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أنماط الشخصيات الدرامية المفضلة لدى تالميذ
المرحلة االبتدائية في عروض مسرح الطفل

غادة عبد ال�ستار عواد اإبراهيم العاين

الف�سل االول
مــ�ســكلة الـبحـث 

    ميثل الطفل �سريحة اجتماعية مهمة ،لذلك فاإن االهتمام بثقافته اأمٌر مهم يوؤثر يف تطور وازدهار 
والثقايف  العقلي  النمو  على  ت�ساعد  التي  الو�سائل  من  مهمة  و�سيلة  الطفل  م�سرح  ويعّد   . املجتمع 
ت�ساعد على تنمية ويناء وتكوين  التي  الفعالة  القيم  اإحدى الطرائق املهمة يف غر�ص  للطفل، فهو 

�سخ�سية الطفل.
 و ُتَعدُّ املرحلة االبتدائية مرحلة مهمة وخطرية من حياة التلميذ وذلك لتقدم حوا�سه وبا�ستطاعته 
التطلع اإىل العامل اخلارجي وزيادة الثقة بنف�سِه. ولذلك يوؤكد الرتبويون املخت�سون اأهمية احرتام 
بع�ص  توؤدي اىل  قد  به  ال�سخرية  ،واإن  انفعاالته وعواطفِه  واحرتام   االبتدائية  املرحلة  عقل طفل 
امل�سكالت املتعلقة بالف�سل واالإحباط.ولهذا قد ُعدَّ م�سرح الطفل م�ساعدًا مهمًا يف تنمية هذه الثقة 
التلميذ كل ما  باأ�سلوب �سيق وممتع ،ومننح  اأن نو�سل املعرفة  اأي�سا، ن�ستطيع  ،والذي من خاللِه، 

يهوى من خيال وواقع يف و�سف احلدث واالأمكنة واالأ�سياء التي من حولِه . 
 وقد و�سف املخت�سون واملوؤلفون واملخرجون والنقاد والكتاب واالأدباء   اأنواعا عديدة من ال�سخ�سيات 
منها ال�سخ�سية االآدمية ،اأو ال�سخ�سية احليوانية التي  تتكلم كاالإن�سان ،و ال�سخ�سية  اجلميلة التي 
املوؤلفني  الكثري من  وكتب  التلميذ (.   ( الطفل  الفرحة اىل قلب  اإدخال  وت�ساعد على  النظر  ت�سر 
وال�سغار  الكبار  تخ�ص  عديدة  مو�سوعات  لالأطفال  الكتابة  مبجال  يخت�سون  الذين  امل�سرحيني 
وخمتلف املراحل العمرية ،مراعني فيها اجلانب الرتفيهي ، والتثقيفي ،والتعليمي للطفل ، وجند 
اأغلب الكتاب امل�سرحيون مل يراعوِا رغبات وميول التلميذ حول �سخ�سيته املف�سلة وغري املف�سلة 

فهو ير�سم �سخ�سياته من خياله بعيدًا كل البعد عن عقل الطفل وثقافاته وميوله . 
 وتتلخ�ص م�سكلة البحث يف االإجابة عن هذا الت�ساوؤل : ما  امناط ال�سخ�سيات الدرامية املف�سلة 

لدى تالمذة املرحلة االبتدائية ؟ وما دالالت وموؤ�سرات هذا التف�سيل ؟ .  
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     اأهمية البحث   :-  
 تنطلق اأهمية البحث احلايل من خالل ما ياأتي : 

اىل                        التلميذ  تدفع  جذابة  �سخ�سية  الدرامية  ال�سخ�سية  من  جتعل  التي  لالأ�سباب  حتليلُه   -1
تقليدها وحماكاتها .

املخت�سني  واملوؤلفني  الكتاب  قبل  من  وال�سفات  لالأمناط   املنا�سبة  ال�سخ�سية  اختيار  2-اأهمية 
بالكتابة مل�سرح الطفل.

3- نتائج البحث احلايل قد  تفيد املخرجني  واملمثلني واملوؤلفني يف اختارهم جمموعة من االأمناط 
التي يف�سلها التالميذ يف كتاباتهم ون�سو�سهم املعرو�سة وتفيد العاملني يف جمال م�سرح الطفل 

وامل�سرح املدر�سي ب�سكل عام.     

هدف البحث : 
يهدف البحث احلايل اىل : 

يف  االبتدائية  املرحلة  تالمذة  لدى  املف�سلة  وغري  املف�سلة  الدرامية  ال�سخ�سيات  امناط  ·تعّرف 
عرو�ص م�سرح الطفل .

حدود البحث: 
يتحدد البحث احلايل بالنقاط االآتية :

 (، االبتدائية  املرحلة  لتالميذ  املعرو�سة  الدرامية  ال�سخ�سيات  اأمناط   : املو�سوعية  1-احلدود 
6-12( �سنة ، �سن البطولة و�سن التخيل .

2-احلدود الزمانية : العام الدرا�سي ) 2008 – 2009 (.
3-احلدود املكانية : عرو�ص م�سرح الطفل للمو�سم امل�سرحي 2008-2009 املقدمة �سمن مهرجان 
ال�سينما وامل�سرح للمدة مابني يومي )1 - 7 ( كانون  اأقامته دائرة  م�سرح الطفل اخلام�ص الذي 

االول على خ�سبة امل�سرح الوطني.

حتديد امل�سطلحات
    Typical Character 1-ال�سخ�سية النمطية

االإجرائي: ·التعريف 
النمط هو ال�سفة املميزة التي حتملها �سخ�سية الفرد وغالبًا ما تكون هذه ال�سفة  ناجتة عن البيئة 

اأمناط ال�سخ�سيات الدرامية املف�سلة لدى تالميذ املرحلة االبتدائية يف عرو�س م�سرح الطفل                   غادة عبد ال�ستار العاين
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املحيطة وتاأثريها فيه ،كالبيئة اخلارجية اأو البيئة امل�سرحية، فتكون الفتة  للنظر مثل ال�سخ�سية 
ال�سخ�سية  اأو  الناظر  تبهر  التي  اجلميلة  ،وال�سخ�سية  املتناهية  بالدقة  تت�سف  التي  الو�سوا�سية 

القبيحة التي تلفت النظر .
 Dramatic Character :2- ال�سخ�سية الدرامية

-: االإجرائي  · التعريف 
ال�سخ�سية الدرامية هي عن�سر اأ�سا�ص من العنا�سر املكونة مل�سرحية االأطفال ،فهي ذلك االنتقاء 
يف قيم التنظيم احليوي لل�سخ�سية الدرامية الذي ي�ستخدمه الكاتب امل�سرحي واملوؤلف يف تقدمي 
اأفكار جمردة اأو �سور ذهنية خمتلفة مراعيًا فيها اجلانب اجلمايل وعن�سر الت�سويق من قبل املتلقي 
الطفل حيث ي�ستعار لهذا التنظيم ج�سم املمثل واأدواته لتحويله من تنظيم مت�سور اىل تنظيم فعلي 

يف العر�ص امل�سرحي .
   Children Theatre :3- م�سرح الطفل     

    * التعريف االإجرائي: 
     هو ذلك الن�ساط املتبلور على �سيغة عمل فني وجمايل هادف وممتع واملوجه اأ�سال لعامل الطفولة، 
�سواء اأقام به الكبار اأم ال�سغار، وغايتُه تن�سب بالدرجة االأوىل على اإمتاع الطفل وترفيهه واإثارة 
معارفه ووجدانه وح�سه احلركي. فم�سرح ال�سغار هو م�سرح للطفل ما دام الكبار يقومون بعملية 

التاأطري ،ويعتمد على التقليد واملحاكاة تارة وعلى االإبداع الفني واالإنتاج اجلمايل تارًة اأخرى
 Primary School Pupils -: 4- املرحلة االبتدائية

التعريف االإجرائي:
     املرحلة االبتدائية هي مرحلة درا�سية تعليمية تقع ما بني املرحلة التمهيدية واملرحلة               املتو�سطة 
،ويكون عمر الطفل فيها مابني )6-12( �سنة . ينتقل الطفل فيها من عامل حمدود �سغري وهو البيت 
اأ�سدقاء جدد مما ي�ساعد على تنمية  اىل العامل اخلارجي عامل الطفولة واملدر�سة ،ويتعرف اىل 

�سخ�سيته ومواهبِه املعرفية والفنية .
 :  Humanization 5-االأن�سنة

* التعريف االإجرائي:
    هي عملية توحيد الكائنات احلية احليوانية والنباتية وغري احلية بو�ساطة  اإ�سفاء �سفات االن�سان 
عليها وجعله يتكلم عن فرحه واأحزنه، واإظهار م�ساعره اأمام املتلقي الطفل باأ�سلوب مده�ص وممتع 

ومفيد 
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الف�سل الثاين 
االإطار النظري وموؤ�سراته

اواًل :- اخل�سائ�س العمرية لتالميذ املرحلة االبتدائية :- 
اإّن اأيَّ تق�سيم ملراحل الطفولة ال يعني وجود حد فا�سل بينها ،الن كثريًا من ال�سلوكيات             
والعادات و بع�ص املفردات اللغوية واالدراكات العقلية واحل�سية تتداخل و تنتقل اىل مرحلة اأخرى 
متقدمة بعد ان يحل فيها التطور ودخول اخل�سائ�ص اجلديدة عليها ، واأحيانا قد تبطئ عند بع�ص 
االأطفال ب�سبب الظروف املحيطة بالطفل ) البيئة ( اأو تاأثري املجتمع اأو م�ستوى التعليم ، مما يجعله 

حاماًل خل�سائ�ص  املرحلة ال�سابقة اىل املرحلة الالحقة .
          يقول ) وينفرد وارد ( : اإّن امل�سرح املثايل يقدم ثالث �سال�سل من امل�سرحيات يف االأقل بح�سب 
ا االأطفال ال�سغار الذين هم يف املرحلة التمهيدية )4-6( �سنوات فيمكن  تق�سيماته اخلا�سة به . اأمَّ
األعابهم فيها من التمثيل ما يكفي ،اإذا ما  اإّن  اإنَّ هذه املرحلة ال حاجة بها اىل م�سرح ،اإذ  القول 
ا�سرتك معهم اآباوؤهم ومعلموهم و�سجعوا فيهم الدافع الدرامي ف�سوف يكربون على فهم وتقدير 
ر�سالته لهم. �سوف نتطرق اىل معرفة اخل�سائ�ص العمرية للمرحلة االبتدائية )6-12( ومراحل 
الطفولة االأخرى ، وذلك من خالل االعتماد     على ت�سنيف ) الهيتي ( نظرًا لكونه االأكرث مالءمة  

ملجتمعنا ولتوافق الطفل  مع البيئة التي يعي�ص فيها :-
*  من ال�سف االول االبتدائي اىل الرابع االبتدائي )�سن البطولة 6-8 ( �سنوات :

