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 أهميـة  إلـى يتناول هذا البحث االستجابة الجمالية لعروض المسرح التربوي ويؤشر   
-١٠(الميذ المرحلة االبتدائية للمرحلة العمريــة  المتلقين من توأراءالتعرف على انطباعات 

 وقد تضمن   ،التي تعد المعيار األساسي الستجابتهم لذلك العمل وتفضيلهم له والحكم عليه          ) ١٢
اما المبحث الثاني   ) أهمية البحث، ومشكلة البحث، وهدفه وحدوده وتحديد المصطلحات       (البحث  

اما المبحث الثالث   ) صية االستجابة لدى األطفال   تحليل االستجابة المسرحية، وخصو   (فقد تناول   
  .فتضمن إجراءات البحث فيما تضمن المبحث الرابع النتائج واالستنتاجات

  :وكانت أهم االستنتاجات 
قـصة  ( وبنـسب مرتفعـة لمفـردات        المفحوصين  ظهرت استجابة جمالية واضحة من قبل       ) ١

  ).إلضاءةالمسرحية والتمثيل والديكور والموسيقى واألزياء وا
تضافرت كافة عناصر العرض في تحقيق االستجابة الجمالية المـؤثرة والناجحـة كالقـصة              ) ٢

  .واألداء والتقنيات واإلخراج واختيار الفئة العمرية
Abstract 
    The current research studies the aesthetic response to the shows of 
educational theatre and indicates the importance of knowing the impressions 
and opinions of the primary pupils aging (10 – 12) years old regarded the 
main standard of their response , preference and judging of a certain play.  
    The research folds (the importance of the research , the problem , aims 
and limits , and determinating the vocabulary). 
    The second part dealt with (analyzing the theatrical response and its 
individuality for each child). The third  part includes the research 
procedures , as for as  fourth part contains results and conclusions.  
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The most prominent conclusions were :  
1. Obvious aesthetic response is shown with high rates        (the plot 

, acting , decoration , music , customs , and lights).  
2. All the show elements were gathered to achieve  the effective and 

successful response , the elements were      (plot , performance , 
techniques , directing , and the chosen age group)    

  :المقدمة

الخطـاب   يتوجـه الـيهم    تكمن أهمية البحث في ان المتلقين للعمل المسرحي هم مـن          
 ومن ثم فان التعرف على انطباعات وأراء المتلقين تعـد بمثابـة المعيـار األساسـي                 ،اإلبداعي

الستجابتهم لذلك العمل وتفضيلهم له، وهذا الحكم هو أساس نجاح العمل الفني في الوصول الـى                
 فضال عن ان االنطباعات واآلراء يمكن إن تفيد في تقـويم ونقـد األعمـال المـسرحية      ،المتلقي
 تنفرد ببحث االستجابة الجمالية لعروض المسرح التربوي        إنها وتنطلق أهمية البحث من      ،المماثلة

يمكن ان تتحقـق مـالم نجـد          فاالستجابة ال  ،سنة) ١٢ - ١٠(المقدمة لألطفال للمرحلة العمرية     
 والعرض المـسرحي    ، الطفل الشريك األساسي في التجربة المسرحية وإعادة إنتاجها        صداها عند 

 ،يتأسس انطالقا من األهداف المقترحة في خصوصية الطفل السيكولوجية واالجتماعية واالدراكية          
  .لكي تتحقق عملية االستجابة الجمالية لديه

  :مشكلة البحث
ة الجمالية للعرض المسرحي الموجه للطفـل وفـق      لم تتناول الدراسات النفسية والفنية االستجاب     -١

  .األسلوب الذي اتبعه الباحث
اغلب البحوث ركزت على فعالية االستجابة في المسرح المحترف او مسرح األطفـال بـشكله               -٢

أطفال، تعليمي،تربوي،مسرح فـي    (أالحترافي مبتعدة عن المسرح التربوي بأشكاله المتعددة        
  .)التعليم

سنة ومن هنا تبـرز صـعوبة الدراسـة لكـون         ) ١٢-١٠(التالميذ بعمر   يقع البحث على فئة     -٣
 انطالقا من ذلك يرى الباحث      ،المفحوصين من األطفال الذين تصعب عملية ضبط استجابتهم       

  .ان هناك مشكلة تتطلب بحث ودراسة
  .التعرف على االستجابة الجمالية لعروض المسرح التربوي :هدف البحث
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تأليف عبـد اهللا  ) حنين في ضيافة الملك الحزين(بحث بدراسة مسرحية   يتحدد هذا ال   :حدود البحث 
 تربية نينوى فـي     / المقدمة على مسرح مديرية األنشطة الالصفية      /جدعان وإخراج غانم ألعبيدي   

