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ملخ ــص :
يهـ ـ ــدف هـ ـ ــذا املقـ ـ ــال إل ـ ــى إبـ ـ ـراز املس ـ ـ ــار التاريخ ـ ــي للمس ـ ــرح املدرس ـ ــي ف ـ ــي عالقتـ ـ ــه
بالتربي ــة والتعليـ ــم م ــن أج ـ ــل الكش ـ ــف عـ ــن أبع ـ ـ ــاده ،وتحديـ ــد أهداف ـ ــه ،وتبري ـ ـر ضـ ــرورة
وج ـ ـ ــوده ،وتأكي ـ ـ ــد فاعليت ـ ـ ــه ف ـ ــي رف ـ ـ ــع مـ ـ ـ ــردود التعلي ـ ـ ــم الع ـ ـ ــام ،وف ـ ــي تبسي ـ ـ ـ ـط عملي ـ ــة
التعل ــم فـ ــي أحض ـ ـ ــان التربي ـ ــة الخاصـ ـ ــة.

Abstract :
This article aims to highlight the historical path of school theater in its
)relationship with both education and teaching to (1) discover its dimensions, (2
determine its goals, (3) justify the necessity of its existence, and (4) to confirm its
efficiency in increasing the performance of public education, and in simplifying the
process of learning within special education.
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مقدمة :
يعتبر النشاط املسرحي في املدرسة من أبرز املناشط التربوية غير الصفية في شتى
املراحل التعليمية ،ويأخذ أهميته من الكثير من األفكار التربوية التي ساهمت بشكل
فاعل في تحسين التعلم ،وجعلت من املدخل املسرحي احد املداخل املهمة ألنشطة
التعليم والتعلم التي تتيح الفرص الكافية لالنخراط الكلي معرفيا ونفسيا وعاطفيا
للمتعلم في العملية التعليمية التعلمية ،وخدمة األساس األكثر أهمية للتعلم بصورة
عامة وهو اللغة سواء كانت منطوقة أو مكتوبة ،خاصة بالنسبة للمتمدرسين األطفال
في املراحل األساسية لتمدرسهم .حيث ترتبط اللغة ارتباطا وثيقا بالتحصيل الدراس ي
في جميع املواد الدراسية النظرية والتطبيقية.
لقد بات النهوض بالتعليم اللغوي في ضوء ما أفرزته العلوم التربوية والنفسية
الحديثة أولوية كل إصالح تربوي وتعليمي جاد وهادف ،وحيث أن لغو التعليم في
املدرسة الجزائرية املعاصرة تعيش مشكالت متعددة األوجه والصور تضعف فاعليتها
في تحقيق أهداف التعلم والتعليم املنوطتان باملدرسة ،فإنه من الضروري البحث في
سبل تجاوز ذلك وتنويع أساليب ومداخل التعلم التي بإمكانها جعل املتعلمين في جميع
األطوار قادرين على امتالك ناصية اللغة التي تشكل بالنسبة لهم مفتاح الفهم
والتعبير نطقا وكتابة ثم التدرج في استخدام القدرات العليا للتفكير بما تفرضه
أنشطة التعلم املختلفة ،حيث يشكل املدخل املسرحي احد املداخل املهمة لذلك والتي
أثبتت فاعليتها الدراسات واألبحاث والتجارب.
إشكالية الدراسة:
في ضوء ذلك و بالنظر ملا للمسرح املدرس ي ومسرح األطفال عموما من أهمية
تربوية بارزة استهدفت الورقة إلقاء الضوء على املحطات التاريخية املهمة لبروز فكرة
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مسرحة املناهج الدراسية ،واستخدام املدخل املدرس ي في املناشط التربوية الترفيهية
والتعليمية على السواء ،وإلبراز استخداماته في التعليم والتربية لألسوياء ولذوي
االحتياجات الخاصة أيضا ،محاولة اإلجابة عن تساؤالت تدور باستمرار حول عالقة
املسرح كنشاط إنساني فني بالتربية ،وعن نشأته وأهدافه التعليمية والتربوية ،ثم
الكشف عن فكرة مسرحة املناهج التربوية ( التعليمية ) ،وأخيرا إبراز أهمية استخدام
املدخل املسرحي في تربية وتعليم ذوي االحتياجات الخاصة ودوره في دمجهم ورعايتهم
تربويا وتأهيلهم للحياة العامة.
اإلطار الفكري للموضوع:
 -1املسـ ــرح والتربي ــة:
ك ــل ق ــارئ متتب ــع لحرك ــة الفك ــر الترب ــوي عب ــر الت ــاريخ يالح ــظ بوض ــوح وج ــالء كي ــف
كانــت التربيــة غايــة فــي الحساســية لكــل مــا يظهــر م ـن دواعــي الرقــي والتقــدم واالزدهــار فــي
األوســاط االجتماعيــة بوجــه عــام ،وكيــف كــان املربــون القــدامى واملعاصــرون يســتجيبون
بطرائق مختلفة ملتطلبات العمل التربوي ومستلزماته املتجددة ،وفي هذا السـياق ومنـذ
عهــود خلــت ســاد شــعور تربــوي بــأن املــتعلم كلمــا عــاش املوقــف التعليمــي وتفاعــل معــه
وانفعل به كان ذلـك أبلـغ تـأثيرا فـي عقلـه وفـي وجدانـه وفـي مكتسـباته العلميـة واملعرفيـة،
واس ــتنادا إل ــى معطي ــات الواق ــع ف ــي نش ــاط املعلم ــين واملتعلم ــين يظه ــر أن ال ــتعلم اللفظ ــي
وح ــده يظ ــل س ــطحيا عرض ــة للنس ــيان وال يحق ــق نت ــائج تربوي ــة معتب ــرة لكون ــه ال يمل ــك
قسطا وافـرا مـن قـوة التـأثير فـي نفـوس املتعلمـين ،ومـن هنـا بـرزت أهمي ــة الخب ــرة املربيـة
الهادفـة واملباشـرة فـي بنـاء املنـاهج وفـي تنفيـذها باملراحـل التعليميـة املختلفـة ،وحيــث أن
املعلــم ال يســتطيع أن يضــع كــل ش ـ يء أمــام املــتعلم ليدركــه إدراكــا حســيا مباش ـرا خــالل
نشــاطه التعليمــي ،لــذلك نشــأت فكــرة الخبــرة التعليميــة البديلــة التــي تحــل محــل الواقــع
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الذي يتعذر على املعلمين نقله إلى غرفة التدريس ،ويعد املسرح منذ ظهوره على سـطح
املعم ــورة وس ــيلة تربوي ــة فني ــة بالغ ــة األهمي ــة ف ــي تزوي ــد الناش ــئين ب ــالخبرات التعليمي ــة
البديلــة ،وقــد حرصــت الحضــارات اإلنســانية القديمــة والحديثــة علــى أن يقتــرن املســرح
بالتربي ــة والتعل ــيم ف ــي أي ح ــال م ــن األح ــوال ،فاملس ــرح بجمي ــع أش ــكاله وألوان ــه املتباين ــة
ينبغ ــي أن يك ــون مس ــرحا تربوي ــا تعليمي ــا ف ــي املق ــام األول ،وم ــن اس ــتخدمه ف ــي غي ــر ه ــذا
الغرض خرج به عن الهدف الذي كان مـن أجلـه موجـودا ( أميـر إبـراهيم القرشـ ى 2001
م ).
