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 منطلقاته التاريخية ،وأهميته التربوية  املســــرح املــدرســـــي،
 

  قرفي محمدأ .             

            جامعة جيجل                

 
 ملخـــص :

ـــــه  ـــــرح املدرســــــــي فــــــــي عالقتــــ ـــــى إبــــــــراز املســــــــــار التاريخــــــــي للمســـ يهـــــــــدف هـــــــــذا املقـــــــــال إلــ

ـــ ــ ــــه، وتبريـ ــ ـــــاده، وتحديـــــد أهدافـ ــ ـــن أبعــ ــ ــــف عـ ــ ـــــل الكشـ ـــم مـــن أجـ ــ ر ضـــــرورة بالتربيـــــة والتعليـ

ــــام، وفـــــــي تبسيـــــــــــ ــــي رفـــــــــع مـــــــــــردود التعليــــــــــم العـــــــ ــــوده، وتأكيــــــــــد فاعليتــــــــــه فـــ ــــة وجـــــــ ــ ط عمليــ

ـــــة ــ ــ ــــة الخاصـ ــ ـــــان التربيــ ــ ــــي أحضــ ـــم فـ  .التعلــ

 

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 

يح الفرص الكافية لالنخراط الكلي معرفيا ونفسيا وعاطفيا التعليم والتعلم التي تت

للمتعلم في العملية التعليمية التعلمية، وخدمة األساس األكثر أهمية للتعلم بصورة 

عامة وهو اللغة سواء كانت منطوقة أو مكتوبة، خاصة بالنسبة للمتمدرسين األطفال 

باطا وثيقا بالتحصيل الدراس ي في املراحل األساسية لتمدرسهم. حيث ترتبط اللغة ارت

 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 

متعددة األوجه والصور تضعف فاعليتها  املدرسة الجزائرية املعاصرة  تعيش مشكالت

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 

الفهم  األطوار قادرين على امتالك  ناصية اللغة التي تشكل بالنسبة لهم مفتاح

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:

رس ي ومسرح األطفال عموما من أهمية في ضوء ذلك و بالنظر ملا للمسرح املد

استهدفت الورقة إلقاء الضوء على املحطات التاريخية املهمة لبروز فكرة  تربوية بارزة
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مسرحة املناهج الدراسية، واستخدام املدخل املدرس ي في املناشط التربوية  الترفيهية 

سوياء  ولذوي والتعليمية على السواء، وإلبراز استخداماته في التعليم والتربية لأل 

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 

ي في تربية وتعليم ذوي االحتياجات الخاصة ودوره في دمجهم ورعايتهم املدخل املسرح

 تربويا وتأهيلهم للحياة العامة.

  :موضوعالفكري للاإلطار 

 :والتربيــــةاملســـــرح   -1

كــــل قــــارئ متتبــــع لحركــــة الفكــــر التربــــوي عبــــر التــــاريخ يالحــــظ بوضــــوح وجــــالء كيــــف 

ن دواعـــي الرقـــي والتقـــدم واالزدهـــار فـــي كانـــت التربيـــة غايـــة فـــي الحساســـية لكـــل مـــا يظهـــر مـــ

األوســاط االجتماعيــة بوجــه عــام، وكيــف كــان املربــون القــدامى واملعاصــرون يســتجيبون 

بطرائق مختلفة ملتطلبات العمل التربوي ومستلزماته املتجددة، وفي هذا السـياق ومنـذ 

عـــه عهــود خلـــت ســـاد شـــعور تربـــوي بـــأن املـــتعلم كلمـــا عـــاش املوقـــف التعليمـــي وتفاعـــل م

وانفعل به كان ذلـك أبلـغ تـأثيرا فـي عقلـه وفـي وجدانـه وفـي مكتسـباته العلميـة واملعرفيـة، 

واســـتنادا إلـــى معطيـــات الواقـــع فـــي نشــــاط املعلمـــين واملتعلمـــين يظهـــر أن الـــتعلم اللفظــــي 

ـــرة لكونــــه ال يملـــــك  ـــل ســـــطحيا عرضــــة للنســــيان وال يحقـــــق نتــــائج تربويــــة معتبــ وحــــده يظـ

ر فـي نفـوس املتعلمـين، ومـن هنـا بـرزت أهميــــة الخبــــرة املربيـة قسطا وافـرا مـن قـوة التـأثي

الهادفـة واملباشـرة فـي بنـاء املنـاهج وفـي تنفيـذها باملراحـل التعليميـة املختلفـة، وحيــث أن 

املعلـــم ال يســـتطيع أن يضـــع كـــل شـــ يء أمـــام املـــتعلم ليدركـــه إدراكـــا حســـيا مباشـــرا خـــالل 

التعليميــة البديلــة التــي تحــل محــل الواقــع  نشــاطه التعليمــي، لــذلك نشــأت فكــرة الخبــرة
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الذي يتعذر على املعلمين نقله إلى غرفة التدريس، ويعد املسرح منذ ظهوره على سـطح 

املعمــــورة وســــيلة تربويــــة فنيــــة بالغــــة األهميــــة فــــي تزويــــد الناشــــئين بــــالخبرات التعليميــــة 

قتــرن املســرح البديلــة، وقــد حرصــت الحضــارات اإلنســانية القديمــة والحديثــة علــى أن ي

بالتربيــــة والتعلــــيم فــــي أي حــــال مــــن األحــــوال، فاملســــرح بجميــــع أشــــكاله وألوانــــه املتباينــــة 

ينبغــــي أن يكـــــون مســــرحا تربويـــــا تعليميــــا فـــــي املقــــام األول، ومـــــن اســــتخدمه فـــــي غيــــر هـــــذا 

 2001الغرض خرج به عن الهدف الذي كان مـن أجلـه موجـودا ) أميـر إبـراهيم القرشـ ى 

 م (. 

