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   : المستخلص

ىدفت الدراسة الحالية إلى التعرؼ عمى الكسائط الثقافية التي يمكف مف خالليا تثقيؼ 
الكسائط كالتي تتمثؿ في: طفؿ الركضة ، كلتحقيؽ ىذا اليدؼ تناكلت الدراسة أربع أنكاع مف ىذه 

الكسائط الثقافية المقركءة كمنيا الكتاب كالمجمة ،كىك نكع يستخدـ المطالعة ككسيمة اتصاؿ كتأثير 
بأف الرسالة فيو تبقى ثابتة يمكف الرجكع إلييا ، كالكسائط الثقافية المسمكعة كاإلذاعة 

الفيديك ،كىي تعتمد الصكت كالصكرة كاالسطكانات ،كالكسائط المرئية كالتمفاز كالمسرح كالسينما ك 
في نقميا لمثقافة ،كتمتاز بدرجة عالية مف الفاعمية كالتأثير ألنيا تتكجو إلى حاستي السمع كالبصر 
، كأيضا األنشطة التركيحية التي تتضمف األلعاب كالرحالت كالمعارض كالمتاحؼ كما تتناكؿ 

 قاعات الركضة. األنشطة التي يمارسيا الطفؿ في مراكز التعمـ داخؿ
 . سَبض األطفبي –اٌىعبئط اٌضمبفُخ : اٌىٍّبد اٌّفزبدُخ
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Abstract : 
The aim of this study is to identify the cultural media through which the 

kindergarten child can be educated. To achieve this goal, the study dealt 

with four types of media, namely: the cultural media, including the book 

and the magazine, The media, such as television, theater, cinema and 

video, rely on sound and image in their transmission of culture, and have 

a high degree of effectiveness and influence because they are directed to 

the senses of hearing and sight, Recreational activitiesthat include games, 

trips, exhibitions and museums also address the activities practiced by the 

child in the learning centers within the halls of kindergarten. 

Keywords: Cultural Media – Kindergarten . 
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 مقذمة:
في مجاؿ الطفكلة المبكرة المفيـك السائد الذم يجعؿ  الدكليلقد تجاكز التفكير كالتكجيو 

عداده لممدرسة ،ليصبح المفيـك ىك الرعاية الثقافية  ىدؼ مرحمة الطفكؿ المبكرة تحضير الطفؿ كا 
الثقافية الكسائط المتكاممة لمطفؿ مف جميع األبعاد الذىنية كاالجتماعية كالصحية عف طريؽ 

،كتتعدد كسائط ثقافة الطفؿ (2، 0202)منظمة األمـ المتحدة لمتربية كالعمـ كالثقافة الشمكلية
كتتنكع بدءا بالكتاب المطبكع ككصكال إلى بعض المنجزات التقنية الحديثة كاألنترنت كمركرا 

اكؿ بالصحؼ كالتمفاز كاإلذاعة كالفيديك كالمتحؼ كالمعرض كالرحمة االستكشافية كغيرىا. كقد تن
)رحاب صالح منيا مصادر التربية الثقافية لمطفؿعدة تكصيات خاصة ب المؤتمر العممي الثاني 

 :(500-506، 0200برغكث 
 تيتـ بترسيخ ثقافة المجتمع الذم يعيش فيو.التيلطفؿ ااعداد كتب  -0
ما قبؿ المدرسة مف قبؿ ضركرة مراجعة الكتب المقدمة لألطفاؿ كخاصة طفؿ  -0

 المتخصصيف في مجاؿ أدب األطفاؿ.
 االىتماـ بالثقافة الفنية كالتراث الشعبي القديـ. -3
 استخداـ المكسيقى بصكرة فعالة لتثقيؼ الطفؿ. -4
 .المجتمع تأليؼ القصص المكسيقية التي تدعـ قيـ كقكاعد كمعايير ثقافة -5
حؼ كالمكتبات كالمجالت كالبرامج اىتماـ المؤسسات الثقافية )رياض األطفاؿ( بالمتا -6

 اإلذاعية كالتمفزيكنية كبرامج الكمبيكتر المكجية لألطفاؿ.
 مكاجية المخاطر الثقافية لمطفؿ كالتعامؿ معيا -7
 التنسيؽ كالتعاكف المتبادؿ بيف الجيات المعنية بثقافة الطفؿ -8

تثقيؼ طفؿ  كمف ىذا المنطمؽ اىتمت الدراسة بالكسائط الثقافية التي يمكف مف خالليا
 الركضة ، كفيما يمي تعرض الدراسة ىذه الكسائط بشيء مف التفصيؿ :

 أوال: اٌىعبئط اٌّطجىعخ )اٌمشائُخ(:
كسابو كيؼ ينمي مداركو ميمة مشتركة بيف األسرة  إف تعكيد الطفؿ عمى القراءة كا 

مييا كؿ ما كالمدرسة ككافة كسائؿ اإلعالـ فالقراءة ميمة جدا في حياة اإلنساف حيث يعتمد ع
 قيمة كتجعمميا العادية األطفاؿ راتبخبقراءة اليتمكىا مف مراحؿ النمك في المستقبؿ .كما تسمك 

 يعرفكا أف في الرغبة كتممئيـ بيـ، يحيط ما كؿ كيختبركف يجربكف كانكا أينما فاألطفاؿ عالية،
 بأفضؿـ تمدى كماأنيا التجارب، ىذه لمثؿ راكتقدي فيمان  كتزيدىـ لتجاربيـ، المختمفة االستجابات

كمعرفتيـ حياة تغاير حياتيـ  لمناس، فيميـ كتعمؽ براتيـخ دائرة فتكسع اإلنسانية لمتجارب كرةص
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دراكيـ ل، نيا أ كما ،ـتفكيرىطرائؽ ك  اآلخريف معيشة طرؽ راـكاحت اإلنسانية، براتالخ تنكعكا 
كتمعب القراءة  ،(05، 0206الجرم  )اسيا خميفةميسر بشكؿ المتبادؿ التفاىـ تحقيؽ تساعدعمى

