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 ملخص البحث:

ىدؼ ىذا البحث إلى تنمية ميارات الحس المغكم لدل أطفاؿ الركضة ،مف خالؿ استخداـ البرنامج
المقترح في المغة اإليقاعية .كتـ اتباع المنيج الكصفي ،ككذلؾ المنيج شبو التجريبي القائـ عمي تصميـ (
قبمي-بعدم) لمجمكعتيف ( تجريبية – ضابطة) ،درست المجمكعة التجريبية البرنامج المقترح في المغة
اإليقاعية ،بينما درست المجمكعة الضابطة بالطريقة التقميدية ،كتككنت مجمكعة البحث مف( )66طفالن تـ
ائيا مف ركضة أطفاؿ مدرسة الشيشيني االبتدائية ،إدارة بيال التعميمية بكاقع ( )36طفالن
اختيارىـ عشك ن

كطفمةن لممجمكعة التجريبية ،ك( )36طفالن كطفمةن لممجمكعة الضابطة ،كلتحقيؽ أىداؼ البحث ،قامت
الباحثة بإعداد أدكات البحث(إعداد قائمة بميارات الحس المغكم لدل أطفاؿ الركضة -إعداد البرنامج
المقترح في المغة اإليقاعية لتنمية ميارات الحس المغكم لدل أطفاؿ الركضة -إعداد دليؿ المعممة؛
لتطبيؽ البرنامج المقترح في المغة اإليقاعية لتنمية ميارات الحس المغكم لدل أطفاؿ الركضة -إعداد
الباحثة اختبار الحس المغكم؛ لقياس ميارات الحس المغكم لدل أطفاؿ الركضة -اختيار مجمكعة البحث
مف أطفاؿ الركضة ،كتقسيميما إلى مجمكعتيف ،إحداىما تجريبية كاألخرل ضابطة -تطبيؽ اختبار
قبميا ،ثـ تطبيؽ البرنامج المقترح في
ميارات الحس المغكم عمى المجمكعتيف الضابطة كالتجريبية تطبيقان ن
المغة اإليقاعية ألطفاؿ المجمكعة التجريبية ،ثـ تطبيؽ اختبار ميارات الحس المغكم عمى المجمكعتيف

بعديا -بعد االنتياء مف التجربة تـ إجراء المعالجة اإلحصائية لدرجات
التجريبية كالضابطة تطبيقنا
ن
التطبيقيف القبمي كالبعدم ،كتـ التكصؿ إلى عدد مف النتائج ،مف أىميا :ثبكت أثر استخداـ برنامج في

عددا مف
المغة اإليقاعية لتنمية ميارات الحس المغكم لدل أطفاؿ الركضة  ،كقدـ البحث في النياية ن
التكصيات كالمقترحات في ضكء النتائج التي تـ التكصؿ إلييا.
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A program in rhythmic language to develop
language skills among kindergarten children
Asmaa Abdel-Halim Ismail Abdel-Muttalib
Abstract:

The aim of this research is to develop the language skills of kindergarten
.children, by using the proposed program in the rhythmic language
The descriptive approach was followed, as well as the semi-experimental
approach based on (tribal-dimensional) design of two groups (experimental control). The experimental group studied the proposed program in rhythmic
language, while the control group studied in the traditional way, and the
research group consisted of (60) children chosen Randomly from the
kindergarten of El Shishiny Primary School, Bella Educational Administration, by
(30) boys and girls for the experimental group, and (30) boys and girls for the
control group, and to achieve the research objectives, the researcher prepared
:the research tools, as follows
.Preparing a list of language skills for kindergarten children
Preparing the proposed program in the rhythmic language to develop language
.skills among kindergarten children
Preparing a teacher’s guide to implement the proposed program in rhythmic
.language to develop language skills among kindergarten children
The researcher prepared the linguistic sense test to measure the linguistic skills
.of kindergarten children
Selecting the research group from the kindergarten children, and dividing them
.into two groups, one experimental and the other control
Applying the linguistic skills test to the control and experimental groups before
applying the proposed program in the rhythmic language for the experimental
group children, then applying the linguistic skills test to the experimental and
.controlling groups after the application
After completing the experiment, the statistical treatment of the pre and post
application scores was performed, and a number of results were reached, the
:most important of which are
The effect of using a program in rhythmic language to develop language
.sensitivity skills in kindergarten children has been demonstrated
Finally, the research presented a number of recommendations and proposals in
.light of the results reached
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 مقدمة:
المغة اإليقاعية ىي الكالـ الجميؿ المنغـ الذل يحدث في نفكس األطفاؿ متعة فنية،
ألغاز مسجكعة أك قصص مقفاة ،كيقصد بو التأثير في نفكس
نثر أـ نا
شعر أـ َا
سكاء أكاف َا

األطفاؿ كيجعميـ يحمقكف بخياليـ كيقدمكف أنماطَا متشابية.

كيعد الحس المغكم مف أىـ أدكات المغة اإليقاعية التي تسيـ في مساعدة طفؿ الركضة
عمى اكتساب ألفاظ كجمؿ كعبارات ،كادراكو لمصفات الجمالية في األعماؿ األدبية (النشيد،
األغنية ،القصة المقفاة ،األلغاز المسجكعة)؛ ليستخدميا في حديثو كمف ثـ ترتقي لغتو
كيسمك تعبيره كينمك حسو المغكم.
 اإلحساس بالمشكلة:
كمممكسا في ميارات الحس المغكم لدل
اضحا
تبيف لدل الباحثة أف ىناؾ ضعفنا ك ن
ن

أطفاؿ الركضة ،كيبدك ذلؾ في عجزىـ عف إكماؿ نشيد أك أغنية بكممة أك كممات ناقصة،
كترديد أغنية أك نشيد ببيجة كسركر ،كالقاء النشيد إلقاء يبرز مكسيقاه ،كطربيـ كاىتزازىـ
عند سماع قصة مسجكعةأك لغز مسجكع  ،كاتماـ

جممة أك عبارة بقافية مناسبة،

كمحاكاتيـ ألنماط لغكية مسجكعة ،كتكليدىـ لجمؿ مسجكعة.
كقد تأكد ىذا الضعؼ لدل الباحثة بعد اجراء دراسة استطالعية استيدفت تحديد
مستكيات عينة مف أطفاؿ الركضة ( )56طفالن كطفمة مف ركضة الشييدل الخاصة بمدينة
اختبار لقياس خمس ميارات
ًّا
المحمة الكبرل التابعة لمحافظة الغربية  ،كطبقت الباحثة
لمحس المغكم ،كقد جاءت النتائج عمى النحك التالي:
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جدول ()1
مستويات أطفال الروضة في مهارات الحس المغوي وفقا لنتائج البحث االستطالعية:
المتوسط
المهــــــــــــــــــــــــارة
1

النسبة
المئوية

1

%33

إكماؿ نشيد أك أغنية بكممة أك كممات ناقصة.

2

ترديد أغنية أك نشيد ببيجة كسركر.

6996

%32

3

إلقاء النشيد إلقاء يبرز مكسيقاه.

699

%2925

4

طرب الطفؿ كاىت اززه عند سماع قصة مسجكعة.

6.86

%6928

5

طرب الطفؿ كاىت اززه عند سماع لغز مسجكع.

6.8

%6.26

6

إتماـ جممة أك عبارة بقافية مناسبة.

6996

%32

7

محاكاة الطفؿ ألنماط لغكية مسجكعة.

6.8

%6.26

8

تكليد الطفؿ لجمؿ مسجكعة.

699

%2925

كيتضح مف الجدكؿ السابؽ أف ىناؾ ضعفا في الميارات الخمس لمحس المغكم،
اضحا
نا
فمستكل األطفاؿ لـ يبمغ ( )% 56في تمؾ الميارات ،كىذه النسبة تعكس
قصكر ك ن
في أداء أطفاؿ الركضة في ميارات الحس المغكم.

