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 البحث:ملخص 

اعتمددددد لدددد  المسددددره منددددم يدايالددددة علددددو الماضلددددة ال ددددع ضة  و لندددداو  موا ددددض  

ماتلفدددة مسدددتمدا مددد  لددداايش و , الدددة ال دددعوط  و علدددو مسدددتو  الدددو   العريددد  حددداو  

الكثضددددر مدددد  الكتدددداط المسددددرحضض  االددددتعانة يدددداادط و المددددواو  ال ددددع   لدددد  اعددددداد 

ن الككايدددة ال دددع ضة لكمددد  مسدددرحضال و  و انعكدددع ىلدددح علدددو مسدددرحضا  ل  فدددا    ا

عنصددددر المةددددامرا و الت ددددويخ و لنددددوه ال اصددددضا   لددددما  ددددد   ددددما ال كدددد  التعددددر  

علدددو دوا الككايدددة ال دددع ضة لددد  لنمضدددة ماضلدددة الرفددد  لددد  النصدددو  المسدددرحضة الم دمدددة 

ل  فددددا . و لندددداو  ال احثددددان لدددد  الفصدددد  الثددددان  التعريدددد  يالككايددددة ال ددددع ضة و  ضفضددددة 

مسددددرح  و لدددد  الفصدددد  الثالدددد  لددددو اعتمدددداد المددددن   الو ددددف  لوظضف ددددا لدددد  العمدددد  ال

التكلضلدددد  و اعتمدددداد اداا للتكلضدددد  مسددددتمدا مدددد  م حددددرا  اا دددداا الن ددددر  و حصددددل  

ااداا علددددو الصدددددض يعددددد عر دددد ا علددددو لجنددددة مدددد  الا ددددرا  الماتصددددض  لدددد  التريضددددة 

الفنضدددة   و  انددد  عضندددة ال كددد  مسدددرحضة نمصددد اه عددد   الددددي   للم لددد   حمدددد  لددد  و 

 رج ال ك  يعدد م  النتائ  ا م ا: 

يسدددا و لوظضددد  الككايدددة ال دددع ضة لددد  النصدددو  المسدددرحضة المو  دددة ل  فدددا   -2

 يسا و ل  لنمضة ماضلة الرف .

الككايدددة ال دددع ضة لن ددد  الرفددد  الدددو عدددوالو وري دددة لسدددا  ا  الت دددويخ و لكريدددح  -0

 ماضلة الرف  .

  ا دددالة الدددو الجانددد   ن النصدددو  المسدددرحضة المو دددة للرفددد  يمكددد  ان ل دددك -7

 التريو  ل  المدالة لةرس ال ضو التريوية .

 و  ـُتو ال ك  ي ائمة المصادا.
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Research Summary 

The art of theater has relied since its beginnings on the popular 

imagination, and dealt with various topics derived from the history 

and culture of peoples, and at the level of the Arab world, many 

theater writers tried to use literature and folklore in preparing their 

plays, and this was reflected in children's plays, because the folk 

story carries The element of adventure, suspense and diversity of 

characters. Therefore, the aim of this research is to identify the role 

of folk tales in developing the child's imagination in theatrical texts 

presented to children. In the second chapter, the two researchers 

dealt with introducing the folk story and how to employ it in 

theatrical work, and in the third chapter, the descriptive and 

analytical method was adopted and a tool for analysis derived from 

the indicators of the theoretical framework was adopted. The sample 

of the research was the play (The Lamp of Aladdin) by the author 

Ahmed Khalaf:  

 1- The use of the folk tale in theatrical texts directed at children 

contributes to the development of the child's imagination.  

2-The folk tale moves the child to strange worlds that contribute to 

suspense and stir the child's imagination. 

3-That theatrical texts directed at the child can be an addition to the 

educational aspect in the school to instill educational values. 

The search was concluded with a list of sources.  

 

 

  الفصل االول

: لددد دط دوا م دددو لددد  التع ضدددر عددد  الكددداا و احالدددضع النددداس   و  دددملح مشككككلة البحكككث

   ,دددر م دددو لددد  حفدددب لدددرا  ال دددعوط مددد  لنمضدددة الدددموض الجمدددال  و الفنددد  و للككايدددا

الضدددضاه لمددد   ددد    دددم  الككايدددة يمكددد  التعدددر  علدددو الوا ددد  اا تمددداع  و السضالددد  

و اا تصدددداد  و الث ددددال  . و مدددد   دددد   لرددددوا اادط ظ ددددر  الككايددددة ال ددددع ضة وان  

اولددد   دددم  الككايدددا  الم لددد  وضدددر معدددرو  ان دددا لتدددداو  لددد   ددد  مكدددان  ا دددة اىا 

 ,را و ل مدددع الوا ددد  و مددد   ددد    دددما التدددداو  لتعدددر  الككايدددة  انددد  الككايدددة مددد

 ل  الة او الكم  م  يعض ا زائ ا.
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و يعددددد لعددددر  العددددرط علددددو المسددددره   دددد   ددددرن مدددد  الددددزم  حدددداو  يعددددض الكتدددداط 

المسدددددرحضض  لوظضددددد  الككايدددددة ال دددددع ضة لددددد  العمددددد  المسدددددرح . ان  دددددم  الككايدددددا  

لر عنصدددر المتعدددة و الت دددويخ لض دددا   و معرولدددة و لكمددد   دددضو ن ضلدددة ياا دددالة الدددو لدددو

لددد  مسدددره الرفددد  نجدددد العديدددد مددد  المددد لفض  المسدددرحضض  يوظفدددون الككايدددة ال دددع ضة 

 ددددم  ال نددددا  الددددداام  للددددنه المسددددرح  . و ال ددددد  مدددد  ىلددددح ان اولدددد  الككايددددا  

حضوانضدددة -ال دددع ضة لكمددد  عنصدددر المةدددامرا و الت دددويخ و لندددوه ال اصدددضا  نانسدددانضة 

ال اصددددضا  وضددددر اانسددددانضة. لكن ددددا م نسددددنة ا  لدددددي ا  ددددداا علددددو  ن الضددددة  و  حتددددو–

التفكضددددددر و الكددددددواا و الصددددددراه م دددددداي ة ل نسددددددان و الرفدددددد  عددددددادا لسددددددت وية  ددددددم  

ال اصدددضا  و لكدددره  ضالدددة و لردددوا مددد  اداا دددة. و ن حدددب ان لددد  مراحددد  الرفولدددة 

ضوانددا  و ااولددو ريددرل ا  ضددا  الرفدد  يال ضاددة و لض ددا يت  دد  ال صدده التدد  لتضددم  الك

الرضدددددوا و الجمددددداد و  ددددد  لدددددتكلو  ا  يكدددددون الرفددددد  حدددددةولا  يالككايدددددا  الاضالضدددددة و 

 و يدددتو لوظضددد  الككايدددة ال دددع ضة لددد  مسدددره 00  0222الارالضدددةر نمكمدددد  عضمدددة 

الرفددد  الددد اط من دددا التعدددر  يمضدددمون و الكددداا الككايدددة    مدددا لكمددد   دددضو و ا ددددا  

لريويدددة و لعلضمضدددة   ياا دددالة الدددو لنمضدددة ماضلدددة الرفددد  ادااه الوا ددد  الدددم  يعض دددة   

 ددد  يسدددا و لوظضددد    -مددد   ددد  مدددا ل دددد  يمكددد  لكديدددد م دددكلة ال كددد  يالسددد ا  التدددال 

 ككاية ال ع ضة ل  مسره الرف  يتنمضة الاضا  لد  الرف . ال

 

 أهمية البحث و الحاجة إليه:

يفضددد  ددما ال كدد  لدد  لعريدد  الجضدد  الجديددد يددالمواو  ال ددع   ممددث   يالككايددة ال ددع ضة 

و  ضفضددددة لوظضف ددددا مسددددرحضا  و المكال ددددة علض ددددا مدددد  ااند,اا.ا سدددداط  ل ددددة  لضددددا  و 

يفضدددد  م دددااا  لوظضددد  الككايدددة ال دددع ضة لددد  ال ندددا  الدددداام .معا دددد الفندددون الجمضلدددة 

الم لسدددا  التريويدددة و الن دددا  المدالددد  لددد  لوظضددد  الككايدددة ال دددع ضة لتنمضدددة ماضلدددة 

 الرف  و  دالة علو االتنتاج . 

 

ي دددد  ال كددد  التعدددر  علدددو دوا الككايدددة ال دددع ضة لددد  لنمضدددة ماضلدددة هكككدف البحكككث: 

 مة ل  فا .الرف  ل  النصو  المسرحضة الم د

 

 : يتكدد ال ك  الكال  يما يل :حدود البحث

النصدددددو  المسدددددرحضة الماصصدددددة ل  فدددددا  نمسدددددرحضة عددددد   الددددددي  و المصددددد اه 

 لألض   حمد  ل   -السكر 

 

 تحديد المصطلحات:

الككايدددة ال دددع ضة: عرل دددا نال ضتددد   ان دددارنوه  صصددد  لدددضع لدددة م لددد    و  ددد   -1

ال صصددد  ال دددفا   الدددم  يضدددف  علضدددة حا ددد   دددرط عددددد   ضدددر مددد  الدددوان السدددرد 

الدددرواا او يكدددواون مندددة او ي ترعدددون مندددة ول دددا  لمدددا يسدددت دلون مندددة   و  دددو يع دددر عددد  

  66  2333ن اد  نعمان ال ضت   وان  م   صضة الجماعةر

و لعرل دددا نن ضلدددة  يدددرا ضو  يان دددا رالا دددر الدددم  يتصددد  يكدددد   دددديو ينت ددد  عددد   ريدددخ 

ر   او  ددد   لدددخ حدددر للاضدددا  ال دددع   ينسدددجة حدددو  الروايدددة ال دددفوية مددد   ضددد  الدددو   ددد

  33 ’2331نن ضلة  يرا ضو  حواد  م مة و حاو  و موا   لااياضة ر
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ا رائضددددا  يان ددددا رالنصددددو  ال صصددددضة ال ددددع ضة التدددد  يعضددددد ينائ ددددا  يعرلددددة ال احثددددانو 