دكرا فعاال في بناء شخصية الطفؿ ألف كؿ ما يقرأه الطفؿ في صغره ينعكس عمى سمككو 
لذا يجب أف نحرص كؿ الحرص عمى تنشئة الطفؿ ثقافيا كاجتماعيا كتثقيؼ  كعكاطفو كأفكاره 

مية ألنيا مصدر غير الطفؿ بطريقة القراءة مما يساعده عمى أف يعيش حياتو بطريقة أكثر فاع
 .(97، 0205)لطيفة عمى الكميشي محدد لمترفيو كصديؽ في الكحدة كمتنفس في الضيؽ

كفيما يمي عرضا مكجزا لمدكر الذم تمعبو قصص كمجالت األطفاؿ في التربية الثقافية 
 لطفؿ الركضة:

 لصص األطفبي: -1

تعد القصة أبرز أنكاع أدب األطفاؿ ،فيي تؤثر تأثيرا كاسعا كعميقا عمى الطفؿ ،ألنيا 
أشد التصاقا بذاكرتيـ ،كأظميا تأثيرا في تككيف سمككيـ المكتسب مف خالؿ شغفيـ بتقميد كؿ ما 
يقع تحت أبصارىـ أك يدخؿ أسماعيـ؛ فيي تشبع لديو حب االستطالع كتمده بالمعمكمات 

ي تساعده عمى حؿ كثير مف المشكالت كاكتساب الثقة بنفسو كالقدرة عمى التعبير الضركرية الت
عف األفكار كالمشاعر لما تمعبو الكممة مف تجسيد لمخياؿ عبر تككيف الشخصيات كاألجكاء 
كالمكاقؼ ذىنيا، كتقكد إلى إثارة العكاطؼ كاالنفعاؿ لدل الطفؿ "فالقصة تشكؿ كعاء لنشر الثقافة 

ألف مف القصص ما يحمؿ أفكار كمعمكمات عممية كتاريخية كجغرافية كفنية كأدبية  بيف األطفاؿ
 كنفسية كاجتماعية فضال عما فييا مف األخيمة كتصكراتكنظرات ،كدعكتيا إلى قيـ كاتجاىات 

 اٌذوس اٌزٌ رٍعجه اٌمصخ فٍ اٌزشثُخ اٌضمبفُخ ٌطفً اٌشوظخ :

نظرا  كمجالت قصص معظـ مكتبات األطفاؿ في الركضة تحتكم عمى إف
سعادة األطفاؿ مع الكتب القصصية  نطرحوتمؾ المرحمة العمرية لمطفؿ ،كيككد ما تياللمكافق

بالتحديد في مرحمة رياض األطفاؿ ،مما يساعد عمى النمك السريع ثقافيا كمعرفيا كيحفزىـ عمى 
إذا فالقصة ىي مصدر مف .(305-304، 0202عبداليادم )محمد كاالطالعمنالقراءة  المزيد

 مصادر تمبية رغبة الطفؿ في التثقيؼ حيث تعمؿ عمى:
 تنمية شخصية الطفؿ كنمكىا نمكا سميما متكامال -0
 تكسب الطفؿ الميارات المختمفة ،العقمية كالعممية . -0
 تنمية الثركة المغكية لمطفؿ  -3
 ة.المساىمة في عممية التنشئة االجتماعي -4
 تنمية ركح المسئكلية لدل الطفؿ  -5
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 تنمية ركح االنتماء الكطني لدل الطفؿ  -6
 عند الطفؿ. تنمية القيـ اإلنسانية النبيمة -7
 تنمية الحس الجمالي لدل الطفؿ -8
 تربية األطفاؿ عمى حب العمـك المختمفة -9

 التعريؼ بالتجارب كالخبرات لدل األخريف في الظركؼ المختمفة -02
 .(09، 0206)عبد الرحمف عبدالخالؽ عند األطفاؿ تنمية الميكؿ القرائية -00
تكجيو النمك الثقافي لمطفؿ فيي تضـ نماذج كأنماط لمسمكؾ كشبكة لمعالقات بيف األفراد  -00

يـ الغابرم )مر تربط مف خالليا االجتماعي بالرمزم فتحقؽ ادماج األطفاؿ عمى نحك ما
0229 ،039). 

 ِجالد األطفبي :  -2

عند الذيف ال يعرفكف  ىتحتؿ مجالت األطفاؿ مكانا بارزا في انطباعات األطفاؿ حت
عمى مكضكعات متعددة كمتنكعة مما ال  الحتكائياكىي خالؼ الكتاب كالقصة  ،القراءة منيـ

 . كلممجمة يجعؿ الطفؿ يشعر بالممؿ في الكقت الذم نريد أف نغرس في نفسو حب القراءة كالمعرفة
كاأللكاف كالكممة المطبكعة كىي فف تصكيرم  عبر الرسـكامكاناتيا في تصكير المعاني كتجسيدىا 

فيي  ،ع الصكرة في إعطاء طابع مفاىيميكتعمؿ الكممة م ،قريب مف األطفاؿ لتفكيره الصكرم
كتعطي لمطفؿ تنكع في  ،تنقؿ األفكار العممية كالثقافية كالجمالية كالمعمكماتية بكافة اختصاصاتيا

ذا اىتمت مجالت (504، 0204) حسف طالب جنزم المكاضيع كاألفكار كالمسابقات كغيرىا ، كا 
ذا اشتممت عمى القصص القصيرة ذات القيـ األطفاؿ بتقدي ـ أشكاؿ األدب المبسط لألطفاؿ كا 

كالسمككيات السميمة؛ فإنيا بذلؾ تككف مف الكسائط الفعالة التي تجعؿ الطفؿ عمى دراية مستمرة 
 بعالـ األدب كالفكر كالثقافة المتجددة كسكؼ تساعده أيضا عمى أف يككف قادرا جيدا طكاؿ حياتو.