كأشارت العديد مف الدراسات إلى أىمية تنمية ميارات الحس المغكم مف خالؿ
استراتيجيات كأساليب كأنشطة تساعد المتعمـ عمى إدراؾ أىمية لفظ معيف في البيت،
كاإلحساس بقيمة الكممات التعبيرية في النص ،كتحديد داللة األلفاظ كمعانييا كايحاءاتيا،
كتعقب المفظ في عالقاتو السياقية مع غيره مف األلفاظ ،كاستخراج الصكر الجمالية
المتضمنة في القصيدة ،كربط الصكرة األدبية بالسياؽ الكاردة فيو ،كبياف قيمة الصكرة
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البالغية كمدل تكفيقيا ،نذكر منيا دراسة  :نعمة العزاكم ( )2666كدراسة فييـ مصطفى
( )2661كدراسة نزار المبدل ( ) 2661كدراسة حسف عبد الفتاح (  ) 2663كدراسة
األحمد (  )2666كدراسة سيير عبد الفتاح (  )2668كدراسة أـ ىاشـ العمدة ( )2616
كدراسة نيممي العطار ،كشريؼ خميس ( )2611كدراسة فاضؿ الكعبي (  )2612كدراسة
سميح أبكمغمى ( .)2612
كما أكدت العديد مف الدراسات عمى تأثير اإليقاع فى تعمـ أساليب المغة كمنيا دراسة
فاطمة أبك اليزيد(  ،)2663كدراسة إيماف خميؿ(  )2663كدراسة رشدم أحمد طعيمة
( )2664كدراسة إبراىيـ الزىيرم ( )2668كدراسة أمير قاسـ()2668كدراسة محمكد
الضبع ( )2669كدراسة معاطي نصر(  ،.)2617كغيرىا مف الدراسات.
كمف خالؿ استقصاء الدراسات التي تناكلت تنمية ميارات الحس المغكم لدل أطفاؿ
الركضة ال تكجد دراسة  -في حدكد عمـ الباحثة – ركزت عمى استخداـ استخداـ برنامج
في المغة اإليقاعية لتنمية ميارات الحس المغكم لدل أطفاؿ الركضة  ،مما يبرز الحاجة
إلى البحث الحالية.
 مشكلة البحث:
تتحدد مشكمة البحث الحالية في ضعؼ ميارات أطفاؿ الركضة في ميارات الحس
المغكم ،كيمكف تحديد مشكمة البحث في التساؤالت التالية:
 .1ما ميارات الحس المغكم الالزمة ألطفاؿ الركضة؟
 .2ما مدل تكافر ميارات الحس المغكم لدم أطفاؿ الركضة ؟
 .3ما مكاصفات البرنامج المقترح القائـ عمى المغة اإليقاعية؛ لتنمية ميارات الحس المغكم لدل
أطفاؿ الركضة؟
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 .4ما أثر البرنامج المقترح القائـ عمى المغة اإليقاعية؛ لتنمية ميارات الحس المغكم لدل أطفاؿ
الركضة؟
 فروض البحث:
-1تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ( )6,65بيف متكسطي درجات أطفاؿ
المجمكعتيف التجريبية كالضابطة فى التطبيؽ البعدم لصالح المجمكعة التجريبية الختبار ميارات
الحس المغكم.
 -2تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ( )6,65بيف متكسطي درجات أطفاؿ
المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في اختبار ميارات الحس المغكم لدل أطفاؿ الركضة لصالح
المجمكعة التجريبية في الدرجة الكمية لكؿ ميارة مف ميارات الحس المغكم.
تأثير مقبكال في تنمية ميارات الحس المغكم.
-3يؤثر البرنامج المقترح القائـ عمي المغة اإليقاعية نا
 مصطمحات البحث:

المغة اإليقاعية :يقصد بيا إجرائيا في ىذه البحث ،ما يقكـ بو أطفاؿ الركضة مف ممارسات
عمميا بطريقة منتظمة ،كمخططة مف خالؿ
استخداما
تطبيقية لغكية ،يستخدمكف فييا المغة
ن
ن
األغاني كاألناشيد كبعض األشعار كاأللغاز كالقصص المسجكعة ،كتحت إشراؼ معممة الركضة
في جماعات ،بيدؼ تنمية ميارات الحس المغكم.
الحس المغوي :كيقصد بو إجرائيا في ىذه البحث ،مستكل مف مستكيات األداء المغكم الذم يحققو
أطفاؿ الركضة باستخداـ ميارات الحس المغكم ( مكضكع التطبيؽ) ،كيتـ قياسيا بالدرجة التي
حصؿ عمييا أطفاؿ الركضة في اختبار ميارات الحس المغكم.
 حدود البحث:
يمتزـ البحث بالحدكد التالية:
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-1مجمكعة مف أطفاؿ الركضة؛ كىي مرحمة تؤىميـ لممرحمة االبتدائية التي تتطمب معرفة بيذه
الميارات ،كما أف ىذه المرحمة بداية مرحمة تعمـ المغة العربية التى تتسـ بنضج بعض ميارات الحس
المغكم ككثير مف السمات العقمية كالنفسية األخرل.
 -2بعض ميارات الحس المغكم التي تحظى باتفاؽ السادة المحكميف بنسبة تزيد عف ()%86
-3تـ التطبيؽ بركضة (الشييدل التابعة إلدارة المحمة الكبرل بمحافظة الغربية ) لمدة فصؿ دراسي كامؿ
(.)2626 – 2619
 أدوات البحث وموادها:
 قائمة بميارات الحس المغكم لدل أطفاؿ الركضة (.مف إعداد الباحثة ).
 اختبار ميارات الحس المغكم لدل أطفاؿ الركضة (.مف إعداد الباحثة ).
 برنامج قائـ عمى المغة اإليقاعية لتنمية ميارات الحس المغكم لدل أطفاؿ الركضة (إعداد
الباحثة).
 منهجا البحث:
سكؼ تستخدـ الباحثة المنيجيف التالييف:
 المنهج الوصفي :في كصؼ مستكيات أطفاؿ الركضة في ميارات الحس المغكم كتحديد نكاحي
القكة كالضعؼ في أدائيـ المغكم.
 المنهج شبه التجريبي :لتعرؼ مدل فاعمية استخداـ برنامج في المغة اإليقاعية؛ في تنمية
ميارات الحس المغكم المناسبة ألطفاؿ الركضة ،كذلؾ باختبار أطفاؿ الركضة في ميارات
قبميا كبعديان؛ لقياس أثر المتغير المستقؿ (برنامج في المغة اإليقاعية) في
الكتابة اإلقناعية ن
المتغير التابع (ميارات الحس المغكم ألطفاؿ الركضة) كحساب الفركؽ اإلحصائية ،كدالالتيا
بيف نتائج تطبيؽ االختباريف.
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 إجراءات البحث:

لإلجابة عف أسئمة البحث ،كالتحقؽ مف صحة فركضيا ،ستقكـ الباحثة باإلجراءات التالية:
أوالً :لإلجابة عن السؤال األول :ما مهارات الحس المغوي الالزمة ألطفال الروضة؟
اتبعت الباحثة اآلتي:
-1استقراء الدراسات ،كالبحكث السابقة ،كالكتابات؛ لتحديد ميارات الحس المغكم.
-2تصميـ صكرة مبدئية لقائمة ميارات الحس المغكم الالزمة ألطفاؿ الركضة.
-3عرض القائمة عمى مجمكعة مف المحكميف ،كالخبراء ،كالمتخصصيف في المناىج كطرؽ التدريس؛
لمكصكؿ إلى القائمة النيائية في ضكء االقتراحات الخاصة بالمحكميف سكاء بالحذؼ ،أـ باإلضافة ،أـ
التعديؿ.
-4كضع القائمة في صكرتيا النيائية6
ثانياً :لإلجابة عن السؤال الثاني :ما مدى توافر مهارات الحس المغوي لدي أطفال الروضة ؟
اتبعت الباحثة اآلتي :
-1إعداد اختبار لقياس مدل تكافر ميارات الحس المغكم لدم أطفاؿ الركضة ،كعرضو عمى المحكميف؛
لتعرؼ مدل صالحيتو.
قبميا عمى كؿ مف طالب المجمكعتيف الضابطة كالتجريبية.
-2تطبيؽ االختبار تطبيقنا ن
-3التكصؿ لمنتائج لمعرفة مدل تكافر ىذه الميارات لدل ىؤالء األطفاؿ.

