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داخل جمهورية مصر العربية 75 جنيًها مصرًيا
خارج جمهورية مصر العربية 40 دوالرًا أمريكًيا 
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   تقوم املجلة بنشر البحوث والدراسات ومراجعات 

الكتب والتقارير والترجمات وفًقا للقواعد اآلتية:

قواعد النشر 

 يعتمد النشر على رأي اثنني من املحكمني املتخصصني 

يف حتديد صالحية املادة للنشر.

 أال يكون البحث قد سبق نشره يف أي مجلة علمية 

محكمة أو مؤمتًرا علمًيا.

 ال يقل البحث عن خمسة آالف كلمة وال يزيد عن عشرة 

آالف كلمة ... ويف حالة الزيادة يتحمل الباحث فروق 

تكلفة النشر.

 يجب أال يزيد عنوان البحث –الرئيسي والفرعي- عن 

20 كلمة.

 يرسل مع كل بحث ملخص باللغة العربية وآخر باللغة 

االجنليزية ال يزيد عن 250 كلمة.

 يزود الباحث املجلة بثالث نسخ من البحث مطبوعة 

بالكمبيوتر .... ونسخة على  C D، على أن يكتب اسم 

الباحث وعنوان بحثه على غالف مستقل ويشار إلى 

املراجع والهوامش يف املنت بأرقام وترد قائمتها يف نهاية 

البحث ال يف أسفل الصفحة.

 ال ترد األبحاث املنشورة إلى أصحابها .... وحتتفظ 

املجلة بكافة حقوق النشر، ويلزم احلصول على موافقة 

كتابية قبل إعادة نشر مادة نشرت فيها.

 تنشر األبحاث بأسبقية قبولها للنشر .

 ترد األبحاث التي ال تقبل النشر ألصحابها.

  جميع اآلراء الواردة يف املجلة تعبر عن رأي صاحبها وال تعبر عن رأي املجلة 

الهيئة العلمية
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مقدمة:

كان الســالم -ولم يزل- حلًما للبشــرية منذ عصور عديدة، فقد عانت البشــرية كثيًرا من ويالت 
الحــروب والصراعــات والعنــف واإلرهــاب، لدرجــة أن الســالم يــكاد يشــكل اســتثناًء فــي مواجهــة قاعــدة 
الصــراع والحرب-وخاصــة فــي الوقــت الحالــي-؛ إذ نشــهد تزايــًدا ملحوًظــا فــي معــدالت الصراعــات 
والعنــف بجميــع أشــكاله علــى الرغــم مــن تطــور الوعــي بوحــدة المصيــر اإلنســاني وبأهميــة الســلم 

كفــرض مــن فــروض التنميــة والرخــاء.
ويعتبــر مســرح الطفــل مــن أهــم الوســائط التربويــة التــي تدعــم الثقافــات والقيــم اإليجابيــة وتقديــم 
النمــوذج اإليجابــي للطفــل، إضافــة  إلــى الجانــب الترفيهــي الهــادف الــذي يســاعد علــى إمتــاع الطفــل، 
وتمثيــل ثقافــة بيئتــه وقيمهــا وأعرافهــا. ويعــد النــص المســرحي فــي مســرح الطفــل ومــا يتضمنــه مــن 
بهــار مــن أهــم المصــادر التــي يلجــأ إليهــا المؤلفــون فــي مســرح الطفــل، لمــا تتســم بــه  عناصــر إبــداع واإ
مــن خلــق عالــم مثيــر يعيــش معــه الطفــل ويســتمتع بــه ويتفاعــل معــه ويكتســب القيــم والمعــارف ومــن 
بينهــا ثقافــة الســالم، أيًضــا، يســاعد النــص المســرحي بمســرح الطفــل علــى إثــارة خيــال الطفــل والــذي 
يتشــكل بدرجــة كبيــرة مــن خــالل تعاملــه مــع العــرض المســرحي وتوحــده مــع أبطالهــا ذوى الســمات 

 )Bamford, 2015, p38( .اإليجابيــة المرتبطــة بثقافــة الســالم فــي المجتمــع

أهمية الدراسة: 
تنبع أهمية الدراسة من: 

أهميــة الكشــف عــن الــدور الــذى يمكــن أن يقــوم بــه مســرح الطفــل فــي تدعيــم مفاهيــم ثقافــة - 
الســالم للطفــل العربــي والمســاهمة فــي بنــاء نشــئ قــادر علــى ان يــدرك خصوصيــات اآلخــر.

إلقاء الضوء على مفاهيم ثقافة السالم في مسرح الطفل العربي.- 
تناولهــا لثقافــة الســالم للطفــل العربــي فــي ظــل التحديــات التــي يعيــش فيهــا معظــم اطفــال - 

الــدول العربيــة االن.

مشكلة الدراسة: 
تمثــل عمليــة بنــاء ثقافــة الســالم بيــن األطفــال مهمــة تعدديــة تتطلــب تعــاون العديــد مــن المســتويات 
والقطاعــات, فتطبيــق ثقافــة الســالم بيــن األطفــال يتــم مــن خــالل كل أنــواع التعليــم الرســمي وغيــر 
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الرســمي, فضــاًل عــن توظيــف وســائل جديــدة تضمــن غــرس مفاهيــم الحفــاظ علــى الســالم وفــض 
النزاعــات ســلمًيا لــدى األطفــال الصغــار، ويعتبــر مســرح الطفــل فــي معنــاه الواســع ومحتــواه الثقافــي 
والتربــوي أحــد وســائل الحــوار الثقافــي التــي يمكــن اســتغاللها فــي مشــروع نشــر ثقافــة الســالم بيــن 
األطفــال, ألن مســرح الطفــل يخاطــب جميــع شــرائح األطفــال علــى اختــالف أعمارهــم ومســتوياتهم 

)Pankratz, 2012, p149( االجتماعية واالقتصادية والثقافية.  
ومــن خــالل ادراك الباحــث للخطــر الــذى يتعــرض لــه أطفالنــا فــي الوقــت الراهــن مــن واقــع معــاش 
يســيطر عليــه الكثيــر مــن الحــروب والصراعــات، لــذا أصبــح البحــث عــن ثقافــة الســالم وترســيخ 

عناصرهــا فــي مســرحهم أمــًرا ضرورًيــا. 
ومــن هنــا يمكــن تحديــد مشــكلة الدراســة فــي محاولــة التعــرف علــى ثقافــة الســالم فــي نصــوص 

مســرح الطفــل العربــي؟

أهداف الدراسة: 
معرفة الدور الذى يقوم به مسرح الطفل في نشر ثقافة السالم من خالل:

 معرفــة األبعــاد الخاصــة بثقافــة الســالم والتــي تركــز عليهــا النصــوص المســرحية وتعمــل - 
علــى نشــرها بيــن االطفــال. 

التعــرف علــى االتجاهــات الفنيــة المعالجــة لفكــرة ثقافــة الســالم المقدمــة فــي نصــوص مســرح - 
الطفل.

معرفة عناصر ثقافة السالم المقدمة في النصوص المسرحية بمسرح الطفل.- 
التعرف على الثقافات األخرى المقدمة في نصوص مسرح الطفل بجانب ثقافة السالم.- 

تساؤالت الدراسة:
ما السمات اإليجابية للشخصية الرئيسية المعبرة عن ثقافة السالم؟- 
ما نوع ثقافة السالم في نصوص مسرح الطفل؟- 
كيفية عرض ثقافة السالم في النصوص المسرحية لمسرح الطفل؟- 
ما أهم الثقافات األخرى المقدمة في نصوص مسرح الطفل بجانب ثقافة السالم؟- 
ما االتجاهات الفنية المعالجة لفكرة ثقافة السالم المقدمة في نصوص مسرح الطفل؟- 
ما عناصر ثقافة السالم المقدمة في النصوص المسرحية بمسرح الطفل؟- 

نوع الدراسة ومنهجها:
تنتمــي هــذه الدراســة إلــى الدراســات الوصفيــة التــي تســتهدف التعــرف علــى مفاهيــم ثقافــة الســالم 
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الباحــث علــى المنهــج الوصفــي وأســلوب تحليــل  فــي نصــوص مســرح الطفــل العربــي، واعتمــد 
المضمــون، وذلــك لتحليــل عينــة مــن نصــوص مســرح الطفــل العربــي للتعــرف علــى أهــم مفاهيــم ثقافــة 

الســالم فــي تلــك النصــوص. 

الدراسات السابقة
)Yusuf, H. O. 2016( بعنــوان: تعزيــز ثقافــة الســام والتعايــش والتســامح باســتخدام . 1

النصــوص المســرحية المقدمــة بمســرح الطفــل: دراســة وصفيــة. 
هدفــت الدراســة إلــى وصــف أثــر توظيــف النصــوص المســرحية بمســرح الطفــل علــى تعزيــز 
ثقافــة الســالم والتســامح والتعايــش بيــن األطفــال, واســتخدم البحــث المنهــج التجريبــي، وتكونــت 
عينــة البحــث مــن )82( طفــل وطفلــة بأحــد مــدارس التعليــم التمهيــدي بأحــد المــدارس الحكوميــة فــي 
الفلبيــن. شــارك األطفــال فــي أنشــطة مســرحية ســواء بــاألداء أو المشــاهدة مــرة واحــدة أســبوعًيا علــى 
مــدى 8 أســابيع, مــع تطبيــق األدوات علــى أفــراد العينــة، وتــم تجميــع البيانــات باســتخدام األدوات 
اآلتيــة: اختبــار نمــو ثقافــة الســالم للطفــل، مالحظــة تفاعــالت األطفــال مــع العــروض المســرحية، 
المقابلــة شــبه البنائيــة مــع المتخصصيــن فــي مجــال نصــوص مســرح الطفــل، وأســفرت التحليــالت 
عــن النتائــج اآلتيــة:- ظهــور فــروق ذات داللــة إحصائيــة )عنــد مســتوى 0,01( بيــن األطفــال خــالل 

التطبيقيــن القبلــي والبعــدي الختبــار نمــو ثقافــة الســالم لألطفــال لصالــح التطبيــق البعــدي.
دراســة: صابــر محمــد أحمــد: )2016م( بعنــوان » المضاميــن المقدمــة عبــر موقــع اليوتيــوب . 2

وعالقتهــا بنشــر ثقافــة الســالم لــدى المراهقيــن«.
هدفت الدراسة إلى التعرف على الموضوعات التي ركزت عليها مقاطع الفيديو حول مضامين 
ثقافــة الســالم، وتعــد هــذه الدراســة مــن الدراســات الوصفيــة التــي اســتخدمت منهــج المســح اإلعالمــي 
بشــقيه التحليلــي والميدانــي، وتمثلــت عينــة الدراســة فــي عينــة عمديــة مــن المراهقيــن المصرييــن مــن 
مســتخدمي موقــع اليوتيــوب قوامهــا )400مفــردة( مــن جامعتــي )عيــن شــمس- 6أكتوبــر(، وتمثلــت 
ادوات الدراســة فــي صحيفــة تحليــل المضمــون، وصحيفــة االســتبيان، وكانــت اهــم نتائــج الدراســة مــا 
يلــى: - توجــد عالقــة ارتباطيــة بيــن درجــة متابعــة المبحوثيــن لمقاطــع الفيديــو علــى موقــع اليوتيــوب 
ومقيــاس اتجاهاتهــم نحــو مضاميــن ثقافــة الســالم )نبــذ العنــف - التســامح- التعايــش الســلمي مــع 
اآلخــر، - توجــد فــروق دالــة إحصائًيــا بيــن المبحوثيــن علــى مقيــاس اتجاهاتهــم نحــو مضاميــن ثقافــة 
الســالم وفًقــا للمتغيــرات الديموغرافيــة: )النــوع- نوعيــة التعليــم- المســتوى االجتماعــى واالقتصــادى(.

ــي . 3 ــل ف ــف النصــوص المســرحية بمســرح الطف ــوان: توظي Acquah, F. )2016م(. بعن

تعزيــز ثقافــة الســام فــي تركيــا: دراســة حالــة. 
هدفــت دراســة الحالــة التــي تعــد جــزء مــن مشــروع بحثــي مطــول حــول النصــوص المســرحية, إلــى 
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تحليــل البنــاء الفنــي والوظيفــي لنصــوص مســرح الطفــل وانعكاســاتها علــى نمــو ثقافــة الســالم لديهــم، 
وتــم اســتخدام منهــج دراســة الحالــة إضافــة  إلــى المفاهيــم النوعيــة التحليليــة لعناصــر النصــوص 
المســرحية الموجهة لألطفال وعالقتها بنمو ثقافة الســالم لديهم، وتكونت عينة البحث البشــرية من 
)18( طفــل متوســط أعمارهــم 6 ســنوات. أيًضــا, تكونــت العينــة مــن 7 عــروض مســرحية موجهــة 

لهــؤالء األطفــال، وتــم تجميــع البيانــات باســتخدام األدوات اآلتيــة: قائمــة البنــاء الفنــي لنصــوص 
مســرح األطفــال، المقيــاس الفرعــي لثقافــة الســالم ضمــن بطاريــة مقاييــس مونانــزا للتعايــش الســلمي، 
وتــم التوصــل إلــى النتائــج اآلتيــة: - ســجل األطفــال درجــات مرتفعــة علــى مقيــاس ثقافــة الســالم 

نتيجــة لتضميــن النصــوص المســرحية ذات مضمــون ثقافــات الســالم معهــم.
Boll, J. )2015م(. بعنــوان: نحــو بنــاء ثقافــة مــن أجــل الســام: عــرض صــور الصــراع . 4

والســام فــي نصــوص مســرح الطفــل. 
هدفــت الدراســة إلــى تحليــل منظومــة صــور الصــراع والســالم التــي فــي نصــوص مســرح الطفــل 
للمؤلــف المســرحي تومــاس هــوارد )سلســلة مســرحيات أرض الســالم الموجهــة إلــى األطفــال الصغــار 
مــا بيــن 3-8 ســنوات(، واســتخدم البحــث منهــج تحليــل المحتــوى، وتكونــت العينــة مــن 12 نــص 
مســرحي ضمــن سلســلة مســرحيات أرض الســالم، وتــم تجميــع البيانــات باســتخدام األدوات اآلتيــة: 
مقيــاس ثقافــة الســالم، اســتمارة تحليــل المحتــوى النصــي المســرحي، وتــم التوصــل إلــى النتائــج 
اآلتيــة:- أظهــرت النتائــج أن النصــوص موضــوع الدراســة تضمنــت )36( تكــراًرا لصــور الصــراع 
والســالم, حيث جاءت صور التعايش الســلمي في المرتبة األولى، تبعتها القيم الروحية واألخالقية 
تليهــا صــور حــل الصــراع ســلمًيا تليهــا صــور التســامح، فــي حيــن جــاءت صــور الصــراع فــي المرتبــة 
األخيــرة، اســتنتج البحــث أهميــة النصــوص المســرحية ذات صــور الســالم فــي تنميــة وتعزيــز ثقافــة 

الســالم بيــن األطفــال.
Malm, B. )2015(. بعنــوان: ســد الفجــوة بيــن مســرح الطفــل وثقافــة الســام وحــل . 5

الصــراع: دعــم ثقافــة الســام لــدى الطفــل باســتخدام النصــوص المســرحية.
هدفــت الدراســة إلــى تقويــم فاعليــة اســتخدام النصــوص المســرحية كأحــد عناصــر مســرح الطفــل 
فــي تنميــة ثقافــة الســالم وحــل الصــراع بيــن األطفــال الصغــار، واســتخدم البحــث التصميــم شــبه 
تــم  التجريبــي، وتكونــت عينــة البحــث مــن 84 طفــل وطفلــة )متوســط أعمارهــم 4-7( ســنوات 
إلــى مجموعتيــن:  تــم تقســيم األطفــال  اختيارهــم عشــوائًيا مــن 4 مــدارس فــي مدينــة برمنجهــام. 
تــم االســتعانة  مجموعــة تجريبيــة ضمــت 60 طفــل وأخــرى ضابطــة )ضمــت 24 طفــل(، وقــد 
بنصــوص مســرحية تتنــاول موضوعــات ذات الصلــة بمفاهيــم الســالم والتعايــش، وتكونــت أدوات 
البحــث مــن: مقيــاس مفهــوم الســالم لــدى األطفــال، بطاقــة مالحظــة قيــم الســالم لألطفــال، وتوصلــت 
الدراســة إلــى النتائــج اآلتيــة:- ظهــرت عالقــة موجبــة ودالــة بيــن تعــرض أطفــال المجموعــة التجريبيــة 
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للنصــوص المســرحية التــي تجســد ثقافــة الســالم وبيــن تنميــة ثقافــة الســالم وحــل الصــراع لديهــم كمــا 
ظهــر مــن تحليــل داللــة الفــروق بيــن درجــات األطفــال علــى مقيــاس مفهــوم الســالم لــدى األطفــال. 

