادري ،محمد العبادي ، عمر قفاف ، شعبان حميد ، حسن أبو شعيرة ، أسماء خوري ، سميرة خوري ، 
 مارغو أصالن باإلضافة إلى أعضاء أسرة المسرح الجامعي السابقة وغيرهم من الفنانين.

مثيل واإلخراج في المعاهد والجامعات العربية واألتجنبية ومع قدوم العديد من المخرتجين الدارسين لفن الت
منذ بداية السبعينات أصبح واضحا أن المسرح األردني صار ملمحا أساسيا من مالمح الحركة الفنية 

األردنية ، خاصة مع تأسيس قسم المسرح في دائرة الثقافة و الفنون ، وإنشاء أول قاعة عرض مسرحية 
لويبدة والتي أصبحت تسمى فيما بعد مسرح أسامة المشيني ، ومن بعد ذلك إنشاء تابعة للدائرة في تجبل ال

المركز الثقافي الملكي بمسارحه وقاعاته المتعددة ، وبعد ذلك إنشاء قسم الفنون المسرحية في تجامعة 
لفنون اليرموك لتدريس التمثيل واإلخراج ، وقبل ذلك إنشاء مركز تدريب الفنون التابع لدائرة الثقافة وا

 والذي كان يعقد دورات في فن التمثيل المسرحي.

االهتمام بالكتابة عن المسرح تجاء الحقا لظهور الحركة المسرحية ، لهذا فان التوثيق للمسرح بشكل دقيق 
لم يكن من ضمن االهتمامات في تلك األيام. والمحاوالت التي ظهرت في نهاية السبعينيات وبداية 

والت فردية ، أثمرت عددا من الدراسات والكتب التوثيقية التي هدفت إلى حفظ الثمانينيات ، كانت محا
المعلومات عن المسرح والمسرحيات التي تعرض ، كما ظهرت دراسات تبحث في أصل المسرح األردني 

 ، وبداياته البعيدة منذ تأسيس اإلمارة .

التي كانت تعرضها بعض المدارس ورأى البعض أن بدايات المسرح كامنة في تلك المسرحيات البسيطة  
 واألديرة ضمن نشاطاتها ورأى آخرون أن ذلك ال يمكن أن يسمى حركة مسرحية .

لهذا يجد الناظر في تاريخ المسرح األردني العديد من االتجتهادات حول البدايات ، وكذلك حول المراحل 
 التي مر بها هذا المسرح ، ومسميات هذه المراحل.

سرح األردني ، شأنه شأن تجوانب الحركة الفنية األردنية األخرى كالفن التشكيلي ومن المؤكد أن الم
 والموسيقي ، والفنون الشعبية ، وغيرها بحاتجة إلى المزيد من الدراسات واألبحاث والتوثيق .

 المرحلة األولى : البدايات



يخية و الدينية و عرف المسرح في األردن في مطلع القرن العشرين من خالل بعض المسرحيات التار 
االتجتمايية و عدد من المسرحيات المترتجمة باإلضافة إلى بعض المحاوالت في التأليف المحلي التي قام 

بها بعض الهواة في األردن و كانت هذه األعمال المسرحية تقدم في األندية و المدارس والكنائس و 
 الجمعيات الخيرية وكذلك في المدن و القرى و مضارب البدو .

وكانت تقدم بقصد المساعدة في أعمال الخير من أتجل تجمع التبرعات للفقراء والمنكوبين وللتعبير عن 
المشاعر الوطنية والقومية وإشاعة روح التصدي للغزو الفكري والثقافي واالستيطاني الذي تعرض له 

 وطننا العربي إضافة إلى توظيفها إلغراض تربوية تعليمية.