ثالثًا :لإلجابة عن السؤال الثالث:ما مواصفات البرنامج المقترح القائم عمى المغة اإليقاعية ؛ لتنمية
مهارات الحس المغوي لدى أطفال الروضة؟
اتبعت الباحثة اآلتي :
 -1استقراء الدراسات السابقة ،كالبحكث ،كالكتابات التي تناكلت استراتيجيات التعميـ كالتعمـ ،كممارستيا.
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-2بناء البرنامج المقترح القائـ عمى المغة اإليقاعية ،كتحديد مككناتو (األىداؼ ،طريقة التدريس ،الكسائؿ
التعميمية ،التقكيـ).
-3إعداد دليؿ المعممة؛ لتنفيذ البرنامج المقترح القائـ عمى المغة اإليقاعية في ضكء ما تـ مراجعتو مف
دراسات ،كبحكث سابقة.
-4عرض البرنامج كالدليؿ عمى مجمكعة المحكميف؛ لمتأكد مف مدل صالحيتو ،كتعديمو في ضكء
مقترحاتيـ6
-5التكصؿ إلى الصكرة النيائية لمبرنامج ،كالدليؿ.
ابعا :لإلجابة عن السؤال الرابع :
رً

ما أثر البرنامج المقترح القائم عمى المغة اإليقاعية ؛ لتنمية مهارات الحس المغوي لدى أطفال

الروضة؟
اتبعت الباحثة اآلتي :
-1تطبيؽ البرنامج المقترح القائـ عمى المغة اإليقاعية؛ لتنمية ميارات الحس المغكم عمى مجمكعة
البحث خالؿ الفصؿ الدراسي األكؿ مف العاـ ( )2626-2619بعد اتخاذ كؿ اإلجراءات ك التنظيمات
اإلدارية كالفنية ،كتحديد التصميـ التجريبي.
-2التطبيؽ لممجمكعة التجريبية ؛ بيدؼ تنمية الميارات قيد البحث ،عمى أف يتخمؿ التنمية قياسات
تككينية ؛ لمكقكؼ عمى مدل تقدـ األطفاؿ  ،كفى نياية التطبيؽ يككف التقكيـ النيائي ؛لمعرفة مدل تنمية
الميارات6
-3رصد النتائج ،كتفسيرىا ،كتحميميا ،كتعميميا .
 أهمية البحث:
 المعممات:
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 تزكيدىف بنماذج لتطبيقات فى المغة اإليقاعية التى تمكنيف مف تعرؼ عمى ميارات الحسالمغكم ألطفاؿ الركضة.
 تساعدىف فى مكاجية المشكالت التى يعاني منيا األطفاؿ مع مراعاة الفركؽ الفردية بينيـ. تبصيرىف بمستكيات األطفاؿ فى ميارات الحس المغكم. تقدـ كسيمة ميمة لتنمية ميارات الحس المغكم لدل أطفاؿ الركضة مف خالؿ المغة اإليقاعيةباعتبارىا مرشدة لتنمية الحس المغكم.


األطفال:

 تساعد األطفاؿ عمى امتالؾ الكسائؿ التي تمكنيـ مف تعرؼ عمى المفردات الجديدة كفيـ معانيالجمؿ كالتعبير دكف اضطراب أك خكؼ.
 تنمية ميارات األطفاؿ في إنتاج المغة. تنمية قدرات األطفاؿ في امتالؾ األساليب العربية الصحيحة. تزكيدىـ بميارات الحس المغكم. مصممي المناهج ومطوريها:
 يزكد مصممي كمطكرم مناىج رياض األطفاؿ بأنماط المغة اإليقاعية المناسبة ألطفاؿ الركضةالتى يمكف في ضكئيا اختيار كتصميـ كتطكير المناىج كالبرامج التعميمية المناسبة ليـ مع
مراعاة الفركؽ الفردية بيف األطفاؿ التى تنمى الحس المغكم.
 تحث مصممي المناىج عمى ضركرة تضميف كسائؿ كأنشطة تعميمية إلثراء المحتكل بما ينمىالحس المغكم لدل األطفاؿ.
 يمفت أنظار مصممي المناىج كمطكرييا بضركرة االىتماـ بتنمية الحس المغكم . الجانب النظرى لمبحث:
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كيتضمف أربعة محاكر يمكف تكضيحيا عمى النحك التالى:
المحور األول :المغة اإليقاعية:
يتككف مفيكـ المغة اإليقاعية مف شقيف ىما ( المغة – اإليقاع ) فالمغة مجمكعة مف االشارات كالرمكز
التي تمثؿ المعاني المختمفة كاألفكار المختمفة كتعتمد عمي الفيـ كاإلدراؾ كالترتيب لمكممات كالجمؿ(.
نبيؿ الجردم ، )45،2612،كاإليقاع ىك الكجو الخاص بحركة المكسيقي المتعاقبة خالؿ الزمف أم أنو
النظاـ الكزني لألنغاـ في حركاتيا في المكسيقي ،كىك صكره تتكرر في ضربو أك ضربات متتالية
مكسيقيا بشكؿ صاعد اك نازؿ( .غنيـ كماؿ .) 96،2617،
ن

كيرم مصطفى جكزك( ) 56،2664أف المغة اإليقاعية ظاىرة صكتية تكجد عمى مسافات زمنية

متساكية كاكثار التناسب كالتكازف كاالزدكاج كالسجع كالتناسب بيف الجمؿ المتتابعة؛ لحيف تصبح متساكية
في الطكؿ كالقصر كتكافؽ الجمؿ في عدد الفاظيا كعدد حركفيا ،كتحقيؽ التشابو بيف المقاطع.
كما يعرفيا عمكم الياشمي( )73،2664بأنيا استخداـ المكسيقي في حؿ مشاكؿ تعمـ القراءة
باستخداـ التعميـ اإليقاعي كاأللعاب المكسيقية كتحسيف الكضع النفسي كاإلقباؿ عمى المدرسة بممارسة
اإليقاع بركح مبتيجة كمؿء الفراغ كتكعيو النشء بككف اإليقاع صنعة تحفز عمى اإلبداع.
كتعرؼ بأنيا جرس التفعيمة المسمكع أك المحسكس كالمختمؼ مف بحر إلى آخر كىك يأتي مف
كقفات متكررة أك مف عالمات االستفياـ أك التعجب أك الفاصمة أك جميع ما في القصيدة مف كالـ أك
حركات( .سممى الجيكسي)156،2665،
نغما
نغما
ن
صكتيا محببا إلى النفس كىك المختص بكؿ ما يحدث مكسيقى أك ن
كما أنيا كؿ ما يحدث ن
تتابعيا عند النظـ بكزف كاحد كقافية كاحدة(.ياسيف
في الكالـ ،بتناسؽ األصكات كاأللفاظ
ن
حافظ.)32،2613،
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كتعد المغة اإليقاعية كالتنغيـ المغكم مف أىـ الفنكف التي يستجيب ليا الطفؿ في فترة مبكرة مف
حياتو؛ ألنيا تساعد األطفاؿ عمى سرعة الحفظ ،كما تشجع النغمات اإليقاعية الطفؿ المتمعثـ في الكالـ
أثناء اإللقاء ،كيميؿ األطفاؿ إلى التنغيـ كاإليقاع كيمتمككف ميالن فطرنيا لذلؾ ،كقد أخذت المغة اإليقاعية
منيجيا حيف دخمت إلى كتب األطفاؿ بطريقة ىادفة كمفيدة كمكجية لنفع األطفاؿ لتحقيؽ الفكائد
طابعا
ن
ن