Creer, T. A. )2015م(. بعنوان: أصوات ثقافة الســام: نشــر ثقافة الســام باســتخدام . 6

نصوص مســرح الطفل: مســرحية »إلياد وهايك« نموذًجا.
هدفــت الدراســة إلــى فحــص مضمــون ثقافــة الســالم فــي أحــد نصــوص مســرح الطفــل الرائــدة 
»مســرحية إليــاد وهايــك«، واســتخدم البحــث المنهــج الوصفــي التحليلــي االســتنباطي، وتكونــت عينــة 
البحــث مــن نــص مســرحي موجــه للعــرض بمســرح الطفــل »مســرحية إليــاد وهايــك« إضافــة  إلــى 
مجموعــة تركيــز ضمــت )18( متخصــص فــي مجــال التربيــة المســرحية تــم تجميعهــم عشــوائًيا مــن 
مجتمــع متخصصــي الفنــون المســرحية بأكاديميــة الفنــون جامعــة بريتوريــا، وتــم تحليــل البيانــات 
باســتخدام األدوات اآلتيــة: قائمــة البنــاء النصــي المســرحي، اســتمارة تحليــل محتــوى ثقافــة الســالم 
فــي نــص مســرحية الطفــل، المقابــالت مــع المتخصصيــن فــي مجــال التربيــة المســرحية، وتــم التوصــل 
فــي  الطفــل يحمــل  فــي مســرح  المســرحي  النــص  التحليــالت أن  النتائــج اآلتيــة:- أظهــرت  إلــى 
مضمونــه كافــة العوامــل التــي تجعلهــا مالئمــة لتجســيد وتنميــة ثقافــة الســالم، وهــو مــا يتماشــى مــع 
جــاءت بــه البحــوث الســابقة بأهميــة توظيــف نصــوص مســرح الطفــل فــي بنــاء وتعزيــز ثقافــة الســالم.

Karlberg, M. )2015م(. بعنــوان: قــوة النــص أم نــص القــوة؟ تعزيــز ثقافــة الســام . 7

باســتخدام نصــوص مســرح الطفــل. 
هدفــت الدراســة الحاليــة إلــى بحــث الــدور المحتمــل للفنــون المســرحية الموجهــة للطفــل )تحديــًدا, 
النوعــي  المنهــج  البحــث  واســتخدم  األطفــال،  بيــن  الســالم  ثقافــة  تعزيــز  فــي  المســرحي(  النــص 
الســتقصاء دور النصــوص المســرحية بمســرح الطفــل فــي تعزيــز نمــو ثقافــة الســالم بيــن األطفــال، 
وتكونــت عينــة البحــث مــن 40 معلــم ومعلمــة للتربيــة المســرحية بواليــة لويزيانــا. كمــا شــارك فــي 
البحث عينة عشــوائية ضمت 70 طفل متوســط أعمارهم 6,5 ســنوات, تم مالحظتهم أثناء عرض 
مســرحية »طــوق الحمامــة«، وتكونــت أدوات ومقاييــس البحــث مــن: اســتبانة أهميــة النصــوص 
التعــرض  أثنــاء  لألطفــال  المباشــرة  المالحظــات  المعلميــن(،  )نســخة  الطفــل  بمســرح  المســرحية 
للنشــاط المســرحي، اســتمارة تحليــل المعاييــر القوميــة للفنــون المســرحية، المقابــالت شــبه البنائيــة مــع 
المعلميــن، وتوصلــت الدراســة مــن خــالل التحليــالت إلــى:- أظهــرت التحليــالت إجمــاع المعلميــن 
علــى الــدور المهــم لنصــوص مســرح الطفــل فــي تعزيــز ثقافــة الســالم بيــن األطفــال, مــع التفــاوت فــي 
كل مجــال علــى النحــو اآلتــي: حــل الصــراع ســلمًيا )48%(, التســامح )26%(, المعايشــة )%12(, 
واإلخــاء )45%(،- أظهــرت المالحظــات ميــل األطفــال إلــى التفاعــل اإليجابــي واســتخدام مهاراتهــم 

فــي التفكيــر فــي مضمــون النــص المســرحي عــرض المســرحية.
ــة . 8 ــل: دراســة تحليلي ــى مســرح الطف ــوان: تجســيد الســام عل Ishaq, A. )2015م(. بعن
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لعناصــر بنــاء ثقافــة الســام فــي نصــوص مســرح الطفــل. 
هدفــت الدراســة الحاليــة إلــى استكشــاف مــدى توافــق نصــوص مســرح الطفــل مــع عناصــر بنــاء 
ثقافــة الســالم فــي ضــوء المعاييــر الدوليــة لمســرح الطفــل، واتبــع البحــث الحالــي المنهــج ألوصفــي 
التحليلــي ألربعــة نصــوص مســرحية موجهــة لألطفــال، وتكونــت عينــة البحــث مــن 4 نصــوص 
مســرحية للطفــل ضمــن منهــج للتربيــة المســرحية مســرح الطفــل فــي الصيــن )تناســب األطفــال مــا بيــن 
5-6 ســنوات(. كمــا شــارك فــي البحــث عينــة عشــوائية قوامهــا 80 معلــم ومعلمــة للتربيــة المســرحية. 
وقــد تــم تطبيــق أدوات ومقاييــس البحــث علــى أفــراد العينــة، وتكونــت أدوات ومقاييــس البحــث مــن: 
تحليــل محتــوى بنــاء النصــوص المســرحية، قائمــة المعاييــر الدوليــة لمســرح الطفــل، المقابــالت شــبه 
البنائيــة مــع معلمــي التربيــة المســرحية، وتوصلــت الدراســة إلــى النتائــج اآلتيــة:- أظهــر تحليــل 
المحتــوى توافــق النصــوص المســرحية مــع عناصــر بنــاء ثقافــة الســالم فيمــا يتعلــق بالتركيــز علــى 
مفهــوم الســالم ونبــذ العنــف والتعايــش، وقــد أظهــرت النصــوص المســرحية األربعــة ميــول نحــو التنــوع 

الثقافــي الســلمي.
Smoker, P. )2014م( بعنــوان: تأطيــر ثقافــة الســام فــي نصــوص مســرح الطفــل: . 9

استكشــاف مســتقبل غــرس ثقافــة الســام فــي مســرح الطفــل. 
هدفــت الدراســة إلــى استكشــاف مســتقبل غــرس ثقافــة الســالم فــي مســرح الطفــل، واتبــع البحــث 
الحالــي منهــج تحليــل المحتــوى الكمــي لمالئمتــه لطبيعــة العينــة المكونــة مــن بحــوث وأدبيــات ســابقة، 
وتكونــت عينــة البحــث مــن البحــوث واألدبيــات الســابقة التــي تــم نشــرها علــى مــدى 12 عــام )مــا 
بيــن 2001-2014م( فــي كبــرى الدوريــات اإللكترونيــة )9 دوريــات متخصصــة فــي مجــال مســرح 
الطفــل وثقافــة الســالم( بلــغ عددهــا 43 دراســة ومقــال وورقــة بحثيــة. وكانــت شــروط اختيــار العينــة 
هــو أن يكــون محورهــا الرئيســي اســتخدام نصــوص مســرح الطفــل فــي بنــاء ثقافــة الســالم, وأن تكــون 
النصــوص المســرحية محــل التقويــم موجهــة لألطفــال الصغــار فــي مرحلــة الروضــة، وتــم تجميــع 
فــي نصــوص مســرح  الســالم  ثقافــة  أداة تصنيــف عناصــر  باســتخدام األدوات اآلتيــة:  البيانــات 
الطفــل، أداة تحليــل وتقويــم محتــوى النصــوص المســرحية، وأســفرت الدراســة عــن النتائــج اآلتيــة:- 
تــم تصنيــف نصــوص مســرح الطفــل ضمــن أداة تصنيــف عناصــر ثقافــة الســالم فــي نصــوص 
مســرح الطفــل إلــى: معاييــر خاصــة بالطفــل, ومعاييــر متعلقــة بالحبكــة المســرحية, ومعاييــر مرتبطــة 

بأســلوب العــرض, ومعاييــر تتعلــق بالنتائــج المرتبطــة بثقافــة الســالم.
Makaudze, G. )2014(. بعنــوان: معالجــة قضايــا الصــراع فــي نصــوص مســرح . 10

الطفــل وانعكاســها علــى بنــاء ثقافــة الســام لــدى الطفــل فــي أســتراليا. 
هدفــت الدراســة إلــى تقويــم أثــر معالجــة قضايــا الصــراع فــي نصــوص مســرح الطفــل علــى فــي 
تحســين بنــاء ثقافــة والمعــارف حــول الســالم بيــن األطفــال، واســتخدم البحــث المنهــج التجريبــي، 
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وتكونــت عينــة البحــث مــن 97 طفــل وطفلــة تتــراوح أعمارهــم بيــن 5-6 ســنوات تــم اختيــار عشــوائًيا 
أحــد ريــاض األطفــال التابعــة لمدرســة غيــر حكوميــة جنــوب مدينــة ســيدني. تــم قيــاس نمــو ومفهــوم 
ثقافــة الســالم لــدى األطفــال قبلًيــا ثــم تطبيــق مجموعــة أنشــطة مســرحية لمســرحيات ذات نصــوص 
مبتكــرة تتعلــق بقضايــا الصــراع، وتكونــت أدوات ومقاييــس البحــث مــن: مقيــاس نمــو ثقافــة الســالم 
للطفــل- اإلصــدار الرابــع، اســتمارة متابعــة فهــم األطفــال لمضمــون ثقافــة الســالم، بطاقــة مالحظــة 
ســلوكيات الطفــل المرتبطــة بالســالم، وتوصلــت الدراســة إلــى النتائــج اآلتيــة:- وجــود فــروق فــي 
متوســط درجــات األطفــال قبلًيــا وبعدًيــا علــى مقيــاس نمــو ثقافــة الســالم للطفــل لصالــح القيــاس 
البعــدي،- أظهــر تحليــل درجــات األطفــال علــى بطاقــة المالحظــة تحســن أدائهــم الســلوكي الســلمي 

أثنــاء المشــاركة فــي األنشــطة المســرحية واســتمرار ذلــك التحســن بعــد نهايــة األنشــطة. 
Thomas, G. J. )2014م(.  بعنــوان: البحــث عــن ثقافــة للســام فــي نصــوص مســرح . 11

الطفــل فــي كنــدا. 
هدفــت الدراســة إلــى الحاليــة إلــى: فحــص نصــوص مســرح الطفــل مــن حيــث التعبيــر عــن ثقافــة 
الســالم، تحليــل عــرض النصــوص المســرحية لمفهــوم ثقافــة الســالم ومــدى تأثــر األطفــال بهــا فــي 
المجتمــع الكنــدي، وتــم اســتخدام منهــج البحــث الوصفــي التحليلــي، وتكونــت عينــة البحــث مــن )24( 
نــص مســرحي, شــارك فــي البحــث عينــة عشــوائية مــن المعلميــن )128( مــن مجتمــع معلمــي التربيــة 
المســرحية فــي كنــدا، وتــم تجميــع البيانــات باســتخدام األدوات اآلتيــة: قائمــة تحليــل ثقافــة الســالم فــي 
نصــوص مســرح الطفــل، المقابــالت شــبه البنائيــة مــع المعلميــن، وتــم التوصــل مــن خــالل التحليــالت 
إلــى النتائــج اآلتيــة:- أظهــرت التحليــالت ســهولة غــرس ثقافــة الســالم لــدى األطفــال عبــر النصــوص 

المســرحية التــي تتســم بالبنــاء الفنــي الجيــد والترابــط وعناصــر اإلبهــار.

التعليق على الدراسات السابقة
هدفــت بعــض الدراســات إلــى الكشــف عــن دور مســرح الطفــل فــي نشــر ثقافــة الســالم وأكدتــت . 1

Ac- -)2016م( .Yusuf, H. O )علــى ذلــك العديــد مــن الدراســات ومنهــا دراســة كل مــن 

 Creer, T. -)2015م( .Malm, B -)2015م( .Boll, J -.)2016م( .quah, F

 .Smoker, P -)2015م( .Ishaq, A -.)2015م( .Karlberg, M -.)2015م( .A

)2014م(- Makaudze, G. )2014م(.- Thomas, G. J. )2014م(.(.

نــدرة الدراســات التــي تناولــت ثقافــة الســالم مــع الطفــل المصــري والعربــي علــى الرغــم مــن أهميــة . 2
توظيف نصوص وعروض مســرح الطفل في تنمية االتجاه نحو الســالم.