إن املسرح بمكوناته الفنية املتكاملة يساهم بدور حضاري ريـادي ال يسـتهان بـه فـي
إث ـ ـراء وتعميـ ــق عمليـ ــة التعلـ ــيم لكـ ــل األعمـ ــار ولجميـ ــع الصـ ــفوف التعليميـ ــة ،وفـ ــي ه ـ ــذا
املضــمار يتعــين علــى املدرســة باعتبارهــا املؤسســة التــي ارتضــاها املجتمــع لتنــوب عنــه فــي
القيام بمهمة تربية أوالده وتعليمهم وفقا ملعاييره الفلسفية املختارة أن تتحول إلى بيئة
تربويــة تعليميــة نموذجيــة حيويــة وفاعلــة تتســم بالواقعيــة واملرونــة واالعتــدال مــن أجــل
تــوفير الفــرص الذهبيــة املالئمــة لــدعم مناشــط املتعلمــين وتعزيــز مكتســباتهم ،وال يغيــب
عن األذهان أن املسرح في شكله وفي مضمونه يعتمد بالدرجة األولى علـى الخبـرة املرئيـة
املباش ــرة وعل ــى التفاع ــل اإلنس ــاني املثم ــر ال ــذي يجم ــع ب ــين املمثل ــين واملش ــاهدين ،وه ــو
ب ــذلك يتف ــوق عل ــى غي ــره م ــن وس ــائل االتص ــال ب ــاآلخرين ف ــي قدرت ــه عل ــى توض ــيح األفك ــار
وإبـ ـ ـراز املف ـ ــاهيم وإقـ ـ ـرار القـ ـ ــيم وتثبي ـ ــت االتجاه ـ ــات املدرجـ ـ ــة ف ـ ــي نصوص ـ ــه التمثيليـ ـ ــة
املعروضــة ،وإذا كانــت التربيــة بمفهومهــا الشــامل نشــاطا تنمويــا اجتماعيــا عريقــا مكرســا
للعناية بتهذيب الناشئين وتهيئتهم للعضوية االجتماعية الصالحة ،فإن املسرح وهو أبـو
الفن ــون وأكثره ــا أص ــالة عل ــى اإلط ــالق يمك ــن أن يك ــون مي ــدانا علمي ــا آمن ــا يلي ــق بخدم ــة
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أهــداف التربية وتحقيـق غاياتها االستراتيجية املنشودة ( أمير إبراهيم القرش ى  2001م،
وحلمي بدير 2003م).
 -2نشــأة املســرح املدرســي:
نشـأ املسرح املدرس ي في أحضان مسرح األطفال معتمدا عليـه اعتمـادا كليـا ظـاهرا
وباطن ـ ــا ،وك ـ ــان يحظ ـ ــى بعناي ـ ــة متزاي ـ ــدة م ـ ــن ط ـ ــرف املعلم ـ ــين واملتعلم ـ ــين ف ـ ــي األوس ـ ــاط
التعليمي ــة املختلف ــة ،وي ــدعوه بعض ــهم باملس ــرح التعليم ــي ،وه ــو ق ــديم ق ــدم اإلنس ــانية
ذاتهــا ،حيــث تمتــد جــذوره فــي أعمــاق التــاريخ إلــى املجتمعــات البشــرية األولــى يــوم كانــت
الطبيعــة مدرســة ،وكــان األب واألم يقومــان فيهــا باســتخدام التمثيــل فــي تعلــيم أوالدهمــا
الصــغار والكبــار مــا يحتــاجون إليــه مــن املفــاهيم األساســية واملهــارات الضــرورية الكفيلــة
بتحقيـق أمــنهم وضـمان ســالمتهم فـي شــتى ميـادين الحيــاة ،ويـرى بعــض املعنيـين بــاألمر فــي
املسـرح املدرسـ ي أنـه ال وجـود فـي أي حـال مـن األحـوال لنشـاط مسـرحي إنسـاني ال عالقـة
له بالتربية والتعليم ،وان املسرح بأشكاله الفنيـة ومكوناتـه األدبيـة وغيـر األدبيـة كـان وال
ي ـ ـزال مؤسسـ ــة تربوي ـ ــة تعليمي ـ ــة نوعي ـ ــة مس ـ ــخرة لته ـ ــذيب الناشـ ــئين وتغذي ـ ــة عق ـ ــولهم
وإعدادهم للحياة بالحياة نفسها ،وقد تفاوتت شعوب العالم منذ حداثة اإلنسانية إلى
عهــدها الح ــديث ف ــي م ــدى اس ــتفادتها م ــن املس ــرح كوس ــيط ترب ــوي تعليم ــي إعالم ــي ق ــوي
املفعـ ــول فـ ــي نشـ ــر القـ ــيم الدينيـ ــة واألخالقيـ ــة وف ــي إصـ ــالح األوضـ ــاع التربويـ ــة والثقافيـ ــة
واالجتماعي ــة ،فاملص ــريون الق ــدماء واليون ــانيون والروم ــان ك ــانوا يعتن ــون إل ــى ح ــد بعي ــد
بتق ــديم الع ــروض املس ــرحية إل ــى أوالده ــم من ــذ نعوم ــة أظ ــافرهم ،وك ــان املس ــرح ل ــديهم
مدرس ــة للفض ــيلة يج ــد فيه ــا الص ــغار والكب ــار م ــا ي ــروقهم مـ ـن العب ــر والحك ــم وامل ــواعظ
الحسـ ــنة ،وف ـ ــي العص ـ ــور الوس ـ ــطى لج ـ ــأت الكنـ ــائس املس ـ ــيحية إل ـ ــى اس ـ ــتغالل النش ـ ــاط
املســرحي فــي تعمــيم اإلرشــاد الــديني ورفــع مــردوده ،وفــي الحضــارة العربيــة اإلســالمية بــرز