" لمحمد المحيسن ، \" األسير \" للشيخ فؤاد الخطيب ، ومسرحية \فتح األندلس " \ومن هذه المسرحيات 
" ، \"وخالد بن الوليد \" ، \" عبد الرحمن الناصر \" لعثمان قاسم ، ومسرحيات \" وسهرات العرب \
" ضرار \" ،و\" معركة اليرموك \" ،و\" المعتصم باهلل \"، و\" واقعة القادسية \"، و \"دماء في الجزائر \و

" ومن المسرحيات العالمية : \"صالح الدين األيوبي\"،و\"وفاء العرب\"،و\"عمار بن ياسر\"،و\بن األزور 
تاتجر البندقية لشكسبير ، وغيرها من المسرحيات المترتجمة . وظل هذا حال المسرح في النصف األول 

 من القرن العشرين.

  

 المترجمة -المرحلة الثانية : مرحلة المسرحيات العالمية 

" في \"كودمان ثيتر\في هذه المرحلة برز في الساحة الفنية اسم األستاذ هاني صنوبر الذي تخرج من 
 .1957الواليات المتحدة األمريكية سنة 

وقد عمل فترة من الزمان في المسرح السوري ،ثم قدم إلى عمان و أخذ يعمل على استقطاب هواة الفن 
) قسم الدراما ( والجامعة األردنية و بعض الهواة ، حيث أسس من هذه المسرحي من اإلذاعة األردنية 

الطاقات الواعدة آنذاك أسرة المسرح األردني و التي تكونت من نبيل صوالحة ، أديب الحافظ، عمر قفاف 
 .1964، قمر الصفدي ، سهى مناع ، نبيل المشيني ، مارغو مالتجيان سنه 

مسرحية الفخ لروبرت توماس ، وأخذت هذه األسرة المتعاونة في وقدمت األسرة أولى مسرحياتها وهي 
 تقديم مواسم مسرحية معتمدة على المسرحيات المترتجمة.



وبمراتجعة سريعة لعناوين هذه المسرحيات التي قدمها هاني صنوبر نجد أنها اعتمدت على اإلثارة 
ح االعتزاز الوطني والقومي والنضال البوليسية والكوميديا باإلضافة للمسرحيات التي تعمل على إذكاء رو 

ومن أهم المسرحيات التي قدمتها :  1976ضد األعداء وقد استمرت هذه األسرة في العطاء حتى سنة 
 أفول القمر ، ادفنوا الموتى ، موتى بال قبور ، العنب الحامض ، الوعد.

  

 المرحلة الثالثة : مرحلة المسرح العربي

اد من المخرتجين األكاديميين من الجامعات والمعاهد واألكاديميات العربية شهد عقد السبعينيات تخرج أعد
والعالمية ، أمثال أحمد قوادري ، حاتم السيد،شعبان حميد ، عمر قفاف ، باسم دلقموني ، يوسف الجمل 

، احمد شقم ، محمد حلمي ، توفيق نجم ، طارق برقاوي  ، تيسير عطية ، تجولييت عواد ، باإلضافة إلى 
 مخرج تجميل عواد وسهيل الياس و مهدي يانس من أسرة المسرح األردني.ال

 قدم هؤالء مسرحيات من روائع المسرح العربي وبعض التجارب المسرحية المحلية.

" لعلي \"عفاريت القرن العشرين\من أهمها .. الزير سالم ،حالق بغداد لـ ألفريد فرج ،
ة ، الغرباء ال يشربون القهوة ،الرتجال لهم رؤوس ،اضبطوا "لسعد الدين وهبه، )الزوبع\"المسامير\سالم،

الساعات ، رسول من قرية تميره ، ليالي الحصاد، الغائب الزوبعة( للكاتب العربي محمود دياب 
"عريس لبنت السلطان و حفلة على \"لمخائيل رومان،\"الوافد\"ليوسف إدريس ،\"الفرافير\،

"لمحمد الماغوط .. ومن أهم \"المهرج\" ليوسف العاني ،\اح"المفت\"لمحفوظ عبد الرحمن ،\الخازوق 
"المغناة \" لجمال أبو حمدان،\" عطشان يا صبايا\" المفتاح والجراد\األعمال المسرحية األردنية المحلية 