مكوناته الفنية املتكاملة يساهم بدور حضاري ريـادي ال يسـتهان بـه فـي إن املسرح ب

ـــــذا  ـــي هـ ــ ــــة، وفـ ـــفوف التعليميــ ــ ـــع الصـ ــ ـــار ولجميـ ــ ـــل األعمـ ــ ـــــيم لكـ ـــــة التعلـ ـــــق عمليـ ـــــراء وتعميـ إثـ

املضــمار يتعــين علــى املدرســـة باعتبارهــا املؤسســة التــي ارتضـــاها املجتمــع لتنــوب عنــه فـــي 

عاييره الفلسفية املختارة أن تتحول إلى بيئة القيام بمهمة تربية أوالده وتعليمهم وفقا مل

تربويــة تعليميــة نموذجيــة حيويــة وفاعلــة تتســم بالواقعيــة واملرونــة واالعتــدال مــن أجــل 

تــوفير الفــرص الذهبيــة املالئمــة لــدعم مناشــط املتعلمــين وتعزيــز مكتســباتهم، وال يغيــب 

ى علـى الخبـرة املرئيـة عن األذهان أن املسرح في شكله وفي مضمونه يعتمد بالدرجة األول

ـــين واملشــــاهدين، وهـــــو  ـــين املمثلـ ـــع بــ ـــل اإلنســـــاني املثمــــر الــــذي يجمـ ـــى التفاعـ املباشــــرة وعلـ

بـــذلك يتفــــوق علــــى غيــــره مــــن وســــائل االتصـــال بــــاآلخرين فــــي قدرتــــه علــــى توضــــيح األفكــــار 

وإبــــــــراز املفــــــــاهيم وإقــــــــرار القــــــــيم وتثبيــــــــت االتجاهــــــــات املدرجــــــــة فــــــــي نصوصــــــــه التمثيليــــــــة 

ذا كانــت التربيــة بمفهومهــا الشــامل نشــاطا تنمويــا اجتماعيــا عريقــا مكرســا املعروضــة، وإ

للعناية بتهذيب الناشئين وتهيئتهم للعضوية االجتماعية الصالحة، فإن املسرح وهو أبـو 

الفنـــون وأكثرهـــا أصــــالة علـــى اإلطـــالق يمكــــن أن يكـــون ميـــدانا علميــــا آمنـــا يليـــق بخدمــــة 
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م،  2001ستراتيجية املنشودة ) أمير إبراهيم القرش ى أهــداف التربية وتحقيـق غاياتها اال 

 م(.2003وحلمي بدير 

 املدرســي:نشــأة املســرح   -2

نشـأ املسرح املدرس ي في أحضان مسرح األطفال معتمدا عليـه اعتمـادا كليـا ظـاهرا 

ـــــاط  ــــي األوســـ ــ ـــين فـ ــ ـــين واملتعلمـــ ــ ـــــرف املعلمــ ـــــن طـــ ــــدة مــ ــ ـــــة متزايــ ـــــى بعنايــ ـــان يحظـــ ــ ـــا، وكــ ــ وباطنــ

ـــي، وهـــــو قـــــديم قـــــدم اإلنســـــانية التعليميـــــة املخ ـــهم باملســـــرح التعليمــ تلفـــــة، ويـــــدعوه بعضــ

ذاتهـــا، حيـــث تمتـــد جـــذوره فـــي أعمـــاق التـــاريخ إلـــى املجتمعـــات البشـــرية األولـــى يـــوم كانـــت 

الطبيعــة مدرســة، وكـــان األب واألم يقومــان فيهـــا باســتخدام التمثيــل فـــي تعلــيم أوالدهمـــا 

م األساســية واملهــارات الضــرورية الكفيلــة الصــغار والكبــار مــا يحتــاجون إليــه مــن املفــاهي

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 

وغيـر األدبيـة كـان وال له بالتربية والتعليم، وان املسرح بأشكاله الفنيـة ومكوناتـه األدبيـة 

ــــولهم  ــ ـــــة عقـ ـــــئين وتغذيــ ــــذيب الناشــ ــ ـــــخرة لتهـ ـــــة مســ ــــة نوعيــ ــ ــــة تعليميـ ــ ـــــة تربويـ ـــــزال مؤسســ يــ

وإعدادهم للحياة بالحياة نفسها، وقد تفاوتت شعوب العالم منذ حداثة اإلنسانية إلى 

عهـــدها الحـــديث فـــي مـــدى اســـتفادتها مـــن املســـرح كوســـيط تربـــوي تعليمـــي إعالمـــي قـــوي 

ــــة املفعـــــول فـــــي نشـــــر القــــــي ــــة والثقافيــ ـــالح األوضـــــاع التربويـ ـــي إصـــ ــــة وفــ ــــة واألخالقيـ م الدينيـ

واالجتماعيــــة، فاملصــــريون القــــدماء واليونــــانيون والرومــــان كــــانوا يعتنــــون إلــــى حــــد بعيــــد 

بتقــــديم العـــــروض املســــرحية إلـــــى أوالدهــــم منـــــذ نعومــــة أظـــــافرهم، وكــــان املســـــرح لـــــديهم 

ـــم واملـــــواعظ مدرســــة للفضـــــيلة يجــــد فيهـــــا الصــــغار والكبـــــار مــــا يـــــروقهم مــــ ـــر والحكـ ن العبــ

الحســــــنة، وفــــــي العصــــــور الوســــــطى لجــــــأت الكنــــــائس املســــــيحية إلــــــى اســــــتغالل النشــــــاط 