الكالددد  المسدددرح  ولدددخ الصدددضةة الداامضدددة ي دددد  لرلدددضش ال دددضو التريويدددة و الجمالضدددة و 

 اضلة الرف  ادااه الجوان  اايجايضة ل  العم  المسرح رلن ضا م

التعريدددد  المو ددددود لدددد  المعجددددو المسددددرح  ى ددددر لدددد  لعريدددد  مسددددره الرفدددد   -2

ر ندددة لسدددمضة لرلدددخ علدددو العدددرو  التددد  لتو دددة لجم دددوا اا فدددا  و الضدددالعض   و ي دمدددة 

المعجدددو ممثلدددون مددد  اا فدددا   او الك ددداا  و لتدددراوه وايت دددا يدددض  اامتنددداه و التعلدددضور ن

  12  2333المسرح  

و يعرلدددة ع دددد التدددواط يولددد  ر دددو ىلدددح المسدددره ال  دددر  الدددم  ي دددو  علدددو ااحتدددرا  

مدد  ا دد  اا فددا   و الناحدداة لكسدد    و الددم  حدددد وظضفتددة اا تماعضددة يأن ددا مسددا مة 

عدددد   ريددددخ العمدددد  الفندددد  لدددد  التريضددددة   و ينددددا  اا ضددددا  الصدددداعدار نع ددددد التددددواط 

  73-76   2333يول  

مسددددره الرفدددد  ر ددددو ىلددددح المسددددره الددددم  ي ددددد  عرو ددددا -و يعرلددددة علدددد  الكديددددد 

مسدددددرحة لادددددد  الرفددددد    و  دددددد  لرلضدددددة الرفددددد  و ا,دددددااا معاالدددددة و ا   دددددة و حسدددددة 

الفكدددر   و ي صدددد يدددة ل ددداضه الرفددد  و الرددد ط ادواا لمثضلضدددة  و موا ددد  داامضدددة   

  55  2333للتوا   م  الصةاا و الك اار نعل  الكديد  

لدددة ايتسدددا  ع دددد المدددنعو مسدددره الرفددد ر و لدددون مددد  الدددوان الفندددون ااديضدددة المو دددة لعر

لفادددة عمريدددة مكدددددا و  ددد  اا فدددا   و ىلدددح علدددو الددداس مددد  الر يدددة الفنضدددة و الجمالضدددة 

  و يضددد  لددد  اعت ددداا  المراحددد  العمريدددة و لددددا  ا لددد  مددددا الرفولدددة   و ي دددد  الدددو 

ال و  و و دددددان و و حسدددد و الكر دددد   و الددددعاد اا فددددا  و الترلضددددة عددددن و و ا,ددددااا معددددا

ياا دددد  ع دددد  و م دددداعر اا فددددا  لددددوا    ددددان المدددد دون للعددددر  المسددددرح  مدددد  

اا فددددا  ا  مدددد  الك دددداا ا   لضرددددا  مدددد  الك دددداا و اا فددددا    و لددددوا  ا ددددان مسددددرحضا  ا  

   25  0223ي ريا  ا  مسره عرائعر نايتسا  ع د المنعو 

   لعريفا ا رائضا ل ما ال ك .عتمادو يتفخ ال احثان م   ما التعري  و ا

 لعري  ن ضا  الرف   -3

الاضدددا  او التاضددد  ر دددو ال دددداا علدددو لكدددوي  لصدددواا  ى نضدددة وضدددر مو دددودا  -

لددد  الوا ددد  الملمدددوس انر  دددا مددد  ا دددزا  عنا دددر مو دددودا و لدددرل ا ي دددم  الصدددواا 

احالدددددددضع و انفعددددددداا  لددددددد ,ر لددددددد  ال اصدددددددضة التددددددد  لصددددددددا عندددددددةر نمكمدددددددد 

  23  2330حس  

ي -
عرلددددة يولدددد  مددددااون الاضددددا  ر ددددو الملكددددة الع لضددددة التدددد  لتولددددد من ددددا التصددددواا  

الكسدددددضة  و ااحدددددضا  الةائ دددددة و  أن دددددا ما,لدددددة امدددددا  احالضسدددددنا و م ددددداعرنار نيولددددد  

  32  0222مااون 

و يعدددر  مدددا ر حدددع ان الاضدددا  ر دددو ا يدددة مدددا ا يدددر  و التكضددداا مدددا لدددضع  -

ري دددة لجعددد  المتل ددد  يتدددأ,ر و ي دددااه   و حا دددرا  و التدددالض  يدددض  الم دددا د المتعدددددا ير

   230  0223ينت   م  عوالو وضر عالمة الوا ع ر نما ر حع ان 

و يعرلدددة ال احدددم  ر الاضدددا   دددو ملكدددة مددد  الملكدددا  الع لضدددة   ي دددا لمثضددد  احدددضا   -

وائ ددددددددة  ان ددددددددا ما,لددددددددة ح ددددددددا  ل ددددددددعوانا و م دددددددداعرنار نع ددددددددد الددددددددرحم  ع ددددددددد 

   215  0223ال احم  

 ن م  لعري  ما ر حع ان  ونة لعريفا  ا رائضة ل ما ال ك .   و يتفخ ال احثا
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 الفصل الثاني

 المقدمة :

للمسددددره ا مضددددة   ضددددرا لدددد  حضدددداا الندددداس  ونددددة مدالددددة ل ددددد  المعلومددددة ي ددددك  ممتدددد  

وم ددددوض ولل ائضددددة مصددددكوية لجمالضددددا  اادا  والتفسددددضر والتكلضدددد  للددددنه لددددما ا تمدددد  

ه  ددددم  المفددددردا  الداالددددضة او  ددددم  المدالددددة الكديثددددة لدددد  اد ددددا  مددددادا المسددددر

اان ددددرة الر يضددددة و ددددد لددددع  الدددددو  المت دمددددة مثدددد  اولددددضا وامريكددددا ودو  اوايضددددة 

لتالدددضع مسدددااه ل  فدددا   ددداداا يندددا  لدددلو  و و ضدددال و و, دددالت و رالاضدددا  ال صصددد  

 داا لعالددة ل رمجدددة اا فددا  علدددو السددلوه اايجددداي  و ال ددضو المجتمعضدددة. ل ددو يسدددا و لددد  

الم ددددااا  و ال ددددضو و يرل دددد  يسددددلوه الناحدددداة للمسددددا مة لدددد  حدددد  الم ددددك   و لنمضددددة 

.  0220نلدددمر اوحددد  الفضصددد   لددداايش الن دددر  دددره ال ددددائ  و اايدددداه لددد  اانجا ر

وا دددد ك   ددددم  المسددددااه لسددددا و لدددد  وددددرس االكدددداا وال ددددضو اا ددددضلة ويدددد  الددددوع  

ولدددا م  لددد  يندددا   ضددد   دددادا علدددو الن دددو  يدددالمجتم  لكريدددا ولضالدددضا وا تماعضدددا 

ولدددد  الدددددو  العريضددددة ومن ددددا العددددراض يدددددا اا تمددددا  يالمسددددره المدالدددد  2وا تصدددداديا 

  علدددو ودددرس ال دددضو ومسدددره الرفددد  لددد  ال دددرن الع دددري  و دددد ا دددز المسدددره المدالددد

احتدددرا   –ااماندددة –الصددددض –التعددداون  –اا دددضلة لددد  نفدددوس الت مضدددم مثددد   دددضو الكددد  

ووضر دددا مددد  ال دددضو اايجايضدددة التددد  لسدددا و  –حددد  العلدددو والمعرلدددة  –اان مدددة وال دددوانض  

لددد  يندددا  حاصدددضة الرفددد    ولدددو ا عندددا الدددو المدددواو  الكضددداا  والث دددال  اولددد  

 دددما المدددواو  و ا دددة ال صددده والككايدددا  ال دددع ضة لت ندددو الددددو  العريضدددة ن حدددب ان 

نفددع ال ددضو ولكدداو  ورلدد ا لدد  نفددوس اا فددا  والمددرا  ض  وان اولدد   ددم  الككايددا  

لعتمدددد الدددالض  الت دددويخ والاضدددا  والك كدددة ال سدددضرة مددد  ا ددد  ايصدددا  الفكدددرا او ال دددد  

ا مددددد  الككايدددددة ولتضدددددم  احددددددا   دددددم  الككايدددددا  اللعددددد  والمدددددره واوه المةدددددامر

والتعدددداون وموا  ددددة الماددددا ر امددددا ال اصددددضا  لدددد   ددددم  الككايددددا  لأن ددددا يسددددضرة 

ووا دددكة ويمكددد  ادااه ايعاد دددا النفسدددضة واا تماعضدددة  دددم  ماضلدددة الرفددد    لدددما نجدددد 

ان يعدددددض النصدددددو  المسدددددرحضة الماصصدددددة لمسدددددره الرفددددد  والمسدددددره المدالددددد  

مثدد  مصدد اه  لتضددم   ددم  الككايددا  و سددو مدد  النصددو  مسددتمدا مدد   ددم  الككايددا 

 ع   الدي  او مةامرا  لندياد ووضر ا م  الككايا  . 