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النش ــاط املس ــرحي وتع ــددت ألوان ــه أي ــام الخالف ــة العباس ــية ،وكان ــت عروض ــه املتنوع ــة
وثيقــة االرتبــاط بــالوعظ واإلرشــاد وانتقــاد األوضــاع السياســية واالجتماعيــة ،وفــي القــرن
السـ ــادس عشـ ــر املـ ــيالدي ازدهـ ــر النشـ ــاط املسـ ــرحي التعليمـ ــي فـ ــي األوسـ ــاط االجتماعيـ ــة
األوروبي ــة ،وكان ــت الع ــروض املس ــرحية الهادف ــة ف ــي إيطالي ــا وأملاني ــا وال ــدانمارك وفرنس ــا
وبريطاني ــا يتلقاه ــا أبن ــاء امل ــدارس ف ــي مؤسس ـاتهم التعليمي ــة ،ويتلقاه ــا عام ــة الن ــاس ف ــي
الس ـ ــاحات العمومي ـ ــة وف ـ ــي اله ـ ــواء الطل ـ ــق ،وف ـ ــي الق ـ ــرن الث ـ ــامن عش ـ ــر امل ـ ــيالدي تعل ـ ــق
األوروبيــون بالتجديــد واإلب ــداع فــي أدبي ــات املســرح و فنيات ــه ،وازدادت دائــرة االهتم ــام
بالنشاط املسرحي املدرس ي عمقـا واتسـاعا فـي أوروبـا ،وارتقـى مسـرح الـدمى والعـرائس فـي
الهند والصين واليابان واندونيسـيا ،وفـي عـام  1879م ظهـر أول مسـرح مدرسـ ي فـي مصـر
كانت تحتضنه مدرسة تابعة للجمعية الخيريـة اإلسـالمية باإلسـكندرية ،وفـي عـام 1903
م تأســس أول مســرح تعليمــي لألطفــال فــي الواليــات املتحــدة األمريكيــة كــان يشــرف عليــه
االتح ــاد التعليم ــي ف ــي نيوي ــورك ،وق ــد س ــايرت بع ــض الجامع ــات األمريكي ــة ه ــذا االتج ــاه
باعتمــاد مســرح األطفــال فــي مناهجهــا التعليميــة مــن أجــل إعــداد القــادرين عل ــى مزاولــة
العم ــل بنج ــاح ف ــي النش ــاط املس ــرحي املوج ــه إل ــى األجي ــال الص ــاعدة ،وف ــي ع ــام  1918م
حظيــت موس ــكو بتأســيس أول مس ــرح حكــومي رس ــمي للعنايــة باألطف ـال فــي روس ــيا ،وف ــي
ع ـ ــام  1936م وافقـ ـ ــت وزارة املع ـ ــارف العموميـ ـ ــة املص ـ ــرية علـ ـ ــى إنش ـ ــاء فـ ـ ــرق تمثيليـ ـ ــة
باملــدارس الثانويــة ،وفــي وقــت الحــق انتشــر النشــاط املســرحي املدرسـ ي فــي الــوطن العربــي
انتشــارا واســعا ،وأصــبح يمارســه املعنيــون بــاألمر فــي التربيــة والتعلــيم كنشــاط تربــوي غيــر
صـ ــفي فـ ــي جميـ ــع املراحـ ــل التعليميـ ــة ،وفـ ــي السـ ــبعينات مـ ــن القـ ــرن العشـ ــرين املـ ــيالدي
اهتم ـ ــت بع ـ ــض األقط ـ ــار العربي ـ ــة بالتربي ـ ــة املس ـ ــرحية ،وأقبل ـ ــت عل ـ ــى مس ـ ــرحة املن ـ ــاهج
الدراسية في مؤسساتها التعليمية على غرار ما يحدث في البلدان املتقدمة ،ومع ذلك ال
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يـزال النشــاط املســرحي املدرسـ ي فــي الــنظم التربويــة العربيــة يعــاني ضــعف الــدعم املــادي
واملعن ــوي ،وه ــو ف ــي الوق ــت الحاض ــر دون املس ــتوى املطل ــوب أدبي ــا وفنيـ ــا بسب ــب إس ــناد
األمور إلــى غير أهلها وتهميش ذوي الكفاءة واالختصاص فــي ه ــذا املجـال ( أميـر إبـراهيم
القرشـ ـ ى  2001م ،وط ــارق جم ــال ال ــدين عطي ــة ومحم ــد الس ــيد ح ــالوة  2002م ،وأبـ ـو
الحسن سالم  2004م ).
 -3أهــداف املســرح املدرس ــي:
للمســرح املدرس ـ ي أه ــداف تعليميــة وتربوي ــة ونفس ــية واجتماعيــة عدي ــدة ومتنوع ــة
يجن ــي ثماره ــا جمي ــع التالمي ــذ ال ــذين يش ــاركون ف ــي إع ــداد الع ــروض املس ــرحية املدرس ــية
والذين يشاهدون عرضها علـى خشـبة املسـرح ،ومـن أبـرز تلـك األهـداف وأكثرهـا واقعيـة
وفاعليـة وارتباطـا بصـميم العمـل التربـوي فـي املراحـل التعليميـة املختلفـة مـا يلـي ( أحمــد
خيري كاظم وجابر عبد الحميد جابر  1986م ،وأميـر إبـراهيم القرشـ ى  2001م ،وإيمـان
العربــي النقيــب  2002م ،وطــارق جمــال الــدين عطيــة ومحمــد الســيد حــالوة  2002م،
وأبو الحسن سالم  2004م ) :
 .1إتاحــة فــرص نموذجيــة مثاليــة مالئمــة لخدمــة التعلــيم الغــوي وتحســين مــردوده
ورفع كفايته اإلنتاجية شكال ومضمونا.