املســرحي فــي تعمــيم اإلرشــاد الــديني ورفــع مــردوده، وفــي الحضــارة العربيــة اإلســالمية بــرز 
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النشــــاط املســـــرحي وتعـــــددت ألوانـــــه أيـــــام الخالفــــة العباســـــية، وكانـــــت عروضـــــه املتنوعـــــة 

ط بــالوعظ واإلرشــاد وانتقــاد األوضــاع السياســية واالجتماعيــة، وفــي القــرن وثيقــة االرتبــا

الســـــادس عشــــــر املــــــيالدي ازدهــــــر النشــــــاط املســـــرحي التعليمــــــي فــــــي األوســــــاط االجتماعيــــــة 

األوروبيــــة، وكانــــت العــــروض املســــرحية الهادفــــة فــــي إيطاليــــا وأملانيــــا والــــدانمارك وفرنســــا 

اتهم التعليميــــة، ويتلقاهــــا عامــــة النــــاس فــــي وبريطانيــــا يتلقاهــــا أبنــــاء املــــدارس فــــي مؤسســــ

الســــــــاحات العموميــــــــة وفــــــــي الهــــــــواء الطلــــــــق، وفــــــــي القــــــــرن الثــــــــامن عشــــــــر املــــــــيالدي تعلــــــــق 

فنياتـــه، وازدادت دائـــرة االهتمـــام  األوروبيـــون بالتجديـــد واإلبـــداع فـــي أدبيـــات املســـرح و

لعـرائس فـي بالنشاط املسرحي املدرس ي عمقـا واتسـاعا فـي أوروبـا، وارتقـى مسـرح الـدمى وا

م ظهـر أول مسـرح مدرسـ ي فـي مصـر  1879الهند والصين واليابان واندونيسـيا، وفـي عـام 

 1903كانت تحتضنه مدرسة تابعة للجمعية الخيريـة اإلسـالمية باإلسـكندرية، وفـي عـام 

م تأســس أول مســرح تعليمــي لألطفــال فــي الواليــات املتحــدة األمريكيــة كــان يشــرف عليــه 

نيويـــورك، وقـــد ســــايرت بعـــض الجامعـــات األمريكيــــة هـــذا االتجــــاه االتحـــاد التعليمـــي فــــي 

باعتمـــاد مســـرح األطفـــال فـــي مناهجهـــا التعليميـــة مـــن أجـــل إعـــداد القـــادرين علـــــى مزاولـــة 

ـــاعدة، وفــــي عــــام  م  1918العمــــل بنجــــاح فــــي النشــــاط املســــرحي املوجــــه إلــــى األجيــــال الصـ

ال فـــي روســـيا، وفـــي حظيـــت موســـكو بتأســـيس أول مســـرح حكـــومي رســـمي للعنايـــة باألطفـــ

ـــــام  ــ م وافقــــــــت وزارة املعــــــــارف العموميــــــــة املصــــــــرية علــــــــى إنشــــــــاء فــــــــرق تمثيليــــــــة  1936عـ

باملــدارس الثانويــة، وفــي وقــت الحــق انتشــر النشــاط املســرحي املدرســ ي فــي الــوطن العربــي 

انتشــارا واســعا، وأصــبح يمارســه املعنيــون بــاألمر فــي التربيــة والتعلــيم كنشــاط تربــوي غيــر 

ـــع  ــــي جميـــ املراحــــــل التعليميــــــة، وفــــــي الســــــبعينات مــــــن القــــــرن العشــــــرين املــــــيالدي صــــــفي فــ

ـــاهج  ــ ـــــرحة املنـــ ــــى مســ ــ ـــت علـ ــ ـــــرحية، وأقبلــ ــــة املســ ــ ـــــة بالتربيــ ـــار العربيــ ــ ـــــض األقطــ ــــت بعــ ــ اهتمـ

الدراسية في مؤسساتها التعليمية على غرار ما يحدث في البلدان املتقدمة، ومع ذلك ال 
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لعربيــة يعــاني ضــعف الــدعم املــادي يــزال النشــاط املســرحي املدرســ ي فــي الــنظم التربويــة ا

ـــــا بسبـــــب إســــناد  واملعنــــوي، وهــــو فــــي الوقــــت الحاضــــر دون املســــتوى املطلــــوب أدبيــــا وفنيـ

األمور إلــى غير أهلها وتهميش ذوي الكفاءة واالختصاص فــي هـــذا املجـال ) أميـر إبـراهيم 

ـــ 2002م، وطـــــارق جمـــــال الـــــدين عطيـــــة ومحمـــــد الســـــيد حـــــالوة  2001القرشـــــ ى  و م، وأبــ

 م (. 2004الحسن سالم 

 املدرســـي:أهــداف املســرح   -3

للمســـرح املدرســـ ي أهـــداف تعليميـــة وتربويـــة ونفســـية واجتماعيـــة عديـــدة ومتنوعـــة 

يجنـــي ثمارهـــا جميـــع التالميـــذ الـــذين يشــــاركون فـــي إعـــداد العـــروض املســـرحية املدرســــية 

ثرهـا واقعيـة والذين يشاهدون عرضها علـى خشـبة املسـرح، ومـن أبـرز تلـك األهـداف وأك

وفاعليـة وارتباطـا بصـميم العمـل التربـوي فـي املراحـل التعليميـة املختلفـة مـا يلـي ) أحمــد 

م، وإيمـان  2001م، وأميـر إبـراهيم القرشـ ى  1986خيري كاظم وجابر عبد الحميد جابر 

م،  2002م، وطـــارق جمـــال الـــدين عطيـــة ومحمـــد الســـيد حـــالوة  2002العربـــي النقيـــب 

 م ( :  2004وأبو الحسن سالم 

إتاحـــة فـــرص نموذجيـــة مثاليـــة مالئمـــة لخدمـــة التعلـــيم الغـــوي وتحســـين مـــردوده  .1

 ورفع كفايته اإلنتاجية شكال ومضمونا. 