ان ل دددم  الككايدددا  واالعددداط ا,دددر   ضدددر لددد  نفولددد و وىلدددح لكثدددرا لدددداول ا لدددوا  عددد  

 ريدددخ السدددم  او ال دددرا ا واحضاندددا ن دددا د ا  دددم  ال دددرام  التلفزيونضدددة وا ددد ح  دددز  

فكضر و التفكدددر و التدددم ر و مددد  لفكضدددر و وماضلدددت و واداا  دددو رالاضدددا  عمددد  يتصددد  يدددالت

اادااه و يسدددتفضد مددد  الر دددضد المعرلددد  المتندددوه للفدددرد  دددةضرا   دددان ا    ضدددرا  و يفعددد  

التكدددراا لجدددد الصدددوا ال صصدددضة الاضالضدددة منفدددما  الدددو الع ددد  ال دددا ن  لتنر ددد  لضدددة  و 

لدددنعكع نتائجدددة علدددو السدددلوه و االعدددا  و العوا ددد ر لدددما و دددد   دددرواا يدددالتعر  

ن حمددددد الككايددددا  لدددد  لنمضددددة ماضلددددة الت مضددددم لدددد  المرحلددددة اايتدائ علددددو دوا  ددددم  

  و دددد  يمكدددد  لوظف ددددا  ددددم  العددددرو  المسددددرحضة المدالددددضة   1  2332نجضدددد  

 . وىلح م  ا   ا ت ا  الرا ا  الفنضة الواعضة  ا ة ل  مجا  التمثض 

 

 التعليم عن طريق اللعب

يفضددد  اا فدددا  و ا دددة لددد  يدايدددة حضدددال و ونمدددو اداا  دددو اللعددد  لدددوا  مددد  نفسدددة او 

مددد  اا دددري  وعدددادا ل دددو  اا  يتكضدددضر يعدددض االعددداط التددد  لاا ددد  حدددواس الرفددد  

مددد  السدددنة ااولدددو مددد  عمدددر  و ا دددة االعددداط التددد  لاا ددد  حالدددت  السدددم  وال صدددر 



  0202ون . حزيران لسنة مجلة الفتح ..................................................................... العددالسادس والثمان 

//http://www.alfatehmag.uodiyala.edu.iq    
 

 

-10- 
 

علددو حدددك  حضواندددا  او مثدد  االعددداط التدد  لصددددا ا ددوا  مولدددض ضة  او يعددض اللعددد  

ن الددا    ومددد  انت دددا  الرفددد  الدددو مرحلدددة ايدددا  اا فدددا  ,دددو المرحلدددة اايتدائضدددة يكدددون 

مف ومدددة عددد  اللعددد   دددد ا داد مددد   يدددادا االعددداط التددد  يماالددد ا لضصددد ح اللعددد   دددو 

عددالو الرفدد  الددم  لضددة و مدد    لددة يددتعلو عدد  نفسددة  مددا يددتعلو عدد  اا ددري  ويتفاعدد  

مدد  المكضرددض  يددة   انددة المجددا  الددم  يجدد  ان لكددون للرفدد  لضددة  لمتددة عا فضددا  و ى نضددا  

و ان ي دددعر يالمتعدددة و ان يك دددر و ينضددد  ول دددا  صي ددداه نمدددو  الادددا  و  ندددا يدددأل  دوا 

المعلدددو الدددم  يكدددون دوا  مكمددد  لددددوا االدددرا لددد  ال ضددد  و يكددداو  عددد   ريدددخ  ددده 

و يرلدددد  مدددد   الككايددددا  او يعددددض الموا دددد  مدددد  المددددواو  الكضدددداا  و الفلكلددددوا 

الت مضدددم اعدددادا لجسدددضد  دددم  الككايدددا  يألدددلوط لعددد  الددددوا التمثضلددد  ريعت دددر التمثضددد  

احددد ولددائ  اللعدد  التدد  يمكدد  الددتثماا ا لدد  التعلددضو   حضدد  ي ددو  الرالدد  او عدددد مدد  

الرددد ط يت دددديو مو ددد  مددد  الكضددداا الوا عضدددة  و يسدددند لكددد  مددد  يسدددا و لض دددا دواا  مكدددددا  

ندددة   و علضدددة ان ي دددو  يت دددديو الكلدددو  للم دددك   التددد  لوا  دددة يوا دددة لضدددة ظدددرو  معض

 دددددا لعددددد  الددددددوا  و العددددداط لددددد   دددددم  ال دددددرو  و الاددددداى ال دددددرااا  المنالددددد ة و من

  و ىلدددددح يعدددددد ل م دددددو للككايدددددة و التعدددددر  53  0223لدددددو   عضسدددددو  نالمكا دددداار

ج علدددو ايعددداد ال اصدددضة و   ضعدددة العال دددا و  ندددا يكدددون دوا المعلدددو احددد ة يددددوا المادددر

الدددم  يسدددترض  مددد   ددد    دددما اللعددد  التمثضلددد  ان يرلدددش مف دددو  الككايدددة لدددد  التلمضدددم 

رو يجددد  علدددو المدددريض  ان يددددا وا يدددأن  يدددة مةدددامرا  ضالضدددة  لددد   يدددة  صدددة يجددد  ان 

لددد د   ددددلا  ا تماعضدددا  او ا   ضدددا  او و نضدددا  او انسدددانضا  او وضدددر ىلدددح   مددد   ددد   ال دددضو 

  و مدددد  ,ددددو ينمدددد  م االددددة و 222  2333    لعدددد  ل مدددد   فددددا الم ثو,ددددة لض ددددارن

  رالددددة الع لضددددة و الكر ضددددة و المولددددض ضة و ال صددددرية. و  دددد   لعدددد  الدددددوا يمكدددد  ان 

يُعلدددددو الت مضدددددم الجانددددد  التع ضدددددر  مثددددد  الدددددر ه و المولدددددض و و م دددددااا  التمثضددددد  

الجسددددية مثددد  اايمدددا ا  للتع ضدددر عددد  ااحالدددضع و اانفعددداا  التددد  ي دددعر ي دددا الممثددد  

لتلمضددددم  و  ددددملح يمكدددد  ان ينمدددد  لددددض و  ددددداال و ال ددددف ضة و السددددردية للتع ضددددر عدددد  نا

ااحدددا  المو ددودا لدد  الروايددة مدد   دد   الكددواا العفددو  الددم  يل ضددة التلمضددم ريسددا و 

التمثضدددد  لددددد  لرددددوير م دددددااا الكدددددواا و المنا  ددددة   ان عملضدددددة ل دددداد  الكددددددي  يدددددض  

ه او م ددددكلة   و ال كدددد  عدددد  مجموعددددة يسددددا و لدددد  ل دددداد  المعلومددددا  حددددو  مو ددددو

معجدددددددو المصدددددددرلكا  التريويدددددددة و النفسدددددددضة ط   ا ايدددددددا  او حلدددددددو  للم دددددددكلةر ن

  . و  دددد ين دددر الددد عض للككايدددا  ال دددع ضة علدددو ان دددا ولدددضلة لل دددو و التسدددلضة   33  

و  ددددد يلجددددأ الض ددددا اا فددددا  للتافضدددد  مدددد  حدددددا التددددولر الددددم  يعض ددددونة لدددد  ال ضدددد  او 

لكمدد   ددضو و معددان  يمكدد  الددتثماا ا لدد  التريضددة و التعلددضو  المدالددة  لكدد  الك ض ددة ان ددا

ال اصدددضة ان دددا لسدددا و لددد  لنمضدددة حاصدددضة الرفددد  و لعزيدددز الث دددة لددد  نفسدددة و لُ  دددر 

يعددددض الككايددددا  لكمدددد   ددددضو و مددددواعب و  واعددددد للسددددلوه  ال ضاديددددة للرفدددد   ددددما و ان

نض  و االتدددزا  يمكددد  لرلدددضا ا لدددد  الت مضدددم و مددد    ل دددا يدددتعلو  ددد ا  احتدددرا  ال دددوا

يال واعدددددد الصدددددكضكة و يمكددددد  ان لعلم دددددو حددددد  المعرلدددددة و المسددددداعدا علدددددو التفكضدددددر 

السدددددري  و اايتكددددداا و لن دددددضا الدددددما را و ودددددرس المعدددددان  الكمضددددددا لدددددد  الناحددددداة و 

لعويدددد و علدددو الصددد ر و المثدددايرا و يمكددد  ان يكدددون ل دددا ا,دددر نفسددد  لددد  لنمضدددة اوه 

خ الدددم  ي ومدددون يتجسدددضد الككايدددة عددد   ريدددخ التعددداون و اوه الجماعدددة و اوه الفريددد

لعددد   الددددوا لدددوا  دا ددد  الصددد  او ا,ندددا  عدددر  العمددد  امدددا  الجم دددوا لددد  المدالدددة 

رالككايدددة او ال صدددة لكدددون  ري دددة الدددو نفدددوس اا فدددا  حضددد  يجدددد لض دددا الرفددد  متعدددة و 

 لسدددلضة يعضددددا عددد  دنضدددا الوا ددد  و الدددتةرا ا  لددد  عدددالو الاضدددا    مدددا اندددة يجدددد لض دددا مجددداا  
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  و مددددد  الم حدددددب   32 ’0223 ددددداد  حندددددان و   دددددري   نللم ددددداا ة الو دانضدددددةر

ولدددو العدددرو  المسدددرحضة الُمعددددا مددد  الككايدددا  ال دددع ضة يأندددة اا فدددا  ي ددددمون لددد  

العددددر  م ددددااا  حر ضددددة  ضدددددا لددددوا  لدددد  الم دددد  او ال فددددز او الددددر ه علددددو انةددددا  

المولددض و   ددملح التنويدد  لدد  حر ددا  الجسددو    ددا  لمددا يريددد ان يع ددر عنددة مدد  الكدداا  

 دددددا الممثددددد  عندددددد لجسدددددضد دوا معدددددض  و يالنسددددد ة و  دددددم   ددددد  الم دددددااا  التددددد  يكتا 

للم دددااا  الصددددولضة نجدددد ان اولدددد  اا فدددا  لدددددي و م دددااا  لف ضددددة  ضددددا عنددددد ال ددددا  

الكدددواا و يتضدددح ىلدددح عندددد لعلدددض  و علدددو االعدددا  و ااحددددا  المع دددرا عددد  الكددداا  

ال دددعواية مثددد  الفدددره و الكدددزن و الادددو  و التكدددد   رو  لمدددا  انددد  االعدددا   ددداداا 

نع دددددد العزيدددددز ع دددددد   عفدددددو   لمدددددا  انددددد  الع دددددااا ا ددددددض و ا ثدددددر ا ناعا ري دددددك

  لددددما يترلدددد  مدددد  المعلددددو او المددددداط ان يمتلددددح الم ددددااا  و  22  2333المجضددددد 

يكدددداو  لرلددددضا ا  لددددد  اا فددددا  و احددددد العوامدددد  المسدددداعدا لددددملح  ددددو ا,ددددااا ماضلددددة 