 .2تغذيــة مواهــب التالميــذ وتنميــة قــدراتهم األدبيــة والفنيــة فــي وســط تعليمــي تربــوي
مفعم بالحيوية والنشاط والفرح واملرح والبهجة والسرور.
 .3تعزيز متطلبات التعلم الذاتي في أوساط التالميذ وتحريضهم على االستفادة من
النش ـ ــاط املس ـ ــرحي املدرس ـ ـ ي ف ـ ــي تنوي ـ ــع خب ـ ـراتهم التعليمي ـ ــة ،وف ـ ــي التعبي ـ ــر ع ـ ــن أفك ـ ــارهم
ومش ـ ــاعرهم الداخلي ـ ــة ،وف ـ ــي اإلحاط ـ ــة بمزي ـ ــد م ـ ــن املع ـ ــارف وامله ـ ــارات واملف ـ ــاهيم الت ـ ــي
يحتاجون إليها في حياتهم اليومية.
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 .4ب ــث ال ــوعي املس ــرحي ف ــي املح ــيط املدرس ـ ي لتحري ــك مش ــاعر أبن ــاء امل ــدارس وإن ــارة
عقولهم وصقل شخصياتهم وترقية اهتماماتهم العلمية وأذواقهم الجمالية.
 .5اس ـ ـ ــتثارة دواف ـ ـ ــع التالمي ـ ـ ــذ وتنش ـ ـ ــيط اس ـ ـ ــتعداداتهم وإش ـ ـ ــباع مي ـ ـ ــولهم وتع ـ ـ ــديل
اتجاهــاتهم وح ــىهم علــى اس ــتيعاب مهــارات التواص ــل واإللقــاء والح ــوار واالســتماع وتقب ــل
الرأي األخر.
 .6توظيــف النشــاط املســرحي املدرس ـ ي داخــل املؤسســات التعليميــة فــي ربــط البيئــة
املدرسية بالبيئة االجتماعية لتحقيق أكبر قدر ممكن من التكيـف والتوافـق واالنسـجام
في حياة التالميذ بوجه عام.
 .7تزويـد أبنـاء املــدارس بقسـط وافــر مـن الخبـرات التعليميـة املباشــرة وغيـر املباشــرة
في سياق التربية املسرحية ومسرحة املناهج املدرسية.
 .8تهيئ ــة مواق ــف تربوي ــة جدي ــدة يس ــتغلها التالمي ــذ ف ــي تلبي ــة احتياج ــاتهم النفس ــية
واالجتماعية وفي ممارسة هواياتهم األدبية والفنية.
 .9توسي ـ ـ ــع م ـ ـ ــدارك التالمي ـ ـ ـ ــذ فـ ـ ـ ــي ض ـ ـ ـ ــوء نشـ ـ ـ ــاط مسرح ـ ـ ــي وظيف ـ ـ ــي يفت ـ ـ ــح له ـ ـ ــم
أب ـ ـ ـ ـ ــواب النج ـ ـ ـ ـ ــاح ف ـ ـ ـ ـ ــي إدراك املعاييـ ـ ـ ـ ـ ــر واملث ـ ـ ـ ـ ــل والقي ـ ـ ـ ـ ــم األساسيـ ـ ـ ـ ــة املعتمـ ـ ـ ـ ـ ــدة ف ـ ـ ـ ـ ــي
حياته ـ ــم االجتماعي ـ ــة.
 .10اســتثمار النشــاط املس ــرحي املدرس ـ ي فــي دع ــم الثقــة بــالنفس ل ــدى التالميــذ ،وف ــي
إث ــارة هممه ــم وتقوي ــة ع ـزائمهم ودفعه ــم إل ــى اكتس ــاب آلي ــات التفكي ــر اإليج ــابي ف ــي تن ــاول
املشكالت وفي مواجهة املواقف واتخاذ القرارات.
.11تـ ــدريب التالميـ ــذ علـ ــى العمـ ــل الجمـ ــاعي التعـ ــاوني وعلـ ــى املشـ ــاركة اإليجابيـ ــة مـ ــع
األقران في نشاط تعليمي تربوي هادف و موجه.
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.12تمكين أبناء املدارس من إزجاء أوقات فراغهم فـي ممارسـة نشـاط مسـرحي تربـوي
فاعــل ومثمــر يمــدهم باملرونــة فــي التفكيــر ،ويقــودهم إلــى رفــع معنويــاتهم وتأكيــد ذواتهــم
وضبط توازنهم النفس ي واالجتماعي.
