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 الموسيقية لدى معممات  برنامج تدريبى مقترح لتنمية بعض المفاىيم والميارات
غير المتخصصات  رياض األطفال

أحمد سعيد عبد الخالق /د.م.أ-    ناصر فؤاد عمى غبيش       / د.أ
دعاء جمال محمد عياط /أ  -    حسن محمود اليجان/د.م.أ

 

  :المقدمة ومشكمة البحث
         الموسيقى ىى لغة الشعوب فيى عمم وفن وغذاء لمروح لمكبير والصغير فالطفل منذ شيوره 

 بأصوات همناغاتاألولى نجده يستجيب لمموسيقى الذى يسمعيا من خالل حركات جسمو العشوائية وأيضَا 
 0غير مفيومة فيو يستجيب لإليقاع والمحن وال سيما أطفال ما قبل المدرسة 

        ولمموسيقى دور كبير فى تنمية شخصية الطفل وذلك من خالل ممارستو لألنشطة الموسيقية 
المختمفة فى الروضة والتى تشاركو فييا معممة الروضة والتى قد تكون امتمكت الكثير المفاىيم والميارات 

 بإعداد المعممة موسيقيَا لتأىيميا اىتماماالموسيقية من خالل دراستيا بالجامعات المصرية والتى تيتم 
 0لمشاركة الطفل فى القيام باألنشطة الموسيقية المختمفة

        واألطفال يحبون الموسيقى ويتأثرون بيا كثيرَا فيم عند بداية أعمارىم يطمقون أصواتَا عشوائية 
خالية من الوزن المنظم ليعبروا عن فرحتيم أو دىشتيم وىذه األصوات تقابل الخطوط العشوائية فى 
رسوماتيم كما يميل األطفال إلى رفع أصواتيم عند الغناء لمفت النظر ويشعرون حينئذ بالفرح والغبطة 

ميما كانت ىذه األصوات وألن األطفال يميمون بطبيعتيم  لمتقميد نجدىم يحاولون تقميد كل صوت 
 ( 12 ،2007حنان عبد الحميد،)0يسمعونو

       وقد أكدت الدراسات والبحوث والمؤتمرات المحمية والعالمية عمى أن مرحمة الطفولة أىم المراحل فى 
مكانياتو ،كما تعتبرىذه  تربية وتثقيف الفرد ،لكى يعيش حاضره ومستقبمو بنجاح وفقَا لقدراتو واستعداداتو وا 

سيير عبد )0المرحمة ىى أساس البناء المعرفى والخمقى والوجدانى والعممى لمراحل التعميم التالية
 ( 1 ،2004الحميد،

       ومع تنامى المستجدات المستقبمية وانتشار العولمة من ناحية ومع تصمب شرايين مؤسسات 
المجتمع وضعف إستجابتيا لما حوليا من ناحية ،ومع تفاقم أزمة الطفولة العربية من ناحية ثالثة يصبح 
عادة فحص أىدافيا وتقويم آلياتيا  من المحتم مراجعة قناعتنا ومسمماتنا الخاصة بتنشئة وتثقيف أطفالنا وا 

لتصبح قادرة عمى تييئة وتحصين األجيال القادمة ثقافيَا حتى ال يذوبوا فى طوفان االغتراب 
 ( 213 ،2002عبد العظيم عبد السالم، )0والعولمة

       وتعد الموسيقى عنصرَا ىامَا فى تقاليد الطفولة المبكرة ، ومع ذلك فقد أصبح كثير من الممارسين 
العاممين مع األطفال الصغار أقل ثقة بشأن قدراتيم الموسيقية الذاتية فى السنوات األخيرة وفى بعض 

 ( 13 ،2006ليندا باوند وآخرون،ترجمة عال أحمد،)األحوال تراجع دور الموسيقى فى المناىج الدراسية 
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أن لمتربية الموسيقية دور فى إعداد معممة رياض  ( 37: 35 ،2007سعيد الدقميرى ،)      وقد ذكر 
األطفال وأن جامعات مصر تيتم إىتمامَا كبيرَا بالتربية الموسيقية وتدريسيا لألطفال ، وىى تندرج تحت بند 

المحور الثقافى ويجب أن ُتدرس من زاوية حاجات الطفل الفطرية ،وأن تبدأ معو منذ الصغر،فقد أوصى 
أن كل طفل يصبح ذا حاسة موسيقية غنية إذا استمع ( Suzuki  1987سوزوكى )المربى اليابانى 

باستمرار إلى موسيقى جيدة منذ ميالده ،كما أوضح أن ذلك يحتاج إلى معممة متفيمة لكل األسس 
 0التربوية والفنية والموسيقية المناسبة لذلك الطفل

      ومناىج إعداد معممات رياض األطفال لم تغفل دور التربية الموسيقية وال تخمو مطمقَا بل تحتوى 
بالضرورة عمى مقرر أو أكثر فى التربية الموسيقية ،بحيث تجمع بين إعداد المعممة واالىتمام بطفل 

