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 مسرحية )لنبتسم( أمنوذجا  

 ن                                       زيــــــــــــد ســـــــالم سليمـــــــــانم. م. 
                 جامعـــــا / ـــــدادن كليـــــا الفنـــــون الجميلـــــا     

 ن
 ملخص البحث

عفي مفػػػض ااه الػػػ  مػػػ و  اعتمػػػ في بػػػا هذافػػػي اػػػضا توطلطػػػي  ا ػػػذي    لػػػي ب  ػػػ
مفه لي ذي افي مف و اه تعرلؼ مفه ـ ااسلف غرابلي اذصر اضا اامصط ح مف مفه مه 
ااذقلقػػا  ػػمف مفيالمػػه اامتعير ػػ   اذليفػػي  اامتقيرهػػ  اذليفػػي اوػػر    مػػي تطر فػػي بػػا 
ااهذػػع عػػف ااملػػ  ااسػػلف غرابلي   ظيمفهػػي بػػا مسػػر  ااطفػػؿ ه صػػفهي مػػي   تتعيمػػؿ مػػ  

 مشيا  تتقيط  بله عفيصر ع   مف إ يء    ل  ر  م سلقى  مؤارات م يؿ هصري 
ص تل   ازليء    مف ا ؿ تق لـ عرض اميـ اامشيا لف  تهلم  اا   اامفيسػ  ا عػرض 

 اته غ اامسرذل  اامست   ااففا اامط    
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 انفصم األول
 اإلطار املُهجٍ

 -يشكهت انبذث واحلاجت انُه:
لفط ي ع ى  م ػ  مػف ااففػ ف  اامعػيرؼ  اػ   إف اافف اامسرذا بف  يمـ هضاته

مػػػ  ضاػػػؾ و صػػػ   هػػػ   ااففػػػيفلف  ااففلػػػلف  ػػػؿ مػػػف م  عػػػه  ذسػػػ  اوتصيصػػػه  اػػػـ 
هيتصػػيؿ مهيشػػر بلمػػي هلػػفهـ عتػػرهطهـ ع  ػػ  ت يمػػؿ  تفػػيغـ مسػػتمر  مػػ  ااموػػر    اػػ  
اامذ راالسػػػيس ااػػػضي تعمػػػؿ ذ اػػػه اػػػضت اام م عػػػ  ااموتصػػػ  هيفسػػػ يـ  فتػػػي  عػػػرض 

هياشم ال   االه اعع مف اضا اامفط ػؽ  لت ػح افػي اف اافػف اامسػرذا اػ  مسرذا لتسـ 
بػػف وي ػػ  الوتصيصػػيت عػػ    ػػيءت فتل ػػ  ااتقػػ ـ االاػػا  اات ف ػػ  ا ع مػػف هػػلف اػػضت 
االوتصيصيت ااتا تؤاؼ اافف اامسرذا مي ت لؼ ا مسر   لمػي   ميالػ   بفلػ   تقفلػ  

ااعػػػػرض اال   اػػػػا عفصػػػػر تعمػػػػؿ ع ػػػػى شػػػػ  افتهػػػػيت اامت قػػػػا ااصػػػػ لر امتيهعػػػػ  سػػػػليؽ 
ااسلف غرابلي  ع ى اضا األسيس فر  إف اامل  ااسلف غرابلي با مسػر  ااطفػؿ ت مػف بػا 
تيالراػػي اا هلػػر ع ػػى اا مهػػ ر ااصػػ ير ع اعػػؿ االطفػػيؿ اػػـ اافمػػ  اال اػػر ذرصػػي ع ػػى 

 مشيا   اضت ااتقيف  اتتمت  افظيراـ  لشهع ا ذي يتهـ ااففسل   ااض  ل   اا ميال  
ع ػى اا ظلفػ  ااتػا ت ػط   ههػي ااسػلف غرابلي بػا مسػر  ااطفػؿ شػعر  ا    ؼ 

ااهيذػػع هياملػػ  اػػضا اام  ػػ ع ااػػضي لتط ػػ  ا ػػراء  راسػػ ع مف ا ػػؿ ضاػػؾ ذػػ   ااهيذػػع 
 عف اف هذاه  يالتا:

 "دور انسُُىغزافُا يف يسزح انطفم"



 
 

   

 

 دور السينوغرافيا 
 فلــرح الطـــفي مس

               م. م. زيد سالم سليمان
  3122 كانون األول  (9) العدد

  033 

 

 الفراهيذي آداب جملة

 -أهًُت انبذث:
 -:تتجمى أهمية البحث في

ا لمػػػػػيرس مفتسػػػػػه اي  اع ػػػػػيؤاي ااعمػػػػػؿ إبػػػػػي   اامؤسسػػػػػيت ااتع لملػػػػػ   ااففلػػػػػ  ااتػػػػػ -1
 اامسرذا 

 ااتميمه همرذ   ااطف ا  ااتا ت   اهف  هفيء إفسيف اامستقهؿ  -2

 تط لر اا  اف  ااففل   ااتقفل  با مسر  ااطفؿ  -3
 -هدف انبذث:

 في مسرح الطفل.ودالالتها  السينوغرافيا  وظيفة ومفهومالتعرف عمى 
 -ددود انبذث:

  ااهذػععاي ع ػى   ر ااسػلف غرابلي بػا مسػر  توتصر ذ    ااهذػع ع ػى مػي 
ااطفؿ  اوتلير مسرذل )افهتسـ(  ػنفم ض  اهػضت اا راسػ  مػ  مراعػي  ااوصػيمص ااعمرلػ  

(  اػػ  سػػف مرذ ػػ  اا راسػػ  االهت املػػ  بػػا اامػػ ارس 12-6ا مت قػػلف مػػف األطفػػيؿ هعمػػر)
 ااعرا ل  

 -حتدَد املصطهذاث:
 انسُُىغزافُا

ع ـ اامفظرل  ااػضي لهذػع بػا ميالػ   ػؿ مػيع ى وشػه   عربهي ) ميؿ عل ( "ب سف -ا
  (1)اامسر "

 لعربهػػػي اصػػػػط ذي ) ميرسػػػلؿ برلػػػػ  بػػػ ف ( " صػػػػليغ  تصػػػ لر  تففلػػػػض تصػػػػملـ  - 
  (3)ا  " بف تفسلؽ ااف يء اامسرذا"  (2)اام يف ع ااعرض"

  (4) لصفهي )اا ه ري( "ا طير ااتش ل ا ااضي لعلش بله اافص اا راما" - 
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 اإلجزائٍ: انتعزَف
تقفلػػ  تتط ػػ  ا عػػ ا   اات ػػ لف بػػا اام ػػيالت ااففلػػ   –ااسػػلف غرابلي مػػي   بفلػػ  

 اا ميالػػػػ   ااتقفلػػػػ   ااففػػػػ ف اا راملػػػػ   اصػػػػ اهي  بفػػػػ ف ااعػػػػرض  عفيصػػػػرت   ف إامػػػػيؿ 
 اا يف  األ ها ا فص ص ااقيه   ا ت سل   ااتشولص 
 انفصم انثاٍَ
 اإلطار انُظزٌ

 تهايفهىو انسُُىغزافُا وأهًُ
لع  االرتهيط هلف ااسلف غرابلي  هقل  ااعفيصر االور  اامؤسسػ  اامذػ   اا ذلػ  
عهػػػػػر ااعصػػػػػ ر امفه مهػػػػػي ع هػػػػػيارغـ مػػػػػف اف   هػػػػػيت اافظػػػػػر االػػػػػه مػػػػػف طػػػػػرؼ اافقػػػػػي  
 اامؤرولفعضاػػؾ اف االوػػرا   ػػيف  اللػػزاؿ لذػػي ا  لؤاػػع اافراغػػيت  االمي فعممػػي  ػػيف 

ف غرابلي ااقػػػيمـ ع ػػػى )بػػػف اازوربػػػ (  اػػػضا عػػػيم  مهمػػػي بػػػا مػػػل   اامفهػػػـ  اال ؿ ا سػػػل
"إف   مػػػ  سػػػلف غرابلي   مػػػ    لمػػػ  ف ػػػ اي اػػػ   االغرلػػػؽ )*(ميلؤ ػػػ ت ميرسػػػلؿ برلػػػ  بػػػ ف

  اضا عػػ في ااػػى اصػػؿ اا  مػػ  ف ػػ  (5) اار مػػيف  مػػي اسػػتعم هي معمػػيرل  عصػػر اافه ػػ "
 LA) ػػض راي بػػا تػػيرل  اافػػف اامسػػرذا اال فػػيفا عاض اشػػػتقت   مػػ  سػػلف غرابلي مػػف 

SKENOGRAPHIA)   تعفػػػػػػػػا هيا  ػػػػػػػػػ  اال فيفلػػػػػػػػػ  اازوربػػػػػػػػػ  اي ت ملػػػػػػػػػؿ  ا هػػػػػػػػػ 
 (6)هػػيا اف مرسػػ م عذلع  ػػيف اامسػػر  ولمػػ  ا    وػػي مػػف ااوشػػ  (SKENE)اامسػػر 

 اعؿ  ؿ اضت ااتط رات ااتا عيشهي اضا اامفهـ   مي رابقهػي مػف ت لػرات ت عػؿ اامعفػى 
 ف ضاػؾ لهقػى مترهطػي  هػيالوت ؼ اا  ل  ا سلف غرابلي  مفه مهي ليوض تشػعهيت متعػ   عا

بػػا  ذػػ   اا ظػػيمؼ  شػػم التهي بػػا هعػػض األذلػػيفع إض اف ااذػػ لع اصػػهح لر ػػز  لهػػتـ 
هياف ػػيء ااسػػلف غرابا عفػػ  ااػػهعض ااػػضي   ػػ  تعرلفػػه ع ػػى اسػػيس افػػه ب ػػيء لت ػػمف 
ااف يءاامسػػػػرذا   اا مه رعهذلػػػػع لت ػػػػ   مػػػػف وػػػػ ؿ ااع  ػػػػ  اام  ػػػػ    هػػػػلف اػػػػضلف 
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ق  ااتػا تفظػر ههػي ااقيعػ  ااػى ااوشػه   هياطرلقػ  ااتػا تعػ اي ااوشػه  ااف يملف  هياطرل
ا قيع   هػػػػضاؾ تسػػػػعى ااسػػػػلف غرابلي ااػػػػى تيسػػػػلس ع  ػػػػ  م يفلػػػػ   هصػػػػرل  هػػػػلف ااػػػػ رامي 
 اامسػػر   هػػلف اامشػػيا ع اضاؾ اصػػهح اتصػػيؿ ااسػػلف غرابلي  فػػف  ػػيم  ا ففػػ ف  ااذػػرؼ 

 ؼ اػضت ااتقفلػيت  اامهػف مػف ا ػؿ االور  امرا ا ل ا همي افهػي تسػتم      اػي مػف اوػت
و ؽ تص رات امي ال  ااعرض اامسرذا ا  اف يءات اافر   عم ميع هؿ  لضا  ع   
مف ااهيذالف با اضا اام يؿ ااى ت سل  مفهـ  ااسلف غرابلي فذ  م يالت اور  تتصؿ 
همػػػػػػي لم ػػػػػػف اف لذػػػػػػ ع ع ػػػػػػى اي ب ػػػػػػيء العػػػػػػي   اسػػػػػػت  اه  ت ظلفػػػػػػه ت ظلفػػػػػػي بفلػػػػػػي 

اوػػػػر  صػػػػليغ  تصػػػػ رات عمرافلػػػػ  موت فػػػػ   هػػػػضاؾ لم ػػػػف ااػػػػير  مسػػػػيا     لػػػػ اع اعتمي 
ااسلف غرابلي با ب يءات    تعي  صليغتهي  ت ظلفهي  يامعػيرض ا  ااموػيزف اض ل فػا 
مػػػا  اف تت لػػػر  ظلفػػػ  موػػػزف ا  ه ػػػيم  ااػػػى ب ػػػيء عػػػرض  تػػػ  ا  اهت ػػػيرات ذتػػػى 