تغذيــة مواهــب التالميــذ وتنميــة قــدراتهم األدبيــة والفنيــة فــي وســط تعليمــي تربــوي  .2

 مفعم بالحيوية والنشاط والفرح واملرح والبهجة والسرور. 

تعلم الذاتي في أوساط التالميذ وتحريضهم على االستفادة من تعزيز متطلبات ال .3

النشــــــاط املســــــرحي املدرســـــــ ي فــــــي تنويـــــــع خبــــــراتهم التعليميـــــــة، وفــــــي التعبيـــــــر عــــــن أفكـــــــارهم 

ومشــــــــاعرهم الداخليــــــــة، وفــــــــي اإلحاطــــــــة بمزيــــــــد مــــــــن املعــــــــارف واملهــــــــارات واملفــــــــاهيم التــــــــي 

 يحتاجون إليها في حياتهم اليومية. 
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املحــــيط املدرســــ ي لتحريــــك مشــــاعر أبنــــاء املــــدارس وإنــــارة  بــــث الــــوعي املســــرحي فــــي .4

  الجمالية.عقولهم وصقل شخصياتهم وترقية اهتماماتهم العلمية وأذواقهم 

اســــــــــتثارة دوافــــــــــع التالميــــــــــذ وتنشــــــــــيط اســــــــــتعداداتهم وإشــــــــــباع ميــــــــــولهم وتعــــــــــديل  .5

اتجاهـــاتهم وحـــىهم علـــى اســـتيعاب مهـــارات التواصـــل واإللقـــاء والحـــوار واالســـتماع وتقبـــل 

  األخر.الرأي 

توظيـــف النشـــاط املســـرحي املدرســـ ي داخـــل املؤسســـات التعليميـــة فـــي ربـــط البيئـــة  .6

املدرسية بالبيئة االجتماعية لتحقيق أكبر قدر ممكن من التكيـف والتوافـق واالنسـجام 

 في حياة التالميذ بوجه عام. 

اشــرة تزويـد أبنـاء املــدارس بقسـط وافــر مـن الخبــرات التعليميـة املباشــرة وغيـر املب .7

  املدرسية.في سياق التربية املسرحية ومسرحة املناهج 

تهيئـــة مواقــــف تربويـــة جديــــدة يســـتغلها التالميــــذ فـــي تلبيــــة احتياجـــاتهم النفســــية  .8

  والفنية.واالجتماعية وفي ممارسة هواياتهم األدبية 

ـــــم توسيــــــــــع مــــــــــدارك التالميـــــــــــــذ فــــــــــــي ضـــــــــــــوء نشــ .9 ــ ــ ــ ـــــح لهــ ــ ــ ـــــي يفتــ ــ ــ ـــــي وظيفــ ــ ــ ـــــاط مسرحــ ــ ــ ــ

ـــــي أبــــــــــــــــواب النجــــــــــــــــاح فـــــــــــــــــي إدراك املعاييـــــــــــــــــر واملثــــــــــــــــل والقيـــــــــــــــــم األساسيــــــــــــــة املعتمـــــ ــ ــــ ــ ــ ــ ـــــدة فـ ــ ــــ ــ

ـــم  ــ ــــة.حياتهــ ــ   االجتماعيــ

مار النشـــاط املســـرحي املدرســـ ي فـــي دعـــم الثقـــة بـــالنفس لـــدى التالميـــذ، وفـــي اســـتث .10

إثـــارة هممهــــم وتقويـــة عــــزائمهم ودفعهـــم إلــــى اكتســــاب آليـــات التفكيــــر اإليجـــابي فــــي تنــــاول 

 املشكالت وفي مواجهة املواقف واتخاذ القرارات. 

 تـــــدريب التالميـــــذ علـــــى العمــــــل الجمـــــاعي التعـــــاوني وعلــــــى املشـــــاركة اإليجابيـــــة مــــــع .11

 األقران في نشاط تعليمي تربوي هادف و موجه. 
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تمكين أبناء املدارس من إزجاء أوقات فراغهم فـي ممارسـة نشـاط مسـرحي تربـوي  .12

فاعـــل ومثمـــر يمـــدهم باملرونـــة فـــي التفكيـــر، ويقـــودهم إلـــى رفـــع معنويـــاتهم وتأكيـــد ذواتهـــم 

 وضبط توازنهم النفس ي واالجتماعي. 

ـــــداف ـــ ــــك األهـ ــ ـــوء تلــ ــ ــــي ضـــ ــ ـــتراتيجية وفــ ــــــي املدرســــــــي  اإلســ ــــــاط املسرحـــ ــــــة بالنشـــ املنوطــ

يتحــــــول املســـــــرح بأشكالـــــــه وألوانــــــــه املختلفـــــــة إلــــــى وسيلـــــــة تعليميـــــــة تربويـــــــة هادفـــــــة تنيــــــر 

ـــاح عمليــــات التع ـــي نجـ ـــن فـ ـــن والراغبيــ ـــن واملتعلميــ ـــم، جــــادة الطريـــق للمعلميـ ــ ـــم والتعلـ ليــ

وفـــــــــي هــــــــــذا املسلــــــــــك النوعـــــــــي النظــــــــــــري الضابـــــــــط للنشــــــــــاط املسرحــــــــــي املدرســـــــــــي تكـــــــــــون 

ـــــــة  ـــــــات التعليميــ ـــــــع املستويـ ـــــــي جميـــ ـــــــي فــــ ـــــــرح املدرســـــ ـــــــاد املســـــ ـــــــن اعتمــــ ـــــــاة مــــ ـــــــة املتوخــ الغايـــ