سعاد عبد العزيز ، )الرياض فجمعت بين الدراسة التربوية المتعمقة والدراسة الموسيقية المتخصصة
2008، 19 ،20 )

دار حضانة ورياض  ( 3000)أن مصر تضم حوالى  ( 1990عصمت مطاوع ،)           وقد ذكر 
من األطفال لسن ما قبل المدرسة  (%8)من أطفال مصر يمثمون فقط  (4000)أطفال تستوعب حوالى 

منيم دون مستوى التأىيل التربوى والنفسى المطموب وبناءَا عمى ما انيى إليو  (%70)ترعاىم معممات 
من المعممات فى دور الحضانة ورياض  (%93)البحث الذى أجرتو كمية التربية جامعة طنطا من أن 
( 18، 2008سعاد عبد العزيز،)0األطفال فى مصر غير المؤىالت تربويَا لمينتين 

      كما أشارت بعض اإلحصائيات أن نسبة المعممات المتخصصات فى رياض األطفال بمغ عددىم 
%( 41)أى بنسبة (6074)وغير المتخصصات عددىم  (%59)بنسبة  (2000)عام  ( 8809)
( 21، 2007سعيد الدقميرى،)0

أن نسبة المعممات غير المتخصصات  ( 7 ،2004أميرة عباس،سيير عبد الحميد،)           وذكرت
من إجمالى عدد المعممات العامالت برياض  ( %49 ،4)برياض األطفال بمحافظة المنيا وصمت إلى 

 0(2004)األطفال عام 
فإجمالى المعممات ( 2012/2013)       وطبقَا إلحصاء مديرية التربية والتعميم بالمنيا لمعام الدراسى 

%( 58,64)بنسبة (1408)يبمغ عدد المعممات المتخصصات  (2180)برياض األطفال بمحافظة المنيا
فنسبة المعممات غير  (%42,35)بنسبة (772)أما المعممات غير المتخصصات فيبمغ عددىم 

 0المتخصصات تبمغ أكثر من ثمث إجمالى المعممات برياض األطفال بمحافظة المنيا
      والطفل يحتاج إلى ممارسة األنشطة الموسيقية ألنيا تساعده عمى التذكر والتركيز واإلنتباه من 

خالل معرفتو لمعالمات اإليقاعية واإلحساس بالوحدة الموسيقية والتمييز بين األصوات واأللحان فى أبسط 
صورىا كاإلحساس بالشدة والخفوت واآلداء المتصل والمتقطع والمحن المفرح والحزين فمن خالل األنشطة 

المحببة لو تصبح الموسيقى وسيمة فعالة ومفيدة فى إندماجو باآلخرين وتحسين سموكو وتنمية القيم 
  . ( 104 ،103 ،2007سامية موسى،سعاد أحمد،)0لديو
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ذا نظرنا إلى الموسيقى كمغة يتحدثيا جميع شعوب العالم عمى اختالف أجناسيم لوجدنا أن        وا 
الموسيقى لغة كسائر المغات ،ليا مقوماتيا وأساسياتيا وقواعيا لمقراءة والكتابة،والكتساب الميارة فى 

نيفين )0قراءة وكتابة الموسيقى ،البد من معرفة طرق تعمميا وتقويميا من خالل المفاىيم الخاصة بيا
 .(76 ،2015حسن ،

       وبمقابمة الباحثة لبعض معممات رياض الطفال غير المتخصصات وبسؤالين عن التدريبات التى 
يحصمن عمييا فأجبن بأنيا تدريبات تتناول الجانب المعرفى والعقمى فقط ولم يتناولن أى تدريبات أو دورات 

 0لتنمية المفاىيم والميارات الموسيقية لديين
         ومن ثم يتبنى البحث الحالى تنمية بعض المفاىيم والميارات الموسيقية لمعممات رياض األطفال 

 0غير المتخصصات حتى يتمكن من اإلرتقاء بدورىن

:- التساؤل الرئيسى:-تساؤالت البحث

مامدى فعالية البرنامج المقترح فى تنمية بعض المفاىيم والميارات الموسيقية لدى معممات رياض *
 0األطفال غير المتخصصات

:- التساؤالت الفرعية

 0ما ىية المفاىيم والميارات الموسيقية الالزمة لمعممات رياض األطفال غير المتخصصات*

ما ىية البرنامج التدريبى المقترح لتنمية بعض المفاىيم والميارات الموسيقية لمعممات رياض األطفال *
 0غير المتخصصات

 0عمى المجموعة التجريبية (المفاىيم)ما أثر تطبيق ىذا البرنامج بجزئو اإلجرائى*

 0ما أثر تطبيق ىذا البرنامج بجزئو الميارى عمى المجموعة التجريبية* 

ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات القياسين القبمى والبعدى لمعينة موضع *
 0الدراسة عمى اختبار أداء المفاىيم الموسيقية

ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات القياسين القبمى والبعدى لمعينة موضع *
 0الدراسة عمى اختبار أداء الميارات الموسيقية

:- تتأتى أىمية ىذا البحث فيما يمى:-أىمية البحث

تناول جانب ىام من جوانب تدريب معممات رياض األطفال غير المتخصصات وىو جانب تنمية المفاىيم *
 0والميارات الموسيقية

 0يستفيد منيا القائمين عمى برامج تدريب معممات رياض األطفال أثناء الخدمة*
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 0إعداد برنامج لتنمية بعض المفاىيم والميارات الموسيقية لمعممات رياض األطفال غير المتخصصات -
تأثيره من خالل العائد التربوى لمبرنامج عمى طرق وأساليب تعميم األطفال حيث أن الجانب الموسيقى  -

 0ىام ومؤثر جدَا فى األطفال خاصة حينما تكون المعممة عمى عمم ودراية بيذا المجال
:- ييدف البحث الحالى إلى التعرف عمى:-أىداف البحث -
 0إحتياجات معممات رياض األطفال غير المتخصصات فى جانب المفاىيم الموسيقية -
 0إحتياجات معممات رياض األطفال غير المتخصصات فى جانب الميارات الموسيقية -
فاعمية البرنامج المقترح عمى تنمية بعض المفاىيم والميارات الموسيقية لمعممات رياض الطفال غير  -

 0المتخصصات

:- مصطمحات البحث

بأنو البرنامج الذى يحدد مسبقًا  األداء المطموب عمى  ( 14 ، 1987محمود الناقة،)ويعرفو:-البرنامج*
 0الدارس وأن يبدى فى نيايتو سموكَا يدل عمى أنو إكتسب الميارات التى تمكنو من األداء المطموب 

ويعرفو البحث الحالى بأنو عبارة عن مجموعة من الخبرات النظرية والعممية التى تكتسبيا معممات ريا ض 
األطفال غير المتخصصات استنادَا إلى أسس عممية وتربوية ،ومحدد بخطة زمنية وييدف إلى تنمية بعض 

 0المفاىيم والميارات الموسيقية لديين

  بأنو سمسمة متصمة من Austin ،وأوستين Good now  وجودنا Brunerيعرفو برونر :-المفاىيم*
االستدالالت تشير إلى مموعة من الخصائص المالحظة لشْى حدث يؤدى إلى تحديد فئة معينة تستتبعيا 

 0استدالالت إضافية عن خصائص غير ممحوظة ليذا الشْى أو الحدث 

  المفاىيم بأنيا تجريدات تستخدم لتنظيم األشياء واألحداث فى قطاعات أصغر ، Malloryويعرف مالورى 
 0وليذه المفاىيم أبعاد ومعان عديدة تؤلف الموضوعات الرئيسية التى يتناوليا المنيج بطريقة تراكمية

يعرفيا البحث الحالى بأنيا مجموعة من المفاىيم التى يب أن تتعمميا معممة رياض :المفاىيم الموسيقية*
السمم - الميزان الموسيقى-السكتات - اإليقاع - الزمن - الموسيقى ):-األطفال غير المتخصصة مثل

 (التظميل -المفاتيح الموسيقية - الموسيقى 

بأن يؤدى الفرد أى عمل بدقة وسرعة  (215 ، 2001أحمد حسن المقانى وآخرون،)يعرفيا:-الميارة*
 0وفيم

بأنيا القدرة عمى اآلداء والتعميم الجيد وقتما نريد والميارة  ( Cottrell " 1999 ، 21"ويعرفيا كوتريل 
نشاط متعمم يتم تطويره من خالل ممارسة نشاط ما تدعمو التغذية الراجعة وكل ميارة من الميارات تتكون 

 .من ميارات فرعية أصغر منيا والقصور فى أى من الميارات الفرعية يوثر عمى جودة اآلداء الكمى
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:- الميارات الموسيقية*

بأنيا تحميل لسمسمة من الحركات العضمية والقدرات العقمية والقيم  ( 14 ،1999منيرفا رشدى، )عرفتيا
كتسابيا يأتى نتية لممارسة تدريب معين فى فترة  الوجدانية ليصل الشخص إلى درجة من الكفاءة والخبرة وا 
زمنية معينة،وتعرف الدراسة الحالية الميارات الموسيقية بأنيا مجموعة من الميارات التى سيتم إكسابيا 

ميارة العزف عمى بعض اآلالت المتاحة بالروضات مثل )لمعممات رياض األطفال غير المتخصصات مثل 
 (ميارات تدريس األغانى واألناشيد- ميارة اختيار الكممات المناسبة - (آلة اإلكسيميفون - اآلت الباند)

