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 الممخص:
وكذلك  التعرف عمي واقع متاحف األطفال، وتناول البحث في طياته تعريف متاحف األطفال، هدف البحث الراهن إلى    

كما تناولت الدراسة التعريف بواقع متحف الطفل  أنواع متاحف األطفال، حف األطفال وأهدافها باإلضافة إلىأهمية متا
 المصرى.
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Abstract:  

     The aim of the currentt research is to identify the reality of children's museums. The 

study also dealt with the definition of children's museums, as well as the importance of 

children's museums and their objectives in addition to the types of children's museums. 

Key Words: children's museums 
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 مقدمة:

وتعميم الطفل إن مختمف المؤسسات الثقافية والتربوية في العصر الحالي تسيم في تربية وتكوبن      
وتزويده بالمعرفة والمتعة والتسمية، حيث أنو لم يعد البيت والمدرسة وحدىما ينبوع معرفة الطفل نتيجة 
لتعدد الوسائل والمؤسسات الثقافية والتربوية والتعميمية مثل المجالت والقصص والكتب والمكتبات 

طفل وتحقيق مطالبو من خالل تطبيق حيث أن متاحف األطفال تستطيع أن تسيم في تربية ال والمتاحف.
آراء المربيين؛ فالطفل في المتحف يتعمم معتمدا عمي نفسو ويشعر بالرغبة في العمل، واإلحساس بالحافز 

 عمي اإلبداع واإلختراع، مما يجعل المتحف يسيم جديا في ميدان التربية والتعميم.

طورت المتاحف لتقدم فرص بناء ( كيف تTuffy,Jennifer2011وقد أوضحت دراسة كل من )     
شراكيم في التعمم بصورة مختمفة ، دراسة ) (  إن لممتاحف دورا Tortello,Rebecca 2002الطالب وا 

فعاال في تطوير التعميم ،وتحفيز التفكير النقدى واالبتكارى ، وتقدير الذات واآلخرين لدى األطفال ، دراسة 
(Robert Shumer 2006 إن المتحف يعد ) مصدرا لمتعميم والتربية االبداعية ووسيمة لمتثقيف والتحفيز

   .عمي العمل االبداعي

( أن متاحف 59،ص6999(، عبير دياب)91-99،ص6991وقد ذكرت كل من عبمة حنفي)     
األطفال يطمق عمييا مسميات عديدة مثل قاعة الفنون، مركز العموم، جناح األطفال، القاعة)الجاليرى(، أو 

طفال، أو متحف الشباب، أو الزائر المكتشف، وىذه النوعية من المتاحف تيدف إلي استخدام صالة األ
 أساليب التعمم بالمشاركة .

 

 -أهمية البحث:

نوعا ىاما من أنواع المتاحف أال وىو متاحف األطفال وما ليا من دور في تنشئة  البحث يتناول    
القيا وجماليا كي يصبحوا أفرادا قادرين عمي الحياة في عالم وتربية األطفال ثقافيا وعمميا واجتماعيا وأخ

 سريع التغير متعدد الثقافات.
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 أهداف البحث:

 -يسعى البحث إلى تحقيق عده أىداف: 

 التعرف عمي متاحف األطفال وأنواعيا . -
 التوعية بأىمية الدورالذى تمعبو متاحف األطفال. -

 

 -تعريف متحف الطفل :

)مديرة متحف   Alicia de Caldera( أن اليسيا دى كالدير63: 6993،61،الصديقوفاء )أشارت      
األطفال بعاصمة فنزويال ( عرفت متحف الطفل بأنو"موسسة تعميمية تربوية ىدفيا أن تقدم ألطفالنا 
وشبابنا ، صانعي المستقبل مصادر جديده لمعمم عن طريق التسمية ، وتستطيع المدارس أستخدامة 

 نشطة المدرسية".كدعامة لؤل

( مع)وفاء 1005ف،(،)سامية موسي وأمل خم1001وقد أتفق كل من)محمد السيد حالوة،     
"ىي عبارة عن مؤسسات قد  –أن متاحف األطفال مثميا مثل المتاحف التقميدية  ( عمى6993الصديق،

جعمت من واجبيا جمع وحفظ والمحافظة عمي ودراسة وعرض والتعريف بكل ما ورثناه من التاريخ 
 الطبيعي لعالمنا ، في حين يتركز نشاطيا األساسي عمي جوانب توصيل المعرفة والتثقيف".