اتفقــت معظــم الدراســات علــى اســتخدام المنهــج الوصفــي التحليلــي باســتخدام أداة اســتمارة . 3
االستبيان وتحليل المضمون، وذلك جاء في دراسة كل من )صابر محمد أحمد: )2016م(- 
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Karl- -)2015م( .Creer, T. A -)2015م( .Boll, J -)2016م( .Acquah, F

berg, M. )2015م(- Ishaq, A. )2015م(.- Smoker, P. )2014م(- شــيرين 

محمــد شــعبان)2010((
االطار النظري للدراسة

أواًل: ثقافة السام:
عــرف “ Reardon, 2016, p.1« ثقافــة الســالم بأنهــاـ »مجموعــة القيــم والمواقــف، وطبيعــة 
الســلوك اإلنســاني التــي ترتكــز علــى عناصــر عــدم العنــف وتحتــرم الحقــوق األساســية لإلنســان 

وحريــات اآلخريــن« 
وتعرف » نسرين عبد العزيز، 2015م، ص 34« ثقافة السالم بانها« مجموعة القيم والمواقف 
والتقاليــد وانمــاط الســلوك واســاليب الحيــاة التــي تحتــرم االســتقالل السياســي للــدول، وااللتــزام بتســوية 
الصراعــات بالوســائل الســلمية والقضــاء علــى الحــروب، والنزعــات والعنــف واالعتــراف بحــق كل فــرد 
فــي الحريــة والعــدل والديمقراطيــة والســماح والتنــوع الثقافــي والمســاواة بيــن الرجــل والمــرأة، فهــي حالــة 

مــن االمــن واالســتقرار تســاعد علــى تطويــر المجتمــع وازدهــاره. 
وعرفــت » Lin, 2015, p 15« ثقافــة الســالم بأنهــا »كيــان مكــون مــن قيــم، مواقــف وســلوكيات 

مشــتركة ترتكــز علــى عــدم العنــف واحتــرام الحقــوق األساســية لإلنســان والتفاهــم والتســامح«.
وعرفت “ Foundation Culture of Peace, 2015, p. 2« ثقافة الســالم بأنها: »نظام 
مكتســب عبــر التعلــم أو أنمــاط مشــتركة مــن التقاليــد والموروثــات والطقــوس واألعــراف والمعتقــدات 

والمعانــي والرمــوز التــي تنمــي الحــس بالســالم والتعايــش الســلمي وتجنــب الصــراع«.
أيًضا, عرف “ Patric،2015م, p 1.« ثقافة السالم بأنها » مجموعة األنماط والمعاني القائمة 
علــى تجنــب الصــراع والعيــش الســلمي الهــادئ والتــي تنتقــل مــن جيــل آلخــر, وتتفــاوت مــن مــكان 

آلخــر ومــن فتــرة ألخــرى«.
أيًضــا, » Lee & Heon, 2015, p.69« ثقافــة الســالم بأنهــا » ثقافــة تتألــف مــن عمليــات 
ديناميكيــة للتضامــن بيــن األفــراد فــي ضــوء االحتــرام والمســاواة والحريــة واحتــرام حقــوق اإلنســان 

والعدالــة.

إعان األمم المتحدة لثقافة السام
أوضحــت جمعيــة األمــم المتحــدة فــي المــادة االولــى مــن إعــالن ثقافــة الســالم مفهــوم ثقافــة الســالم 
وعناصرهــا والــذى ينــص علــى أن » ثقافــة الســالم هــي مجموعــة مــن القيــم والمواقــف والتقاليــد وانمــاط 

)تقرر عن السالم في العالم، 2007، ص 87( السلوك وأساليب الحياة تستند إلى ما يلى: 
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والحــوار . 1 التعليــم  خــالل  مــن  العنــف  ممارســة  عــدم  وترويــج  العنــف  نهــاء  واإ الحيــاة  احتــرام 
والتعــاون.

وعــدم . 2 للــدول  السياســي  واالســتقالل  اإلقليميــة  والســالمة  الســيادة  لمبــادئ  الكامــل  االحتــرام 
التدخــل فــي المســائل التــي تعــد أساًســا ضمــن االختصــاص المحلــي ألى دولــة، وفًقــا لميثــاق 

األمــم المتحــدة والقانــون الدولــي.
االحترام الكامل لجميع حقوق اإلنسان والحريات األساسية وتعزيزها.. 3
االلتزام بتسوية الصراعات بالوسائل السلمية.. 4
بذل الجهود للوفاء باالحتياجات اإلنمائية والبيئية لألجيال الحاضرة والمقبلة.. 5
احترام وتعزيز الحق في التنمية.. 6
احترام وتعزيز المساواة في الحقوق والفرص بين المرأة والرجل.. 7
االعتراف بحق كل فرد في حرية التعبير والرأي والحصول على المعلومات.. 8
التمســك بمبــادئ الحريــة والعــدل والديمقراطيــة والتســامح والتضامــن والتعــاون والتعدديــة والتنــوع . 9

الثقافــي والحــوار والتفاهــم علــى مســتويات المجتمــع كافــة فيمــا بيــن األمــم وتدعمهــا بيئــة وطنيــة 
ودوليــة تفضــى إلــى الســالم.

سمات ثقافة السام:
)25 Adams& True, 2012, p( :يتم تحديد السمات اآلتية لثقافة السالم

تمــس ثقافــة الســالم جميــع جوانــب الحيــاة البشــرية والتــي تمــس خبــرات الحيــاة القائمــة علــى . 1
التعايــش واتبــاع الســبل الوديــة فــي عــدم الصــراع. 

تشمل ثقافة السالم أنماط مشتركة بين أعضاء المجتمع الواحد. . 2
مضمون ومعنى السالم هو الذي يشكل خبرات وتوجهات أعضاء الثقافة الواحدة. . 3
الطريقة الفعالة لفهم ثقافة السالم هي مقارنتها مع الثقافات األخرى. . 4
تؤثر ثقافة السالم على آلية تفسير الصراعات وآلية االستجابة لها. . 5

انواع ثقافة السام:
تقسم ثقافة السام إلى عدة انواع:  )نسرين عبد العزيز، 2015م، ص 59(

ثقافة السام الذاتي:. 1
وهــو شــعور الفــرد باألمــن واألمــان والرضــا عــن نفســه واالطمئنــان علــى مســتقبله، وهــى الحالــة التــي 

يتصالــح فيهــا الفــرد مــع نفســه ويشــعر مــن خاللهــا باالســتقرار الداخلــي.
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ثقافة السام االسرى:. 2
وهــو كل مــا يحــض علــى التمســك بالمحبــة والتعــاون والرضــا بيــن افــراد األســرة الواحــد والبعــد عــن 

الكراهيــة والحقــد والعنــف بيــن افرادهــا، وشــعور الفــرد باألمــن واألمــان داخــل هــذه األســرة.
ثقافة السام المجتمعي:. 3

وهــو كل مــا يخــص علــى المحبــة والتعــاون بيــن افــراد المجتمــع والبعــد عــن اســتخدام كل انــواع 
العنــف االيمائــي واللفظــي والجســدي وســيلة لحــل المشــاكل بيــن افــراد هــذه المجتمــع او اســلوب 

للعالقــات بينهــم.
ثقافة السام السياسي:. 4

هــو القضــاء علــى الحــرب والعنــف والرعــب والخــوف بيــن الشــعوب والــدول، ونشــر الحــب واالمــن 
لبــن هــذه الشــعوب والبعــد عــن اســتخدام اســلحة الدمــار الشــمل ووســائل التهديــد بيــن الــدول. 

ثانًيا: النصوص المسرحية:
الدراميــة  النصــوص   « بأنهــا  المســرحية  النصــوص   »150.Verrior, 2016, p  « عــرف 
المكلــف المؤلــف المســرحي بكتابتهــا فــي إطــار األســس والمعاييــر فــي مجــال المســرح, ويتولــى 
المخــرج المســرحي ترجمــة النــص شــكاًل ومضموًنــا إلــى نــوع مــن التشــكيل الفنــي المســرحي«. 
وعرف “ Battiste & Henderson, 2016, p. 61« النص المسرحي بأنه »نص الدرامي 
مكتــوب لتقديمــه علــى خشــبة المســرح، وهــو عبــارة عــن حكايــة تصــاغ فــي شــكل أحــداث وشــخصيات 

ذات زمان ومكان محدد, وتعتمد على األداء باستخدام عناصر العرض المسرحي«.
بأنــه  للطفــل  المســرحي  النــص   »Antone, Hill, & Meyers, 2014, p22« ووصــف 
»ذلــك المحتــوى المســرحي األدبــي الموجــه للطفــل بمــا يتضمنــه مــن معانــي وأفــكار وقيــم فــي جميــع 
المجاالت لتوصيلها إلى المتلقين من األطفال, بما يتناســب مع شــخصيته ورســم مالمح ســلوكه«.

خصائص نصوص مسرح الطفل:
يتــم بنــاء نصــوص مســرح الطفــل علــى مجموعــة مــن العناصــر، أهمهــا: الموضــوع أو الحــدث 
والشــخصية والبنــاء الدرامــي، إن النصــوص المســرحية المقدمــة لألطفــال تتســم بالحيويــة مــن خــالل 

مفرداتهــا التــي تتجســد عبــر العناصــر الفنيــة والجماليــة علــى خشــبة المســرح.
وحدد » Wise, 2015, p. 206–207« الخصائص اآلتية لنصوص مسرح الطفل:

وسيلة للترفيه والتعبير عن الذات. - 
وسيلة لتنمية الخيال والوعي الفني. - 
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وسيلة لزيادة الوعي االجتماعي والعقلي. - 
وسيلة لزيادة المعرفة واالحترام والنظام. - 
وسيلة لتنمية التفكير المنظم والتنظيم. - 
وسيلة للتدريب االجتماعي واألخالقي.- 

الخصائص االتصالية والفنية لنصوص مسرح الطفل ومالئمتها في تعزيز ثقافة السالم:
إن ثقافــة الســالم كمــا تتناولهــا النصــوص المســرحية للطفــل تتنــوع وتتداخــل مــع بعضهــا، وتختلــط 
بالعناصــر المســتحدثة فــي الزمــن المعاصــر مثــل األمــور التقنيــة ومصطلحــات العولمــة وهــو مــا 
يــؤدي إلــى اختــالف فــي طريقــة ونوعيــة طرحهــا القضايــا المتعلقــة بثقافــة الســالم علــى المســرح. 
وحتــى يؤتــي النــص ثمــاره فــي تنميــة ثقافــة الســالم والتعايــش لــدى األطفــال, يجــب أن تراعــي 
مجموعــة مــن العوامــل المرتبطــة بالطفــل مثــل مســتوى عمــر الطفــل ونمــوه الفكــري واإلدراكــي ولغتــه 
واهتماماتــه وميولــه وتوجهاتــه ومــدى أمكانيــة اســتيعابه لتلــك الثقافــة، وانطالًقــا مــن أهميــة النــص 
المســرحي فــي تنميــة ثقافــة الســالم لــدى األطفــال, قامــت إيطاليــا بإنشــاء مســارح تفاعليــة متخصصــة 
لألطفــال الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن خمســة إلــى ثمانيــة أعــوام, وتركــز علــى اختيــار النــص المناســب 
لثقافــة الســالم بالنســبة لألطفــال وآبائهــم, وقــد القــت نجــاح وثقــة كبيــرة فــي نشــر ثقافــة الســالم فــي 

)p260 ,مHoward, 2014( .البــالد
وهنــاك العديــد مــن الخصائــص االتصاليــة والفنيــة المائمــة الســتخدام نصــوص مســرح الطفــل 

فــي تعزيــز ثقافــة الســام, كمــا يلــي:
ــداع: يمكــن القــول أن مفاهيــم الخيــال واإلبــداع تشــكل مكونــات أساســية للنــص . 1 ــال واإلب الخي

المســرح, والتــي تركــز عــادًة علــى فهــم الســلوك البشــري فيمــا يتعلــق بالشــعور والســلوك فــي 
مواقــف معينــة. 

اللعب: يشكل اللعب نشاط وعنصر جوهري عملية تطوير وبناء الشخصية. . 2
الجوانــب االجتماعيــة والقيميــة: يســاعد النــص المســرحي علــى غــرس روح ثقافــة الســالم لــدى . 3

الطفــل مــن خــالل زيــادة الحساســية المتعلقــة بعــدم الصــراع وتحديــد حلــول ســلمية للمشــكالت. 
حــل المشــكات اإلبداعيــة مــن خــال النــص المســرحي: يعــد النــص المســرحي عمــل ونشــاط . 4

يجــاد الحلــول المقترحــة لهــا علــى الطفــل.  اجتماعــي, حيــث يطــرح المشــكلة واإ
األداء: يتحول النص المســرحي إلى نشــاط مؤثر في بناء ثقافة الســالم عندما يتم أداؤه على . 5

)110 p ,2015 ,Eisler( .خشبة المسرح
وتساعد النصوص المسرحية بمسرح الطفل على غرس ثقافة السام من خال:
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- زيادة وعي األطفال بثقافة السالم من خالل عناصر اإلبهار والخيال بالنص المسرحي. 
- تقــدم النصــوص المســرحية فرصــة تجربــة نمــاذج حواريــة جديــدة تــؤدي إلــى إثــارة اهتمــام األطفــال 

باستكشــاف والتعرف على مضمون الســالم الذي تحمله. 
- توفير الفرصة لألطفال النتقاد العمل المسرحي. 

- النــص المســرحي يقــدم أفضــل النمــاذج فــي طــرح المشــكالت والموضوعــات وطــرح الحلــول 
المناســبة لهــا. 

- النــص المســرحي يجعــل الطفــل يدخــل فــي عمليــة معقــدة مــن االختيــار وتمنحهــم فرصــة االختيار 
 p ,2013م,Schnierer (.بيــن تأثيــرات وأدوات مختلفــة لطــرح األفــكار حــول ثقافــة الســالم

)101

أهمية توظيف النصوص المسرحية في غرس ثقافة السالم ونبذ الصراع لدى الطفل:
ترتبــط نصــوص مســرح الطفــل بالحيــاة وحركتهــا, وهــي تجعــل الطفــل يــؤدي ويمثــل ويســتمتع 
باكتســاب الثقافــة مثــل الكبــار عــن طريــق مــا تحملــه مــن إبهــار وخيــال والتقمــص والتقــاط الصــور 

)Ishaq, 2015, p70( .واألشكال المرئية
ويمثــل مســرح الطفــل ونصوصــه أداة هامــة للتعليــم حــول ثقافــة الســالم, فهــو يقــدم األطــر الهادفــة 
لحــدوث التعلــم التفاعلــي وتزويــد األطفــال بوســيلة أخــرى للتعبيــر الثقافــي والتعلــم. فاألطفــال ال 
يمكنهــم التعلــم أبــًدا بــدون ربــط المفاهيــم بأشــياء موجــودة بالفعــل, بمعنــى أنهــم يحتاجــون إلــى وســيلة 
أو عنصــر )مثــل النــص المســرحي( لربطهــا باألفــكار المجــردة )مثــل ثقافــة الســالم( للحصــول علــى 
فهــم أفضــل لتلــك المفاهيــم بمعناهــا الشــامل. فــي هــذا اإلطــار, يمكــن القــول أن نصــوص مســرح 
 Clipson, (.الطفل تقدم األداة لألطفال لتعلم ثقافة الســالم والتعايش وعدم الصراع بطريقة ســهلة

)2014, p.48

ويمكــن توظيــف النصــوص المســرحية فــي عــرض خبــرات الســالم ومنــع الصــراع وتجســيدها 
مســرحًيا لجمهور األطفال ذوي الخبرة المحدودة في ثقافة الســالم، وتســتهدف هذه العملية ما يلي:
 )1( تزويد األطفال بالمعرفة والميول حول التعايش السل مي وأضرار الصراع وغياب السالم.