 رٍعجه ِجالد األطفبي فٍ اٌزشثُخ اٌضمبفُخ ٌطفً اٌشوظخ : اٌذوس اٌزٌ

مجالت األطفاؿ مف المصادر اليامة التي تزكد الطفؿ بالمعرفة كالثقافة كالمعمكمات  
ثراء  كتربطو بثقافة كقيـ المجتمع الذم يعيش فيو .كىي بيذا تعمؿ عمى تككيف شخصيتو ،كا 

 مف أحداث، كما يتطمع إليو مف آماؿ فيي:معارفو كثقافتو، كتعممو بما يدكر في مجتمعو 
تسيـ في عممية التركيح كاستثمار كقت الفراغ بما يعكد عمى األطفاؿ بالنفع كالفائدة،  - أ

 كتكسبيـ خبرات كميارات عديدة.
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تجمعو بالقراء مف حكلو، فاألطفاؿ الذيف يقرأكف المجمة يتصمكف بالعالـ مف خالليا، كيتصؿ  - ب
الليا أيضا حيث أف معظـ المجالت تنشر خطابات القراء الكاحد منيـ باآلخر ،كمف خ

 الصغار كتشجعيـ عمى ارساؿ الخطابات إلييـ، فتعقد معيـ صالت مرغكبا فييا.
تمد األطفاؿ بحصيمة لغكية جديدة تشتمؿ عمى المفردات كالتراكيب التي تساعد الطفؿ عمى  - ت

 التعبير عف نفسو كتزيد مف إمكاناتو المغكية .
 .(92، 0220)أحمد عبداهلل لعمي ة أماـ األطفاؿ لإلبداع كاالبتكار اتاحة الفرص - ث

 صبُٔب: اٌىعبئط اٌّغّىعخ:
كىي الكسائط المتمثمة في الراديك كالقنكات اإلخبارية التي يتـ نقؿ المعمكمات كالمعارؼ 

تتناكؿ الدراسة البرامج اإلذاعية كأحد كالخبرات مف خالليا بطريقة شفيية كمسمكعة فقط كسكؼ 
ىذه الكسائط  مع تكضيح دكرىا في التربية الثقافية  لطفؿ الركضة بشيء مف اإليجاز في النقاط 

 التالية:
 اٌجشاِج اإلراعُخ:

يعتقد البعض أف انعداـ الصكرة في البرامج اإلذاعية المسمكعة ،قد يمثؿ أحد أكجو 
مف  –المسمكع كالتمفزيكف أك بينو كبيف كسيمة السنيما إال أنو  النقص عندما نقارف بيف المذياع

يمكننا أف نعتبر ذلؾ إحدل الميزات التي يتفكؽ بيا المذياع عف الكسائؿ السمعية  –ناحية أخرل 
البصرية األخرل في مجاؿ التثقيؼ بصفة خاصة ،كذلؾ ألف انعداـ الصكرة يساعد المستمع عمى 

كعمى النص مما يؤدم إلى زيادة كتعمؽ استفادتو في تحصيمو في ىذا تركيز انتباىو عمى الكممة 
المجاؿ.كلمكممة المسمكعة دكرىا الذم يسيـ في تزكيد الطفؿ بالثقافة، كاإلذاعة ككسيط ثقافي 
تعتمد عمى الكممة كتستخدـ المؤثرات الصكتية مما يثير خياؿ الطفؿ عبر تحكيميا إلى صكر 

 صكتية نابضة
 فٍ اٌزشثُخ اٌضمبفُخ ٌطفً اٌشوظخ : اٌجشاِج اإلراعُخاٌذوس اٌزٌ رٍعجه 

 تتناكؿ برامجيا الثقافية عندما كالتعميمية التربكية العممية في -جمية بصفة – اإلذاعة دكر تضحي
 تمؾ مختمفة عف طرقا استخداميا بفضؿ التصكر سيمة العممية الحقائؽ يجعؿ رطك مت بأسمكب

 كىي تعمؿ عمى :الطرؽ التقميدية 
 مكاد عمى تحتكم كانت إذا إلييا ينجذب سمعية كسيمة استخداـ خالؿ الطفؿ مف تثقيؼ - أ

 كالمتابعة   االستماع إلى االنتباه كتدعكالطفؿ تمفت مفيدة
تشكيؿ كجداف الطفؿ مف خالؿ البرامج اليادفة التي تعمؿ عمى اكسابو العديد مف  - ب

 االتجاىات كالقيـ المرغكب فييا 
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الطفؿ عمى التأمؿ كميارة التعبير كتنمية ممكة النقد لديو حيث تغرس في نفسو  تدريب - ت
 الرغبة في معرفة المزيد حكؿ الككف كاألشخاص كاألماكف كالمجتمع الذم يعيش فيو

 كتكطيد ،سمككياتيـ كتصحيح أذىاف األطفاؿ، في كاألخالقية الدينية المفاىيـ ترسيخ - ث
 المحافظة عمى كالحثي االجتماعي كالبيئ بمحيطيـ ركابطيـ كتمتيف بكطنيـ، صمتيـ
 2عميو

 في لممساىمة الفرصة تتيح لألطفاؿ عندما التربكم دكرىا تؤدم أف اإلذاعة كبإمكاف - ج
 .(52، 0203)دليمة عامر نقدىا كحرية برامجيا كتقديـ اإلذاعي العمؿ

المكضكعات كالحقائؽ التي تيـ الطفؿ ككذلؾ األحداث تقديـ المعمكمات المبسطة حكؿ  - ح
العربية كالمحمية التي تدخؿ في دائرة اىتماماتيـ ،ككذلؾ األعماؿ األدبية كالدرامية 