  .٢٠٠٢ األولتشرين 
  .  المقابلة الميدانية للتالميذ الذين شاهدوا العرض المسرحيأسلوب اعتمد الباحث :منهج البحث

  :د المصطلحاتتحدي
يعرفه الشتيوي انه اسلوب يجمع عناصر المسرح والتعليم وذلك النه يستعمل            : المسرح التربوي 

جمهور ( فهو يحتوي على عناصر المسرح من        ،وسائل مسرحية لتقديم تجربة الهدف منها تربوي      
 وهنـاك مـؤثرات خارجيـة       ،الطالب ومكان العرض المدرسـة    هم  والجمهور  ) ومكان عرض 

ور والموسيقى والمالبس واإلضاءة اما كيفية استعمال المسرح فان ذلك يعتمد على طريقـة         كالديك
  .)١(البرنامج نفسه
هو المسرح بكافة أشكاله المخصص لألطفال والطلبة سواء كانوا مـشاركين او         : يعرفه الباحث 

  .متلقين والذي ينمي طاقاتهم وقدراتهم العقلية والنفسية والجسدية
ني أي إفراز غدي او عضلي او فعل عصبي او مظهر سلوكي يحدد سلوك الكائن                تع :االستجابة  

  .ويتبنى الباحث هذا التعريف.)٢(الحي
  األولالمبحث 

  اإلطار النظري
  :تحليل االستجابة المسرحية-١

 أنها القدرة الخاصة    ،يعتمد الجمهور المندمج في الدراما على عملية سيكولوجية تسمى التوحد         
تي تجعلهم يسقطون أنفسهم عقليا داخل الوضع او الحالة الخاصة بالشخصيات فـي             لدى األفراد ال  

  .)٣(المسرحية
كما ان المثيرات على المستوى الجمالي من شانها ان تحدث نوعا خاصا من التطهير اذ غالبا                

جريـد عـن كـل      تما يثير فينا التكوين الجمالي أحساسا باالنتماء والتبني للصور الجمالية عبر ال           
عالقات الحكمية القيمية في تقويم التكوين المعروض، وبـين الـصورة البـصرية والـضربات            ال

يض من الترقب والربط بين     فالسمعية تبدأ ذاكرة المتلقي باإلنشاء الذهني والدخول بلعبة العرض ب         
  .مايجري على الخشبة وبين ما يثار في ذهنه من أثارات سابقة تؤكد الفكرة وتؤطر المعنى
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 الموجودة في الموضوع الفني تؤمن لروح المتلقي وهـذه الـروح تـستجيب              فاإلشكال
فان المتلقي والموضوع الفني يقوم كـل       (بدورها من خالل األ  سقاط على االشكال الفنية وهكذا           

  .)٤()منهما بتغذية االخر، ويقتات كل منهما على االخر
الـدوافع واالهتمامـات لـدى    ووفي عملية المشاهدة هذه تتوالد المعاني واالفكار واالهـداف     

الخ نحـو  . .، ومن ثم يقوده الفعل المسرحي بما يشتمل عليه من اضاءة وديكور وموسيقى          المتلقي
فالعرض المسرحي يبث دالالته المتنوعة على المتلقي الذي يراقب         . (حالة خاصة من الفهم الكامل    

لقي بارادتـه التـي يرغـب       كل صغيرة وكبيرة تبثها الخشبة المسرحية، وهو مجبر على هذا الت          
  )٥()باشباعها، اذ البد من البحث عن مايثيره او على االقل تقدير مايرفع درجة اهتمامه

انك ترسل داللة ذات معنى عبر الحيز لتحقق على         (وطريقة عمل المسرح كما تقول هيثكوت       
 يقـرأون  /استجابة نشات من خالل داللتك ذاتها طالما ان الشخص اواالشخاص الى جانبك يقـرأ             

  .)٦()الداللة
فمن الضروري على المخرج المسرحي الضرب على قوة الدافع الثـارة احاسـيس المتلقـي               

يحدد القصدية في التعامل مع وسـائل خلـق         (لتحقيق االستجابة فاالخراج المسرحي من شانه ان        
ارة لتعزيز  االثارة، عندما يكون االخراج عمليةابداعية هادفة وقصديه في انتخاب عناصر هذه االث           