يت  الػػػػػر  تطػػػػػر  ب ػػػػػر  ااتصػػػػػ ر ااسػػػػػلف غرابا  مػػػػػي لم ػػػػػف اف تشػػػػػم ه مػػػػػف اوتصيصػػػػػ
 متفرعػػػ ع اعؿ ا ؿ مػػػف فهػػػه اهػػػضا اامفهػػػـ  اا  لػػػ   ذػػػي ؿ تهسػػػلط مفهػػػـ  ااسػػػلف غرابلي 
"ميرسػػلؿ برلػػ  بػػ ف" ارا  اف ل ػػ   م ػػيالت فشػػيطهي ااتػػا ت ػػي زت عفػػ ت  عفػػ  مؤل لػػه 
تص ر م يف ااعرض  ااتعيمؿ م  ااف يء اامسرذا عف طرلؽ اسػتامير  ػؿ ااعفيصػر 

صػليت ااسػلف غرابلي  مػي ل ع هػي ا اػر تملػزا  تشػعهي  اػ  ااتش ل ل   ااتقفل  إف مف وص  
اامعػػيرؼ  اامهػػيرات هذلػػع  ميتتط هػػه اػػضت اامػػي   مػػف از  ا لػػػػػػػ  ف علػػ  بػػا تع ػػلـ  تع ػػـ

تشػػػ ؿ تف عػػػي  تفػػػر ا بػػػا اات ػػػ لف عألفهػػػي مػػػي   تتعيمػػػؿ مػػػ  اام ػػػيؿ ااهصػػػري  اارؤلػػػ ي 
 لـ عػػػػػػرض امػػػػػػيـ بياتقػػػػػػيط   ػػػػػػيمـ هػػػػػػلف عػػػػػػ   عفيصػػػػػػر  ااتػػػػػػا تتفيعػػػػػػؿ مػػػػػػف ا ػػػػػػؿ تقػػػػػػ

اامشػػػيا لفعاضاؾ اللم ػػػف اف فعػػػزؿ ااسػػػلف غرابلي عػػػف مق مػػػيت ااعػػػرض سػػػ اء  مسػػػرذلي   
ا ػػػػيف اـ را صػػػػي  اـ اذتفيالػػػػي  اـ ا هراالػػػػي     بػػػػ  لم ػػػػف اف لذت لػػػػه مػػػػي ل عػػػػؿ تصػػػػفلؼ 
ااسػػػلف غرابلي ع ػػػى افهػػػي اافػػػف ااػػػضي لوػػػ ـ ااففػػػ ف ا  اافػػػف ااهصػػػري ااػػػضي لع ػػػ  بفػػػ ف 

بهػػا اوتصػػيص تعتمػػ  ع ػػى تقػػيط  اامعػػيرؼ  (7)إعػػ ا  اام ػػيف" اارؤلػػ  عػػف طرلػػؽ "بػػف
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 ااع ػػػػـ  إض لسػػػػت    اامرا ذػػػػ  هػػػػلف اامعػػػػيرؼ ااففلػػػػ   األ هلػػػػ   ااع ملػػػػ   مػػػػي لم ػػػػف اف 
تت مفه  ه صؼ ااسلف غرابلي مي   )بفل  تقفل ( تتط   االع ا   اات ػ لف بػا اام ػيالف 

يرؼ ااتػا لم ػف اف تتفػرع مفهمػي ع ااففا اا مياا  ااتقفا  االط ع ع ػى ااق اعػ   اامعػ
ع لفػػػي اف فصػػػفؼ اامعربػػػػ  ااتػػػا تتط ههػػػي ع ػػػػى  ػػػيفهلف اسيسػػػللف امػػػػي اا يفػػػ  ااففػػػػا 
 لوص  ؿ ميلتع ؽ همهي يء اافف ااتش ل ا  اافف ف اا رامل   اصػ اهي  هففػ ف ااعػرض 
  ف اامػػيؿ اا يفػػ  اال هػػا ا فصػػ ص ااقيه ػػ  ا ت سػػل   ااتشػػولص  ااعػػرض  اا يفػػ  

 ااتقفا 
 اجلاَب انتقٍُ نهسُُىغزافُا:

 اػػػػػ  اا يفػػػػػ  ااػػػػػضي لوػػػػػص ااتعيمػػػػػؿ مػػػػػ  ااف ػػػػػيء  اام ػػػػػيف اف سػػػػػلي  اامػػػػػ ا  
اامسػػػتعم    االسػػػت  ؿ االالتػػػا ااتقفػػػا ا ػػػ ل  ر  عفيصػػػرت  تقفلػػػيت اال ػػػيء  اام  هػػػ  
ع ى اامسر  ا  م يف ااعرض  همػي اف اات ابػؽ هػلف اػضلف اا ػيفهلف لؤسػس اتقفلػ  بفلػ  

مػػي ا  بػػا هعػػض اامراذػػؿ مػػف تػػيرل  ااففػػ ف اا راملػػ  تسػػمل  سػػلف غرابلي اط ػػؽ ع لهػػي  ام
بيف اضا اات اصؿ ا  ااضي  عػؿ مفه مهػي غلػر مذػ    موت فػي   متطػ را  ذلفػي   مت لػرا  

 ذلفي اور 
تعػػػػ  ااسػػػػلف غرابلي رؤلػػػػ   اذػػػػ   مت يم ػػػػ  تشػػػػمؿ عفيصػػػػر ا  ػػػػيء   اامػػػػؤارات 

 ػ ر ت يمػؿ   مهػ ر مصػمملهي  تػ او هـ  ااص تل   اام سػلقى  ااػ ل  ر  االزلػيء هػففس
مػػ  ااموػػر   اامؤاػػؼ او ػػؽ ب ػػيء وػػيص ا عػػرض لفق ػػه مػػف م ػػر  ت سػػل  ااػػفص ااػػى 
اعػػي   و قػػه مػػف   لػػ   اوػػؿ رؤلػػ  تتشػػيهؾ بلهػػي ااففػػ ف ااتشػػ ل ل  مػػ  ااففػػ ف اامسػػرذل  
 ترت ػػز ااسػػلف غرابلي ع ػػى ااتقفلػػ  اامسػػرذل ع با و ػػـ اػػضا ااتطػػ ر اات ف ػػ  ا افتق ػػت 
اػػػضت ااتقفلػػػ  مػػػف   فهػػػي م ػػػر  مػػػؤار مشػػػيرؾ بػػػا ااعػػػرض  معػػػي ف ا تمالػػػؿ ااػػػى رؤلػػػ  
 ميال  ا فص  ااعرض تمت ػؾ ااقػ ر  ع ػى تذ لػؿ اامسػر  ااػى عػياـ سػذري   فسػتطل  
اف فصػػؿ هيامسػػر  ااػػى ابػػيؽ   لػػ   بػػا ظػػؿ ت يمػػؿ ااففػػ ف  ت ذػػ  اارؤلػػ   ااتقفلػػ  مػػ  
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االفسػػػيف بػػػيف ااوطػػػ ط  االاػػػ اف  هع ػػػهي ااهعض  امػػػي  يفػػػت ااعػػػلف اػػػا ا ػػػ   ذػػػ اس
 االذ يـ تتظيبر با هفيء اامسرذل   تهػرز ااملػ  ااسػلف غرابلي بػا ااعػر ض اامسػرذل  
بػػػا تيالراػػػي اا هلػػػر ع ػػػى اا مهػػػ ر  اعػػػؿ االطفػػػيؿ ااصػػػ ير اػػػـ اال اػػػر ذرصػػػي ع ػػػى 
مشيا   اضت ااتقفل  اتمت  افظيراـ هيارؤلػ   لتشػ   ا همتيهعػ  ااعػرض  لشػهع ا ذي ػيتهـ 

اففسػػػػل   ااف رلػػػػ   ااض  لػػػػ   اا ميالػػػػ   تتماؿ مهمػػػػ  ااموػػػػر   ااسػػػػلف غرابا بػػػػا مسػػػػر  ا
ااطفؿ ع ى اا يف  اامرما ه صؼ   رت اامر زي با الصيؿ اامسيا  ااى ضافل  ااطفؿ 
ااضي اللزاؿ با مرذ   غلر  ي ر ع ى اات رل ع عيامه ا  ااعياـ اامرمػا اامذػلط هػه اض 

سػرذل  ع ػى ااعفيصػر اامرملػ  ا اػر مفهػي ع ػى ااعفيصػر لعتم  ااطفػؿ بػا اسػتلعيهه ا م
اات رل ل  " اامسر  ههضا ا ار م مم  األطفيؿ مػف اا سػيمط األور عألفػه ل ػ  امػيمهـ 

بهػػ  لسػػعى  (8)اا  ػػيم   األشػػويص  األب ػػير هشػػ ؿ م سػػ  ع  م م سع مرماع مسػػم ع"
لهلػن اهػي ميتذتػي  ااى ميا  سهؿ  هسلط  لش  افتهياهعبيل  مسرذل  تظؿ في صػ  مػياـ 

مػػػف ذر ػػػ  مسػػػرذل   ااػػػ اف  وطػػػ ط  ا ػػػيء   ازلػػػيء  اذ ػػػيـ ااػػػى  يفػػػ   ػػػهط القػػػيع 
 ذر تهي م  مفيظراي با االطير ااعيـ اهي 

 افػػػي ت مػػػف ااملػػػ  ااسػػػلف غرابلي بػػػا مسػػػر  ااطفػػػؿ بػػػا تهلمػػػ  اا ػػػ  اامفيسػػػ  
ر  ااصػػ لر ا رؤلػ  اته ػغ اامسػػرذل  اامسػت   ااففػا اامط ػػ    عػ ـ ااسػمي  ا  ػػ ع اامتفػ

بػا  امػػر  اام ؿعاػضاؾ تسػػته له اػػضت ااتقفلػيت ااذ لاػػ   ع ػػى ااسػلف غراؼ اف لراعػػا اػػضا 
اا يف  اافطػري ا لػه الف مسػر  ااطفؿ"شػ    مػف اشػ يؿ  ااففػ ف ا فسػيفل  ااتػا تسػهـ 
بػػا ه ػػ ر  ب ػػر ااطفػػؿ  ات يايتػػه  االو  لػػ   اااقيبلػػ   اوػػؿ ااذلػػي  ااعيمػػ   تو ػػؽ بػػا 

هلر   ذسيس  مف ااض ؽ االه اعا اتض ؽ  تذسس مػيا   ملػؿ  مفيسػ  ففسلته  ر    
اشوصػػلته   لف فػػيت ذليتػػه ع ػػى  بػػؽ مراذػػؿ تطػػ رت ااتػػا تػػيتا مػػ  تطػػ ر ااهلمػػ  ااتػػا 

  (9)لعلش  لتذرؾ بلهي"
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 اعػػؿ ااسػػلف غرابلي اػػا  اذػػ   مػػف ااػػـ اػػضت اا سػػيمؿ بػػا تيالراػػي اا هلػػر ع ػػى 
 اعع    اب   مالرات ا فل  لم ػف اف تعػ ض علف اامشيا  ااص لر  ميتسهـ هه مف ه

ااصػػ ر  ااتػػا لرلػػ اي ااطفػػؿ بػػا مول تػػه  ميع  تػػه ع لػػه اات فػػز  اػػضاؾ لذػػ  ااتف لػػر بػػا 
اعػػي   تع لػػ  ااطفػػؿ ع ػػى ااتر لػػز الف اال مػػيف ع ػػى ااصػػ ر  لوػػؿ هم  ػػ  ااتر لػػز عفػػ  

الطفػػػيؿ ااطفػػػؿ  الهػػػ  مػػػف تيال ػػػه مػػػف   لػػػ   رهطػػػه هع  ػػػ  مهيشػػػر  مػػػ  اامسػػػر  الف ا
"لذهػػػػ ف ااتذػػػػ الت ااسػػػػذرل   اامشػػػػيا  اارامعػػػػ   اا ا ػػػػذ   االزلػػػػيء اا رلهػػػػ   اامتف ػػػػر  
 اامػػػؤارات ااويصػػػ   ااوػػػ ع اا ػػػ مل   اا سػػػيمؿ اامسػػػرذل  اامؤار  بيالطفػػػيؿ معتػػػي  ف 
ع ى مشيا  ت للر االمي ف ااف ري  اا يمؿ  ااسهؿ ااتذقػؽ بػا ااسػلفمي ب ػ  عف إفهػـ 