 .(95، ص0220)أحمد عبداهلل لعمي العربية كالعالمية كبما يتناسب مع أعمارىـ
 اٌّغّىعخ واٌّشئُخ:صبٌضب: اٌىعبئط 

كتتمثؿ في اليكاتؼ الذكية كشبكة االنترنت كأجيزة التمفاز كأشرطة الفيديك كالسينما التي 
يتـ نقؿ المعمكمة فييا مف خالؿ الرؤية كالمشاىدة سكاء كانت مباشرة أك غير مباشرة كسكؼ 

 يما يمي:تتناكؿ الدراسة بعض ىذه الكسائط كدكرىا في التربية الثقافية لطؿ الركضة ف
 اٌزٍفضَىْ:  -1

يعتبر مف أىـ كسائط تثقيؼ الطفؿ كأكثرىا جاذبية كامتاعا لو في مرحمة رياض األطفاؿ 
،إذ يجمع بيف العديد مف المؤثرات كالصكت كالصكرة كالمكف كالحركة ،كلعؿ طبيعة الطفؿ المكلعة 
باالستكشاؼ كحب االستطالع جعمت ىذا الجياز يستأثر بحيز كبير في نفسو كالتمفزيكف في 

يس كسيمة لتزكيد الطفؿ بالمعارؼ كالقيـ كالعادات السمككية  فحسب بؿ ىك كسيمة الحقيقة ل
لتككيف كعيو الثقافي اإلنساني كىك يسيـ اسياما أساسيا في بناءه التربكم عمكما ،ذلؾ إف مكناه 
مف البرامج المفيدة كالمناسبة كبرامج التعميـ المبسط كمكضكعات الطبيعة كالحيكاف كأفالـ 

 الشيقة كالقصص العممية المناسبة  المغامرات
 فٍ اٌزشثُخ اٌضمبفُخ ٌطفً اٌشوظخ : اٌجشاِج اٌزٍفضَىُٔخاٌذوس اٌزٌ رٍعجه 

يتميز التمفزيكف ككسيط تربكم ثقافي بأف لو جاذبية ،ترجع إلى أنو يعرض كؿ ما ىك 
برة الجيدة ،كيعد جديد ،كما أف برامجو التعميمية كالتثقيفية يقـك بإعدادىا خبراء تتكفر لدييـ الخ

كسيمة ناجحة لتدعيـ المنيج  كتعميـ المغة بطريقة تجمع بيف الصكت كصكرة المفظ ،كىك أيضا ذك 
تأثير كبير عمى الطفؿ حيث الصكرة المؤثرة كاأللكاف المبيرة كاألصكات الكاضحة التي تضمنيا 

شة التمفزيكف حيث يمكف البرامج المناسبة لمستكاه العقمي ،كما يتأثر الطفؿ بما يشاىده عمى شا



 الوسائط الثقافية في رياض األطفال

 وعمة علي محمذ حفوضةأ.د/ محمذ أبو الىصر حسه        أ.د/ أحمذ خيري محمذ            أ/ 

 

 

 -555-   9102يىاير                                                            العذد الثامه  والثالثون

تعديؿ ميكلو كاتجاىاتو كميكلو مف السمبية إلى اإليجابية كلذؾ أصبح التمفزيكف مكضع اىتماـ 
 التربكييف في المؤسسات التربكية بدءا مف مؤسسات رياض االطفاؿ فيك يعمؿ عمى:

ما يتـ فيالجانب االجتماعي في الطفؿ كمشاركة االخريف كتبادؿ أطراؼ الحديث معيـ  تنمية -أ 
 مشاىدتو.

بما يغمره مف جك الترفيو كالتسمية كاستماع المكسيقى كااليقاع  كأحاسيسوصقؿ كجداف الطفؿ  -ب 
 الجميؿ الذم يدرب حكاسو مف صغره عمى اإلصغاء كالمتابعة كالربط كالتحميؿ .

شباعالممكات العقمية كالفكرية لدل الطفؿ  تنمية -ج  مف خالؿ برامجو لديو حب االستطالع  كا 
 افية .الثق

الخياؿ الكاسع لدل الطفؿ مف خالؿ ما يقدمو مف صكر كمكسيقى كمسمسالت كألكاف  إثارة -د 
 خارج حدكد البيت كالشارع كالمدرسة تنقموزاىية 

، 0206)سعيد مراح الطفؿ بالخبرات كالميارات التي تدفعو إلى اتباع العادات الصحية تزكيد -ق 
004). 

 اٌشعىَ اٌّزذشوخ:األفالَ اٌغُّٕبئُخ و  -2

تعد مجرد تسمية بؿ تعدت ذلؾ  كالحركة كلـبيف الرسـ  امزيج تعتبر الرسـك المتحركة
ىذه الرسـك المتحركة عف األشكاؿ السينمائية األخرل )الفيمـ  أكبر. كيميزإلى أىداؼ ثقافية 

الطكاعية الكبيرة في ىذه األفالـ أمكف  الفيمـ التعميمي ( كبفضؿ –الفيمـ التسجيمي  -السينمائي
ي كالتاريخ كعالـ الحيكاف متناكؿ مختمؼ المكضكعات فييا ،كالمغامرة كأسرار الطبيعة كالخياؿ العم

 .(00، 0223) رجب سعد سعيد ،ككميا مكضكعات تفتح أماـ الطفؿ آفاؽ كاسعة
 واٌشعىَ اٌّزذشوخ فٍ اٌزشثُخ اٌضمبفُخ ٌطفً اٌشوظخ:دوس األفالَ اٌغُّٕبئُخ 

دكر ىاـ في التربية الثقافية لمطفؿ حيث يعتبراف  لألفالـ السينمائية كالرسـك المتحركة
مف حيث القدرة عمى  لألطفاؿفي كقتنا الراىنكسيمتاف ميمتاف كسريعتاف في تقديـ المعمكمات 

