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المسرح طریقة اتصال بالجماعات الریفیة لخدمة أھداف التنمیة المستدامة
نجم الدین عبد هللا سلیم

جامعة الموصل_كلیة الزراعة والغابات_قسم التعلیم الزراعي 

الخالصة
 .

وأثاروساھم في شد انتباه المسترشدین .دول عدیدة لخدمة قضایا التنمیة الزراعیة والریفیةاستخدمتھ
. حول العدید من قضایا التنمیة المستدامة

. التبني 

 .
.الفعل الدرامي والمادة التعلیمیة اإلرشادیة ویراعى فیھ إحكام الموازنة بین 

تعرض . وذو و
 .

و

.
.االجتماعیة القائمة في الریف 

.الزراعي في خدمة قضایا التنمیة الزراعیة المستدامة 

المقدمة
تصال. یعد االتصال الصحیح جوھر العملیة اإلرشادیة ،ومفتاح أي جھد تنموي  لال و

) رجاال ونساءا وناشئة وشبابا(
.وطرق ووسائل االتصال الجماھیري ووسائل االتصال باألفراد ،وطرق ووسائل االتصال بالجماعات ،
والمسرح الریفي احد طرق االتصال بالجماعات الریفیة ،

اعي لزر .ا

.اإلرشادیةعرفیة والعملیة لترسیخ دور المسرح في خدمة العملیة التعلیمیة الغناء الجوانب الم

زمة 
لتفعیل دور المسرح الریفي في خدمة أھداف وبرامج التنمیة الزراعیة المستدامة ،

مواد البحث وطرائقھ
وھي احدى فروع المنھج الوصفي Case Studyتحت ما یسمى دراسة الحالة راسة الحالیة تندرج الد

ل ممثال في فرقة المسرح الریفي التابعة الرئیسیة المالحظة بالمعایشة لكون الباحث قد عموأداتھاللبحث 
١٩٩٧و١٩٩٦األعوامثم عاد فأحیا التجربة بعد توقیفھا في ١٩٧٩الزراعي في نینوى عام اإلرشادلجھاز 

كان مؤلفا وممثال ومخرجا في بحثھ التجریبي للعام ممن خالل عملھ مخرجا لھا في كلیة الفنون الجمیلة ث
رحیة برمتھا وحدة للدراسة نصا وتمثیال واخراجا وجمھورا وھي ذي وكانت المس٢٠٠٠-١٩٩٩الدراسي
إلى جانب ) ١٩٩١(لعتابي  االحالة تبدأ من المیدان لتصل إلى التأطیر النظري أي تنتھي بتعمیماتدراسة 

اعتماد الباحث التحلیل اإلعالمي ألنشطة المسرح الریفي المنشورة في بعض الصحف العربیة السیما عن 
.ر وسوریاتجربة مص

٢٠١٠/ ٢٢/٣وقبولھ ٢٠٠٩/ ٦/ ٢٩تاریخ تسلم البحث 
النتائج والمناقشة 

: اإلرشاد الزراعي والتنمیة المستدامة 
باعتمادیمكن حلھا 
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 .
.عیة و الریفیة كبیرة بوصفھ احد األجھزة المعنیة بالتنمیة الزرا

. )١٩٩٦، الم(ینكان الریفیومن ثم تحقیق مستوى ونوعیة معیشة الئقة للس

)١٩٩٨الطنوبي ،(.واجتماعیا وحمایتھ من التدھور و التلوث
 :

الجماعیة ، ذلك أن العرض المسرحي یق
Feed-Back

 .
(والذي یستمد منھا الممثلین اإلحساس المباشر بضرورة تعدیل رسائلھم ال سیما لدى الممثلین المتمرسین 

٢٠٠٦( .

 .
 .