ات ااشػػهذل  ا  مػػف ااظهػػ ر اامفػػي اء  رهمػػي افهػػـ لعتمػػػ  ف لذهػػ ف اافػػزع مػػف االصػػ  
هش ؿ  هلر ع ى اامرمليت بػيفهـ لسػتطلع ف اذتمػيؿ اامشػيا  اامرملػ  ااط ل ػ   اامعقػ   

  (11) ااتا التت مف اال ااق لؿ مف اامعيفا ماؿ ااعر ض اارا ص "
ع ػى  ت مف األامل  األور  ا سلف غرابلي بػا مسػر  ااطفػؿ بػا تع لػ  اامتفػر  

اافسؽ االور  ااف عل  االور  ا صػ ر  السػلمي  اف عصػرفي عصػر اات ف   لػي  اا سػيمؿ 
ااذ لا  ااتا تسػياـ بػا تف لػ  ااصػ ر   تقرلههػي ا طفػؿ ااتػا ت سػر وػلط اال اء بت عػؿ 
مػػػف اامتفػػػر  لفتهػػػه ا عػػػرض هتذقلػػػؽ اامتعػػػ  عػػػف طرلػػػؽ  ػػػض  افتهياػػػه ه ميالتهػػػي  تعػػػ  

تذقلػػؽ اا ػػ  ااعػػيـ اامفيسػػ  بػػا  ػػؿ مسػػرذل    وػػيؿ ااسػػلف غرابلي عيمػػؿ مػػف ع امػػؿ 
هعػي  اام ػؿ  ااق ػؽ عػف اامتفػر لف ع اػا عيمػؿ مػف ااع امػؿ  عفصر اامتعػ   ااتشػ لؽ  اع
ف ػػي  تف لػػرت  ا تسػػي  مهػػػػػػػػػػػػػيرات إه اعلػػ   اهت ػػيرات  اامسػػيف   بػػا فمػػ  ااطفػػؿ ال ػػي   اع

مهػػيـ ااسػػلف غراؼ بػػا مسػػر   بفلػػ  تػػ عـ تف لػػرت ا  ػػ ف  ااعػػياـ اامذػػلط هػػه  اػػضاؾ بمػػف
 ااطفؿ اف ل  ف مذلطي  هعياـ ااطف ا  مف فيذل   ااعياـ مف ذ اه مف فيذل  اور  

اللم ػف عػ  ولػيؿ ااطفػؿ هياشػاء ااايهػت اػ    ػؿ االطفػيؿ بهػ  لتهػ ؿ  لت لػر 
ذسػػ  ااهلمػػ  ااتػػا لعػػلش بلهػػيع ذتى االطفػػيؿ ااػػضلف لفتمػػ ف ااػػى هلمػػ  معلفػػ   اا سػػط 
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اوػت ؼ بػا مػ ااههـ  شػ فهـعبياطفؿ عر ػ   اممػي ااػى  ػؿ ااتػيالرات ففسه بيفه ل    
اامذلطػػ  هػػه اػػضاؾ توت ػػؼ اام ااػػ   اام تسػػهيت ااذيصػػ   عفػػ  ااطفػػؿ مػػف  اذػػ  الوػػر 

  تت وؿ با ضاؾ ع   ظر ؼ  ع امؿ مفهي ا تميعل   اقيبل   عقيم ل     اا  
ام  ف  ا عرض  لعتم  ااسلف غراؼ با تصملمه ا  ل  ر  ا  يء   ااعفيصر ا

هياتر لز ااتيـ ع ى تذفلز اامهيرات اام تسػه  عفػ  ااطفػؿ اشػ  افتهياػه  اامذيبظػ  ع ػى 
ااتميمػػه هيامسػػر   اصػػقؿ م ااهػػه عهػػر اسػػتو اـ م م عػػ  متف عػػ  مػػف ااعفيصػػر ااففلػػ  
ااتػػػػػػػػا تػػػػػػػػؤ ي هم م هػػػػػػػػي ااػػػػػػػػى فتل ػػػػػػػػ  مت يم    تعػػػػػػػػ "اامؤارات اامسػػػػػػػػرذل   اامشػػػػػػػػيا  

بػػػػا مسػػػػر  االطفػػػػيؿ بيامشػػػػيا  اامتقفػػػػ   االزلػػػػيء اافومػػػػ  االستعرا ػػػػل  عفصػػػػرا مهمػػػػي 
 اامػػػػػػؤارات اامسػػػػػػرذل  ااويصػػػػػػ  ماػػػػػػؿ االوتفػػػػػػيء  ااتذ لػػػػػػؽ  ت للػػػػػػر ااذ ػػػػػػـ  ااتذػػػػػػ ؿ 
 االعي لػػ  ااسػػذرل  اارامعػػ  االوػػر      بػػا اا ا ػػ  بػػيف اػػضت ااتقفلػػيت تتفيسػػ  هشػػ ؿ 

ؿ  لػػ  بسػػلذههي  لػػ  مػػ  ااذي ػػ  ااػػى ااتف لػػ   ااتصػػ لر اامسػػرذاع اضا تػػـ تففلػػضاي هشػػ 
  (11)االطفيؿ   مي"

با اطير اضت اال تشيبيت ااع مل   ااتط رات اات ف   ل  تنالر با وليؿ ااطفػؿ 
ه ؿ ميلففتح ع له مف ع ااـ اور  ت قا هه با اامستقهؿ  تور ه مف مذلطػه ااتق لػ ي 
الػػػػضا  هضاتػػػػه ااػػػػى عػػػػػياـ   لػػػػ  اوتػػػػيرت اففسػػػػه اي اف لذقػػػػػؽ رغهتػػػػه هيامتعػػػػ  ااف رلػػػػػ  

ففسل ع عياـ ااسلف غرابلي افي ا  عياـ مفت   ا متفر  ااص لر لهذر هه با عػياـ مػف  اا
 ااوليؿ مف و ؿ مشير   بعيا  با ااعرض اامسرذا ااذا 
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 وظائف انسُُىغزافُا
 -انىظُفت انفُُت: -1

اف االطفيؿ  ملعي بفيف ف مه ع فع اف ميلق م ف هه مػف تق لػ  ا  هػير  اػهعض 
ألفهػػـ لسػػتعلف ف هوهػػرات مػػف ااذلػػي  الارامهػػي  تػػض  هيعبياطفؿ  االشػػليء بػػا ااذلػػي ع ضاػػؾ

عي   ميل  ف  الر االع ي  ه ؿ ميلرات  ملؿ ا  ميلشػ  افتهياػهع مف افػي تهػرز ااملػ  
 ااسلف غرابلي با مسر  ااطفؿ ه صفهي ترهل  بفل  تفم  هياذس ااففا عف  ااطفؿ 

مالػػر مػػف )اصػػ ات بياطفػػؿ عفػػ  مشػػيا ته ا مسػػرذل  ل ػػض  افتهياػػه  ػػؿ مػػيا  
 ا ػػ اء  ااػػ اف( السػػلمي اف عصػػرفي اػػضا اػػ  عصػػر اات ف   لػػي ااتػػا تو ػػؽ افػػي م ػػيال 
 اسػػػػعي مػػػػف ااذرلػػػػ  اتتفيعػػػػؿ مػػػػ  ولػػػػيؿ ااطفػػػػؿ او ػػػػؽ عفصػػػػر االههػػػػير ااػػػػضي تذ اػػػػه 
ااسػػػػػلف غرابلي بػػػػػا  ميالػػػػػ  ااػػػػػ ل  ر  االزلػػػػػيء  اال ػػػػػيء  اامتف عػػػػػ   اامتعػػػػػ    االاػػػػػ اف 

با  ب  االذ اع  ل فا ع ى اامسرذل  عفصر ااتشػ لؽ  ااوط طع مي لسهـ االلقيع 
 لعمػػؿ ع ػػى ت ػػرلس ذػػ  ااطفػػؿ ا م سػػلقى  بهمهػػي ذتػػى لذسػػف االوتلػػير ا م سػػلقا 
اامفيسه  اامق م  اه م  مراعي    ر  اذتمياػػػػػػػػػػػػه ع ى ا ص يء ألفه   مي ص ر سفه  ػؿ 

ااتر لػ   ػيف ضاػؾ ا ػمف  اام سلقى  صلر   سػه   االاذػيف هسػلط  تر لزت    مي  يفت
الفصػػػػيتهع ع له بػػػػيف "ا وػػػػيؿ اام سػػػػلقى  اا فػػػػيء  اامػػػػؤارات ااصػػػػ تل  ااموت فػػػػ  تذقػػػػؽ 
ا بلف با اف  اذ  عاال ؿ اػ  تذقلػؽ شػر ط  ا ػفيء طػيه  ااذر ػ   ااذل لػ   ااهه ػ  
ع لهػػػي ع اااػػػيفا تذقلػػػؽ شػػػر ط االتصػػػيؿ اا مػػػياا مػػػ  ااطفػػػؿ ااػػػضي لسػػػهـ بػػػا تفسػػػلر 

وصليت  ت سل  ذػيالت ااصػراع بػا اا عهػ  ه ػؿ اشػ ياهع بؽ  ياػ  االذ اع  رسـ ااش
  (21)مش ؽ"

امػػي عفصػػر ا  ػػػيء  بهػػ  لهفػػػا ع  ػػ  مهيشػػػر  مػػ  عػػػلف اامتفػػر  عبيال ػػػيء  
تعمؿ ع ى ت الؼ االاػ اف  تفيسػقهي مػ  االزلػيء  ااػ ل  ر  اال سسػ ارات ه صػفهي امػ ر 

مف ت زل  اال ػيء  ت زلعػي مػف شػيفه مت يم   لتيار  ؿ مفهي هيالور  لؤار بله اضا اله  
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اف لهػػرز االاػػ اف  اامفػػيظر  لذػػ   ااتفيصػػلؿ ااتػػا لػػر  ااموػػر  افهػػي ل ػػ  اف تسػػترعا 
   اامفػػيظر اػػا األوػػر  تنوػػض   راػػي بػػا إمتػػيع ااطفػػؿ  يامفػػيظر (21)افتهػػيت اامتفػػر لف

  ااطهلعل  اا مل ػ  ااتػا تو ػؽ ف عػي مػف االفسػ يـ هػلف ااطفػؿ  مذلطػه عهػر تفيع ػه مػ
األاػػػ اف  ااوطػػػ ط  تذػػػي ؿ إ مػػػي  ااطفػػػؿ  اوػػػؿ مذلطػػػه ااع مػػػا  ااطهلعػػػا  اا  رابػػػا 
 اال تميعا  اال تصي ي  ضاػؾ هتع لمػه وصػيمص اػضا اامذػلط  وص صػليته  هياتػياا 
لعمػػػؿ ع ػػػى إلقػػػيظ ااطفػػػؿ  تذسسػػػه هػػػيامذلط ااػػػضي لعػػػلش بلػػػه عهػػػر ت ظلػػػؼ عفصػػػر 

 ااوليؿ  االهت ير 
با إمتيع ااطفؿ السػلمي ااشوصػليت ااتػا ترتػ ي امي األزليء بت ع    را مهمي 

األزليء ااذل افل  اامذههػ  اػ   األطفػيؿ  "ااشوصػليت اافسػيمل  ااشػ يع  ااتػا تسػتطل  
  ػ  تشػترؾ  (21)اف تذقؽ ميلذققه اار يؿ األهطيؿ  ااتا تستطل  اات    ع ى ااعقهػيت"
 لتشػتت افتهػياهـ اضت ااشوصليت هيار ص  اا فيء مػ  األطفػيؿ ذتػى اللصػلههـ اام ػؿ 

 افي تع  ذيس  ااهصر مف ااـ ااذ اس  اسرعهي م ذظ   ا  هي تس ل  ا   يمؽ ااففل  
  طهعهي با األضايف 

 -انىظُفت احلسُت: -2
تهػػ ؼ ااترهلػػ  اامسػػرذل  ااػػى ت ػػ لف اامػػ اطف ااصػػياح  ضاػػؾ هيالاتمػػيـ هت يمػػؿ 