التربكية المرجكة ،كتنبع أىمية المغة اإليقاعية مف ككنيا مادة لغكية لقطع أدبية جميمة يحبيا األطفاؿ،
كيتحمسكف أللحانيا ،كينشدكنيا في أكقات فراغيـ ،كليكىـ ،كنشاطيـ ( .حامد القصبي)46،2611،
كمف خالؿ استعراض التعريفات السابقة لمغة اإليقاعية يمكف تعريؼ المغة اإليقاعية بأنيا  :ما يقكـ
عمميا بطريقة منتظمة،
استخداما
بو أطفاؿ الركضة مف ممارسات تطبيقية لغكية ،يستخدمكف فييا المغة
ن
ن

كمخططة مف خالؿ األغاني كاألناشيد كبعض األشعار كاأللغاز كالقصص المسجكعة ،تحت إشراؼ
معممة الركضة في جماعات ،بيدؼ تنمية ميارات الحس المغكم.
بعد أف عرضت الباحثة لمجكانب النظرية ليذا المحكر ؛ كما أتيح ليا مف كتابات نظرية ،كبحكث ،
كدراسات في مجاؿ األنشطة المغكية اإليقاعية ،فإف األمر يقتضى التركيز عمى بعض اإلجراءات التربكية
لممارسة المغة اإليقاعية ألطفاؿ الركضة؛ حتى يحدث اتساؽ بيف التنظير ،كالتطبيؽ ،فيستقيـ لمبحث
منيجو ،كمف تمؾ اإلجراءات ما يمي:
أ -كضع مجمكعة مف الحكافز ،كالتعزيزات ألطفاؿ الركضة ؛ لتشجيعيـ عمي االشتراؾ في األنشطة
المغكية اإليقاعية.
ب -إتاحة الفرصة أماـ المعممة؛ الختيار النشاط المغكم اإليقاعي الذم يتفؽ ،كاتجاىاتيا ،كأال تمجأ
المدرسة إلى فرض النشاط عمى المعممة.
ج -تكفير الكقت الالزـ لممارسة النشاط المغكم اإليقاعي عف طريؽ تحديد أماكف النشاط ،كمزاكلتو.
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د -تكفير اإلمكانات المادية الالزمة  ،كاألدكات المناسبة لممارسة النشاط المغكم اإليقاعي عف طريؽ
االستعانة بالتبرعات  ،كمشاركة مجالس األمناء.
ق -أف يدخؿ إشراؼ المعممة عمى النشاط المغكم اإليقاعي ضمف تقكيـ المعممة عف طريؽ إدخاؿ بنكد
تشمؿ الكشؼ عف مدل مشاركتيا في ىذا النشاط في استمارة تقكيـ المعممة.
ك -إعداد أدلة مرشدة مف قبؿ التكجيو العاـ لرياض األطفاؿ؛ ليتـ تكزعيا عمى المعممات منذ بداية العاـ
الدراسي ،كتكضح كيفية تخطيط النشاط المغكم اإليقاعي ،كتنفيذه.
ز -متابعة ىذه األنشطة ،كتشجع المعممات عمى ممارسة األنشطة اإليقاعية ،كمحاكلة حؿ الصعكبات
التي تكاجييف.
مستمر  ،كشامالن  ،فتقكـ المعممة بمراجعة األنشطة التي تـ
نا
ح -تقكيـ النشاط المغكم اإليقاعي تقكيما
تنفيذىا خالؿ العاـ الدراسي؛ لضماف تحسينيا ،كادخاؿ التعديالت الالزمة عمييا.
 المحور الثانى :الحس المغوي-:
يرتبط مفيكـ الحس المغكم بمعنييف ىما :التذكؽ المغكم ،كالتذكؽ األدبي؛ فالتذكؽ المغكم ىك ممكة فطرية
كقكة إدراكية ليا اختصاص بإدراؾ لطائؼ الكالـ كمحاسنو الخفية ،أك ىك ممكة دقيقة تتككف لدل
األطفاؿ ،تيدييـ إلى خصائص المغة الذاتية كطاقتيا التعبيرية؛ فيستغمكف تمؾ الخصائص كيستثمركف
كمعبر عف مقاصدىـ مف غير زيادة أك نقصاف،
نا
ىذه الطاقات؛ ليجيء كالميـ مطابقان ألغراضيـ،
كتجنبيـ كضع المفظ في غير مكضعو( .شاكر عبد الحميد)36،2663،كالتذكؽ األدبي ىك النشاط

اإليجابي الذم يقكـ بو المتمقي استجابة لمتأثر بنكاحي الجماؿ الفني في نص ما بعد تركيز انتباىو إليو،
ككجدانيا عمى نحك يستطيع بو تقديره لو ،كالحكـ عميو ،كيتخذ ىذا النشاط أشكاالن بارزة
عقميا
ن
كتفاعمو معو ن

كمتنكعة مف السمكؾ ،كعمى أساسيا يمكف قياس القدرة التذكقية لدل الطالب مف ناحيتي الكـ كالمكضكع.
(رشدم طعيمة كمحمد مناع .)38،2661،
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ك تعرؼ نعمة العزاكم الحس المغكم ( )45،2666بأنو ممكة دقيقة تتككف لدل األطفاؿ ،تيدييـ إلى
خصائص المغة الذاتية ،كطاقاتيا التعبيرية ،فيستغمكف تمؾ الخصائص كيستثمركف تمؾ الطاقات؛ ليجيء
كمعبر عف مقاصدىـ ،مف غير زيادة أك نقصاف ،كتجنبيـ كضع المفظ في
َا
كالميـ مطابقَا ألغراضيـ
غير مكضعو.

كيعرفو معاطي نصر ( )2617بأنو استجابة كجدانية لغكية إزاء المثيرات المفظية اإليقاعية تعكس
إحساس الطفؿ بجماؿ المغة كركعتيا ،كاستمتاعو باألغاني كاألناشيد كمكسيقاىا ،كاعجابو بالجمؿ
المسجكعة ،كالعبارات المقفاة ،مع مشاركتو في إنتاج لغكم إيقاعي( .معاطي نصر)81،2617 ،
كمف خالؿ استعراض التعريفات السابقة لمحس المغكم يمكف تعريؼ الحس المغكم بأنيا  :مساعدة
طفؿ الركضة عمى اكتساب ألفاظ كجمؿ كعبارات ،كادراكو لمصفات الجمالية في األعماؿ األدبية
(النشيد ،األغنية ،القصة المقفاة ،األلغاز المسجكعة)؛ ليستخدميا في حديثو كمف ثـ ترتقي لغتو كيسمك
تعبيره كينمك حسو المغكم.
إيجابيا ،كاستجابة انفعالية لمنص األدبي؛ فيك
كيعد الحس المغكم خبرة تأممية جمالية ،كنشاطنا
ن

ممكة تقكـ عمى االستعداد الفطرم لتقدير األدب كالحكـ عميو تصقميا الخبرة ،كطكؿ قراءة األدب،
كناقدا
كمعايشة ركائعو كالتمرس بنصكصو ،كحيف تترسخ ىذه الممكة تجعؿ صاحبيا متذكقنا لألدب
ن