ثــارة انتبــاه   )2( غــرس ثقافــة الســالم لــدى األطفــال عبــر التقنيــات المســرحية التــي تتســم بالتشــويق واإ

األطفــال، وعنــد تتبــع نصــوص مســرح الطفــل التــي تتنــاول موضوعــات عــن الصــراع والســالم, 
نجدهــا تصــف البطــل الــذي يجســد الســالم كبطــل وأن أفعالــه وســلوكياته تتنافــي مــع العنــف 
والصــراع, كمــا يكــون اتجــاه النــص المســرحي أقــل اعتمــاًدا علــى خيــارات الشــخصيات وأكثــر 
علــى فكــرة ثقافــة الســالم والتعايــش، إن غــرس أفــكار ومفاهيــم الســالم داخــل النــص المســرحي 
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واألدائــي لــكل مســرحية موجهــة لألطفــال يخلــق حالــة عامــة مــن التعلــم واالســترجاع والتفســير 
واالســتجابة النموذجية لثقافة الســالم. هذا ويعتمد مســرح الطفل على العرض الشــيق ألحداث 
الواقــع المعاصــر للطفــل, بحيــث تنعــش ذاكــرة ووجــدان وتفكيــر  خياليــة ولكنهــا قريبــة مــن 

)p 12 ،Billington, 2015(.األطفــال فــي العــرض المســرحي
ويشــير » Paget, 2015, p.317« أن نصــوص مســرح الطفــل يمكــن اســتخدامها عــادًة فــي 
تجســيد وتصوير شــخصيات بطولية محورية تعكس ثقافة الســالم من خالل إثارة الحوار واألحداث 
التي تعكس وتثري الخبرات المبكرة للطفل حول الســالم باســتخدام التقنيات المســرحية، فالنصوص 
المســرحية بما يمكن أن تضمه من حبكة درامية وشــخصيات تجســد عناصر ومؤشــرات من الحياة 

الواقعيــة تجســد ثقافــة الســالم وتؤكــد علــى أهميتهــا وصعوبــة الحيــاة بدونهــا للطفــل. 
ويكتســب النــص المســرحي أهميتــه ومائمتــه فــي تنميــة ثقافــة الســام لــدى الطفــل مــن خــال 

)O’Neill, 2013, p11( :وجهــات النظــر اآلتيــة
المنظــور الفنــي المســرحي الــذي يركــز علــى الجوانــب اإلبداعيــة وقــدرة األطفــال علــى التعبيــر . 1

عــن أنفســهم مــن خــالل النــص المســرحي الجيــد والتعــاون والتفاعــل مــن أجــل اســتخالص 
مفاهيــم تجســد الســالم فــي النصــوص المســرحية المكتوبــة مــن أجلهــم. ويمكــن النظــر إلــى 
النــص المســرحي مــن المنظــور الفنــي كأداة تعتمــد علــى الســرد والحبكــة الدراميــة وتفاعــل أدوار 

الشــخصيات إلعــداد أعمــال مســرحية تنمــي ثقافــة الســالم. 
 منظــور النمــو الشــخصي الــذي يركــز علــى ارتبــاط نمــو المفاهيــم والثقافــات المتعلقــة بالســالم . 2

نتيجــة للنمــو الشــخصي لألطفــال. 
وعنــد عــرض النــص المســرحي الــذي يركــز علــى تنميــة ثقافــة الســالم, يقــوم األطفــال بالمشــاهدة 
واإلنصــات, والتلقــي, والمالحظــة, واالســتجابة, وتقييــم العمــل الدرامــي. وتتكــون ثقافــة الســالم لــدى 

الطفــل نتيجــة للنصــوص المســرحي وفًقــا للمراحــل اآلتيــة:
مشاهدة الفعل أو الحبكة حول ثقافة السالم من الداخل إلى الخارج. . 3
تغيير وبناء وجهة النظر حول السالم وفًقا لما يتم مشاهدته وعرضه بالمسرح. . 4
التفكير والتحليل بعد نهاية العرض المسرحي في مضمون السالم الذي يحمله. . 5
المناقشة وتبادل اآلراء مع معلمي التربية المسرحية أو الرفاق حول مضمون المسرحية. . 6
تأكيــد أفــكار الســالم مــن خــالل إعــادة إنتــاج األفــكار فــي صــور فنيــة أخــرى كالرســم أو . 7

)p576  ,2012  ,San( وغيرهــا.  األغانــي 
أيًضــا, مــن بيــن األســباب األخــرى لمالئمــة النصــوص المســرحية بمســرح الطفــل لتعلــم وتنميــة 
ثقافــة الســالم لــدى األطفــال عنصــر حريــة الخيــال الــذي تقدمــه النصــوص المســرحية لألطفــال. 
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فاألطفــال ال يمكنهــم اســتيعاب وتنميــة ثقافــة الســالم لديهــم بــدون تطويــر ملــكات الخيــال لديهــم 
حــول معنــى الســالم والتعايــش والتســامح. إن تخيــل فكــرة ثقافــة الســالم علــى طريقتهــم وتشــكيلها فــي 
 ,2013 ،Deakin « خيالهــم هــو مــا يجعــل اكتســاب ثقافــة الســالم عمليــة ســهلة وممتعــة. ويبيــن
pp 165- 166« أن األطفــال يســتطيعون تشــكيل ثقافــة الســالم عنــد تخيــل معناهــا ومــا تحملــه 

مــن إمكانيــات, فهــم يحبــون اللعــب باألفــكار الجديــدة والنظــر لألمــور مــن وجهــات نظــر مختلفــة. 
وفــي كتابهــم بعنــوان )مشــاركة األطفــال فــي المســرح(, يبيــن » Baldwin, 2003, p167« أن 
النصــوص المســرحية تســاعد األطفــال علــى تنميــة حساســية خاصــة واســتجابة محوريــة حــول ثقافــة 
الســالم إضافــة إلــى القــدرة علــى تمييزهــا عــن الثقافــات األخــرى. أيًضــا, تســاعد النصــوص المســرحية 

علــى إكســاب األطفــال تقديــر واحتــرام اآلخريــن وهــو مــا يرتبــط بقــوة بثقافــة الســالم. 
ووصــف » Sharp, 2014, p. 273- 280« ضــرورة توافــر المبــادئ اآلتيــة فــي نصــوص 

مســرح الطفــل المســتخدمة فــي بنــاء ثقافــة الســام:
التأكيــد علــى المثــل العليــا المرتبطــة بثقافــة الســالم، وهــذه أفضــل وســيلة تثقيفيــة تســاعد الطفــل . 1

علــى تنميــة واكتســاب ثقافــة الســالم. 
وجود أهداف تربوية تخاطب عقل الطفل وخياله لبناء أساس قوي لثقافة السالم. . 2

العالقة بين النصوص المسرحية في مسرح الطفل وبناء ثقافة السالم:
إن النصــوص المســرحية بمســرح الطفــل وعالقتهــا بثقافــة الســالم مــن بيــن المجــاالت البحثيــة 
 233 .p ,2016،Patrica »« الموســعة التــي تتضمــن العديــد مــن المفاهيــم واالتجاهــات. ويؤكــد
أن النــص المســرحي يلعــب دور الوســاطة فــي مســرح الطفــل بمشــاركة معلــم أو منســق المســرح مــن 
خــالل خلــق مســاحة آمنــة بيــن األطفــال وبنــاء جســر للتواصــل مــع ثقافــة الســالم، إن مســرح الطفــل 
وأدواتــه )مثــل النــص المســرحي( يســهم فــي خلــق بيئــة تعليميــة أكثــر تناســًقا تــزود األطفــال بالكفايــات 

الحياتيــة والقيــم االجتماعيــة ذات التأثيــر علــى مســتقبل المجتمــع وبنــاء ثقافــة ســلمية ديمقراطيــة. 
 Yusuf, -)مAcquah, F. )2016(.- Boll, J. )2015( وأكــد علــى ذلــك دراســة كل مــن
H. O. )2016م(( والتــي أشــارت إلــى أهميــة النصــوص المســرحية ذات صــور الســالم فــي تنميــة 

وتعزيــز ثقافــة الســالم بيــن األطفــال، وأن البنــاء الوظيفــي والفنــي للنصــوص المســرحية المكتوبــة 
لألطفــال تنمــي مفاهيمهــم للســالم والتعايــش والتســامح،- وأن النصــوص المســرحية بمســرح الطفــل 

يمكــن اســتخدامها كاســتراتيجية تعليميــة لتنميــة الثقافــات المرتبطــة بالســالم لألطفــال
تصنيفات الموضوعات المرتبطة بثقافة السالم التي يمكن طرحها في نصوص مسرح الطفل:

تعتمــد ثقافــة الســالم علــى التعاطــف وتقبــل التنــوع البشــري والمســؤولية االجتماعيــة واحتــرام جميــع 
أعضــاء المجتمــع البشــري, وهــي تــزود األطفــال الفرصــة لممارســة مهــارات التعــاون والتواصــل 
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والتفكيــر الناقــد وحــل الصراعــات ســلمًيا. 
التــي يمكــن  الســالم  ثقافــة  وصنــف » Kemp & Douglas, 2014, p34« موضوعــات 

طرحهــا فــي نصــوص مســرح الطفــل علــى النحــو اآلتــي:
تعليم ثقافة حل الصراعات سلمًيا. . 1
التنمية المستدامة )تتضمن محو الفقر, وعدم المساواة, وتحقيق االستدامة البيئية(. . 2
حقوق اإلنسان. . 3
المشاركة الديمقراطية. . 4
المساواة بين الجنسين. . 5
التفهم والتسامح والتضامن بين الناس. . 6
مشاركة االتصال وحرية المعلومات.. 7

أطر تجسيد ثقافة السالم في نصوص مسرح الطفل:
يتم تصنيف النصوص المسرحية في إطار تجسيد ثقافة السام إلى:

استكشــافية: يعــد النــص المســرحي االستكشــافي أكثــر أنــواع النصــوص المســرحية المالئمــة . 1
لمســرح الطفــل, والــذي يعتمــد علــى طــرح واستكشــاف فكــرة أو موضــوع يتــواءم مــع مضمــون 

ثقافــة الســالم واستكشــاف أبعادهــا.
توضيحيــة: يتنــاول النــص المســرحي التوضيحــي تحليــل المعانــي الضمنيــة لثقافــة الســالم . 2

واســتخدام الحركــة والصــوت أثنــاء األداء فــي تجســيد هــذه المعانــي. 
ثقافــة . 3 المعلومــات واألفــكار حــول  فــي تواصــل  التعبيــري  النمــوذج  اســتخدام  يتــم  تعبيريــة: 

)p32  ,2014  ,Hunter, and Mallick( الســالم. 
 عوامل نجاح نصوص مسرح الطفل في بناء ثقافة السالم لديهم: 

توجــد مجموعــة مــن العوامــل التــي تســهم فــي زيــادة نجــاح نصــوص مســرح الطفــل فــي بنــاء ثقافــة 
الســالم لــدى األطفــال, لخصهــا » McLean, Linda, 2014م، p76« فيمــا يلــي:

البناء االجتماعي للنص المسرحي:. 1
ــا كأســاس إلنشــاء عالقــات  تؤكــد نصــوص مســرح الطفــل علــى ضــرورة بنــاء األطفــال اجتماعًي
اجتماعيــة للطفــل قائمــة علــى الشــعور بالجماعــة مــن اجــل الوصــول بالطفــل إلــى حالــة االســتقرار 
والثبــات النفســي. تنجــح النصــوص المســتخدمة فــي مســرح الطفــل فــي بنــاء قواعــد وأكــواد اجتماعيــة 
ينطلــق منهــا الطفــل فــي بنــاء ثقافاتــه ومفاهيمــه ومــن بينهــا ثقافــة الســالم واإلخــاء والشــعور بالجماعــة 

والعطــاء. 
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البناء األخاقي:. 2
يعتمــد البنــاء األخالقــي للنصــوص المســرحية علــى تربيــة الطفــل أخالقًيــا, وهــو مــا ُيعــد جــزء مــن 
بنــاء أســاس قــوي لثقافــة الســالم. تعتبــر نصــوص مســرح الطفــل أكثــر مالئمــة مــع التربيــة االخالقيــة 

والمجتمــع الســلمي القائــم علــى التعايــش والتســامح. 
البناء الشخصي:. 3

أظهــرت العديــد مــن الدراســات التحليليــة أن نصــوص مســرح الطفــل بصــورة عامــة تمتلــك التاثيــر 
اإليجابــي فــي بنــاء شــخصية الطفــل، والتأثيــر علــى الســلوكيات المرتبطــة بالســالم مثــل نبــذ العنــف 

واحتــرام اآلخــر. 
البناء الثقافي:. 4

الثقافيــة حــول  المعرفــة  التركيــز علــى  الطفــل, مــن خــالل  بثقافــة  المســرحية  النصــوص  تهتــم 
تشــكل  المســرحية  النصــوص  إن  الســلمي.  الثقافــي  تقديــم ســلوكه  فــي  للطفــل  الســالم, وأهميتهــا 
مقومــات التعلــم والثقافــة والــذكاء والمعرفــة. أيًضــا, تمثــل هــذه النصــوص أفضــل اآلليــات الثقافيــة 

ألنهــا تطــرح األفــكار بصــورة مشــوقة وقريبــة مــن ذهــن الطفــل.

عينة الدراسة:
تمثلــت عينــة الدراســة فــي نصــوص مســرح الطفــل العربــي الفائــزة بمســابقة الهيئــة العربيــة للمســرح 
فــي مســابقة تأليــف النــص المســرحي الموجهــة للطفــل 2012م، والتــي تمثلــت فــي ثالثــة نصــوص 

مســرحية وهــى:
جدول )1( يوضح عينة النصوص المسرحية للدراسة

المركزالدولةتأليفالتوصيف المسرحية

االولسورياضاهر عيطةبراءة بحار
الثانيمصراحمد نبيلمدينة األحالم
الثالثاالردنخليل النصيراتقناديل البحر

وتمثلت مبررات اختيار عينة الدراسة كما يلى:
أنها تمثل كتاب من مختلف االقطار العربية.- 
أن هــذه النصــوص المســرحية هــي الفائــزة بالمراكــز الثالثــة االولــى فــي مســابقة تأليــف النــص - 

المســرحي الموجة للطفل.
أن فتــرة التــي قدمــت فيهــا النصــوص المســرحية عــام 2012م وهــو العــام اآلتــي مباشــًرا - 
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لثــورات الربيــع العربــي.

أداة الدراسة
تــم االعتمــاد علــى اســتمارة تحليــل المضمــون لتحليــل مفاهيــم ثقافــة الســالم فــي نصــوص مســرح 
الطفــل العربــي، وقــد تــم عــرض االســتمارة علــى مجموعــة مــن المحكميــن للتحقــق مــن صالحياتهــا 

وتــم إجــراء التعديــالت فــي ضــوء مالحظاتهــم )1( .

اختبار الثبات
قــام الباحــث بتحليــل النصــوص عينــة الدراســة، ثــم أعــاد الباحــث التحليــل بعــد مضــي أســبوعين 
مــن التحليــل األول وتطابقــت نتائــج التحليليــن 98%، وقــام الباحــث بعمــل تحليــل مــع زميــل آخــر 

لتحليــل نفــس عينــة الدراســة وبلغــت قيمــة معامــل الثبــات %95.