وف ـ ــي ض ـ ــوء تل ـ ــك األهـ ـ ــداف اإلس ــتراتيجية املنوط ـ ــة بالنشـ ـ ــاط املسرحـ ـ ــي املدرسـ ـ ــي
يتح ـ ــول املس ـ ــرح بأشكال ـ ــه وألوان ـ ــه املختلف ـ ــة إل ـ ــى وسيل ـ ــة تعليمي ـ ــة تربوي ـ ــة هادف ـ ــة تنيـ ــر
ج ــادة الطري ــق للمعلمي ــن واملتعلمي ــن والراغبي ــن ف ــي نج ــاح عملي ــات التعلي ــم والتعلـ ــم،
وف ـ ـ ــي ه ـ ـ ــذا املسل ـ ـ ــك النوعـ ـ ــي النظـ ـ ـ ــري الضاب ـ ـ ــط للنش ـ ـ ــاط املسرح ـ ـ ــي املدرس ـ ـ ــي تك ـ ـ ــون
الغاي ـ ـ ــة املتوخـ ـ ــاة م ـ ـ ــن اعتم ـ ـ ــاد املسـ ـ ـ ــرح املدرسـ ـ ـ ــي ف ـ ـ ــي جمي ـ ـ ــع املستوي ـ ــات التعليميـ ـ ــة
منحصـ ــرة بالدرج ـ ـة األولـ ــى ف ــي توفي ـ ــر إمكانيـ ـ ــات مادي ـ ـ ـ ــة ومعنوي ـ ـ ـ ــة إضافي ـ ـ ـ ـ ــة جدي ـ ـ ـ ــدة
تساع ـ ـ ــد أبن ـ ــاء املـ ــدارس علـ ــى بلـ ــوغ مزيـ ـ ـ ـ ــد م ـ ـ ـ ـ ــن التحك ـ ـ ــم فـ ـ ـ ــي عمله ـ ــم التعليم ـ ــي دون
االكت ـ ـراث بتهيئتهـ ـ ــم لالحت ـ ـ ـراف فـ ـ ــي فن ـ ـ ــون التمثي ـ ـ ــل ،وك ـ ـ ــل ذلـ ـ ــك مرهـ ـ ـ ــون علـ ـ ــى وج ـ ـ ــه
التحــدي ـ ــد بكفـ ـ ــاءة املعلمي ـ ــن وبنزاه ـ ـ ــة اإلدارة التعليمي ـ ـ ــة.
 -4مسرح ــة املناه ــج املدرسي ــة:
وتعنــي مســرحة املنــاهج املدرســية بمفهومهــا التربــوي الشــامل وضــع املــادة التعليميــة
ف ـ ــي قال ـ ــب مس ـ ــرحي ،وه ـ ــي فك ـ ــرة تربوي ـ ــة قديم ـ ــة ق ـ ــدم املس ـ ــرح املدرس ـ ـ ي ذات ـ ــه ،واللف ـ ــظ
املس ــتخدم للتعبي ــر ع ــن ه ــذه الفك ــرة ه ــو الجدي ــد ،وت ــرتبط مس ــرحة املن ــاهج املدرس ــية
ارتباط ــا وثيق ــا بالفلس ــفة التقدمي ــة ف ــي التربي ــة ،وه ــي فلس ــفة حديث ــة ومعاص ــرة تعتم ــد
اعتم ــادا كلي ــا عل ــى نشـ ــاط امل ــتعلم وحركتـ ــه وفاعليت ــه وإيجابيتـ ــه ف ــي العمـ ــل التعليم ــي،
وهنــاك فوائــد تربويــة وتعليميــة ونفســية واجتماعيــة كثيــرة ومتنوعــة يحصــل عليهــا أبنــاء
املــدارس م ــن مســرحة املن ــاهج املدرســية ف ــي ميــدان التربي ــة والتعلــيم بوجـ ـ ــه ع ـ ــام ،وم ــن
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أهمهــا مــا يلــي( أميــر إبـراهيم القرشـ ى  2001م ،وإيمــان العربــي النقيــب  2002م ،وطــارق
جمال الدين عطية ومحمد السيد حالوة  2002م ،وأبو الحسن سالم  2004م ) :
 -01تع ـ ــرض مســرحة املنــاهج املــادة التعليميــة علــى التالميــذ بأســلوب مســرحي مثيــر
شائق وجـ ــذاب.
 -02ترفع مسرحة املناهج درجة الدافعية إلى التعلم فـي أوسـاط التالميـذ وتقـودهم
إلى التنافس في تحصيل املعارف واكتساب املهارات.
 -03تساهـ ــم مسرح ـ ــة املنــاهج ف ـ ــي تفجي ـ ــر طاق ـ ــات التالميــذ وفــي تحريــر إب ــداعاتهم
األدبية وابتكاراتهـم الفني ــة.
 -04تتي ـ ــح مسرح ـ ـ ــة املناهـ ـ ــج للتالميـ ــذ فرص ـ ــا ذهبي ـ ـ ــة ثمينـ ـ ــة للـ ــتحكم فـ ــي تقنيـ ــات
التعبير اللغوي وضبــط آليات ــه.
 -05تضي ـ ــف مســرحة املنــاهج إلــى العمليــة التعليميــة ألوانــا مــن الحيويــة والحرك ــة
والفاعلية و النش ـ ــاط.
 -06تق ـ ــوم مسرحـ ــة املناه ـ ــج بــدور ال يسته ــان بــه فــي تيســير فهــم املعلومــات وتعميــق
أثرها في نف ــوس التالمي ــذ.
 -07تبعـ ــث مسـ ــرحة املنـ ــاهج الحيـ ــاة فـ ــي املـ ــواد الدراسـ ــية وتحمـ ــل التالمي ـ ـ ـ ــذ عل ـ ـ ـ ــى
تقبلهـ ـ ــا دون مل ــل وس ــأم.
 -08تسـاعد مســرحة املنـاهج التالميــذ علـى النجــاح فـي حفــظ املعلومـات واالحتفــاظ
بها وتذكرها واسترجاعها.
 -09تــوفر مســرحة املنــاهج للتالمي ــذ مناشــط ترفيهيــة وترويحي ــة ممتعــة ،وتضــع ف ــي
متناولهم إمكانيات جديدة للتعلم بالعمل و املمارسة.
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 -10تصلح مسرحة املناهج لجميع املراحل التعليمية في التعليم العام وفي التعلـيم
املوجه إلى ذوي االحتياجات الخاصة.
ويالح ـ ــظ أن مس ـ ــرحة املنـ ـ ـاهج املدرس ـ ــية وثيق ـ ــة الص ـ ــلة بمعطي ـ ــات عل ـ ــم ال ـ ــنفس
الحــديث وعلــوم التربيــة املعاصــرة ،وأنهــا تســاير مطالــب الفكــر الجديــد فــي التربيــة وتف ــي
بمســتلزماته ،وهــي ال تغنــي عــن املعلــم وال تقــوم مقامــه فــي أي حــال مــن األحــوال ،ولكنهــا
بالغ ــة األهمي ــة وقوي ــة املفع ــول ف ــي خدم ــة امل ــنهج التعليم ــي وف ــي تنفي ــذ مخططات ــه ،وم ــا
يؤخــذ بعــين االعتبــار فــي مســرحة املنــاهج املدرســية خصــائص املرحلــة العمريــة للجمهــور
املتلق ــي ،فأبن ــاء امل ــدارس ليس ــوا جمه ــورا واح ــدا ،وأعم ــارهم الزمني ــة والعقلي ــة متباين ــة
ومتباعدة ،ومن هذا املنطلق ما يكون مجديا لبعضهم قد يكون عديم الجدوى للبعض
اآلخر ،وهنا يتجلى دور الكاتب واملخرج في بناء مسرحيات املنـاهج املدرسـية وفـي تحديـد
مواصفاتها شكال ومضمونا.