            اأما عند ذهابه اىل امل�سرح فهو يندمج بامل�سرحية التي تدور حكاياتها يف غابة وق�ستها عن 
اأو املعلمون  .ان  اأي�سا التي تدخل فيها ن�سائح االأمهات واالآباء  الواقعية  احليوانات ، واحلكايات 
اأهم �سمة يتمتع بها الطفل هي اخليال ، فهو يتطلع بخياله اىل عامل اآخر، ويعي�ص بحوارات جميلة 
مع املالئكة والعفاريت واالأقزام وال�سحرة واالأعاجيب ،وينظر اىل االأ�سياء التي حتيط به باإعجاب 
  . اأربعة واأربعني  واأم   اأو الباخرة ،وت�سعده احليوانات ال�سغرية مثل ال�سفدعة والدودة  كالطائرة 
الرحالت معهم واحلفالت وال�سيَّما  ، ويحب  بتحتفظ  ولكن  املدر�سة  اأي�سا يحب زمالَءه  يف  وهو 
اأعياد امليالد.» ويف�سل تالميذ  هذه املرحلة الق�س�ص واحلكايات التي تدور حول الكائنات اخليالية 
،ويحبون اأي�سا الق�س�ص الفكاهية امل�سحكة ،» )عبد هادي ،2001 ، �ص 34 ( اإذ جتاوزوا  مرحلة 

اخليال االإيهامي املحدود ،واأ�سبح خيالهم وا�سعًا  ومنطلقًا يف بيئته االجتماعية .         
    و اأهم خ�سائ�ص العمل امل�سرحي الذي ميكن ان نقدمه لالأطفال يف هذه املرحلة نلّخ�سه بالنقاط 

االآتية :- 
1- ان تكون ال�سخ�سيات ذات منط خيايل .
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2- ان تكون املو�سوعات م�ستمدة من البيئة االجتماعية وباأ�سلوب خيايل م�سوق .
3- ان يكون يف ق�سة امل�سرحية نوع من املغامرة .

4- فكرة امل�سرحية ب�سيطة وفيها نوع من التوجيه الرتبوي واالجتماعي .)مرعي،2002 ،�ص 25(.
         ولذلك فان هذه املرحلة من حياة الطفل تكون من اأكرث املراحل حرجًا وال �سيما   يف عملية بناء 
�سخ�سية الطفل ،فيف�سل ان تكون امل�سرحيات فيها ب�سيطة ومتنا�سبة مع  املدركات العقلية واللغوية 

وت�سد االنتباه نحو العر�ص امل�سرحي..
 )  12-8 البطولة  )مرحلة  االبتدائي  ال�ساد�س  ال�سف  اىل  االبتدائي  الرابع  ال�سف  من   *

�سنة:-
       تتمثل هذه املرحلة عندنا بال�سفوف الدرا�سية ) الرابع – اخلام�ص – ال�ساد�ص ( االبتدائي ، 
وتدعى اأي�سا )مبرحلة املغامرة والبطولة (، وهي تاأتي بعد املرحلة ال�سابقة مبا�سرًة ، و متتاز بالنمو 
ال�سريع عند الطفل ، الأنها املرحلة التي ت�سبق مرحلة �سن البلوغ ، وفيها يتنقل الطفل من مرحلة 
اخليال املنطلق اىل مرحلة اقرب اىل الواقع .فهذه املرحلة تو�سف باأنها املرحلة الرائعة يف حياة 

الطفل ، الأنها “ مرحلة    اإر�ساء القواعد ومتثيل االأدوار “) مرعي ، 2002 ،�ص 60 (.
  وتظهر بع�ص امليول لدى االأطفال يف هذه املرحلة ولكن بدرجات متفاوتة  ،ومن اأهم هذه امليول:- 

1- امليل اإىل العمل واحلل والرتكيب .
2- امليل اإىل اجلمع وحل االألغاز .

3- امليل اإىل التجوال والك�سف .
  4- امليل اإىل  الت�سنيف   . ) الهيتي ،1987 ، �ص125 (.                       

ثانيا  :- امناط ال�سخ�سيات الدرامية ودورها يف م�سرح الطفل :-
         *  منط بح�سب طبيعة ال�سخ�سية الدرامية 

       اإّن هذا النمط يعتمد بالدرجة االأوىل على طبيعة كينونة ال�سخ�سية التي كتبها املوؤلف من حيث 
انتماوؤها اىل عامل الكائنات احلية ) ب�سر ،حيوان ، نبات ( اأو غري احلية .وهي على عدة ت�سنيفات 

منها :-
1- منط �سخ�سية اآدمية : -

       اإّن “ الطفل ينجذب غالبًا نحو ال�سخ�سية التي ت�سبهه وتكون قريبة منه وت�سبه واقعُه الذي يعي�سه 
ِ، فينبغي اأن نر�سم �سخ�سية اآدمية تربوية ذات ن�سائح، تنمي  ثقة الطفل بنف�سِه وجتعلُه يفكر و     
ي�ستنتج ،ومعنى هذا اأْن ال ن�ستغني عن الكوميديا والرتفيه يف العمل لتجعل الطفل اأكرث حبًا لها”   ) 
طاهر ،  2004 ، �ص 77 (. وبذلك متكن االإ�سارة اىل اأّن ال�سخ�سية االآدمية ميكن ان جنعلها حتمل 
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وترك  العمل  ال�سر وحب  بغ�ص  و  وال�سدق وعمل اخلري  ،كقول احلق  واالإن�سانية  االأخالقية  القيم 
الك�سل اىل اآخره. ومبا اأّن ال�سخ�سية االآدمية تخ�سع للما�سي وامل�ستقبل واحلا�سر ،فتجب درا�سة 
النف�سية  الداخلية  ،اأي اىل احلياة  ال�سخ�سية  يقودنا اىل مفتاح  الذي  وتاأريخها  ال�سخ�سية  حياة 
تعارف عليه  ملا  باأعمال خمالفة  االآدمية تقوم  ال�سخ�سية  ن�ساهد  االأحيان  لل�سخ�سية. و يف بع�ص 
تندم  االأعمال  بهذه  تقوم  اأن  بعد  ،ولكن  الدينية  والتعاليم  للتقاليد  خمالفة  ،ون�ساهدها  املجتمع 
عليها ، فهي، من هذا اجلانب ، تتبع احلالة النف�سية التي يعطيها لها املوؤلف ، فال�سخ�سية يف�سل 
ويلتقطها  ويفهمها  الطفل  من  قريبة  اجلادة  الفكاهة  من  نوع  وفيها  بها،  اأن حتمل حكمة خا�سة 
ا اأن ميتلكها الكاتب اأو  ب�سهولة من غرياإطالة يف التفكري.” لي�ص من الي�سر و�سع قواعد للفكاهة فاإمَّ

ال ميتلكها”)طاهر ، 2004 ، �ص 119(.ك�سخ�سية ) جحا البغدادي ( .
   2- منط ال�سخ�سية احليوانية : 

        اإّن الكاتب االأدبي واملوؤلف امل�سرحي ،وال�سيَّما يف جمال م�سرح الطفل ،حني ي�سع �سخ�سية 
حيوانية عليه ان بكون عارفًا ب�سفات ذلك احليوان الذي ير�سمه �سمن ن�ص معني ،فاإنَّ املعرفة 
باأعمال  ياأتي  اأن  على  القدرة  النجاح،ومتنحه  ثم  ومن  يدركها،  ال  قد  اأكرث  معرفة  له  تتيح  �سوف 
تتجاوز الطاقة املعقولة عند �سواه. ينبغي للموؤلف اأن يراعي اختيار �سخ�سية احليوان، وان تكون 
مالئمة مع م�سمونها احلقيقي يف الواقع ،فمثاًل �سخ�سية االأ�سد من �سفاتها القوة وال�سيطرة على 
ن�ستخدم �سخ�سية  اأن  واملثابرة.  وميكن  والعمل  النملة ف�سفاتها ال�سرب  اأما �سخ�سية  االآخرين. 
احليوان لال�ستفادة منها يف تهذيب ال�سلوك ،و مبا يجعل الطفل يفكر ويعرف، وجنعله يكت�سب منطًا 

�سلوكيا جديدًا ينمي �سخ�سيتُه. 
    ومن اأهم االأ�سباب التي جتعل احليوان جزءًا من حياة الطفل ،و ِمن َثمَّ  يتم الرتكيز عليها من 

قبل الكتاب امل�سرحيني ويعتمدون عليه يف ن�سو�سهم امل�سرحية : 
1- اإّن احليوان اقرب املخلوقات اىل االإن�سان ،وهو ال�سريك املنا�سف يف احلاجة اىل الطعام ويف 
غريزة التكاثر،واالإن�سان مطلع على طباعها وحركاتها وت�سرفاتها ،لذا �سارت من اأقرب املخلوقات 

ال�ساخ�سة يف واقعه.
واحرتامها  هيبتها  اىل  يدعو  والقاتلة  ال�سامة  اأو  واملفرت�سة  القوية  احليوانات  من  اإنَّ اخلوف   -2
ويدرك مدى خطورتها   ، املتفرج  معها  يتعاي�ص  وبهذا  والق�س�ص،  الكتابات  من  كثري  ور�سمها يف 

وقوتها اخلارقة.
3- اإنَّ ظهور �سخ�سيات احليوان يف اأدب االأطفال قد يعود اىل اأنَّ االن�سان مييل اىل التعبري عن 

ا يجول يف عقله ب�سورة ح�سية. اأفكاره وعمَّ
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4- يجعل الكاتب ال�سخ�سية ،التي حتمل ر�سالة ،منطًا حيوانيًا ، ليتمكن من تبليغها  اىل املتفرج 
ق الر�سالة االجتماعية والتعليمية.   ) ر�سوان ،دت ، �ص 165 (  ال�سغري ب�سورة حتَقّ

      اإّن هذه الطريقة التي يتبعها املوؤلف والكاتب امل�سرحي تدعى )) االأن�سنة (( ،التي جعلت من 
احليوانات ب�سرًا يف ال�سلوك والفعل ويف النطق ، وزجت بهم احلياة اليومية لالإن�سان باأ�سلوب اإبداعي 
.فجاءت ملنفعة الطفل باإثارة خياله وده�سته وتعليمه يف الوقت ذاته. الأّن” االأن�سنة تظهر احليوانات 
وهي ت�سري وتغ�سب وتنفعل وتتعامل مع معرفة الطفل ، اإنه يتعامل مع منط حيواين ،فاالأحداث التي 
توؤديها ال�سخ�سية من املمكن اأن تكون �سمن عامل الطفل لتزيد من املتعة والرتفيه.”)ابو �سنب ، 