" \"المحجر\" و\"الضباع\" للمرحوم الشاعر عبد الرحيم عمر، \"آباء وأبناء\" و\"خالدة\الشعبية المسرحية 
" لمحمود الزيودي. وأعمال الكاتب أمين \"المضبوعون \"، \"معايد القريتين\"، و\رة من تجبل النار"مذك\و

" والمسرحية الغنائية \"ظالم في عين الشمس\"، \"قرية الشيخ حماد\" و\"الليلة يطلع القمر\" \"السد\شّنار 
" لبشير \"المأزق \د الشوملي، و" لفؤا\"الرحالة السندباد\" للشاعر حيدر محمود، و\"برتجاس\االستعراضية 

" لجميل عّواد .... \"لعبة مسرحية اسمها الشحادين\" لجبريل الشيخ،و\"تغريبة ظريف الطول \هواري، و
 والكثير من التجارب المسرحية األردنية.



" لعلي \"عفاريت القرن العشرين\من أهمها .. الزير سالم ،حالق بغداد لـ ألفريد فرج ،
"لسعد الدين وهبه،)الزوبعة ، الغرباء ال يشربون القهوة ،الرتجال لهم رؤوس ،اضبطوا \"المسامير\سالم،

الساعات ، رسول من قرية تميره ، ليالي الحصاد، الغائب الزوبعة( للكاتب العربي محمود دياب 
"عريس لبنت السلطان و حفلة على \"لمخائيل رومان،\"الوافد\"ليوسف إدريس ،\"الفرافير\،

"لمحمد الماغوط .. ومن أهم \"المهرج\" ليوسف العاني ،\"المفتاح\حفوظ عبد الرحمن ،"لم\الخازوق 
"المغناة \" لجمال أبو حمدان،\" عطشان يا صبايا\" المفتاح والجراد\األعمال المسرحية األردنية المحلية 

" \"المحجر\" و\باع"الض\" للمرحوم الشاعر عبد الرحيم عمر، \"آباء وأبناء\" و\"خالدة\الشعبية المسرحية 
" لمحمود الزيودي. وأعمال الكاتب أمين \"المضبوعون \"، \"معايد القريتين\"، و\"مذكرة من تجبل النار\و

" والمسرحية الغنائية \"ظالم في عين الشمس\"، \"قرية الشيخ حماد\" و\"الليلة يطلع القمر\" \"السد\شّنار 
" لبشير \"المأزق \" لفؤاد الشوملي، و\"الرحالة السندباد\" للشاعر حيدر محمود، و\"برتجاس\االستعراضية 

" لجميل عّواد .... \"لعبة مسرحية اسمها الشحادين\" لجبريل الشيخ،و\"تغريبة ظريف الطول \هواري، و
 والكثير من التجارب المسرحية األردنية.

  

 المرحلة الرابعة : عقد الثمانينات ومرحلة التجريب

شهد عقد الثمانينات تزايدًا في عدد الخريجين من األكاديميات والجامعات والمعاهد الفنية العربية والعالمية 
باإلضافة على إنشاء كلية الفنون في تجامعة اليرموك ومركز التدريب المسرحي التابع لوزارة الثقافة ، فأخذ 

الجديدة متمردين على التأليف والشكل الفني عدد من المخرتجين القدامى والجدد يقدمون تجاربهم المسرحية 
"، وظهرت عدة فرق مسرحية باإلضافة إلى ما تقدمه وزارة الثقافة من عروض مسرحية ، أهم \"التقليدي\

كرسي، وفرقة مسرح الفن  60هذه الفرق : الفوانيس، وفرقة مسرح المسرح، ومختبر الرحالة.. ومسرح الـ 
ومسرح الخيمة، وفرقة المسرح الشعبي.. وظهرت مؤسسة نور الحسين في اربد، ومختبر موال المسرحي، 

 كرافد هام في اإلنتاج الفني بشكل عام والمسرحي بشكل خاص.

