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  ص اث

تن ا  ل  لطد ا،  ذيل اارتطا  م ،سذ ال  ،و

و م  ،. وأي ال ن م اطل ل طو أر إدا ورراار دم ارة 

ا،  طدر ا و ود،ا ل اب اج أدة إل  ،وإ أن  ،ع اوا

د ،اذل ا ن رب أط ، لطا  لت ام آ، ا رق  ،و  وو

 ا  وازنورو ،ر. ام اا  حا    

  را ،   د  أن دة ،إذا أردد ر طور م أن ر ،ط ا 

ل، وز اّم، ول م ا  ب  نم. وذوام و طظرة ان ا لطرر ا

 رم اطوط ار   ،1ادرا  امر  درة  ،   ذا اث ،اطل

د أن دت   ،اذي د إج اور ا ادة(ام ادي  د م رر ن ر

دة ،اا ا  توأوا ،(طم ا ظرين  ول،  ،ل ام اد دل ر ا

ودوا ظرم ا ة. إن اؤال ارس اذي ون  ،ال ورك ا طل دوا م

ذا اؤال  أر ررا و إدا؟، درس  و ،ور  و ف دي ر ادرا  ام

 وا  لط س ادر ل وةك ا د أذي أا ،وا وم ا را إ ود

   ط نر  دم ، ونم. و نا و 2ودرا  دراا   أو

3ا دراف اطا  وءط ا دف ،.لط س ادر   

                                                           
 ر ل إداد  درا رة، م  اطب ووت اج ادرا ر ب ادوار،  ر ادرا  ام 1

ا. و ظر إ ادرا  ذه ار وط م و ام. ون ب ك وال ت درا أرى أء م 

 ر و دراب ا صق ادل ا و ،وا   ث ،ند ا دراون ا  ،رذه ا نظرر ا 

  اوى اوس دل ارد.

ادرا ون  اداء و ور ادا .رون  ادرا او ون  ا او ار رطون وع ن  2

   ادرا وا ا م.

ف ذا اط ل وا درا ادرا ا  ط ش ره اطب اواف ل أم دل و ور ار. ور 3

م اذي طق  ن ادرا ن اأ ا، وذ ذك أء أرى ل ادرا  ر اف. وادرا ا، وادرا ار. و

ف وم ا ؤدون ذين ارل ا ن وي ل ق درا   ودةدم.او ا درا د ا ر    
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رم اا ل، اطا ،وا دراا ،وا ا ،ر اا   

 
 

Abstract 
 

Teaching Philosophy to Children Using Drama in Education Approach 
 Towards Process Philosophy 
 

Societies that aspire to have an impactful role in the development of human civilizations 
should dedicate most of their energies and forces to the young generation. Hence, ignoring 
preparing for a more creative and liberated future childhood that respects human basic values 
will waste human forces and reproduce the causes of individuals’ failure and social 
alienation. The key solution requires making an effort to master strategies of dealing with 
children and hearing their concerns. The idea of teaching philosophy to children requires 
placing them in an environment that keeps the balance between social and psychological 
uprising. Moreover, teaching them to be open-minded toward the ever-changing world. 
Consequently, if we want to fulfill this purpose, we have to promote a new approach for 
teaching philosophy to children. An approach that motivates their imagination, teaches them 
values and liberates them form the typical point of view toward the world and themselves. 
Since my work focuses on children’s imagination, in my paper, I will argue that drama has 
an effect on teaching children. It can define the highlights of establishing an education that is 
liberated from traditional teaching (the one that reproduces the typical images that have lost 
their imaginary nature and gained the nature of absolute facts). In my point of view, teaching 
philosophy to children will generate questions instead of solutions and will leave the mission 
for children to establish their own imaginary world. The main question in my paper is: How 
can ‘drama in education’ approach guide us to a liberated and creative teaching of 
philosophy to children؟ 

This question leads me to create the concept of ‘process philosophy’. I believe it has the 
power to facilitate teaching philosophy to children in a secure and safe environment. 
Practically, my research will introduce samples of practical activities based on stories and 
‘process drama’ in order to illustrate the dramatic turn in teaching philosophy to children. 