 -5املسرح املدرس ي لذوي االحتياجات الخاصة:
يعلو شأن النشاط املسرحي املدرس ي وترتفـع قيمتـه التربويـة والترفيهيـة بالنسـبة إلـى
األطف ـ ـ ــال ذوي االحتياج ـ ـ ــات الخاص ـ ـ ــة 0مقارن ـ ـ ــة باألطف ـ ـ ــال الع ـ ـ ــاديين ،فالصـ ـ ــم الـ ـ ــبكم
واملكفوف ــون واملتخلف ــون ذهني ــا بوج ــه ع ــام ف ــي أم ــس الحاج ــة إل ــى االن ــدماج ف ــي مواق ــف
تمثيلي ــة نوعي ــة تمك ــنهم م ــن رف ــع درج ــة ارتب ــاطهم بالع ــالم الخ ــارجي ،وتف ــتح له ــم آفاق ــا
واسعة لتلبية مطالب نموهم املعرفـي والنفسـ ي واالجتمـاعي ،وتلـم لهـم الظـروف املالئمـة
الستفادة من بقية حواسهم في تعويض ما فقدوه بسبب اإلعاقة ،ولكي يحقق النشاط
املســرحي املدرسـ ي أهدافــه فــي أوســاط األطفــال ذوي االحتياجــات الخاصــة يجــب تكييفــه
وف ـ ــق خصائـ ـ ــص جمه ـ ــوره امل ــؤدي واملتلق ــي ف ــي ض ــوء املعطي ــات التالي ــة ( أمي ــر إبـ ـراهيم
القرش ى  2001م ) :
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أوال  -الصم البكم:
األطفــال الصــم الــبكم فقــدوا القــدرة علــى الكــالم بســبب فقــدانهم حاســة الســمع،
ولكنهم لم يفقدوا القدرة على االتصال باآلخرين من خالل لغة اإلشـارة وهجـاء األصـابع
وقراءة األلفاظ املنطوقة ،وهم أقـدر مـن املكفـوفين ومـن املتخلفـين ذهنيـا علـى ممارسـة
النشـ ــاط التمثيلـ ــي بمهـ ــارة وإتق ـ ــان ،كمـ ــا أنهـ ــم يواجهـ ــون تح ـ ــديات كبيـ ــرة فـ ــي التواص ـ ــل
اللغـ ــوي ،ويميلـ ــون إلـ ــى العدوانيـ ــة واالنسـ ــحاب فـ ــي تفـ ــاعلهم االجتمـ ــاعي ،ويظهـ ــر لـ ــديهم
الخجــل والكــذب واالنــدفاع مــع ســرعة االنفعــال وســوء التكيــف النفسـ ي ،ويمــر األطفــال
الصم البكم في حياتهم اليومية بمواقف عديدة يتعرضون فيها النخفاض تقدير الذات
ولعدم الثقة بالنفس وللحساسـية املفرطـة فـي التعامـل مـع الغيـر ،وفـي النشـاط املسـرحي
املدرسـ ـ ي ف ــرص ذهبي ــة ثمين ــة لتغذي ــة املواه ــب ورف ــع املعنوي ــات ودع ــم الثق ــة ب ــالنفس
وتخفي ــف ح ــدة الت ــوتر االنفع ــالي ومحارب ــة الخج ــل واالن ــزواء واالنط ــواء واالنس ــحاب م ــن
املشاركة في األعمال الجماعيـة ،وفيـه يجـد األطفـال الصـم الـبكم متعـة ومسـرة وابتهاجـا
لكون ــه يس ــاعدهم عل ــى تأكي ــد ذواته ــم ،ويت ــيح له ــم إمكاني ــة إش ــباع حاج ــاتهم الض ــرورية
لتحقيق تكيفهم النفس ي وتوافقهم االجتماعي في حالة قيامهم بتمثيل األدوار املسـرحية
أو بمشـاهدة القــائمين بتمثيلهـا علــى خشـبة املســرح ،ويتفـوق األطفــال الصـم الــبكم علــى
غيــرهم فــي توظيــف أجســادهم للتعبيـ ــر عــن أفكــار معينــة باســتخدام التمثيــل الصــامت،
فالطفل األصم األبكم ال يقدر على الكالم ،وقد فرضت عليه إعاقته السمعية التمثيـل
الصــامت ،حيــث يســتعمل لغــة الجســد فــي اتصــاله بــاآلخرين ،ويقــوم بالتمثيــل الصــامت
وهو عاجز عن التعبير اللفظي الذي يكون غيره قادرا عليـه أثنـاء قيامـه بـنفس التمثيـل،
وهناك ما يدعى بمسرح الجسد ،وفيـه يعتمـد األداء التمثيلـي اعتمـادا كليـا علـى الحركـة
بأشــكالها وألوانهــا املختلفــة ،فوضــعية الجســد أثنــاء وقوفــه علــى خشــبة املســرح وحركــة
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أعضـائه فــي أي اتجــاه أمــام الجمهـور املتلقــي لغــة مســرحية حيـة يــدرك املشــاهد مــدلولها
في سياق العرض التمثيلي املقدم إليه ،وترتبط مهـارات التمثيـل الصـامت ارتباطـا وثيقـا
بالقــدرة عل ــى مالحظ ــة حركــات اآلخ ــرين ومراقب ــة تص ــرفاتهم بدقــة وإمع ــان ،ويظه ــر ل ــدى
األطفــال الصــم الــبكم اهتمــام متزايــد بمتابعــة األحــداث بصــريا وبق ـراءة الكــالم وتحويلــه
إل ــى لغ ــة حركيـ ــة معب ــرة ،وه ــم بـ ــذلك يكتس ــبون روح املالحظ ــة منـ ــذ نعوم ــة أظـ ــافرهم،
ويكونون مؤهلين للنجاح في األداء التمثيلي الصامت وعلى هذا األساس يحظى النشـاط
املسرحي املدرس ي بعناية خاصة في بناء املناهج التربوية املوجه إلى األطفال الصم البكم
لكونه يساهم بدور بالغ األهمية في دعم توازنهم النفسـ ي وفـي تعزيـز مكتسـباتهم اللغويـة
وتنميـ ــة ملكـ ــاتهم اإلبداعي ـ ــة وتـ ــدريبهم عل ـ ــى مهـ ــارات االتصـ ــال وح ـ ــل املشـ ــكالت واتخ ـ ــاذ
القرارات.