ومن أهم المخرتجين الذين ظهروا في هذه المرحلة خالد الطريفي، ونبيل نجم، ولينا التل،وسوسن دروزة، 
ونعيم حدادين ،ومحمود إسماعيل بدر، وسمر  وفتحي عبد الرحمن، وعبد اللطيف شّما، ومحمد الضمور،

 دودين، وماهر خماش ، ووفاء القسوس.



" عن مسرحية بريخت \"دم .. دم تك\من أهم األعمال المسرحية التي قدمت في هذه المرحلة مسرحية 
"راوي مسرحي يمسرح \"، \"فرقة مسرحية وتجدت مسرحًا فمسرحت هاملت\"، و\"بونتيال وتابعة ماتي\

"أفكار تجنونية من \"... \"الحكم قبل المداولة\"، \"يا عنتر\"، \"حال الدنيا\"، \"حذاء السيد طافش\، "\أوديب
". كما ظهرت نصوص \"الغابة الخضراء\"،\"ملحمة تجلجامش\"، \"ليلة مصرع تجيفارا\"، \دفتر هاملت

ألردني د. وليد سيف، محلية لعدد من الكتاب األردنيين الذين كتبوا مسرحيات للكبار، ومنهم الشاعر ا
ومن أهم أعماله : ألف حكاية وحكاية من سوق عكاظ، ونقوش زمنية، كما كتب لألطفال بعض الكتب 

 منهم: نادية أبو طه وروضة الهدهد ومحمد الظاهر.

"عمار بن \"،و\" ضرار بن األزور \" ،و\" معركة اليرموك \" ،و\" المعتصم باهلل \"، و\واقعة القادسية 
" ومن المسرحيات العالمية : تاتجر البندقية لشكسبير ، \"صالح الدين األيوبي\"،و\"وفاء العرب\"،و\ياسر

 وغيرها من المسرحيات المترتجمة . وظل هذا حال المسرح في النصف األول من القرن العشرين.

  

 المرحلة الخامسة : التسعينيات :

ردني بعد حرب الخليج نتيجة لقلة الطلب على شهدت هذه المرحلة ازدهارًا وانتشارًا واسعًا للمسرح األ
األعمال األردنية التلفزيونية عربيًا ، مما دفع الفنانين باتجاه المسرح حيث انتشرت الفرق المسرحية وقدمت 

الكثير من المسرحيات التي ساعدت في إنتاتجها وزارة الثقافة ، والتي نّظمت المهرتجانات الثقافية عامة 
امت مهرتجان المسرح األردني ، وكذلك مهرتجان مسرح الشباب بالتعاون مع رابطة والمسرحية خاصة فأق

الفنانين وكذلك مهرتجان مسرح األطفال ، وقامت بالتعاون مع الجامعات والكليات المتوسطة بتنظيم 
 1980مهرتجان يحمل نفس االسم ، باإلضافة لمهرتجان تجرش للثقافة والفنون الذي يقام سنويًا منذ عام 

 اآلن.وحتى 

  

 وأفرزت هذه المرحلة الكثير من المخرتجين الشباب منهم:

زياد تجالل ،حسن سبايلة،عصمت فاروق،عاكف نجم ، حكيم حرب ، وفيسنا مشارقة ، وحسين نافع 
،وعبد الكريم الجراح. ومن اهم االعمال المسرحية التي شهدتها تلك الفترة ) الرمال الناعمة ،كالكيت 



هاملت يصلب من تجديد ،السؤال ، الصابرون ، في انتظار تجودو،زخارف  ،المتمردة و االرتجواز،
الخلخال، عرس األعراس يويا، سر الماورد( ،امرؤ قيس في باريز ، خريفة شعبية، نار البرائة، الزّبال، 

عاألوف مشعل وتجبينه، المضبوعين ، خرج ولم يعد، اسمع يا عبد السميع، بكالوريوس في حكم الشعوب، 
 الممثلة تجيم،طيبة تصعد الى السماء، القشة، مسرح يبحث عن مسرح.ليلة دفن 

  

 الدراسات السابقة : 