لكواا و الرفددددد   ددددد  يفسدددددر و يكلددددد  االعدددددا  حسددددد  مدددددا لرلدددددمة ماضلتدددددة و ياتدددددااا

الكر ددددا  المنالدددد ة التدددد  لنسددددجو مدددد  لعدددد  ال اصددددضة  مددددا ران الاضددددا  يسدددداعد علددددو 

ااندددددماج و التن دددد  يمصددددضر ال اصددددضا  و ااحدددددا  لدددد  المسددددرحضة و يُفضدددد  عنددددد 

ا ضددداا الككايدددة لمسدددره الرفددد  ان لتمضدددز ال اصدددضا  يالن ددد  و ال دددجاعة و الصددددض و 

ر علددددو ال ا دددد     مددددا يُفضدددد   دددددا اامانددددة و حدددد  العلددددو و المعرلددددة و انتصدددداا الاضدددد

اامكددددان عددددد  نسددددضان ال اصددددضا  ال دددداداا علددددو اا ددددكاه ل ددددداال ا علددددو ا ددددفا  

 . 75 ما  الم  ط      نالسروا و ال  جة علو نفع المتفرج الصةضرر

ان الككايددددة ال ددددع ضة لض ددددا ا ددددالة و نايعددددة مدددد  وا دددد  المجتمدددد  لو ددددح  مددددوم و و  

ع ددددة و ال ددددد  السددددام   و  دددد   ري ددددة الددددو نفسددددضة لرلعددددال و و لض ددددا الككمددددة و المو

اانسددددان و  ا ددددة اا فددددا  ن ددددرا  لمددددا لكملددددة مدددد  متعددددة و ل ددددويخ و حكمددددة  مددددا ان 

الككايددة لمتلددح  رددا  داامضددا  ا مثضدد  لددة    رددا  يألددر ال لددوط و ي ددد اانفددع و يوا دد  

اانجددددماط و اول  ددددا لصددددلح ان لكددددون نصددددو  مسددددرحضة ان لض ددددا م ومددددا  العمدددد  

ام  و  ددددددد  نالفكرااال اصدددددددضا االكواااالك كةاالزمان و المكدددددددان  و عدددددددادا الدددددددد

ي دددو  المعلدددو يت دددديو حكايدددة لض دددا  دددد  لعلضمددد  مسدددتعض  يصدددواا او التمثضددد  او الت لضدددد 

الكر دددا  و احضاندددا  ي دددو  المعلدددو ي ددده الككايدددة و يتدددره لدددـأ فا  حريدددة ا تضددداا الن ايدددة 

 المنال ة.

م  اعتماد الككايا  ل  المدااس اايتدائضة  و لتنمضة ماضلة و ال د  التعلضم  او التريوية 

اا فا  و  وا التر ضز و  وا التع ضر اللةو  لو   الم  د و ال داا علو الكواا و 

المنا  ة  ملح  داا التلمضم علو و   الصواا و حس  التع ضر ع  ااحدا  و يعد حره 

علو م  الت مضم لمثض  الككاية يأللوط الككاية و لعريف و يالفكرا و ال اصضا  يرل  الم

مرلج  اح ة ياللع  و الن را التريوية لر  ل  اللع  نوعا  م  الفنون يُمزج لضة الاضا  

يالوا    ما ان اللع  نوعا  م  التنفضع ع   ا ة الرف  الم  يدلعة الو ح  الكضاا و 

حضانا  ي و  يتو ي  اادواا االتمتاه ي ا و  و ما يدل  الو اانتما  و السلوه السو  و ا

علو الت مضم ل  مكاولة ا,ااا  ضال و ل  ل و ال اصضا  و ااحدا  و  ضفضة التع ضر عن ا 

م      لع  الدوا   حض  ي د  المعلو وظضفة المارج يالتكلض  و التفسضر و الو 

امول و الكر ا    و يرل  م  الت مضم مكا اا احدا  الككاية يكواا عفو  يعتمد علو  

الةو  يأ تضاا الجم  يدون نه مكتوط   و يترل  ان يكون ادائ و وا ح و يف مة 

ا ران و   و يُفض  ان لكون الككاية  صضرا و ا دال ا وا كة . ,و ي و  المعلو ي ره و 

لفسضر احدا  الم  د الداام  للم اا ض  و يعد ا يتاي  ادائ و م  ل مي  االعا  و 
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ة   و عادا يرل  المعلو م  الت مضم ل مه الدوا المكل  ية الكوااا  وضر الضرواي

يصدض و ال ان و ان يض  نفسة مكان ال اصضة الت  يمثل ا و ان يتاضل ا يعمخ و ان 

يتصر  ينفع الرري ة   و عند ل ديو الككاية م      المعلو لأن ماضلة التلمضم  اداا علو 

 و لكاو  ل لضد ا . الو  واا ل م  ال اصضا  و م  ,و لتفاع  مع ا

 

 الحكاية الشعبية و مسرح الطفل:

عرلددد  المجتمعدددا  اانسدددانضة الككايدددة ال دددع ضة مندددم لجدددر التددداايش و ظددد   دددما ال دددك  

مددد    لتردددوا المجتمعدددا  يددد  لو ددد  حتدددو الو ددد  الكا دددر  و  دددد ظ دددر  الككايدددة و 

الفكدددرا لردددوا  و ا دددم  احدددكاا  عددددا حسددد  اا ددد  الدددم  لنتمددد  الضدددة او االدددلوط او 

او ااحددددا  التددد  لددددوا حول دددا و من دددا الككايدددة المضثولو ضدددة و التددد  لعنددد  لددد  اللةدددة 

الضونانضددددة االددددرواا او الارالددددة   و  دددد  حكايددددة لسددددتعض  يالاضددددا  اانسددددان  مرل رددددة 

ياال ددددة و اايرددددا  و اعمددددال و و مةددددامرال و    ل دددد  لفسددددر  ددددو  الر ضعددددة الااا ددددة و 

سدددددمو الم حدددددو التددددد  لككددددد  و دددددائ  اايردددددا  و  نددددداه ندددددوه ا دددددر مددددد  الككايدددددا  ي

مةددددامرال و و مددددا  دددددمو  مدددد  اعمددددا  مم لددددة لدددد  لدددد ض  لوحضددددد عنا ددددر مجتمدددد  مدددد  

المجتمعدددا  و لدددو يكثندددا لددد  ا ددد  الككايدددا  ال دددع ضة نجدددد ا يددددون م لددد  معدددرو  

ل ددد  ندددوه مددد  اندددواه السدددرد ال صصددد  ال دددفا     اىا  انددد  لسدددرد دون ى دددر لم لف دددا 

, دددا النددداس و ا ددد ك   دددز  م دددو لددد  لدددرا  ال دددعوط   ل ددد  ولضددددا او  ال  دددا   لواا

الكضدددداا و العددددادا  و المعت دددددا  و عوا دددد  الندددداس مدددد  ا منددددة يعضدددددا   و  ددددد ا تسدددد   

الالدددود يسددد   للدددح العدددادا  و المعت ددددا  و العوا ددد  التددد  لددد    اانسدددان حتدددو يومندددا 

لنددوه مدد  ال صدده و  ددما . و عددادا يتعلددخ اا فددا  و  ا ددة   دد  لدد  المرا  ددة ي ددما ا

الككايدددددا  و يدددددزداد حددددد  و و ل دددددوي  و لمتايعدددددة لفا دددددض  الككايدددددة   اى يكدددددون الرفددددد  

يصددددد لكدددوي  لكدددرا عددد  ىالدددة و ا, دددا  و دددود  امدددا  الاضدددر و لدددو ىلدددح عددد   ريدددخ 

المكا ددداا صعجددداط الرفددد  ينمدددوىج معدددض   دددد يكدددون احدددد الدددراد االدددرا او مددد  اايردددا  

اا الككايدددا  التددد  لر دددز علدددو ال اصدددضا  التددد  الدددمي  ي دددرا  عدددن و   و يفضددد  ا تضددد

لكمددد  ال دددضو و الم دددادة اانسدددانضة الاضدددرا و اايتعددداد عددد  الككايدددا  التددد  ايرال دددا مددد  

ال تلدددة و اللصدددو  و ا دددكاط ال دددضو السدددل ضة   ان الرفددد  ايمدددا يتدددأ,ر ي دددم  النمددداىج و 

ه مسددرح  ي لددد ا   لددما عندددما ياتدداا الكالدد  المسددرح  حكايددة حددع ضة يضددمن ا لدد  ندد

يجدددد  ان ياتدددداا الككايددددة ىا  المضددددامض  التريويددددة و الجمالضددددة و اانسددددانضة و يفضدددد  

ان لتضدددم  المةدددامرا و المدددره و يتمضدددز ايرال دددا يكريدددة الكر دددة دون حدددوا ز و  ضدددود 

و لثضدددددر م ددددداعر الرفددددد  ولدددددا ا دددددوا  التضدددددكضة و ال رولدددددة و الصددددددض و العدالدددددة 

ون انفسددد و ايردددا  للدددح ال صددده و  ددد  للعددد  راا فدددا  ا,ندددا  ال دددرا ا او التل ددد  يتاضلددد

ادواا دددا الماتلفدددة و لددد   دددم  الكالدددة ي دددااه اا فدددا  ياضدددال و لددد  لدددضر ااحددددا  التددد  

ع دددد العزيدددز ع دددد  نلددددوا حول دددا ال صدددة و  ددد   دددما يسددداعد علدددو نمدددو الاضدددا  عندددد ور

  حضددددد  ينتصدددددر الاضدددددر دومدددددا  و يادددددم  ال دددددر و ااحدددددراا و  25  2333المجضدددددد 

الددددلاه عددد  الكدددخ و الم لدددومض  و يتمدددز ايردددا  الككايدددة ال دددع ضة ي دددداا   اا دددة   ل دددو 

 ائندددا  ي دددرية لسددداعد و اال دددة و الجدددان و الككايدددا  ال دددع ضة اندددواه من دددا نالككايدددة  

  التجددددددددااط الارالضة الككايددددددددة المرحددددددددة حكايا  الكضوان حكايددددددددا  الجان حكايددددددددا

ال اصدددضة حكايا  ال دددراا  و لعدددد حكايدددا  الكضدددوان مددد  ا دددد  الككايدددا  التددد  عرلت دددا 

ال دددعوط و التددد  يتادددم لض دددا الكضدددوان دواا  ائضسدددضا  و لتدددال  مددد  حدددد  يسدددضا او عددددا 

احدددددا  لتضددددم  دالددددا  او وايددددة لنت دددد  ي ددددد  معددددض    و الرفدددد  ير ضعتددددة يعددددر  
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رددددا و الكدددد ط و ااااندددد  و يعضدددد ا يثضددددر الكضوانددددا  و يددددأل  الدددد عض من ددددا مثدددد  ال 

انت ا دددة و يروددد  يدددالتعر  علدددو لدددلو ة مثددد  االدددد و الددددط و الثعلددد  و وضر دددا مددد  

 الكضوانا  الت  لستدع  انت ا  الرف  و لثضر عا فتة . 