:- معممات رياض األطفال غير المتخصصات *

بأنين المعممات الالتى يحممن مؤىالت مختمفة غير  (9، 2004سيير عبد الحميد وآخرون 0عرفتيا 
متخصصة فى تربية طفل ما قبل المدرسة ،ولم يخضعن ألى برنامج تدريبى من قبل المعنيين بتربية 

ويعرفو البحث الحالى بأنين المعممات الالتى يكن حامالت لشيادات فى مجاالت وتخصصات آخرى 0الطفل
 0غير مجال رياض األطفال ورغم ذلك يعممن بو ويقمن بالتدريس لألطفال

:- فروض الدراسة

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات القياس القبمى والبعدى لمعينة موضع الدراسة *
 0عمى اإلختبار اإلجرائى فى المفاىيم الموسيقية لصالح القياس البعدى

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات القياس القبمى والبعدى لصالح القياس البعدى *
 0لمعينة عمى اإلختبار الميارى لمميارات الموسيقية

:- اإلجراءات المنيجية

:- حدود البحث

 0 2016 / 2015العام الدراسى :- الحد الزمانى

 0سيتم التطبيق عمى مجموعة من الروضات والجمعيات األىمية:-الحد المكانى

 0عينة من معممات رياض األطفال غير المتخصصات :الحد البشرى

 0الميارات الموسيقية-المفاىية الموسيقية:-الحد الموضوعى

:- عينة الدراسة

معممة غير متخصصة من الروضات والجمعيات األىمية من الحاصالت عمى (15)سيتم إختيار عدد 
 0مؤىالت متوسطة ومؤىالت عميا غير متخصصة فى رياض األطفال



 1   ج 13  ع مجلة التربية وثقافة الطفل عدد خاص ببحوث المؤتمر العلمي  الثالث لكلية التربية للطفولة المبكرة  جامعة المنيا

249 
 

:- أدوات البحث

 0استطالع رأى لمعممات رياض األطفال غير المتخصصات*

استبيان لمسادة المتخصصين لتحديد المفاىيم والميارات الموسيقية الالزمة لمعممات رياض األطفال غير *
 0المتخصصات

اختبار تحصيمى قبمى وبعدى لقياس خمفية معممات رياض األطفال غير المتخصصات عن المفاىيم *
 0(من إعداد الباحثة)والميارات الموسيقية  

 0(من إعداد الباحثة)بطاقة مالحظة لقياس اآلداء القبمى والبعدى *

من )برنامج لتنمية بعض المفاىيم والميارات الموسيقية لمعممات رياض األطفال غير المتخصصات *
 0(إعداد الباحثة

:- المنيج المستخدم فى البحث

والذى يعتمد عمى مجموعة تجريبية واحدة ذات  (ذات المجموعة الواحدة)تستخدم الباحثة المنيج التجريبى 
:- القياسين القبمى والبعدى ويستخدم ىذا المنيج لمكشف عن العالقة بين المتغيرات اآلتية

 0(اإلجرائى والميارى)ويتمثل فى البرنامج بشقيو:- المتغير المستقل-1
 0معممات رياض األطفال غير المتخصصات:- المتغير التابع-2

:- الدراسات السابقة
(:- 1982)دراسة عواطف عبد الكريم 

ىدفت الدراسة إلى توضيح الدور الذى تمعبو الموسيقى فى تربية طفل الروضة والكشف عن موضع 
الموسيقىداخل الحضانة فى جميورية مصر العربية وتوضيح موقف إعداد معممة طفل الحضانة موسيقيَا 

فى مصر ، وتكونت العينة من بعض دور الحضانة التابعة لمتعميم االبتدائى والتابعة لوزارة الشئون 
اإلجتماعية وأيضَا التابعة لمدارس المغات والحضانات المصرية الخاصة واستخدمت الدراسة المنيج 
الوصفى ،وأوضحت النتائج أن الموسيقى تسيم فى تربية الطفل ، أما عن موقف الموسيقى داخل 
الروضات فوجدت الباحثة أن النشاط الموسيقى داخل الروضات يعانى من عدم وجود خطة تعميمية 

موسيقية موحدة تفرض عمى جميع الروضات كما ال توجد مناىج موسيقية ذات أىداف تخدم نمو الطفل 
من العامالت بدور الحضانة غير مؤىالت تربويَا  ( %93)،أما عن معممات طفل الحضانة فوجدت أن 

 0لمينتين كما أنين لم يتم لين اإلعداد الموسيقى المناسب
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وتتفق الدراسة السابقة مع الدراسة الحالية فى اإلىتمام باإلعداد الموسيقى لمعممات رياض األطفال غير 
 0المؤىالت تربويَا وتختمف فى المنيج المستخدم وعينة الدراسة

