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 المستخمص:
( , وىدفت في تنمية بعض الميارات الموسيقيةفن المسرح  تناولت الدراسة )دور    

ىذه الدراسة إلى التعرف عمى دور فن المسرح في تنمية  بعض الميارات الموسيقية  
بعيدًا عن الطرق التقميدية المستخدمة في العممية التعميمية , واستخدامو في مرحمة 

مة لما ما يحرزه الطفل فييا من رياض األطفال حيث أنيا تعد من المراحل التعميمية اليا
تقدم ونموًا سريعاً  فى كافة جوانب نموه , حيث يتأثر الطفل بما يقدم لو من مثيرات  
وخبرات جذابة ومشوقة  قد تتوافر بدرجو كبيرة فى فن المسرح حيث طبيعتو التي تتميز  

مية وجذب الحركة والنشاط الذى يصل إلى قموب األطفال لما يقدمو ليم من متعة وتسب
انتباىيم في العممية التعميمية  وبذلك يمكن استخدام فن المسرح لتنمية بعض الميارات 
الموسيقية  لدى طفل الروضة وذلك من خالل تصميم الباحثة لبطاقة مالحظة خاصة 
بالميارات الموسيقية  ومن ىذه الميارات الموسيقية )الغناء , القصة الموسيقية , العزف 

 ند اإليقاعية , االبتكار ( التي يجب تنميتيا لدى أطفال الروضة .عمى آالت البا
 

 الكلمات المفتاحية: فن المسرح، المهارات الموسيقية.
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Abstract: 

       The study dealt with the role of theater art in the development 

of musical skills. The aim of this study is to identify the role of 

theater art in the development of musical skills away from the 

traditional methods used in the educational process and to be used 

in the kindergarten stage as it is one of the important educational 

stages where the child The child is influenced by the exciting and 

interesting experiences and experiences that are available in the 

art of the theater because of the movement and activity that 

reaches the hearts of children for the fun and entertainment that 

brings them and attention in the educational process and so can a 

Using the art of the theater to develop some musical skills of the 

kindergarten child through the researcher's design of a note card 

for the musical skills and these musical skills (singing, playing 

rhythmic banding, musical story, innovation) that must be 

developed by kindergarten children. 

Keywords: Art theatre; Musical skills 
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 مقدمة :
 من لو لما ؛ العشرين القرن في اليامة التعميمية اإلسيامات أحد المسرح يعد         

 لذا رات المختمفة الميا من الكثير تنمية وفى ,  وتطويره التعميم مجال في عظيمة أىمية

العممية  في وأساسية فعالة كطريقة استخدامو ومحاولة المسرح عمى الضوء بإلقاء القيام تم
التعميمية لدى مرحمة رياض األطفال لتنمية الميارات الموسيقية لدى طفل الروضة, 

المسرح الموسيقى فيو شكل من أشكال المسرح  بوجو عام و يتميز بتقديم ومنو 
العروض الموسيقية  بأساليب مختمفة ألن دروسو ال تعتمد عمى التمقين بالكتب والطرق 
التقميدية , بل يتم من خالل الحركة والنشاط الذى يصل إلى قموب األطفال لما يقدمو 

 العممية التعميمية . ليم من متعة وتسمية ولفت أنتباىيم في
 تعريف فن المسرح :

وضع المناىج الدراسية في :عّرفو) أحمد حسين المقاني , وعمي الجمل ( بأنو 
قالب مسرحي من خالل تجسيد المواقف واألحداث التي بداخميا وتمثيميا في مكان 

 .مخصص لذلك 
مادة كما عرفتو )حميدة إمام مختار (بأنو طريقة تنظيم المحتوى العممي لم

الدراسية وطريقة لمتدريس تتضمن إعادة تنظيم الخبرة وتشكيميا في مواف تعميمية 
 .والتركيز عمى العناصر واألفكار الميمة المراد توصيميا 

ويعرف إجرائيا : بأنو استخدام المسرح كوسيمة تعميمية لتوصيل منيج التربية  
بعض المناىج إلى أعمال  الموسيقية لممرحمة الثانية لطفل الروضة عن طريق تحويل
 مسرحية بسيطة لإلسيام في العممية التربوية والتعميمية . 

 تعريف المهارات الموسيقية :
عرفتيا )بدريو حسن عمى( بانيا اداء سيل ودقيق قائم عمى الفيم لما يتعممو 

 التمميذ ويكون االداء إما حركيا أو عقميا مع توفير الوقت والجيد .   
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يا:  بانيا عده نشاطات لمنيج التربية الموسيقية لممرحمة الثانية ويعرف اجرائ   
لطفل الروضة تتطمب فترة من التدريب والممارسة بحيث تؤدى بطريقة مالئمة عمى 

 المسرح .
 أهمية المسرح في العممية التعميمية :

باع وجد أن فن المسرح ينمى القيم الدينية واألخالقية والتمييز بين الصواب والخطأ وأت
السموكيات السميمة , وسيمة إعالمية وتربوية وتعميمية وترفييية , شرح وتفسير العديد 