نتائج الدراسة التحليلية:
فيمــا يلــي ســيقوم الباحــث بعــرض نتائــج تحليــل مضمــون المســرحيات عينــة الدراســة والتــي 

تمثلــت فــي )3( نصــوص مســرحية، تتألــف مــن )23( مشــهًدا مســرحيًا. 

شكل النص المسرحي:. 1
جدول )2( شكل النص المسرحي المقدم 

تكرارات ونسب 
شكل النص المسرحي

التكرارات والنسب
%ك

133.3- تراجيدي

--- كوميدي

266.7- تراجيكوميدي
3100- اإلجمالي.

تشير بيانات الجدول السابق إلي:

1 )∗( أ.د/ اعتمــاد خلــف معبــد: أســتاذ بقســم اإلعــالم وثقافــة األطفــال، معهــد الدراســات العليــا للطفولــة، جامعــة 
عيــن شــمس.

- أ.د محمــود حســن إســماعيل: أســتاذ بقســم اإلعــالم وثقافــة األطفــال، معهــد الدراســات العليــا للطفولــة، جامعــة 
عيــن شــمس.

- أ.د/ فايزة محمد سعد: أستاذ األدب والنقد- كلية األلسن- جامعة عين شمس.
- أ.د عصام عبد العزيز: أستاذ النقد والدراما- المعهد العالي للفنون المسرحية- أكاديمية الفنون.

- أ.م. د/ أحمد نبيل: أستاذ النقد المسرحي، كلية التربية النوعية، جامعة عين شمس.
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ــن  ــت 66,7% م ــبة بلغ ــدي بنس ــب التراجيكومي ــي القال ــاء شــكل النصــوص المســرحية ف ج
إجمالــي عينــة الدراســة حيــث ظهــر ذلــك بمســرحية “مدينــة األحــالم” ومســرحية “قناديــل البحر”، 

يليهــا فــي الترتيــب الثانــي تراجيــدي بنســبة 33,3% وذلــك فــي مســرحية “بــراءة بحــار”.

اللغة المستخدمة في النصوص المسرحية: . 2
جدول )3( اللغة المستخدمة في النص المسرحي المقدم 

تكرارات ونسب 
اللغة المستخدمة

التكرارات والنسب
%ك

266.7الفصحى

--اللهجة العامية

133.3مزيج بين الفصحى والعامية

3100- اإلجمالي.

تشير نتائج الجدول السابق إلي:
جــاءت اللغــة المســتخدمة فــي النصــوص المســرحية عينــة الدراســة باللهجــة الفصحــى 
بنســبة 66,7% وذلــك فــي مســرحية كل مــن “بــراءة بحــار”، ومســرحية “مدينــة األحــالم”، يليهــا 
النصــوص التــي قدمــت باللغــة” مزيــج بيــن الفصحــى والعاميــة” بنســبة 33,3% حيــث ظهــرت 

فــي نــص “قناديــل البحــر”. 

نوع النص المسرحي:. 3
جدول )4( نوع النص المسرحي 

تكرارات ونسب 
نوع النص المسرحي

التكرارات والنسب
%ك

133.3- إجتماعي
266.7- تاريخي

3100- اإلجمالي.

تشير بيانات الجدول السابق إلي:
جــاءت النصــوص المســرحية التاريخيــة بنســبة 66,7% مــن إجمالــي عينــة الدراســة، 
يليهــا فــي الترتيــب الثانــي اســتخدام النــص المســرحي االجتماعــي بنســبة 33,3% مــن إجمالــي 

ــة.  ــة الدراس ــرحية عين ــوص المس النص

مصادر استلهام النص المسرحي:. 4
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جدول )5( ) مصدر استلهام المسرحية (
تكرارات ونسب

مصادر االستلهام
إجمالي الفئةالتكرارات والنسب

%ك%ك

- التاريخ.

أحداث 
تاريخية

--قديمة

133.3
--حديثة

سير 
شخصيات 

تاريخية

--دينية
--صوفية
133.3تاريخية

- األدب 
الشعبي.

--سيرة شعبية

133.3
--حكاية شعبية

--أسطورة
133.3ألف ليلة وليلة

133,1133.3- الواقع المعاصر.
----- فانتازيا

31003100- اإلجمالي.

تشير بيانات الجدول السابق إلي:

جــاء اســتلهام الكتــاب لمصــادر النصــوص المســرحية مــن المــوروث التاريخــي بنســبة 
33,3% كمــا جــاء فــي مســرحية “بــراءة بحــار” لتلقــي الضــوء علــى شــخصية ابــن ماجــد، بينمــا 
جــاء النــص المســرحي مســتلهم مــن األدب الشــعبي فــي مســرحية “مدينــة األحــالم” والتــي يرجــع 
فيهــا األبطــال إلــى زمــن ألــف ليلــة وليلــة بنســبة 33,3%، وجــاء الواقــع المعاصــر والــذي تمثــل 

بمســرحية “قناديــل البحــر” وذلــك فــي واقــع التلــوث للبحــار والمحطــات بنســبة %33,3.

اإلطار المكاني الذى تدور فيه أحداث النص المسرحي:. 5
جدول )6( اإلطار المكاني الذى تدور فيه أحداث النص المسرحي 

تكرارات ونسب 
اإلطار المكاني

اإلجمالي
%ك

14.3- منزل.
417.5- العالم اآلخر.
1460.9- سطح بحر

14.3- مكتبة
14.3- صحراء

28.7- خشبة مسرح
23100- اإلجمالي عدد المشاهد.
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تشير بيانات الجدول السابق إلي:
ــا  جــاءت األماكــن التــي تــدور فيهــا األحــداث فــي النصــوص المســرحية عينــة الدراســة وفقً
للترتيــب اآلتــي: “ســطح البحــر” فــي الترتيــب األول بتكــرار14 وبنســبة 60,9% حيــث ظهــر في 

مســرحية “بــراءة بحــار”: 

ــاه،  ــد للبحــر، وخيوطــه القزحيــة تتناثــر فــوق المي نلمــح “ظــل الزمــان” فــي المــدى البعي
ممــا أحــال األمــواج أشــبه بســماء مرصعــة بالشــهب والنجــوم.

وجــاء فــي الترتيــب الثانــي بتكــرار 4 وبنســبة 17,5%، “العالــم اآلخــر” بالمشــهد الثانــي  -
بمســرحية “مدينــة األحــالم”: 

تفتــح الســتار أثنــاء توجههــم إلــى منصــة المســرح.... المنظــر لمدينــة األحــام التــي تبــدو 
كمدينــة خياليــة مــن ألــف ليلــة وليلــة... المدينــة لهــا بوابتــان.

ثــم جــاءت “خشــبة مســرح” فــي الترتيــب الرابــع بتكــرار 2 وبنســبة 8,7% حيــث ظهــرت  -
بالمشــهد األول بمســرحية “مدينــة األحالم”:

ــون  ــرج ميم ــي.... المه ــن العب ــى دول الوط ــل إل ــكل متخي ــمة بش ــرح مقس ــة المس )منص
ــى  ــة عل ــي أماكــن متفرق ــال ف ــر.... تجلــس مجموعــة مــن األطف ــاع شاشــة كمبيوت ــدي قن يرت
منصــة المســرح... يبــدو علــى مابســهم اختــاف جنســياتهم العربيــة... جميــع األطفــال 

ــر( ــز الكمبيوت ــر أجه ــا عب ــم بعًض ــع بعضه ــون م يتواصل

ــك  - ــة- صحــراء( وذل ــزل- مكتب ــه كل من)من ــر فجــاء في ــب الخامــس واألخي ــا الترتي أم
بنســبة بتكــرار 1 وبنســبة4,3%، حيــث ظهــر مشــهد المنــزل فــي مســرحية “بــراءة بحــار” 

بالمشــهد الخامــس:

راما: مستلقية على سريرها تطالع في كتابها.
ــة  ــي المقدم ــر ف ــزة الكمبيوت ــدات وأجه ــب والمجل ــص بالكت ــة تغ ــارة عــن مكتب ــكان عب الم

ــخ”. ــة بحــوث التاري ــا “مكب ــب عليه ــة كت الفت

 أمــا الصحــراء فجــاء فــي المشــهد األول بنفــس المســرحية: الوقــت نهــاًرا، منطقــة شــبه  -
صحراوية.

اإلطار الزمني الذى تدور فيه أحداث النص المسرحي:. 6
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جدول )7( اإلطار الزمني الذى تدور فيه أحداث النص المسرحي 
تكرارات ونسب 

اإلطار الزمني 
اإلجمالي

%ك

1043.5- قديم.

1356.5- معاصر

23100- اإلجمالي عدد المشاهد.

تشير بيانات الجدول السابق إلي:

جــاء اإلطــار الزمنــي الــذى تــدور فيهــا األحــداث “المعاصــر” فــي الترتيــب األول بتكــرار  -
13 وبنســبة 56,5%، وجــاء مــن أبــرز المشــاهد مشــهد”13” في مســرحية “قتاديــل البحر” 
فقــد تمثــل ذلــك باألجهــزة الحديثــة التــي يتــم استخدامها:الســلحفاء: )يخــرج جهــاز يشــبه 
اإلم بــي ثــري مــن حقيبتــه( هــذا هــو جهازنــا المترجــم، ويمكــن تدريــب الدولفيــن علــى 
اســتخدامه بيســر، فهــو ليــس بحاجــة إال لتعديــل هــذا القــرص )يشــير إلــى قــرص دائــرى 
فــي الجهــاز(، وتحريكــه إلــى اليميــن أو اليســار حســب اللغــة المــراد ترجمتهــا... هيــا 

إلــى أيهــا الشــجاع اقتــرب منــي حتــى أعلمــك كيــف تتعامــل مــع جهــازك المترجــم.

ــة  - ــم” بتكــرار 10 وبنســبة 43,5% فــي مســرحية “مدين وجــاء فــي الترتيــب الثانــي “قدي
األحــالم” 

رابــح التونســي: أعتقــد أننــا نعيــش فــي زمــن ألــف ليلــة وليلــة.. ألــم تــرى القصــر!.. ال 
يمكــن أن يكــون مــن صنــع اإلنســان... نحــن فــي مدينــة العجائــب.

السمات اإليجابية للشخصية الرئيسية المعبرة عن ثقافة السام:. 7
جدول )8( السمات اإليجابية للشخصية الرئيسية المعبرة عن ثقافة السام 

النصوص المسرحية
السمات االيجابية 

اإلجمالي
%ك

28.7شجاعة
28.7محب للوطن

521.7متعاون
521.7محب للسالم

417.5مدافع عن الحق
14.3يعتمد على نفسه

28.7قوى اإلرادة
23 مشهد- إجمالي عدد المشاهد.
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تشير بيانات الجدول السابق إلي ما يلي:

ــص  - ــالم بالن ــة الس ــن ثقاف ــرة ع ــية المعب ــخصية الرئيس ــة للش ــمات اإليجابي ــاءت الس ج
المســرحي بالترتيــب اآلتــي وفقًــا لمــا أحرزتــه مــن تكــرارات ونســب ) متعــاون، محــب 
ــث  ــا، حي ــكل منهم ــب األول بتكــرار 5 وبنســب متســاوية 21,7% ل ــي الترتي للســالم( ف

ظهــر فــي مســرحية “بــراءة بحــار” ســمة “محــب للســالم”:

ــي  ــدان، قول ــى كل البل ــي عل ــر، طوف ــاء البح ــي أنح ــام... جوب ــفينة الس ــا س ــت ي ــا: وأن رام
لســاكنيها، رامــا وأهــل رامــا وأصدقــاء رامــا... يســلمون عليكــم ويهديكــم أغصــان الزيتــون 

ــوت. ــوت... ط ــا.. ط ــب... هي والح
وفي مسرحية “مدينة األحالم” فظهر سمة “متعاون”:

قــرد ميمــون: عجيــب أمركــم يــا أطفــال العــرب!.. تجمعــون فــي المــكان نفســه وتخلفــون فيمــا 
بينكــم... عليكــم أن تتخــذوا القــرار.

 وفي مسرحية “قناديل البحر”:

ــا مــن الخطــر  ــا، وتخلصن ــا عدون ــًدا واحــدة هزمن ــا ي ــا كن ــي، كلم ــا أبنائ اإلنقليــس: أحســنتم ي
الــذي حولنــا. وأيًضــا: العالــم: معــك حــق يــا صديقــي، ولكــن ال تحــزن ألــم نتعاهــد قبــل قليــل 

ــد البهجــة والســعادة إلــى المحيــط ونخلصــه مــن التلــوث. علــى أن نتعــاون حتــى نعي

ــث  - ــبة 17,5% حي ــرار 2 وبنس ــق” بتك ــن الح ــع ع ــي “ مداف ــب الثان ــي الترتي ــاء ف  وج
ــار”  ــراءة بح ــرحية” ب ــي مس ــا ف ــرت جميعه ظه

خــازن الكتــب: “محادثــا رامــا” أال تســعين لمســح أحــزان ابــن ماجــد، وإيقــاف ســيل دموعــه؟. 
أصــوات: يــًدا بيــد... جهــًدا علــى جهــد، عهــًدا علــى عهــد... مــع رامــا وملهــوف والجــد، وكل 

مــن جــد تأكــدت براءتــك يــا بــن ماجــد....

شــجاع، محــب للوطــن، قــوة اإلرادة فــي الترتيــب الثالــث بتكــرار 2 وبنســبة 8,7% لــكل  -
منهمــا، حيــث ظهــرت ســمة الشــجاعة فــي مســرحية “مدينــة األحــالم”

رابــح التونســي: ســوف أخبركــم... إذا ربطنــا أعالــي األشــجار ببعــض الحبــال وقمنــا بهزهــا... 
ــف  ــن خل ــه م ــم علي ــوف تهج ــة س ــات رهيب ــاك حيوان ــب أن هن ــارد الرهي ــعر الم ــوف يش فس

الغابــة... وبذلــك يشــعر بالخــوف والفــزع.
ــة  ــات مخيف ــاك حيوان ــيعرف أن هن ــف س ــن كي ــة!.. ولك ــرة رائع ــا فك ــعودية: إنه ــاء الس ميس

ــة؟ ــف الغاب ــه مــن خل ســوف تهجــم علي
سارة المصرية: أنا يمكنني أن أذهب إليه وأخبره بذلك.
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جمانة السورية: )مندهشة( تذهبين إليه وتتحدثين معه... هذا مستحيل.. فقد يؤذيك.
ســارة المصريــة: ال تقلقــوا... ســوف أذهــب إليــه ألعــرض عليــه الســام... إمــا أن يقبــل أو 

تتعــرض مملكتــه للهجــوم مــن حيوانــات مفترســة لــن يســتطيع مواجهتهــا.
أما سمة محب للوطن فجاءت بمسرحية “قناديل البحر:

السمكة الصغير تغني: هذا محيطي هذا وطني... أهوى وطني وله أغني.
فيه أحيا باطمئنان.. أطلب من ربي أن يزرق.