. مباشر أو غیر مباشر 
والدراما منذ نشأتھا األولى في أحضان اإلغریق انطوت على وظیفتي التعلیم واإلمتاع ، والثانیة تعمل 

م في أغناء أن یسھ) أبو الفنون(ویستطیع المسرح .على حمل مضامین األولى ونقلھا للجمھور بشكل محبب 
خالل الفن لھا خصوصیتھا مقارنة مع المعارف المعارف وتكوین العملیات المعرفیة ، فالمعرفة المكتسبة من

أما الفن . بالمفاھیم والمدركات التي تضمن الجوھر بصیغة التجربة المكتسبة بمساعدة العلوم ، فالعلوم تعمل 
فالفن یسمح باغناء المعارف ومن خالل ذلك .ماط فیعمل بالتصورات الذھنیة التي ھي جوھر بصیغة األن

یقول بریازو ستطیع العلم اكتشافھ وھذا كما الواقع بخاصیة الوعي االنساني الذي الیجوانبیكشف ویؤثر في
ویبرز دور المسرح الریفي خاصة في مرحلتي المعرفة .)١٩٩٠سعید ، (صفة خاصة باالتصال الفني

.تبني واالھتمام من مراحل عملیة ال
 :

)
١٩٩٩(

, وحتى اآلن١٩٨٦النص المسرحي منذ عام 
تناولت فیھ موضوعات

٢٥٠عرض من خالل ١٨٠٠وقد تم تقدیم أكثر من . البادیة 

)٢٠٠٧جریدة الشرق األوسط ، (الفلكلوري

.*في التعبئة اإلعالمیة للحملة الوطنیة لمحو األمیة والتعداد العام للسكان
حث فرصة تقدیم مسرحیة ریفیة من خالل عملھ في كلیة الفنون الجمیلة في جامعة الموصل وقد تسنى للبا

١٩٩٦)

 (١٩٩٧)٢٠٠٠(
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الشباب والنشء الریفي كانوا جمھور المسرحیتین أي لم یكن ھناك ال امرأة ریفیة وال فالحون كبار إال ما ندر 
\ناه.

طریقتي المناقشة الجماعیة والمحاضرة اإلرشادیة في التغییر السلوكي المعرفي للنشء الریفي في مجال تلوث 

. ة لم تظھر ذات داللة معنوی

.)٢٠٠١‘االتروشي(اإلرشادیة كفاءة بالتوصیل 

( الصحیة وبرامج حمایة البیئة ومحو األمیة وتقدیم ممارسات جدیدة للفالحین 
). ل
)١٩٩٨ ،FAO(.

ففي . مصریة حیث تتضافر مشكالت الزراعة والبیئة والسكان 

 .
.راعیة الثانویة كأسمدة وأعالف بدل حرقھایطبقون استخدام المنتجات الز

(القرارات الرئیسیة التي تؤثر على أسرھم وقدرتھم اإلنتاجیة وبیئتھم 
 ،٢٠٠٢(.

 ....
الزراعیة الحدیثة أذا ما أحسن استخدامھ وتوافرت الشروط المناسبة ل

.الزراعیة المستدامة 
حبكة (:

) مسرحیة بسیطة وعدد قلیل من الممثلین الھواة المتطوعین ومكان مناسب
)٢٠٠٢(

أما .
ا(

)والغناء الھادف والفعال
.)٢٠٠٦جریدة الوحدة ،(

١٩٧٩ما التجربة العراقیة التي توقفت نھایة العام أ
أي أنھا لم تعمل على نقل أفكار وممارسات زراعیة محددة ، وذل

١٩٩٦عام الباحثفیما اعتمد. الموظفین العاملین في القطاع الزراعي 
موصل عام \نینوى وعلى جھد عدد من طلبة قسم ل ا . ١٩٩٧جامعة 

٢٠٠٠

تلوث ا
. حول موضوعة التلوث وھي ذات طابع مدیني 

وعلى أیة حال البد أن ترتكز المسرحیة الریفیة على مكونات أساسیة . ربة تحدید المنحى الذي تسلكھ تلك التج