Keywords: philosophical thought, process philosophy, process drama, children, protection. 
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وط  

ط أطل. م طون أن م  ،ار ا ز اطل درم اوارة  م طرق

ن  اوت ذا ا  ،ام ارو، و اوا اواف  م ال ا، وو

، رون ن ء 1ا  م اوا. ووض اطل ر  دة م  دور

  و أد رز ار ا. ،ات ا ل ح

  

 ديرم ان ا دّو فل ا ول إنا طن ا ن ،ذه  ن ر ،را را

ن اواف ل ل ، زوع  .ذك ل ال ا ود ن ام ا درا تارت، ذا

 ،،  ود ر  .ون ل ش ول اداادا ن ات  ،ارو  اطل

رواةو ،وار ،اوا،  رر، ون وا ما،زى. ا وذا د  

  

و طرح ا طريم ا رطو لطن ا رض أنث، أذا ا ، لدة  دا .أطر درا

 لطا ،  ن ونء مموم، وم، وْ  دذل ا ن ف  ندا ، و

 ،م ا م، وؤد  را. إن ونزا  من أ نرن و  

 دة أطم وارورة ذوا،  ت ا  مر و ، م ورر أ

  .، ون م اوا ام ال ،أر م

  

طويروا ا د ق ا   ،رون مدل، وطول ا  ذوا  ،

 موا  واا،  و ول اون اوا دراو ا طرر ا و ذا . 

ا   رورة  ،طل. ود  ط وو  واف ض اا درس 

. وار ا ا اوء اب ادا وار واف  ،ار  وراء اظر

و  ر،   .نا ول إو  كدم ارت ام أن د  .ردك اا 

و ا دون ا ن  ل ،ذا  ن  . لوا وار ا  

  

1 - وا دران ا طرا 

 ق دراا   و  دو ف إدواردر ا(Bond, 2014)  رف  ون 

ز  ،روط  ذى ن ال ادرا. و ون درس ا رط داد  ددة

  ر واف درا رة. وأد أن ادرس ا و درس درا ز. ،اطلال دى 

د ون ن اد أن طب ن اطل    دء درس ا، وا ول ر 

و و  .ء ؤت اطل ول اد  ،إ ر  ،ادرا2 و ن ارات

درة  إرة او  ري  ا .ل ذك،  ،ذه ا ا رز  أداث درا رة

 .(ب إ) دور  مدام أدوات ا ،ف ر م  لطد اراض أا  

                                                           
1  .نرا   دراا  د دورام/اذ ا ،رهظ طأ   ر  

2   تراظرااب، وطا  دراذ ا   ،لا دد ظر إ ل وا تراف ا و ن فا

 ؤطرةا رت  ات وارار ارار ا م ودو .(لا) درا روا رق او ،ء اق، وء ا ؛

.درارب ال اق أ طوا  
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 لط ا در ءمديول اف اوظ وب  ، و لطم ا   را