تكضيح األفكار كالحقائؽ المراد شرحيا في مختمؼ مجاالت العمـ كالمعرفة كتكصيميا لمطفؿ 
بطريقة سيمة ميسرةكبأقؿ كقت ممكف مف ناحية ،كمف ناحية أخرل فإف الطفؿ عف طريقيما 

لأللفاظ  يكتسب ميارات جديدة مثؿ تعمـ المغة مف حيث النطؽ كسالمة التجسيد كالتعبير الفعمي
،كما تمعباف دكرا ىاما في مجاؿ ثقافة  ،كاشباع رغبة الطفؿ الفطرية في التمثيؿ كالحركة كالتقميد

 الطفؿ. 
كيشير األستاذ يعقكب الشاركني إلى أىمية الدكر الذم تمعبو تمؾ األفالـ مف خالؿ العبارات 

 اآلتية:
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 .اكتساب الخبرات المتنكعة كتنميتيا مف خالؿ سينما األطفاؿ  -أ 
ثارة االىتماـ مما يساعد عمى تنمية الممكات اإلبداعية كالطاقات  -ب  تنمية الثقة في الطفؿ ،كا 

 الخالقة .
 العمؿ عمى تكسيع خياؿ األطفاؿ . -ج 
ادراؾ األطفاؿ لممثؿ العميا المجسدة أكثر مف ادراكيـ لمدعكات األخالقية المجردة مف خالؿ  -د 

 سينما األطفاؿ .
 .(2، 0990)يعقكب الشاركني ؽ الفني لمطفؿالمساعدة في االرتقاء بالتذك  -ق 

كمف ىنا تمعب السينما دكرا ايجابيا في التربية الثقافية لمطفؿ ،حيث تعتبر احدل 
الكسائؿ التي يكتشؼ بيا الطفؿ العالـ الذم يعشو ،كألف السينما ال تعتمد فقط عمى الفكرة ،كلكنيا 

كاإليقاع كتستخدـ المكسيقي كالتشكيؽ فيي مف أىـ كسائط التربية الثقافية  تعتمد عمى الحركة
لمطفؿ ،باإلضافة إلى أنو مف خالؿ السينما يمكف تقديـ الكثير مف المعمكمات لمطفؿ ككذلؾ يمكف 

 تدعيـ الكثير مف خبرات البيئة الثقافية كاالجتماعية . 
 ِغشح اٌطفً -3

كسائط ثقافة الطفؿ ،حيث يكتسب الطفؿ خبرات متعددة يعتبر المسرح كسيطا ميما مف 
مف الحياة ، نظرا لعالقة المسرح بأكثر مف حاسة ،،كلقدرتو عمى نقؿ المعمكمات ،كيمكف لمركضة 
أف تقـك بإعداد مسرحيات تثقيفية كتربكية كتعميمية تناسب أعمار األطفاؿ ،كما تستطيع أف 

مؾ المسرحيات التي تحدث مناخا مف العمؿ الجماعي تستثمر مكاىب كطاقات األطفاؿ في تنفيذ ت
 كالتعاكف بيف األطفاؿ.

قريب مف الصغار  مف أنسب أنكاع المسرح لطفؿ الركضة فيك مسرح العرائس  كيعتبر
عميو في ألعابيـ كليذا السبب يدخؿ األطفاؿ عالـ المسرحية  اعتادكافيـ قد  في ىذه المرحمة ،

إلييـ كيقدمكف النصائح كيحذركف مف المككمة دمى كينفذكف المياـ بسرعة إذ يجيبكف عمى أسئمة ال
كتسمية ال أكثر إليو الخطر كيحاكلكف تقديـ المساعدة إلى أبطاؿ المسرحية ،كلكف ال يمكف النظر 

يحتاج الصغار لرؤية أمثمة  حيث لو أيضا أىمية تربكية في ىذا العمر بالذات مسرحالعرائس،ف
 .(92)فاضؿ عباس المكيؿ د.ت، كالعمؿ لمخيرعمى الصداقة كنزعة الحب 

 دوس ِغشح اٌطفً  فٍ اٌزشثُخ اٌضمبفُخ ٌطفً اٌشوظخ:

يعمؿ مسرح الطفؿ عمى تطكير مؤىالت الطفؿ كقدراتو كميكلو كاىتماماتو االبداعية كما 
يعمؿ عمى تطكير المجاؿ الذىني كحب االستطالع كالقدرة عمى اتخاذ القرارات المستقمة كطرح 
التساؤالت كالبحث عف الردكد كاستقصاء الحمكؿ كتنمية الذكؽ الجمالي عبر فاعمية المشاركة 
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يستطيع مسرح الطفؿ أف . كما المباشر الممثؿ بالحضكر الذىني التمقيس الطفؿ عبر بجميع حكا
يساىـ بشكؿ فعاؿ في تنمية القدرات االبتكارية عند األطفاؿ كتنمية ميارات التذكؽ الفني لدييـ أك 

األطفاؿ عمى أف يتعممكا كيؼ يفكركف ككيؼ يتعممكف ككيؼ يتذكقكف  دعمى األقؿ يساع
حيث يستطيع بجانب تنمية ؛يستطيع المسرح أف يككف مؤسسة تربكية كثقافية كيشعركف ،كما 

التذكؽ الفني لمطفؿ أف ينمي فيو قيما أخالقية تبني فيو اإلنساف الذم يقدر الخير كيحبو عمى 
نسانيةأسس دينية اجتماعية  ،كما يسعى إلى تزكيده بتجارب البشرية التي تطكر كعيو كطريقة  كا 

 .(00، 0224)السعيد بيكمي الكرقي فيمو لمحياة
ما يستطيع أف يقدمو العمؿ المسرحي ألطفالنا كنحف نتحدث عف التربية كيمكف تمخيص 