العدد 214 ، �ص 28 (
3- منط ال�سخ�سية اخليالية وال�سخ�سية الفنتازية :- 

      ترتبط ال�سخ�سية اخليالية بحرية املوؤلف ، فاحلرية هي عماد اخليال ،اإذ بو�ساطة  هذا  اخليال 
و هذه احلرية يتجول بال  قيد يف الزمان اأو املكان. اإذ  باإمكان املوؤلف اأن يجول يف امل�سرق واملغرب 
والرب والبحر واجلبل والف�ساء واالأفالك و�سعة ال�سموات ينظر اىل خارج العامل ،ويتخيل اأّن هناك 
ف�ساء بال  نهاية ،  ورمبا يتخيل فناء العامل ، اإّن هذه العملية عملية ت�سكيل لكل هذه االأ�سياء مبا 
فيها من احلقيقة ،وما لي�ص له حقيقة ،ميكن اأن نتخيل جماًل على راأ�ص نخلة،اأو نخلة ثابتة على 
ظهر جمل ،اأو طائرًا له اأربعة قوائم ،اأو فر�سًا له جناحان ،اأو ثورًا له راأ�ص اإن�سان. اإّن ال�سخ�سيات 
اخليالية ) اخلرافية ( ترجع اىل   ع�سر قدمي ي�سوده الغمو�ص ،فبع�ص ال�سخ�سيات اخلرافية مل 

تتخذ �سورتها التي تبدو عليها اليوم اإال يف ع�سرها اخلا�ص بها.
     اأما عالقة الطفل بال�سخ�سيات اخلرافية فالبد من ر�سم �سخ�سية لها �سفات تلتقي برغبات 
الطفل وحاجاته ،وهذا هو الذي يجعل من ال�سخ�سية مرتفعة اىل مرتبة البطل ،وتبقى ال�سخ�سيات 
االأخرى دائرة يف فلكه. فالبد اأن تكون ال�سخ�سيات اخلرافية وا�سحة .والو�سوح هنا يعني اأ�سياء 
كثرية ،اأهمها االأفعال ،اإذ اإّن االأفعال العادية ال ت�سد الطفل اإليها ،فهو يحتاج اىل اأفعال عظيمة فيها 
ال�ساحلني  وال�سر، وبني  وا�سحًا بني اخلري  يكون  ،والتحدي  ال�سعاب  املفاجاآت وحتدي  كثري من 
 ( خرافية  �سخ�سية  ي�سع  عندما  متعددة  �سفات  واملخرج   املوؤلف  يراعي  اأن  ينبغي  وال�سعفاء.و 

خيالية ( يف ن�سو�سه امل�سرحية منها :) الين ، دت ،�ص11 (
يخاف  يكون �سغريًا جدًا  ،فقد  �سخ�سية خرافية  للطفل عند عر�ص  العمرية  املرحلة  مراعاة   .1
العمل  ينجح  لن  احلالتني  كلتا  ويف   ، عليها  وي�سحك  تعجبُه  ال  كبريًا  يكون  قد  منها،اأو  ويهرب 

امل�سرحي.
2. اأن تكون ال�سخ�سية اخلرافية ذات األوان زاهية ووا�سحة املعامل لكي يفهمها الطفل ويتقبلها.
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3. اأن متتلك ال�سخ�سية اخلرافية اللياقة البدنية الكافية للقيام بالدور.
4. اأن تكون لها القدرة العالية على حتويل االأ�سوات بني وقت واآخر لتجعل جو امل�سرحية مرحًا.

        اأما ال�سخ�سيات الفنتازية ووجودها يف عرو�ص م�سرح الطفل ،وال�سّيما ال�سخ�سيات املر�سومة 
بنيتها  بو�سوح  فتتميز  ال�سغار،  والبنات  االأوالد  يحبها  والتي  �سحيحة،  ب�سورة  املوؤلف  قبل  من 
العامة وب�ساطتها ،فال�سخ�سية الفنتازية هي انبثاق وجوه جديدة على خ�سبة امل�سرح ،واإن احلاجات 
بها  ويتاأثر  النظر  جتذب  جديدة  �سخ�سيات  خلق  اىل  املوؤلف  دعت  التي  هي  الذكية  االإن�سانية 

االأوالد.
    يجب االنتباه اىل عاملني مهمني عند وجود �سخ�سية فنتازية يف العر�س امل�سرحي : 

 ، الكبار  البالغون  التي ميلكها  ذاتها  الده�سة  ا�ستجابات  الطفل ال ميتلك  اأن   -: االول  العامل   *  
ر�سم  العادي،فينبغي  العام  منظورهم  من  جزء  هي  ال�سجرة  اأو  ال�سم�ص  اأو  القمر  ف�سخ�سية 

�سخ�سيات بعيدة  عن مفهوم ذات الطفل.
* العامل الثاين :- اأن االأطفال غري قادرين على اإيجاد حلول لالأ�سئلة التي قد تنجم عن ال�سخ�سية 
قد  ال�سن  فكبار   ، ال�سناعي  والفن  لالآلة  الهائل  التطور  بعد  وال�سيَّما   متقدمة  ب�سورة  املر�سومة 
البيئة املحيطة بهم .) جعفر ، دت ، �ص 89- اإطار  اأن ي�ستك�سفوا  ولكن يف  اأو يحاولون  يفكرون 

 )90
   * منط بح�سب جوهر اأو م�سمون ال�سخ�سية الدرامية

) منط �سخ�سية �سريرة، و�سخ�سية خرية ، و�سخ�سية حيادية ( 
التي  ال�سخ�سية  هي   Counterplayer ال�سدية  ال�سخ�سية  اأو  ال�سريرة  ال�سخ�سية  اإنَّ      
تقوم بتدبري مكيدة اأو معار�سة �سد البطل اأو البطلة اللذين غالبًا ما يكوناِن �سخ�سيتني خريتني 
َن  ال�سراع ،وعادًة ما تكون                        . “متار�ص ال�سخ�سيات ال�سريرة �سيئًا ما يكون �سد اخلري، مما يكَوّ
تلك املمار�سة موجهة يف امل�سرحية �سد البطل الذي يتعاطف معُه اجلمهور.  كثري من امل�سرحيات 
يركز املوؤلف اهتمامُه فيها على ال�سخ�سية ال�سريرة ،اأو يتقا�سم البطل مع ال�سرير مظاهر البطولة 
امل�سرحية.قد توؤثر ال�سخ�سية ال�سريرة يف الطفل كثريًا ، اإذ “ اأثبتت درا�سة حديثة عن االأطفال 
الذين ي�ساهدون با�ستمرار ال�سخ�سيات ال�سريرة والعنيفة كل يوم ،�سواء يف التلفاز اأم امل�سرح ،اأنَّهم  
�سون الأن يكونوا عنيفني وعدوانيني يف امل�ستقبل “ ) عرب االنرتنت : الوزير ، 2008 (  لذلك  ُمَعرَّ
يقول الربوف�سور جون�سون :اإّن نتائج درا�ستِه ت�سرياإىل اأّن على االآباء الذين ي�سعرون مب�سوؤولية جتاه 

اأبنائهم اأاّل ي�سمحوا الأطفالهم ان ي�ساهدوا هذه ال�سخ�سيات كثريًا .
عند وجود ال�سخ�سيات ال�سريرة على خ�سبة امل�سرح البد من اأن تراعى نقطتان اأ�سا�سيتان ،هما :
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1-عدم االندماج بالدور لنجعل منها �سخ�سية �سريرة حقيقية من الواقع ،حيث يف�سل اأن تكون من 
خيال املوؤلف ك�سخ�سية ال�ساحرة ، اأو �سخ�سية العفريت ،اأي مبعنى االبتعاد قدر االإمكان عن اأن 

تكون ال�سخ�سية ال�سريرة �سخ�سية اآدمية.
2-اأن تهزم ال�سخ�سية ال�سريرة دائمًا ويف جميع االأدوار ، اأي انت�سار اخلري عليها،اإنَّ هذا �سينمي 

دافع اخلري واحلب واالأمان لدى الطفل. ) عبد الهادي ، 2001 ، �ص 112 (.
التاأثر احلا�سل للطفل  يف م�سرح الطفل يف�سل التنوع بني ال�سخ�سيات الدرامية على الرغم من 
من ال�سخ�سية ال�سريرة، لكن وجودها �سرورة  ليقوي الدافع الرتبوي واملعريف لديه ،ولهذا يتوجب 

و�سع �سفات خا�سة يجب اأن يراعيها الكاتب واملخرج يف ال�سخ�سية اخلرية :-
  1-اأن تتميز من باقي ال�سخ�سيات ب�سفة معينة اأو �سفات معينة تختلف عنهم.                                 

  2- اأن تتم�سك مببداأ اخلري وتن�سر مفهومه اىل االأطفال ب�سورة مب�سطة وممتعة.
  3- اأن حترتم ال�سخ�سية اخلرية وامل�ساملة عقل الطفل من حيث اإي�سال املفاهيم والقيم          

      االأخالقية اإليه بال�سكل املفهوم واملنا�سب للمرحلة العمرية التي يعي�سها.
  4- اأن تقاوم ال�سر با�ستخدام العقل والذكاء يف كل االأحيان، واالبتعاد عن القوة والعنف لكي   

      ال يوؤدي ذلك اىل جوانب �سلبية يقع فيها الطفل. ) وارد ،  1986 ،�ص89 (.
منط بح�سب ال�سكل اخلارجي لل�سخ�سية الدرامية:

         )منط ال�سخ�سية اجلميلة وال�سخ�سية غري اجلميلة ( .
احلية  املتابعة  ،و  املدر�سة  املعلومات اجلمالية عن طريق  املدار�ص  وتالميذ  االأطفال  ي�ستقبل       
للفنون امل�سرحية والن�ساطات الفنية ،وذلك الأّن الرتبية اجلمالية ترمي اىل اأن يتعرف تالميذها 
تقربه من  �سوف  التي  ال�سورة  وا�ستيعاب  وفهم  واإدراك   ، الفن  ،وواقع  واملعرفية  القيم اجلمالية 
ومتطلبات  توؤديه  الذي  الدور  من  نابعة  اجلميلة  الدرامية  ال�سخ�سية  اإّن  اجلمالية  والقيمة  الفن 
لب�سها وزينتها ،وطريقة تعاملها مع ال�سخ�سيات االأخرى، اأي مبعنى اأّنها نابعة من م�سمون الن�ص 
الدرامي امل�سرحي ، وكذلك حال لل�سخ�سية الدرامية غري اجلميلة يف م�سرحيات االأطفال. ولكي 
العرو�ص  يف  امل�سرحي  اجلمال  م�ستوى  اىل  الطفل  مب�سرح  اخلا�ص  امل�سرحي  املُ�س�سم  ي�سل 

امل�سرحية عليه اأن يراعي عنا�سر تكوين االأزياء االأربعة ،وهي :- 
Line : 1-اخلط

Colour  : 2-اللون
: Texture 3-اخلامة اأو امللم�ص اخلا�ص بال�سخ�سية

 mass : 4-الكتلة
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الف�سل الثالث
اإجراءات البحث

  يت�سمن هذا الف�سل االإجراءات التي قامت بها الباحثة للبحث احلايل ،من حيث حتديد جمتمع 
وا�ستخدام   ، باالأطفال  اخلا�سة  امل�سرحية  العرو�ص  ،وم�ساهدة  وحجمها  العينة  واختيار  البحث، 

اجلداول االإح�سائية للح�سول على النتائج النهائية.