ــــــــدة منحصـــــرة بالدرجــــــ ــ ــ ـــــة جديــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة إضافيــ ــــ ــ ــ ــ ــــة ومعنويــ ــ ــ ــ ــ ــــات ماديــ ــــ ـــــر إمكانيـ ــ ـــــى فـــــي توفيـ ة األولـ

ــــم التعل ــــي عملهــــ ــــم فــــــــ ــــن التحكــــــ ــــوغ مزيـــــــــــــــد مـــــــــــــ ــــى بلــ ــــدارس علــ ــــاء املــ ــــي دون تساعــــــــــد أبنـــ يمـــ

ـــــرا ـــــه ث بتهيئتهـــــــــم لالحتـــــــــراف فـــــــــي فنــــــــــون التمثيــــــــــل، وكـــــــــــل ذلـــــــــك مرهــــــــــــون علـــــــــى االكتــ ــ ــ وجــ

 التحــديـــــــد بكفــــــــاءة املعلميـــــــن وبنزاهــــــــــة اإلدارة التعليميــــــــــة. 
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وتعنــي مســرحة املنــاهج املدرســية بمفهومهــا التربــوي الشــامل وضــع املــادة التعليميــة 

فــــــي قالــــــب مســـــــرحي، وهــــــي فكـــــــرة تربويــــــة قديمــــــة قـــــــدم املســــــرح املدرســـــــ ي ذاتــــــه، واللفـــــــظ 

املســــتخدم للتعبيـــــر عـــــن هـــــذه الفكـــــرة هـــــو الجديـــــد، وتـــــرتبط مســـــرحة املنـــــاهج املدرســـــية 

يـــــة فـــــي التربيــــة، وهـــــي فلســـــفة حديثـــــة ومعاصـــــرة تعتمـــــد ارتباطــــا وثيقـــــا بالفلســـــفة التقدم

ـــي،  ــــي العمـــــل التعليمــ ــــه فـ ــــه وإيجابيتـ ــــه وفاعليتـ ــــى نشـــــاط املـــــتعلم وحركتـ اعتمـــــادا كليـــــا علـ

وهنــاك فوائــد تربويــة وتعليميــة ونفســية واجتماعيــة كثيــرة ومتنوعــة يحصــل عليهــا أبنــاء 

ــــام، ومـــن املـــدارس مـــن مســـرحة املنـــاهج املدرســـية فـــي ميـــدان التربيـــة والتعلـــيم  ــ ـــــه عـ ــ بوجـ
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م، وطــارق  2002م، وإيمــان العربــي النقيــب  2001أهمهــا مــا يلــي) أميــر إبــراهيم القرشــ ى 

 م ( :  2004م، وأبو الحسن سالم  2002جمال الدين عطية ومحمد السيد حالوة 

ـــــرض مســرحة املنــاهج املــادة التعليميــة علــى التالميــذ بأســلوب مســرحي مثيــر  -01 تعــ

ـــــذ  اب.شائق وجـ

ترفع مسرحة املناهج درجة الدافعية إلى التعلم فـي أوسـاط التالميـذ وتقـودهم  -02

 إلى التنافس في تحصيل املعارف واكتساب املهارات. 

ــــات التالميـــذ وفـــي تحريـــر إبـــداعاتهم  -03 ــ ـــــر طاقـ ــ ــــي تفجيـ ــ ــــة املنـــاهج فـ ــ تساهــــــم مسرحــ

 األدبية وابتكاراتهـم الفنيــــة. 

ـــح مسرحـــ -04 ــ ــ ــــي تقنيــــــات تتيـ ــــة للـــــتحكم فــ ـــــة ثمينـــــ ــ ـــا ذهبيــ ــ ـــــج للتالميــــــذ فرصــــ ــ ـــــة املناهـ ـــ

 التعبير اللغوي وضبــط آلياتــــه.

ــــف مســـرحة املنـــاهج إلـــى العمليـــة التعليميـــة ألوانـــا مـــن الحيويـــة والحركـــة  -05 ــ تضيـ

ـــاط.  والفاعلية و ــ  النشــ

ـــان بــه فــي -06 ـــة املناهـــــــج بــدور ال يستهـ تيســير فهــم املعلومــات وتعميــق  تقـــــــوم مسرحـــ

 أثرها في نفــــوس التالميــــذ. 

تبعـــــث مســــــرحة املنــــــاهج الحيــــــاة فــــــي املـــــواد الدراســــــية وتحمــــــل التالميـــــــــــــذ علـــــــــــــى  -07

 تقبلهــــــــا دون ملــــل وســــأم. 

تسـاعد مســرحة املنـاهج التالميــذ علـى النجــاح فـي حفــظ املعلومـات واالحتفــاظ  -08

 واسترجاعها. بها وتذكرها 

تـــوفر مســـرحة املنـــاهج للتالميـــذ مناشـــط ترفيهيـــة وترويحيـــة ممتعـــة، وتضـــع فـــي  -09

 املمارسة. متناولهم إمكانيات جديدة للتعلم بالعمل و
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تصلح مسرحة املناهج لجميع املراحل التعليمية في التعليم العام وفي التعلـيم  -10

 املوجه إلى ذوي االحتياجات الخاصة. 