 ذا ال  ،رور،  م أد ا وا اوس. و ر ادرا  امف 

  درةل اطدا و ت ءو ،دراف اوا،  ءدور، وارج ا مدة ا

د أد وال ذب  ،وطرح ا ،و ،او دال دال ادور. و ء ر 

  .ط وداو و ،رون ا دز ،دران ا زء ل  را ل إطث  ا  ودو

و ات.  ،ور  ادرا ا. و  اور  ا وادرا  د واءب اور، وا

 "ة ذان ا مة أا  ن رافو ا درادف ا" دو ول إدوارد(Bond, 2014) و ،

و ،ل ا ل ةت ا ر ل أن ا ظور ،وزل ا ذبب، ول ا  ره

دراق اا  ا  .رة ،وا أ ر دوات لطزود ا ذيا،    رف

 لا ر أ ا. إن ل اوا و اذي د ء  ،ف وذا ش  ب ات

رات ،ا داث دراف اوا  ،   د ن دور ا  رى. وأ  ورد

ذر ؛ طرح أدراا،  .د  رات، وردداث اة، وإطف اواا   ك

ن طورة ا ود  أم ا طل. و  ادا دد ،  ع ذا ارو

.ت ذاوا   

2 - ا إ وا ا ه ا لطا 3 

ق أن طر إ اور اذي وده ا ا، وذا ن  إ ور ا  أء 

ك ا   .ا   لطا د   ق لدم و درال. إن اطا 

ود اطع دور  وق وت ، وء ت و ر ل رال ادرا، وإطء اء، 

درس ا طط ل كذ . طل و ت اران ا،  بذا ا را ج إ

د ون  ،ور، وادا وارب ،واوت ،ام م ادرا، وإ ن  ش ر ول اد

د ار  وذا .  

  ف اوا طرو ش إ لو ،درس ا  نوط لر واوأن ا  ك 

ال ودوطو . إ  ر لن ا ن ا وت م دروا  درادة از را

ا4  ل ار ا درا او  و اذيار  ا اوعوا  أء ال. وذ

  أ  ثذا ا  أو5. ر ول لرر ز . فوا  ن دا"  فواا

وظر ارص، إذا د  ود أدا، أط  ال  ر اوف، ن ض اواف ظل 

 ردا ور، و ظا  و أن  ذا  رووض م  ،وتن ا  ر  

 Jaspers) ام،  ر  ن اح، أ  ظ، وأورط  ل   اور ذب ر  ن

                                                           
3 د  ر ل طراو ،درام ا م ان ا ن  راا و ،ووه ا فوم ا 

 .ا دراا  و را فا ظر إ درام ا تأد و ،"واا" و ث دراا  ف ا ا

 ، ل ال ادا لظ ا ر داد لأ و رو.واة اف اوا ن ولا   

4 .دراا  نا ن ا  واعج أ لو ،ور از وان وازا  ل ا طر راتؤ   

5  دراا د ر اراف واا   طوي لط س ادر ل رين ا دفس. ادرا  وب وا

درادم ا  رؤىا  ون  ر لن أ ل اطس ادر  دراوا ن ا دو ا ومذا ا  ا

. ورن واردور ا ونط نذذ ال ا  
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1954, 20) و  م  .رز  فوا ا ا و إدراا  .راو ل ش 

ا و اطل ل أن واراوغ ور ول وج وو  اوود إ وط دد ل 

. رود وودي ا لطم ارص أا دا روري دور اذا ا .مو  

وا ا وى فوا  لطا  رص، إد ا  ، د  مف أوا

و  اطل ن اش ر واف اة ا وأرم ورم، واواب ارى م. 

 رفو ا م وىب اواا، درا ل ان ا و  رن إط6  و  .

 وا ف وووا ات، ووا  ،  أن وي ا  درس ا طل

ا  .  ق  روا اف، ووا أن رة إا  رف اواض ا  رؤ

وا ا وظ كذ ،ودر دون أن  لطا ،  ل ن  ندر م أن 

ب اماظرو واب، وق ا  موا أ ن ،، .لداوا او  

  ص ط و رى - 3

 ن ا د. وم اا  رؤ د ذا  و راطذا او ،ا   لطرط ا

و .ا ا  د ون د ،روا اد دم اا  ررا آؤ ونر  ،ا

دراراف ادام أ ق ا ء ذ دء ط دم ر م أر7  دورو را ا)

رون). ودس وآ نوو وت وطور ظل ون لطا،  ن طرح ا ونو و

رد اطم دوار، م ظون م  وون    ،ادون ط ارد. إم 

م. ر  ا م، وون و دوأ ،ورم ، رون  رم ،أم

  ف ل ل زء ن ا، . ام

. إن ذه ر اب  اذي ود ا، ل ام ادع  ط 8  "اطل وادع"

 مل اطل ا  طر ا،  م ادوره ا بل ات. وواا  بو او

 اب، وّم اطل ن ا     م ار.  طل، ول ادع  ا أل

 ب ن لطءل ا د كذدع مل ا،  ن  قطودي، وؤال و ول إ ؤا ن

ل ن أرا دة ام. إن اراع ن م ار وم ار    ،أو س ن ار

 ،رموأ، م ر اف رم ، د م ار. أ إذا  ر ار م

. طل د  ن ا أن م اوات ، وؤ ر م أل ن م ار ،وآم

وظر . وأد أن ا ن اوان  ادع، ب دوره د أن ث ق ارام، 

إ،  ظ   ن ل ذا اوف.  و أن اطل ون إ اواف او وان

وار  ،اق وف إ اور ،ود ا اووأم دون أم واون  ردة. 