مددد   ندددا ل  دددر ا مضدددة الككايدددة ال دددع ضة التددد  لسدددتمد موا دددضع ا و الكاا دددا مددد  معانددداا 

لددددة اانسددددان و  دالددددة علددددو التاضدددد  و لصددددوا ااحددددضا  الكضدددداا الضومضددددة   و مدددد  ماض

المرئضدددة لصدددواا  ى نضدددا    ل دددو ي دددده و يالدددخ و يتاضددد  لفسدددضرا  و الكددداا و ا   ل عددد  

اامددد  و السدددكضنة يدا لدددة . و عندددد اعدددداد الككايدددة ال دددع ضة لمسدددره الرفددد  يجددد  مراعددداا 

ضدددر للضدددكح لدددوا  الررلدددة و الفكا دددة و الجاىيضدددة و ال ددداعرية و  ددد  مدددا  دددان الم ددد د مث

مددد   ددد   الكدددواا او الموا ددد  لدددأن  دددم  الفكا دددة لنمددد  ى دددا  الرفددد  و احسالدددة يدددان 

الضددددكح ياا دددد  الع دددد    ان  ددددم  الموا دددد  و الكددددوااا  لمكدددد  الرفدددد  مدددد  الف ددددو 

الصدددكضح للموا دددد  السددددالر و الدددد اط و وعددددة لكددد  يتجن  ددددا مسددددت     لددددما يترلدددد  مدددد  

 الرف  ي ك  ينال  حضالة العصرية.  الكال  ل سضا الككاية و ل ديم ا الو

 

 الجانب التربوي في الحكاية الشعبية :

لسددد و الككايدددة ال دددع ضة علدددو اعت اا دددا مددد  لندددون ادط اا فدددا  لددد  نمدددو و الع لددد  و 

ااديدددد  و النفسدددد  و اا تمدددداع  و اا   دددد   و يل دددد  حا ددددال و الجسددددمضة و العا فضددددة 

ه الرفددد  ع دددر الدددتثماا  و الددد  علدددو  لضددد   عددد  ال دددضو الجمالضدددة التددد  يريدددد ا مسدددر

الم لددد  المسدددرح  مراعددداا  دددداا الككايدددة علدددو ااحدددتةا  يتدددوا ن مددد  يدددا   عنا دددر 

الددددنه المسددددرح   دددد  يددددتمك  مدددد  لو ددددض  الددددالة الددددنه و ان يسددددتاد  اللةددددة التدددد  

لتددددو و ال سددددا ة و الجمددددا  و الةرايددددة و الس لددددة لدددد  الصددددوا التدددد  لتددددره ا,ددددر لدددد  

لككايددددة  ددددأداا لتاصددددض  الماضلددددة ي ددددك  منددددت و و مددددداوس و الددددنفع   و ان يسددددتاد  ا

يسددددد و لددددد  النمدددددو النفسددددد  الصدددددكضح ل  فدددددا  و اايتعددددداد عددددد  االدددددالض  المع ددددددا و 

الكلمدددا  وضدددر الوا دددكة   ان ال سدددا ة لددد  ل دددديو الككايدددة يسدددا و لددد  لو دددض  الفكدددرا 

  علددو الرئضسددضة للددنه المسددرح  مدد   دد   يسددا ة اي دداه الكلمددا  و الجمدد  ممددا يسدد 

الرفدددد  ل ددددو الككايددددة ال ددددع ضة ي ددددك  لددددلع و م  و ريسددددا و التعلددددضو ياللعدددد  يترددددوير 

م دددااا ال دددر ا و التدددم ر  ان لدددم ر المعلومدددا  ال صدددرية الددد   مددد  لدددم ر المعلومدددا  

السددددمعضة   و يمكدددد  لكسددددض  الددددما را مدددد   دددد   التر ضددددز علددددو يعددددض الموا دددد  و 

  65ن ما  الم   ط     لكراا ار

ط مسددددره الرفدددد  الددددم  يسددددتمد موا ددددضعة مدددد  الككايددددا  ال ددددع ضة و و يسددددعو ُ تددددا

المو  ددة الدددو  م دددوا اا فدددا  الدددو لجسدددضد اا ددددا  التريويدددة لددد  مسدددرحضال و لتسددداعد 

الرفددد  علدددو  سددد  المعددداا  و الم دددااا  و لعلمدددة ال دددضو الن ضلدددة و المسدددالح الصدددكضكة 

لوط حدددضخ لدددأ ر  التددد  ل دددخ  ريدددخ حضالدددة يسددد   و لردددوا و ل دددديو للدددح اا ددددا  يألددد

المتعدددة و الاضدددا  الوالددد  و اايتعددداد عددد  الدددلوط الدددوعب و التعلدددضو السدددرك  الدددم  ا 

يثضددددر  ضددددا  الرفدددد  و ان  دددداا    و علددددو العكددددع يددددر  الدددد عض ان مع ددددو الككايددددا  و 

ال صدددده و االددددا ضر الم ترحددددة للصددددةاا لكدددد  معضدددد   الكضدددداا الضومضددددة لضددددرية 

و  فدداه و نضددا  ين ةدد  ان يعض ددة اانسدددان  عصدداا لددكرية  مدد  ان وا دد  الكضدداا حر ددة

لعددد   ا ان يعض دددة لددد  الدددو و و الاضدددا  لكددد  يدددتمك  مددد  الدددتككو لضدددة و السدددضررا علضدددة 

 دددما مدددا يددددلع و الدددو لكدددميرنا مددد  ل سدددضا اامدددوا او  عل دددا مثالضدددة يعضددددا عددد  الوا ددد  و 

يدددددر  يعدددددض المدددددريض  امثدددددا  نلضلضندددددون  الدددددم  ي  دددددد رعلدددددو الدددددتادا  الككايدددددا  و 

ل صدده التدد  لولددد  ددوا ى نضددة لدد  ماضلددة الرفدد  و ي ددو  ان  ددوا ااحددضا  الكسددضة ا
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لصددد ح حضدددة عندددد اداا  دددا مددد    ددد  الرفددد  و علدددو  دددما االددداس يجددد  ان نسدددره لددد  

يولددددد  ع دددددد الدددددرحم   ودددددرس ال دددددضو و اا ددددد ض الفا دددددلة لددددد  ادمةدددددة اا فدددددا رن

  .70  0225الماعض  

لعددددادا  المجتمدددد  و ل الضددددد  و الكضدددداا ي ددددتو لعددددد الككايددددة ال ددددع ضة المددددر ا العا سددددة 

 دددوا ا ل ددد   لمدددنح الدددراد المجتمددد  الموع دددة الكسدددنة  و لعلدددو الصددد ر و ل دددضر الدددو 

العوامددد  السدددل ضة و اايجايضدددة لددد  المجتمددد  او الفدددرد و  ددد  ىا  اُ دددر  ري دددة  ددددا  مددد  

دوالدددد  التو ضددددة السددددلضو و  ا ددددة لدددد  ا دددداا التريضددددة و التعلددددضو حضدددد  ل ددددك  عمددددخ 

وع  وندددد  يكدددد  المعدددداا  و الفنددددون و الكضددددااا  مددددا ان ددددا  ددددواا للتدددداايش اى مولدددد

يمكدددد  اعت اا ددددا ولددددضلة لريويددددة لعلضمضددددة ايصددددا  المعنددددو و ال ددددد  حضدددد  ل ددددرط 

ل ى دددان ال دددد  الاضدددر الدددم  لرمدددح الضدددة مددد   ددد    ضال دددا الاصددد   ووع  دددا دون 

ة ال دددع ضة مدددا يعضدددن و اا ددد   يالعملضدددة التريويدددة ان  تُددداط المسدددره ا دددموا مددد  الككايددد

علددو الددو حدددود الاضددر يأيسددا الرددرض حضدد  يددتو ا تضدداا اا ددلح و اا مدد  و ن ددم مددا 

ا يلضددددخ يالتو ضددددة التريددددو    مددددا ين ةدددد  ان يكددددون لفكضرنددددا  ددددو ران ا نعندددد  يسددددرد 

ال صددده ل  فدددا  ل دددا يددد  نسدددعو لجعددد  اا فدددا  ي تكدددرون عدددوالو ال صدددة و يسددد مون 

مددد  و ددد  ال صددده و العمددد  علدددو  تايت دددا لتنمضدددة  دددداا يتمثضددد  احددددا, ا و لمكضدددن و 

نالدددما  الكتايدددة و المو  دددة يدددريا ااحددددا  و لكثضف دددا لددد   تايدددة م تكدددرا لسدددمو ال صةر

 20   0221حا ر نعمة 
 
. 

ع دددر  الككايددددة ال ددددع ضة عدددد  لرلعددددا  اانسددددان و لددددرا  ال ددددعوط وو ددددد   ري  ددددا 

تفددداعلوا مع دددا و الدددتمتعوا الدددو  صددده اا فدددا  لالدددت ول و و الدددت ر  لددد  و ددددان و ل

يأ وائ ددددا الاضالضددددة الرائعددددة ال ديعددددة و مدددد   ددددما المنرلددددخ لُعددددد مدددد  العوامدددد  االالددددضة 

المسدددداعدا علددددو لريضددددة الرفدددد  و لنمضددددة  داالددددة و  ايلضتددددة و ينددددا  حاصددددضتة و ينمددددو 

 احسالة يأ مضة الككاية ال ع ضة .