لخليقه بافـساد االخـراج    ..سيئة(فاستجابة  ) ٢١ص-١) (االستجابة وتوجيها صوب المتلقي بعناية    
  .)٧()كله

 اال ان الذي ينبغي ان يحـصل  ،فاالستجابة للعرض المسرحي أي كان مستواه حاصله المحالة    
  . قوية، مؤثرة، مدهشة، ومحققة الهدافها،هو ان تكون االستجابة صحيحة

والثـاني  ) اصوات، اضواء، روائـح   (ابة نوعين االول خارجي يقترن بطبيعة المثير        واالستج
وهناك استجابة انية وهـي  ) التعميق والتجريد(داخلي يقترن بالفرد ذاته عن طريق التفكر والتذكر  

ما يرتبط بطبيعة مكانية الموقف والحالة، واالخرى تحليلية تاتي وفقا للترابط الحاصل بـين ذات               
 ووحدة الموضوع عن طريق عملية التحليل والتركيب واالخيرة تاتي بعد نهاية العـرض              المتفرج

  .)٨(المسـرحي
  خصوصية االستجابة لدى األطفال -٢

سـمعية،  (تبدا عملية االستجابة باالدراك وخالل االدراك تكون هنـاك احاطـة بالمـدركات              
 االساسية ثم اعـادة تركيبهـا فـي    ثم يميز بين المدركات أي تحليلها الى مكوناتها    ) الخ.. بصرية
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مكون كلي جديد، وتختلف طرائق االدراك فيما بينها باختالف الحواس ويختلف اسـلوب االدراك              
البصري عن السمعي، فاالول يبدا من االدراك الكلي للمثير او العمل المـدرك ثـم يتجـه الـى                   

الكل الذي بـدات بـه هـذه        و  االجزاء ثم يعود بعد ذلك الى الكل الذي يكون كال جديدا، ليس ه            
استجابة الفرد للمثيرات الجمالية استجابة تتفق علـى مـستوى          (واالستجابة الجمالية هي    . العملية

  .)٩()محدد من الجودة في الفن
ان استجابة الطفل المتلقي للعرض المسرحي استجابة بريئة ساذجة توحد في ثقة بين الواقـع               

ما ازدادت خبرات المتلقي تحولت استجابته الى الفهـم  وبين مايراه في العرض المسرحي ولكن كل      
  .المتعاطف أي االدراك الفكري للموقف المعروض

فمالحظة الطفل لالخرين في مواقف محبطة مثيرة للياس ومـشاهدة كيفيـة تغلـبهم عليهـا                
وخروجهم منها يمنحنه فرصة لمراجعة استجاباته االنفعالية واسـتراتيجاته الـسلوكية الخاصـة،             

  .)١٠( مماثل قد يحدث لنا في المستقبل يصبح اكثر كفاءة في مواجهة أي شيبحيث
لذا فان فاعلية االستجابة في المسرح الموجه لالطفال يفتـرض ان ترتقـي الـى المـشاركة                 
االيجابية في العرض عبر طرق اتصالية متعددة كاجابة االسئلة التي يطرحهـا الممثلـون اثنـاء                

يمكـن ضـبط    ) التغذية المرتدة ( النص اثناء البروفات ومن خالل       العرض او االشتراك في كتابة    
عملية االستجابة عن طريق ما يصل الى المصدر من معلومات مرسلة من المتلقي حـول نجـاح      

  .)١١(ما يمهد له ضبط الرسالة المقبلةالعرض او اخفاقه م
ي وقع عليها البحث    المرحلة الت ) ١٢-١٠(ان ما يحتاج اليه االطفال في هذه المرحلة العمرية          

ليس ذلك التفكير المنطقي المنظم بل هو مجرد نوع من االستغراق الخاص في الوسائط الخاصـة           
يجـب ان  . بالفنون، وايضا حوار بين شعوره الخاص بالحياة والموضوعات الفنية التي تحيط بـه    

ـ          (يتعلم االطفال لكن ليس عن طريق التلقين         يم مـسرحيتنا   اذ أن كل ما علينا ان نفعله هـو تنظ
بطريقة النقول لهم فيها أي شي بل نتركهم يستنبطون ذلك مع اكثر ما يمكن استحـصاله مـنهم                  

  .)١٢()بالمشاركة مع النماذج السلوكية التي نريدهم ان يتبعوها
ففي هذه المرحلة يصبح االطفال اكثر اتقانا لقواعد لغتهم ولالنظمة الرمزيـة االخـرى فـي                