واف اوى و ال اق  .. و ول رز"  طول اؤل واك، ن او ذه ا

  .  (Jaspers 1954, 20) او دة   ن ق أ  و أ ر وودة" 

                                                           
راج د   إ ار  طور رات ر و  اذوق ار و ذ رات اداء اطو ادرا ل و  6

ّطا   د ر.رحك أدوات اذ  دب، و  

7 .ر درا جدف إ دراا  دم تو و لأ  دراراف اأ  

8 وم نار )2016 (لّطدع اوا )ر مردي ون). ا ط ر ا وزوا.  
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وا درس ا  لطا ،  ف. وواذه ا وا ن ون،  ق من أروا

  ن .ؤالراا،  أن ت، ووم طوال ادم، وإر ما رل، وطس ادر دذل ا

  وي ل رتب، أذا او .ا  راد رةا وطا  لدا رورة سدرا 

  رة ل، إط س ادر ن دأت إدارة ورش د"  دارسل اط ل ا

ادا، رأت ر أن اطل أ ًدم ادرة  اء   ن رة. إم ون 

ذء  اب ر ورة  اء   م اض. إم وون إ ،   ءون 

ر ظ  ام؟")، از ("ل وود ارض د؟")، ا ("إذا ول ام (" و اء ا

اطق رل اف ط" أخ، أخ، أخ"، ف  أن م؟ ") وظر ار ")  أ ك أن م 

ا  ء ان "ا دلم؟ "). و  رف ك أن ف ،مط او دادارس ا

 وش ا  دام "ظ ر ارات او طا ر اطو د زز

 ارة. 

م ون  ،و ذك،  أن ت اطل  إ اب ر ط  ،ف م

 . ةن ا ر أطق أإدراك أن ا  ًدر درةد او ،رأ  ر  كذ 

.ا إ  أ  بو ا ذا .رىا ل اوادور ا  

 ا و ف د ن م اق  - 4

ر دادا  دل ا، ط ا  ا إ  ، دم ذيا  

ل ال طق أرطو.  اوى ا ،د دث ان ا  اوت ادة 

رم ،ان ا ،  ول  ر د م ف أو ،ووا و ق ره  دد"

،  رض أن م اق طل ل أز وود  .( ذا اد،Rorty, 1999, 114" (ان

.وال ظروف ا ط، ا   د إ 

 ر، ون درس اف طل أر ء و . ف و ار لو

دراداث اا، ن ا رضة. وان ا دزا رء ل وا ،  فو ا

ء وار ،ا  ، ول أن  أن وان ار. وب  ،وا ل ن لطإن ا

وارف   طوي  اواف ن ،  ون  إ طرح ا ،اذي طون  ،ادور

و ر، و . أن و ت اه از أدودة أوس ادر ق وس ادر ن

  ر أ إ ا او. ،اف

 م اق  

  

  م اف

  

  ر اق دى اشء -  ارض

 إء ا ى ن ارات -

  ا  دئ ال. -

- ما طا  ك 

 ل ا وو ء -

  ا  وت ال. -

 
 

وا 

  

- ق ارض ا 

- وو ق وإح اإ  

ر ر اداث ا رة ا -

ك اا أ. 