الضة و التعلضو و التل ض  و الت ئو م  للع  الككاية ال ع ضة دواا    ضرا  ل  لث ض  ال ضو الث 

انما   السلوه لتأ م حك  ااا  ا  حضة ل  الةال  حض  لرل ا النزعة الو اا  ه و 

لك ضخ للح النزعة م      النصائح و الترلعا  اا   ضة للككاية ال ع ضة لملح ل    

 لتجة الجا ا  ا  حضا   اد .

ا   ضددددددة  يتل دددددد  الرفدددددد  مدددددد    ل ددددددا  مددددددا لعددددددر  الككايددددددة ال ددددددع ضة لصددددددوا  

داولدددددا  لددددد  الم دددددادة مددددد  ايردددددا  التضدددددكضة و ا دددددا  الاضدددددر لضنكدددددو نكدددددو و لددددد  

 دمددددددة الاددددددالخ و العائلددددددة و الددددددو   و لكددددددون الككايددددددة داولددددددا  و وع ددددددا  م احددددددرا  

و ايضددددددداحا  امدددددددوا لااياضدددددددة و الدددددددتعرا  الاضدددددددر و ال دددددددر ول دددددددجض  الرفددددددد  

صدددددضكة الم احدددددرا و وضدددددر الم احدددددرا ل دددددد ل نددددددلاه نكدددددو الاضدددددر و ن دددددم ال دددددر يالن

لُصدددددوا الككايددددددة ال ددددددع ضة مو دددددوه العمدددددد   م ددددددد  الددددداس لدددددد  ينددددددا  الكضدددددداا   و 

 لر ز علو ح  العم  اى ا حضاا ي  عم  .

يصددد ل المسدددره الككايدددة ال دددع ضة يصددد ةة  ديددددا لضن ل دددا مددد  حدددكل ا الن دددر  الدددو حدددك  

السدددلو   الفعدددا  لددد  نمدددا عملددد  ملمدددوس ل ددد  الل ندددة االالدددضة لددد  الدددنه و المو دددة 

التفكضدددر الرفدددول    و ع  دددة المسدددره يالككايدددة ال دددع ضة ع  دددة  ديمدددة و متجدددددا لع دددر 

لاايادددة الرويددد  اووددد  لددد  لرويددد  الككايدددة ال دددع ضة و الدددتمد مددد    ل دددا  دددوا ا دددالضة 

و يري دددا  ي دددد الضدددة اان ددداا لضكتسددد  لددد  ا دددر اامدددر يعدددد  الجمدددال  الكامددد  الدددم  يكفدددز 

 ددددداا  ع ضمددددة   لالرفدددد   ددددو  ددددان  الككايددددا  لددددما الددددتثمر  الككايددددة لدددد  الرفدددد  

ال دددع ضة لددد  الدددنه المسدددرح  الم دددد  ل  فدددا   دددأداا يكتوي دددا  من ومدددة  زئضدددة لعمددد  
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دا ددد  المن ومدددة الكلضدددة و  ددد  ال دددك  الدددداام  للدددنه المسدددرح    لدددما نجدددد لددد  اولددد  

و  الددددو   علددددو مسددددتالعددددراض او النصددددو  المسددددرحضة المعدددددا ل  فددددا  لددددوا  لدددد 

العريددد  و العدددالو ن حدددب ان للدددح النصدددو  لعتمدددد عدددادا علدددو الككايدددة ال دددع ضة و مددد  

 ددد  مدددا ل دددد  علضندددا ان ن دددتو يددداادط ال دددع   لدددوا   دددان م دددد  للك ددداا او الصدددةاا و 

االدددتفادا مددد  من ومدددة ال دددضو الفكريدددة الجضددددا و مكاولدددة ل دددديم ا يألدددلوط معا دددر  ددد  

 لة ل  , الة الجض  الجديد.نسترض  ان ن    م  ال ضو اا ض

 المؤشرات:

 لكم  الككاية ال ع ضة  ضو و مواعب و  واعد السلوه. -2

 لعلم و ح  المعرلة و المساعدا علو التفكضر السري  و اايتكاا و لن ضا الما را. -0

لسا و الككاية ل   ,ااا ماضلة الرف  ي ك  يساعد  علو لفسضر و لكلض  االعا  و  -7

 ا . للوه ال اصض

 الك كة يسضرة و م و ة و لعر  مجا  للتفاع  و التر ضز علو ااحدا . -1

 

 الفصل الثالث

 اجراءات البحث

 اوالً: منهج البحث :

اعتمدددد  ال احثدددة المدددن   الو دددف  التكلضلددد  الدددم  يعدددر  ريو ددد  مدددا  دددو  دددائ  و 

 يتضدددم  و ددد  ال دددا را و لر ض  دددا و عملضال دددا و ال دددرو  السدددائدا و لسدددجض  ىلدددح و

  .31  2332لكلضلة و لفسضر ر ن يو  ال   

 ثانياً: مجتمع البحث: 
لو ددد نصددو  مسددرحضة ل  فددا   ثضددرا  دددا  و لكدد  ال دداحثض  لندداولوا النصددو  التدد  

و التدددد  لدددو لسددددجض  العددددرو   0223لدددو ل ددددديم ا علدددو المسددددره لدددد  السدددنة الداالددددة 

 ددما العددا  لددو ل ددديو علددو حددريا لضددديو و ىلددح صمكانضددة اعددادا عر ددة و لكلضلددة. و لدد  

 , ,ة عرو  مسرحضة ل  فا  و    :

ل دددديو لر دددة مديريدددة  -مسدددرحضة نعددد   الددددي  و المصددد اه السدددكر   لدددألض  احمدددد  لددد 

 الريا ة و ال  اط/ديالو.

 مسرحضة ناا  الاضر  لألض   .د  يرا ضو نعمة ل ديو مدالة المضثاض لل نض .

لريضددددة  -ديو لر دددة الن دددا  المدالددد مسدددرحضةنالرف  المفكدددر  لدددألض  ا و  مسدددعد ل دددد

 ديالو.

  ثالثاً: عينة البحث:
ي ددددك  لدددد  مدالددددة المضثدددداض اايتدائضددددة لددددو ا تضدددداا مسددددرحضة نمصدددد اه عدددد   الدددددي   

  صد  و ىلح ل ل اط التالضة:

لددددو ل ددددديو المسددددرحضة علددددو مسددددره التريضددددة الددددم  يمتددددا  يو ددددود ل نضددددا  مسددددرحضة 

 متكاملة.

 لسجضلة  ضد م  ناحضة الصواا و الصو . لو لسجضلة يكامضرا لضديو و

ال اصددددضا  لدددد  الددددنه متنوعددددة ي ددددر و عفاايدددد  ن دددد   و حاصددددضا   مدددداد مثدددد  

 المص اه -الر  -نالكتاط

 لض ا مفاا ا  و  ومضديا و ونا  مما يسا و ل  الت ويخ و  ,ااا ماضلة الرف .
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 رابعاً: أداة البحث: 

  و ىلدددح يعدددد ان لدددو عر ددد ا علدددو لدددو اعتمددداد م حدددرا  اا ددداا الن دددر   دددأداا لل كددد

 %.35الا را  و حصول ا علو نس ة الفاض يكدود 

 خامساً: صدق االداة: 
لدددو عدددر  م حدددرا  اا ددداا الن دددر  علدددو الا دددرا  التالضدددة الدددمائ و و عنددداوين و و لدددو 

 ا را  لعدي    فضفة و  و :

 ديالو.  امعة - لضة الفنون الجمضلة-  راج للفزيون  - .د  يرا ضو نعمة مكمود

 الجامعة المستنصرية. -التريضة االالضة -مسره  ف  - .د عامرا  لض 

  امعة يةداد. - لضة الفنون الجمضلة - رائخ لدايع - .د ما د الكنان 

  امعة ديالو. -التريضة االالضة -لريو علو نفع  - . .د      عل  حسض 

 الجامعة المستنصرية. -االالضةالتريضة  -لنون مسرحضة - . .د ع د الر ا  الو

 و يعد مصاد ة الا را  علو  داا ال ك  ا  ك  يال ك  التال :

 لكم  الككاية ال ع ضة  ضو و مواعب و  واعد للسلوه.

 لعلم و ح  المعرلة و المساعدا علو التفكضر السري  و اايتكاا و لن ضا الما را.

فسدددضر و لكلضددد  العدددا  و لدددلوه لسدددا و لددد   ,دددااا ماضلدددة الرفددد  ي دددك  يسددداعد  علدددو ل

 ال اصضا .

 الك كة يسضرة و م و ة و لعر  مجا  للتفاع  و التر ضز علو ااحدا .

 :  سادساً : التحليل

اعتمدددد  ال احثدددان لددد  لكلضددد  الم دددا د المصدددواا ان اا دددراج ا دددالة معدددان   ديددددا 

-ض والمولددد-اا دددا ا -للدددنه مددد   ددد   الدددتادا  الت نضدددا  المسدددرحضة مثددد  نالدددديكوا

ا دددالة الدددو اا يدددا  و المكضددداج  حضددد  لدددا م   دددم   -المددد ,را  ال صدددرية و الصدددولضة

 العنا ر ل  لعمضخ الفكرا و  يادا الت ويخ و  يادا لفاع  اا فا  م  العر .