اواًل:جمتمع البحث
       يتاألف جمتمع البحث احلايل من تالميذ املرحلة االبتدائية للفئة العمرية )6-12( �سنة بنني 
و بنات، الذين ميثلون ) �سن التخيل ( و ) �سن البطولة ( من ال�سف االأول االبتدائي اىل ال�سف 
ال�ساد�ص االبتدائي ملدينة بغداد ، حيث بلغ املجموع الكلي لتالميذ املدار�ص االبتدائية ) 1064904( 
تلميذ وتلميذة موزعني على ) 1905 ( مدر�سة ابتدائية ، بح�سب اإح�ساء مديرية التخطيط الرتبوي 

،للعام الدرا�سي 2008 - 2009 .*

ثانيًا:عينة البحث
، وتاألفت عينة البحث من  العينة هي جزء من املجتمع الذي جترى عليه الدرا�سة احلالية         
التالميذ الذين ح�سروا مل�ساهدة العرو�ص امل�سرحية يف امل�سرح الوطني من مدينة بغداد / الكرخ و 
الر�سافة ، حيث بلغ جمموعهم  ) 450 ( تلميذًا وتلميذة اختريوا ب�سورة ق�سدية  وفق خ�سائ�ص 

) العمر واجلن�ص والتح�سيل الدرا�سي لالأب واأالم واحلالة النف�سية واحلالة ال�سحية (.*
اجلدول  -1-

عينة البحث 
اجملموععدد اإلناثعدد الذكورالصف

ًالصف االول االبتدائي 4183 تلميذة42 تلميذا
ًالصف الثاني االبتدائي 4280 تلميذة38 تلميذا
ًالصف الثالث االبتدائي 4493 تلميذة49 تلميذا
ًالصف الرابع االبتدائي 3371 تلميذة38 تلميذا

ًالصف اخلامس االبتدائي 3363 تلميذة30 تلميذا
ًالصف السادس االبتدائي 3060 تلميذة30 تلميذا

ًاجملموع 223450تلميذة227تلميذا

 · مت اخذ املعلومات من مديرية التخطيط الرتبوي / بغداد  ، بتاأريخ : 11/19 / 2008
اىل املجتمع ،ب�سبب اعتمادها على التالميذ الذين ح�سروا اىل امل�سرح فقط . بالن�سبة  للعينة  املئوية  الن�سبة  الباحثة  حتدد  · مل 
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ثالثًا: منهج البحث:
       يتبنى البحث احلايل املنهج ) الو�سفي التحليلي ( ،وذلك لتحقيق هدف البحث الأّنه  اأكرث مالءمة 

من حيث حتليل �سفات جمتمع البحث وحتليل ال�سخ�سيات امل�سرحية املف�سلة وغري املف�سلة.

رابعًا:اأداة البحث :-
املعلومات  جلمع  للراأي  ا�ستطالع(  ا�ستمارة   ( احلايل  للبحث  اأداة  بو�سع  الباحثة  قامت          
والبيانات لتحقيق هدف البحث والو�سول اىل النتائج النهائية ، اإذ  تكونت الفقرات بح�سب ميول 
و�سفات املرحلة العمرية التي مير بها التلميذ ، و تكونت اال�ستمارة من ) 60 ( فقرة ، منها )30 ( 
فقرة  لل�سخ�سيات املف�سلة ، و ) 30 ( فقرة لل�سخ�سيات غري املف�سلة ، وو�سعت لكل فقرة ثالثة 
بدائل هي ) كثريًا ، قلياًل ، ال متثل يل �سيئًا( على التوايل ، ف�ساًل عن  وجود بع�ص املعلومات التي مت 
االإعتماد عليها كمتغريات للبحث احلايل ، كاحلالة ال�سحية والنف�سية للتلميذ ، وعدد اأفراد االأ�سرة 
وترتيبه بني اخوانه ، وهل االأب واأالم على قيد احلياة ،وما حت�سيلهما الدرا�سي ، وهل التلميذ   كثري 

الغياب ويظهر �سلوكًا عدوانيًا ؟ 

خام�سًا : �سدق االأداة :- 
          قامت الباحثة بتوزيع اال�ستمارة  ب�سيغتها االأولية  على االأ�ساتذة اخلرباء، لتقوميها وو�سعها 
اأو تعديل بع�ص الفقرات. حيث تكونت من )60(  اأو حذف  اإ�سافة  بال�سورة النهائية، عن طريق 
فقرة ا�ستطالعية لل�سخ�سية املف�سلة وال�سخ�سية غري املف�سلة ،واتفق جميع اخلرباء على تعديل 
الفقرة  ) 7  ( لل�سخ�سية املف�سلة وغري املف�سلة ، الأّن التلميذ قد ال يفهم معناها ، ومتت اإ�سافة  
بع�ص املتغريات التي توؤكد ا�ستمرارية التلميذ بالدوام وحالته ال�سحية والنف�سية .  ) انظر امللحق  

.) -1-

  ثبات االأداة :- 
          بغية االعتماد على اأداة البحث ، وهي اال�ستمارة اال�ستطالعية ، توّجب اأن   تت�سف هذه االأداة 

بالثبات ، اأي تعطي النتائج نف�سها اإذا ا�ستخدمت مرات متعددة على اأفراد العينة االأ�سا�سية .
           اعتمدت الباحثة طريقة اإعادة االأخذ براأي اأفراد العينة الختيارهم ال�سخ�سية الدرامية 
املف�سلة وغري املف�سلة على عينة مكونة من ) 45 ( تلميذًا وتلميذة من مدر�سة ال�سيادة الوطنية 
االبتدائية  بغداد / الكرخ ، ومدر�سة  الزنابق االبتدائية من مدينة  بغداد / الر�سافة ، وكانت املدة 
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واختيارهم  التالميذ  اآراء  فرز  وبعد   ، اأيام   )  10 ( زماء  والثاين  االول  التطبيق  باآراء  االأخذ  بني 
وجود  لعدم  ا�ستمارات  خم�ص  حذفت  اأخرى   مرة  املف�سلة  وغري  املف�سلة  الدرامية  لل�سخ�سية 

املعلومات الكاملة فيها ، ومت االإبقاء على ) 40 ( ا�ستمارة �ساحلة للتحليل االإح�سائي .
  وبح�سب العالقة بني اآراء التالميذ يف املرة االأوىل واملرة الثانية وبا�ستخدام معامل ارتباط بري�سون                 
( بلغ معامل االرتباط )79 % ( وبهذا تعد   Product _ Moment Correlation Pearson (

اال�ستمارة �ساحلة للتطبيق .

�ساد�سًاً: عرو�س مهرجان م�سرح الطفل اخلام�س
         اعتمدت الباحثة على فعاليات وعرو�ص مهرجان م�سرح الطفل اخلام�ص )دورة قا�سم حممد( 
للعام 2008، الذي ا�ستمر مدة �سبعة اأيام ، للمدة ما بني يومي  )1-7( كانون االأول. وقد �ساركت  
يف املهرجان ت�سع م�سرحيات تتخللها بع�ص العرو�ص الغنائية  واملحا�سرات عن حياة الفنان الراحل 
) قا�سم حممد ( ودورُه يف تن�سيط وتفعيل  م�سرح الطفل يف العراق. ومت اختيار م�سرحية ت�سمل 
�سخ�سيات ، خ�س�ست اأي�سًا ،  للعمر مابني ) 6- 12 ( �سنة وهو عمر تالميذ املرحلة االبتدائية *

�سابعًاً: تطبيق الدرا�سة احلالية
فعاليات  �سمن  عر�سها  مت  التي   ، امل�سرحي  بالعر�ص  اخلا�سة  ال�سخ�سيات  اأبعاد  حتليل   -1

املهرجان.
2- ق�سة وفكرة كل م�سرحية من امل�سرحيات.

 * ح�سلت الباحثة على دعوة ر�سمية باالتفاق مع وزارة الثقافة / دائرة ال�سينما   وامل�سرح ، حل�سور جميع تالميذ املرحلة االبتدائية ملحافظة بغداد ، ب�سحبة 
اأولياء اأمورهم  ومعلميهم . وكان ذلك بتاريخ 26/ 11/ 2008، ومت توزيعها على )20( مدر�سة ابتدائية من الكرخ والر�سافة  .  ) انظر امللحق - 2- (.
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* م�سرحية اللوؤلوؤ املفقود ) 6- 12 ( �سنة           تاأليف: لوي�س كارول
                                                              اإعداد واإخراج: ح�سني علي �سالح
                                                              تقدمي : الفرقة القومية للتمثيل

ق�سة امل�سرحية وفكرتها   
          تتحدث األي�ص مع اأمها وتعاندها بالذهاب اىل ال�ساطئ وتوافق االأم ب�سرط اأاّل تتاأخر عن البيت 
،فتذهب اىل ال�ساطئ مع دميتها بيلي ومعها ق�سة خيالية تقوم بقراءتها، ثم تتعاىل االأمواج ويرتفع 
األي�ص ويتال�سى �سوتها وتاأخذها االأمواج اىل بالد العجائب مع ) بيلي ( و  �سوت الرياح وتخاف 
تتعرفان على خادم �سيدة القلوب هامتي ويتفق مع امللكة بالبحث عن اللوؤلوؤ املفقود مب�ساعدة اإلي�ص 
وبيلي واإال ف�ستجعل من بيلي وجبة غذاء �سهية . يقوم مونكي باإر�سادهم اإىل الطريق نحو اجلبال 
اإن  لهم  ،ويقول  املفقود  اللوؤلوؤ  الإعطائهم خريطة  بوين  بوين  الكبري  الرجل  اىل احلكيم  والذهاب 
اللوؤلوؤ موجود داخل �سندوق حديدي يف اأعلى اجلبل ،وتقول االأ�سطورة  اإّن ال�سندوق يحر�سُه رجٌل 
اأَح�صَّ و�سعر بوجود �سخ�ص ما �سيلتهمُه ب�سرعة. فيذهبون  خميف يدعى الرجل ال�سخري ، واإّن 
اإليه جميعًا ويدخلون يف مغارة ويجدون ال�سندوق ويتكلم معهم وي�سرتط عليهم اأّن من يريد فتح 
ال�سندوق البد اأْن ميتلك مااًل و ثروة ولديه جاه و�سلطان. فتنطبق املوا�سفات على �سيدة القلوب 
فتذهب نحو ال�سندوق ويفتح فيعطيها ورقة مكتوبًا  فيها لغز ) �سيء يطري بنا يف العامل ولي�ست 
لُه اأجنحة ويحاورنا ولي�ص لُه ل�سان واإذا فتحتُه تكلم واإذا اأغلقته �سمت. فما هو ؟ (. فتقفز األي�ص 
بوين من  بوين  ( فيخرج  الكتاب   ( وتقول احلل هو  امللكة  مع  فتذهب  االإجابة  ا�ستطيع  اأنا  وتقول 
ال�سندوق ويقول لهم ال وجود للرجل احلديدي وال اللوؤلوؤ  املفقود ويعتذر منهم ويعلمهم اأّن القوة 
يجتمع  عندما  احلقيقية  القوة  فاإّن  وحدها...  الع�سالت  يف  وال  وحدُه   املال  يف  لي�ست  احلقيقية 

الذكاء مع املال مع الع�سالت ،  الأّن العقل ال�سليم يف اجل�سم ال�سليم.
�سخ�سيات امل�سرحية هي:

* االأم ) �سخ�سية واقعية اآدمية جميلة (
-البعد اجل�سمي: متو�سطة الطول، ممتلئة قلياًل، ذات �سعر ق�سري غامق اللون،  عمرها يقارب 35 

�سنة.
- البعد االجتماعي: اأم األي�ص.