القناديل: إنه أزرق أزرق أزرق.
وأيًضا

العالــم: صدقونــي ال أســتطيع، فلــدي عائلتــي وحياتــي وعملــي وموطــن أنــا أيضــا، وهــو بحاجــة 
إلــى حتــى أنقــذه مــن خطــر التلــوث، أجوكــم اعذرونــي، ولكنــي أعدكــم بــأن أكــرر هــذه الزيــارة 

مــراًرا، فــا تحزنــوا، ألننــي لــن أغيــب كثيــًرا، فأنــت جــز مــن أبحاثــي.
وقد ظهر قوة اإلرادة بمسرحية “قناديل البحر”

اإلنقليــس: أحســنتم يــا أبنائــي، كلمــا كنــا يــًدا واحــد هزمنــا عدونــا، وتخلصنــا مــن الخطــر الــذي 
 . حولنا

 ويعتمــد علــى نفســه، فــي الترتيــب الرابــع بتكــرار 1 وبنســبة 4,3% مــن إجمالــي عينــة  -
الدراســة. حيــث ظهــرت ســمة يعتمــد علــى نفســه بمســرحية “مدينــة األحــالم”

الحكيــم مرهــوش: األحــام يــا أطفــال تتحقــق بالعمــل والتعــاون... وليــس باالعتمــاد والتــواكل 
علــى الغيــر.

رابــح التونســي: صدقــت أيهــا الحيكــم مرهــوش... لقــد تعلمنــا منــك اليوم درًســا ســوف نســتفيد 
بــه فــي حياتنا.

نوع الشخصيات المساعدة للبطل:. 8
جدول )9( نوع الشخصيات المساعدة للبطل 

تكرارات ونسب 

نوع الشخصيات 
المساعدة 

%ك
1027.0- أصدقاء.
12.7- غرباء.
513.5خيالية

37 الشخصيات- اإلجمالي.
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تشير بيانات الجدول السابق إلي:

حيــث جــاءت الشــخصيات المســاعدة للبطــل مــن األصدقــاء فــي الترتيــب األول بتكــرار  -
10 بنســبة 27,0% وحيــث تمثلــت فــي مســرحية “بــراءة بحــار” فــي صديقهــا ملهــوف 

الــذي ســاعدها فــي إظهــار بــراءة البحــارة ابــن ماجــد:

ــا  ــك ي ــم أيضــا، أليــس كذل ــل هــو عال ــان ســفينة ب ــط رب ــم يكــن فق ــن ماجــد ل ــل: اب صــوت طف
ــا؟... رام

راما: نعم هذا صحيح؟... وصديقي ملهوف لديه ما يريد قوله لكم....
ــه  ــن عمل ــانية م ــارة اإلنس ــرية، والحض ــى البش ــد، أعط ــن ماج ــه إن اب ــا أود قول ــوف: م مله

ــات..... ــاخ والرياضي ــم المن ــك وعل ــم الفل ــة وعل ــي الماح ــر... ف ــيء الكثي الش

وجــاء فــي الترتيــب الثانــي شــخصية )خياليــة( مــن الشــخصيات المســاعدة للبطــل بتكــرار - 
5 بنســبة 13,5%، حيــث ظهــرت بمســرحية “قناديــل البحــر” فــي مســاعدة ســمكة الدولفيــن 
والســلحفاء ســمكة االنقليــس فــي التواصــل مــع البشــر لحــل مشــكلة تلــوث ميــاه المحيطــات

األنقليــس: لقــد مــررت بتجــارب كثيــرة، وكمــا تعلــم فأنــا عجــوز وهــذه الحيــاة علمتنــا الكثيــر، 
ــا  ــذا اإلنســان م ــا له ــن خاله ــة ونوصــل م ــى طريق ــى نصــل إل ــا حت ــاون جميًع ــم أن نتع المه

نريــد... دون أذى.
السلحفاء: نعم، ولكن ما الطريقة؟

اإلنقليــس: اتفقنــا علــى أن يكــون الدولفيــن هــو حلقــة الوصــل بيننــا وبيــن البشــر ألنــه أكثــر 
ــا مــن البشــر، ولكــن المشــكلة ليســت فــي الرســالة، بــل فــي كيفيــة إيصالهــا،  المخلوقــات قربً

فاإلنســان اليــدرك لغتنــا، كمــا أننــا ال نســتطيع فهــم لغتــه، وهــذا مــا يحيرنــي.
الســلحفاة: إذا كانــت هــذه المشــكلة فقــط فالحــل عنــدي، إضافــة  إلــى مهنتــي كطبيــب فأنــا عالــم، 
ولــدى العديــد مــن االختراعــات، وأحــد اختراعاتــي هــو جهــاز نســتطيع مــن خالــه ترجمــة لغــة 
البشــر فنفهمهــا وترجمــة لغتنــا إلــى البشــرية فيفهمونهــا، وبذلــك تنتهــي المشــكلة ونســتطيع 

إيصــال رســالتنا إلــى اإلنســان بســهولة.

وجــاء فــي الترتيــب الثالــث شــخصية الغربــاء مــن الشــخصيات المســاعدة للبطــل بتكــرار  -
1 بنســبة بلغــت 2,7% حيــث جــاء فــي مســرحية “بــراءة بحــار” بمســاعدة خــازن الكتــب 
لرامــا الحصــول علــى الكتــب التــي تحتاجهــا للتعــرف علــى مــن هــو ابــن ماجــد وإظهــار 

براءته:

راما: هو برئ!... فعروس الموج أكد لي ذلك.
خــازن الكتــب: اقرئــي هــذا الكتــاب، وغيــره مــن الكتــب وستكتشــفين الحقيقــة بنفســك... أمــا 
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أنــا فأقــول وداًعــا رامــا!...

 نوع الحبكة في النصوص المسرحية المقدمة:. 9
جدول )10( نوع الحبكة في النصوص المسرحية المقدمة 

تكرارات ونسب 

نوع الحبكة 

التكرارات والنسب

%ك
266.7- حبكة بسيطة.

133.3- حبكة مركبة.

3100- اإلجمالي.

تشير بيانات الجدول السابق إلي:

ــي الترتيــب األول الحبكــة البســيطة بتكــرار 2 وبنســبة 66,7%، ويليهــا الحبكــة  - جــاء ف
ــة. ــة الدراســة التحليلي ــي عين ــة بتكــرار 1 وبنســبة 33,3% مــن إجمال المركب

نوع الصراع في النصوص المسرحية:. 10
جدول )11( نوع الصراع في النصوص المسرحية 

تكرارات ونسب 
النصوص

نوع الصراع

التكرارات والنسب

%ك

26.7- مزيج من الخارجي والداخلي.

1356.5- صراع خارجي.

521.7- صراع داخلي.

23 مشهد- اإلجمالي.

تشير بيانات الجدول السابق إلي ما يلي:

االعتمــاد بنســبة كبيــرة علــى طبيعــة الصــراع الخارجــي، حيــث جــاء فــي الترتيــب األول  -
بتكــرار 13 وبنســبة 56,5%، حيــث ظهــر فــي مســرحية “بــراءة بحــار”:

الســفينة الزرقــاء: ليتنــا ظللنــا علــى قيــد الحيــاة كحــال عــروس المــوج وصديقتيهــا... لذهبــن 
تحدثــن معهــن وعرفنــا كيــف اســتطاعت طفلــة صغيــرة رســم الفــرح علــى شــفاههن!.

ــم  ــدة مــرت، ول ــال عدي ــكام... أجي  ابــن ماجــد: )وقــد تضاعــف شــهيق بكائــه( كفــوا عــن ال
تســتطيع إدخــال البهجــة والفــرح إلــى قلبــي، فكيــف لطفلــة صغيــرة أن تفعــل مــا عجــزت عــن 

فعلــه أجيــال وأجيــال(

ــن  - ــبة 21,7% م ــرار 5 وبنس ــي بتك ــراع الداخل ــي الص ــب الثان ــي الترتي ــاء ف ــا ج بينم
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إجمالــي عينــة الدراســة التحليليــة، فجــاء بمســرحية “قناديــل البحــر”:

ــة  ــتطاعتي مواجه ــل باس ــي، ه ــا إله ــه( ي ــي رقبت ــاز ف ــق الجه ــد عل ــًكا وق ــن: )مرتب الدولفي
اإلنســان؟ وهــل ســأكون علــى قــدر الثقــة والمســئولية التــي حملنــي إياهــا أصدقائــي؟!! أرجــو 

ذلك.

فــي حيــن جــاء بالترتيــب الثالــث الصــراع مزيــج مــن الخارجــي والداخلــي وذلــك بتكــرار  -
2 وبنســبة 6,7%، مــن إجمالــي عينــة الدراســة، حيــث جــاء بمســرحية “بــراءة بحــار”:

المــارد الرهيــب: أخبريهــم أننــي أرفــض عرضهــم بالســام، وال يوجــد علــى وجــه األرض مــن 
يســتطيع أن يتحدانــي ويهزمنــي.

ســارة المصريــة: ســوف أخبرهــم بذلــك... ولكــن كــن علــى حــذر أيهــا المــارد... فمــن خلــف 
تلــك الغابــة ســتهجم عليــك الديناصــورات... واآلن... أتســمح لــي االنصــراف.

المارد الرهيب: يمكنك االنصراف أيتها الفتاة.
المــارد الرهيب:)لنفســه( كنــت أعلــم أن هــؤالء األطفــال إن اتحــدوا جميًعــا ســوف يســببون لــي 

الكثيــر مــن المشــاكل.

أطراف الصراع في النصوص المسرحية: . 11
جدول )11( أطراف الصراع في النصوص المسرحية 

تكرارات ونسب 
أطراف الصراع

التكرارات والنسب

%ك
14.3- بين البطل والقهر االجتماعي.

1252.2- بين البطل واألفكار المتعارضة معه.
313.0- بين البطل والتهديدات الخارجية.
417.4- بين البطل وأفكاره ومعتقداته.

313.0- بين البطل وقوى غيبية.

23 مشهد- اإلجمالي.

تشير بيانات الجدول السابق إلي:

جــاء فــي الترتيــب األول الصــراع الدائــر بيــن البطــل واألفــكار المتعارضــة معــه بتكــرار  -
ــة  ــرحية “مدين ــي مس ــاء ف ــث ج ــة، حي ــة الدراس ــي عين ــن إجمال ــبة 52,2% م 12 وبنس

األحــالم”:

حوريــة البــر: لمــاذا أتيتــم إلــى مملكتنــا أيهــا األطفــال؟.. هــل حقًــا تريــدون التجســس علينــا؟،   
مــروان الفلســطيني: ال... نحــن لســنا بجواســيس. 
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بينمــا جــاء فــي الترتيــب الثانــي الصــراع الدائــر بيــن البطــل وأفــكاره ومعتقداتــه بتكــرار  -
4 وبنســبة 17,4% مــن إجمالــي عينــة الدراســة. فقــد ظهــر بمســرحية “قناديــل البحــر”:

ــة  ــتطاعتي مواجه ــل باس ــي، ه ــا إله ــه( ي ــي رقبت ــاز ف ــق الجه ــد عل ــًكا وق ــن: )مرتب الدولفي
اإلنســان؟ وهــل ســأكون علــى قــدر الثقــة والمســئولية التــي حملنــي إياهــا أصدقائــي؟!! أرجــو 

ذلك.

ــل  - ــن البط ــر بي ــراع الدائ ــاوية “ الص ــب متس ــث بنس ــب الثال ــي الترتي ــاء ف ــن ج ــي حي ف
ــكل  ــبة 13,0% ل ــرار 3 وبنس ــة “ بتك ــوى غيبي ــن البطــل وق ــة، بي ــدات الخارجي والتهدي

ــة. ــة الدراس ــي عين ــن إجمال ــا م منهم

ففي مسرحية “مدينة األحالم”: 

المــارد الرهيــب: أخبريهــم أننــي أرفــض عرضهــم بالســام، وال يوجــد علــى وجــه األرض مــن 
يســتطيع أن يتحدانــي ويهزمنــي.

ســارة المصريــة: ســوف أخبرهــم بذلــك... ولكــن كــن علــى حــذر أيهــا المــارد... فمــن خلــف 
تلــك الغابــة ســتهجم عليــك الديناصــورات... واآلن... أتســمح لــي االنصــراف.

وقــد ظهــر الصــراع الدائــر بيــن البطــل والقهــر االجتماعــي بنســبة 4,3% فــي مســرحية  -
“بــراءة بحــار”: 

ابــن ماجــد: تخيلــن يــا صديقاتــي الســفن أن كثيريــن مــن أبنــاء قومــي يتهموننــي بأنــي ســاعدت 
البحــار “فاســكو دي غامــا” وجيشــه البرتغالــي علــى غــزو شــطان بــادي التــي أفنيــت عمــري 

فــي ســبيل رفعــة عزهــا ومجدهــا.

ظهور فكرة ثقافة السام:. 12
جدول )12( ظهور فكرة ثقافة السام 

            نوع الدراسة

ثقافة السالم
الدراسة التحليلية

%ك
626.1ظهر بشكل مباشر

1043.5ظهرت بشكل غير مباشر
730.4ال يشار إليها
23100- اإلجمالي.

تشير بيانات الجدول السابق إلي:

ظهــرت فكــرة ثقافــة الســالم بشــكل غيــر مباشــر فــي الترتيــب األول بتكــرار 10 وبنســبة  -
43,5% مــن إجمالــي عــدد المشــاهد فــي عينــة الدراســة التحليليــة والــذى بلــغ 23 مشــهد، 
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والتــي ظهــرت علــى لســان اإلنقليــس بمســرحية “قناديــل البحــر”: 

اإلنقليــس: أنــت أيهــا الدولفيــن حلقــة الوصــل بيننــا وبيــن بنــي اإلنســان، وستســاعدهم فــي حــل 
مشــكلة التلــوث فــي ميــاه المحيــط.

ــة الســالم بتكــرار 7 وبنســبة  - ــى فكــرة ثقاف وجــاء فــي الترتيــب الثانــي عــدم اإلشــارة إل
ــة الدراســة التحليليــة. ــي عــدد المشــاهد فــي عين 30,4% مــن إجمال

ــم يليهــم فــي الترتيــب الثالــث بشــكل مباشــر بتكــرار 6 وبنســبة 26,1% مــن إجمالــي  - ث
عــدد المشــاهد فــي عينــة الدراســة التحليليــة، والتــي جــاءت بالمشــهد الثانــي بمســرحية 

ــة األحــالم”: “مدين

ــزول  ــاه أن ت ــا أتمن ــة... كل م ــون والثقاف ــع الفن ــة الســوريا... نب ــا جمان ــة الســورية: أن جمان
ــب  ــم يصع ــذا حل ــل ه ــان... ه ــي ســام وأم ــش ف ــم فنحــن نســتحق أن نعي ــن العال الحــروب م

ــه؟. تحقيق

نوع السام في نصوص مسرح الطفل:. 13
جدول )13( نوع السام المقدمة في نصوص مسرح الطفل

     
النصوص

السالم
الدراسة التحليلية

%ك

28.7سالم أسري

1460.9سالم مجتمعي

23 مشهد- اإلجمالي.