 .
‘ مبالغة وتشابك األحداثوال

. واالستیعاب والتركیز
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اعاة .    مع مر

.. األخر
موضوعھ الذي یجیب عن سؤال مفاده ماالذي یرید أن یقولھ النص للجمھور 

)١٩٩٥ھیمن ، (مشاعرھا ومواقفھا و

) ١٩٩٩الربیعي ، (ثالث مادیة واجتماعیة ونفسیة تترك أثارھا البینة في مواقف وسلوك الشخصیة 
ویبنى الفعل المسرحي ویتم ترتیب وتنظیم 
). (النھایة  بعملیة تسمى الحبكة التي تشمل على 

المحوریة للم
. في الخیال 

التجذب 
لتحملھ على متابعة مایحدث وما یقاالجمھور وال

المرجوة منھا، الن االنتباه واإلدراك عملیتان متالزمتان فاالنتباه یھیئ الفرد لإلدراك والمرء الینتبھ إلى جمیع 
المنبھات المحیطة بھ بل یختار منھا مایھمھ 

معرفت
.الموضوعات ویركز اھتمامھ فیھا ویتجاھل ماعداھا، أي أن عملیة االنتباه تتضمن االختیار والتركیز 

دوالمكان الواجب أن یعرفھ الكاتب بما یصع
. معلومات وتوصیات إرشادیة

اعین مضامینھ ومطلعین على عادات وتقالید السكان في أدائھم مؤمنین بھ و

 .
ى تجارب العرض في سوریة عملیة اختراق بعض إفراد الجمھور للعرض لدى مشاھدتھ احد)٢٠٠١(حمادي

ي
.تعزیز كفاءة األداء إلیصال الممارسات الزراعیة الصحیحة للجمھور 

اإال أن األمر ھننن الجمھور والممثلیبی
اردنا ا.للعرض 

اإلفادة من عنصر مشاركة الجمھور في صنع الحدث لنستخدم حینھا طرق اتصا

.
وممارسات زراعیة حدیثة وھي لیست حقال للتجا

.نجاحھا مسبقا ومجربھ وبالتالي یتم إدراجھا عبر النص المسرحي ثم العرض 

أن تتناول
ا. 

من المحتمل تساؤالت الجمھور إثناء العرض وقد یؤدي ذلك إلى إحراجھم، وعندما یكون الممثلون من الھواة ف

وضع و. تأثیرھا
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الجید والممثلین الماھرین وال
 .

.  ،یتلقى المعلومات الزراعیة بشكل شیق ،وخالف ذلك یصعب وصف مایقدم بالمسرح الریفي 
فوال یتوق

فعندما نذ. أحاسیسھم ومشاعرھم وتسھم في التأثیر في اتجاھاتھم وسلوكھم العام 

حركة تنمیة المجتمع 
المقترحات

١-

الحدیثة التي تناولتھا المسرحیة 
٢-

احتماالت التشویش المحتملة من خارج مكان العرض 
٣-

الخ لتأمین نجاح العرض المسرحي في تحقیق ...مثل منظمات الشباب والجمعیات التعاونیة والمدارس الریفیة 
فھ أھدا

٤-

لمؤسسات  من ا

ودعم الطاقات الشابة واستثمار إمكاناتھا في أوقات الفراغ وتوفیر فرص الترفیھ البرئ لھا 
٥-

المتوخاة ومعالجة جوانب الضعف أن وجدت وتعزیز االیجابیات 
٦-

عروض خاصة بالمراة الریفیة وأخرى للزراع وأخرى للشباب والنشء الریفي 
٧-

كادر العمل والمرشد الزراعي ةاإلرشادي، وان تكون محددة الوقت وتحت سیطر
٨-

المسرحي
ضرورة تقدیم كل أشكال الدعم المادي والمعنوي للعاملین في المسرح الریفي وتوفیر مستلزمات العرض -٩

الضروریة مثل األزیاء الشعبیة والموسیقى مع توفیر وسائل النقل المناسبة لكادر العمل 
١٠-