- البعد النف�سي: غا�سبة دائمًا، كثرية الن�سائح، كثرية الكالم.
* األي�ص ) �سخ�سية واقعية اآدمية جميلة (

- البعد اجل�سمي:فتاة جميلة مابني 10-13 �سنة، ذات �سعر اأ�سود طويل ، ترتدي ف�ستانًا          
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 زهري اللون وق�سريًا قلياًل.
اخليال  ق�س�ص  حتب  حاملة،  النف�سي:ذكية،  البعد  بيلي-  االأم،�سديقة  االجتماعي:ابنة  البعد   -

البعيدة عن الواقع، متذمرة اأحيانا، تعاند كثريًا، تت�سرف كما يحلو لها، تعار�ص والدتها دائمًا.
* بيلي باين ) �سخ�سية حيوانية جميلة وطيبة - اأرنوب (

- البعد اجل�سمي: طويل القامة،لُه اأذنان طويلتان، ب�سرتُه بي�ساء،كثري احلركة  .                                        – 
البعد االجتماعي: �سديق األي�ص .

- البعد النف�سي: خائف دومًا،عفوي ،يفكر دائمًا،مرة جندها دمية األي�ص ومرة �سخ�سية حيوانية 
حقيقية.

* امللكة �سيدة القلوب ) �سخ�سية اآدمية قبيحة قلياًل وطيبة يف بع�ص االأحيان (
- البعد اجل�سمي : ق�سرية القامة قلياًل،�سمينة، ترتدي ف�ستانًا اأبي�ص اللون مزينًا بالقلوب احلمراء 

مع ع�سا ق�سرية بيدها.
- البعد االجتماعي : حاكمة بالد العجائب.

تنفذ  اأن  يجب  الطعام،  حتب   ، غبية  غيور،  املزاج،  ع�سبية   ، الغ�سب  �سديدة  النف�سي:  البعد   -
اأوامرها مهما بلغت �سعوبتها. و�سرعان ما تكون طيبة وحنونا .

* هامتي دامتي ) �سخ�سية خيالية (
- البعد اجل�سمي: رجل ذو ب�سرة �سوداء اللون، داخل بي�سة �سوداء اللون، متو�سط الطول، يحمل 

ع�سا طويلة.
- البعد االجتماعي: خادم �سيدة القلوب.

اأفكارا كثرية، يعرف نقطة �سعف امللكة وير�سيها باأ�سلوب  - البعد النف�سي: مثقف، ذكي، يعطي 
خا�ص.

* بوين بوين )�سخ�سية اآدمية قبيحة(
- البعد اجل�سمي: رجل يرتدي عباءة زرقاء اللون، متو�سط الطول، له �سارب كثيف ا�سود اللون.

- البعد االجتماعي: حكيم بالد العجائب واجلبال وال�سهول املحيطة بالبالد.
- البعد النف�سي: كثري الن�سائح، مفكر، يحب عمل اخلري دوما، ين�سح النا�ص ويعلمهم عن طريق 

الدر�ص واحلكمة.
* مونكي ) �سخ�سية حيوانية (

- البعد اجل�سمي: قطة متو�سطة الطول، لونها غامق 
- البعد االجتماعي:قطة مطيعة ل�سيدة القلوب.
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- البعد النف�سي:ك�سول ، تنام دائما، تتكلم كثريا، خبيثة، حتب الطعام، م�سحكة جدًا.

تا�سعًا : الو�سائل االإح�سائية :
حتقيقًا  واملعلومات  البيانات  ملعاجلة  االإح�سائية  الو�سائل  من  عدد  با�ستخدام  الباحثة  قامت   

الأهداف البحث احلايل ، وهي : 
1- معامل ارتباط بري�سون اإذ  مت ا�ستخدامه لعينة اإثبات االأداة والقانون هو :

اإذ  اإّن :
ر= معامل ارتباط بري�سون .

ن = عدد اأفراد العينة .
�ص= درجات التطبيق االول .

�ص = درجات التطبيق الثاين .     ) البياتي ، 1977، �ص 183 (         

العامة  بالطريقة  احل�سابي  الو�سط  ا�ستخراج  مت  اإذ    ) املوزون   ( املرجح  احل�سابي  الو�سط   -  2
با�ستخدام القانون االآتي :                                                                    

XW = x1w1 + x2w2 + x3w3 
                 W1 + w2 + w3  

اإذ اإّن :      
. احل�سابي  الو�سط   =   X

W1 = املجموع الكلي للفقرة الواحدة ) ال متثل يل �سيئا (
) قلياًل   ( الواحدة  للفقرة  الكلي  املجموع   =  W2
الواحدة ) كثريًا (  للفقرة  الكلي  املجموع   =  W3

�سفر  =X1
 1  =X2

البياتي ، 1977 ، �ص 105 (  (.) قيمة  اكرب   (  2  =  X3
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3- الوزن املئوي با�ستخدام قانون الن�سبة املئوية 
=  �ص  ×  100

   اأكرب وزن  

التي و�سعت يف اال�ستمارة  املتغريات  ن�سبة  املئوية ال�ستخراج  الن�سبة  با�ستخدام  الباحثة    وقامت 
اخلا�سة بجمع املعلومات .

4- اختبار مربع كاآي : مت ا�ستخدام مربع كاآي لغر�ص مقارنة النتائج التجريبية مع النتائج املتوقعة 
قوانني  وفق  املح�سوبة  النظرية  النتائج  بني  التطابق  مدى  ،ومعرفة  معينة  فر�سية  بفر�ص  نظريًا 
معينة مع النتائج العملية احلا�سلة من اال�ستمارة . مت ا�ستخدامه لغر�ص و�سع الفروق احلا�سلة بني 

راأي الذكور واالإناث من ناحية ال�سخ�سية املف�سلة وال�سخ�سية غري املف�سلة .
للمدر�سة  البطولة  �سن  التخيل، ومرحلة  �سن  راأي مرحلة  الفرق بني  و�سع  لغر�ص  ا�ستخدامه  ومت 

االبتدائية باإتباع اخلطوات االآتية :
=Ho و�سع فر�سية تن�ص على اأّن : تطابق راأي الذكور مع االإناث -
=H1 عدم تطابق راأي الذكور مع االإناث                                         

- تعيني م�ستوى الداللة مب�ستوى 5%   و %1 .
- ا�ستخراج القيمة املح�سوبة وفقًا لقانون مربع كاآي االآتي :-

اإذ اإّن :-     ∑2 ~ = جمموع القيمة املح�سوبة الكلية
ال�سوؤال. يف  املعطاة  او  امل�ساهد  قيم  متثل   =  Oi                   

                   Ei =متثل القيم املح�سوبة.   ) ال�سويف ،1985 ، �ص 27 (
-  مالحظة الفرق بني القيم املح�سوبة والقيمة اجلدولية با�ستخدام درجة احلرية من القانون 

االآتي
d.of.f = ) r- 1( ) c- 1(

        اإذ اإّن :- 
. االأفقية  االأعمدة  عدد  متثل   =  R

العامودية . االأعمدة  عدد  متثل   =  C
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الف�سل الرابع
اأواًل :- نتائج البحث و مناق�ستها :

     متخ�ست اإجراءات البحث الواردة يف الف�سل ال�سابق عن بع�ص النتائج التف�سيلية التي تو�سلت 
اإليها الباحثة على وفق اأهداف البحث ويف م�ستوى املوؤ�سرات التي اأ�سفر عنها االطار النظري . و 
ا كان هدف البحث هو تعّرف اأمناط ال�سخ�سيات الدرامية املف�سلة وغري املف�سلة لدى تالميذ  ملَّ
املرحلة االبتدائية يف عرو�ص م�سرح الطفل ، فقد ُق�سمت اأمناط ال�سخ�سيات الدرامية التي عر�ست 
يف م�سرح الطفل اىل ثمانية  اأمناط ، من حيث ال�سخ�سية االإن�سانية واحليوانية الفنتازية واجلميلة 
والقبيحة وال�سريرة   واخلرية واحليادية ، ومن ثم مت تفريغ البيانات واملعلومات اخلا�سة باملعايري 

التي و�سعت للتلميذ ، وكانت كاالأتي :- 
1- نتائج املتغريات التي و�سعت يف قائمة جمع املعلومات والبيانات بح�سب الن�سبة املئوية، وكانت 

كاالأتي :
- عدد اأفراد االأ�سرة مابني )2-9( فرد حيث تبلغ ن�سبة التالميذ الذين ت�سل�سلهم االأول بني عدد 
اأفراد اأ�سرتهم ) 37% ( والثاين )15%( والثالث )16%( والرابع )19%( واخلام�ص )4%( وال�ساد�ص 
)6%( وال�سابع )3%(.ومن املالحظ اأّن مركز التلميذ االول بني اأفراد االأ�سرة اأكرث من مركز الطفل 
ال�سابع بني عدد اأفراد اأ�سرته . وتبني اأّن مركز الطفل مرهون بالوالدين واجلو العام الذي ي�سود 

االأ�سرة ، وانه لي�ص هنالك ارتباٌط ثابٌت بني مركز الطفل و�سمات �سخ�سيتِه واختياراتِه ورغباتِه.
- بلغت ن�سبة االآباء الذين على قيد احلياة )1، 83 %( واملتوفني )9، 16%( ، وبلغت ن�سبة االأمهات 
الالئي على قيد احلياة )1 ،93%( و املتوفيات )9،6%( . ومن املالحظ اأّن االآباء املتوفني اأكرث من 

االأمهات املتوفيات و هو ما يوؤثر يف اختيارات ورغبات وحاجات الطفل النف�سية واملعنوية .
- بلغت الن�سبة املئوية للتح�سيل الدرا�سي لالأب من الذين ميلكون �سهادة جامعية اأكرث من الذين ال 
يقروؤون وال يكتبون، اإذ بلغت ن�سبة االآباء االأميني ) �سفرًا %( والذين يقروؤون )22 ، 0%( واحلا�سلني 
 )%44،42( اجلامعية  وال�سهادة   )%5،35( الثانوية  ال�سهادة  و   )%2( االبتدائية  ال�سهادة  على 
وال�سهادة العليا )8،2%( .اأما التح�سيل الدرا�سي لالأم فكانت ن�سبته )�سفرًا% ( لالأمهات الالئي 
ال يقراأن وال يكتنب ، واللواتي يقراأن اأي�سا )�سفر %( واحلا�سالت على ال�سهادة االبتدائية )%3،3( 
اأنَّ  املالحظ  ومن   .)%2،8  ( العليا   وال�سهادة  واجلامعيات )%5،31(  الثانوية )%50(  وال�سهادة 
اجلامعيني  االآباء  من  اأقل  اجلامعيات  االأمهات  ،لكن  املتوفيات  االأمهات  من  اأكرث  املتوفني  االآباء 
،وبن�سب متفاوتة من ناحية التعليم ،وهذا ي�سري اىل اأّن االآباء واالأمهات ذوو معرفة وثقافة جيدة . 
اأما االأمهات احلا�سالت على ال�سهادة العليا فهن اأكرث من االآباء احلا�سلني على ال�سهادة العليا، 
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وهذا ي�سري اإىل اأنَّ االأب ين�سغل مبعي�سة االأ�سرة اأكرث من االأم التي تن�سغل برتبية االأوالد وتثقيفهم.
- وجدت ن�سبة التالميذ الذين يتمتعون ب�سحة جيدة اأكرث من التالميذ الذين ي�سكون من مر�ص 
اإذ بلغت  ن�سبة التالميذ الذين �سحتهم جيدة  ) 2 ، 95   ما ومن الذين يظهرون عوقًا ج�سديًا . 
%( والتالميذ الذين ي�سكون من مر�ص ع�سوي )3،3%( والذين يظهرون عوقًا ج�سديا )%5،1( . 
اإّن ذلك ي�سري اىل اأن ال�سحة اجليدة ت�ساعد التلميذ على موا�سلة درو�سه ودوامه وزيادة ثقافته 