دراسة تحليلية لنصوص المسرح المدرسي المقدمة من قبل مديرية النشاط المدرسي محافظة بابل  -1
للمهندس قبس ابراهيم محمد ، حيث رصد البحث الحاتجات و الضغوط  ( 2009 – 2008للعام )

لها الشخصيات في نصوص المسرح المدرسي و ترتيبها ، و تألفت عينة البحث من التي تتعرض 
( صفحة تم تحليلها أما األداة المستخدمة في البحث فهي 58( نصوص مسرحية بواقع ) 9)

تصنيف مواري للضغوط و الحاتجات و استخدمت الفكرة كوحدة للتحليل وقد عالجت الباحثة النتائج 
 ارات و النسب المئوية و معادلة هولستي لحساب الثبات .احصائيا باستعمال التكر 

أما أهم النتائج التي توصلت اليها فقد احتلت تسع حاتجات الربع االعلى وهي ) العدوان ،                      
أما الضغوط المؤكدة و  التعرف ، االستنجاد ، االنتماء ، االنجاز ، االستقالل ، التملك ، النبذ ، التقدير (

 سيطرة ، النبذ ، االنتماء ( . –التي احتلت الربع األعلى فهي ) العدوان ، الخطر أو سوء الحظ ، عدوان 

 

 مسرح الطفل: األهمية، الدور الوظيفي البنائي، آليات العمل واألهداف  -2

 في الشؤون السياسية باحث أكاديمي  \أستاذ األدب المسرحي  للدكتور تيسير عبدالجبار اآللوسي ، 

          01\06\2008  

وزيادة الخبرات  تنمية الثقافة العامة كونه نشاطا تجماليا يفيد في  حيث بين هذا البحث أهمية مسرح الطفل
وكنتيجة نهائية أوضح  ...والمعلومات فضال عن ترسيخ التجربة وإغناء سمات شخصية الطفل والمهارات



بشأن بنية الشخصية اإلنسانية المستقبلية ومن ثمَّ بنية  سي لخطة استراتيجيةإنجاز الجهد التأسي أنه يجب
 اإلنسان و المجتمع .

لألستاذ الدكتور أحمد علي كنعان كلية التربية تجامعة دمشق  أثر المسرح في تنمية شخصية الطفل -3
هبه وقدراته ، و يهدف هذا البحث إلى بيان أهمية مسرح الطفل في استثارة خيال الطفل وتنمية موا 

اإلبدايية ، وإظهار تاريخ المسرح ونشأته وخصائصه وأنواعه فـي مجـاالت الشعر والنثر ومسرح 
العرائس ، كما يهدف إلى بيان أثر المسرح المدرسي في تنميـة شخصية الطفل ، وتنشيط عمليات 

تعزيز مكانة وانتهى البحث إلى عدد من التوصيات منها: ضرورة  . الخلق واإلبداع الفني لديه
المسرح المدرسـي واعتماده في مدارسنا ومناهجنا التربوية ، وتوظيفه لتحقيق األهداف التربوية ، 
وغـرس القيم العربية األصيلة المنشودة ، وذلك من خالل نصوص مسرحية تتالءم مع المرحلة 

 العمرية لألطفال .
لعزيز جالل جروان ومحمد أحمد مسرح الطفل في األردن قراءة في محتواه وشكله الفني عبد ا -4

 2013، 2، العدد  40دراسات العلوم االنسانية و االتجتمايية ، المجلد  ،  القضاة
وتبرز أهمية هذا البحث في أنه يختص بدراسة النص المسرحي المقدم للطفل األردني خالفا لبعض 

فبحثوا في المسرح من حيث مفهومه ونشأته و أهم  الكتب التي تناولِت الطفل بشكل نظري ،
المسرحيات التي عرضت ، إضافة إلى ذكر عناصر العمل المسرحي و تقنياته ، ولكنهم لم يعنوا 

بدراسة النص المسرحي بشكل عملي ؛ مضموني وفني بتبيان إيجابيات تلك النصوص وسلبياتها ، 
البحث ليعنى بالنص المسرحي األردني المنشور ومدى مناسبتها للفئات العمرية ، لذلك تجاء هذا 