  اواف واؤ وءد  - 
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ا ن دورو  ،واوف) ،واوذج ،وار ،واز ،طت ا ا (الدام و

ووت اظر. و دو طت ا   اطل  ،وت، رز  اواب ا ل

   ال ا ،وادع

  ن اطل

  ادعاب     مُ   ال 

دار  اب اا  ق ا  

  رد أن ش طو  ذا د ذا ار  / ؟  ار

  ل اطل ون اء /  )إم ّ ن ل (وذج   اوذج

 ظرة إا

  اة

 وادى ن طل أن و إ أي  ؟ف  ْة أن ون أو أن  ون

  ؟أرارا

  

  ن ام

  ل ادع   مُ   ال 

دار  اب ال  اطا   

ذا د ذا ار /    ار

  ؟

ن ا ذىد اإ  

م ّ ن ل (وذج   اوذج

(/ا  

  اطتن ال أذ 

 ظرة إا

  اة

ف  ْة أن ون أو أن 

  ؟ ون

و ن أن ل ما ار ن  

  ظر إ ا اذي ش ؟

  

د دد  س(Davis, 2014)  ت اف ط  دران ال 9اطا ، 

وى از ا دأون  رد، وا، روا،  وون ل.وان ا   

  دام أراف ادرا، وو م ق واف وى.  ،دة اطل إ و ذه اوت

ران وة اوف. ل  ذا اطل وام وا ر، ترض اطل و ،  اطل وادع

  ا؟ ور  ،أن اطل رف  و ال ؟ ل ك رق ن ل ادع ور رج ازل

 إ د  ال ن  ،أهن  و  ،ن أ اء ر. ل ن وى إ آر

رد. اا وس إا.وا ا  وازاة ر ذا   

إذا أدرج ر،  ن أن ، رت  ن  ن ر او و ار  اود 

 و  .(Bolton, G. and Heathcote, D, 1999)إدة ال  ادارس  أطل ار وات

 رذ ا إ  فوا ء ج إ ا  روا ، رل اطا  ق ان طر

رن ا لطا  رة دث طورة أن  ري. وم ا ن ف،  و  ن أو

، ط ك ،أوذ  وة .ق اف اوا رج،  لطن ا  ،ً رم أو ن 

                                                           
9 درال ار ا تط .  وأ درال ام ا را وا دراا  دمو ،ل ات او،  دف

.(وذج، ار، از، ال، اا) .   فوار ا  
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 .ورو"أ م" رءة ا فر  دم د10  م ول إد لط وةذه د" ل،  وو

دور راس اد. إ رض طف، دوة "إذا ت ...".  ود طب، و وط، و إ و واب 

طر ءل ا رض رد ،ط أو  "(Taylor 2016, P. 24) . 

 ،إن ال وار طر ، و اطل دال ال وا دور    اوف

 م ا ون ا  درة  م ا . لا دث و  و دأواو

ر ا ل نس11.  

 ا او ل ام - 5

ب ذا اور ول   اطل ر ا او. إن ار ق طت ا اس 

 ،واء ظرة إ اة. دو دأ ن ال . إن ل  ن ظور اطل ، ،دءا ن ال

ر  م د در  ذادي .وب اطظور ا ن ،  إذا و .ذ لطب ا دو

 م  ولا  ر، (ما) مل أطا  م أن ، و نط  طا

. إن و ا اطل ن . وإذا أرد و ا  ( ذا ب اطل  ادع؟)

  ون  ال ا ،ول م ،طط  م

  

  اء  از  ال

  با

  ادع

1- ق ا 

2- دعب ا  

 ادع ب اب  اطل -3

  

 ادع دم دا إ اطل -4

  

  ادع.اطل ب إطم  -5

1- ق ا ء دعا 

 
 إ إ  دة  ادع -2

 ادع ث ن  دة -3

 
4- د  دا د دعا  

 
  اطل د   ه ادع. -5

  

ل ق ن م  ذا اوى أن در   اطل ول اب ارة ا وراء 

  ر إ ود ءا  دم ز ل .دعا  بإذا  ،ا .دراراف ادام أ

 ون ل أنن ا ،ق ا ء دعا   ل أنطف. وإذا أدرك ا ر 

ق ا "" س دعف أن ا ،ا با  دا. و   ق ت ا

 م ءاتا  ن ،شرار اا هن أد و   

   