لنصكصو( .كليد الكندرل)63،2661،

كما أنو حاسة فنية ُييتدل بيا في تقدير الشعر كالمفاضمة بيف نصكصو ،كمف خاللو تُدرؾ نكاحي

الجماؿ في العمؿ ،كيتأتى مف خالؿ التمرس باألساليب األدبية كالمراف عمييا ككثرة االطالع؛ كذلؾ
لصقؿ المكىبة كارىاؼ الحس األدبي( .كائؿ جمعة )74 ،2663،
كتؤكد االتجاىات المعاصرة في تعميـ المغة العربية أف الحس المغكم في مستكياتو العميا ىك استجابة
المتمقي لمنص األدبي كتفاعمو معو بكؿ جكارحو ،كاإلقباؿ عمى إدراؾ جمالياتو ،كالحكـ عمى فنياتو،
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كاالنغماس في تجربة المبدع (الشعكرية كالمفظية) ،بحيث يستطيع المتمقي تقدير النص األدبي كالحكـ
مكضكعيا ،كتظير ىذه االستجابة في صكرة سمككية يمكف قياسيا (.قطنة
حكما
عميو
ن
ن
مستريحي)94،2666،
كيضيؼ ماىر شعباف ( )45،2611بعدان آخر؛ لتفسير طبيعة الحس المغكم كىك أنو قدرة تجعؿ
مستمتعا بمكاطف الجماؿ في العمؿ األدبي كتعرؼ جكدة العمؿ كرداءتو ،كىك إحساس بما ىك
صاحبيا
ن

متناسؽ أك محكـ أك جميؿ ،كحاسة فنية يتمتع بيا أصحاب الفطرة السميمة تمكف مف تقدير الجماؿ
كاالستمتاع بو ثـ إصدار األحكاـ عميو.
كمف خالؿ استقصاء الدراسات كالبحكث قامت الباحثة بإعداد قائمة ميارات الحس المغكم المناسبة
لدل أطفاؿ الركضة؛ لتككف أساسا يتـ في ضكئيا بناء اختبار لقياس ىذه الميارات كالتي يمكف تنميتيا
مف خالؿ المغة اإليقاعية كىى كالتالى:
نشيدا يسمعو بكممة ناقصة.
 يكمؿ الطفؿ أغنية أك ن -يردد بعض الكممات المسجكعة.

 يحؿ الطفؿ بعض األلغاز المسجكعة. يردد الطفؿ بعض القصص المقفاة. يتنغـ الطفؿ بكممات ذات قافية مع مكسيقى. يكلد الطفؿ جمالَ أك تراكيب مسجكعة.طا لغكية مسجكعة.
 يحاكي الطفؿ أنما َ يصؼ الطفؿ بعض األشياء أك األشخاص بصفات ذات قافية كاحدة. يكمؿ الطفؿ جممة بكممة مقفاة. يميز الطفؿ بيف نغمات أغنية يسمعيا.543
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 يعبر الطفؿ بكممات تكحي باإلعجاب عند سماع أغنية أك نشيد مسجكع. المحور الثالث :المغة اإليقاعية ودورها في تنمية مهارات الحس المغوي-:
ٍ
ميـ مف محاكر التعميـ كمادة لثقافة الطفؿ ،تقع عمى عاتقيا
ال شؾ أف المغة اإليقاعية ،
كمحكر ٍّ
دكر فاعالن في بناء
مسئكلية اإلسياـ في تربية الطفؿ كبناء القيـ لديو؛ باعتبارىا أداة تربكية تكظؼ لتؤدم نا
النظاـ القيمي عند الطفؿ ،كبما يحقؽ ترشيد سمككو كدفعو لمسير في الدرب الصحيح ،لذلؾ ال بد مف

تنقية تمؾ المغة مف كؿ ما يسيء إلى الفضائؿ كتكجيو قدراتيا لإلسياـ في خدمة الجماؿ الحقيقي كالقيـ
نظر لسرعة تأثر األطفاؿ بالمكاقؼ التي تشدىـ كاألحداث التي تثير اىتماميـ،
التربكية الصحيحة ،نا
فينفعمكف كيتفاعمكف معيا ،كىـ أكثر استجابة لمتأثر لإليقاع المغكم في تنشئتيـ؛ حيث يستطيع ىذا

اإليقاع أف يكضح ليـ الطريؽ نحك األجمؿ كاألفضؿ ،كيستطيع أف يككف عندىـ احتراـ التقاليد كالقيـ
اإلنسانية بركح عالية (.أحمد زلط)78،2669،
اجتماعيا؛ فينمي عندىـ حب النظاـ
دينيا ك
نا
دكر
كما يؤدم اإليقاع المغكم نا
ن
متميز في تربية األطفاؿ ن

الذم يعد أحد الجكانب الميمة في التنشئة االجتماعية ،كما أنو ينمي الخمؽ الحسف لدييـ مف خالؿ
تمقينيـ القيـ الجميمة كتكرار استماعيـ لو ،كىذا في مجممو يصقؿ أركاحيـ كينمي فطرتيـ التي فطرىـ
اهلل تعالى عمييا ،باإلضافة إلى النمك المغكم الذم يقدمو ليـ مف خالؿ الكممات كالعبارات العربية
الفصيحة التي تمتصؽ بأذىانيـ ،مف خالؿ تكرارىا  ،كبالتالي تستقيـ ألسنتيـ كتنمك مفرداتيـ المغكية
كأساليبيـ التعبيرية الجميمة ( .محمد الشنطي)2613،32،
كنظ انر لطبيعة البحث في بناء برنامج في المغة اإليقاعية لتنمية ميارات الحس المغكم ألطفاؿ
الركضة؛ فقد اعتمدت الباحثة عمي أدكات مناسبة مستمدة مف مجاالت المغة اإليقاعية ىي :األناشيد
كاألغاني كاألشعار -األلغاز -القصة.
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ييدؼ تعميـ األناشيد كاألشعار إلى تكسيع خبرات التالميذ ،كتعميؽ فيميـ لحياة الناس كالمجتمع
ٍ
معاف جديدة لمحياة تساعدىـ عمى تحسيف ىذه الحياة
كالطبيعة مف حكليـ ،كمساعدتيـ عمى اشتقاؽ
كتعرفيـ بالقيـ الجمالية( .حسف عثماف)11 ،2665،
كتجميمياِّ ،
كيضيؼ محمد حسف( )2668،52أف مف أىداؼ تدريس األناشيد كاألغاني كاألشعار التربكية التغمب
عمى الخجؿ كالتردد لدل التالميذ الذيف يتييبكف النطؽ منفرديف ،كبعث السركر في نفكسيـ ،كتجديد
نشاطيـ مف خالؿ المحف العذب كالنغـ المطرب ،كتشبعيـ بالقيـ النبيمة كالمثؿ العميا ،كالمساعدة عمى
تجكيد النطؽ كاخراج الحركؼ مف مخارجيا ،كاثارة حماسيـ كتقكية شخصياتيـ ،كتنمية الكفايات المغكية
بصكرة محببة كمشكقة لدييـ ،كتزكدىـ بمغة صحيحة ترقي بأسمكبيـ ،كتعكدىـ عمى استعماؿ المغة
الفصحى.
مسجكعا لو تأثير في النفس؛ ليصبح ذا إيقاع مكسيقى
شعر
نثر أك َا
كتعرؼ األلغاز بأنيا :كالـ يصاغ َا
َ

جميؿ كمؤثر ،فيك كسيمة سيمة كممتعة؛ حيث يعتمد عمى االستخداـ المبتكر لممجاز ،كالتشبيو ،الخياؿ،
كيقكـ عمى الكصؼ الشعرل لكائف أك مفيكـ ،ثـ يستكشؼ الطفؿ المغز كتخميف الجكاب( .أحمد
صالح)28 ،2615،