االجتماعية التي حت�سن اختياراته لل�سخ�سية املف�سلة وغري املف�سلة ب�سورة كبرية.
- ظهر اأّن )9 ،10%( من التالميذ  ي�سكون من مر�ص نف�سي ،كاخلوف من املعلم وظهور اأعرا�ص 
اإّن   .)%1،79( بن�سبة  جيدة  نف�سية  ب�سحة  يتمتعون  فهم  التالميذ  باقي  ،اأما  النف�سي  االكتئاب 
للتغريات البيئية واالأ�سرية واملر�ص  الع�سوي  دورًا كبريًا يف ظهور االأعرا�ص النف�سية لدى التلميذ 

،االأمر الذي  يوؤثر يف اختياراته لل�سخ�سية الدرامية ب�سورة اإيجابية اأو �سلبية.
والتلفظ  وامل�ساجرة  )8،20%(كالعدوانية  ن�سبتهم  عدواين  �سلوك  لديهم  الذين  التالميذ  اأّن   -
باالألفاظ ال�سيئة وال�سرقة والكذب ،و لكون الطفل يعي�ص مرحلة من ال�سغوطات اخلارجية واملدر�سية 
والبيئية وعوامل �سيا�سية واقت�سادية اأخرى فهو ال يجد متنف�سا عن ال�سغوط التي من حوله �سوى 
اإظهار اأعرا�ص ال�سلوك العدواين واختياره وتعلقه ب�سخ�سيات عنيفة وقوية و�سريرة . اأما الباقون 

فهم من الذين يتمتعون بعدم ظهور اأعرا�ص ال�سلوك العدواين اإذ بلغت ن�سبتهم ) 2 ، 59 %(.
- كرثة الغياب ظهرت بن�سبة )3  ،14%( من التالميذ وال�سيَّما عند تالميذ ال�سف االأول وال�ساد�ص 
و�سعوبة   ، اأخرى  اىل مرحلة  التلميذ من مرحلة  انتقال  �سعوبة  هو  ال�سبب  يكون  ،قد  االبتدائيني 
الرتبويني  وامل�سوؤولني  واالآباء  املعلمني  اأن  اىل  اأي�سا  ال�سبب  اجلديدة.ويرجع  املرحلة  مع  تالوؤمه  
تاأثري خا�ص،والبيت  لها  املدر�سة  فاإّن  التلميذ.  للوقوف على رغبات  الكافية  لي�ست لديهم اخلربة 
يوؤدي اىل عدم االلتزام بالدوام وبواجباته  النف�سية  تلبية حاجاته ورغباته  تاأثريخا�ص ،وعدم  له 

املدر�سية اليومية .اأما ن�سبة التالميذ الذين يواظبون على الدوام فبلغت   )7، %85(.
2- نتائج ا�ستمارة جمع املعلومات والبيانات :

  ا�ستخرجت الباحثة  الو�سط احل�سابي لكل فقرة من فقرات ا�ستمارة جمع املعلومات والبيانات، 
)28،29  ،9،11،16،20  ( الفقرات  اأّن  اأي�سا.وظهر  فقرة  لكل  املئوي  الوزن  ا�ستخراجت  ثم  ومن 

ان  لوحظ  اإذ   .% اقل من )50(  فيها  املئوي  الوزن  ،الأّن  تتحقق   املف�سلة مل  الدرامية  لل�سخ�سية 
ال  ما  ،وكثريًا  امل�سرحية  الدرامية  وال�سخ�سية  الكارتونية  لل�سخ�سية  تف�سيلِه  بني  يفرق  التلميذ 
يف�سلها ان تكون �سريرة واأاّل تكون قريبة من الواقع ،لكون الواقع والبيئة غري جيدة لنف�سية التلميذ 
اأن تكون كثرية الن�سائح والتوجيهات، وال يف�سلها ت�سرخ كثريا ،وال يف�سلها هادئة  ،وال يف�سلها 
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حيادية كثريًا.
       اأما باقي الفقرات فوجدتها حتقق الغاية منها ،الأّن الوزن املئوي ظهر من )50( %فما فوق 
وممتعة  م�سحكة  تكون  واأن   ، املف�سلة  الدرامية  ال�سخ�سية  مثل  يكون  اأن  يتمنى  التلميذ  ووجدت 
ومالب�سها جميلة ذات األوان زاهية غريبة ال�سكل ، وقريبة من اأفعال اأبيه اأو اأمه اأو معلميِه ،وف�سل 
املغامرة  باأدوار  امل�سرح، وتقوم  الن�ساط واحلركة وتلعب وتغني معه  على خ�سبة  اأن تكون �سديدة 
واخليال، وقوية و�سجاعة، واأن تكون البطلة وتغني ب�سوت جميل ويفهم ما تقولُه دائما ، واأاّل يخاف 
منها ،وطيبة  وذكية وغري ثرثارة واأجمل اجلميع . وكان اأعلى وزن مئوي للفقرة التي تن�ص على اأن 
تكون ال�سخ�سية الدرامية اأجمل اجلميع ومن كل ال�سخ�سيات االأخرى . اإّن هذا ي�سري اىل ان الطفل 

يتاأثر باملظهر اخلارجي لل�سخ�سية الدرامية قبل الفعل واحلدث وطبيعتها .
  اأما نتائج فقرات ال�سخ�سية الدرامية غري املف�سلة فقد وجد اأّن الفقرات ) 4، 5 ، 12 ،17 ،19 ، 
20 ، 30 ( مل تتحقق  ، الأّن الوزن املئوي فيها اقل من )50( % فيف�سل التلميذ اأن تكون قريبة من 
اأفعال اأبيه واأمه ،واأن تكون البطلة يف العر�ص ، وان ال�سخ�سية الدرامية غري املف�سلة ال متثل له 
�سيئًا وال يتمنى اأن يكون مثلها واأنها مل تكن ممتعة وم�سحكة ومالب�سها غري جميلة وال تلعب وتلهو 
معه ،و�سوتها مل يكن جميال ون�سائحها كثرية ومل ُيده�ص عند النظر اإليها ويخاف منها وال يفهم 
ما تقوله وغري ذكية ، ووجد اأن اأعلى وزن مئوي كان )5،86%( يف الفقرة )26( التي تن�ص على اأن  

ال�سخ�سية الدرامية غري مف�سلة الأنها اأقبح اجلميع . 
   من املالحظ اأّن لل�سكل اخلارجي لل�سخ�سية الدرامية امل�سرحية يف م�سرح الطفل  دورًا كبريًا يف 
تف�سيلها وجعلها اأح�سن واأجمل واقرب اىل التلميذ ،ومن ثم ياأتي الفعل الذي تقوم ال�سخ�سية به 
من ناحية ال�سر واخلري ومن ناحية كونها �سخ�سية اإن�سانية اأو حيوانية اأو فنتازية. ويرجع ذلك لكون 

الطفل يتاأثر اواًل عن طريق حا�سة الب�سر ب�سورة �سريعة .         
3:- نتائج الفروق مابني الذكور واالإناث ،ومابني مرحلة �سن التخيل  و مرحلة �سن البطولة . 

 �ستتم معرفة نتائج الفروق مابني راأي الذكور واالإناث وراأي مرحلة �سن التخيل ومرحلة �سن البطولة 
يف ال�سخ�سية الدرامية املف�سلة وغري املف�سلة. وكانت النتائج كاالآتي :
 1- الفرق مابني راأي الذكور واالإناث يف ال�سخ�سية الدرامية املف�سلة:

  ا�ستخدمت الباحثة قانون مربع كاآي ال�ستخرج الفرق، وو�سعت فر�سيتني هما :                                - 
H0 = تطابق راأي الذكور مع االإناث

H1 = عدم تطابق راأي الذكور مع االإناث -
وو�سعت القيم التي ح�سلت عليها الباحثة يف اجلدول االآتي:
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اجلدول  - 2  -
الفرق بني راأي الذكور واالإناث يف ال�سخ�سية الدرامية املف�سلة

اجلنس/

الشخصية
اجملموعحيادية طيبة شريرةقبيحة جميلةفنتازيةحيوانية آدمية

 ذكور:

E1

53
4,45

77
4,51

19
7,25

15
2,31

7
9,11

15
16,18

34
78,31

7
10,12

227

إناث:

E2

37
6,44

25
5,50

32
2,25

47
7,30

15
90,10

21
84,17

29
22,31

17
89,11

223

90102516222366324450اجملموع

ت�ساوي 1،14 عند  والقيمة اجلدولية مب�ستوى داللة %5   ، ت�ساوي = 57،57  املح�سوبة  القيمة  اإّن   
درجة حرية 7. والقيمة اجلدولية مب�ستوى داللة 1% ت�ساوي 5، 18عند درجة حرية 7. ومبا اأّن القيمة 
املح�سوبة اأكرب من القيمة اجلدولية يف حالة م�ستوى الداللة 5%   و 1%  فاإننا نرف�ص H0  ونقبل 
H1  ، اأي عدم تطابق راأي الذكور مع االإناث يف تف�سيلهم لل�سخ�سية الدرامية امل�سرحية يف م�سرح 
الطفل. ومن املالحظ اأّن اأكرث الذكور واالإناث يف�سلون اأن تكون ال�سخ�سية الدرامية  يف طبيعتها 
وال�سخ�سية  الذكور،  اأكرث من  االإناث  فتف�سلها  الفنتازية  ال�سخ�سية  اأما   . وطيبة  حيوانية جميلة 

االآدمية يف�سلها الذكور اأكرث من االإناث ،على عك�ص ال�سخ�سية  اجلميلة.
2- نتائج الفرق مابني راأي الذكور واالإناث يف ال�سخ�سية الدرامية غري املف�سلة 

   و�سعت فر�سيتان : - تطابق راأي الذكور مع االإناث .
                             - عدم تطابق راأي الذكور مع االإناث .