                                                           
10    ر  رءة ا دراء اا. روت ا دورو ّل ا دف درال ان دا ،و  م

 .ظر ات اف وو ا ودا  

11 ا    طوطون وأرأ دا ط  ن اد  تو فو دراا  دمو .ن اص ا دىإ

رل.اوا وان ا ك  
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  اء  ار  ال

  با

  ادع

1- وش ط د أنر 

 رب  م   ادع - 2

 
3- .إ  ن ن ث  

 اطو ر ق أن ش -1

 ا ادع م ات -2

 
  ادع  طل دم و ظره. -3

   

ق اطو  ، و ت  ن ا  .ذه ار رز  ار ط رن 

  إ ال  م اوات.  ا اطو. وود اش إ ت اطل  اة، و

  

  اء  اوذج  ال

 ل اطل ون اء  -1  اب  ادع

 
زار   اوات  -2

.ا 

  

1-   با  را

ر زةر تواا 

إدراك اوق ن اطل  -2

  ون اك أب اوات.

  

إ اح  م ارت م  وذ. واش  اطل  ذا اوى ودق ل ل 

 اظم ادي اد. ف ام ف ظر اطل إ م. إن ار ص   الو

  اء ر.أ  د دام 

  

  اء  اظرة إ اة  ال 

إ أي دى ن  -1  اب  ادع

 طل أن ووا أرارا؟

2-  ر لط  ل

  ح  اوع ا؟

 ج اطل ووا أرارا -1

 
ود وع  ج أن و -2

.   

   

ووا درن   وودم ق رط ا ا ق اظرة إ اة. و اطل أن 

  ون  طم  ب آر. ،ن  ب

 ا او ر ادج اطل و ادم  أداث ادرا  أء - 6

 و درادث اا  م ل مزم د  ،ض ا ول لطا  ش  ءأ

 ق لن أ ،ا دث درا  لطا ون د د ،كذ وه. و أن   لم ا

 ب ا ا طرول ا دور ؤا ر. و ر   مدم د م أود ق 

  اوف. 

ادرا ن أل طور م أر واب اوود  دا ظم ان  أ د اطل  اوف

 ب أدوار  وند لطن ا ،كذ م. و او  ون م ،فوء ان ا ًدو ،

طق  ن " ا  ."ل ال، د رف اطل وود ات ا دل ة 
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  لطودور ا ،ر س در  رط .تا  دا  ونو ،در دة

.ذه ا ل ل رطا  ت، وإود او  كو ا ون وا ا 

  لطا  حء اأ ر إ توض ا ون د ،ش أ وط . 

ب أن ن "ن أن ك  ل ء" ، د ادئ ا  د درت.  اطل، ن 

ك  ،ارن و "ار  وراء اط" ون  دال اط .ذا اول ن اط إ  وراءه

 ر و  درةا د ذا  ن". و لا" إ " جدن "ا لطا را  م

.ف اون  ا ت لدم وت أد ،ظس ا  ونأ ون ون أ أ  إن ا

. و أوف إ وأ ك اوف،  أن ن ار  ورا را  . أل إ دال ادج

 اوف.  أط ا  ل رت، و أورط   ادث إ د ا. إن   اطل 

  ف ون وودم ن ل وودم. و 

  طط درس ا او ادا إ درا رة ول او واذارة -7

وادف ن اد  ت وذج طط درا و  ،ول و رن إس ب. ذا اطط، اد

  ذا اطط، و إراز دى إ وظ ،ل      اطل. 

  

  

  ل  و اطوب  ر اطط

ي ل ن ت ارة   اووع

  اذ؟ا أرد أن رك 

 اذي ل اس ون 

  ذرم؟

  

 ق  

وديؤال و د طرح نر. و  ءا  م اول ا ،لطا  ش  أ ،

رة إط إطذا ا  .م لا طر  ،رى  ر رد ون أن را  

إ أن ات ذرت  ر دا س اب،  ،ال اس ذارم،  ادل رف  ذوام

ل ط رات ن و ظر ارد ا. ون رب اطل ب أدوار ت ، أن 

 طوي ذيدد اوا ا رى، ون ا ظرون م.ف اواا   

  

أ ظروف ددة وف    اق

  ادرا ف اووع؟

  وط لآ  ءإ

 وزر  

  

  

ق  

ف اواراح ا دا  ذيا ،دراا  و وا ا   ظرا وا .