ضرورة دراسة أوقات فراغ الجمھور المستھدف النتخاب التوقیت المناسب للعرض           
١١-

س وغیرھا من الحاالت المفاجئة لتقلبات الطق
١٢-

التخاذ القرارات والمشاركة في األنشطة التنمویة 
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١٣-

أھداف التنمیة المستدامة لتھیئة كوادر متخصصة قادرة على العمل في ھذا المجال 
١٤-

.وخبراتھ التي یمكن أن  تغني العمل تحقیقا لألھداف المتوخاة

THEATRE AS A COMMUNICATION METHOD WITH THE RURAL
COMMUNITY TO SERVE THE SUSTAINABLE AGRICULTURAL

DEVELOPMENT'S GOALS
Najim elddin , A .Saleem

Agric education  Dept _ College of Agric& Forstry _ Mosul Univ

ABSTRACT
The rural theatre is considered a group communication method that can be

effective as being based on the psychology of the community . Many countries have
adopted  it to serve the issues of the rural and agricultural development . It also has
contributed in attracting the attention of instructors to many issues of sustainable
development , and thus its role emerges in knowledge and concern as two stages of
the process of adoption . In order to stabilize the role of the rural play in achieving
the goals desired , it should be based on some primary elements . First , the play's
text is written in the local dialect accepted by the locals . The text should include the
elements of the dramatic structure represented by theme , dialogue , plot , characters
and mode .

Also, the rules of balance between the dramatic act and the extensional
educating subject matter should be taken into consideration . Secondly , the rural
play must be based on the efforts of the actors who realize its content and have
positive trends towards their audience . The play can be performed anywhere in the
village which suitable and away from noises . In order to activate the role of theater
to achieve its goals , here are some suggestions : the show should be followed by a
discussion of the ideas and practices included in the text , conducting evaluating
studies of the rural theatre effectiveness , effective cooperation between the
extensional system and social foundations present in the country side , well_
planned adoption of extensional communication methods to achieve the agricultural
extensional goals to serve the sustainable  agricultural development.

المصادر
عض طرائ.)٢٠٠١(اال قاثر ب

لزراعة _ ا
.جامعة الموصل-والغابات

–وزارة--.)١٩٩٩(
ابوظبي

، . ٢ك)٢٠٠٦(لوحدة جریدة ا
.سوریا 

–أغسطس ٥-فرقة المسرح الجوال تقدم عروضا إرشادیة للفالحین .)٢٠٠٧(جریدة الشرق األوسط 
.
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لعددKحیفةص–.آب) ٢٠٠١(نحمادي ، عبد الرحم ا
١٠٥٥١

مطابع التعلیم العالي ، الموصل–علم النفس الفني .)١٩٩٠(سعید ، أبو طالب محمد 
)١٩٩٨-١٩٩٠.)٢٠٠٠-

جامعة البصرة –األول لكلیات الفنون في العراق 
لعدد –جامعیة مجلة مناھل–المسرح بوصفھ طریقة أرشاد زراعي .)٢٠٠٦(عبد هللاسلیم ، نجم الدین ١٧ا

جامعة الموصل–السنة الثانیة 
اعةدار النھضة–مرجع في اإلرشاد الزراعي .)١٩٩٨(الطنوبي ، محمد محمد عمر  لطب نشر، ل وال

بیروت
دار الكتب للطباعة والنشر ، جامعة الموصل–عي طرق البحث االجتما). ١٩٩١(العتابي ، جبر مجید حمید 

لزراعي في.)١٩٩٦( ا
الوطن العربي ، الخرطوم 

نظمة األغذ ).٢٠٠٢(م
دار الشؤون الثقافیة العامة بغداد–قراءة المسرحیة ترجمة مدحي الدوري ) ١٩٩٠(من ، رونالد ھی

 *
) نشأتھ وتطوره_المسرح الریفي في نینوى (والموسوم ) ٢٠٠١(الموصل
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