 ببعديه المضموني و الفني .
دور سينوغرافيا مسرح األطفال على الطفل الممثل والمتلقي د. بلقيس علي الدوسكي ، جامعة   -5

الحالي في كشف دالالت سينوغرافيا مسرح  تحقيقًا لهدف البحثبغداد / كلية الفنون الجميلة  
قوف على االيجابيات والسلبيات ، فقد تم ذلك من خالل  العرض والتحليل الطفل وتقنياته والو 

وتناول هيئة الشخصية في مسرح الطفل فضال عن أنواع الشخصيات والجانب السيكولوتجي للطفل 
 .المؤدي والتلقي في استقبال الزي والمكياج وملحقات الفضاء المسرحي

6- Teaching English vocabulary to young learvers via drama  
 تدريس المفردات في اللغة االنجليزية لدى المتعلمين الصغار من خالل الدراما 

 ) شيريف ديميركوغلو (



Procedia Social and Behavioral Sciences 2 ( 2010 ) 439-443 

هدفت هذه الدراسة الى بيان أهمية استراتيجية الدراما في تعليم المفردات أو المعاني في اللغة االنجليزية و 
في تركيا حيث تبين اثر ايجابي على ذلك بتطبيق الدراسة على طالب االبتدائية في الصف الثالث 

التصال و المعرفة اللغوية و المجموعة التجريبية من خالل الدراما بحيث تحسن تذكر الكلمات ومهارات ا
 العديد من المهارات المكتسبة .

7- Building the oral language Skills of K-2 English Language Learners 
through Theater Arts  

 بناء مهارات اللغة الشفوية لدى متعلمي اللغة االنجليزية من الروضة ومن خالل فنون المسرح 
 ) ليان بروليتي ( 

The California Reader Summer 2011.Vol .44,No.4 
مقالة نظرية وصفية ليست تجريبية توضح أهمية استخدام الدراما و االنشطة المسرحية في تعزيز تعلم 
اللغة االنجليزية حيث تشجع المقالة المعلمين على اعطاء دروس مسرحية لتعزيز التفاعل الشفوي و 

 لك بناء مفردات اللغة بسهولة و تنمية مهارات التواصل لديهم .اللغوي بين األطفال المتعلمين و كذ

 

 

 

 



 

 

 

 

 الثالث الفصل

 راءات اإلج و الطريقة
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 الفصل الثالث                                                

 ) منهجية الدراسة ( الطريقة و االجراءات

 أتجل من ،راسة الد هذه في إتباعها المزمع راءاتواإلتج رق طلل وصفاَ  الفصل هذا يتضمن

 رادها وأف ومجتمعها راسةالد منهجية توضيح خالل من وذلك ، أسئلتها على واإلتجابة أهدافها تحقيق

 صدقها من للتحقق ، استخدامها تم التي واألساليب ويرهاتط  وكيفية فيها استخدمت التي واألدوات

 في استخدمت التي اإلحصائية والمعالجات  اتجراءاتهاو  دراسة ال راتمتغي لتوضيح إضافة ، وثباتها

 .نتائجها إلى للتوصل بياناتها تحليل

 منهج الدراسة : -1
في تنمية و تطوير مهارات الطفل هدف الى التعرف على دور مسرح الطفل ت طالما أن الدراسة

بمعنى تأثر الطفل بمحتوى و مضمون العروض المسرحية التي يشاهدها لذا فان الباحثة اعتمدت 
منهج تحليل المضمون ) المحتوى ( كأسلوب للبحث وقد عرفه بيزلي بأنه "مرحلة من عملية االختبار 

الى وعي والمنهجي لقواعد التصنيف ، يترتجم فيها محتوى مادة االتصال من خالل التطبيق الموض
 بيانات يمكن تلخيصها و مقارنتها .