العمرية هي الزمن المناسب الذي يذهب خاللـه االطفـال الـى مـاوراء              ثقافتهم، فهذه المرحلة    
القراءات الحرفية للكلمات والصور واالغاني ويهتمون بالجوانب االشارية واالكثر تعبيريـة مـن       
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هذه الرموز، ويفهمون الحبكة، أي ان االحداث تحركها دوافع معينة تؤدي بمساراتها الى الصراع             
  .او لحل الصراع

يحاول تقليد سلوك وحركات البطل الحائز على اعجابه        ) ١٢-١٠( في هذه المرحلة     ان الطفل 
  .)١٣( وحركات زمالءه واقرانه المقربيناكثر من محاولته تقليد سلوك وكالم

 وتذكر القصص بدقة وان يعيد حيكهـا        ،ويكون كذلك واعيا بالخط الفاصل بين الواقع والخيال       
ا سيحدث للشخصيات، ويذهب االن الـى مـاوراء الحبكـة          بكفاءة ويقوم بتنبؤات معقولة حول م     

الظاهرية ويهتم باالسلوب والتعبير والتكوين الخاص بالعمل بل ينتج المحاكاة التهكمية، كما يتذوق         
  .)١٤(االنحرافات او االزاحات التي تحدث في االشكال المالوفة من المسرحيات

ا، وعنـدما يكافـاون لمحاكـاة االحكـام         كما ان االطفال يحاكون سلوك النماذج االكثر نجاح       
االخالقية للنموذج يغيرون من احكامهم االخالقية ليصبحوا مثل النموذج فاالشـخاص الجميلـين             
وذوي الخطوة االجتماعية واالكفاء واالقوياء فانهم ينتزعون محاكاة االخرين لهم اكثر من النماذج             

  .)١٥(التي التمتلك هذه الصفات
بداعي أي كان نوعه سواء للكبار او لالطفال ان يتوفر على مجموعة من             ويفترض بالنتاج اال  

  : الخصائص لكي تستدعي االستجابة الجمالية وهذه الخصائص
وهي تثير الدهشة في المالحظ الن االستثنائي يجذب العين لوجود شي غير متوقع        : الالعتيادية

  . فيه يحدث فينا هزة تشد تفكيرنا
  .ستجابة االرضاء واالشباع التي تكون مماثلة للشعور باالرتياح العاموهي تستدعي ا: المالئمة

التتابع الذي يتميز بهذه الخاصية يمتلك فعل االثارة لدى المالحظ وتغييـر            : قوة تحويل الواقع  
طريقته في ادراك العالم والتفكير به، أي تتطلب من المالحظ تمثيل واستيعاب النتاج وضمه الـى             

  .عالمه
ومثل هذا النتاج يحمل االيجاز أي كفاءة االستيعاب التـي تحـوي عناصـر              : نىتكثيف المع 

 لتـذوق نكهتـه   جوهرية تستدعي العديد من التامالت والتفسيرات ويكون المالحظ مـدعوا هنـا      
  .)١٦(الخاصةبهذا التكثيف

موضـوع  ) حنين في ضيافة الملـك الحـزين  (توفرت هذه الخصائص في العرض المسرحي   
  .عاله فأن تحليل النتائج سيكون في هدف البحثالبحث النقاط أ
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مدارس للبنين و ) ١٠(مدرسة ابتدائية في الموصل    ) ٢٠(تكون مجتمع البحث من     : مجتمع البحث 
  .تلميذ) ٨٠٠٠(تلميذ لكل مدرسة، أي ان المجتمع الكلي بلغ ) ٢٠٠(للبنات وبواقع ) ١٠(

مـدارس  ) ٣(وهي النيل وعبد الوهاب والفتـوة      مدارس للذكور   ) ٣(احث   اختار الب  :عينة البحث 
تلميذ لكل مدرسة أي المجموع الكلي للبحث      ) ٢٠٠(وبواقع  هي النيل وعبد الوهاب والفتوة      للبنات  

 وكانت العينة متباينة من حيث االنحدار       من المجتمع االصلي  % ١٥تلميذ وهو يمثل    ) ١٢٠٠(بلغ  
  .)قة متوسطة والفتوة من منطقة غنية منطقة فقيرة وعبد الوهاب من منطفالنيل كانت من(الطبقي 

تلميذ وتلميذة من المجتمع الكلي وهي      ) ٢٠٠(تكونت العين االستطالعية من     :  االستطالعية ةالعين
  .من مجتمع البحث% ١٦تمثل 