 في النقاط التالية:الثقافية بأساليبيا المختمفة لمطفؿ لدل األطفاؿ 
تو كتفري  شحناتو العاطفية تنمية مدارؾ الطفؿ كتكسيع ثقافتو ،كيدربو عمى ضبط انفعاال -أ 

 .(2، 0208)عبد المجيد ابراىيـ قاسـ كيبعث في قمبو الفرح كالسعادة
 تنمية الثقة بالنفس. -ب 
)رضا مسعد كأحمد اع لألطفاؿ المكىكبيف لممسرحية ككذلؾ األطفاؿ المشاىديفتاالستم -ج 

 .(2، 0200ككآخركف الجماؿ 
يمثؿ مسرح الطفؿ القيمة التربكية كالثقافية كاألخالقية ألنو يبحث في تأسيس أىداؼ  -د 

كسمككيات كأغراض تعميمية ترفييية ثقافية فمسرح الطفؿ مف أعظـ االبتكارات التي تنمي 
 .(00، 0229)عدناف خمؼ ساىي عقمية الطفؿ

ب أف يتضمف العمؿ المسرحي المخصص لمطفؿ في مرحمة رياض األطفاؿ القيـ كيج
العربية األصيمة ،كأف يشارؾ األطفاؿ جميعيـ في النشاط المسرحي ،إما عف طريؽ التمثيؿ 
مباشرة أك عف طريؽ اإلسياـ في الفنكف المساعدة أك عف طريؽ مشاىدتو كمتابعة خطكاتو ،كأال 

ص لمطفؿ طكيال بحيث ال يرىؽ الطفؿ ،كما ينبغي أف يككف يككف العمؿ المسرحي المخص
العمؿ المسرحي ممتعا ،كما يجب تبسيط المادة العممية المعركضة عمى الطفؿ مف خالؿ 
المسرحية كتضمينيا الخبرات المناسبة لمستكل طفؿ الركضة العقمي كالزمني كأف تتضمف عالجا 

 .(004، 0228)فييـ مصطفي يةلصعكبات النطؽ كالكالـ كبعض االضطرابات النفس
 ساثعب :األٔشطخ اٌزشوَذُخ:

عرفت دراسة عمر زىير األنشطة التركيحية أنيا" جممة مف النشاطات التي يقـك بيا        
الطفؿ لذاتو ،تحدث في كقت الفراغ كنتيجة لرغبة داخمية بيدؼ التسمية كالراحة كاالندماج 

مف األنشطة التي .كتكجد أنكاع عديدة (390، 0204)عمرك زىير كيعقكب فاتح االجتماعي" 
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يمكف أف يمارسيا الطفؿ داخؿ رياض األطفاؿ كتعالج مختمؼ المشكالت السمككية كالعضمية 
كالذىنية كالكجدانية كتتمثؿ في مختمؼ أنكاع المعب الجماعي كالفردم كالتمثيمي ككذلؾ المعب 

متاحؼ ،كمف بالدمى كالرسـ كالصمصاؿ ككذلؾ األركاف التعميمية كأنشطة الرحالت كالمعارض كال
خالؿ ىذه األنشطة يبدم األطفاؿ قدرتيـ عمى االبتكار كرسـ الخطط كتنفيذىا ،إال أنيـ في 
حاجة إلى مف يكجييـ كمف يساعدىـ عمى تنظيـ لعبيـ كلكف دكف تقييد ،كيككف عمى عاتؽ 
ركضة األطفاؿ الدكر األكبر في اإلشراؼ عمى األطفاؿ كتكجيييـ أثناء ممارسة ىذه األنشطة 

 كسكؼ نتناكؿ بعض ىذه األنشطة التركيحية  بشيء مف التفصيؿ في العناصر األتية:،
 اٌٍعت:  -1

لمعب ىك عالـ المثيرات كالدكافع الغني بالخياؿ ،كىك نشاط يستخدمو الطفؿ بغرض ا
ضافة البيجة كالسركر ،كىك ضركرم كطبيعي في حياة الطفؿ ،حيث يقضى فيو الطفؿ  الترفيو كا 

ة في مرحمة الطفكلة المبكرة التي تسمى )بحياة المعب(،كما يعد المعب أفضؿ معظـ يكمو كخاص
الطرؽ إلكساب الطفؿ ثقافة كخبرات المجتمع كتستطيع المعممة أف تستغؿ المظاىر الطبيعية 

 باعتبارىا كتابا مفتكحا لمطفؿ بما فيو مف مادة غزيرة.
أساليب التربية المفتكحة القائمة عمى مبدأ المعب كالنشاط الثقافي جنبا مع التربية  كتقؼ      

مف يا المقصكدة كالمكجية لمساعدة الطفؿ عمى اكتساب بعض الميارات التي يستطيع أف يكتسب
خالؿ المعب الحر كحده ،كىذا التدخؿ المقصكد في عممية التعميـ يتـ بطريقة غير مباشرة ،كذلؾ 

كتييئة البيئة التربكية المناسبة ،كالتخطيط المسبؽ لألنشطة كالخبرات ،كتكفير اإلمكانات بإعداد 
ت الالزمة لتحقيؽ األىداؼ ،مع مراعاة القدرات كاالستعدادات كالميكؿ الفردية اكالمكارد كاألدك 

 لألطفاؿ ،كاتاحة الفرصة لكؿ طفؿ االستفادة مف البيئة التربكية ،بقدر ما تسمح بو قدراتو
 .(020، 0224)ناىد فيمي عمى حيطة كاالجتماعية كاستعداداتو ،عمى اختالؼ بيئتو الثقافية