بأنو  ACM  ِ(Association Of Children’s Museums 2005)وعرف اتحاد متاحف األطفال      
"تمك المؤسسة التي تشارك في تمبية احتياجات األطفال عن طريق إقامة المعارض والبرامج التي تحفز 
 حب األستطالع لدييم وتحفز عممية التعمم وتمعب دورا ىاما في حياة الطفل في مختمف مجاالت الحياة".

عمل عمي تمبية إحتياجات األطفال ( أنو "المؤسسة التي ت19-1009،12وتعرفو عزيزه الورداني)     
ىتماماتيم وتنمي معارفيم في كافة المجاالت وذلك بتوفير المجسمات والمعروضات الواضحة الشيقة  وا 
جراء التجارب المختمفة عمييا ولذلك يشترط في ىذا المتحف  التي يسمح ليم بممسيا والتعرف عمييا وا 

 الممس".
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( أنو "مؤسسة تعميمية تثقيفيةتمكن األطفال من 1062،95واى)كما عرفتو سوالف أبو الفتح الحمر      
إكتساب الخبرات المباشرة الواقعية من خالل استكشافيم لمعروضاتو بإستخدام حواسيم المختمفة الفنية 
جرائين التجاربب المختمفة واالشتراك في  والموسيقية والمسرحية وورش العمل والتدريبات العممية بيا وا 

وية التي يمارسونيا أثناء الزيارة الكتشاف صفات وخصائص معروضات المتحف وجمع االلعاب الترب
معمومات عنيا مما يساعد عمي تمبية إحتياجاتيم واىتمامتيم ويعزز نموىم وذلك من خالل البرامج التي 
مم تثير فضوليم وتحفزىم عمي التعمم، حيث يعد المتحف ميدانا يتسم بالتحفيز عمي استمرار عممية التع

 والمشاركة في التجارب الغير متاحو في االماكن اآلخرى".

 أهداف متحف الطفل :

يذىب المتحفي األمريكي ىنرى ويميامز إلي أن اليدف األساسي لممتحف ىو المتعة التعميمية وليذا      
نما لبناء اىتم ام يجب أن تنظم األنشطو بداخمو ، بحيث ال تساعد فقط عمي فيم المواد المعروضة وا 

 (.1002،16ايجابي بالموضوع المعروض)وفاء الصديق:

ذكرت أىداف وواجبات متحف  Frances Gale( أن فرانس جيل 6993،31وأشارت وفاء الصديق)     
 اليات المتحده  والتي تتمخص في :متحفا لؤلطفال في الو  99األطفال من خالل إستطالع رأى أجرتو في 

 .والتجربة وذلك حسب حاجاتيم ،ومستوى فيميم وقدر نموىمتوفير الفرصو لؤلطفال في البحث  -
 يقاظ إىتمام الطفل واستيعابو لمبيئة الطبيعية المحيطة بو .إ -
 تنمية أعجاب األطفال بالفن والعمم . -
ىتماماتيم وقدراتيم الفردية . -  مساعده األطفال في تنمية مواىبيم وا 
 . توفير مجاالت شغل أوقات الفراغ والترويح بشكل مثمر -
 تطوير اليوايات الدائمو البناءه . -
 مساعدة المدرسة في ميمتيا . -
 جذب األطفال إلي أصول حضارتيم . -
 مساعدة األطفال عمي فيم الشعوب والحضارات والحقب التاريخية المختمفة . -
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 -أىداف متاحف األطفال في النقاط التالية: Margie I. Mayfieldوحددت 

السر : وذلك من خالل مشاركة االسر مع األطفال في المعارض تداخل االجيال بين األطفال وا -
 والبرامج التعميمية والمتاحف .