يم لغرض التعرف على االستجابات الجمالية للمسرح التربوي قـام الباحـث بتـصم            : اداة البحث 
خاصة بالبحث ليتسنى له الوقوف على االستجابات الجمالية لعـروض المـسرح     ) استمارة مقابلة (

يقابل االستفتاء المقفول تماما وتمتاز عليه بان الباحـث يـستطيع         (التربوي، والن اسلوب المقابلة     
هـا  ضمان اكبر عدد من اإلجابات بدقه، وان اإلجابة فيها تكون اكثر علمية وموضوعية كمـا ان               

  .)١٧()ميماتعتكون ايسر في التسجيل والتكميم والتحليل وبالتالي يمكن التوصل منها إلى ت
  واتسمت االداة بالبساطة وبتغطيتها معظم جوانب العرض المسرحي 

 فـي الفنـون المـسرحية لقيـاس       *تم عرض االستمارة على مجموعة من الخبراء      : صدق االداة 
خبراء وتسلم الباحـث القـوائم      ) ٥( البحث وبلغ عددهم     وطلب رايهم في اداة   ) الصدق الظاهري (

بنفسه وقد تم دمج بعض الفقرات وحذف غير المناسب منها واضافة فقرات اخـرى ضـرورية                
خبراء وبنـسبة   ) ٣(فقرة وقد تم تثبيت الفقرة التي حصلت على اتفاق          ) ١١(اصبح عدد الفقرات    

بعدت الفقرات التي لم تحصل على تلك النسبة لعدم صالحيتها ثم طبعـت االسـتمارة    و ا %) ٦٠(
 قام الباحث بتدريب الصف الثاني مسرح في كلية الفنون الجميلة           :طريق المقابلة .بصيغتها النهائية 

                                         
   كلية الفنون الجميلة، جامعة بغداد–ثامر كريم . د.م.أ. -١ *
   جامعة بغداد، كلية الفنون الجميلة–جالل جميل . د.م.أ.٢ 
   جامعة بغداد، كلية الفنون الجميلة–سعد عبد الكريم . د.م.أ.٣ 
   جامعة بغداد، كلية الفنون الجميلة–محمد عبد الرحمن . د.م.أ.٤ 
  جامعة الموصل، كلية الفنون الجميلة–يونس عناد . د.م.أ.٥ 
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) ٤٠( حيث بلغ عدد الطلبـة       ،حول اسلوب المقابلة والهدف من البحث وكيفية مقابلة المفحوصين        
  .تلميذا على مدى ثالثة ايام) ٣٠(ل كل منهم طالبا قاب

 استخدم الباحث النسبة المئوية لحساب نسبة اتفاق المفحوصين : الوسائل االحصائية
حنـين  (قبل الدخول في مناقشة نتائج البحث البد من اعطاء فكرة عن مسرحية              :قصة المسرحية 

ويبقى اسير احزانه ويتقـدم كـل     ملك يحزن حزنا شديدا لوفاة زوجته        ).في ضيافة الملك الحزين   
عازفـة  ) حنين(الشعراء والمهرجون والمغنون ليخرجوه من حزنه لكن دون جدوى، وتتقدم الفتاة         

ليقدموا فقرة امام الملك وفعال ينجحوا بفضل حنين      ) دبدوب وارنوب والقطة  (القيثارة مع اصدقائها    
 قلـب نـسيب   ءرة والحسد الذي يمال   فالملك يخرج من حزنه ويامر بتعينها مستشارة له، لكن الغي         

الذي يطمح في كرسي العرش يحاول خلق الفتن والدسائس مـن خـالل             ) الخال ابو بسام  (الملك  
 لكـن   ،ي على العرش  لابن الملك، لكي يعود الملك الى حزنه ويستو       ) همام(خطف وسجن االمير    

  .ى غير رجعةهاربا ال) ابو بسام(واصدقائها يفكوا اسر االمير ويولي ) حنين(بجهود 
  الثالثالمبحث 

  النتائج ومناقشتها
من المجتمع الكلي قد شاهدوا عرضا مسرحيا قبل هذا % ٢٤اتضح من نتائج المقابلة بان .١

من المجتمع الكلي لم يشاهدوا أي عرض مسرحي، وسبب ذلك هو قلة العروض % ٧٦العرض و
  .النشطة الالصفيةالمسرحية المقدمة في المدينة سواء في المدارس او في مديرية ا