فيو يحتوى       من المواد التعميمية ,حيث أنو ينمى الذوق الجمالي وحب الموسيقى
عمى العديد من الفوائد التي تفعل العممية التعممية عمى مستوى صناعة مسرح األطفال 

 وذلك يتضح لنا من خالل :ة النشاط التمثيمي أو عمى مستوى ممارس
إمكانية استخدامو في الموضوعات الدراسية المختمفة, لنقدم لمطالب تعمماً   -1

 فعاالً .
 تزويد المتعمم بالخبرات التعميمية وبميارات التشكيل والتجسيم والتموين. -2

 ينمى خيال المتعمم ويييئ لو المناخ المناسب لإلبداع واالبتكار . -3

عنصر الواقعية لمطفل نحو المواد التدريسية , وبالتالي تشوقو دائماً  خمق  -4
 لمذىاب إلى الروضة.

ثراء الحصيمة المغوية. -5  زيادة المعرفة لمطفل , وا 

 يعتبر بداية ووسيمة ترفييية تثقيفية ممتعة . -6

 أهداف فن المسرح :

 ,احي الخمقيةوينًا شاماًل من النو إذا كان اليدف من التربية ىو تكوين أفرادًا تك
الجسمية ,العممية ,الوجدانية وغير ذلك من الجوانب والتي ال يولد الفرد مزودًا بيا, 
فالمسرح يحقق كل ذلك إذا ما قدم في إطار تربوي , والمسرح في المدرسة ييدف إلى 
التعمم الدقيق وفيم المعاني بشكل أعمق ويكسب األطفال صفات جديدة مثل الشمولية 
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لجماعة وتحمل المسئولية كل ذلك من خالل القيام بعمل مسرحي منظم ,العمل بروح ا
 ومن ىذه األىداف :

 إثراء فاعمية حواس الطفل عندما تمارس مياميا بميارة. -1
تحقيق التطيير لمشاعر الخوف والشفقة  , يتابع الطفل الشخصيات في  -2

 تحركاتيا وانتصاراتيا حيث تساعد الطفل عمى االندماج .

دة والتسمية الراقية حيث ييذب النفوس ويربى الوجدان ويبعث روح المتعة المفي -3
 المرح والنشاط.

 تنمية ثقافة الطفل وتبسيط المادة العممية وتحويميا إلى خبرات يمكن استيعابيا. -4

طريقة من طرق تثبيت المعمومات ألن أثرة أعمق وأبقى من أساليب الشرح   -5
 أشد انتباىًا.  العادي فالطفل يكون في حالة استجابة تجعمو

 أهمية الموسيقى في مرحمة رياض األطفال :
تعد الموسيقى من الفنون المحببة بالنسبة لألطفال الصغار , ويرى الميتمون 
بتربية األطفال الصغار إن األطفال مبتكرون موسيقيًا بطبيعتيم , وتتضح مظاىر ذلك 

قدرتيم عمى ارتجال جمل  من الغناء التمقائي الذى يقوم بو بعض األطفال , إلى جانب
موسيقية قصيرة , وعمى ذلك فإن المعب الموسيقى يمكن أن يسيم بفاعمية في استثارة 

 وتنمية التفكير االبتكاري لدى األطفال الصغار , ولمعب الموسيقى عدة صور مثل : 
 تأليف األغاني . -1
 أداء الحركات اإليقاعية بمصاحبة الموسيقى .  -2

عادة صياغة بعض األغ  -3  اني .وا 

 تأليف بعض الجمل الموسيقية القصيرة .  -4

في دراسة )حسن عبدالفتاح ناجى( تحدث عن أىمية الموسيقى في عالم الطفل      
وعالقتيا باألغنية ودورىا في تنمية الحس الجمالي والمعرفي لألطفال لما بيا إيقاع 

 يتوافق مع نفسية الطفل فقسم البحث ألوان الموسيقى لدى طفل الروضة إلى :

 موسيقى الحس. -1
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 موسيقى الحركة. -2

 صوت.موسيقى ال -3

 موسيقى المون . -4

 موسيقى الكممة.    -5

 العالقة بين الموسيقى والمسرح :

كما أن دور المسرح في التربية البد وأن يتكامل مع العديد من المناىج واألساليب 
التربوية األخرى التي تعمل في توافق , من أجل التنمية الشاممة لمطفل وىو ىدف 

الرسمية بوجو خاص ومن خالل ذلك يأتي التربية بوجو عام , وما يعرف بالتربية 
المسرح الذى يساعد من خالل دوره إلى التبسيط وتيسير الفيم , وحل المشكالت , 
وتنمية بعض القدرات والميارات التي تتناسب مع بعض من عناصر المنيج الذى 

 يسعى لتحقيق اليدف العام لمتربية .
أىمية النشاط المسرحي فبعضيم رأى ولقد تكاتف أيضًا أراء بعض التربويين في       