  وط لآ  ءن "إ  دردي. وو ا ن ا رك ،مأن ا  ، ؤا

ا ،وا ا  ق در ،"ر وز وض   رعر ،وى ء ل ل و  .نا

 رف ،ت   ، ذس اا  ل ،و   ر ،وط ن آ وإذا .ذوا ن 
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و. ول اوز ار ارط را ، وذارة . واع ا ال وط  اوز 

  م أل. ل 1اك اوى، ق ق ذب م طل، وود اواف واواف ادة

  

ن م اذ   ادوار

وا اذن 

  وون  ادرا؟

  أدوار ام  أدوار اذ

-  ء اإ 

  ا وط

-وز أا  

 اوز -

د در ب  -

ء اإ  

ق  

ر  ق ادوار ا طون . و أدوار  طل ار  ا او ،ر 

رة اور اطوب م. ود رب اطل دوار ظرا ن ارى، و واف اة او و

، ن ادرا ،ن طرق إطء اداث، وار ، واروج ، وودة ادول إ .ذا اوب

  و ظر ول ام، و  . ل أم، و ارفاطل ن طور درام ا وا، و

  

أ و ظر وف  ادوار   اطر

ق ور  ادرا؟ وإ دى 

  ج ادوار إ اف؟

رض اوز إء ز ال وط و  -

  و اطم إ ء

-  د  وز واا و 

. ظروري ان ا كذ واء  

  

  

ق  

د اد د دو ،در  . ورل وان ا دو ا ،ؤرة ا  لطا و  ،رط

وطق اور. وو  ود دم أ ،  ن ل،  ،الاطل أم أم طن، طق 

ذا ث اوز زل آل وط؟ ل ق  إرا ن ازل وة؟ ل ب ر اوز أم 

 ر ادوارون إء ا ا وط؟ وذه ا طر اطل، وون ، اط ن ا

و ا.  

  

  

  2ارة

  

  

  ءواد وأ أ

وأوات وور ور ذك 

  ج إوف أ

دراداث اأ  ؟ أ  

  رزي  أو  ري

-   ورة

وز  وار 

   اطم.

وار ن  -

  اطم واوز.

  

رض ورة  آل -

  وط.

  رط دو ر  -

 ء اا   

  ورة آت ادم.-

  ور أراض اوز -

رل  -

  اوز.

                                                           
1  .دراا  مون أدوار مو م ارم ورم وأ رون ن ذف اوا رض  

2 ن اواد رات،  ءوات ،وأور ،وأو، .دراداث اأ  ء أ ج إ  رو 
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ق  

واأ  راتوظف ا ،لم أ ل.  .دراج اداف اب أ ، تر  وع ل

ون ارات   ام، و  اطل، و  . وأدوار ارات  اذب، وق اور، 

ف، ووال ا زة، ووا داء ام ا إ .رو ،ق واء ار، ووا ل ا

ا.  

  

ق  

 ،دام ار ا طرق ا تراق ان و دو در ا ا ب ط

ت ت ا او، و أ  ا ن  ذب اطل، اول اراطل. 

وإرام  ال. و رت ارات ب اواف اوود ا  اطل، ورون 

 .ط رونو ،  

   

  

  ارات

أ طرق 

ل وف 

أدم؟ 

 أ 

و؟ 

  وي دف؟

  

  

  

  

  

  

- ورة ا رض د  و بطن ا توط، ط ا 

 رو  اورة، وام  اطر ر. 

-   ندووز و ورة إ ت اظن ادو د .بطراه ا

 د ا ا ا ن ات ال وط واوز.