تشير بيانات الجدول السابق إلي:

جــاءت فكــرة الســالم المجتمعــي فــي الترتيــب األول بتكــرار 14 وبنســبة 60,9% مــن  -
إجمالــي عــدد المشــاهد فــي عينــة الدراســة التحليليــة والــذى بلــغ 23مشــهد، فقــد جــاءت 

بمســرحية “بــراءة بحــار”:

ــي  ــدان، قول ــى كل البل ــي عل ــر، طوف ــاء البح ــي أنح ــام... جوب ــفينة الس ــا س ــت ي ــا: وان رام
لســاكنيها: رامــا وأهــل رامــا، وأصدقــاء رامــا... يســلمون عليكــم ويهدونكــم أغصــان الزيتــون 

ــا.. طــوت.. طــوت. والحــب.. هي

وجــاء فــي الترتيــب الثانــي الســالم األســري بتكــرار 2 وبنســبة 8,7% مــن إجمالــي عــدد  -
المشــاهد فــي عينــة الدراســة التحليليــة، حيــث ظهــر فــي مســرحية “مدينــة األحــالم”:
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ولماذا تريدين حذيري؟... وما مصلحتك في ذلك؟ المارد الرهيب: 
ال شــيء... لكنهــم أرســلوني إليــك كرســول لكــي أعــرض عليــك الســام...  سارة المصرية: 

واإلفــراج عــن صديقهــم مــروان.

 طريقة عرض ثقافة السام في النصوص المسرحية:. 14
جدول )14( طريقة عرض ثقافة السام في النصوص المسرحية

تكرارات ونسب
 

طريقة عرض ثقافة السالم

التكرارات والنسب

%ك

939.1- عرض بالكلمات.

521.7- عرض بجمل قصيرة.

28.7- عرض بعبارات طويلة.

23 مشهد- اإلجمالي.

تشير بيانات الجدول السابق إلي:

جــاءت طريقــة عــرض ثقافــة الســالم عــن طريــق الكلمــات بتكــرار 9 وبنســبة %39,1،  -
حيــث ظهــرت بمســرحية “مدينــة األحــالم”:

غنــاء األطفــال: نحلــم نعيــش فــي ســام.... نحلــم نعيــش فــي أمــان... فــي محبــة ووئــام.. فــي 
مدينتــي.. مدينــة األحــام.

بينمــا جــاءت فــي الترتيــب الثانــي عرضهــا بجمــل قصيــرة بتكــرار 5 وبنســبة %21,7  -
حيــث جــاء بمســرحية “قناديــل البحــر”:

اإلنقليــس: أصغــوا إلــى جيــًدا، قلنــا إن األمــور ال تحــل بالقــوة والعضــات أو الصــراخ ومــا إلــى 
ذلــك، وإنمــا تحــل بالعقــل والحكمــة.

فــي حيــن جــاء بالترتيــب الثالــث عرضهــا بعبــارات طويلــة بتكــرار2 بنســبة 8,7% وذلــك  -
جــاء بمســرحية “بــراءة بحار”:

رامــا: وانــت ياســفينة الســام... جوبــي أنحــاء البحــر، طوفــي علــى كل البلــدان، قولــي 
لســاكنيها: رامــا وأهــل رامــا، وأصدقــاء رامــا... يســلمون عليكــم ويهدونكــم أغصــان الزيتــون 

ــا.. طــوت.. طــوت. والحــب.. هي

الثقافات األخرى المطروحة في نصوص مسرح الطفل:. 15
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جدول )15( الثقافات األخرى المطروحة في نصوص مسرح الطفل
           تكرارات ونسب 

ثقافات اخرى
الدراسة التحليلية

%ك
521.7المقاومة
14.3االرهاب
313.0االستسالم
313.0الحرب

23 مشهد- اإلجمالي.

تشير بيانات الجدول السابق إلي:
ظهــرت ثقافــة المقاومــة فــي الترتيــب األول بتكــرار 5 وبنســبة %21.5، فــي - 

مســرحية “قنديــل البحــر”:

الســمكة المخططــة: نصنــع لــه فًخــا مــن األعشــاب البحريــة علــى فوهــة كهــف، وعندمــا يقتــرب 
منهــا ســيعتقد أنهــا مجــرد أعشــاب، فــإذا لمســها وقــع فيــه، وهكــذا ســوف نمســك بــه، أليــس 

حــًا ذكيـًـا.

ــة “ االستســالم- الحــرب” بتكــرار 3 وبنســبة %13,0  - ــي ثقاف ــب الثان ــي الترتي وجــاء ف
مــن إجمالــي عــدد المشــاهد فــي عينــة الدراســة التحليليــة حيــث جــاءت بمســرحية ثقافــة 

االستســالم “بــراءة بحــار”:

ــن  ــا م ــد بتن ــر.. وق ــرض البح ــي ع ــي ف ــن تتاش ــي وأصواتك ــف صوت ــا لألس ــد: ي ــن ماج اب
األمــوات... ومــن الصعــب علــى األمــوات إســماع أصواتهــم لألحيــاء.. ولهــذا لــم ينقطــع ســيل 

ــذ أن ســمعت روحــي اتهامهــم لــي.... ــم يتوقــف بكائــي من دموعــي ول
أما ثقافة الحرب فقد جاءت بمسرحية “قناديل البحر”:

الدولفيــن: ال تغضــب منــا أيهــا الحكيــم، ولكــن األلــم الــذي تشــعر بــه هــذه الصغيــرة هــو ألمنــا 
ــا التعامــل مــع البشــر برفــق،  ــا فوافقن ــا أن خطــر التلــوث لــن يطــال حياتن ــا، لقــد اعتقدن جميًع
ــل ســنعلن  ــة، ب ــك مهادن ــون هنال ــن يك ــا فل ــاة صغارن ــا وحي ــر بحياتن ــق األم ــا تعل ــن إذا م ولك

عليهــم الحــرب.
الجميع بصوت واحد: نعم، نعم، الحرب، الحرب.

ثــم يليهــم فــي الترتيــب الثالــث ثقافــة االرهــاب بتكــرار1 وبنســبة 4,3% مــن إجمالــي عــدد  -
المشــاهد فــي عينــة الدراســة التحليليــة حيــث جــاء بمســرحية “مدينــة األحالم”:

المــارد الرهيــب: يبــدو أنــك لــم تعرفينــي جيــًدا فــا يمكــن ألحــد أن يهزمنــي... وســيظل هــذا 
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الطفــل أســيًرا لــي مهمــا حــدث.

اتجاه المعالجة الفنية لثقافة السام في نصوص مسرح الطفل:. 16
جدول )16( اتجاه المعالجة الفنية لثقافة السام في نصوص مسرح الطفل

تكرارات ونسب 
االتجاه المعالج

التكرارات والنسب

%ك

السالم
23100مؤيد
--محايد

14.3معارض
23 مشهد اإلجمالي.

تشير بيانات الجدول السابق إلي:

اتجــاه المعالجــة الفنيــة المؤيــدة لثقافــة الســالم المطروحــة بالنصــوص المســرحية فــي  -
بحــار«: »بــراءة  نــص  فــي  حيــث ظهــرت  وبنســبة %100،  بتكــرار 23  األول  الترتيــب 

ــي  ــدان، قول ــى كل البل ــي عل ــر، طوف ــاء البح ــي أنح ــام... جوب ــفينة الس ــا س ــت ي ــا: وان رام
لســاكنيها: رامــا وأهــل رامــا، وأصدقــاء رامــا... يســلمون عليكــم ويهدونكــم أغصــان الزيتــون 

ــا.. طــوت.. طــوت. والحــب.. هي
أما في نص “مدينة األحالم”: 

غنــاء األطفــال: نحلــم نعيــش فــي ســام.... نحلــم نعيــش فــي أمــان... فــي محبــة ووئــام.. فــي 
مدينتــي.. مدينــة األحــام.

 بينما جاء في نص “قنديل البحر”: -

اإلنقليــس: أصغــوا إلــي جيــًدا، قلنــا إن األمــور التحــل بالقــوة والعضــات أو بالصــراخ ومــا إلــى 
ذلــك، وإنمــا تحــل بالعقــل والحكمــة علينــا االســتفادة مــن هــذا اإلنســان.

اما معارض لفكرة السالم فقد ظهرت بمسرحية “مدينة األحالم”: -

ســارة المصريــة: الشــيء... لكنهــم أرســلوني إليــك كرســول لكــي أعــرض عليــك الســام... 
واإلفــراج عــن صديقهــم مــروان.

المارد الرهيب: وإن رفضت عرضهم؟
سارة المصرية: سوف يحاربونك... ويدمرون ملكك... فقوهم كبيرة جًدا.

المــارد الرهيــب: أخبريهــم أننــي أرفــض عرضهــم بالســام، وال يوجــد علــى وجــه األرض مــن 
يســتطيع أن يتحدانــي ويهزمنــي.
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اتجاه المعالجة الفنية للثقافات األخرى المطروحة في نصوص مسرح الطفل:. 17
جدول )17( اتجاه المعالجة الفنية للثقافات األخرى المطروحة في نصوص مسرح الطفل

تكرارات ونسب 
االتجاه المعالج

التكرارات والنسب

%ك

االستسالم
313.0مؤيد
--محايد

--معارض

الحرب
313.0مؤيد
--محايد

313.0معارض

المقاومة
626.1مؤيد
--محايد

14.3معارض

االرهاب
14.3مؤيد
--محايد

--معارض
23 مشهد- اإلجمالي.

تشير بيانات الجدول السابق إلي:

جــاء اتجــاه المعالجــة الفنيــة المؤيــدة لثقافــة المقاومــة فــي الترتيــب األول بتكــرار 6 وبنســبة  -
26,1% مــن إجمالــي عينــة الدراســة التحليليــة، وظهــر فــي مســرحية »مدينــة األحــالم«:

ســارة المصريــة: يجــب علينــا أن نعــرف أواًل نقــاط قوتــه.. ونقــاط ضعفــه حتــى نتمكــن مــن 
عليــه. واالنتصــار  مواجهتــه 

 وجــاء فــي الترتيــب الثالــث بالتســاوي )مؤيــد- معــارض( للحــرب بتكــرار 3 وبنســبة 1,0% مــن 
إجمالــي عينــة الدراســة التحليليــة، حيــث ظهــر مؤيــد لفكــرة الحــرب فــي مســرحية »مدينــة األحــالم«:

المارد الرهيب: سوف يحاربونك.. ويدمرون مملكتك.. فقوتهم كبيرة جًدا.
أما فكرة معارض للحرب فقد ظهر بمسرحية »قنديل البحر«:

اإلنقليس: هذه حرب خاسرة.
وجاءت نســبة المؤيد لثقافة االستســالم بتكرار 3 وبنســبة بلغت 13,0% من إجمالي العينة - 

التحليليــة، فقــد ظهــرت بمســرحية »بــراءة بحار« 
ابــن ماجــد: جراحــي وآالمــي ترغــم دموعــي علــى الهطــول... وال حيلــة لــي فــي ذلــك... ابتعــدن 

مــن هنــا أرجوكــن..... عــدن إلــى أعمــاق البحــر... لئــا تحرقكــن دموعــي... هيــا ابتعــدن.
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 وأيًضــا جــاء مؤيــد لثقافــة االرهــاب فقــد جــاءت بتكــرار 1 بنســبة بلغــت 4,3%، حيــث ظهــرت فكــرة 
مؤيــد لإلرهــاب بمســرحية »مدينــة األحــالم«:

بمسرحية “مدينة األحالم”:

المــارد الرهيــب: يبــدو أنــك لــم تعرفينــي جيــًدا فــا يمكــن ألحــد أن يهزمنــي... وســيظل هــذا 
الطفــل أســيًرا لــي مهمــا حــدث.

أما فكرة معارض للمقاومة فظهرت بتكرار 1 بنسبة بلغت 4,3%بنص »مدينة األحالم«:
الحــارس: إننــا ال نســتطيع مواجهتهــم يــا ســيدي.. ألــم تســمع تلــك األصــوات الرهيبــة التــي 

يصدرونهــا؟؟.
عناصر ثقافة السام المطروحة في النصوص المسرحية:. 18

جدول )18( عناصر ثقافة السام المطروحة في النصوص المسرحية 
           نسب وتكرارات

عناصر ثقافة السالم
التكرارات والنسب

%ك
28.7التسامح

417.4نبذ العنف
28.7االنتماء والوالء

14.3احترام اآلراء اآلخرين
626.1مساعدة اآلخر

28.7الحوار
28.7المواطنة

28.7حل النزاعات
23 مشهد- اإلجمالي.

تشير بيانات الجدول السابق إلي:

ظهــور )مســاعد اآلخــر( فــي الترتيــب األول بتكــرار 6 وبنســبة 26,1%، مســرحية  -
ــب. ــارد الرهي ــن الم ــروان م ــاذ م ــاء إلنق ــاعدة األصدق ــرت بمس ــالم” ظه ــة األح “مدين

رابــح التونســي: ســوف أخبركــم... إذا ربطنــا أعالــي األشــجار ببعــض الحبــال وقمنــا بهزهــا... 
ــف  ــن خل ــه م ــم علي ــوف تهج ــة س ــات رهيب ــاك حيوان ــب أن هن ــارد الرهي ــعر الم ــوف يش فس

الغابــة... وبذلــك يشــعر بالخــوف والفــزع.
ميســاء الســعودية إنهــا فكــرة رائعــة!.. ولكــن كيــف ســيعرف أن هنــاك حيوانــات مخيفــة ســوف 

تهجــم عليــه مــن خلــف الغابــة؟
وجــاء فــي الترتيــب الثانــي عنصر)نبــذ العنــف( بتكــرار 4 وبنســبة 17,4% مــن إجمالــي  -



ثقافة السالم يف نصوص مسرح الطفل العربي ...

384

عينــة الدراســة التحليليــة فجــاءت بمســرحية “مدينــة األحــالم”:

ــة الســورية: كل مــا أتمنــاه أن تــزول الحــروب مــن العالــم. نحــن نســتحق أن نعيــش فــي  جمان
ســام وأمــان.. هــل هــذا حلــم يصعــب تحقيقــه؟.

ثــم يليهــم فــي الترتيــب الثالــث كل من)التســامح- االنتماء والــوالء- الحــوار- المواطنة-  -
حــل النزاعــات( وذلــك بتكــرار2 وبنســبة 8,7% حيــث جــاء التســامح بنــص مســرحية 

“قنديــل البحــر”:
العالم: تسامحوني وتسامحوا أبناء جنسي لما بدر منا من إساءة غير مقصودة.

 أما االنتماء والوالء فجاء بمسرحية “براءة بحار”:
ابــن ماجــد: قــل لهــم: ابــن ماجــد بــرئ.. ابــن ماجــد لــم يخــن وطنــه.. لــم يخــن بحــره، لــم يخــن 

أرضــه، وال قومــه.
وقد ظهر “الحوار” بمسرحية “قناديل البحر”:

اإلنقليــس: ال، ليــس هــذا مــا يجــب أن نفكــر بــه، فنحــن ال نريــد إيــذاءه أو إخافتــه، بــل نريــد منــه 
أن يســتمع إلــى مطالبنــا دون خــوف، ال أن نعامــل البشــر كمــا يعاملوننا.