ثانيا  -املكفوفون :
ال يس ــتمتع األطف ــال املكفوف ــون بمب ــاهج الحي ــاة املرئي ــة لفق ــدانهم حاس ــة البص ــر ،وه ــم
يعتمدون بالدرجة األولى على حاسة السمع في اتصالهم بالعالم الخارجي ،ويأخذون مـن
األصــوات التــي تصــل إلــى أســماعهم وصــفا ملــا يحــدث فــي األوســاط البيئيــة املحيطــة بهــم،
وتعتبر األذن عامال مؤثرا وفاعال في النمو العقلي لدى الكفيف ،ويقـال أن الكفيـف يـرى
بأذنيـ ــه ،لـ ــذلك يعـ ــد تـ ــدريب األطفـ ــال املكفـ ــوفين علـ ــى التمييـ ــز بـ ــين التـ ــأثيرات الصـ ــوتية
املختلف ــة م ــن األم ــور الت ــي ال غن ــى عنه ــا ف ــي إع ــدادهم للحي ــاة ،وف ــي ه ــذا املض ــمار يمك ــن
اســتثمار النشــاط املســرحي املدرس ـ ي فــي تأهيــل األطفــال املكفــوفين للحصــول علــى تربيــة
صوتية نموذجية تفتح لهم أبواب النبوغ والتفوق في اكتسـاب مهـارات اإللقـاء واإلنشـاد
واملوســيقى ،وتســاعدهم علــى الــتحكم فــي نب ـرات الصــوت ونطــق الحــروف وفــي اســتخدام
تعبي ـرات الوج ــه وحرك ــات الجس ــم املص ــاحبة للك ــالم ،وب ــذلك يس ــاهم النش ــاط املس ــرحي
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املدرس ـ ـ ي ف ـ ــي تنش ـ ــيط الطف ـ ــل الكفي ـ ــف وإث ـ ــارة مش ـ ــاعره وتنمي ـ ــة خيال ـ ــه وف ـ ــي معالج ـ ــة
االضـ ــطرابات اللغويـ ــة والكالميـ ــة التـ ــي تظهـ ــر لديـ ــه وفـ ــي رفـ ــع معنوياتـ ــه وتفجيـ ــر طاقاتـ ــه
وخفض توتره النفس ي وتخفيف حدة انفعاالته املكبوتة ،ويضاف إلـى ذلـك أن مشـاركة
الطفــل الكفيــف فــي النشــاط املســرحي املدرسـ ي تقــوده إلــى تأكيــد ذاتــه ،وتكشــف لــه عــن
مواهبـ ـ ــه وقدراتـ ـ ــه ،وتمكنـ ـ ــه فـ ـ ــي نف ـ ـ ــس الوقـ ـ ــت م ـ ـ ــن توسـ ـ ــيع دائـ ـ ــرة معارف ـ ـ ــه وخبرات ـ ـ ــه
الشخصية ،ويميل األطفال املكفوفون إلى االنزواء واالنطـواء والعزلـة ،ويعـانون قصـورا
شــديدا فــي التكيــف النفسـ ي والتوافــق االجتمــاعي والتــوازن الجســمي واملهــارات الحركيــة،
وه ــم ف ــي أم ــس الحاج ــة إل ــى االنخ ـراط ف ــي نش ــاط مس ــرحي مدرس ـ ــي ترب ــوي ترفيه ــي ينم ـي
أذواقهـ ــم الجماليـ ــة ،ويرفـ ــع ثقـ ــتهم بأنفسـ ــهم ،ويعـ ــزز مفهـ ــوم الـ ــذات لـ ــديهم ،ويجعلهـ ــم
قادرين على النجاح في التواصل والتعاون وتحمل املسؤولية ،ومن املوضـوعات املالئمـة
للنشـ ــاط املسـ ــرحي املدرس ـ ـ ي املوجـ ــه إلـ ــى صـ ــغار املكفـ ــوفين مـ ــا يـ ــرتبط بتحـ ــدي اإلعاقـ ــة
البصــرية وبمهــارات ارت ــداء املالبــس ومشــط الش ــعر وحالقــة الــذقن وتن ــاول الطعــام وم ــا
ش ــاكل ذل ــك م ــن القض ــايا املثي ــرة الهتم ــام املكف ــوفين ف ــي حي ــاتهم اليومي ــة م ــع مالحظ ــة
ض ــرورة اتخ ــاذ اإلج ـ ـ ـراءات األمنيـ ـ ــة الالزم ــة لحماي ــة الكفي ــف أثن ــاء قيام ــه ب ــأداء األدوار
التمثيلية املنوطة به على خشب ــة املسـ ــرح.