 ػػى ااتف لػػر اامفطقػػا فمػػ  ااطفػػؿ  سػػملي  عق لػػي  ففسػػلي  عيطفلػػي  ا تميعلػػي  تع لػػ ت ع
ااسػػ لـ اامفظـعاػػضا ب ػػ   عػػف م ااهػػه    راتػػه ااضاتلػػ  بػػا االهػػ اع ااففاع تػػيتا  ظلفػػ  
ااسػػلف غرابلي بػػػا تفملػػػ  ا را ػػه ااذسػػػا  ربػػػ   ر ػػػ  تض  ػػه ااسػػػ لـ اامهفػػػا ع ػػػى ا  راؾ 

 بتع  ت ع ى ا ا  ااتعيمؿ  اات ي   م  االشليء  و قهي مف   ل  
اسلف غرابلي با مسر  ااطفؿ ب ه  اف فشلر ااى اا ظلفػ  اضا فظرفي ااى اامل  ا

ااذسػػػل  مػػػف وػػػ ؿ ااتعيمػػػؿ مػػػ  ااطفػػػؿ اامتفر عب ػػػؿ عفيصػػػر ااعػػػرض مػػػف م سػػػلقى 
  ل ػػػ ر  ازلػػػيء  مػػػؤارات صػػػ تل  اػػػا ا  ات تسػػػعى ااػػػى تفملػػػ  اال راؾ ااذسػػػا عفػػػ  
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فمػ  ااطفػؿ ااطفؿ بتو ؽ اه اا   اام مـ اا  ل  اع ل  مف ااذػيالت مػ  مراعػي  مراذػؿ 
 عق لي  ففسلي  عيطفلي  ا تميعلي  

 ت ع  ااسلف غرابلي   را مهمي با ااير  االقظ  اتفمل  ااوليؿ ا فف  ااتعهلر عمي 
فػػهض هػػه اذسػػيس ااطفػػؿ   ليفػػه مػػف تػػ ؽ ا هت ػػير  ااتفػػتح ع ػػى اامذػػلط همػػي لت ػػمفه 

 ؼ بػػػا مػػػف   ػػػيلي هشػػػرل  افسػػػيفل   سليسػػػل عبياذ م  تفتصػػػر ع ػػػى ااقػػػ   رغػػػـ االوػػػت
اارت  اال تميعل   االب ير  ههضا لسهـ اامسر  با"تفمل  االطفػيؿ عق لػي  عيطفلي ا  لػي 
 اقيبلػػي  ا  اذػػ  ا  ات تشػػ لؿ اقيبػػ  ااطفػػؿ  بهػػ  لفقػػؿ ا طفػػيؿ ه  ػػ  مذههػػ  ػػػػ فاػػرا اـ 

  (21)شعرا ػػ  هتمالؿ هيرعع ااقيء مفعـ هيالب ير  اامفيالـ  ااقلـ  مف اطر بفل "
لف  ااذسل  ا سلف غرابلي با ااير  وليؿ ااطفؿ  فقػؿ  ػ   اام ذظػ   تظهر اا ظ

ا له مي لؤ ي هياطفؿ ااى ااتفقل   ااهذع  اال تشيؼ مف  راء اايرته  تذرلؾ مشيعرت 
 ضافهعبيامسػػر  ل ػػ  اامرالػػي امػػيـ االطفػػيؿ الػػر ا مػػف و اهػػي  ا عهػػـ  لػػ بعهـ ااػػى اف 

 لقػػػ  اـ ااػػػى ااتف لػػػر  اذتػػػراـ ااقػػػلـ اافهل ػػػ  لػػػ ر  ا اف اهػػػـ   را بػػػا ت للػػػر ضاػػػؾ اا ا ػػػ  
 االاتزاـ ههيعم  ت سل  مػ ار هـ  تهػضل    ػ افهـ  اراػيؼ اذسيسػهـ  عػ اطفهـ  القػيظ 

 شع راـ  امتيعهـ 
 -انىظُفت انذوقُت: -3

ااتض ؽ ااففا ا  اات رل  ااتع لما ااضي له ؼ إاػى تهػضل  ااػض ؽ اػ   ااطفػؿ 
اشليء لتعرض اهي با ذليتػه مػف غفػيء  م سػلقى با ااتعيمؿ اا ل  م  ميلذلط هه مف 

 ازلػػػيء  ااػػػ اف اض اف ااطفػػػؿ لسػػػت ل  هشػػػ ؿ ت قػػػيما  طهلعػػػا مػػػ  اا امػػػهعبذلف لع ػػػ  
هشاء لرل  امت  ه ا  لطيا   اممي هذ ػ رت اميمػه   الػؿ ع ػى اف تع لػ  ااطفػؿ ع ػى 
ذػػػ  اا مػػػيؿ شػػػاء لترسػػػ  بػػػا ضا رتػػػه  الهػػػ  اف ت ػػػ ف بػػػا  ػػػؿ اامسػػػرذليت اام  هػػػ  
ا طفػػػؿ تر لػػػز تػػػيـ ع ػػػى اههػػػير عػػػلف اامتفػػػر   امتيعػػػه مػػػف وػػػ ؿ االاتمػػػيـ هياعفيصػػػر 

 اام  ف  ا عرض مف ا يء   م سلقى   ل  ر  مؤارات ص تل   ازليء 
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 -انىظُفت انُفسُت: -4
 اامقصػػػػ   افػػػػي ميلما ػػػػه ااعػػػػرض اامسػػػػرذا اامعػػػػلف مػػػػف اففعػػػػيالت  ع اطػػػػؼ 

يا  ااففسل  امشيا ي  ؿ بم  عمرل   مشيعرع اضا لذتـ ع ى اامسر   بفيفله تعللف ااذ
مف ا ؿ ال ي  ااذ  ؿ ااففل  ااويص  همعيا    ؿ عػرض  تػ بلر االسػيال  اات سػل ل  
 اال املػػػ  اامفسػػػ م  مػػػ  اامسػػػت   ااففسػػػا ا ػػػؿ بمػػػ  عمرلػػػ عاض الهػػػ  مػػػف  ػػػر ر  اػػػضا 
االفسػػ يـ هػػلف مسػػت   اامت قػػا ااففسػػاع هلف ميلشػػيا ت  لعيلفػػه مػػف اففعػػيالت  مشػػيعر 

ضاؾ مفعػي الي اعػراض مر ػل  ففسػل عا  صػ ميت ا  ر    بعػؿ ففسػل  غلػر مط  هػ    
ذتمي هق ر ا  هيور هلف اامت قا اضا مياام ت مسيا  تعللف اامست   اامعياج بػا ااعمػؿ 

 لمػػػر (21)اامفيسػػػ   افسػػػ يمه مػػػ  اامسػػػت   ااففسػػػا امشػػػيا ي اافمػػػ  ااعمرلػػػ  اامفيسػػػ 
امشػػػي ؿ مػػػ  ضاتػػػه  مػػػ  االزمػػػيت ااففسػػػل  تطػػػ ر ااطفػػػؿ  وػػػ ؿ ذليتػػػه هم م عػػػ  مػػػف ا

 ياذر    ااصراعيت ااقيمم  ااتا تر ز ع لهي  سيمؿ االع ـ ااموت ف   االذ اع ااتا 
 ياتا ذص ت با ااعراؽ اهي تنالر س ها ع ى  ت  ر ذ اه  يالفف يرات  اذ اع ااعفؼ

عاػضا ل ػ  اف ففسل  ااطفؿ  تؤار ع ى ر   ااصفيء  اافقيء  ااهػراء   ااذػ  ااتػا تتم  ه
ترسػػػػـ ااوطػػػػ ط ااعرل ػػػػ  ا مسػػػػيمؿ ااففسػػػػل  االسيسػػػػل  ااتػػػػا تشػػػػ ؿ االشػػػػويص ااػػػػضلف 
لعم ػػ ف بػػا مسػػر  االطفػػيؿ مػػ  االاتفػػيت ااػػى ع ػػـ ااففس بيا ظلفػػ  ااففسػػل  ل ػػ  اف 
تؤوض هعلف االعتهير ا   اا تي   اامفت لف  اامور لف عف  إع ا  اافص ص  األعميؿ 

ورا هيع الف اامسر  ا  ذفؿ  هلر  هؿ  ػؿ شػاء  اعهػ  اامسرذل  اام  ه  األطفيؿ    اع
 رامل  مف شيفهي اف ت وؿ اا هط   ااسػر ر  تزلػؿ  ػيه س االػيس  اافشػؿ اػ    مهػ ر 
األطفيؿ  لعمؿ ع ى اا ص ؿ هياطفؿ ااى بهػـ "االذػ اع هشػ ؿ اب ػؿ  ت  ػح اميمػه 

  (21)سهي " مل  ميل  ر با اامسرذل  هذلع لستطل  ا ذ ت اف لعطا اافتيمج  اال
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 اجلًانُت انسُُىغزافُت يف يسزح انطفم
 املستىي انفٍُ واجلًايل

 -تقُُاث االضاءة ومجانُتها: -1

لع  اامسر  بفي مرملي هيألسيس عاضا تماؿ اارؤل  اذ   اا ظػيمؼ االسيسػل  بػا 
اال يء  اامسرذل   اا  ء اه اام يف  ااويص  با اارؤل  عبيا  ء ا  األار ااطهلعػا 

ااػػػػضي لصػػػػؿ ااػػػػى ااعلفعع ػػػػى المػػػػ  اشػػػػعيعيت مفع سػػػػ  عػػػػف اال سػػػػيـ  ا  ااصػػػػفيعا
اام ػػلم   لوتػػرؽ ااع سػػ  ااه  رلػػ   لسػػت مؿ مسػػلرته فذػػ  ااشػػه ل  ااتػػا تتػػ اى هػػ  راي 
فقػػؿ اػػضا االاػػر ااػػى اامػػ  ه اسػػط  عصػػ  اارؤلػػ  بتت ػػ ف ااصػػ ر  اامرملػػ  ا  سػػـعه ؿ 

ـعبلت  ػ  إضف ع ػى مصػمـ ميتذم ه مػف ااػ اف مملػز  اػضاؾ الفسػتطل  اارؤلػ  بػا ااظ 
اال ػػػيء  اف ل ػػػلؼ ااتػػػ اج ع ػػػى وشػػػه  اامسػػػر  اتسػػػهلؿ اارؤلػػػ  ا ػػػؿ ميلذػػػ ع مػػػف 
تعهلرات اامما لف  ذر يتهـ  م مذهـ  ا  سس ارات  اا ل  ر  األزلػيءع مف افػي ت مػف 
مهػػػير  مصػػػمـ اال ػػػيء  بػػػا ذسػػػف ااػػػتذ ـ بػػػا  ملػػػ  اا ػػػ ء اامت ا ػػػ  ع ػػػى اامسػػػر  

اا  مل  اامستو م  ذس  متط هيت ااعػرض اامسػرذا السػلمي  ذسف اوتليرت ا  هز  
راذػػ  اامشػػيا  بػػا اارؤلػػ   االسػػتمتيع هعفيصػػر ااعػػرض االوػػر  مػػف مما ػػلف  را صػػلف 

"إف اي شػػػ ؿ ض  اهعػػػي  ا اػػػ  لصػػػهح تشػػػ ل لي  )*( مفػػػيظر  مؤارات لقػػػ ؿ )ا  اػػػؼ اهلػػػي(
 اا  ء امي تػيارت اتنالر اا  ء ع له  ا  ااضي لذ   وط طه ااوير ل   لذسمهع ا ال

  (21)اعلففي ههػضا  ااشػ ؿ ااػضي  ػ  لصػهح بفػي بػا شػ  ه ااتػيـ هفعػؿ اا ػ ء اا ا ػ  ع لػه"
 مف و ؿ اضت اامق ا  فستفتج اف اا  ء عيمؿ اسيس با إهراز ااش ؿ هنهعي ت ااا ا  
 هيسػػتو اـ ا  ػػيء  اامسػػرذل  سػػ اءا  ا يفػػت عيمػػ  مفتشػػر  ا  ويصػػ  مر ػػز   ااسػػلطر  

تؤسس عيامي ا اا األهعي عم ذ ا  يمؿ اات ذل  ع ى اامسر   هضاؾ ف مح ص ر  ع لهي 
مسػػػػرذل  ضات ااػػػػر بعػػػػيؿ بػػػػا ااعلف  هيسػػػػتعميؿ إ ػػػػيء  عيمػػػػ  ف ػػػػمف رؤلػػػػ  شػػػػيذه  