(:- 1997)دراسة ناىد عبد الواحد خميل 

ىدفت الدراسة إلى تحسين آداء معممة رياض األطفال فيما يتعمق بالجانب الموسيقى من عمميا وتكونت 
طالبة من طالبات الصف الثانى بكمية رياض األطفال بالدقى واتبعت الدراسة  (25)عينة الدراسة من 

المنيج التجريبى وقد اشتممت التجربة عمى خمس دروس أساسية تمثل الميارات الموسيقية بمرحمة 
- األناشيد-القصة الموسيقية الحركية- األلعاب الموسيقية-التذوق الموسيقى ):- رياض األطفال وىى 

وأوضحت النتائج أن ممارسة الميارات الموسيقية لطالبات كمية رياض  (العزف عمى اآلت الفرق اإليقاعية
األطفال عمميَا ساعدت عمى استيعابين ليذه الميارات بشكل جيد مما أدى إلى تفوقين فى اإلختبار 

 0الشخصى البعدى عنو فى اإلختبار الشخصى القبمى 

وتتفق الدراسة السابقة مع الدراسة الحالية فى االىتمام بجانب الميارات الموسيقية لمعممات رياض 
 0األطفال والمنيج المستخدم،وتختمف فى العينة المكونة لمدراسة

(:- 2003)دراسة خالد حسن عباس 

ىدفت الدراسة إلى عمل منيج دراسى مقترح لمنيوض بالعزف عمى آلة اإلكسيميفون من خالل تدريبات 
متدرجة المستوى لميد اليمنى واليسرى وتيدف أيضَا إلى وصول طمبة الفرقة األولى لمرحمة عزفية متقدمة 
فى العزف عمى آلة اإلكسيميفون حيث يساعدىم ذلك عمى حل مشكمة عدم وجود بعض االالت األساسية 

وتكونت عينة الدراسة من  (تحميل المحتوى)مثل األكورديون والبيانو،واتبعت الدراسة المنيج الوصفى 
مجموعة من األناشيد التعميمية والوطنية وأغانى شعبية ومارشات وموسيقى السالم الميورى مع تمارين 
متدرجة المستوى لميد اليمنى ثم اليد اليسرى وأشارت النتائج إلى إمكانية الوصول بطالب الفرقة األولى 

 0الدارسى لإلكسيميفون إلى مرحمة متقدمة فى العزف 

وتتفق الدراسة السابقة مع الدراسة الحالية فى تناول آلة اإلكسيميفون كإحدى اآلالت المستخدمة فى تنمية 
 0ميارات العزف عمى بعض الباالت وتختمف فى العينة،المنيج المستخدم واليدف من الدراسة

(:- 2004)دراسة شرين عبد المعطى عمى بغدادى

ىدفت الدراسة إلى تحديد الميارات الموسيقة األساسية الالزم توافرىا لدى معممة الروضة باستخدام آلة 
البيانو وتصميم برنامج لتعمم طالبات الفرقة األولى بكمية رياض األطفال الميارات الموسيقية الالزمة 
لتدريس النشاط الموسيقى ألطفال الروضة وىى ميارات اإلستماع والتذوق الموسيقى ،الغناء، العزف 
وقراءة النوتة الموسيقية وكتابتيا بإستخدام آلة البيانو وأتبعت الدراسة المنيجين الوصفى والتجريبى 
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،وتكونت عينة البحث من طالبات الفرقة األولى بكمية رياض األطفال امعة اإلسكندرية ،وأشارت النتائج 
إلى فروق ذات داللة إحصائية فى اإلختبار التحصيمى النظرى واإلختبار الميارى لصالح االختبارين البعدى 

 0وفاعمية البرنامج المقترح

وتتفق الدراسة السابقة مع الدراسة الحالية فى المنيج المستخدم وفى تناول جانب الميارات الموسيقية 
   0مثل ميارات الغناء والعزف وتختمف فى العينة 

( :- 2004)دراسة محمد ناصف عطية 

ىدفت الدراسة الى تحسين بعض ميارات التدريس لمادة الصولفيج الغربى لدى معممى التربية الموسيقية 
معمم  ( 11 )وتكونت عينة الدراسة من  (ذو المجموعة الواحدة  )واتبعت الدراسة المنيج التجريبى 

ذكور  ( 7 )ومعممة 

إناث من الحاصمين عمى بكالوريوس التربية الموسيقية أو بكالوريوس التربية النوعية يعممون  (4 )و
. واسفرت النتائج عن تحسين ميارات التدريس لمادة الصولفيج ، بمدارس التعميم األساسى 

وتختمف فى العينة واليدف األساسى من ، وتتفق الدراسة السابقة مع الدراسة الحالية فى المنو المستخدم 
 0البحث 

 ( :-  2004 )سيير عبدالحميد ، دراسة أميرة عباس 

عادة التدريب التربوى لتحسين مستوى أداء   ىدفت الدراسة إلى اقتراح برنامج يقوم عمى التدريب وا 
معممات رياض األطفال غير المتخصصات بمحافظة المنيا فى ميارات التخطيط والتنفيذ لبرامج يومية ، 
أسبوعية وشيرية بالروضة وطرح أنشطة معرفية كمدخل لتعميم طفل الروضة ،وتكونت عينة البحث من 