 تربكية برامج مف تطكرت معياحيث يتفاعمكف األطفاؿ كأصبح ىذه األلعاب تنكعت كقد
لىك  الكتركنية قصص إلى بسيطة في  النارية جاتاكالدر  كالشاحنات لمسيارات مختمفة ألعاب قيادة ا 
 ككجدانيـ، كعكاطفيـ بعقكليـ فييا األطفاؿ يدخؿ التي الصراعات برمجيات إلى ثـ صعبة مسالؾ
 ذكاءه يستعمؿفالطفؿ  .فييا طرفا الطفؿ ككأف أفراد بيف الشاشة صراعات عنيفةعمى كفي

 كىك المعب خالؿ مف االنتصاراتإحراز  أجؿ مف المعبة محيط مف مختمفة كاستراتيجياتو كعكامؿ
 نىكمع،(2، 0229) أحمد جبر تصرفو كاستراتيجيات ذكائو الطفمؿ عمى تنمية شؾ دكف مايساعد

 مجاالت كتنشيط مف مياراتو، كتزيد المعب، في الطفؿ نشاط بتطكير تسيـ لعاباأل ىذه أف  ا ىذ
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 كاإلدراؾ الكاسع النمك إلى قدراتو أكسع،كتدفع باتجاه مخيمتو كتنشيطيا كتعمؿ عمى اثراء تفكيره،
 .(2، 0226)أحمد فؤاد 

 دوس أٔشطخ اٌٍعت فٍ اٌزشثُخ اٌضمبفُخ ٌطفً اٌشوظخ:

أف المعب سكاء كاف حرنا أك مكجينا دكرنا أساسينا في اكتساب أطفاؿ الركضة لممفاىيـ 
كالميارات كاالتجاىات كالقيـ السائدة في المجتمع. كتعد األلعاب التعميمية أحد أشكاؿ األلعاب 

تحقؽ أىداؼ تربكية محددة في جك مف المتعة كالبيجة، كتجمع أحياننا  التيالمقصكدة ك المكجية 
كمعممة الركضة يجب أف تككف عمى دراية كاممة بأىمية العاب ، ف التعاكنية كالتنافسية المرغكبةبي

التعميمية ككظيفتيا ككيفية تصميميا حتى يتحقؽ اليدؼ مف استخداميا كنشاط تربكم ضمف 
كفيما يمي عرض الدكر الذم تمعبو األلعاب التعميمية في التربية الثقافية لمطفؿ  أنشطة المنيج

 يي:ف
نماء الشخصية كالسمكؾ. -أ   تساعد عمى إحداث تفاعؿ الفرد مع عناصر البيئة لغرض التعمـ كا 
 اءيتقرب المفاىيـ كتساعد في إدراؾ معاني األش -ب 
تعد أداه فعالة في تفريد التعمـ كتنظيمو لمكاجية الفركؽ الفردية كتعمـ األطفاؿ كفقا إلمكاناتيـ  -ج 

 كقدراتيـ
 القدرات العقمية كتحسف المكىبة اإلبداعية لدل األطفاؿ.تعمؿ األلعاب عمى تنشيط  -د 
 عزز انتماءه لمجماعةت -ق 
 .(500-506، 0200) رحاب صالح برغكث يتعمـ احتراـ القكانيف كالقكاعد كيمتـز بيا -ك 
 في النفس عف التركيحك  كالتسمية المتعة تعمؿ عمى اإللكتركنية لأللعاب أف  )يرل)األنبارمك  -ز 

 األلعاب بعض أف حيث كخيالو، الالعب تفكير تكسيع المعب في أف كما .الفراغ أكقات
 خالؿ مف بيف األصدقاء منافسة كسيمة كىي العقؿ كالبديية تنمية في تنساعد ألغازا تحمؿ
 .(2، 0208)باسـ االنبارم الجماعي المعب

 اٌشدالد : -1

لمطفؿ االتصاؿ المباشر مع األشياء عف طريؽ اصطحابيـ في جكالت الرحالت  تتيح 
كرحالت إلى المكاقع األثرية كالمتاحؼ السياحية كالمصانع كالحقكؿ كمعارض الكتب كالميرجانات 

افة كؿ ذلؾ يكقظ عند الطفؿ مشاعر كثيرة كعميقة تسيـ في نشر الثق ؛األدبية كالترفييية كاألسكاؽ
 .كتعميـ المعرفة كدقة المالحظة ،األمر الذم يسيـ في إنماء التجربة المعرفية لمطفؿ 

كتعتبر الرحالت أداة اتصاؿ كىمزة كصؿ بيف الطفؿ كالطبيعة كمنيا يكتسب الطفؿ كيؼ يعتمد 
عمى نفسو ،ككيؼ يحتـر المكاعيد كيعمؿ عمى حفظ النظاـ ،كما أنيا ككسيمة التفاعؿ المباشر بيف 
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)منى محمكد لطفؿ كالبيئة المحيطة، ككسيمة الكتساب الخبرات المباشرة ،نتيجة احتكاكو بالبيئةا
 .(077، 0229عبدالمطيؼ 

 دوس اٌشدالد فٍ اٌزشثُخ اٌضمبفُخ ٌطفً اٌشوظخ:

 طفاؿ الركضةتتيح أل التيتعد الرحالت كالزيارات مف أىـ الخبرات التربكية المباشرة 
ا متعددة لمتفاعؿ المباشر مع البيئة االجتماعية كالمادية    كذلؾ مف خالؿ:تحيط بيـ  التيفرصن

 تكفر خبرات مباشرة حية. -أ 
 المجتمع. فياحتراـ األطفاؿ كتقديرىـ ألدكار اآلخريف  -ب 
 ات العامة كالخاصة.يكماحتراـ األطفاؿ لمم -ج 
الكحدة  -)مكتب البريدتعريؼ األطفاؿ بالمراكز الخدمية في بيئتيـ  -د 

 ...(المستشفىالصحية/
 اكتساب المفاىيـ كالحقائؽ. -ق 
 التكاصؿ مع اآلخريف مف األقراف كالكبار. -ك 
)كزارة التربية كالتعميـ زيادة المكتسبات المغكية خالؿ الحكار كالمناقشة حكؿ الرحمة -ز 

0202 ،09). 
كعمينا أف نترؾ الطفؿ يتحدث عما شاىده فتنشأ لديو ثركة معرفية كتتككف بذكر مختمفة 

إلى حب المعرفة كالبحث كاالطالع بعد  كتدفعواألفكار ككجيات النظر مما يسمك بذكؽ الطفؿ  
 ذلؾ.