هػػػػػ  ف   مت شػػػػػل   ت ػػػػػ ف األشػػػػػليء اامػػػػػرا  إ ػػػػػيءتهي غلػػػػػر  ا ػػػػػذ  اامعػػػػػياـ بفػػػػػ ر هي
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   مر ػػػػز  بػػػػا هعػػػػض عيطف عاػػػػضاؾ ا ػػػػ  )اهلػػػػي(  غلػػػػرت ع ػػػػى اسػػػػتعميؿ ا ػػػػيءات ويصػػػػ
اام ا ؼ  اامشيا  اتن ل  األهعي   ت ذل  اامعياـ األشػليء اام ػيء   ضاػؾ همػي تفػرزت اػضت 

 ا  يء  مف ظ ؿ 
 مف اضا اامفط ؽ لتوض اا  ء صف  غفل  هت اج اا  ء ع ى اامسػر   لو ػؽ 
ت ازفػػػي  هػػػلف اا ػػػ ء  ااظػػػؿع اػػػضا فسػػػتطل  اف ففذػػػت م  ػػػ عي ل ا ػػػه اهصػػػيرفي  لذػػػرؾ 

 يسفي  ل غ غ ع اطففي  ههضا تهرزا شليء اش ياهي  فعطلهي      معفى   ل  إذس
 بػػا إ ػػيء  اامفػػيظر  األزلػػيء توت ػػؼ األاػػ اف اامسػػتو م    ػػ   ااتػػ اج ذسػػ  
ف عل  اام ػيف  اازمػيف ااػضي تشػلر االػه االذ اعع اسػتو اـ اامرشػذيت اا ػ مل  اا  فلػ  

  ااتا ت فا اا ميال  اامؤار  ع ى وليؿ ااطفؿ
 -اندَكىر: -2

"بػػػا ل مفػػػي اػػػضاعتوطى مفهػػػـ  ااػػػ ل  ر اام ػػػيؿ ااػػػضي  ػػػيف اػػػه سػػػيهقي  اعتمػػػ  
اامعفى ااذ لع ا  م  )سلف غرابلي(  ه لؿ ل طا م ػيالت ا سػ  تتوطػى تصػ لر عػياـ 
ااذ ع ااى تذ لػ  ف علػ  اات قػا مػف وػ ؿ شػ ؿ ااع  ػ  هػلف ااصػيا   ااوشػه  اػضا تعػ  

تي با ذلف اف تصملمه صير مف مهميت ااسلف غراؼ اف س  اا ل  ر م يال تففلضلي هذ
   (21)ااضي لستف  با عم ه إاى رؤل  مت يم   تفه  مف  راء  اا رامي اهفل  ااعمؿ"

 -األسَاء: -3

امي  يفت األزليء ه صفهي  سل   مف اا سيمؿ ااتا لستعلف ههي اامور عبيف اهي 
تعهلػػر اامسػػرذا  لعطلهػػي بػػا ذػػ  ضاتهػػي إم يفلػػيت تعهلرلػػ  عظلمػػ عبها تشػػ ؿ اا  ػػ   اا

صػػفيت ويصػػ ع با اغ ػػ  األذلػػيف تعلفهمػػي  تذػػ  امي تمػػيـ ااتذ لػػ ع" مف اامع ػػـ  اف 
اام هس اامسرذل  الست ف عي مػف اازوػيرؼ ا  ػيبل  بػا اامسػرذليت ذسػ عهؿ إفهػي 
ال ي عفصرا اسيسلي  مف عفيصر اامسرذل  ضاتهيعبإفهي تع   زءا  مػف ااػ ل  ر ه صػفهي 

   مػي اف األزلػيء  لمػ  عظمػى تعمػؿ ع ػى زلػي   (12)  إفهي هفيء معميري"مفيظر ذل  عا
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إل ػي  ذر ػيت اامماػؿ  تعهلراتهع اهػضا بػيف األزلػػيء تػنتا بػا اامرتهػ  ااايفلػ  مػف ذلػػع 
األاملػػػ  هعػػػ  اامماػػػؿ ااػػػضي اػػػ  بػػػا ااذقلقػػػ  اامتػػػر ـ اافع ػػػا ألعمػػػيؿ ااموػػػر   لػػػرتهط 

اعفيصػػػػػر اام  فػػػػػػ  ا عػػػػػرض مػػػػػػف عفصػػػػػر األزلػػػػػيء بػػػػػػا مسػػػػػر  ااعػػػػػػرامس مػػػػػا  ه ػػػػػػؿ ا
إ ػػيء ع ل  ر عااػػ اف    بي  ػػيء  ااق لػػ  بػػا اػػضا اامسػػر  غلػػر مسػػتذه  ألفهػػي تػػؤار 
تنالرا س هلي ع ى األزليء بت لر مف اا افهي  تفق اي ااتنالر اامط    مفهي اػضاؾ الهػ  مػف 

ااػي ت زل  ا  يء  ت زلعي مف شيفه اف لهرز األاػ اف  لذػ   ااتفيصػلؿ ااتػا ل ػ  اف لر 
 اامتفر  

 -املىسُقً واملؤثزاث انصىتُت: -4

"ت زمت اام سلقى مػ  اامسػر  ت زمػي  تيرلولػي بػا ااشػرؽ  اا ػر  ويصػ   اف 
اامسػػػر  مفػػػض فشػػػيته ارتػػػهط هيام سػػػلقى  اا فػػػيء  اا ػػػرهيت االلقيعل    ػػػ  اوت ػػػؼ ااػػػ  ر 

طػػ ر ااػػضي ت عهػػه اام سػػلقى بػػا ااعػػرض هػػيوت ؼ اا ميالػػيت ااسػػيم   عهػػر ااتػػيرل   هت
ااضامقػػ  ااعيمػػ  ب يفػػت تػػير  عفصػػرا ع ػػ لي لعطػػا ااعػػرض القيعػػه  تػػير  عفصػػرا  راملػػي 

  (12)ل ع    را با تش لؿ اامعفى"
 ا م سػػلقى   اامػػؤارات ااصػػ تل    ر مهػػـ بػػا تفشػػم  ااطفػػؿ  تع لمػػه  تربلهػػه 
بها إاى  يف  ضاؾ "ت عـ    اامسػرذل  اامرمػا ا  ت ػ ف هػ ل  عفػهع با اػضت ااذياػ  

هح ف عػي مػف ااػ ل  ر ااسػمعا لػ عـ  ميالػ  ااعػرض  بػا اامسػر  اامعيصػر لعتهػر تص
  (11)اعػػ ا  اامػػػؤارات ااصػػػ تل   تففلػػػضاي اوتصيصػػػي مسػػػتق  اػػػه هعػػػ  تقفػػػا ااػػػ راميت ر "

 ع ى اضا األسيس تظهر اام سلقى با هعض مشػيا  اامسػرذل  اتسػهـ بػا و ػؽ اا ػ  
امسػػرذل   ػػا تو ػػؽ هيالصػػ ات  ػػ ا  ااعػػيـ  تسػػتو ـ" هؿ ه الػػ  اي بصػػؿ مػػف بصػػ ؿ ا

اضاؾ اافصؿع لتـ اضا االوتلير هيالتفيؽ م  اامور   ذس  تع لميتػه ذتػى لسػتطل  اف 
ل ظػػػؼ اام سػػػلقى  اامػػػؤارات ااصػػػ تل  مػػػ  اال اء ا ػػػؿ مماػػػؿعا  بػػػا هعػػػض اام ا ػػػؼ 

  (11)اامهم  با اامسرذل "
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 -اإلكسسىار: -5

ع ػػى م  فػػيت ااػػ ل  ر مػػف  "تسػػتو ـ   مػػ  ا سسػػ ار بػػا عػػياـ اامسػػر  ا  الاػػ 
اغراض   طػ  ااػيع سػ اءا  ا يفػت مرسػ م  هطرلقػ  وػ اع ااهصػر ع ػى اا  ذػ  ااو فلػ  

  (11)اـ م ر   بع لي ع ى ااوشه "
  -املًثم: -6

لسهـ اامماؿ ب   عف ااعفيصر ااففل   األور  ا عرض اامسرذا با ت ذلػ  
ى وشػػه  اامسػػر  ع لو ػػؽ اامفظػػر اا مػػياا  ااتعهلػػري همػػي لذققػػه مػػف مر فػػ   سػػ ل  ع ػػ

عم ل  ت ازف مػ  اا تػؿ اام  ػػػػػػػػػػ    ع ػى ااوشػه  ع ممػي ل عػؿ مػف ااسػلف غرابلي "  ػزءا 
  (11)مهمػػػػػي  با عم ل  و ؽ اا   ااعيـ"ا مسرذل  

 يا أسفز عُه اإلطار انُظزٌ يٍ يؤشزاث
 اتقفا ااسلف غرابلي بف  يم  ا فف ف األور  بها تقـ  همهم  اا يف  ااففا  ا -2
تع  ااسلف غرابلي رؤل   اذ   مت يم   تشمؿ عفيصػر ا  ػيء   اامػؤارات ااصػ تل   -1

 اام سػػلقى  ااػػ ل  ر  األزلػػيء  اامما ػػلف تعمػػؿ ع ػػى و ػػؽ ب ػػيء وػػيص ا عػػرض 
 لفق ه مف م ر  ت سل  اافص إاى إعي   و قه مف   ل   

 ا سلف غرابلي  ظيمؼ ذسل   بفل   ض  ل   ففسل   -1
رابلي مػػػػف  ل ػػػػ ر  ازلػػػػيء  م سػػػػلقى  مػػػػؤارات صػػػػ تل   اع ػػػػيء   ميالػػػػيت ااسػػػػلف غ -1

 اع سسػػ ار  مما ػػلف تعمػػؿ ع ػػى ه ػػ ر  اامسػػت   ااففػػا اامط ػػ   بػػا تذقلػػؽ اامتعػػ  
  اا ض   ا ههير ا متفر  با مسر  ااطفؿ 

تعمؿ ااسلف غرابلي با مسر  ااطفؿ بػا تهلمػ  اا ػ  اامفيسػ  ا رؤلػ  عهػر تقفليتهػي  -1
 ااذ لا  
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 نسابقتاندراساث ا
عإف  )*(اػػـ لعاػػر ااهيذػػع سػػ   ع ػػى اػػ ع  راسػػيت عػػف ااسػػلف غرابلي )تذ لػػ ا( 

ت ػػػؾ اا راسػػػيت تعػػػ  مقيرهػػػ  ا  راسػػػ  ااذيالػػػ  إالب إفهػػػي التػػػ وؿ بػػػا صػػػ   االوتصػػػيص 
اا  لؽ ام   ع لستذؽ اا راس   تس لط اا  ء ع له ه صفه مذ را مف مذي ر ااهذع 

 با مسر  ااطفؿ 
 انفصم انثانث

 انبذث إجزاءاث
 علفػػ   صػػ ل  األسػػهي   )*( ػػيـ ااهيذػػع هيوتلػػير مسػػرذل  )افهتسػػـ(عينةةة البحةةث : -2

 -االتل :
 ت بر اامي   األرشلفل  اامس    ص ر   ص تي ا رض إ راء ااتذ لؿ ع لهي  - ا
 م مم  ااعلف  امش    ااهذع  اا ابه   -  
  1222ذ اا  اامسرذل   ذص اهي ع ى ااع ل  مف اا  امز اعيـ  - 

 

 اعتم  ااهيذع اامفهج اا صفا ااتذ ل ا  لبحث:منهج ا -1
تذقلقػػػػػي ألاػػػػػ اؼ ااهذععاسػػػػتو ـ ااهيذػػػػػع إ ػػػػراءات عػػػػػ   ا مػػػػػ   أدوات البحةةةةث: -1

 اامع  ميت ااويص  هياهذع  اا:
ا ال: اسػػتف  ااهيذػػع بػػا ضاػػؾ إاػػى اامرا ػػ  ااعرهلػػ  عا طػػ ع ع ػػى مي تػػ  بػػا 