- د، م ا ر طر رض إ زل اء ا  ن

ا وط، وأن   ا دم طم طت 

.ا 

- ب، اطا ع إر واون ا بد ا أن  

وا دور طم إء ك ا، و أن أد ون ت اوز 

. دو   ر ذيا 

وم ب دور  إء ا رم أن دي رر ن  -

 م، و أم أوا  ا ء  اوز.

-   وار ام ام أوو  ون مرف أن أم أ م ت

أرا ذا  ذا و ط ا ل أن رروا إري ذك؟ 

 ال  أ ال، د م اؤو وان أطب م 

ا .ون ا ونؤو موز وأ لر م. إ ب ءد 

و .د ن أرا را أن ر اب و دأ اطب دون -

.ؤووى ا  ط 

ارت م ام و ددة ود ع اوز دول ن  -

راره، ذ إ ت اوز؛ دأوا طرون  ا و ب وو 

 ره إ ن ق مزل وس ا  ش وو وطذ ا ،كر

 ل، ذا رك ات، إ رى أن   زال .ا
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  ارت

  

 ل ارا ر لطم ا ،راتراءة ات، ووا ف، وواا ء  درةا وا

لطأن ا ظ ن إو . ظر تن و  

و  وور ،ل  اء واص، ن دال ادوار ا ط ، ون  -

 .ر 

 د دال ق ا او. ارات، وط اوات، وث ن  -

 و و ،ن ل ات او، واطت اددة. -

- .وب او ،وا ،طوا ،ودووا ،ا طرح ا 

-  .راء ن طا ،راء ن ن ، د  فو ،ظره ا ل و 

 ،روا ،رت ان آ لطن اس. و رة، وظ وا ت ار ون ذا

.س ال أم ون ا ؤو ورم اد د ،وروا 
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د  س ادر ول اطرورة  ورو ن  د  وا . روعذا ا

و ،ند ن وديوا وأروا ،دا ر وا  دا .ر ط، 

و د ا دين ا ن  .داوس ادر أن ت وا د ،ودام  ا

درات ارارو ،ا لطل ا وة  مأ  ن، ورف  ،ول ان أ

    اواف اوى.ارف و ،طت وودم

وا وم ا ت طوال ادا، رها  تذي ارط  ،اس ردر لط ا

ق ا،  ،دراأدوات ا د ودو ن دام واس ادر طو دراكان  . ذ

وا ا درا  طط قو  فوا   ،ذا ورا لطا  ون ،

إن أ اطل ن ذا اظور .  ، وق ر و ،ود و ادود اوى ر واور

  رج ادور أو دا ،ر ت ا او اددة ا.أ  أء ال، واء 

ول طور أدوات درس ا او ،ون   ،د وات ارس  اطل،  درس 

ون أطر ار ،م لطأن ا ،وا ر اا  رورة ال. واذا ا ،كذ .

 ،ءا  لطرار ا روا او م أن ،كن ذ رر، وأم ا ، ب أن ن

واء، واث. إ ان رر اطل وا  ن ار ادة. و اس، إن ن 

ة،   د ال، ن اطل دث م دد  أن م ار ب أن زف  ل اد

 رات ام ا مدور أن ،ل، وط زة مر أ أ  م، وطر رر، وا

را رون. إن ار أ   دورس  ،ب دا أن ر  ف ظر إ اون ن 

  . (Lessing, 1987) ال
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راا   

را راا 

(ال  ؤ د ان اطن.رام ا .) رة ر( طط ادرا او )2009، ب. إس (ب، ب. ول -

  ). 2001ا ر  م 

 .ط ا ر واوزن.(  ر وم اردي(اّطل وادع ) 2016(اون رم  -

ؤ د ). رام ا ر  رة( ل ؤت رة درس ادرا) )2012ن ، س.و ، ن.ورن -

 ).1987(ال ا ر  م  ان اطن.

ؤ رام ا .(  رة، ل ، را  ر( رات  ادرا و ام) 2013دورو . ،ون، غ ( -

 د ان اطن.

- ) . ،2012دورو (مل ان أ دراا ) رة  ر.( رام ا نطن اد ا ؤ . ر ل اا)

  ). 1995م 
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