 سابعاً: صدق التحليل:

 امددد  ال احثدددان يم دددا دا المسدددرحضة ا ثدددر مددد  مدددرا لددد    دددا  العدددر  للتعدددر  علدددو 

 الت  لثضر ماضلة اا فا .ال ضو الداامالضكضة 

لددددو عر دددد ا علددددو ل مضددددم المددددرحلتض  الاامسددددة و السادلددددة لدددد  مدالددددة نالمجا دددددا 

العريضددددة  لدددد  يع ويددددة و يعددددد العددددر  لددددو منا  ددددة الت مضددددم علددددو   ضعددددة االعددددا  و 

ال اصددددا  للتعددددر  علددددو مددددد   دددددال و علددددو ل ددددو و لكلضدددد  العددددر  وو ددددد  ان 

   الداالة.اول  و لنر خ علو ااائ و م حرا   م

يعدددد مدددروا حددد ر لدددو عر ددد ا مدددرا ا دددر  علدددو ل مضدددم مدالدددة نالمضثددداض  للمدددرحلتض  

الاامسدددة و السادلدددة و حصدددل  علدددو نفدددع اااا  لددد  التجريدددة ااولدددو . و  دددما يعنددد  

ان المادددرج لمكددد  مددد  لوظضددد  ادوالدددة ي دددك   ضدددد ي دددد  ا,دددااا ماضلدددة الرفددد  لمعرلدددة 

 علو الككاية ال ع ضة. لكرا و ا دا  النه المسرح  الم  اعتمد
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 الفصل الرابع

 النتائج و مناقشتها

مسدددرحضة نمصددد اه عددد   الددددي   لدددالض  احمدددد  لددد  ا دددراج  .د ايدددرا ضو نعمدددة انتددداج 

 . 0223مديرية الريا ة و ال  اط ل  مكال ة ديالو عا  

 ملخص احداث المسرحية:

مصددد اه السدددكر    لكددد  اعتمدددد الم لددد  اوه و لكدددرا حكايدددة عددد   الددددي  و ع  تدددة يال

الم لددد  حددداو  التر ضدددز علدددو  ضمدددة العمددد  و اانتددداج و عدددد  ااعتمددداد علدددو الجددد  و 

المالو ددددا  الارالضددددة. ل ددددد  ااحدددددا  دا ددددد  مدالددددة ايتدائضددددة يتكددددد  المعلددددو امدددددا  

الت مضدددم عددد  حكايدددة عددد   الددددي    و يعدددد انت دددا  الددددوا  يادددرج عددد   مددد  المدالدددة و 

يجلددع  لدد  حدي ددة عامددة و ي ددا د مصدد اه  ددديو ي دد ة مصدد اه  ددو يفكددر لدد  الككايددة و 

عددد   الددددي  و ي دددد  لددد  لنضدددضفة و مددد  التعددد  يندددا  و يكلدددو يدددان العفريددد  يادددرج مددد  

المصددد اه و ي ددددو علضدددة  الادددو  و التدددردد ويرلددد  مددد  العفريددد  الرعدددا  و االعددداط و 

لدددة ااو دددا  و  السددضاحة لكندددة ا ي ددعر يدددأ  لددم  .. و يعدددد ىلدددح يكت دد  ان العفريددد  ي ددد 

علدددو اانسدددان ان يعمددد  و يندددت  ينفسدددة  ددد  ي دددعر يلدددما عملدددة و يدددرلض التعامددد  مددد  

العفريددد    لكددد  العفريددد  يتنكدددر ل لفددداض و ي جدددو علدددو عددد   الدددم  يصدددر  و نكت ددد  

اندددة  دددان يكلدددو . و لنت ددد  ااحددددا  يسددد ا  متدددو ن دددعر يلدددما العمددد  عنددددما نعتمدددد علدددو 

 ري ؟انفسنا ا  اىا اعتمدنا علو اا 

 المؤشر االول: تحمل الحكاية الشعبية قيم و مواعظ و قواعد للسلوك.

حددداو  الم لددد  التر ضدددز علدددو العديدددد مددد  ال دددضو التريويدددة مثددد  حددد  العلدددو و المعرلدددة  

حددد  العمددد    ن دددم العنددد    التعددداون  و علدددو لددد ض  المثدددا  ن حدددب لددد  الم ددد د ااو  

الدددددي  و المصدددد اه السددددكر    دوا المعلددددو و  ددددو يوظدددد  الككايددددة ال ددددع ضة ن عدددد  

ي ددددد  التعامدددد  مدددد  الوا دددد  يددددالعلو و المعرلددددة و اا ت ددددا  و اايتعدددداد عدددد  حكايددددا  

الجدددد  و الارالددددا   و لدددد  الم دددد د الددددم  ي  ددددر العفريدددد  الددددم  يكدددداو  ايددددما  عدددد   

الددددي  لكددد  حكمدددة و ا احدددة ع ددد  عددد   لمكندددة مددد  السدددضررا علدددو العفريددد  و ن دددم 

راه عدددد   مدددد  لوظضدددد  العفريدددد  لادمددددة ا ددددد ائة   العندددد    و ن حددددب  ضدددد  الددددت

يدددالروو مددد  ان  دددم  ال دددوا و مضدددة و لدددرعان مدددا لت ادددر منجزالدددة و ا ي دددعرون ي ضمت دددا 

. لكدد   ددما ااحسدداس ولددد دالدد  لكدد  العمدد  و ن ددم الكسدد  او ااعتمدداد علددو اا ددري  و 

  ما ال     ع  ع   الدي  يفكر يك  العم  و عد  التعام  م  العفري .

الم حدددر الثدددان : لعلم دددو حددد  المعرلدددة و المسددداعدا علدددو التفكضدددر السدددري  و اايتكددداا و 

 لن ضا الما را .

ن حدددب مددد   ددد   الع دددد و اا مدددا  المو دددودا لددد  الدددنه  ان الم لددد  و ددد  يعدددض 

ال ددضو الدددااما لضكضددة التدد  لسددا و لدد  حدد  المعرلددة و المسدداعدا علددو التفكضددر السددري  و 

المعلدددو لرري دددة العصددد  الدددم ن  ي دددد  ا,دددااا لفكضدددر الت مضدددم  مثدددا  علدددو ىلدددح الدددتادا 

للتعددددر  علددددو لفا ددددض  و احدددددا  حكايددددة عدددد   الدددددي  و ع  ت ددددا يددددالوا   الكددددال  و 

 ضددد  يسدددترض  اانسدددان لجددداو  اا مدددا  و ال كددد  عددد  الكلدددو  الصدددكضكة   و مثدددا  

 لددد   علددو ىلدددح لعامدد  عددد   الدددي  مددد  العفريدد  لددد  يدايددة  رو دددة مدد  المصددد اه. و

عددد   الددددي  داا دددة  وائضدددة مددد  العفريددد  و  ضددد  لت ادددر و يسددد ا علدددو ااا    و 

عنددددما ي دددعر يدددالجوه  و عدددد   دددداا العفريددد   لددد  ا نددداه عددد   الددددي  ي داالدددة الااا دددة 

ويتضدددح لدددة يدددان اانسدددان احدددرر مددد  العفريددد  اندددة لدددضرر علدددو الفضدددا    و ل ددد  

كجدددددة عدددددد  و ود ددددا لددددد   مددددد  العفريدددد  لددددد  التعامدددد  مددددد  اا  دددددزا االكرونضددددة ي
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العفاايددد  . و  نددددا يكت ددد  عدددد   الدددددي  ان ع ددد  اانسددددان و  داالددددة الضددد  مدددد   دددد  

 العفااي .

 المؤشر الثالث:

لسدددا و الككايدددة لددد  ا,دددااا ماضلدددة الرفددد  ي دددك  يسددداعد  علدددو لفسدددضر و لكلضددد  العدددا  و 

لددددلوه ال اصددددضا  . ل ددددد لددددو ااحددددااا لضمددددا لدددد خ يددددان الددددنه يكتددددو  علددددو  ددددضو 

داامالضكضددددة لددددا م  لدددد  لرلددددضش العديددددد مدددد  ال ددددضو التريويددددة و اا تماعضددددة    مددددا ان 

ل نضدددا  العدددر  المسدددرح  لدددا م  لددد  ايجددداد  دددو نفسددد  يمكددد  التلمضدددم مددد  التعدددر  

علددددو   ضعددددة ااحدددددا  و ال اصددددضا  و الددددد و  لدددد  عددددوالو  مضلددددة مدددد  المتعددددة و 

متايعض ددددا و التعدددداي   الت ددددويخ و التدددد  لافددددز  ضددددا  الرفدددد  للتفاعدددد  مدددد  ااحدددددا  و

مع دددا. و علدددو لددد ض  المثدددا  ن حدددب مكضددداج حاصدددضة العفريددد   دددان لدددد دوا لددد   لدددخ 

حالددة مدد  الر  ددة الجددا   ددما المالددوض العجضدد    و لجعدد  الرفدد  يفسددر و يكلدد  مددا يددض  

 ضالددددة و مددددا يددددض  الوا دددد  الددددم  يعض ددددة ا ددددالة الددددو اا ددددوا  السددددكرية التدددد  حدددداو  

الددددي  يكت ددد   يف دددا  و  دددما عامددد  ا دددر يجعددد  ماضلدددة العفريددد  ايجاد دددا لكددد  عددد   

الرفددد  لتجدددة الدددو العنا دددر اايجايضدددة و لدددرلض الكلدددو  السدددل ضة . و يمكددد  ا ت دددا  اد 

 لع  اا فا  الم ا دي  ل  ن اية المسرحضة عندما يسأل و ع   الدي  .

 متو ن عر يلما العم  عندما نعتمد علو انفسنا    اىا اعتمدنا علو اا ري ؟

 و يجض  الجم وا ..عندما نعتمدعلو انفسن ا.

 المؤشر الرابع:

 الك كة يسضرة و م و ة و لعر  مجا  للتفاع  و التر ضز علو ااحدا .