 م يؿ هذاه 
 رذل  ايفلي:إ راء اامقيه ت م  ااعيم لف با اامس

ايااػػي االطػػ ع ع ػػى ااصػػ ر ااف ت غرابلػػ  ا عػػرض اامسػػرذا ب ػػ   عػػف ت القػػه 
 ع ى م   )اال تل  ( االا تر فا عهر مشيا ته مس    با اضا اام    
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تؤ ػػػ  ب ػػػر  اامسػػػرذل  ع ػػػى فهػػػض ااعفػػػؼ  تصػػػذلح مسػػػير  -:فكةةةرل المسةةةرحية
 ػػػا  ػػػ  مػػػر ع لهػػػي اار الػػػيت ااتػػػا شػػػ اهي ااطفػػػؿ   ف  صػػػ  عإض إف مول ػػػ  ااطفػػػؿ ااعرا

اا الر مف اا  اهلس  ع ت مفػه   ف  صػ  إاػى اف لشػ ت ر الػيت األطفػيؿ اا مل ػ عالف 
مذلط ااطفؿ صير معهن همشيا  اا ـ  ااقتؿ  االفف يرات ااتا اارت هش ؿ  هنور ع ى 
ففسل  ااطفؿ ااعرا ا ااضي هيت لر  ااشوصليت اا يرت فل   ااقصصل  مضفهػ   مشػ ا  

رذل  معيا ػ  اػػضا ااتشػ ت عهػر فهػض ااعفػػؼ  ااػ ـ  ااسػ     ػؿ ميلشػػ ت عاػضا تذػي ؿ اامسػ
 ااطف ا   ااذلي  اا مل   

 -انىظُفت انفُُت نهًسزدُت: -1
تظهػػػر اا ظلفػػػ  ااففلػػػ  ا مسػػػرذل  عػػػف طرلػػػؽ تػػػ رل  ااطفػػػؿ ع ػػػى ااذػػػ   فهػػػض 
ـ ااعفؼ  ااتعيمؿ معه هطرلقػ  بفلػ   ضاػؾ هتفملػ    راتػه ا ه اعلػ   االفتقػيؿ هػه إاػى عػيا

متولػػؿ ا مذ مػػ  هفعػػؿ ت ظلػػؼ ااسػػلف غرابلي ااتػػا اسػػتو مت  عم ػػت ع ػػى اف تسػػترعا 
افتهػػػػيت اامتفر   هػػػػرزت  ظلفتهػػػػي ااففلػػػػ  بػػػػا ا فػػػػيع اامشػػػػيا لف مػػػػف األطفػػػػيؿ هيامفػػػػيظر 
 ااشوصليت اامتول   إض و قت ف عي مف االفس يـ هلف األطفػيؿ  ااشوصػليت  اامفظػر 

 اامسرذا 
 -انىظُفت احلسُت نهًسزدُت: -2

تػػػػػػػػ  ر اذػػػػػػػػ اع اامسػػػػػػػػرذل  هػػػػػػػػلف غربػػػػػػػػ  اافػػػػػػػػـ   اامذ مػػػػػػػػ  اامتول ػػػػػػػػ  ااتػػػػػػػػا 
تصل )ذسف(هياضا ؿ  ا  لر  ااشوصليت ااتا  رااي با اا تػ   ػ  ور ػت اتذي مػه 
 بفر  إف مصمـ ااسلف غراؼ  ػ  افتهػه إاػى ضاػؾ مػف وػ ؿ ت ظلػؼ ا  ػيء   ااػ ل  ر 

اام ػيف ذسػ  مول تػه  اام سلقى  عطيء م ػيال  اسػعي مػف ااتف لرعب ػؿ طفػؿ لتصػ ر 
 تذسسه هيات ا   عهر اامشير   با اضت اا عه   هياتياا تصقؿ     اام ذظ  ا له ممي 
لؤ ي إاى ااتف لر هذ  ااذلي   تعل  األضايف ااقلـ اافهل   )ااصػ ؽعااتفيفاعااذ ععمؿ 
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راػيؼ إذسيسػهـ  عػ اطفهـ  ااولر(  االاتزاـ ههػي مػ  ت سػل  مػ ار هـ  تهػضل  اض ا هػـ  اع
متيعهـ  اع   لقيظ شع راـ  اع
 -انىظُفت انذوقُت نهًسزدُت: -3

ت مػػف اا ظلفػػ  ااض  لػػ  ا مسػػػرذل  عػػف طرلػػؽ تذسػػػلس ااطفػػؿ هػػياقلـ اا ميالػػػ  
 ت  لح معفى ااولػر  ااشػر إض تت سػ  ا لػه  امػر  اامع  مػيت هف ػؿ ااسػلف غرابلي ااتػا 

 ػػػيء اسػػتو مت بػػػا اامسػػرذل  اض اسػػػتطيع مصػػمـ ااسػػػلف غراؼ اف لفقػػؿ ااطفػػػؿ مػػف ب
غرب  ااف ـ إاى ااف يء اامتولؿ ا رب  اامذ مػ  اامفتر ػ  مػ  ت للػر هسػلط بػا ترتلػ  
 ط  )ااست الت( هيامرابق  اام سلقل   اامؤارات ااص تل   ا  يء    و ؿ ااشوصػليت 
عهػػر ااقطػػ  اا ل  رلػػ  اامتما ػػ  هياقصػػص  األزلػػيء ااذقلقلػػ  اشوصػػليت ااقصػػص  ػػؿ 

  رب  م    ااتض ؽ ااففا ا   ااطفؿ ت ؾ ااع امؿ سيامت با إ فيعه 
 -انىظُفت انُفسُت نهًسزدُت: -4

مػػػر ااصػػػها )ذسػػػف(با مسرذل )افهتسػػػـ(هم م ع  مػػػف األزمػػػيت ااففسػػػل  مػػػف 
 ػراء اامذػلط ااػضي لعػلش بلػػه  ااػضي اللو ػ  مػف مشػػيا  ااعفػؼ  ااقسػ   ااتػا عصػػفت 

  ااس   اامت بر  هياه   هسه  ا راي  األعمى ااضي  تؿ  لـ ااطف ا  إاى  يف  ااعي
هيألسػػ اؽ اامذ لػػ  ممػػي ا ت ااتترسػػهيت ففسػػل  غلػػرت مػػف مفيالمػػه ا قصػػص  األذػػ اع 
ااذقلقلػػ  ا شوصػػليت ااتػػا  رااػػي ع مػػف افػػي اعتمػػ  مصػػمـ ااسػػلف غراؼ ع ػػى اا يفػػ  
ااففػػػا ااتقفػػػا ات للػػػر اػػػضت اامفػػػيالـ ااويطمػػػ  عػػػف طرلػػػؽ اامفػػػيظر  اام سػػػلقى  اا فػػػيء 

ألاػ اف  اارسػػـ   ااوطػ ط  األشػػ يؿ ااتػا و قػػت ذياػ  مػػف ااتفػػيغـ  ا  ػيء   األزلػػيء  ا
 االفس يـ م  اا   ااعيـ ااضي و ؽ ه  رت ضاؾ اا   االذتفياا با فهيل  اامسرذل   مي 
صػػذح اا الػػر مػػف اامفػػيالـ اػػ   ااطفػػؿ  ور ػػت هػػه ااتفهػػـ ااذلػػي  اا مل ػػ  هػػ ؿ األزمػػ  

 ااففسل  ااويفق  ااتا عصفت هه 
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 ُت انسُُىغزافُت ملسزدُت )نُبتسى(انقُى اجلًان
 -اندَكىر: -2

اعتم  اامصمـ با اضت اامسػرذل  ع ػى تقفلػ  ااػ ل  ر ااهسػلط اامتذػرؾ ذسػ  
افتقػػػيؿ ااذ ععبقػػػ  تػػػـ اسػػػتو اـ سػػػت  )سػػػت الت( ه سػػػتل ل  صػػػ لر  متعػػػ    األاػػػ افعإض 
 ػػػػػيءت بػػػػػا اامشػػػػػه  األ ؿ  األولػػػػػر  سػػػػػرلر ا فػػػػػـ  بػػػػػا غربػػػػػ  ااصػػػػػها )ذسػػػػػف(عبلمي 

ت با مشه  اامذ م  إاى امي ف ا   س ااقي ا  اع يء اامذ م   اع ػيءت استو م
مػػ  هقػػيء  ملػػ  ااقطػػ  اا ل  رلػػ  األوػػر   اامتما ػػ  هقطعػػ  وشػػهل  هيرتفػػيع ا اػػ  امتػػير 
تقرلهي  هعرض فصؼ متر م زع  ع ى  يفها اامسر  مرسـ  ع لهي رسـ  ااشوصليت 

مسػػرذل   ااتػػا  مػػي صػػممهي سػػلف غراؼ ااقصصػػل  ااذقلقلػػ  ااتػػا لقػػـ  هن امهػػي مما ػػ ا اا
اامسػػرذل  ات ػػ ف همايهػػ  اام تهػػ  ااتػػا تذػػ ي ااقصػػص ااتػػا  رااي)ذسػػف(  لوػػر  عػػف 
طرلقهي اامما لف هف ػر  اف ااشوصػليت ور ػت مػف اا تػ  ا  ااقصػص  اام ذظ ع ػى 
اػػػػضت ااقطػػػػ  اا ل  رلػػػػ  اارملسػػػػ  افهػػػػي  ػػػػ  صػػػػفعت مػػػػف ااوشػػػػ  ع ب ػػػػ  عػػػػف ااقطػػػػ  

يب  اامت الػ  مػف اع ػى اامسػر  ا يلػ  ااوشػه   هػيا  ف األهػلض ااشػفيؼ )اافيل  فل ( ااشػف
 ا  الا  ع ى    ااذ ـ  

  -األسَاء: -1
 ػػػػؿ شوصػػػػليت اػػػػضت اامسػػػػرذل  اػػػػا شوصػػػػليت متول ػػػػ  اقصػػػػص األطفػػػػيؿ 
اامعر بػػ  اػػ لهـ هيسػػتافيء شوصػػل  ااصػػها )ذسػػف( ع  ػػ  اعتمػػ  سػػلف غراؼ اامسػػرذل  

ؿ شوصل  مف و ؿ ازليء شوصل  )ذسف( ااػضي ع ى االاتزاـ هيام يف  اال تميعل  ا 
اللت ػػي ز عمػػرت ااعشػػر سػػف ات  ااػػضي ارتػػ   م هػػس ااطفػػؿ االعتلي لػػ  بػػا اػػضا ااعمػػر 
 شوصػػل  )اامهػػر ( ااػػضي ارتػػ   زي اامهػػر  ه ػػ ف او ػػر بػػي    شوصػػل  )سػػف رل ( 

هرا ػػػ   ااوي مػػ  ااتػػػا تصػػػهح بلمػػػي هعػػ  املػػػر  ههػػػ اتهي اام  لػػػ  ااتيرلولػػ  اامعر بػػػ  هػػػنا اف
 معػػت هػػػلف األذمػػػر  األصػػفر  شوصػػػل )ال ى( بػػػا  صػػػ  )ال ػػى  ااػػػضم ( ت ػػػؾ ااهفػػػت 
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اا مل   ااتا اللت ػي ز عمراػي االافػى عشػر عيمػي  اػا تذمػؿ سػ تهي اامعر بػ   ترتػ ي 
اار اء األذمرع اولرا شوصل )ر هف ا  ( ااشوصل  اامذه ه  ا   األطفيؿ  اامعر ؼ 

لر  ا  لرت ي  هعته  ل هس زي اامذػيرهلف ااقػ ميء عفهي هياشوصل  اامذيره  أل ؿ ااو
 ضا ااقط  اا   ل  

 -املىسُقً واملؤثزاث انصىتُت: -1
اسػػػػتو مت اام سػػػػلقى  اامػػػػؤارات ااصػػػػ تل  ااموتػػػػير  مػػػػف اامقػػػػيط  اام سػػػػلقل  
ااعيامل   ااعرا ل      سػيع ت ع ػى و ػؽ اا ػ  ااعػيـ   بقػي امتط هػيت  ػؿ بعػؿ  مشػه  