ـــ ــ ـــــرحة املنـــ ــــظ أن مســ ــ اهج املدرســـــــية وثيقـــــــة الصــــــــلة بمعطيـــــــات علـــــــم الــــــــنفس ويالحـ

الحـــديث وعلـــوم التربيـــة املعاصـــرة، وأنهـــا تســـاير مطالـــب الفكـــر الجديـــد فـــي التربيـــة وتفـــي 

بمســـتلزماته، وهـــي ال تغنـــي عـــن املعلـــم وال تقـــوم مقامـــه فـــي أي حـــال مـــن األحـــوال، ولكنهـــا 

ـــا بالغــــة األهميــــة وقويــــة املفعــــول فــــي خدمــــة املــــنهج التعليمــــي وفــــي ت نفيــــذ مخططاتــــه، ومـ

يؤخــذ بعــين االعتبــار فــي مســرحة املنـــاهج املدرســية خصــائص املرحلــة العمريــة للجمهـــور 

املتلقــــي، فأبنــــاء املــــدارس ليســــوا جمهــــورا واحــــدا، وأعمــــارهم الزمنيــــة والعقليــــة متباينــــة 

ومتباعدة، ومن هذا املنطلق ما يكون مجديا لبعضهم قد يكون عديم الجدوى للبعض 

يتجلى دور الكاتب واملخرج في بناء مسرحيات املنـاهج املدرسـية وفـي تحديـد اآلخر، وهنا 

 مواصفاتها شكال ومضمونا. 

 الخاصة:املسرح املدرس ي لذوي االحتياجات   -5

يعلو شأن النشاط املسرحي املدرس ي وترتفـع قيمتـه التربويـة والترفيهيـة بالنسـبة إلـى 

ــــبكم مقارنــــــــــة باألطفــــــــــال  0األطفــــــــــال ذوي االحتياجــــــــــات الخاصــــــــــة ــ ــ ـــم الــ ــ ــ ـــــاديين، فالصـــ ــ العـــ

واملكفوفــــون واملتخلفــــون ذهنيــــا بوجــــه عــــام فــــي أمــــس الحاجــــة إلــــى االنــــدماج فــــي مواقــــف 

تمثيليــــة نوعيـــــة تمكـــــنهم مـــــن رفــــع درجـــــة ارتبـــــاطهم بالعـــــالم الخــــارجي، وتفـــــتح لهـــــم آفاقـــــا 

واسعة لتلبية مطالب نموهم املعرفـي والنفسـ ي واالجتمـاعي، وتلـم لهـم الظـروف املالئمـة 

ة من بقية حواسهم في تعويض ما فقدوه بسبب اإلعاقة، ولكي يحقق النشاط الستفاد

املســرحي املدرســ ي أهدافــه فــي أوســاط األطفــال ذوي االحتياجــات الخاصــة يجــب تكييفــه 

ـــــق خصائــــــــص جمهـــــــوره املــــؤدي واملتلقــــي فــــي ضــــوء املعطيــــات التاليــــة ) أميــــر إبــــراهيم  وفـــ

 م ( :  2001القرش ى 



  قرفي محمدأ .                                                  يةاملســــرح املــدرســـــي، منطلقاته التاريخية ،وأهميته التربو 

 

  90                                   2017 ديسمرب 02العدد  08 البشرية اجمللدإدارة املوارد  جملة وحدة البحث يف تنمية و   
                           

 

  البكم:م الص -أوال      

األطفــال الصـــم الـــبكم فقـــدوا القـــدرة علـــى الكـــالم بســـبب فقـــدانهم حاســـة الســـمع، 

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 

ة وإتقــــــان، كمــــــا أنهــــــم يواجهــــــون تحــــــديات كبيــــــرة فــــــي التواصــــــل النشــــــاط التمثيلــــــي بمهــــــار 

اللغــــــوي، ويميلــــــون إلــــــى العدوانيــــــة واالنســــــحاب فــــــي تفــــــاعلهم االجتمــــــاعي، ويظهــــــر لــــــديهم 

الخجــل والكــذب واالنــدفاع مــع ســرعة االنفعــال وســوء التكيــف النفســ ي، ويمــر األطفــال 

خفاض تقدير الذات الصم البكم في حياتهم اليومية بمواقف عديدة يتعرضون فيها الن

ولعدم الثقة بالنفس وللحساسـية املفرطـة فـي التعامـل مـع الغيـر، وفـي النشـاط املسـرحي 

املدرســــ ي فــــرص ذهبيــــة ثمينــــة لتغذيــــة املواهـــــب ورفــــع املعنويــــات ودعــــم الثقــــة بـــــالنفس 

وتخفيـــف حـــدة التـــوتر االنفعـــالي ومحاربـــة الخجـــل واالنـــزواء واالنطـــواء واالنســـحاب مـــن 

عمال الجماعيـة، وفيـه يجـد األطفـال الصـم الـبكم متعـة ومسـرة وابتهاجـا املشاركة في األ 

لكونــــه يســــاعدهم علــــى تأكيــــد ذواتهــــم، ويتــــيح لهــــم إمكانيــــة إشــــباع حاجــــاتهم الضــــرورية 

لتحقيق تكيفهم النفس ي وتوافقهم االجتماعي في حالة قيامهم بتمثيل األدوار املسـرحية 

ســرح، ويتفـوق األطفــال الصـم الــبكم علــى أو بمشـاهدة القــائمين بتمثيلهـا علــى خشـبة امل

ـــــر عــن أفكــار معينــة باســتخدام التمثيــل الصــامت،  غيــرهم فــي توظيــف أجســادهم للتعبيـ

فالطفل األصم األبكم ال يقدر على الكالم، وقد فرضت عليه إعاقته السمعية التمثيـل 

ت الصــامت، حيــث يســتعمل لغــة الجســد فــي اتصــاله بــاآلخرين، ويقــوم بالتمثيــل الصــام

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 املختلفـــة، فوضــعية الجســد أثنـــاء وقوفــه علــى خشـــبة املســرح وحركـــة 
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م الجمهـور املتلقــي لغــة مســرحية حيـة يــدرك املشــاهد مــدلولها أعضـائه فــي أي اتجــاه أمــا

في سياق العرض التمثيلي املقدم إليه، وترتبط مهـارات التمثيـل الصـامت ارتباطـا وثيقـا 

بالقـــدرة علـــى مالحظـــة حركـــات اآلخـــرين ومراقبـــة تصـــرفاتهم بدقـــة وإمعـــان، ويظهـــر لـــدى 

صــريا وبقــراءة الكــالم وتحويلــه األطفــال الصــم الــبكم اهتمــام متزايــد بمتابعــة األحــداث ب

إلـــــى لغـــــة حركيـــــة معبـــــرة، وهـــــم بـــــذلك يكتســـــبون روح املالحظـــــة منـــــذ نعومـــــة أظـــــافرهم، 

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 

وتنميــــــة ملكــــــاتهم اإلبداعيــــــة وتــــــدريبهم علــــــى مهــــــارات االتصــــــال وحــــــل املشــــــكالت واتخــــــاذ 

 القرارات. 