 االستكشاف : وذلك عن طريق إتاحة الفرصة لمطفل ألكتشاف االشياء من حولو . -
 التفاعل عن طريق الممس : حيث يتم تعميم األطفال في بيئة تفاعمية تعميمية . -
 ف عمي العالم وتوسيع خبراتو الثقافية وتوفير مساحو ابداع لو .التعمم : ترك فرصة لمطفل لمتعر  -
 االبداع والتخيل : التاكيد عمي االبداع وتدعيمو وخاصة عند الطفل . -
 المعب : حيث يتيح فرصة التعمم والمعب معا ويوفر مكان لالسرة . -
االحتفاالت التفاعل من خالل تعدد الحضارات : يمعب الطفل ويسعد من خالل مجموعة من  -

 وتعبيرات متعدده لمفاىيم الحياة .
 

 نو يمكن تقسيم تمك األىداف إلي :( أ612-1005،613سامية موسي وأمل خمف ) توأضاف

 أىداف تربوية تتمثل في :

توفير الفرص لمطفل ليكتشف خامات جديده بنفسة )أوراق الشجر ، الصدف ،المحار ، الميف  -
 ف دوده الحرير ( .الطبيعي ، ورق القصدير ، بقايا غال

 توجية الطف إلي استخدام خامات غير ضاره وغير مكمفة ونظيفة وآمنو . -
 اكتساب بعض الميارات التمثيمية في مجاالت العرض . -

 -أىداف تعميمية وتتمثل في :

 إثاره الخيال لدى الطفل . -
 توجيو الطفل إلي المعب بيدف تربوى . -
 تبادل الخبرات واألفكار الجديدة . -
 الطفل التوثيق الذى يجعمو يحتفظ بكل أعمالو وال يعرضيا لمتمف . تعميم -
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 -أىداف ترفييية وتتمثل في :

 تنمية ىوايات الطفل المختمفة . -
 شغل وقت الفراغ بشكل مثمر وفعال . -
-  

 أهمية متحف الطفل :

(، )رحاب أحمد 1001( ، )أشرف فتحي:6992تفق كل من )نياد الشبار،مجاىد المحسين:ا     
( اآلثار اإليجابية لممتحف حيث يعد وسيط 1061(،)ىند رشدى 1069(، )سوالف أبو الفتح 1060

 :تربوى ىام يعود عمي الطفل بمجموعة من المزايا والتي يمكن أن تتمخص في النقاط التالية

 اإلعداد لمنمو الفني والثقافي وشغل أقات الفراغ. -
 قيم الجمالية والفنية المتنوعة في التراث وفنونو .تثقيف الطفل تربويا وتنمية قدرتو عمي تذوق ال -
تحقيق التعمم التمقائي أن متاحف األطفال تزودىم بتجارب وخبرات من خالل توفير البيئو  -

 األستكشافية بالمتحف .
كسابو الثقة بنفسو وبمن حولة وتكوين سموكيات بناءه لديو تحقق لو  - تكوين شخصية الطفل وا 

 األرتباط بمجتمعو.
 ىمية المتحف تكمن في إقامة عالقة بين خبرات األطفال المتحفية وحياتيم اليومية .أن أ -
 تقديم بيئة مشجعة وآمنو لتعمم الطفل بعيدا عن ضغوطات الطبقات اإلجتماعية والجنس والقبيمة. -
 متحف الطفل يساعد اآلباء في توجيو طاقات أبنائيم وتنميتيا. -
لتسميو لمطفل من خالل التنوع في المعروضات متحف الطفل يعمل عمي تحقيق المتعة وا -

 واألساليب بما يخمث لدى الطفل انطباعاتو التي تمكنو من مواصمة التعمم.
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 أنواع متاحف األطفال :

 -( متاحف األطفال إلي:1001،110(، محمد السيد حالوه)31-6993،39قسم كل من وفاء الصديق)

 -تتمثل في :ا ومستقمة والتي متاحف أطفال متخصصة تمامً 

 متحف بروكمين لؤلطفال بنيويورك            -
 متحف إنديانابوليس في في الواليات المتحدة االمريكية  -
 متحف كراكاكس لؤلطفال بفنزويال -
 متحف بوسطن لؤلطفال  -
 ( متحف الطفل بالقاىرة )متحف سوزان مبارك(.1060ضافت )رحاب أحمد،وأ -