ؽ ذياػػ     افلػػ  اػػ   اامتفػػر لف مػػف األطفػػيؿ هػػ ءا مػػف  ذػػ ع  مػػي سػػيع ت  ع ػػى و ػػ
م سلقى ه ال  اامسرذل  ااتا اوض ع لهي طيه  ااتش لؽ األذ اع ااقي م   مر را همشه  
تمزلؽ ااقصص إض استو ـ ااسلف غراؼ م سلقى مرعه  مصذ ه  هنص ات االفف ػيرات 

)ذسػػػف(  ت لهػػػي  سػػػليرات ا سػػػعيؼ ا تعهلػػػر عػػػف ذياػػػ  ااف  ػػػى  ااعفػػػؼ ااتػػػا لعلشػػػهي 
م سلقى ور   ااشوصليت مف اا ت  ذلع اسػتو ـ اامصػمـ م سػلقى مفيسػه  اوػر   
 ؿ شوصل   هع  ضاؾ تت اصؿ اذ اع اامسػرذل   تسػتو ـ  ػرهيت م سػلقل    مل لػ  
متػيعهـ   عفػ   صػ ؿ األذػ اع  ا ؿ م  ؼ   مل ي اش  األطفيؿ  اهعي  اام ؿ عػفهـ  اع

امصمـ م سلقى )ذ ؽ اشهل ل ( ا م سلقا ااعياما امشه  افتويهيت اامذ م  لستو ـ ا
االلطياا )ر سلفا( ت لهي م سلقى مفيسػه  ا  الاػ  ع ػى اافػ ز عفػ مي لذصػؿ )اامهػر ( 

 ع ى مفص  ااقي ا 
 تفتهػػا اامسػػرذل  هنغفل )شػػمس هػػ  ي( ااتػػا لؤ لهػػي األطفػػيؿ  اامػػنو ض  مػػف 

و ؿ م   عر هي ع ػى  إع فيت شر   )زلف( ا تصيالت  ااتا ذيزت ع ى إع يههـ
شيش  ااقف ات ااف يمل   ااتا و قت مشػير   غفيملػ  هػلف األغفلػ   األطفػيؿ بػا ااقيعػ  
 اامما ػػػلف هيا فػػػيء ااذػػػا اتو ػػػؽ  ػػػ ا مػػػف اامتعػػػ   ااهه ػػػ  السػػػلمي هعػػػ  اف ذ ػػػت عقػػػ  

 اامسرذل   عي  )ذسف( الصذح مسيرت  ذ مه ع ى شوصليت ااقصص 
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 -اإلكسسىار: -1
ا  سسػػػ ارات بػػػا اػػػضت اامسػػػرذل  عإض ف ذػػػظ   ػػػ    تػػػ  الل  ػػػ  ااع لػػػ  مػػػف 

األطفػػيؿ  سػػ   شوصػػل  )ال ػػى(   ملػػ  ويصػػ  هيألطفػػيؿ مرملػػ  بػػا غرب )ذسػػف(   ػػ  
 ذققت اضت ا  سس ارات ا بهي با اامسرذل  

 -املًثهىٌ: -1
سػػيامت شوصػػليت اامسػػرذل  ااتػػا  ػػيـ هن امهػػي اامما ػػلف بػػا تذقلػػؽ اات اصػػؿ 

 ااهه ػػ   ا اػػير   ااتشػػ لؽعإض سػػيام ا بػػا إ مػػيؿ ااصػػ ر   مػػ   مهػػ ر األطفػػيؿ هيامتعػػ 
ااسلف غرابل  ا مسرذل  إاى  يف  ااعفيصػر ااففلػ   اا ميالػ  األوػر   اػضا ميسػعى إالػه 
ااموػػر   ااسلف غراؼع اتسػػـ ا اء اامما ػػلف هيامر فػػ  اا سػػ ل   ااذر ػػ  ااسػػرلع   هعػػي  

تعرا ػل   ا شػيرات  ا لمػيءات اام ؿ عف األطفيؿ عػف طرلػؽ اسػتو اـ اار صػيت االس
االففعيالػػ  اامذس سػػ  هإلقيعػػيت متفي تػػ  عػػف طرلػػؽ تقيفػػيت  سػػ ل  عيالػػ  سػػيع ت بػػا 

 ه  ر  سلف غرابلي ااعرض اامسرذا 
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 انُـتائـج
تهػػرز ااملػػ  ااسػػلف غرابلي بػػا مسػػر  ااطفػػؿ عبػػا تنالراػػي اا هلػػر ع ػػى  مهػػ ر 

ء ااعرضعبهػػا تسػػػياـ بػػا تهلمػػػ  ااصػػ يرعامي تهعاػػه مػػػف اذيسػػلس  اففعػػيالت بػػػا اافػػي
اا ػػػ  اامفيسػػػ عإض تعػػػ  اامػػػؤارات اامسػػػرذل   اامشػػػيا  االستعرا ػػػل  عفصػػػرا ايمػػػي بػػػا 
مسػػػر  األطفيؿ بيامشػػػيا  اامتقفػػػ   األزلػػػيء اافومػػػ   اامػػػؤارات اامسػػػرذل  ااويصػػػ  ماػػػؿ 
)ااتذ ؿ  األعي لػ  ااسػذرل  اارامعػ  األوػر ( اػا بػا اا ا ػ   ػزء  ػر ري  مهػـ بػا 

اام  ػػه األطفيؿ  اػػضا بػػيف اػػضت ااتقفلػػيت تتفيسػػ  هشػػ ؿ  لػػ  مػػ  ااذي ػػ  إاػػى اامسػػر  
ااتف ل    ااتص لر اامسرذاع اضا مي تـ تففلػضاي هشػ ؿ  لػ  بسػلذههي األطفػيؿ   مػي اال 
اف افػػيؾ  ذػػضرا  مػػف اػػضت اامهيا ػػ  بػػا اسػػتعميؿ اػػضت األسػػيال  ااتقفلػػ  ااتػػا تشػػ  افتهػػيت 

اف لسػه  ااتعػ  األطفػيؿ   فػه لتط ػ   ػ را  هلػرا ااطفؿعب ار  ااسذر اامسػرذا لم ػف 
مػػػف ااتر لػػػز االسػػػترويما الػػػتـ ااتػػػ ازف بػػػا ااعػػػرض بعفػػػ مي تفهػػػيؿ ع ػػػلهـ س سػػػ   مػػػف 
األعي لػػ  ااتقفلػػ  بػػنفهـ ل فػػػ ف عػػف متيهعػػ  ميلزلػػ  عػػػف فطػػيؽ إ را هـع مػػي لم ػػػف اف 

 ا ته ػغ لففع  ا إاى  ر ػ  اللسػتطلع ف معهػي إ راؾ م  ػ ع اامسػرذل   شوصػليتهي  ا
اامسػػػرذل  اامسػػػت   ااففػػػا اامط ػػػ   ل ػػػ  ع ػػػى اامصػػػمـ ااسػػػلف غرابا اف ل بػػػؽ هػػػلف 
ااشػػػ ؿ  اام  ػػػ ع اتذقلػػػؽ رؤلػػػ  اامتفػػػػر  ااصػػػ لر  متعتػػػه عإض الففسػػػى إف اذػػػ  ااػػػػـ 

 األا اؼ با اامسر  ا  إاير  اه اع اامشيا  
عيمػؿ  با إطػير ااتقػ ـ اات ف اػ  ا  ااتطػ ر ااع مػا اصػهح ا مسػر  ام يفلػ  اات

م  اا سيمؿ ااذ لا  ااتا تههر علف ااطفػؿ  تسػته له     وػ مت اػضت اامعػ ات ااتقفلػ  
عفصػر ااسػلف غرابلي ه صػػفهي تتعيمػؿ مػ  م ػػيؿ هصػري مرمػا تػػؤار تػنالرا مهيشػرا ع ػػى 

 علف ااطفؿ  ميترات مف ه اعع  مؤارات ا فل   وط ط  اش يؿ اف سل  
ا  ػػ ص بػػا اػػضا ااهذػػع ع ام فػػي اف   اقػػ   ػػيف شػػ ففي همػػي   ااسػػلف غرابلي  ػػ اب 

ف ػ ف  ػػ   بقفػػي بػا ضاػػؾ  فذػػف فتفػػي ؿ مػ   ااملػػ  ااسػػلف غرابلي بػا مسػػر  ااطفػػؿ بهػػا 
السػػت ذ ػػرا ع ػػى مسػػر  اا هػػير  هػػؿ الهػػ  مػػف االاتمػػيـ ههػػضا اا يفػػ  مػػف ا ػػؿ  سػػ  

 اعتفيء ااطفؿ  ااتميميته  ت  لف  مه ر مسرذا ا    
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 اهلىايش
ي اامسػػػر  عهػػػر ااعصػػػ ر ع ااقػػػيار  : ) ااػػػ ار اااقيبلػػػ  علػػػ  ع  مػػػيؿ : سػػػلف غرابل  (2)

  1ع ص 2111ا فشر( ع 
بػػػػ ف ع ميرسػػػػلؿ برلػػػػ   نوػػػػر ف : ااسػػػػلف غرابلي االػػػػـ  ع  راسػػػػيت ام م عػػػػ  مػػػػف   (1)

مهر ػػيف  –اامتوصصػػلف ع تػػر ذمػػي   إهػػراالـ  نوػػر ف ع ااقػػيار  : )  زار  اااقيبػػ  
  1ع ص 2111ااقيار  اا  اا ا مسر  اات رلها ( ع 

  1اامص ر ففسه ع ص  (1)
اا ه ري ع مذم  : ااف يء اامسرذا ااسلف غرابا   مهم  تش لؿ وشه  اامسػر    (1)

( ع ه ػ ا  : ) ا ي لملػ  ااففػ ف 11با ااعراؽ ع ه ػ ا  : )م  ػ  األ ػي لما ع ااعػ   
  12ع ص  1221اا مل   ع  يمع  ه  ا ( ع 

يع بػػػا اػػػضا اام ػػػيؿ  )*( مصػػػمـ سػػػلف غرابلي برفسػػػا اػػػه ااع لػػػ  مػػػف اا راسػػػيت  األهذػػػ
 ااهيذع 

ب فعميرسػػػػػػػلؿ برل عااسػػػػػػػلف غرابلي معػػػػػػػياـ ع ػػػػػػػى ااطرلؽعتر مػػػػػػػ  إهػػػػػػػراالـ ذمػػػػػػػي     (1)
  21عص 2111 نور فع زار  اااقيب عمهر يف ااقيار  ا مسر  اات رلهاع

  11ب فعميرسلؿ برل عاامص ر ااسيهؽعص  (1)
سػػػػػػػػ ري ععهػػػػػػػػ  اا اػػػػػػػػي  عاام ػػػػػػػػيف اامسػػػػػػػػرذاعم تقى ااف ػػػػػػػػرع ار ب ػػػػػػػػ ر ا فشػػػػػػػػر   (1)

  21عص1221عا س ف رل ع1ت زل عط اا
 زار  اااقيبػػػ  ( سػػػيمطهعه  ا -بف فػػػه-ب سػػػفته -ااهلتاعاػػػي ي فعمػػػيفعا   األطفػػػيؿ  (1)

  121عص2111 ا ع ـ(ع ار ااذرل  ا طهيع ع
اا عهاعبي ػػػؿ عهيسعاامػػػ اوؿ ااتره لػػػ   مرت ػػػزات اات ػػػيفس اامعربػػػا بػػػا اقيبػػػ    (1)

 اااقيبلػػػػػػ  ااشػػػػػػؤ ف  ار طػػػػػػيه م ع(ااعيمػػػػػػ  اااقيبلػػػػػػ  ) ار ااشػػػػػػؤ ف ه ػػػػػػ ا : ااطفػػػػػػؿع
  11عص2112ااعيم ع
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   ا هرغعم سىعمسػػػػػر  ااطفػػػػػؿ ب سػػػػػف   مفهجعتػػػػػر صػػػػػفيء ر مػػػػػيفاع  مشػػػػػؽ : (22)
  211عص2112)مفش رات  زار  اااقيب (عاا مه رل  ااعرهل  ااس رل ع

  211  ا هرغع م سىعمص ر سيهؽع ص (22)
 ذػ  هفػيء فظػيـ مقتر عاطر  -ااسياـ ع مصطفى تر اع ا اقيء با مسر  ااطفػؿ (21)