 ِشاوض اٌزعٍُ /األسوبْ اٌزعٍُُّخ: -1

؛ فيزيد مف احتراميـ يؤثر تنظيـ بيئة الصؼ في نمك مشاعر أطفاؿ الركضة كتفكيرىـ
دراؾ العالقات كحؿ  لذاتيـ، كيشجعيـ عمى التفاعؿ مع األقراف، كيدعـ قدرتيـ عمى التعبير كا 
المشكالت، كيحفز لدييـ الرغبة في االكتشاؼ كاالبتكار، كتنظيـ القاعة كفقنا لنظاـ األركاف 

ذلؾ يتطمب أف تككف  التعميمية يتيح الفرص لتحقيؽ النمك المتكامؿ المتكازف لمطفؿ، إال أف
المعممة عمى كعى بأىداؼ التربية عامة، كأىداؼ كؿ مف رياض األطفاؿ، كمنيج النشاط الذم 
 يمارس األطفاؿ العديد مف أنشطتو داخؿ األركاف التعميمية، كمف ثـ يمكف تحقيؽ أىداؼ المنيج.

ط الذم يشبع اختيار كؿ طفؿ الركف كالنشا :تتمخص أىداؼ نظاـ األركاف في اآلتيك       
حاجاتو كيرضي ميكلو كيتفؽ مع ميكلو ،حيث أف األطفاؿ متفاكتكف في اتجاىاتيـ كدرجة إقباليـ 

يرغب في المشاركة في ام نشاط باألركاف طفالال عمى أم عمؿ مف األعماؿ ،كنجد مع ذلؾ 
نظاـ كما نيدؼ ب . فيذا يحتاج الى عناية خاصة لنخرجو مف عزلتو كنشجعو عمى مشاركة أقرانو
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كاالستقالؿ كالشعكر  الذاتياألركاف إلى أف يكاجو األطفاؿ المكاقؼ الجديدة بثقة، تنمية الضبط 
بالمسئكلية، فيـ نقاط القكة كالضعؼ، مكاجية المشكالت كحميا، تنمية الكعى كالمغة كتشجيع 

  .(2، 0229)شيماء جماؿ التعاكف بيف األطفاؿ 
 

 فٍ اٌزشثُخ اٌضمبفُخ ٌطفً اٌشوظخ:ِشاوض اٌزعٍُ دوس 

 العممية مف ميـ جزء )مراكز التعمـ(ىي التعميمية عمىأف األركاف " خمؼ أمؿ أكدت الدكتكرة
 يقسـ الفصؿ ثيبح لمطفؿ الذاتي التعميـ عمى ترتكز إنيايث ح الطفؿ، تربية في الحديثة التربكية

)أمؿ خمؼ لمطفؿ" المطمكب كالميارات الخبرات يرتكف خالليا مف يتـ رئيسية مجمكعةأركاف إلى
 كتتضح أىمية األركاف التعميمية في تربية الطفؿ ثقافيا في اآلتي:.(2، 0225

  لمطفؿ لنمائيةمراعاتيا لمخصائص ا -أ 
  .تمبية حاجات األطفاؿ كرعايتيـ -ب 
  .تعمـ االفضؿإعطاء الطفؿ حرية االختيار كدفعو لم -ج 
  .مساعدة االطفاؿ عمى االتصاؿ كالتكاصؿ كاكتساب الكثير مف القيـ كاالتجاىات -د 
 مساعدة الطفؿ عمى اكتساب ميارة التعمـ الذاتي -ق 
  .إسياميا في معالجة السمكؾ غير المرغكب فيو -ك 
 تكفير الراحة كالطمػأنينة -ز 
)مكقع المتكاممة كالمتكازنة كالشاممةحقيؽ كافة األىداؼ التي تتعمؽ بتنمية قدرات الطفؿ ت -ح 

  .(2، 0208كنانة أكناليف 
تناكلت ىذه الدراسة بعض الكسائط الثقافية في مؤسسات رياض األطفاؿ كأكضحت         

دكرىا في تحقيؽ أىداؼ مرحمة رياض األطفاؿ ،كفي تثقيؼ طفؿ الركضة في الكقت الراىف ، 
 مف أنو إلى باإلضافة يعيشو، الذم العالـ الطفؿ بيا يكتشؼ التي الكسائؿ احدل تعتبر يثح

 مف الكثير نتدعيـ يمؾ ككذلؾ لمطفؿ المعمكمات مف الكثير تقديـ يمكف الكسائط تمؾ خالؿ
كعرضت الدراسة أربعة أنكاع مف ىذه الكسائط ىي:الكسائط  كاالجتماعية الثقافية البيئة خبرات

الثقافية المقركءة مثؿ الكتاب كالمجمة ،كالكسائط الثقافية المسمكعة مثؿ اإلذاعة كاالسطكانات 
كغيرىا كالكسائط الثقافية المرئية كالتمفزيكف كالمسرح كاألفالـ السينمائية ، ككذلؾ األنشطة 

فؿ في التركيحية كاأللعاب كالرحالت كالمعارض ،فضال عف األنشطة التربكية التي يمارسيا الط
مراكز التعمـ داخؿ قاعات الركضة ،كقد أكصت الدراسة بضركرة االىتماـ بجميع الكسائط الثقافية 

 في رياض األطفاؿ لمكاجية التحديات الثقافية الراىنة.
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