 -تتبع أحمد المتاحف الكبرى والتي تتمثل في :متاحف أطفال ذات إدارة ذاتية غير أنيا 

 متحف كارلس روى في ألمانيا الغربية  -
 متحف األطفال في متحف التاريخ بفرانكفورت  -
 متحف األطفال في ىولندا  -
 جناح األطفال في متحف إسرائيل  -

 -وىي متاحف تدريرىا إحدى اإلدرات التعميمية مثل :متاحف النظام المدرسي : 

 افان متحف بال باى -
 متحف األطفال القومي في اليند  -

 وىي التي تتبع مدرسة بعينيا وتوجد أمثمو عديده ليا بالواليات المتحدة األمريكية .المتاحف المدرسية : 

وىي التي أسسيا اأحد الخاصة مثمما في ألمانيا األتحادية والواليات المتحده األطفال الخاصة متاحف 
 ارك لؤلطفال متحف أميميا ب -االمريكية مثل:

 -والتي تتمثل في:المتاحف المتنقمة: 

 المتحف النوعي المتنقل. -
 المتحف الفني المتنقل . -
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 متحف العموم المتنقل. -
( تصنيف آخر لممتاحف األطفال وفقا لوظيفتيا من 11-11،ص1061وأضاف نضال سطوف) -

 -حيث طبيعة المعروضات التي تقدميا وىي:
تاريخ بمد أو منطقة ما مثل متحف تاريخ ديمينا لؤلطفال متاحف التاريخ وىي التي تعرض  -

 بنيويورك.
 .6919متاحف الفيزياء والعموم الطبيعية وخير مثال عمييا ىو متحف إنديانابوليس -
متاحف شاممة والتي تتميز بتقديم المعروضات لمختمف مجاالت الحياة مثل متحف األطفال  -

 . 6991القومي في إيوريكا
التي تختص بالمعروضات التي ترتبط بحقل الفيزياء والتطور العممي، التي متاحف األستكشاف و  -

 .1009تتيح فرصة اإلطالع والتجربة مثل متحف كول لؤلطفال بشيكاغو
متاحف الفن تيتم بمجال الفن بمختمف أنواعو)رسم،نحت،تصوير ضوئي( مثل متحف الفن  -

 .1066لؤلطفال بنيويورك
د)األلعاب،السيارات،الرياضة( كمتحف الدمي في متاحف متخصصة تختص بمجال عرض واح -

 .1009أسطنبول
 

  :متحف الطفل بالقاهرة

تم أفتتاح أول متحف  1060( أنو في عام 191-1069،192،سوالف أبو الفتح الحمراوى)ذكرت      
بالقاىرة وأشارت النشرة اإلخبارية لممتحف المصرى  من نوعو لؤلطفال ممحقا بالمتحف المصرى بالقاىرة.

أن فكرة إنشاء المتحف جاءت لربط الصغار بحضارتيم وتاريخيم، مما جعمو يصف المتحف بأنو  1009
يتكون المتحف من ست قاعات مقسمة إلي و  فريد من نوعو لكونو أول متحف لآلثار موجة لمطفل.

، ممك وعائمتوال، الكتابة، الحياة اليوميةمثل:)  ؛يةموضوعات رئيسية لؤلىم أركان الحضارة المصر 
تسعة عشر قطعة مصنوعة من ويضم المتحف   (.المعتقدات الدينية عند المصرى القديم والعالم اآلخر

مكعبات الميجو تصور األىرامات وأبو اليول والكاتب المصرى ووجو الممك توت عنخ آمون والتابوت 
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أثرية  اقطعً و  ث بمصر القديمة.قطعا أثرية توضح لمصغار حرفة النجارة في صناعة األثاو  وأدوات الزينة.
 أصمية تعبر عن األلعاب التي كان يمعبيا أطفال الفراعنو، ومنيا لعبة"السنت"الشييرة.