 0معممة غير متخصصة بمرحمة ما قبل المدرسة واتبعت الدراسة المنيج الوصفى (199)

وتتفق الدراسة السابقة مع الدراسة الحالية فى االىتمام بمعممات رياض األطفال غير المتخصصات وفى 
 0العينة،وتختمف فى اليدف العام لمدراسة والمنيج المستخدم

(:- 2008)دراسة رانيا سمير إلياس

ىدفت الدراسة إلى إكساب معممة رياض األطفال الميارات األساسية فى العزف عمى اآلت فرق األطفال 
والتعرف عمى خصائص فرق األطفال بصفة عامة وآلتى اإلكسميفون والريكوردبصفة خاصة وتكونت عينة 

طالبة من طالبات الفرقة األولى بكمية رياض األطفال جامعة القاىرة واستخدمت الدراسة  (12)الدراسة من 
وأسفرت النتائج الدراسة عن التحقق من صحة فروض البحث  (المجموعة الواحدة)المنيج التجريبى 

وأىدافو من حيث تعرف معممة رياض األطفال عمى اآلت فرق األطفال واكتساب المعممة الميارات 
 0األساسية فى عزف اآلت فرق األطفال الموسيقية 
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وتتفق الدراسة السابقة مع الدراسة الحالية فى تناول إحدى الميارات الخاصة بالدراسة الحالية وىى ميارة 
 0العزف عمى آلة اإلكسيميفون واستخدام المنيج التجريبى ، وتختمف فى العينة

(:- 2012)دراسة رانيا سمير إلياس

ىدفت الدراسة إلى تنمية الميارات العزفية لطالبات رياض األطفال عمى اآلت الفرق الموسيقية من خالل 
طالبة من طالبات الفرقة الثانية بكمية رياض  (24)اآللحان العربية والغربية وتكونت عينة البحث من 

األطفال جامعة القاىرة واتبعت الدراسة المنيج التجريبى وأوضحت النتائج أن الطالبات تفوقن فى األداء 
 0عمى أآلت الفرق الموسيقية بعد التدريب عمييا من خالل األلحان الشعبية العربية والغربية

وتتفق الدراسة السابقة مع الدراسة الحالية فى تناول الميارات العزفية الخاصة بالدراسة الحالية وىى ميارة 
 0العزف عمى أآلت الفرق الموسيقية والمنيج المستخدم،وتختمف فى العينة

(:- 2015)دراسة نيفين محمد حسن عرنوس

ىدفت الدراسة إلى التحقق من فعالية توظيف أفالم الكارتون إلكساب بعض المفاىيم الموسيقية اإليقاعية 
 10 أطفال من الذكور ، 10)طفل وطفمة (20)لدى عينة من أطفال الروضة وتكونت عينة البحث من 

سنة من روضة المدرسة  (6 – 5)من أطفال المستوى الثانى والتى تتراوح أعمارىم من (أطفال من اإلناث
التجريبية بإدارة شرق التعميمية ،التابعة إلشراف وزارة التربية والتعميم بمحافظة بورسعيد وأتبعت الدراسة 
المنيج شبو التجريبى لممجموعة الواحدة وأكدت النتائج نجاح توظيف أفالم الكارتون فى تحقيق أىدافيا 

النوار،الكروش،الدوبل )فى تنمية بعض المفاىيم الموسيقة اإليقاعية المحددة بالدراسة وىى
 (كروش،البالنش،الروند

 0لدى طفل الروضة

وتتفق الدراسة السابقة مع الدراسة الحالية فى تناول جانب المفاىيم الموسيقية ،وتختمف فى العينة 
 0والمنيج المستخدم
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:- اإلطار النظرى لمدراسة

البرنامج /المحور األول 

كل األنشطة المخططة واألنظمة المصاغة التى تؤثر فى االستراتيجيات "  بأنو Bond  عرفو بون     
" التربوية،والتى تؤدى فى النياية إللى إحداث تغيير سموكى فى المتعممين

         ويقصد بالبرنامج فى ىذه الدراسة بأنو مجموعة من الخبرات النظرية والعممية التى تكتسبيا 
معممات رياض األطفال غير المتخصصات استنادا إلى أسس عممية وتربوية ومحدد بخطة زمنية وييدف 

 وتتفق الباحثة مع الرأي الذى يؤكد ان البرنامج 0إلى تنمية بعض المفاىيم والميارات الموسيقية لديين
أشمل وأعم من المنيج ،فمثل ىذا التعريف يعطى مساحة أكبر لممعممين والتربويين ومرونة أكثر فى إعداد 