وجاء عنصر “حل النزاعات” بمسرحية “قناديل البحر”:
اإلنقليــس: أصغــوا إلــى جيــًدا، قلنــا إن األمــور التحــل بالقــوة والعضــات أو بالصــراخ ومــا إلــى 
ذلــك، وإنمــا تحــل بالعقــل والحكمــة، علينــا االســتفادة مــن هــذا اإلنســان، فهــذه فرصتنــا وقــد 

جــاءت إلينــا فعلينــا أال نفوقتهــا.
أسلوب الحل المطروح في النصوص المسرحية:. 19

جدول )19( أسلوب الحل المطروح في النصوص المسرحية 
النصوص المسرحية

أسلوب الحل
اإلجمالي

%ك
218.2- بإظهار الجانب السلبي للقضية.

218.2- باإلرشاد.
19.1- بالعنف.

19.1- بتحول في مصير البطل.
19.1- بالحيلة.

218.2- بتعديل السلوك.
19.1- بالتفاهم.

19.1- أساليب علمية.
1147.8- اإلجمالي.

23 مشهد- إجمالي عدد المشاهد.
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تشير بيانات الجدول السابق إلي:

تنــوع أســلوب الكاتــب فــي الحــل المطــروح فــي النصــوص المســرحية، حيــث جــاء فــي  -
الترتيــب األول كل مــن )بإظهــار الجانــب الســلبي للقضيــة- باإلرشــاد- بتعديــل الســلوك( 
بتكــرار 2 وبنســبة 18,2%، حيــث ظهــر )إظهــار الجانــب الســلبي للقضيــة( في مســرحية 

“مدينــة األحــالم”:

المهــرج ميمــون: عجيــب أمركــم يــا أطفــال العــرب!.. تتجمعــون فــي المــكان نفســه وتختلفــون 
فيمــا بينكــم.. عليكــم أن تتخــذوا القــرار.

 أما أسلوب “ النصح واإلرشاد” فقد ظهر بمسرحية “قناديل البحر”:

العالــم: أن هــذا كلــه ســيتغير ويصبــح كل إنســان مســؤواًل عــن أفعالــه، وســيتم وضــع قوانيــن 
للحــد مــن التلــوث ولمعاقبــة مــن ال ينفــذ تلــك القوانيــن.

 أما أسلوب “ تعديل السلوك” فظهر بمسرحية “قناديل البحر”:

: اآلن عليكم االتصال بكل الجهات المسؤولة والمختصة بالمحافظة على البيئة. العالم 

ــر  - ــي مصي ــول اآلتية)بالعنــف- بتحــول ف ــي كل مــن الحل ــب الثان ــي الترتي ــا جــاء ف بينم
ــي  ــن إجمال ــبة 9,1% م ــرار1 وبنس ــة( بتك ــاليب علمي ــم- أس ــة- بالتفاه البطــل- بالحيل
ــل البحــر”: ــف بمســرحية “قنادي ــد جــاءت أســلوب الحــل بالعن ــة، فق ــة الدراســة التحليلي عين

الدولفيــن: ال تغضــب منــا أيهــا الحكيــم، ولكــن األلــم الــذي تشــعر بــه هــذه الصغيــرة هــو ألمنــا 
ــا التعامــل مــع البشــر برفــق،  ــا فوافقن ــا أن خطــر التلــوث لــن يطــال حياتن ــا، لقــد اعتقدن جميًع
ــل ســنعلن  ــة، ب ــك مهادن ــون هنال ــن يك ــا فل ــاة صغارن ــا وحي ــر بحياتن ــق األم ــا تعل ــن إذا م ولك

عليهــم الحــرب.
الجميع بصوت واحد: نعم، نعم، الحرب، الحرب.

اإلنقليس: وأي حرب هذه التي تعلنونها؟ وهل أنتم مستعدون لها؟
األخطبوط: سأخنقهم بأذرعي الثمانية.

وجاءت أسلوب “ تحول في مصير البطل” ففى “براءة بحار”:

ــا وملهــوف والجــد،  ــع رام ــد... م ــى عه ــًدا عل ــد، عه ــى جه ــًدا عل ــد... جه ــًدا بي أصــوات: ي
وكل مــن جــد تأكــدت براءتــك يابــن ماجــد.... ومــن لــم يتأكــد بعــد فليقــرأ الكتــب ووالرســائل 

ــق.... والوثائ
وظهر أسلوب “ الحيلة “ بمسرحية “مدينة األحالم”:

المارد الرهيب: لقد خدعتموني.
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 سارة المصرية: الحرب خدعة أيها المارد.
وجاءت “األساليب العلمية” في “قناديل البحر”:

: ال بــأس البــأس، أنــا أحيانـًـا أعــذر األخطبــوط، فلقــد تمــادي بعــض البشــر وتصرفــوا  العالم 
تصرفــات غيــر مســؤولة لــم تؤثــر عليكــم فقــط بــل علــى بنــي جنســهم أيًضــا، ولكــن المهــم األن 
أن هــذا كلــه ســيتغير ويصبــح كل إنســان مســؤواًل عــن أفعالــه، وســيتم وضــع قوانيــن للحــد مــن 

التلــوث ولمعاقبــة مــن ال ينفــذ تلــك القوانيــن.

الهدف من النصوص المسرحية:. 20
جدول )20( الهدف من النصوص المسرحية 

           نسب وتكرارات

الهدف من النص

الدراسة التحليلية

%ك
626.1ألقاء الضوء على ثقافة السالم

ألقاء الضوء على معوقات السالم 
1252.2دون إبداء حلول

تقديم حلول للمشكالت التي تعوق 
521.7انتشار السالم

23100- اإلجمالي.

تشير بيانات الجدول السابق إلي:

جــاء )ألقــاء الضــوء علــى معوقــات الســالم دون إبــداء حلــول( فــي الترتيــب األول حيــث  -
ــد جــاء  ــة، فق ــة الدراســة التحليلي ــي عين جــاءت بتكــرار 12 وبنســبة 52,2% مــن إجمال
بمســرحية “قناديــل البحــر” فــي عــدم اســتطاعت األســماك العيــش فــي ســالم وذلــك مــن 

التلــوث الناتــج عــن ســلوكيات البشــر:

اإلنقليــس: أخطــار التلــوث، أخطــار التلــوث، آه حســنًا، هــذه هــي اســمعوا، )يقــرأ( إن للتلــوث 
ــن  ــا م ــا، وغيره ــكل أنواعه ــات وأســماك ب ــن نبات ــط م ــات المحي ــى مخلوق ــرة عل ــر كثي مخاط
المخلوقــات الكبيــرة والصغيــرة فيــه، نتيجــة لتغيــر لــون المــاء وتســممه بمــواد كيمائيــة تــؤدي 

إلــى حــرق نباتاتــه ومــوت حيواناتــه.
األخطبوط: يا ويلي؟! هل يؤثر على البيض؟!.

ــن  ــه وتمســكه م ــرب من ــاره )تقت ــه صغ ــا يهم ــوط، كل م الســمكة المخططــة: مســكين األخطب
كتفــه( أخشــى يــا صديقــي أنــه يؤثــر ولكــن ال تقلــق مــازال األمــر تحــت الســيطرة)تلتفت إلــى 

ــا. ــم؟ طمئن ــا حكي ــك ي ــى األخطبــوط( أليــس كذل اإلنقليــس وتشــير إل
اإلنقليــس: أتمنــى ذلــك يــا صغــاري، ولكــن واجبــي أن أكــون واضًحــا معكــم، وال أخفــي عليكــم، 
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فاألمــر إذا زاد عــن حــده ســيؤدي إلــى انقــراض بعــض المخلوقــات مــن البحــر.

وجــاء فــي الترتيــب الثانــي )ألقــاء الضــوء علــى ثقافــة الســالم( بتكــرار6 وبنســبة %26,1  -
مــن إجمالــي عينــة الدراســة التحليليــة، فقــد جــاء بمســرحية “بــراءة بحــار” بشــكل صريــح:

ــي  ــدان، قول ــى كل البل ــي عل ــي أنحــاء البحــر، طوف ــا ســفينة الســام... جوب ــت ي ــا: وأن “رام
لســاكنيها، رامــا وأهــل رامــا وأصدقــاء رامــا... يســلمون عليكــم ويهديكــم أغصــان الزيتــون 

ــا.. طــوت... طــوت” والحــب... هي

ــي تعــوق انتشــار الســالم(  - ــول للمشــكالت الت ــم حل ــث )تقدي ــب الثال ــي الترتي ــم ف ــم يليه ث
بتكــرار 5 وبنســبة 21,7% مــن إجمالــي عينــة الدراســة التحليليــة، فقــد جــاءت الحلــول 

ــراءة بحــار”: بمســرحية “ب

خازن الكتب: “محادثا راما” أال تسعين لمسح أحزان ابن ماجد، وإيقاف سيل دموعه؟. 
أصــوات: يــًدا بيــد... جهــًدا علــى جهــد، عهــًدا علــى عهــد... مــع رامــا وملهــوف والجــد، وكل 

مــن جــد تأكــدت براءتــك يــا بــن ماجــد....
وفي مسرحية “مدينة األحالم” جاءت:

مروان الفلسطيني: ومدينة األحام... ماذا وجدتم بها؟
: لقد صنعنا مدينة األحام بأنفسنا. سارة المصرية  
: مدينة تقوم على العلم والمعرفة. جمانة السورية 

ميساء السعودية: مدينة تقوم على الوحدة والتعاون بين األشقاء
: لن نفترق أبًدا... وسنظل منًعا إلى األبد. المهرج ميمون 

: لن نفترق أبًدا... وسنظل منًعا إلى األبد الجميع 

خاتمة النص المسرحي:. 21
جدول )22( خاتمة النص المسرحي 

تكرارات ونسب 
خاتمة النص

التكرارات والنسب

%ك
--- نهاية مفتوحة

3100- له نهاية.
--- نهاية شبه مفتوحة.

3100- اإلجمالي.

تشير بيانات الجدول السابق إلي ما يلي: 



ثقافة السالم يف نصوص مسرح الطفل العربي ...

388

جــاءت نســبة جميــع النصــوص المســرحية عينــة الدراســة ذات النهايــة المحــددة بتكــرار  -
3 وبنســبة 100% مــن إجمالــي عينــة الدراســة.

فقد جاءت النهاية بمسرحية “براءة بحار” باآلتي:

علــى إيقــاع األغنيــة تتحــرك الســفن، يحيطــون بابــن ماجــد ويمضــون معــه امتــداد البحــر 
الواســع البعيــد فــي موكــب مهيــب، تحفــه أضــواء وأنــوار خيــوط ظــل الزمــان والتــي لــم تبــرق 
ــع  ــا م ــي لعبهم ــتغرقان ف ــوف مس ــا ومله ــا رام ــل، بينم ــن قب ــذا م ــا ه ــق لمعانه ــع كبري وتلم

ــا ومراحــا. ــا يمــأل أرجــاء الفضــاء صخبً الموجــات وصــدى ضحكهم
وفي مسرحية “مدينة األحالم” جاءت النهاية:

يغنــي جميــع األطفــال... ويــؤدون اســتعراًضا غنائيـًـا.. كل طفــل يمســك بعلم دولــة عربية... 
ــكونها  ــي يمس ــام الت ــي باألع ــن العرب ــة الوط ــا خريط ــون مًع ــتعراض يكون ــة االس ــي نهاي وف

بأيديهــم.
وأخيرا جاء بمسرحية “ قناديل البحر”

تنطلق القناديل وخلفها العالم، فالدلفين وباقي األسماك وهي تغني:
هذا محيط أزرق أزرق.... بيت فيه نعيش ونخلق.

بينت ما أجمله وأحلي.... لعبيره دوًما نستنشق
القناديل: إنه أزرق أزرق أزرق.

خاتمة الدراسة والتوصيات 
 مــن خــالل مــا تــم عرضــة مــن اطــار نظــري ودراســات ســابقة ومــا توصــل اليــه الباحــث مــن نتائــج 

يمكــن رصدهــا فيمــا يلــى:
جــاءت مســرحيات االطفــال مرتبطــة بمــا يــدور حولهــم مــن صراعــات وحــروب يعشــيها - 

ــذا نجــد أن كتــاب المســرحيات انتبهــوا لذلــك فتعــددت وســائل طرحهــم  الطفــل اليــوم، ل
لثقافــة الســالم داخــل بينــة النــص المســرحي وتجلــى هــذا بوضــوح فــي قناديــل البحــر ثــم 

مدينــة االحــالم وأخيــًرا بــراءة بحــار.

ــرحية  - ــي مس ــا ف ــي كم ــوروث التاريخ ــالل الم ــن خ ــرحي م ــص المس ــتلهام الن ــاء اس ج
ــة كمــا فــي مدينــة االحــالم، ومــن  ــة وليل بــراءة بحــار، ومــن األدب الشــعبي » الــف ليل

ــل البحــر. ــي قنادي ــا ف ــع المعاصــر كم الواق

ــبة 7،66،  - ــة بنس ــة العربي ــة باللغ ــة مكتوب ــة الدراس ــرحية عين ــوص المس ــاءت النص ج
ــبة 3،33. ــى بنس ــة والفصح ــن العامي ــج بي ومي
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ظهــرت فكــرة ثقافة الســالم بشــكل غير مباشــر بنســبة 5.34، مقابل بشــكل مباشــر بنســبة  -
1.62، وال يشــار اليهــا بنســبة 2.02، وصغيــة غيــر المباشــرة أمــر طبيعــي لخصوصيــة 

المســرح فــي طرحــه لقضــاي المجتمــع فيعتمــد علــى الصيغــة غير المباشــرة.

طــرح كتــاب النصــوص المســرحية عينــة الدراســة تجــاه المعالجــة الفنيــة لثقافــة الســالم  -
بشــكل مؤيــد بنســبة %001.

ركــزت المســرحيات علــى تأكيــد الســمات االيجابيــة للشــخصية الرئيســية المعبــرة عــن  -
ــاون، محــب للســالم، مدافــع عــن الحــق، شــجاع، محــب للوطــن،  ــل متع ــة الســالم، مث ثقاف

قــوى االرادة، يعتمــد علــى نفســه.
نجــح كتــاب المســرحيات فــي طــرح عناصــر ثقافــة الســالم والمتمثلــة فــي مســاعد االخــر، - 

نبــذ العنــف، التســامح، الحــوار، المواطنــة، حــل النزاعــات، االنتمــاء والــوالء، وأخيــًرا احتــرام 
الــرأي االخــر. 

توصيات الدراسة
نشــر ثقافــة الســالم مــن خــالل جميــع المســابقات االدبيــة المختلفــة ســواء علــى المســتوى - 

المحلــى واالقليمــي والوطنــي.

ــدارس  - ــن م ــة م ــف واالعــالم المتاح ــة والتثقي ــائل التوعي ــع وس ــتخدام جمي ضــرورة اس
المرئيــة  االعــالم  ووســائل  ثقافــة  وقصــور  شــباب  ومراكــز  ومســاجد  وجامعــات 

والمســموعة والمقــروءة لنشــر ثقافــة الســالم.

توظيف عروض المسرح بالمؤسسات التعليمية والتثقفية المختلفة لنشر ثقافة السالم. -

وضــع اســتراتيجية اعالميــة واضحــة ومركــزه لنشــر ثقافــة الســالم وتصحيــح المفاهيــم  -
الخاطئــة.  
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