  هو أسلوٌب ُيستخدم لقياس وتحديد كمية اإلتجابات تحليل المضمون و تندرج هذه الدراسة ضمن لذا    
،  ؛ عن طريق استخدام عدد  من القيم من أتجل الحصول على إتجابات متنّوعة حول مجموعة من األسئلة

متابعة و مشاهدة العروض المسرحية تأثير  فة مدى من أتجل معر   تم استخدامه في هذه الدراسة  و
تقييم النتائج الخاصة بالطفل على وعي وثقافة الطفل و تنمية مهاراته وقدراته المختلفة ، من خالل 

  .) محتوى و مضمون العروض المسرحية (  الُمترّتبة على المحتوى 



 

 

 

 

 

 :مجتمع الدراسة  -2

 منن مكو  المجتمع يكون  فقد البحث تحت الظاهرة وحدات أو مفردات تجميع راسة الد بمجتمع يقصد
هو تجميع االفراد او االشياء او االشخاص الذين األفراد في منطقة ما أو   من مجموعة أو مدينة سكان

 . يشكلون موضوع مشكلة البحث

بالطفل و التي تم عرضها في مهرتجان مجموعة من المسرحيات الخاصة من يتكون مجتمع الدراسة 
 ( مسرحيات . 6مسرح الطفل األردني الثالث عشر والبالغ عددها )

 

 

 المسرحيات المشاركة في مهرتجان مسرح الطفل األردني الثالث عشر         

 اسم المخرج اسم المؤلف اسم المسرحية 
 سمير خوالدة عماد الشنفري  ريحانة 1
 علي الجراح ضاهر عطية براءة بحار 2
 عمران العنوز يوسف حسن ناتجي الحمامة الغراب 3
 سهاد الزعبي نهلة الجمزاوي  تجزيرة الحياة 4
 ادريس الجراح قاسم مطرود أوهام الغابة 5
 فاديا أبوغوش فاديا أبوغوش حصة رسم 6

 
 

 

 عينة الدراسة :  -3



و التي يقصد بها : العينة التي يتعمد الباحث ان  العمدية ) القصدية (في هذه الدراسة تم استخدام العينة 
 . تكون من حاالت معينة او وحدات معينة النها تمثل المجتمع االصل

 ( نصوص . 6وهنا اعتمدت الباحثة المجتمع األصلي للنصوص المسرحية المتكونة من) 

 

  أداة الدراسة : -4
سيتم تطويرها بناء على خبرة  ي والت ) صحيفة تحليل المضمون (  استخدمت الباحثة االستبانة

 .و المحكمين الباحث و اطالعه  و تطوير االستمارة  و تحكيمها من قبل الدكتور المشرف 
 

 صدق األداة : -5

ّن مدى صدق وثبات البيانات التي توّفرها األداة هي من أهم أسس تجمع البيانات في البحث يمكن القول ا
ويرتجع السبب في ذلك إلى أن ضعف ثبات وصدق األداة يؤدي إلى ضعف صّحة نتائج البحث  ، العلمي

، لذلك يجب على الباحث  ، وعدم صّحة نتائج البحث العلمي تجعل البحث بدون قيمة العلمي بأكمله
 .  الحرص على اختيار أداة ذات ثبات وصدق

،  البحث على قياس الغرض المصمم من أتجلهفي البحث العلمي بأّنه مدى دقة الصدق يمكن تعريف و 
 .أي إلى أي درتجة تزودنا أداة البحث بمعلومات تتعلق بمشكلة البحث من مجتمع الدراسة نفسه

 

 ثبات األداة :
في البحث بأّنه المدى الذي يصل إليه المقياس في إعطاء قراءات متقاربة عند بثبات المقياس  والمقصود

كّل مرة يتم استخدامه فيها ، ويتم قياس ثبات البحث العلمي بطرق متعددة ومختلفة ، إال أّن أشهر هذه 
 . الطرق هو حساب معامل كرمباخ

 على األولية بصيغتيها أداة البحث ( ( االستبانة عرض مسيت وثباتها  األداة صدق اختبار راضألغ
 طاألوس الشرق  جامعة في والبحوث اإلعالم بمجال واالختصاص الخبرة ذوي  من منالمحكمين مجموعة