 0البرامج التعميمية التى يرونيا مناسبة والزمة لممتعمم فى جميع التخصصات المختمفة
معممة رياض األطفال المتخصصة /المحور الثانى 

:- مفيوم معممة رياض األطفال
        يعرف إعداد معممة رياض األطفال بأنو تجييز أولى لمعممات رياض األطفال لتزاول مينة التعميم 
من خالل التحاقين بمؤسسات اإلعداد المتخصصة لمدة زمنية قبل مزاولتين العمل مشتماًل عمى الجوانب 

 0األكاديمية والتربوية والثقافية بصورة مرنة
       كما تعرف معممة رياض األطفال بأنيا ىى المعممة المتخصصة فى تربية الطفل أو معمم صفى 

 0والذى تقوم بالتعميم فى ىذه المرحمة فى المدرسة بشكل رسمى
  بأنيا ىى Female Teacher Kindergartener     كما عرفت أيضًا معممات رياض األطفال

شخصية تربوية يتم اختيارىا بعناية بالغة من خالل مجموعة من المعايير الخاصة بالسمات والخصائص 
الجسمية والعقمية واالجتماعية واألخالقية واالنفعالية المناسبة لمينة تربية الطفل ، حيث تمقت إعدادًا 
وتدريبًا تكامميًا فى كميات جامعية وعالية لتتولى مسئوليات العمل التربوى فى مؤسسات تربية ما قبل 

 0المدرسة

: أدوار معممة رياض األطفال 
:- دور المعممة كممثمة لممجتمع - 1

ويتطمب ىذا الدور أن تقوم المعممة بدور األم تعزز القيم والمفاىيم والمواقف اإلنسانية السائدة فى 
المجتمع وتسعى الى تكريس العادات السموكية االيجابية وتعطى القدوة الحسنة فى المظاىر والسموك 

 0والمشاعر اإلنسانية الصادقة لينشأ الطفل محبًا لمجتمعو متمثاًل لقيمو راغبًا فى بناءه وتطويره 
:- دور المعممة كمساعدة لعممية النمو - 2

:- وىناك بعض األدوار التى يجب أن تقوم بيا المعممة فى ىذا الجانب كما يمى 
  0أـ توفير المناخ النفسى الذى ُيشعر الطفل باألمان والطمأنينة ويمنحو الثقة بالنفس
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مساعدة كل طفل عمى تحقيق أقصى قدر من النمو عقميًا ومعرفيًا ووجدانيًا ونفسحركيًا من خالل ما - ب
 0تقدمو من مواقف وخبرات داخل الروضة 

 0االىتمام بتعزيز ثقة األطفال فى أنفسيم وتنمية مفيوم ايجابي عن ذواتيم - ج
العمل عمى إشباع حاجات األطفال الجسمية والعقمية واالجتماعية ومساعدتيم عمى تحقيق مطالب - د

 0النمو فى مرحمة الطفولة المبكرة
مراعاة صحة األطفال الجسمية والنفسية ومساعدتيم عمى مواجية مواقف اإلحباط وحسن استخدام - ه

 0ميارات التعزيز االيجابي فى سبيل تشجيع السموك المرغوب فيو وتثبيتو

احترام األطفال وعدم التقميل من أىمية ما يقومون بو وتجنب مقارنتيم يبعضيم البعض ومراعاة - و
 0تشجيع األطفال عمى التفاعل االجتماعى وتكوين جماعات لعب تمقائية - الفروق الفردية بينيم ز

متابعة نمو األطفال وتنمية ميارات المالحظة والوصف والتشخيص والتسجيل لوظيفتيا فى عممية -ح
 (1). تقويم أداء كل طفل فى شتى مجاالت النمو

:- دور المعممة كمديرة وموجية لعمميات التعميم والتعمم - 3
:- ويتضمن دورىا القيام باآلتى

 0إشراك األطفال فى عممية تخطيط أنشطة التعميم وتشجيعيم عمى المبادرة 
توضيح األىداف التى يحققيا األطفال من خالل ممارستيم لألنشطة المختمفة وتوجيو لنشاطيم نحو 
اىتمامات يمكن أن نحقق ليم النمو بشكل متكامل جسميًا وحركيًا ونفسيًا واجتماعيًا ومعرفيًا وخمقيًا 

  0وجمالياً 
إثارة الدافعية لمتعمم من خالل التنويع فى األنشطة والوسائل التعميمية والمواد والخامات ومختمف -ج

 0مصادر التعمم 
التنويع فى طبيعة األنشطة والخبرات وفى مستويات األداء المتوقعة مما يتفق والفروق الفردية بين - د

 0األطفال فى مستويات النمو وفى االىتمامات 
 0مساعدة األطفال عمى اكتساب ميارات التعمم الذاتى وتنمية التفكير االبتكارى لدييم- ه
التجديد المستمر فى المناخ التربوى السائد فى غرفة النشاط وتشجيع العمل الجمعى وتنظيم وقت - و