 املكفوفون :     -ثانيا       

ســـة البصـــر، وهــــم ال يســـتمتع األطفـــال املكفوفـــون بمبــــاهج الحيـــاة املرئيـــة لفقــــدانهم حا

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 

ــــه، لــــــذ لك يعــــــد تــــــدريب األطفــــــال املكفـــــوفين علــــــى التمييــــــز بــــــين التــــــأثيرات الصــــــوتية بأذنيـ

املختلفــــة مـــــن األمــــور التـــــي ال غنـــــى عنهــــا فـــــي إعــــدادهم للحيـــــاة، وفـــــي هــــذا املضـــــمار يمكـــــن 

اســـتثمار النشـــاط املســـرحي املدرســـ ي فـــي تأهيـــل األطفـــال املكفـــوفين للحصـــول علـــى تربيـــة 

فوق في اكتسـاب مهـارات اإللقـاء واإلنشـاد صوتية نموذجية تفتح لهم أبواب النبوغ والت

واملوســيقى، وتســاعدهم علــى الــتحكم فــي نبــرات الصــوت ونطــق الحــروف وفــي اســتخدام 

تعبيـــرات الوجـــه وحركــــات الجســـم املصــــاحبة للكـــالم، وبـــذلك يســــاهم النشـــاط املســــرحي 
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املدرســـــــ ي فـــــــي تنشـــــــيط الطفـــــــل الكفيـــــــف وإثـــــــارة مشـــــــاعره وتنميـــــــة خيالـــــــه وفـــــــي معالجـــــــة 

ــــطرابا ت اللغويــــــة والكالميــــــة التــــــي تظهــــــر لديــــــه وفــــــي رفــــــع معنوياتــــــه وتفجيــــــر طاقاتــــــه االضــ

وخفض توتره النفس ي وتخفيف حدة انفعاالته املكبوتة، ويضاف إلـى ذلـك أن مشـاركة 

الطفــل الكفيــف فــي النشــاط املســرحي املدرســ ي تقــوده إلــى تأكيــد ذاتــه، وتكشــف لــه عــن 

ــــــــــن ت ــــــــــس الوقـــــــــت مـ ــــــــــه مواهبـــــــــه وقدراتـــــــــه، وتمكنـــــــــه فـــــــــي نفـ ــــــــــه وخبراتـ وســـــــــيع دائـــــــــرة معارفـ

الشخصية، ويميل األطفال املكفوفون إلى االنزواء واالنطـواء والعزلـة، ويعـانون قصـورا 

شــديدا فــي التكيــف النفســ ي والتوافــق االجتمــاعي والتــوازن الجســمي واملهــارات الحركيــة، 

ـــــي تربــــوي ترفيهــــي ينمــــ ي وهــــم فــــي أمــــس الحاجــــة إلــــى االنخــــراط فــــي نشــــاط مســــرحي مدرســ

أذواقهــــــم الجماليــــــة، ويرفــــــع ثقــــــتهم بأنفســــــهم، ويعــــــزز مفهــــــوم الــــــذات لــــــديهم، ويجعلهــــــم 

قادرين على النجاح في التواصل والتعاون وتحمل املسؤولية، ومن املوضـوعات املالئمـة 

للنشــــــاط املســــــرحي املدرســــــ ي املوجــــــه إلــــــى صــــــغار املكفــــــوفين مــــــا يــــــرتبط بتحــــــدي اإلعاقــــــة 

ومشـــط الشـــعر وحالقـــة الـــذقن وتنـــاول الطعـــام ومـــا البصـــرية وبمهـــارات ارتـــداء املالبـــس 

ـــرة الهتمـــــام املكفــــوفين فــــي حيــــاتهم اليوميــــة مــــع مالحظـــــة  شــــاكل ذلــــك مــــن القضــــايا املثيـ

ضــــرورة اتخـــــاذ اإلجــــــــراءات األمنيـــــــــة الالزمــــة لحمايـــــة الكفيــــف أثنـــــاء قيامــــه بـــــأداء األدوار 

ـــــرح.   التمثيلية املنوطة به على خشبــــة املسـ

  ذهنيا:املتخلفون  –ثالثا      

يســـــتوعب األطفـــــال املتخلفـــــون ذهنيــــــا بـــــدرجات متفاوتـــــة مــــــا تيســـــر مـــــن العمليــــــات 

البســيطة التـــي تعتمـــد مبــدئيا علـــى التفكيـــر الحســ ي الـــذي يـــدور حــول هنـــا واآلن، ولكـــنهم 

يواجهون صعوبات عديدة في استيعاب العمليات املركبة التي تحتاج إلى التفكير املجـرد 

وز حــــدود املكــــان والزمــــان، ويضــــاف إلــــى ذلــــك أن األطفــــال املتخلفــــين ذهنيــــا الــــذي يتجــــا

يعرضـــون بوجـــه عـــام عـــن تحمـــل املســـؤولية، ويميلـــون إلـــى العدوانيـــة والعزلـــة والخمـــول 