بينمـا  )  دقيقـة ٤٥(حوالي ) مدة العرض مناسبة(من مجموع التالميذ على ان  % ٧١فيما عبر   .٢
من التالميذ على ان المدة غير كافية يرى الباحث ان الزمن المثالي لعروض المسرح              % ٢٩عبر  

رة لمتابعـة   الن االطفال في هذه المرحلة العمرية ليست لديهم القـد         ) اقل من ساعة  (التربوي هو   
  .العروض الطويلة التي تتطلب قدرة عالية في التركيز والمتابعة

من % ٦٥ فقد اظهرت النتائج ان      ،ومدى فهمهم لها  ) قصة المسرحية (اما استجابة التالميذ حول     .٣
عدوه غير مفهوم، وفيمـا يخـص    % ٥الى حد ما بينما     % ٢٠المجموع الكلي قد فهموا النص و       

غير مفهوم، اما البنين فتبين % ١٦الى حد ما و % ١٧النص مفهوم و  منهن ان   % ٦٧البنات عدت   
لـم يفهمـوا قـصة      % ١٦الى حـد مـا و     % ٢١منهم قد استوعبوا قصة المسرحية و     % ٦٣ان  

المسرحية، وتعتبر هذه النتيجة استجابة عالية الستيعاب قصة المسرحية، يعني هذا ان المؤلف قد              
ة العمرية والقاموس اللغوي للمرحلة التي يتوجه لهـا         وفق في كتابة النص وكان على دراية بالفئ       
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الخطاب المسرحي، فلكي تتحقق االستجابة الجمالية لدى الطفل يجب التركيز على شخصية واحدة             
 كذلك البد للحكاية ان تكون واضحة، والـدخول فـي           ،في المسرحية حتى يسهل متابعتها وفهمها     

  ).حنين في ضيافة الملك الحزين( في مسرحية الهدف مباشرة بعد رفع الستار، وقد تحقق هذا
من المجموع الكلي بان التمثيل كان جميال ولم تتضح فروق نوعية بين البنـين              % ٨٤اظهرت  .٤

  . من البنات ايدن ذلك% ٨٦من البنين بان التمثيل كان جميال % ٨٢والبنات حيث استجاب 
ـ  لهذا المتلقـي الـذي ي      ان االداء المسرحي للطفل يتطلب مؤهالت وخبرة ودراية كافية         سم ت

فاالطفال يعيشون ما يرونه في      )١٨(بالعفوية والتلقائية وخلق كفاءة اليات التلقي بحكم خبرته القليلة        
المسرح ويكتسبون خبرات من خالل مالحظتهم الداءالممثل الذي ينـشئ الـصلة بـين الخـشبة         

داثه والتفكيـر فيمـا يـشاهدون       في اح واالستغراق  والصالة والتاثير في المتلقين لمتابعة العرض       
واعادة انتاجه، ان التمثيل في هذه المسرحية كان معبرا وقد لعب الممثلون ادوارهم بعناية وفهـم                
لمتطلبات المسرح التربوي االدائية، وامتازت حركتهم بالرشاقة والخفة والجاذبيـة، وبهـذا فقـد              

العرض المسرحي وكان الوسيط في     تحققت الجمالية لهذا العرض، فالممثل كان هنا ابرز عناصر          
نقل افكار القصة المسرحية الى المتلقي وقد ساهمت العناصـر االخـرى فـي خدمتـه البـراز                

  .الشخصية التي يمثلها
بنـات  % ٨١من المجموع الكلي و   % ٨٢الديكور، كانت االستجابة الجمالية عالية وبنسبة        .٥
 الحسية التي تساعد على تـدفق افعـال   بنين،فللمنظر المسرحي هدفا مهما هو ايجاد البيئة     % ٨٣و

 كذلك تقدم االجواء الخالبة والجميلة للطفل فتجعلـه منبهـرا ومنـشدا للعـرض               )١٩(المسـرحية
المسرحي، ومن الضروري تقديم مناظر متعددة للطفل وقد ظهر ذلك كليا في عـرض مـسرحية          

فـي تـشكيل المنظـر    من حيث تعدد المناظر وكذلك التجديـد والتنـوع     ) حنين والملك الحزين  (
المسرحي ودالالته فالديكور يخدم عدة اغراض في العرض منها السرد والتصوير، ويـستخلص             

  . المسرحية واالستمتاع بهايالطفل الكثير من المعلومات التي تعنيه ف
من المجموع الكلي بان الموسيقى جميلة وكانت نـسبة         % ٨٩ فقد عبر    غانياما الموسيقى واال  .٦