مساعدة األطفال المصريين إداره المتحف عمي  توفير ورشة عمل خاصة لؤلطفال، و  وحرصت     
تعريف الطفل األجنبي العالم، و ة حضارة أجدادىم بين بالد الزائرين لو عمي التعرف عمي ذواتيم ومكان

طيع الطفل يقدم المتحف خدمة لؤلطفال فاقدى البصر حيث يستو  بيذه الحضارة وثقافة المصرى القديم.
شكل تماثيل لمموك الفراعنة وأدوات الزينة واألىرامات وأبو اليول، واإلدراك  جمع"الميجو" لمتعرف عمى

 بالتجربة والمعايشةالحسي لؤلشياء 

 :التوصيات 

 ىتمام بتطوير متاحف األطفال لتواكب التحديات المعاصرة.اال -
 ىتمام بالدور التربوى الذى تمعبو متاحف األطفال.اال -
 إنشاء متحف متنقل لمطفل لمتغمب عمي المشكالت اإلقتصادية. -
 فاعمية المتاحف المتنقمة لتنمية الوعي الثقافي لمطفل. -
 وثقافية. ربط المتحف بالمدرسة بإعتباره وسيمة تربوية -
  التحديات التي تواجة متاحف األطفال. م بالعديد من الدراسات لمتعرف عمىالقيا -



 

 

 ،واقع متاحف األطفال في مصر(. 9102.)شيماء سيد محمود محمدعمى محمد المميجي، دعاء محمد عبد العمي، 
011: 051 (،0)0يونيو،  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

 مجمة بحوث ودراسات الطفولة

Journal of Childhood Researches and studies 

 

160 

 المراجع

 أواًل: المراجع العربية:
( : تصور مقترح لمتحف متنقل يستقرئ بعض جوانب تقدم الحياة الفرعونية لتحقيق 1060رحاب أحمد شرقاوى أحمد )

ميارات القرن الحادي والعشرين ، رسالة دكتوراه كمية رياض األطفال ، التنمية الشاممة لطفل الروضة في إطار 
 جامعة األسكندرية .
 ( :التربية المكتبية والمتحفية لطفل الروضة ،عالم الكتب ،القاىرة .1005سامية موسي ،أمل خمف )

ألطفال األمريكية ( : تصور مقترح لمتحف الطفل المصرى في ضوء بعض متاحف ا1069سوالف ابو الفتح الحمراوى )
 ،مجمة الطفولة والتربية ،العدد الرابع والعشرون ،المجمد السابع ،جامعة االسكندرية ،كمية رياض االطفال.

 ،المجمس العربي لمطفولة والتنمية.1،ع1(:التربية المتحفية وثقافة الطفل العربي،مجمة الطفولة والتنمية،مج1001عبمة حنفي)
 ح لمتربية المتحفية كمدخل لمتذوق الفني لمطفل،رسالة ماجستير،كمية التربية الفنية،جامعة حموان.(:برنامج مقتر 699دياب) عبير

( :دور التربية المتحفية في تبسيط بعض المفاىيم الجيولوجية لطفل الروضة ،رسالة ماجستير ،كمية 1009عزيزة الورداني )
 رياض األطفال ،جامعة األسكندرية. 

 .1001ف الطفل بين المكتبة والمتحف ،المكتب الجامعي الحديث ،اإلسكندرية ،محمد السيد حالوة ،تثقي
 . 31،ع35(:تطور تصميم متاحف األطفال ألداء دورىا التعميمي،مجمة جامعة البعث،مج1061نضال سطوف)

نوان المتاحف ( :تعميم األطفال في المتاحف ،دراسة مقدمة لمؤتمر األيكو الدولي بع6992نياد الشبار ومجاىد المحيسن )
 والحضارة والتنمية ،عمان ،األردن.

 (.متاحف األطفال مصر. دار الشروق ،القاىرة .6993وفاء الصديق )
 ( . تراثنا بين الماضي والحاضر والمستقبل .مطابع المجمس األعمي لآلثار ،القاىرة.1003وفاء الصديق )
 التربية المتحفية ..... لماذا ؟ ، المجمس االعمي لآلثار ، ( :تراثنا بين الماضى والحاضر والمستقبل1002وفاء الصديق )

 وزارة الثقافة ،القاىرة.
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