: 
أن التمثيل في المدارس يعد من العناصر اليامة في التربية ويمكن تطبيقيا كطريقة    

 من طرائق التدريس في المواد الدراسية .
ورأى اخر : إن النشاط المسرحي يرتبط بمواد الدراسية سواًء كان تمثيميًا أم غنائيًا    

ط أن يستمد مضمونة من المواد التعميمية من خالل المنيج بشريًا أو عرائسي , بشر 
الدراسي المقرر , إذ ييدف بيذا الشكل إلى خدمة المتعممين في توصيل المناىج 

 الدراسية .                 
 وبيذا تتمخص الميام المختمفة  لمموسيقى لمرحمة الطفولة :

ية الميارات  الخاصة تعريف األطفال عمى أبسط المفاىيم الموسيقية , وتنم -1
باإلصغاء لمموسيقى والغناء والحركات اإليقاعية والعزف عمى اآلالت 

 الموسيقية .
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تنمية االستجابة االنفعالية والسمع المقامي وادراك شدة اإليقاع , وتكوين  -2
 الصوت الغنائي والحركات التعبيرية .

بة لألطفال تربية النشاط اإلبداعي في مختمف النشاطات الموسيقية المناس -3
والمعاقين فى السن الصغيرة , كإظيار المشاىدة المتميزة في المعب والقصص 

 الموسيقية الحركية وارتجال أغاني قصيرة باالعتماد عمى النفس .

األداء الجماعي لألطفال لألغاني يساعد عمى تعزيز أواصر الزمالة والصداقة  -4
اق نوعا من المتعة , بين الطفل وزمالئو , وتستثير في نفس الطفل والمع

وخصوصًا إذا كانت الموسيقى في نفس ظروف المعب أو أثنياىا وبمرافقة 
 حركات بدنية مختمفة .

 تساعد أيضًا الموسيقى عمى التعمم السريع . -5

ومن ىنا نجد أنو إذا كان اليدف من التربية ىو تكوين أفرادًا تكوينًا شاماًل من       
عممية ,الوجدانية وغير ذلك من الجوانب والتي ال يولد النواحي الخمقية ,الجسمية ,ال

الفرد مزودًا بيا, فالمسرح يحقق كل ذلك إذا ما قدم في إطار تربوي , والمسرح في 
المدرسة ييدف إلى التعمم الدقيق وفيم المعاني بشكل أعمق ويكسب التالميذ صفات 

كل ذلك من خالل القيام جديدة مثل الشمولية ,العمل بروح الجماعة وتحمل المسئولية 
 بعمل مسرحي منظم .

بالطفل حيث أن ترتبط   ومن ىنا تجد الباحثة مدى أىمية ارتباط الموسيقى    
الموسيقى بالطفل ارتباطاً  وثيقًاً وتتمثل ىذه العالقة في مدى إحساس الطفل وتأثره 

سيقية في حياة غريزياً  باإليقاع والنغم ,وىما األساس الذى تبنى عمية الميارات المو 
 الطفل ومن أىم مظاىر تمك الروابط :

 .كما تتصل بالنفس أتصاالً  مباشراً تقترب الموسيقى من غرائز الطفل وميولو,  -1
 الموسيقى مصدر لإلشباع العاطفي فيي تيذب الوجدان لمطفل وأحاسيسو. -2

تعمل الموسيقى عمى توفير التوازن بين متطمبة المواد الراسية من مجيود ذىني  -3
 .نشط عقمو وتتصل بكل جوانب شخصيتوبين ما يحتاج إليو الطفل فيي تو 
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تعمل الموسيقى عمى إيجاد نوع من التوازن داخل شخصية الطفل وربطة  -4
 بالعممية التعميمية.

ربط الموسيقى بالتربية تدفع حياة الطفل إلى أفاق أسمى وأعمى في األساليب  -5
 التربوية المقدمة لو.

 تنمية الميارات الموسيقية وأىميتيا في العممية  ومن ىنا يأتي اليدف من
التعميمية التي يجب تنميتيا من خالل فن المسرح لدى أطفال مرحمة الروضة 

 ومن ثم االستفادة منيا في تحديد بعض الميارات الموسيقية مثل :

 ميارة الغناء. -

 .ميارة العزف عمى آالت الباند اإليقاعية  -

 المعبة الموسيقية الحركية . -

 يارة القصة الموسيقية الحركية .م -

 ميارة االبتكار. -

وانطالقا من دور التربية الموسيقية ورسالتيا في مجال تنمية األطفال وتنمية مياراتيم 
التعميمية والموسيقية , مما دفع الباحثة إلى تطبيق نظم طرق حديثة جديدة واالبتعاد 

دريس مناىج التربية الموسيقية عن الطرق النمطية التقميدية التي يمكن من خالليا  ت
لتنمية الميارات لدى األطفال , حيث استخدمت فن المسرح كنظام مشوق وجذاب لعينة 

 البحث واألنسب لخصائص نمو المرحمة العمرية لدى أطفال الروضة .
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