  قرفي محمدأ .                                                  يةاملســــرح املــدرســـــي، منطلقاته التاريخية ،وأهميته التربو 

 

  93                                   2017 ديسمرب 02العدد  08 البشرية اجمللدإدارة املوارد  جملة وحدة البحث يف تنمية و   
                           

 

والخجــــل، وال يكترثــــون بــــالوالء للجماعــــة التــــي ينتمــــون إليهــــا، وهــــم فــــي أمــــس الحاجــــة إلــــى 

ـــلية والترفيــــه لرفــــع معنويــــاتهم  وتأكيــــد ذواتهــــم فــــي مواقــــف حيويــــة فاعلــــة التــــرويح والتسـ

ـــاهج  ــ ـــي املنــ ــ ـــــاس تعتنــ ـــــذا األســ ــــى هــ ــــة، وعلـــ ـــــريقتهم الخاصـــ ـــهم بطــ ــ ـــن أنفســ ــ ـــا عــ ــ ـــرون فيهــ ــ يعبــ

ـــي  ــــة والنشـــــاط العلمــ ــــب والحركـ ـــين ذهنيـــــا باللعـ ـــال املتخلفــ ــــى األطفــ ــــة املوجهـــــة إلـ التعليميـ

ء القــائم علــى املمارســة والتــدريب مــع االبتعــاد بقــدر املســتطاع عــن اللفظيــة وعــن اإللقـــا

النظـــــــري املعهـــــــود فـــــــي عمليـــــــات التـــــــدريس، وال يحيـــــــد النشـــــــاط املســـــــرحي فـــــــي شـــــــكله و فـــــــي 

مضـمونه عـن النشـاط التعليمـي املعتمـد فـي أوسـاط األطفـال املتخلفـين ذهنيـا، فكالهمـا 

يرتكــــــــــز علــــــــــى األداء العملــــــــــي املعــــــــــزز بالوضــــــــــوح والبســــــــــاطة والتكــــــــــرار والواقعيــــــــــة وعــــــــــدم 

ل املتخلفـــون ذهنيـــا مـــع النشـــاط املســـرحي الـــذي االســـتطراد فـــي الكـــالم، ويتفاعـــل األطفـــا

يساير قـدراتهم اللغويـة والفكريـة املحـدودة، ويجـدون فيـه مـن اإلشـباع النفسـ ي والتقبـل 

االجتماعي ما يحقق مطالبهم الشخصية، ويؤهلهم للنجاح في القيام باملهام املنوطة بهم 

ــــي أداء األدو  ار التمثيليـــة وبمشـــاهدة فـــي حيـــاتهم اليوميـــة، كمـــا يســـتمتعون بمشـــاركتهم فـ

رفقـــــائهم يقومـــــون بأدائهـــــا علـــــــى خشـــــبة املســـــرح، ويبتهجـــــون فـــــي كلتـــــا الحـــــالتين بمـــــدحهم 

وشكرهم والثناء علـيهم، وهنـاك فئـة مـن األطفـال املتخلفـين ذهنيـا ال يسـتجيب أفرادهـا 

ـــــــاط املســــــرحي وال يــــــدركون أبعــــــاده وفحــــــواه، وهــــــؤالء هــــــم الــــــذين فقــــــدوا االتصــــــال  للنشـ

 ملحيط بهم، وليست لديهم قابلية للتعلم في أي حال من األحوال. بالواقع ا

ويعــاني األطفــال املتخلفــون ذهنيــا عــدم االتــزان فــي الحركــة وفــي املشــ ي بوجــه عــام، 

ويتعـــــذر علــيهم التحكــــم فــي مهـارات الكــالم، ويظهـر لــديهم ضـعف االنتبــاه والتركيـز والفهــم 

ه وألوانـه املختلفــة مجــاال تربويــا حيويــا مالئمــا والتـذكر، ويعتبــر النشــاط املســرحي بأشــكال

لتمكيـــنهم مـــن مواجهـــة هـــذه االضـــطرابات باكتســـاب مهـــارات نوعيـــة وظيفيـــة فـــي ميـــادين 

العنايـــــــة بالـــــــذات والتـــــــوازن الحركـــــــي واللغـــــــة واالتصـــــــال والبيـــــــع والشـــــــراء وآداب الطريـــــــق 
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ســـرحي بمفهومـــه وقواعـــد املـــرور والتربيـــة الوقائيـــة، ومـــن هـــذا املنطلـــق يكـــون النشـــاط امل

بالغـــة األهميـــة فـــي التكفـــل باألطفـــال املتخلفـــين ذهنيـــا  إســـتراتيجيةالشـــامل آليـــة تربويـــة 

 شكال ومضمونا.   

ومجمـــل القـــول فـــي املســـرح املدرســـ ي أنـــه نشـــاط تربـــوي غيـــر صـــفي قـــوي املفعـــول فـــي 

 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 املدرســ ي بأشــكاله وألوانــه املختلفـة، ويالحــظ أنــه ال أثــر ملســرح مدرســ ي 

ي املنظومة التربوية الجزائرية، وأن ما يوجد فـي امليـدان مـن يرتكز على معطيات علمية ف

ممارســـات مســـرحية محـــدودة فــــي بعـــض املؤسســـات التعليميــــة ال يعـــدو أن يكـــون مجــــرد 

اجتهــادات شخصــية مشـــوبة بالفوضــ ى والعشـــوائية واالرتجــال، ومــن هـــذا املنطلــق يعتبـــر 

ــــب تأســــــــيس مســــــــرح مدرســــــــ ي وطنــــــــي لصــــــــالح التربيــــــــة والتعلــــــــيم فــــــــي الجزائــــــــر مــــــــ ــ ن املطالــ

 الجديرة بالعناية والرعاية واالهتمام في اإلدارة التربوية بوجه عام. اإلستراتيجية
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