 ان الموسيقى والمؤثرات الصوتية تاثيرات جمـة، تتـوزع بـين ان    .%٩١نات والب% ٨٧البنين  
يدية او رمزية او احالية او اجمالية او رابطـة او ايهاميـة او ان تكـون                 كة او تو  فياطتع(تكون  

ر قدرات الممثل االبداعيةفضال عن مساهمتها في خلق الجو العـام           يمصدرا للفكرة الدرامية ولتثو   
تميز بحدوث استجابات دون منطق الكـف  تزنة االيقاعية لكل مشهد كما انها  وسيطرتها على الموا  
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فقد كان اختيار الموسيقى في العرض منسجما       ). ٧١ص-١(الذي يبدوا ضعيف ان شاء ان يحدث        
ودقيقا وساهمت االغاني المرافقة باثارة االطفال المتلقين وجعلتهم مـشدودين لكثافـة المثيـرات              

  ) االغاني من اسئلة موجهة للطفل اثارة انتباهه وشحنته وجدانياوجدتها وكذلك لما تضمنه
من المجموع الكلـي فكانـت      % ٧٢كانت االستجابة الجمالية حول االضاءة مرتفعة فقد بلغت         .٧

فقد اعطت االضاءة قيمـة جماليـة     . بفارق ضئيل عن البنين   % ٧٠والبنات  % ٧٥استجابة البنين   
فال للعرض وخلقت االجواء المناسبة من حيث انسجام        للعرض المسرحي واسهمت في انبهار االط     

ناء الجو العام للعـرض  غااللوان المستخدمة في العرضواستدعت استجابة جمالية مثيرة ساهمت با   
وشدة انتباه الطفل الذي يحب ان يشعر بفنية وعجائبية الصورة المسرحيةمن اجل تنميـة خيالـه                

  .ثيرمالوفتح افاق ذاكرته وفكره بالغريب والجديد و
% ٨٨والبنـات  % ٧٢من المجموع الكلي وكانت استجابة البنـين  % ٨٣اما االزياء فقد حققت  .٨

ذلك حسب راي الباحث، ان البنات اكثر تعلقا واهتماما بالزي والوانه واشكاله، وكما هـو               ومرد  
معروف فان اكثر المسرحيات التربويةهي تاريخية او اسطورية، فالمصمم يجب ان يكون علـى              

ية بالفترة الزمنية التي تدور فيها المسرحية وتظيف االلوان في عناصر االزيـاء، الن الـزي                درا
 والثبات نتيجة تكرار الصورة، فقد استثمر مصمم االزيـاء فـي هـذه              االشباعالواحد يؤدي الى    

 المسرحية كافة العناصر اللونية والتاريخية في تصميم ازياءه فجاءت منسجمة مع الفترة التاريخية            
التي دارت فيها احداث العرض، فضال عن تناغمها مع عناصر الديكور واالضاءة المستخدمة في              

  .العرض
% ٤٣من المجموع الكلي، وكانـت اسـتجابة البنـين    % ٥٨المكياج بلغت استجابة التالميذ له      .٩

 يعرفن مـاهو المكيـاج   الالئيعلى انه جميال، يتضح ان هناك فرقا لصالح البنات      % ٧٢والبنات  
طريقة استخدامه وجماليته بينما البنين انخفضت استجابتهم لذلك، اما سبب عدم معرفتهم لـه او               و

لعدم انتباههم الى وجود مكياج ولحى على وجوه الممثلين،  والمسرح التربوي يتطلب مهارة فائقة               
 فـي  في استخدام التغيرات الفنية الطارئة على الشخصية السيما الشخصيات الحيوانيـة والنباتيـة    

تجسيد افكار المؤلف، وهذا يتطلب مهارة في مجال التزيين وتوظيف كل مـاهو مرئـي اليجـاد             
  .عنصر االقناع والتاثير الجمالي في ان واحد

من المجموع الكلـي    % ٣٩االكسسوارات حققت هذه المفردة اقل االستجابات فقد حصلت على          .١٠
 هذه المفردة واهميتها وطـرق       ذلك ان االطفال اليدركون معنى     وسبببنات  %٤٦بنين و % ٣٣و
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 فـي استخدامها وتوظيفها في العرض المسرحي على الرغم من انها حققت مهمة عالمية متحولة              
  .التي استخدمها الملك، ومفردة التاج وغيرها من المفردات االخرى) الصولجان(العرض كمفردة 

  :الخاتمة
  :االستنتاجات التالية في ضوء النتائج التي تم عرضها ومناقشتها استنتج الباحث 