ثالثا – املتخلفون ذهنيا:
يسـ ــتوعب األطفـ ــال املتخلفـ ــون ذهنيـ ــا بـ ــدرجات متفاوتـ ــة مـ ــا تيسـ ــر مـ ــن العمليـ ــات
البســيطة التــي تعتمــد مبــدئيا علــى التفكيــر الحس ـ ي الــذي يــدور حــول هنــا واآلن ،ولكــنهم
يواجهون صعوبات عديدة في استيعاب العمليات املركبة التي تحتاج إلى التفكير املجـرد
ال ــذي يتج ــاوز ح ــدود املك ــان والزم ــان ،ويض ــاف إل ــى ذل ــك أن األطف ــال املتخلف ــين ذهني ــا
يعرضــون بوج ــه عــام ع ــن تحمــل املس ــؤولية ،ويميلــون إل ــى العدوانيــة والعزل ــة والخم ــول
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والخج ــل ،وال يكترث ــون ب ــالوالء للجماع ــة الت ــي ينتم ــون إليه ــا ،وه ــم ف ــي أم ــس الحاج ــة إل ــى
الت ــرويح والتس ــلية والترفي ــه لرف ــع معنوي ــاتهم وتأكي ــد ذواته ــم ف ــي مواق ــف حيوي ــة فاعل ــة
يعبـ ــرون فيهـ ــا عـ ــن أنفسـ ــهم بطـ ــريقتهم الخاص ـ ــة ،وعل ـ ــى هـ ــذا األس ـ ــاس تعتنـ ــي املنـ ــاهج
التعليمي ــة املوجه ــة إلـ ــى األطف ــال املتخلف ــين ذهني ــا باللع ــب والحركـ ــة والنش ــاط العلم ــي
القــائم علــى املمارســة والتــدريب مــع االبتعــاد بقــدر املســتطاع عــن اللفظيــة وعــن اإللقــاء
النظ ـ ــري املعه ـ ــود ف ـ ــي عملي ـ ــات الت ـ ــدريس ،وال يحي ـ ــد النش ـ ــاط املس ـ ــرحي ف ـ ــي ش ـ ــكله و ف ـ ــي
مضـمونه عـن النشـاط التعليمـي املعتمـد فـي أوسـاط األطفـال املتخلفـين ذهنيـا ،فكالهمـا
يرتك ـ ـ ــز عل ـ ـ ــى األداء العمل ـ ـ ــي املع ـ ـ ــزز بالوض ـ ـ ــوح والبس ـ ـ ــاطة والتك ـ ـ ـرار والواقعي ـ ـ ــة وع ـ ـ ــدم
االســتطراد فــي الكــالم ،ويتفاعــل األطفــال املتخلفــون ذهنيــا مــع النشــاط املســرحي الــذي
يساير قـدراتهم اللغويـة والفكريـة املحـدودة ،ويجـدون فيـه مـن اإلشـباع النفسـ ي والتقبـل
االجتماعي ما يحقق مطالبهم الشخصية ،ويؤهلهم للنجاح في القيام باملهام املنوطة بهم
فــي حي ــاتهم اليومي ــة ،كمــا يس ــتمتعون بمش ــاركتهم ف ــي أداء األدوار التمثيلي ــة وبمش ــاهدة
رفق ــائهم يقوم ــون بأدائه ــا عل ـ ــى خش ــبة املس ــرح ،ويبتهج ــون ف ــي كلت ــا الح ــالتين بم ــدحهم
وشكرهم والثناء علـيهم ،وهنـاك فئـة مـن األطفـال املتخلفـين ذهنيـا ال يسـتجيب أفرادهـا
للنش ـ ــاط املس ـ ــرحي وال ي ـ ــدركون أبع ـ ــاده وفح ـ ــواه ،وه ـ ــؤالء ه ـ ــم ال ـ ــذين فق ـ ــدوا االتص ـ ــال
بالواقع املحيط بهم ،وليست لديهم قابلية للتعلم في أي حال من األحوال.
ويعــاني األطفــال املتخلفــون ذهنيــا عــدم االت ـزان فــي الحركــة وفــي املش ـ ي بوجــه عــام،
ويتعـ ــذر علــيهم التحك ــم فــي مهـارات الكــالم ،ويظهـر لــديهم ضـعف االنتبــاه والتركيـز والفهــم
والتـذكر ،ويعتبــر النشــاط املســرحي بأشــكاله وألوانـه املختلفــة مجــاال تربويــا حيويــا مالئمــا
لتمكيــنهم مــن مواجهــة هــذه االضــطرابات باكتســاب مهــارات نوعيــة وظيفيــة فــي ميــادين
العناي ـ ــة بال ـ ــذات والت ـ ــوازن الحرك ـ ــي واللغ ـ ــة واالتص ـ ــال والبي ـ ــع والش ـ ـراء وآداب الطري ـ ــق
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وقواعــد املــرور والتربي ــة الوقائيــة ،وم ــن هــذا املنطل ــق يكــون النش ــاط املســرحي بمفهوم ــه
الشــامل آليــة تربوي ــة إســتراتيجية بالغــة األهمي ــة فــي التكفــل باألطف ــال املتخلفــين ذهني ــا
شكال ومضمونا.
ومجمــل القــول فــي املســرح املدرس ـ ي أنــه نشــاط تربــوي غيــر صــفي قــوي املفعــول فــي
خدمة األهداف التعليمية املنشودة ،وأن فوائده التربوية والنفسية واالجتماعية كفيلة
بتبريـر ضـرورة اعتمــاده فـي شـتى املراحــل التعليميـة ،وأن جميـع التالميــذ الـذين يشــاركون
في إعداد العروض املسرحية والذين يشاهدون عرضها على خشبة املسرح يجنـون ثمـار
النشـاط املســرحي املدرسـ ي بأشــكاله وألوانــه املختلفـة ،ويالحــظ أنــه ال أثــر ملســرح مدرسـ ي
يرتكز على معطيات علمية في املنظومة التربوية الجزائرية ،وأن ما يوجد فـي امليـدان مـن
ممارس ــات مس ــرحية مح ــدودة ف ــي بع ــض املؤسس ــات التعليمي ــة ال يع ــدو أن يك ــون مج ــرد
اجتهــادات شخصــية مشــوبة بالفوض ـ ى والعشــوائية واالرتجــال ،ومــن هــذا املنطلــق يعتبــر
تأسـ ـ ــيس مسـ ـ ــرح مدرس ـ ـ ـ ي وطنـ ـ ــي لصـ ـ ــالح التربيـ ـ ــة والتعلـ ـ ــيم فـ ـ ــي الجزائـ ـ ــر م ـ ـ ـن املطال ـ ــب
اإلستراتيجية الجديرة بالعناية والرعاية واالهتمام في اإلدارة التربوية بوجه عام.
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