تكتر معر َفيا قد ينتج عنو استثارة فكرية،
كاأللغاز عندما تطرح عمى أطفاؿ الركضة ،فإنيا تخمؽ َا

كغالبا ما يبدأ الطفؿ بحفظ األلغاز ،كيستخدميا لبدء التفاعؿ مع
كتزداد ىذه االستثارة مع صعكبة المغز،
َ

أقرانو كالكبار( .جكرج سكارلت ،صكفى نادك)156-152 ،2667،

كتعرؼ القصة بأنيا :فف أدبي رفيع ما تدكر في نطاؽ حدث أك عدد قميؿ مف األحداث التي تسمط
قكيا عمى ىدؼ معيف أك فكرة محددة أك شخصية كال تحمك مف خياؿ كليا مقكماتيا الخاصة
ضكءا ن
ن
كشخصيتيا الذاتية كقكاعدىا كأصكليا كمياراتيا الخاصة بيا(.مناؿ فكزم .)114 ،2668،
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كتيدؼ إلي تكظيؼ الحكاس لدل الطمبة كعمى كجو الخصكص( السمع كالبصر كالحركات لعضالت
الكجو) خالؿ عممية السرد ،بالتالي يسيؿ مفيكـ التعميـ كالتعمـ معان كايجاد ثكابت بيف ما سمعو كما
سيكتسبو ،كمف ثـ بقاء أثر التعميـ عف طريؽ المعمـ.
بعد أف تعرضت الباحثة لمجكانب النظرية ليذا المحكر ،كما أتيح لمباحثة مف كتابات نظرية،
كبحكث ،كدراسات في مجاؿ ميارات المغة العربية بصفة عامة كميارات الحس المغكم بصفة خاصة،
فإف األمر يقتضى التركيز عمى أكجو اإلفادة التطبيقية؛ حتى يحدث اتساؽ بيف التنظير كالتطبيؽ،
فيستقيـ لمدراسة منيجيا  ،كمف تمؾ التطبيقيات ما يمي:
أ -السعي إلى إكساب أطفاؿ الركضة الميارات المغكية الالزمة لالنطالؽ بيـ إلي الحس المغكم.
إتاحة الفرصة أماـ أطفاؿ الركضة لإلفادة مف األغاني كاألناشيد كاأللغاز كاألشعار كالقصص المسجكعة
في تنمية ميارات الحس المغكم.
ب -تييئة النشاط المغكم اإليقاعي ،كمجاالتو عمى النحك الذم يستثير دكافع أطفاؿ الركضة إلى التعمـ،
مما يمنحيـ القدرة عمى تقكيـ مدل تقدميـ نحك تحقيؽ األىداؼ المنشكدة.
ج -االقتناع بأف ميارات الحس المغكم يمكف تنميتيا لدل األطفاؿ كافة ،كاف تفاكتت مستكياتيـ في
اكتسابيا ،فممكة اإلحساس مكجكدة لدل كؿ فرد.
 المحور الرابع :خصائص نمو أطفال الروضة-:
تعتبر مرحمة رياض األطفاؿ كىي الست سنكات األكلى مف عمر الطفؿ مف أىـ المراحؿ التي يمر
فييا كذلؾ حسب الكثير مف الدراسات كاالبحاث؛ ألف ىذه المرحمة ليا الكثير مف التأثيرات عمى بناء
كتككيف شخصية الطفؿ.
كيمكف تمخيص خصائص ىذه األنكاع مف النمك عند الطفؿ في ىذه المرحمة مف خالؿ (كريماف بدير،
إميمى صادؽ( ،)37، 2666،ثناء الضبع)128،2667 ،
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-1خصائص النمو العقمي:

أ-يتغير إدراؾ الطفؿ لألشياء مف حكلو مف اإلدراؾ الكمي إلى اإلدراؾ الجزئي.
ٍ
ب-يككف سريع الممؿ كمحبان لمتغيير بسرعة؛ حيث ال يحب التركيز عمى مكضكٍع ك ٍ
طكيمة.
احد لفترٍة
ٍ
ٍ
ٍ
ممحكظ.
بشكؿ
اضح كيزيد حب االستطالع كالبحث عنده
ج-تزداد أسئمتو
بشكؿ ك ٍ

د-يزداد إدراكو لمفاىيـ الزماف ،كالمكاف ،كالكميات ،كيتأخر إدراكو لألكزاف قميالن.
ق-يدرؾ الطفؿ معنى الكميات كالجزئيات.
ك -يدرؾ الطفؿ الفركؽ الفردية مف حيث الناحية المغكية.
ز -تزداد قدرة الطفؿ عمى التخيؿ ،كالتذكر ،كالتفكير.
ح-يتسـ الطفؿ بالفضكؿ.
ط -يعتمد عمى حكاسو بشكؿ كبير؛ الكتساب الخبرات كالميارات ،لعدـ قدرتو عمى إدراؾ األشياء
المجردة.
م-يميؿ الطفؿ إلى حب تعمـ الكممات ،كفيـ معانييا ،كما يستمع لمقصص ،كاألناشيد ،كيرددىا.
-2خصائص النمو االجتماعي:
أ-تزداد حدة انفعاالتو كقكتيا ،كيككف كثير التقمب في ردكد أفعالو كانفعاالتو.
ب-يميز األدكار التي يقكـ بيا أفراد األسرة ،بحيث يميز بيف دكر األـ ،كاألب ،كاألخ ،كاألخت ،كيحاكؿ
تقميدىـ في أغمب األمكر.
يجيا
ج-يميز بيف التصرفات المقبكلة
اجتماعيا كبيف التصرفات غير المقبكلة ،كيككف ىذا التمييز تدر ن
ن

كليس مرةن كاحدةن ،كىذا يتكقؼ عمى الطريقة التي يعاممو بيا أىمو.
ٍ
أنانيا في بعض األحياف.
د -يحب السيطرة
بشكؿ أكبر مف السابؽ كيحب التحكـ كقد يككف ن
ق-يبدأ في تقمص الشخصيات.
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ك-يعتمد نمكه االجتماعي عمى أسمكب المعاممة التي يتمقاىا.
ز-تبدأ بكادر النمك االجتماعي عمى الطفؿ مف خالؿ إظياره لمقيادة ،كحب السيطرة ،كالكرـ ،كاألنانية.
ح-يرل الطفؿ العالـ مف منطمؽ ذاتي ،أم يتمركز العالـ حكؿ نفسو فقط .يبدأ الطفؿ بالمعب مع أطفاؿ
آخريف ،كيظير بدء تقبؿ العضكية في المجمكعات.
ط -يفرح الطفؿ لكجكد أطفاؿ مف حكلو .يفضؿ الطفؿ التقرب إلى الكبار ،كبشكؿ خاص المعممة.
-3خصائص النمو الجسمي:
أ-تزداد سرعة النمك الجسمي في ىذا العمر كتزداد قابمية الطفؿ لممرض.
ب-يزداد تمركز الطفؿ حكؿ نفسو (األنانية).
ج-تختمؼ سرعة النمك بيف األطفاؿ الذككر كاإلناث؛ حيث تككف أسرع عند اإلناث.
ٍ
ٍ
بشكؿ
د -يتأخر نمك العضالت قميالن كتزداد الحركة كالمعب كالنشاط
ممحكظ .تبقى عظاـ الرأس لينةن
بشكؿ ٍ
ٍ
سميـ.
قميالن ،كلكف قدرة الطفؿ عمى التحكـ كاالتزاف تزداد ،مما يساعد عمى نمك عظاـ الجسـ
ق -يعتمد عمى حكاسو في التعرؼ عمى األشياء كاستكشاؼ ما حكلو.
ٍ
بشكؿ أكضح مف
ك-يتميز بالقدرة البصرية القكية كطكؿ النظر مع رؤية األشياء ذات الحجـ الكبير
األشياء الصغيرة.
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
بشكؿ ٍ
صحيح.
بشكؿ
عالية ،مع التركيز في أداء ميامو
كبكفاءة
كبير
ز-يستخدـ اليديف
ٍ
-4خصائص النمو المغوي:
أ-زيادة المفردات المغكية التي يستخدميا الطفؿ.
ب-حب استطالعو كفضكلو ككثرة أسئمتو؛ حيث يككف متكسط طكؿ الجممة فى عامو الخامس خمس
كممات.
د-نزكع التعبير المفظي نحك الكضكح كدقة التعبير كتحسف النطؽ كزيادة .
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ق-التمركز حكؿ الذات.
ك-يغمب المحسكسات عمى لغة األطفاؿ.
ز-تقديـ المتحدث فى الجمؿ الخبرية.
ح-تكرار الكممات كالعبارات.