 سػػػػػـ ااففػػػػػ ف -  لػػػػػ  ااففػػػػػ ف اا مل ػػػػػ -  تػػػػػ رات غلػػػػػر مفشػػػػػ ر ع ) يمعػػػػػ  ه ػػػػػ ا 
  221عص 2111اامسرذل (ع

 يمػػػػؿ ذسػػػػلفع تذل عمسػػػػر  ااعػػػػرامسع  ار اا رفػػػػؾ ا فشػػػػر  ااطهػػػػ   اات زلػػػػ ع  (21)
  211عص2112ااقياػػػر ع

 ار ع لففػػر ع مسػػر  األطفػػيؿع تر مػػ  مذمػػ  شػػيالف اا ػػ اري ععمصػػر: )ااػػ ار  (21)
  111عص 2111  ا تنالؼ  ااتر م (عاامصػػػػػػػػرل

  121ااهلتاع اي ي فعميفع مص ر سيهؽع ص (21)
)  ػػػيم  م تقػػػى ع ما(عإصػػػ ارات  امػػػر  -عيل اهاع  ل سػػػؼعفذ  مسػػػر  ا طفػػػؿ (21)

  11اااقيب   ا ع ـعااشير  عص
  211ع ص xxxااذ ل يع ع اع با ا   األطفيؿع (21)

ي مػػػػف اصػػػػؿ ( موػػػػر   مصػػػػمـ سػػػػلف غرابا س لسػػػػر 2111-2111)*( ا  اػػػػؼ اهلػػػػي )
اامػػػيفا  اذػػػ  ر ا  اامسػػػر  ااذػػػ لع  لفظر:برافؾ ـعا التفؾعاامػػػ وؿ إاػػػى ااففػػػ ف 
اامسػػػػػػػػػػرذل عتر  يمػػػػػػػػػػؿ ل سػػػػػػػػػػؼ  نور فعااقيار )مؤسسػػػػػػػػػػ  بػػػػػػػػػػراف  لف ا طهيعػػػػػػػػػػ  

  111 اافشر(ع ص
  11ع ص2ع اع مذم  ذيم  ع ا  يء  اامسرذل ع مطهع  ه  ا ع  ط (21)
يالـ  مصط ذيتعاامسػر  االيسع ميريع ذفيف ااقصي عاامع ـ اامسػرذاع مفػ (21)

  121اهفيفع ص  بف ف ااعرضع م ته 
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عهػػػػ  اامعطػػػػاع   عامػػػػيفع عفيصػػػػر اارؤلػػػػ  عفػػػػ  ااموػػػػر  اامسػػػػرذاع )ااهلمػػػػ   (12)
  211ع ص2111اامصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرل  ااعيم  ا  تي ع

  112االيسع ميريعذفيف  صي ع مص ر سيهؽع ص (12)
  112اامص ر ففسهع ص (11)
  211هؽع صعه  اامعطاع   عاميفع مص ر سي (11)
  11االيس ع ميريع ذفيف  صي ع مص ر سيهؽع ص (11)
لفظػػػر: ع ػػػا  ػػػيظـ اات م ػػػاع ذسػػػلفع  سػػػيمؿ ااموػػػر  بػػػا صػػػليغ  ااعػػػرض  (11)

اامسػػػػػػػػػرذا اتعزلػػػػػػػػػز االسػػػػػػػػػت يه  اػػػػػػػػػ   اامتفػػػػػػػػػر ع اطر ذػػػػػػػػػ    تػػػػػػػػػ رات غلػػػػػػػػػر 
 سػػػـ ااففػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ف اامسػػػرذل (ع  –  لػػػ  ااففػػػ ف اا مل ػػػ   -مفشػػػ ر :) يمع  ه ػػػ ا 

  11ع ص 1221
)*( اصػػػفرع بصػػػلح  ر لس:عفيصػػػر ااسػػػلف غرابلي بػػػا ااعػػػرض اامسػػػرذاع اطر ذػػػ  

 سػػـ ااففػػ ف -  لػػ  ااففػػ ف اا مل ػػ  - يمعػػ  ه ػػ ا  (  تػػ رات عغلػػر مفشػػ ر عه  ا : 
  2111اامسرذل (ع

 هػػػػػيرع  هػػػػػير  ػػػػػ  ي ع  ميالػػػػػيت ااسػػػػػلف غرابلي بػػػػػا ااعػػػػػرض اامسػػػػػرذاع رسػػػػػيا  
 سػػػـ  -  لػػػ  ااففػػػ ف اا مل ػػػ  -ه ػػػ ا مي سػػػتلر ع غلػػػر مفشػػػ ر  عه ػػػ ا : ) يمعػػػ  

  1221اافف ف اامسرذل (ع
ذسلف ع ب    يظـ ع عفيصر سػلف غرابلي ااعػرض اامسػرذا ع )م  ػ  األ ػي لما 

  1222ا ي لمل  اافف ف اا مل   (ع  –( ع ه  ا  : )  يمع  ه  ا  11ع –
فتػػي  مذتػػرؼ  وػػرا   ه ػػر فػػيلؼ  اع ه ػػ ا  )*( مسػػرذل  )افهتسػػـ( تػػنالؼ مهفػػ  موتػػير  اع

هياتعػػي ف  مػػ  اافر ػػ  ااق ملػػ  ا تمالػػؿع سػػلف غرابلي ااعػػرض ع ػػا مذمػػ   ااسػػ  افا 
 تمالػػػػؿ مهفػػػػ  موتػػػػيرعاالء ف ـنه ػػػػر فيلؼعزلفػػػػ  بؤا عههػػػػيء ولػػػػ ف عتػػػػـ عػػػػرض 
اامسرذ  با ااع ل  مف اامهر يفػيت اامسػرذل  ااويصػ  همسػر  ااطفػؿ بػا ااعػراؽ 

ف اا ػ امز بػا ااتػنالؼ  ا وػرا    ع   مف ااه  اف ااعرهلػ   ذػيزت ع ػى ااع لػ  مػ
  ااسلف غرابلي 
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 املصادر واملزاجع
 أوال : انكتب واجملالث

ااف يء اامسػرذا ااسػلف غرابا   مهمػ  تشػ لؿ وشػه  اامسػر  اا ه ري ع مذم  :  -2
( ع ه ػ ا  : ) ا ي لملػ  ااففػ ف 11ع ه ػ ا  : )م  ػ  األ ػي لما ع ااعػ    با ااعراؽ

  1221اا مل   ع  يمع  ه  ا ( ع 
  xxxعا   األطفيؿااذ ل يعع اعبا  -1
 اامػػػ اوؿ ااتره لػػػ   مرت ػػػزات اات ػػػيفس اامعربػػػا بػػػا اقيبػػػ اا عهاعبي ػػػؿ عهيسع -1

ااشػػػػػػػػػػؤ ف اااقيبلػػػػػػػػػػ  ااعيمػػػػػػػػػػ (عمطيه   ار ااشػػػػػػػػػػؤ ف اااقيبلػػػػػػػػػػ   عه ػػػػػػػػػػ ا :) ارااطفؿ
  2112ااعيم ع

 زار  اااقيبػػػ  (عه  ا  سػػػيمطه-بف فػػػه-ب سػػػفته -ا   األطفػػػيؿااهلتاعاػػػي ي فعمػػػيفع -1
  2111 ا ع ـ(ع ار ااذرل  ا طهيع ع

عمفيالـ  مصط ذيتعاامسر   بفػ ف اامع ـ اامسرذاااليسعميريعذفيف ااقصي ع -1
 ااعرضعم ته  اهفيف 

عم تقى ااف ػػػػػػػػرع ار ب ػػػػػػػػ ر ا فشػػػػػػػػر اام ػػػػػػػػيف اامسػػػػػػػػرذاسػػػػػػػػ ري ععهػػػػػػػػ  اا اػػػػػػػػي  ع -1
  1221عا س ف رل ع1 اات زل عط

ا(عإصػ ارات  امػر  اااقيبػ  )  يم  م تقى ع م-فذ  مسر  ا طفؿعيل اهاع  ل سؼع -1
   ا ع ـعااشير  

ع)ااهلم  اامصػػػرل  ععفيصػػػر اارؤلػػػ  عفػػػ  ااموػػػر  اامسػػػرذاعهػػػ  اامعطاع  عاميف -1
  2111ااعيم     ا  تي ع

ع ااقػػػػيار  : ) ااػػػػ ار اااقيبلػػػػ   سػػػػلف غرابلي اامسػػػػر  عهػػػػر ااعصػػػػ رعلػػػػ  ع  مػػػػيؿ :  -1
  2111ا فشر( ع 

  2ه  ا عطعمطهع  ا  يء  اامسرذل ع اعمذم  ذيم ع -22
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ع  راسػػػػيت ام م عػػػػ  مػػػػف  ااسػػػػلف غرابلي االػػػػ ـبػػػػ ف ع ميرسػػػػلؿ برلػػػػ   نوػػػػر ف :  -22
مهر ػيف  –اامتوصصلف ع تر ذمي   إهراالـ  نور ف ع ااقيار  : )  زار  اااقيبػ  

  2111ااقيار  اا  اا ا مسر  اات رلها ( ع 
عتر مػػػػػػ  إهػػػػػػراالـ ذمػػػػػػي   ااسػػػػػػلف غرابلي معػػػػػػياـ ع ػػػػػػى ااطرلؽب فعميرسػػػػػػلؿ برل ع -21

  2111 نور فع زار  اااقيب عمهر يف ااقيار  ا مسر  اات رلهاع
ع ار اا رفػػػػػػػػػػػػػػػػؾ ا فشػػػػػػػػػػػػػػػػر  ااطهػػػػػػػػػػػػػػػػ  مسػػػػػػػػػػػػػػػػر  ااعػػػػػػػػػػػػػػػػرامس يمػػػػػػػػػػػػػػػػؿ ذسلفعتذل ع -21

  2112 اات زل عااقيار ع
عتػػػػػػػر صػػػػػػػفيء ر مػػػػػػػيفاع  مشػػػػػػػؽ مسػػػػػػػر  ااطفػػػػػػػؿ ب سػػػػػػػف   مفهج  ا هرغعم سىع -21

  2112:)مفش رات  زار  اااقيب (عاا مه رل  ااعرهل  ااس رل ع
عتر م  مذم  شيالف اا  اريعمصر:)اا ار اامصرل  مسر  األطفيؿر ع ار ع لفف -21

  2111ا تنالؼ  ااتر م (ع
 ثاَُا: االطارَخ

 سػػػيمؿ ااموػػػر  بػػا صػػػليغ  ااعػػػرض اامسػػػرذا ع ػػا  ػػػيظـ اات م ػػػاع ذسػػلفع  -21
 -ع اطر ذ    تػ رات غلػر مفشػػػػػػػػػػ ر :) يمع  ه ػ ا االست يه  ا   اامتفر  اتعزلز

  1221 سـ اافف ف اامسرذل (ع  –     ل  اافف ف اا مل
عاطر ذػػ  هفػػيء فظػػيـ مقتر  -ا اقػػيء بػػا مسػػر  ااطفػػؿااسػػياـ ع مصػػطفى تر ػػاع  -21

 سػػػػػـ ااففػػػػػ ف -  لػػػػػ  ااففػػػػػ ف اا مل ػػػػػ -  تػػػػػ رات غلػػػػػر مفشػػػػػ ر ع ) يمعػػػػػ  ه ػػػػػ ا 
  2111اامسرذل (ع
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 امللحق
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THE ROLE OF SCEOGRAPY IN CHIlD THEATRE 
(LINABTASIM)PLAY AS AMODEL 

By 
ZAID SALIM SULAIMAN 

Abstract 
In the present research, a clear planning has been adopted. 

From the beginning, a methodological gateway has been put 

through which we try to systematically define the concept of 

Scenography to limit the term of this concept within the real and 

sometimes conflicting concepts converged at other times. As we 

tackle in this research the importance of Scenography at the 

scene of the child as a subject dealing with the field of optical 

sights and criss-crossed by several elements of lighting and 

decorations,music,sound effects and costumes in order to make a 

presentation in front of viewers and to create the right 

atmosphere for the show to reach the play at the technical level 

required. 