ل ددد  الك كددة مدد  عثددوا عدد   الدددي  علددو المصدد اه ال ددديو وان  ددما الكددد  وضددر مسددضرا 

ريددد  و الدددتمر الصدددراه مددد  الكالدددة الر ضعدددة الدددو حالدددة مع ددددا يدددض  عددد   الددددي   و العف

الم لددد  لددد   دددما الادددا الدددداام  الوا دددح و وضدددر المت دددع  و  دددما مدددا يسدددمو يالك كدددة 

ال سدددضرة   و  دددما الندددوه يكدددون لددد   الف دددو و  ا دددة ل  فدددا    مدددا الدددتراه الم لددد  

ان يضدد  ع ددد و ا مددا  امددا  حاصددضة عدد   الدددي  ي ددد  ا,ددااا الت ددويخ لددد  المتل دد  

 ضددددا  الرفدددد  لل كدددد  عدددد  حلددددو  لتجدددداو   ددددم  و التفاعدددد  مدددد  ااحدددددا  التدددد  لنمدددد  

اا مدددا  و مسددداندا عددد   الددددي  للدددتاله مددد   دددما العفريددد  الفاحددد  الدددم  ا يسدددترض  

ان ينجددز ا  حدد   مفضددد   و لدد  نفددع الو دد  يكت دد  عدد   الدددي  و الجم ددوا ان ع دد  

اانسدددان ا دددو  مددد  ا  عفريددد  ان اانسدددان الدددتراه ان يصددد  الدددو الفضدددا  و يكت ددد  

اا  ددددزا و الت نضددددا  المترددددواا   و يالع دددد  و العمدددد  نسددددترض  ان نددددولر  دددد   دددد   ددددم  

حددد   ينفعندددا و ا حا دددة ل عتمددداد علدددو العفريددد  او العجدددز و الكسددد  الدددم  ي عددددنا عددد  

 العم  الصالح .

 النتائج:

يسددددا و لوظضدددد  الككايددددة ال ددددع ضة لدددد  لرلددددضش ال ددددضو التريويددددة و اا تماعضددددة و  -2

 الجمالضة .

لددددد  نصدددددو  اا فدددددا   ,دددددر م دددددو لددددد  لكفضدددددز الاضدددددا  و  للككايدددددة ال دددددع ضة -0

اا ت دددددا  و ال كددددد  عددددد  حلدددددو  منر ضدددددة ل لعدددددا  و السدددددلوه الدددددم  لتصددددد  يدددددة 

 ال اصضا .

الككايدددة ال دددع ضة لن ددد  الرفددد  الدددو عدددوالو وري دددة و لكن دددا ايجايضدددة مثددد  لعريفدددة  -7

 يعالو الكضوان او الج  و ال ضاة الت  لتكره لض ا  م  ال او .
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الك كدددة ال سدددضرة و عنا دددر الت دددويخ التددد  لجعددد  الرفددد  يكدددره يفضددد  اعتمددداد  -1

  ضالة و م اعر  م  يداية المسرحضة الو ن ايت ا.

للت نضددددا  المسددددرحضة  ,ددددر م ددددو لدددد   يددددادا عنصددددر الت ددددويخ و الاضددددا  لف ددددو و  -5

 لفسضر ااحدا  الت  لكره المسرحضة.

 

 االستنتاجات:

مو  ددددة ل  فددددا  ان لوظضدددد  الككايددددة ال ددددع ضة لدددد  النصددددو  المسددددرحضة ال -2

 يسا و ل  لنمضة الماضلة و التكلض  و االتنتاج.

يمدددا ان الكثضدددر مددد  الككايدددا  ال دددع ضة متداولدددة حدددف ضا  او لددد  ولدددائ  االصدددا   -0

مثددد  التلفزيدددون و اانترنددد  لدددان الفكدددرا و ااحددددا  لكدددون  ري دددة مددد  ادااه الرفددد  و 

 يمك  التثماا ا ل  ورس ال ضو اا ضلة.

المو ددددة للرفدددد  يمكدددد  ان ي ددددك  ا ددددالة الددددو الجاندددد  ان الددددنه المسددددرح   -7

 التريو  ل  المدالة لةرس ال ضو التريوية.

 

 التوصيات:

 يو   ال احثان يما يل : 

 عدددددداد داالدددددة عددددد  دوا الت نضدددددا  الكديثدددددة لددددد  ا دددددراج الككايدددددة ال دددددع ضة  -2

الموظفددددة ل  فددددا   و ىلددددح ان اولدددد  اا فدددددا  ا دددد ك  لو  ددددال و نكددددو االعددددداط 

 االكترونضة و ولائ  االصا  الكديثة و ايتعدوا ع  المواو  ال ع  . 

 عددددداد داالددددة عدددد  لددددأ,ضر الككايددددا  ال ددددع ضة المعدددددا مسددددرحضا علددددو لددددلوه  -0

 لفتضان. ا

 

 المصادر:

 يتسددددا  ع ددددد المددددنعو مكمددددد ع ددددد الكددددالب  مسددددره الرفدددد  عنددددد حسددددا  الدددددي  ع ددددد  .2

العزيدددددز الر يدددددة الفكريدددددة و الت دددددكض  الفنددددد   الدددددالة ما سدددددتضر   لضدددددة ال ندددددا  

 .0223اال مضة   امعة الضو   

ايدددددددو  الددددددد  مكمدددددددد لدددددددعضد  علدددددددو مندددددددا   ال كددددددد  داا الككمدددددددة للر اعدددددددة و  .0

  . 2332الن ر المو   

 حمدددددددد نجضددددددد    دط اا فدددددددا  علدددددددو و لددددددد   داا الفكدددددددر العريددددددد   ال دددددددا را   .7

2332.  1 

الدددما  حدددا ر نعمدددة  امندددة ح ضددد  حمدددود  الككايدددة ال دددع ضة لددد  نصدددو  مسدددره  .1

  0221  حددددد ا 2الرفددددد   مجلدددددة  امعدددددة يايددددد  العلو  الصدددددرلة و التر ض ضة العدددددددن

 العراض  ياي .

لدددد  لنمضددددة  ضددددا  الرفدددد  و   دددداد  حنددددان و   ددددري   ال صدددده الارالضددددة و دوا ددددا .5

 . 0223ايداعة اادي     امعة   ل  مكند او لكاج  الجم واية الجزائرية 

 ردددددوا  لتكسدددددض  ىا رلدددددح  الكويددددد   حدددددر ة اايدددددداه  3 مددددا  المددددد   الدددددما را  .6

 الفكر  للن ر و التو ي . 

 رددددوا  لتكسددددض  ىا رلددددح  الكويدددد   حددددر ة اايددددداه  3- مددددا  المدددد   الددددما را .3

 الفكر  للن ر و التو ي . 
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لدددمر اوحددد  الفضصددد   الاضدددا  و التاضددد  لددد   دط اا فدددا   منتدددديا  لدددتاا لدددايمز   .3

 .22/3/0220ن   لاايش الن ر 

 لعددد  ل مددد   فدددا     دط اا فدددا  لددد  موا  دددة الةدددزو الث دددال   المجلدددة الو نضدددة  .3

 .2333ث الة و الفنون و ااداط  الجزائر لل

ع ددددد التددددواط يولدددد    ال ددددراو  اائددددد مسددددره الرفدددد  العريدددد    داا الكتدددداط  .22

 . 76   2333يضرو   -المصر    داا الكتاط الل ناي    ال ا را

ع ددددد الددددرحم  ال احددددم  و   ددددرون  ادط اا فددددا    للسددددفتة   انواعددددة  لدايسددددة   .22

 . 215   0223داا   ران للن ر و التو ي   عمان  ااادن  

ع ددددددددد العزيددددددددز ع ددددددددد المجضددددددددد  ال صددددددددة لدددددددد  التريضددددددددة   داا المعدددددددداا   .20

 .22  2333 ال ا را 5  

ع دددددددددددددد العزيدددددددددددددز ع دددددددددددددد المجضدددددددددددددد  ال صدددددددددددددة لددددددددددددد  التريضدددددددددددددة  داا  .27

 .22  2333ا را  ال 5المعاا   

  ال دددا را   0علددد  الكديدددد    لددد   دط اا فدددا    مكت دددة اانجلدددو المصدددرية      .21

2333   55-56 . 

لدددددو   عضسدددددو   دط اا فدددددا  حدددددعر  مسدددددره الرفددددد   ال صدددددة  داا المعرلدددددة  .25

 .0223الجامعضة 

مدددا ر حدددع ان   التدددموض ااديددد    ضعتدددة  ن ريتدددة  م ومالدددة  داا الفكدددر  يضدددرو   .26

 .230   0223ل نان 

مكمدددد حسددد  ع دددد ط   صددده اا فدددا  ا دددولة الفنضدددة و اواد    العريددد  للن دددر  .23

 .  23   2330و التو ي    ال ا را   

مكمددددد  عضمددددة  الككايددددة ال ددددع ضة لدددد  مسددددره الرفدددد  رعلدددد  يايددددا و ااايعددددض   .23

 .  0222حرام  انموى ا ر  ضاة  صوا الث الة  ال ا را 

مسددددره و لنددددون العددددر   مدددداا  المعجددددو المسددددرح   مفددددا ضو و مصددددرلكا  ال .23

 .12    2333  2الضاس و حنان  صاط   مكت ة ل نان ناحرون    

معجددددو المصددددرلكا  التريويددددة و النفسددددضة  ال ددددا را  الدددددا المصددددرية الل نانضددددة.ط  .02

  

 ال ددددا را داا وريدددد  د 7ن ضلددددة  يددددرا ضو  احددددكا  التع ضددددر لدددد  اادط ال ددددع     .02

.  

فتة  لنونة ولائرة العراض من ددددواا   دددداد  نعمددددان ال ض دددد    دط اا فددددا  للسدددد .66

 .2333و ااا ااع   

يولدددد  ع دددددد الددددرحم  الدددددماعض   ال نددددا  الفنددددد  للككايددددة ال دددددع ضة علدددد  يايدددددا   .07

ااايعدددض  حرامددد نيض  المدددواو  ال دددع   و الكتايدددا  المسدددرحضة  داالدددة لكلضلضدددة 

و م ااندددددة لنمددددداىج مسدددددرحضة ماتدددددااا  الدددددالة ما سدددددتضر  المع دددددد العدددددال  للن دددددد 

 .0225و امعة الز ا يخ ال ا را 2 الفن

يولددد  مدددااون  ادط اا فدددا  يدددض  الن ريدددة و التر ضدددخ يكسددد  الن دددا  التعلضمددد   .01

 .0222الجديد   الم لسة الكديثة للكتاط    يضرو    ل نان  