وو�سعت نتائج القيم يف اجلدول االآتي :
اجلدول -  3 -

الفرق بني راأي الذكور واالإناث يف ال�سخ�سية الدرامية غري املف�سلة

/ جلنس ا
الشخصية

اجملموعحيادية طيبة شريرةقبيحة جميلةفنتازيةحيوانية آدمية

 ذكور:

E1

12

08,9

7

07,8

14

63,15

15

14,16

41

88,43

97

82,93

18

16,19

23

18,21

227

إناث:

E2

6

92,8

9

92 ,7  

17

36,15

17

85,15

46

11,43

89

17,92

20

83,18

19

81,20

223

18163132871863842450اجملموع
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       اإّن القيمة املح�سوبة = 3،1 ،والقيمة اجلدولية مب�ستوى داللة 5% ت�ساوي 1، 14عند درجة حرية 
7 . والقيمة اجلدولية مب�ستوى داللة 1% ت�ساوي 5، 18عند درجة حرية 7. مبا اأّن القيمة املح�سوبة 
اأقل من القيمة اجلدولية يف حالتي م�ستوى داللة 5% و 1% ،اأي اإننا نقبل الفر�سية  H0اأي اإن هناك 
تطابقًا بني راأي الذكور واالإناث يف ال�سخ�سية الدرامية غري املف�سلة . من املالحظ اأّن التلميذ ال 
يف�سل ال�سخ�سية قبيحة ال�سكل و�سريرة الفعل ، ويف�سلها اأن تكون حيادية ب�سيطة وطيبة ، اإن�سانية 

اأو حيوانية . 
الدرامية  ال�سخ�سية  يف  البطولة  �سن  مرحلة  وراأي  التخيل  �سن  مرحلة  راأي  مابني  الفرق   -3

املف�سلة:
 H0 =  و�سعت فر�سيتان : - تطابق راأي مرحلة �سن التخيل مع مرحلة �سن البطولة
H1= عدم تطابق راأي مرحلة �سن التخيل مع مرحلة �سن البطولة -                          

وو�سعت نتائج القيم يف اجلدول االآتي :-
اجلدول-  4 -

نتائج الفرق بني راأي مرحلة �سن التخيل ومرحلة �سن البطولة يف ال�سخ�سيات الدرامية املف�سلة 

/ جلنس ا
الشخصية

اجملموعحيادية طيبة شريرةقبيحة جميلةفنتازيةحيوانية آدمية

 سن
التخيل

E1

35

72,30

27

3,27

17

18

24

3,23

13

9,15

12

7,14

98

4,18

30

3,44

256

 سن
البطولة

E2

19

28,23

21

6,20

15

7,13

17

6,17

15

12

14

2,11

45

6,61

48

6,33

194

54483241282614378450اجملموع

       ان القيمة املح�سوبة = 12، 22 ،والقيمة اجلدولية مب�ستوى داللة 5% ت�ساوي  1، 14عند درجة 
القيمة  اأّن  7،  ومبا  ت�ساوي 5،18عند درجة حرية  .والقيمة اجلدولية مب�ستوى داللة %1   7 حرية 
الفر�سية  نرف�ص  فاإننا    %1 و   %5 الداللة  م�ستوى  حالتي  القيمة اجلدولية يف  من  اأكرب  املح�سوبة 
االأوىل H0  ، نقبل H1  اأي اإن هناك عدم تطابق بني راأي �سن التخيل ، وراأي �سن البطولة يف 
ال�سخ�سية الدرامية املف�سلة ،الأّن لكل مرحلة عمرية رغباتها وميولها نحو �سيء معني ، ففي مرحلة 
�سن التخيل يف�سل الطفل ال�سخ�سية الدرامية اأن تكون م�سحكة وممتعة وتغني وترق�ص اأكرث مما 
تتكلم ،فهو يبذل جهدًا كبريا لكي ال تتعار�ص رغباته مع املجتمع الذي يعي�ص معه ، وميكن ا�ستغالل 
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هذه املرحلة يف غر�ص القيم الرتبوية وتن�سئة الطفل تن�سئة اجتماعية �سليمة .اأما يف مرحلة �سن 
البطولة فيعي�ص الطفل بني احلقيقة واخليال ، فهو يف�سل ال�سخ�سيات اخليالية الغريبة واجلميلة 
يف الوقت نف�سه ، ويحب البطل ان يهزم االأعداء ،و دائما ت�ستهويه ال�سخ�سيات الدرامية ال�سجاعة 

احلقيقية اأو اخليالية ،ومييل اأي�سا اىل املغامرات الهزلية وامل�سحكة . 
-4 الفرق مابني راأي مرحلة �سن التخيل وراأي مرحلة �سن البطولة يف  ال�سخ�سية  الدرامية غري 

املف�سلة:
 H0 =  و�سعت فر�سيتان : - تطابق راأي مرحلة �سن التخيل مع مرحلة �سن البطولة

    H1= عدم تطابق راأي مرحلة �سن التخيل مع مرحلة �سن البطولة -                          
وو�سعت نتائج القيم يف اجلدول االآتي :  

اجلدول -  5 -
الفرق بني راأي مرحلة �سن التخيل ومرحلة �سن البطولة يف ال�سخ�سية الدرامية غري املف�سلة

/ جلنس ا
الشخصية

اجملموعحيادية طيبة شريرةقبيحة جميلةفنتازيةحيوانية آدمية

 سن
التخيل

E1

23

25

11

15

37

8,31

13

9,15

75

7,63

65

5,62

9

6,13

23

27

256

 سن
البطولة

E2

21 

18

17 

12

19 

24

15 

12

37 

2,48

45 

4,47

15 

3,10

25 

69,20

194

442856281121102448450اجملموع

      اإّن القيمة املح�سوبة = 41،16.والقيمة اجلدولية مب�ستوى داللة 5% ت�ساوي   1 ، 14  عند درجة 
القيمة  اأّن  ومبا   .7 حرية  درجة  18عند   ،5 ت�ساوي   %1 داللة  مب�ستوى  اجلدولية  7.والقيمة  حرية 
 H0 املح�سوبة اأكرب من القيمة اجلدولية يف حالة م�ستوى الداللة 5% فاإننا نرف�ص الفر�سية االأوىل
، ونقبل الفر�سية الثانية H1 ،اأي عدم تطابق راأي الذكور مع االإناث يف ال�سخ�سية الدرامية غري 
املف�سلة . ومبا اأّن القيمة املح�سوبة اأقل من القيمة اجلدولية يف حالة م�ستوى الداللة 1% فاإننا نقبل 
الفر�سية االوىل H0 ، اأي اإن هناك تطابقًا يف عدم تف�سيلهم لل�سخ�سية الدرامية بني �سن التخيل 

و�سن البطولة . 
            من املالحظ اأّن التالميذ يف مرحلة �سن التخيل  يف�سلون ال�سخ�سية الدرامية اأن تكون غري 
قبيحة اأكرث من مرحلة �سن البطولة ، وقد يعود ال�سبب اىل كون  اأطفال مرحلة التخيل ينجذبون 
نحو املناظر الزاهية واالأ�سياء امللونة ويفرحون عند النظر اإليها ، اأما يف مرحلة �سن البطولة فاإن 
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�سا�سات  على  يعر�ص  ما  اأو يف  ال�سارع  �سواء يف  مناظر،  فيها من  وما  بالبيئة اخلارجية  تاأثرهم  
التلفاز،يكون اأكرثتاأثريًا من طفل مرحلة �سن التخيل .

           اأما ال�سخ�سيات ال�سريرة فقد وجد اأّن �سن التخيل ال يف�سلها اأكرث من �سن البطولة ، وقد 
ال  تقريبًا  نف�سها  الن�سبة  .واإّن   القبيحة  لل�سخ�سية  تف�سيلهم  عدم  اىل  ذكر،  ،كما  ال�سبب  يرجع 
ل  ال�سخ�سيات االآدمية من املرحلتني ،وكثريا منهم ال يف�سلون ال�سخ�سيات الفنتازية مليلهم  تف�سّ
اىل الواقع ،فهي عملية �سراع حتدث يف داخل عامل الطفل وحماولة الدخول نحو عامل الكبار، لكن 
اخليال موجود دائما يف كل املراحل ، واإن قلياًل منهم ال يف�سلون ال�سخ�سيات اجلميلة واحليادية 
واحليوانية واجلميلة والطيبة ، الأّن ن�سبة  8،40% ظهر اأنهم يعانون ال�سلوك  العدواين ، ويف�سلون 

ال�سخ�سيات العنيفة واملتحدية والقوية  . 

    ثانيًا :- اال�ستنتاجات :- 
  يف �سوء ما اأ�سفرعنه البحث من  نتائج تو�سلت الباحثة اىل اال�ستنتاجات االآتية : 

1.اإّن ال�سخ�سيات الدرامية املف�سلة وغري املف�سلة يف عرو�ص م�سرح الطفل لها تاأثري كبري ووا�سح 
يف نف�سية الطفل ، فهو يحاكيها ويقلدها ويراقب كل التفا�سيل التي تقوم بها.

2.اإّن تلميذ املرحلة االبتدائية يتاأثر باملظهر اخلارجي لل�سخ�سية الدرامية املف�سلة اأو غري املف�سلة 
، ب�سورة �سريعة بو�ساطة حا�سة الب�سر وذلك قبل اأن يتاأثر بالفعل اأو امل�سمون الذي تقوم به.واإن 

هذا يوحد مرحلة ) �سن التخيل ( مع مرحلة ) �سن البطولة (.
ا�ستجابة  حتدث  ،فهي  والرتفيه  واالإقناع  للتعليم  و�سيلة  خري  املف�سلة  الدرامية  ال�سخ�سية  3.اإّن 

�سريعة للمتلقي ال�سغري.
4.حتدث ال�سخ�سيات الدرامية املف�سلة ،ال�سريرة والقبيحة ، تاأثريًا كبريًا يف نف�سية التلميذ اإذا مل 

يراِع  الكاتب واملوؤلف �سياغتها وتوازنها مع باقي ال�سخ�سيات.
توؤثر كثريًا يف نف�سية وخيال  البعيدة عن واقع الطفل الذي يعي�سه ال  5.اإّن ال�سخ�سيات الدرامية 

وتفكري التلميذ ال�سغري. 
6.اإّن وجود ال�سخ�سيات احليوانية اأمٌر مهم يف العر�ص امل�سرحي لالأوالد والبنات ،فاإّن ذلك ي�ساعد 

على زيادة معلوماتهم وخربتهم احلياتية .
ل اأن تكون حيوانية جميلة  7.من املهم التنويع بني ال�سخ�سيات الدرامية على خ�سبة امل�سرح ،واملف�سّ

وطيبة ترق�ص وتغني اأكرث مما تتكلم.
8.مراعاة تقدمي ال�سخ�سيات الطيبة للمرحلتني العمريتني حلياة التلميذ، وعلى العك�ص من ذلك 
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جتنب تقدمي ال�سر با�ستمرار وامل�ساهد العنيفة التي قد جتعل التلميذ  عدوانيًا يف امل�ستقبل .
9.التالميذ ذوو امليول العدوانية متكن معاجلتهم عن طريق عر�ص  امل�سرحيات ذات ال�سخ�سيات 
الطيبة واجلميلة ،التي ينت�سر اخلري فيها  دائما ،وعر�ص امل�سرحيات اخليالية العلمية التي تكون 
فيها املغامرة وا�سحة املعامل و با�ستمرار ،ويقومون بتمثيل االأدوار باأنف�سهم باإ�سراف معلم اأو معلمة 

اأو م�سرف ، فاإّن ذلك �سيقلل من ميولهم و�سلوكهم العدواين .
10.اإّن لالآباء واالأمهات  تاأثريًا كبريًا يف عقلية الطفل ، فلهم الدور الكبري يف جعل الطفل �سليما 
عقليًا ونف�سيًا ،كما اأنَّ لهم الدور الكبري يف اإحباط وف�سل الطفل ، فهم الراعون  وهم املحطمون 

مليول ورغبات  الطفل.
متعاونًا  �سليمًا  جياًل  ين�سئ  الفنية   بالن�ساطات  ويهتم  تالميذ  يحب  الذي  الذكي  املعلم  11.اإّن 

واجتماعيًا ،على عك�ص  املعلم الذي ي�ستخدم العنف و�سيلة للتعليم .
12.يعاين اأطفال املرحلة االبتدائية كبتًا ظاهرًا يف �سلوكهم وت�سرفاتهم نتيجة ال�سغوط اخلارجية 

و الظروف ال�سيا�سية ال�سيئة  التي مرت بالبلد .
13.اإّن الذهاب اىل امل�سرح ب�سورة م�ستمرة يف حياة طفل االبتدائية له تاأثري يف  عالقاته االجتماعية 

واأ�سلوبه يف التعامل مع االآخرين وثقافته املتوا�سعة.