  المحكمين هؤالء بمالحظات األخذ ثم ومن صالحيتها، مدى على للحكم ،)الهاشمي االردنية بالمملكة



 

 

 

 
 متغيرات الدراسة : -7

 دور مسرح الطفل األردني في المجتمع األردني . المتغير المستقل :

 الطفل األردني و التطور والتنمية في مهاراته و طاقاته .المتغير التابع : 

 

 المعالجة االحصائية : -8
استخدمت الدراسة الحالية ) الفكرة ( وحدة للتحليل للبحث عن كل ما يعمل على تطوير و تنمية 

بيرلسون الى أن الفكرة هي وحدة أساسية في تحليل المحتوى وهي مهارات و طاقات الطفل ، ويشير 
 تأكيد لموضوع معين يراد تشخيصه في المحتوى . 

 اجراءات الدراسة :  -9

الغرس الثقافي و نظرية  بنظرية تعنى التي السابقةراسات والد النظري  األدب علىطالع  اال تمسي 1.
 الدراسة . بموضوع العالقة ذات والعناوين ،االستخدامات و االشباعات 

 ضوء في تعديلها ثم ومن ومناقشتها ، العلياراسات الد لجنة إلى قدموت  بحثخطة  إعداد تمسي 2.

 .ي الدراسة ف العمل بمباشرة الرد استالم ثم ومن ، اللجنة هايبدست التي المالحظات

 .دراسةال لموضوع  )تمهيدية راسةد(   أولي طالعياست بمسح القيام تمسي 1.

 من نخبة على عرضها ثم ومن الدراسة وفرضيات أهداف ضوء في راسة الد أداة  تطوير سيتم  1.

 .وتوزيعها تعديلها ثم ومن ، عليها بالمالحظات واألخذ واإلعالم الصحافة أساتذة

 وتجمع ، وتفسيرها االستبانة وتحليل ،الدراسة  يخدم بماوتطويعه  ، النظري  األدب بمسح القيام تمسي 5.



 .النتائج اوعالن ، البحثية المادة

 

 

  :قائمة المراجع  -10

 . 1984، عبدالفتاح . مسرح األطفال ، عمان : دار الشروق للنشر و التوزيع ،  أبومعال -

 1968بابير ، عادل دنو .دراسة تحليلية لمسرحيات األطفال المقدمة في العراق للسنوات )  -

 .1988بغداد ، كلية الفنون الجميلة ،  ( . رسالة ماجستير غير منشورة ، 1980-

تجرتجيس ، عصام عبد األحد . ملزمةفن كتابة المسرحية المدرسية ، وزارة اتعليم العالي :  -
 1990تجامعة بابل ،

حمادة ، د. ابراهيم .معجم المصطلحات الدرامية و المسرحية ، القاهرة : منشورات دار  -
 . 1971الشعب ، 

، بغداد : الناشرر دار ثقافة األطفال ،  1فحة بيضاء ، طسلوم ، فاروق . الكتابة علىص -
 . 1986مطبعة سومر 

الشتيوي ، محمود . ملحوظات حول المسرح التربوي و الترتجمة البريطانية ، مجلة عالم الفكر  -
 . 1988، مارس ، الكويت ،  4، عدد 14، مجلد

زارة اتعليم العالي : تجرتجيس ، عصام عبد األحد . ملزمةفن كتابة المسرحية المدرسية ، و  -
 . 1990تجامعة بابل ،

العناني ، حنان عبدالحميد . الفن و الدراما و الموسيقى في تعليم الطفل ، عمان : دار الفكر  -
 . 2002للطباعة و النشر و التوزيع ، 

المزي ، حمادي . التنشيط المسرحي المدرسي في تونس ، بنعروس : المطبعة العربية  -
 . 1985التونسية ، 

-   AL-Hadethy ,walled ;Educational Theatre In Iraq , Elemantry and 
secondary levels . Dissertation Abstracts International ,V01 , 47 

,No.86 , 1986 . 

 