قد تضمنت الخصائص التي يتسم بها ) مسرحية حنين في ضيافة الملك الحزين(يتضح ان  )١
الالعتيادية، والمالئمة، (النتاج االبداعي والتي استدعت االستجابة الجمالية للعرض وهي 

  .)وقوة تحويل الواقع، وتكثيف المهنى
قصة ( وبنسب مرتفعة لمفردات ظهرت استجابة جمالية واضحة من قبل المفحوصين )٢

  ).المسرحية والتمثيل والديكور والموسيقى واالغاني واالضاءة واالزياء
  .لم تظهر استجابة جمالية ناجحة نحو المكياج واالكسسوار )٣

تضافرت كافة عناصر العرض في تحقيق االستجابة الجمالية المؤثرة والناجحة، كالقصة 
ار الفئة العمرية، أي ان تكافؤ المهارة للمرسل والمتلقي والتقنيات واالخراج واختي والتمثيل

  .ضمنت عملية االتصال واالستجابة
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  جامعة الموصل
   كلية الفنون الجميلة

  قسم الفنون المسرحية
  
  

  استمارة لجنة الخبراء

  

   المحترم.……………………………………………االستاذ الفاضل 
معتمداً ) تحليل االستجابة الجمالية لعروض المسرح التربوي(قيام ببحث بعنوان يروم الباحث ال

موجهة لألطفال المتلقين وقد صممت هذه االستمارة للحصول على ) مقابلة(على استمارة 
نرجو تفضلكم بقراءة المعلومات . االستجابات الجمالية التي يبثها العرض إلى المتلقين األطفال

مارة وابداء رأيكم في مدى صدقها ومالئمتها للبحث وتعديل غير المناسب المتضمنة في االست

  .منهما واضافة ما ترونه مناسباً
  مع التقديــر

  
  
  
  

  الباحث                        
  محمد اسماعيل الطائي.  د               
  رئيس قسم الفنون المسرحية                                             
  لفنون الجميلةكلية ا                    
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  استمارة مقابلة
  )تحليل االستجابة الجمالية لعروض المسرح التربوي(البحث الموسوم 

  
  
  

 :معلومات عامة .١

  الجنس                        العمر                        اسم المدرسة    

  

  ال                                       نعمهل شاهدن عرضاً قبل هذا
  ال                    نعم                     دة العرض مناسبةهل م

 غير مفهوم                إلى حد ما              مفهوم       قصة المسرحية .٢

 غير جميل                 إلى حد ما              جميل                التمثيل .٣

 غير جميل                  ماإلى حد             جميل               الديكور  .٤

 غير جميل                 إلى حد ما             جميل    الموسيقى واألغاني .٥

 غير جميل     إلى حد ما      جميل               االضاءة  .٦

 غير جميل    إلى حد ما             جميل        األزياء  .٧

 غير جميل              إلى حد ما            جميل              الماكياج  .٨

 غير جميل              إلى حد ما            جميل         اإلكسسوارات .٩
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/ الكويت /٤عدد /١٤ مجلد /ملحوظات حول المسرح التربوي، مجلة عالم الفكر: الشتيوي، محمود  -١

  .١٦٢ص/ ١٩٨٨
 وزارة التعليم العالي /لموصلالنفس التربوي، جامعة اعلم اسس : االزيرجاوي، محسن فاضل  -٢

  .٢٠ص/١٩٩١ /والبحث العلمي
  .٢١ص/ ٢٠٠٠ / الكويت/٢٥٨ عدد / عالم المعرفة/ن، سايكولوجية فنون االداءليويلسون، جي -٣
، ٢٦٧عدد/ عالم المعرفة/ التفضيل الجمالي، دراسة سايكولوجية التذوق الفني: عبد الحميد، شاكر -٤

  . ٣٤٧ ص/٢٠٠١/ الكويت
 علي كاظم، وسائل المخرج في صياغة العرض المسرحي لتعزيز االستجابة لدى التكمجي، حسين -٥

  .٤١ص/٢٠٠٠ / جامعة بغداد/ كلية الفنون الجميلة، رسالة دكتوراه غير منشورة،المتلقي
  .١٥ص/٢٠٠٠/االردن/عمان/دالئل ومعان،مؤتمرالمركزالعالمي للمسرح في التعليم:ثيهيثكوت،درو -٦
   .١١٢ص/  ب ت/ مكتبة االنجلو المصرية/ ت امين سالمة/رحياالخراج المس: نيلمز، هبنج -٧
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