     ثالثًا :- التو�سيات 
    يف �سوء النتائج واال�ستنتاجات التي تو�سلت اإليها الباحثة فاإّنها تو�سي باالآتي:- 

1-و�سع خطة من�سقة بني وزارة الرتبية )الن�ساطات الفنية والال�سفية ( ودائرة ال�سينما وامل�سرح 
لتوا�سل التالميذ مع  امل�سرح ب�سورة م�ستمرة والتوا�سل مع العرو�ص املقدمة يف املهرجانات التي 

حتاكي وتخاطب تلميذ املرحلة االبتدائية .
2-الرتكيز على ال�سخ�سيات املف�سلة لدى تالميذ املرحلة االبتدائية واالهتمام بها من قبل ّكتاب 

م�سرح الطفل يف العراق،الأّنها �سخ�سيات حمببة وفعالة وموؤثرة .
3-تدري�ص مادة م�سرح الطفل يف معاهد املعلمات واجلامعات وذلك لزيادة ثقافة املعلم ومدراء 

املدار�ص واإعالمهم  باأّن م�سرح الطفل من اأهم الو�سائل التعليمية التي حتاكي عقل التلميذ.         
4-على دائرة ال�سينما وامل�سرح مراعاة تقدمي عرو�سها خالل الدوام الر�سمي للتلميذ بعيدًا عن 

العطل الر�سمية االأ�سبوعية والعطل الف�سلية .
منهاج  عن   م�سوؤولة  لتكون  الرتبية  وزارة  يف  الطفل  م�سرح  مبجال  متخ�س�سة  جلنة  5-ت�سكيل 
م�سرح الطفل وتقدميِه للمعلمني والرتبويني واالإر�ساديني لتعريفهم  بوظائف  م�سرح الطفل واأهميته 
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للتالميذ و اأهدافِه.
6-اإجراء جل�سات مناق�سة مفتوحة مع جمهور االأطفال بعد العرو�ص مب�ساركة الفنانني امل�ساركني 

واملعلمني امل�سرفني لقيا�ص م�ستوى التلقي ، وتنمية الذائقة امل�سرحية والفنية جلمهور االأطفال .

    رابعًا:- املقرتحات 
    تـقـتـرح الـبـاحـثـة مـا يـاأتـي :-

1-اإجراء درا�سة مماثلة لل�سخ�سيات الدرامية املف�سلة ملراحل عمرية اأخرى مثل املرحلة املتو�سطة 
واملرحلة االإعدادية .

املرحلة  تالميذ  لدى  املتحركة  الر�سوم  يف  املف�سلة  الدرامية  لل�سخ�سيات  درا�سة  2-اإجراء 
االبتدائية.

 امل�سادر واملراجع :- 
- ابو �سنب ،عادل.ادوات الو�سول اىل االطفال.جملة املعرفة ال�سورية ، العدد 214 ،ثقافة االطفال ، 2006 .

- البياتي ،عبد اجلبار توفيق وزكريا اثنا�سيو�ص.االح�ساء الو�سفي اال�ستداليل يف الرتبية وعلم النف�ص.  مطبعة 
الثقافة العاملية ، بغداد ، 1984 .

 ، ال�ساحرة ) درا�سة يف ادب االطفال (.من�سورات احتاد الكتاب العرب ، دب  - جعفر ،عبد الرزاق .احلكاية 
دت.

- ر�سوان ، حممد حممود واحمد جنيب .ادب االطفال مبادوؤه ومقوماته اال�سا�سية .دار املعارف ،ج1 ،  م�سر ، 
د ت .

- طاهر،طاهرة داخل .ق�سة الطفل يف العراق الن�ساأة والتطور.مطبعة دار ال�سوؤون الثقافية ،ط1 ،    بغداد ، 
. 2004

-عبد الهادي ،نبيل .الفن واملو�سيقى والدراما يف تربية الطفل. دب ، 2001 .
-الين ، فروري�ص فون دير.احلكاية اخلرافية .ت:نبيلة ابراهيم، مكتبة النه�سة ، بغداد ، دت .

-مرعي ،ح�سن .امل�سرح املدر�سي .الطبعة االخرية ، بريوت ، 2002 .
-    الهيتي ، هادي نعمان .ادب االطفال فل�سفته وفنونه وو�سائطه .دار احلرية للطباعة ، بغداد،1978 .-    وارد 

، ونفريد .م�سرح االطفال . د ب ، 1986 .
www.alwazer.  2008  ، الطفل  عقلية  على  ال�سريرة  ال�سخ�سية  تاأثري   ،  ______  -

.      com
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حلق -1-
ا�ستمارة ا�ستطالع 

معلومات عامة عن التلميذ 
التاأريخ:       1-7 / 2008/12                                       الوقت :

ا�سم املدر�سة: ......................................................    اجلن�ص : 
ا�سم التلميذ :..........................................  العمــــر:        ال�سف:

عنوان ال�سكن :..................................... .
عدد اأفراد االأ�سرة    ترتيبه بني اإخوانه 

 هل االأب على قيد احلــــــياة : نعم     كال 
هل االأم على قيد احلــــــياة  : نعم          كال 

التح�سيل الدرا�سي لالأبوين :اأمي -  يقراأويكتب –  ابتدائي-  ثانوي – جامعي   –  عليا 
                          االأب  :                      
                          االأم   :                      

حالة التلميذ ال�سحية : جيدة  ي�سكو من مر�ص  يعاين عوقا ج�سديًا
حالة التلميذ النف�سية : جيدة  ي�سكو من مر�ص نف�سي 

هل التلميذ كثري الغياب : نعم   كال 
هل يظهر التلميذ �سلوكًا عدوانيًا : نعم    كال 

  ) علمًا ان بع�ص املعلومات توؤخذ من املعلمني واملعلمات (
ا�سم العر�ص :                                      مدة العر�ص:

مكان العر�ص :                                   ا�سم ال�سخ�سية املف�سلة :

 ملاذا تفضل هذا النمط من الشخصيةت
 الدرامية

ً  المتثل ليقليالًكثيرا
 شيئاً

ألني أمتنى أن أكون مثلها-1

 ألني  أجدها مضحكة وممتعة-2

ألن  مالبسها وألوانها جميلة-3

      ألن أفعالها تشبه أفعال أبي-4

ألن أفعالها تشبه أفعال أمي-5

ألن أفعالها تشبه أفعال معلمي-6
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 ألنها متتلك الصفات األخالقية اجليدة-7

ألنها شديدة النشاط واحليوية-8

ألنها تشبه شخصية كارتونية-9

ألنها تقوم بأدوار املغامرة اخليالية-10

ألنها قريبة من الواقع-11

ألنها الشخصية البطلة في املسرحية-12

ألنها تغني وصوتها جميل-13

  ألني افهم ماتقوله لنا-14

ألنها قوية وشجاعة-15

ألنها تقوم بأدوار شريرة مشوقة-16

ألنها ال متثل لي شيئاً-17

ألني أفعل ما تفعله ) أقلدها (-18

ألنها تفعل ما أفعله-19

ألنها كثيرة النصائح-20

ألنها تلعب وتلهو وتغني معي-21

ألني  اندهش عند النظر اليها-22

ألنها غريبة الشكل ولكن جميلة-23

ألنها أمينة  وتساعد اجلميع-24

الني لم اخف منها-25

ألنها  أجمل اجلميع-26

 ألنها شخصية ذكية-27

28-ً ألنها  ثرثارة وغبية جدا

ألنها تصرخ كثيرا ولكنها مضحكة-29

ألنها  شخصية هادئة وحيادية-30
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ا�سم ال�سخ�سية غري املف�سلة :- 
ًملاذا لم تفضل هذه الشخصية الدراميةت المتثل لي شيئاًقليالًكثيرا

1 ألني أمتنى أن أكون مثلها-

2  ألني لم أجدها مضحكة وممتعة-
3 ألن  مالبسها وألوانها غير جميلة-

4       ألن أفعالها تشبه أفعال أبي-

5 ألن أفعالها تشبه أفعال أمي-

6 ألن أفعالها تشبه أفعال معلمي-

7 ألنها متتلك صفات أخالقية جيدة-

8 ألنها لم تكن شديدة النشاط واحليوية-

9 ألنها لم تكن تشبه شخصيةكارتونية-

1 0 ألنها  التقوم بأدوار املغامرة اخليالية-

1 1 ألنهالم تكن قريبة من الواقع-

1 2 ألنها  لم تعجبك الشخصية البطلة في املسرحية-

1 3 ألنهالم تغِن وصوتهاغير جميل-

1 4   ألني لم أفهم ماتقوله لنا-
1 5 ألنها ليست قوية وشجاعة-

1 6 ألنها لم تقوم بأدوار شريرة مشوقة-

1 7 ألنها ال متثل لي شيئاً-

1 8 ألني ال أفعل ما تفعله ) أقلدها (-

1 9 ألنها تفعل ما أفعله-

2 0 ألنها كثيرة النصائح-

2 1 ألنها ال تلعب والتلهو والتغني معي-

2 2 ألني ال اندهش عند النظر اليها-

2 3  ألنها غريبة الشكل-
2 4 ألنها غير أمينة والتساعد األصدقاء-

2 5 ألني أخاف منها-

2 6 ألنها أقبح اجلميع-

2 7  ألنها شخصية غير ذكية-
2 8 ألنها ثرثارة وتصرخ بصوت عاٍل-

2 9 ألنها شريرة-

3 0 ألنها هادئة وخيرة-
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