ط-اختالؼ كقصكر مفاىيـ األطفاؿ  ،كتراكيبيـ عما ىي عميو عند الكبار.
 خالصة نتائج التطبيق الميدانى:
توصل البحث الحالي إلى مجموعة من النتائج ،من أهمها مايمى :خامسآ :نتائج البحث:
جاءت النتائج لتؤكد عمى صدؽ الفركض التجريبية ،فال شؾ فى صدؽ كقكة المغة اإليقاعية فى
نمك ميارات الحس المغكم ،مف خالؿ مجاالت المغة اإليقاعية سكاء األناشيد كاألغاني كاألشعار ،أـ
األلغاز ،أـ القصة التى تناكلتيا إجراءات تطبيؽ المغة اإليقاعية ،كأصبح لطفؿ الركضة القدرة عمي تكممة
نشيدا يسمعو بكممة ناقصة ،كترديد بعض الكممات المسجكعة ،كحؿ بعض األلغاز المسجكعة،
أغنية أك ن
كترديد بعض القصص المقفاة ،كالتنغيـ بكممات ذات قافية مع مكسيقى ،كتكليد جمالَ أك تراكيب

مسجكعة ،كمحاكاة أنماطَا لغكية مسجكعة ،ككصؼ بعض األشياء أك األشخاص بصفات ذات قافية
كاحدة ،كتكممة جممة بكممة مقفاة ،كالتمييز بيف نغمات أغنية يسمعيا ،كالتعبير بكممات تكحي باإلعجاب
عند سماع أغنية أك نشيد مسجكع  ،كقد أكضحت المعالجة اإلحصائية لمدرجات القبمية كالبعدية الختبار
ميارات الحس المغكم النتائج اآلتية:
أظيرت النتائج أف البرنامج المقترح في المغة اإليقاعية لو أثر إيجابي في تنمية ميارات الحس
المغكم ،كلعؿ أثر البرنامج الذم ظير مف خالؿ كجكد فرؽ ذك داللة إحصائية عند مستكل ( )6.65بيف
متكسطي درجات المجمكعتيف (التجريبية كالضابطة) ،في التطبيؽ البعدم في كؿ مف :الدرجة الكمية
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الختبار ميارات الحس المغكم ،ككؿ ميارة عمى حدة لصالح المجمكعة التجريبية في التطبيقيف (القبمي
كالبعدم) لصالح التطبيؽ البعدم؛ كما ىك مكضح في الحدكؿ التالى:
جدكؿ ()1
نتائج أثر استخداـ برنامج في المغة اإليقاعية لتنمية ميارات الحس المغكم لدل أطفاؿ الركضة
القياس القبمي
ـ

المفاىيـ

االختبار ككل
1
2
3

يػػردد بعػػض الكمم ػػات
المسجكعة
يح ػ ػػؿ الطف ػ ػػؿ بع ػ ػػض
األلغاز المسجكعة
ي ػ ػػردد الطف ػ ػػؿ بع ػ ػػض
القصص المقفاة

لممجمكعة

مستكم
القياس البعدم لممجمكعة التجريبية

التجريبية
ـ

±ع

ـ

±ع

قيمة "ت"

مستكم
الفعالية

µ2

حجـ
التاثير

8.39

2.44

25.611

1.499

10.408

1.02

0.97

كبير

0.96

0.64

2.43

.572

7.937

0.86

0.79

كبير

1.04

0.79

2.535

.576

12.231

0.87

0.68

كبير

0.89

0.63

2.75

.441

8.859

1.10

0.84

كبير

يكمػ ػػؿ الطفػ ػػؿ أغني ػ ػػة
4

أك نش ػ ػ ػ ػ ػ ػػيد يس ػ ػ ػ ػ ػ ػػمعو

0.97

0.69

2.75

.441

6.715

1.05

0.73

كبير

بكممة ناقصة
يتػػنغـ الطفػػؿ بكممػػات
5

ذات قافيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة م ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػع

0.96

0.64

2.25

.887

8.472

0.75

0.61

كبير

مكسيقى في القياس
6
7
8

يكلػػد الطفػػؿ جمػ َػال أك
تراكيب مسجكعة
يحػاكي الطفػؿ أنماطَػا
لغكية مسجكعة
يصػػؼ الطفػػؿ بعػػض

0.86

0.71

2.5

.638

10.651

0.97

0.71

كبير

0.82

0.72

2.642

.487

13.316

1.08

0.80

كبير

0.50

0.41

2.428

.572

12.8

1.19

0.86

كبير
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األش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػياء أك
األش ػ ػػخاص بص ػ ػػفات
ذات قافية كاحدة
9
16

يكم ػ ػػؿ الطف ػ ػػؿ جمم ػ ػػة
بكممة مقفاة
يميػ ػ ػ ػػز الطفػ ػ ػ ػػؿ بػ ػ ػ ػػيف
نغمات أغنية يسمعيا

0.64

0.62

2.428

.572

15

1.09

0.85

كبير

0.75

0.65

2.892

.314

32.152

1.29

0.89

كبير

يعبػػر الطف ػػؿ بكمم ػػات
11

تكحي باإلعجاب عند
سػػماع أغنيػػة أك نشػػيد

0.97

0.69

2.75

.441

6.715

1.05

0.73

كبير

مسجكع

 توصيات البحث:
فى ضكء ماتـ التكصؿ إليو مف إجراءات كنتائج يكصى البحث بما يأتى:
 بالنسبة لألطفال:
 االىتماـ بتنمية ميارات الحس المغكم ،كبصفة عامة ألطفاؿ الركضة . تكظيؼ ىذه الميارات فى المكاد الدراسية جميعيا. بالنسبة لممعممات:
 ضركرة اىتماـ المعممات باألنشطة المغكية اإليقاعية التى تعمػؿ عمػى تنميػة ميػاراتالحس المغكم لدل أطفاؿ الركضة كتالميذ المرحمة االبتدائية.
 ض ػػركرة تكجي ػػو أطف ػػاؿ الركض ػػة إل ػػى تطبي ػػؽ ى ػػذه المي ػػارات ،كتكظيفي ػػا ف ػػى المػ ػكادالدراسية األخرل برياض األطفاؿ.
 تييئة المعممة المناخ المناسب؛ لتطبيؽ األنشػطة المغكيػة اإليقاعيػة التػى تعمػؿ عمػىتنمية ىذه الميارات.
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 بالنسبة لمموجهين:

 عقػػد دكرات تدريبيػػة لممعمم ػات بريػػاض األطفػػاؿ؛ لتع ػريفيـ بميػػارات الحػػس المغػػكم،كتدريبيـ عمى تنمية ىذه الميارات.
 تحديد ميارات الحس المغكم؛ حتى تعمؿ معممات رياض األطفاؿ عمى تنميتيا. االستفادة مف دليؿ لمعممات رياض األطفاؿ فػي ممارسػة األنشػطة المغكيػة اإليقاعيػةالتى تعمؿ عمى تنمية ىذه الميارات.
 مقترحات البحث:
-1بحث فاعمية استخداـ المغة اإليقاعية فى تنمية بعض ميارات الحس المغكم فى المراحؿ
التعميمية.
-2دراسة تقكيمية؛ الستخداـ المغة اإليقاعية فى تعميـ كتعمـ الميارات المغكية.
-3دراسة الصعكبات التى تكاجو المعممات عند استخداـ األنشطة المغكية اإليقاعية ،كسبؿ
مكاجية ىذه الصعكبات.
-4بحث فاعمية المغة اإليقاعية فى تنمية ميارات التفكير فى مراحؿ التعميـ المختمفة.
-5إعداد برنامج لتدريب معممات المغة العربية عمى ميارات الحس المغكم.
-6تنمية ميارات الحس المغكم لدل تالميذ المرحمة االبتدائية باستخداـ برامج كاستراتيجيات
حديثة.
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 مراجع البحث:

-1إبراىيـ الزىيرم ( :)2668خطة الستراتيجيات التعميـ كالتعمـ ،منشكرات ،مركز ضماف
الجكدة ،جامعة حمكاف.
-2أحمد رشدم صالح( :)2615فنكف األدب الشعبي ،ط ، 5دار الفكر؛ القاىرة .
-3أحمد زلط ( :)2669أدب الطفكلة ،أصكلو كمفاىيمو ،رؤل تراثية ،ط ،4الشركة العربية
لمنشر كالتكزيع ،القاىرة .
-4أـ ىاشـ العمدة(  :)2616لغة الطفؿ  ،دار الكتب العممية ،بيركت.
-5أمير قاسـ عبد اهلل ( :)2668نمك المغة عند الطفؿ المجمس العربى لمطفكلة كالتنمية
لعبة الطفؿ العربى فى عصر العكلمة القاىرة :دار العمكـ لمنشر
كالتكزيع .
-6ثناء الضبع ( : )2661تعمـ المفاىيـ المغكية كالدينية لدل الطفؿ  ،دار الفكر العربي،
القاىرة.
-7جكرج سكارلت ،صكفى نادك ( :)2667لعب األطفاؿ ،ترجمة محمد طالب سميماف،
دار الكتاب الجامعى  ،القاىرة.
-8حامد القصبي( :)2611التربية بالقصص  ،ط ، 3مطبعة النيؿ ،القاىرة.
-9حسف مال عثماف( :)2665الطفكلة في اإلسالـ ،دار المريخ ،الرياض .
-16رشدل أحمد طعيمة ( :)2664الميارات المغكية :مستكياتيا ،تدريسيا ،صعكباتيا،
دار الفكر العربى ،القاىرة.
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-11رشدم أحمد طعيمة كمحمد السيد مناع( :)2666تعميـ العربية كالديف بيف العمـ
كالفف ،دار الفكر العربي ،القاىرة.
-12سممى الخضراء الجيكسي( :)2665الشعر العربي المعاصر -تطكره كمستقبمو ،مجمة
عالـ الفكر ،المجمد  ،4العدد  ،2الككيت.
-13سميح أبك مغمى ( :)2612األساليب الحديثة لتدريس المغة العربية  ،دار البداية ،
عماف.
-14سيير عبد الفتاح ( :)2668المكسيقى كدكرىا فى تشكيؿ لغة الطفؿ العربي ،
المجمس العربي لمطفكلة كالتنمية  6لعبة الطفؿ العربى فى عصر
العكلمة القاىرة :دار العمكـ لمنشر كالتكزيع
-15عمكم الياشمي( :)2664جدلية السككف المتحرؾ ،مدخؿ إلى فمسفة بنية اإليقاع في
الشعر العربي ،مجمة البياف ،العدد  ،296الككيت.
-16غنيـ كماؿ أحمد ( : )2617عناصر اإليقاع الفني  ،مكتبة مدبكلي  ،القاىرة.
-17فاضؿ الكعبي ( :)2612كيؼ نق أر أدب األطفاؿ  ،الكراؽ لمنشر كالتكزيع  ،القاىرة.
-18فاطمة أبك اليزيد أحمد ( :)2663فاعمية قراءة القصة عمى األطفاؿ كركايتيا فى تنمية
المفردات المغكية لطفؿ الركضة رسالة ماجستير كمية التربية
جامعة عيف شمس.
-19فييـ مصطفى( :)2661ميارات القراءة ( قياس كتقكيـ) ،مكتبة الدار العربية لمكتاب،
القاىرة.
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-26قطنة أحمد مستريحي ( : )2666أثر برنامج تعميمي قائـ عمي استراتيجيات ما كراء
المعرفة في تنمية ميارات االستماع الناقد كالتذكؽ األدبي لدل
طمبة المرحمة األساسية العميا في األردف ،رسالة دكتكراه ،غير
منشكرة  ،كمية الدراسات التربكية العميا  ،جامعة عماف العربية
لمدراسات العميا .
-21ماىر شعباف عبد البارم (: )2611التذكؽ األدبي-طبيعتو-نظرياتو-مقكماتو-
معاييره-قياسو -دار الفكر ،الطبعة الثانية ،عماف.
-22محمد حسف بريغش( :)2668أدب األطفاؿ ،أىدافو كسماتو ،مؤسسة الرسالة لمطباعة
كالنشر كالتكزيع؛ دمشؽ.
-23محمد صالح الشنطي(:)2613

الطفؿ كأدب األطفاؿ ،ط ،3مكتب األنجمك

المصرية ،القاىرة.
-33محمكد الضبع ( :)2669أدب األطفاؿ بيف التراث كالمعمكماتية القاىرة :الدار
المصرية المبنانية.
-34مصطفى جكزك( ) 2664في التكازف المغكم :المعادؿ اإليقاعي كالمعنكم ،مجمة
الفكر العربي المعاصر ،العدد  ،69-68بيركت.
-35معاطى محمد نصر ( : )2617أنشطة كألعاب مبتكرة لطفؿ الركضة  .دمياط :
مكتبة نانسي .
-36مناؿ فكزم فركح( :)2668فعالية استراتيجية الخريطة الداللية في تنمية ميارات
بعض فنكف الكتابة اإلبداعية لدل طالب المرحمة الثانكية ،رسالة
553

عضو الجوعيت الذوليت للوعرفت ILA

الجوعيت الوصريت للقراءة والوعرفت

ماجستير( غير منشكرة) كمية الدراسات اإلنسانية  ،جامعة
األزىر.
-37نزار المبدل ( :)2661أدب الطفكلة  :كاقع تطمعات ،دار الكتاب الجامعي لمنشر
كالتكزيع ،العيف.
-38نعمة اؿ عزاكل ( :)2667العربية المعاصرة كالحس المغكم مجمة الذخائر العدد ()4
الجزائر.
-39نيممي العطار كشريؼ إبراىيـ خميس(:)2611األنشطة المكسيقية لطفؿ الركضة ،دار
المعرفة الجامعية ،اإلسكندرية.
-46كائؿ جمعة أحمد أحمد( :)2663برنامج مقترح لتنمية بعض المفاىيـ البالغية
كالتذكؽ األدبي لدل طالب كمية التربية ،رسالة ماجستير( غير
منشكرة) كمية التربية ،جامعة حمكاف.
-41كليد أحمد محمد مراد الكندرل ( : )2661فاعمية استخداـ استراتيجية التعمـ التعاكني
في تنمية التذكؽ األدبي لدل طالب المرحمة الثانكية العامة في
دكلة الككيت  ،رسالة ماجستير ( غير منشكرة ) معيد الدراسات
كالبحكث التربكية  ،جامعة القاىرة .
-42ياسيف طو حافظ( :)2613مكسيقي الشعر ،ط ،4دار الشؤكف الثقافية العامة ،بغداد.
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