 إلى جانب الوقت األطفال بحيث يكون ىناك وقت لمعمل الفردى اليادئ ووقت لمعمل فى مجموعات صغيرة
 0المخصص لتجميع جميع أفراد الفصل لالستماع الى قصة أو أداء حركات إيقاعية بمصاحبة الموسيقى 

استغالل المواد والخامات المتوفرة فى البيئة المحمية بأسعار زىيدة والمستيمكات وتقديميا إلى األطفال - ز
ليصنعوا منيا وسائميم التعميمية ويكتسبوا من خالل تناوليم ليا الكثير من المفاىيم المتعمقة بخواص 

 0األشياء ومكوناتيا واستخداماتيا

                                                           
 146 :143 ص2003،القاهرة، العرىب الفكر األطفال،دار رياض : الناشف هدى (1)
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متابعة أداء األطفال وتقويم أدائيم وما حققوه من نمو فى شتى المجاالت وعمل بطاقات متابعة أو - ح
 (1).سجالت تدون فييا المعممة ما يخص كل طفل عمى حدا

:- ميارات معممة رياض األطفال
ىناك ميارات خاصة معينة ومتنوعة يجب توافرىا عند معممة رياض األطفال حتى تستطيع وتتمكن  بالقيام 

-الفكرية-النفسية)والتعامل السميم مع األطفال عامة واألطفال المبتكرين خاصة ، ومن ىذه الميارات 
،حيث تعتمد ىذه الميارات فى الدرجة األولى  عمى شخصية وحيوية معممة رياض  (التعميمية-االتصالية

األطفال ،وتعتبر ىذه الميارات جزء من القدرات التى يجب ومن المفترض أن تكتسبيا المعممة من خالل 
:- التدريب والتوجيو والتعميم ومن ىذه الميارات مايمى

الميارة األساسية وىى فن التعامل مع الطفل فى مرحمة الطفولة المبكرة،وىى ميارة اتصالية عممية فى -1
الدرجة والمقام األول والبد أن تحب المعممة األطفال وتعطف عمييم وتيتم بتعميميم وتشيعيم من خالل 

. الوسائل االتصالية المشوقة والمتعددة
. ميارة التعرف عمى مظاىر االبتكار لدى األطفال وطرق اكتشاف المواىب االبتكارية المختمفة-2
. ميارة مالحظة وتسجيل تقارير عن تفاعل الطفل مع أى موقف يتعرض لو داخل حجرة الدراسة وخارجيا-3
 0ميرة تحديد األىداف التربوية التى تيتم باالبتكار واإلبداع فى كافة المجاالت وبكافة األشكال والصور-4
. ميارة التعرف عمى أنماط تعمم األطفال المبتكرين-5
. ميارة إثارة الدافعية لدى األطفال المبتكرين لتمقى العمم والتعميم والتعمم الذاتى-6
. ميارة إثراء بيئة التعمم حتى تساعد عمى ابتكارية الطفل-7
ميارة اكتساب األطفال حب التفكير العممى المنظم واستخدامو فى الحياة العممية وتنمية ميارات -8

. التفكير
. ميارة تفريد التعميم من طفل آلخر وذلك لطبيعة الطفولة والختالف طبيعة وخصائص األطفال من طفل آلخر-9

. ميارة التقويم لكل طفل وفقًا لألفكار ومختمف المواقف واالستجابات لمطفل-10
. ميارة تبسيط المعمومات والحقائق من خالل تقديم الخبرات المتنوعة والمشوقة لألطفال- 11
ميارة فن رواية القصة لألطفال الصغار وىى ميارة ميمة جدًا لتشويق األطفال وحثيم عمى اإلبداع -12

 (2). واالبتكار

معممة رياض األطفال غير المتخصصة / المحور الثالث
:- مفيوم معممات رياض األطفال غير المتخصصات 

     ىن المعممات الالتى يحممن مؤىالت مختمفة غير متخصصة فى تربية طفل ما قبل المدرسة ولم 
 (3). يخضعن إلى برنامج تدريبى من قبل المعنيين بتربية الطفل

                                                           
 146 ،ص مرجع سابق: هدى الناشف  (1)

 81 ،80، ص1،ط2008 ،مؤسسة طيبة لمنشر والتوزيع، معممة رياض األطفال:طارق عبد الرؤوف عامر (2)

 90،ص مرجع سابق: أميرة عباس ،سهير عبد الحميد (3)
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وتعرف الباحثة معممات رياض األطفال بأنين المعممات الالتى يكن حاصالت عمى شيادات فى مجاالت 
 0وتخصصات أخرى غير مجال رياض األطفال ورغم ذلك يقمن بالتدريس لألطفال 

وبذلك يتبين لنا وجود معممات أو مشرفات برياض األطفال لم يحصمن عمى تأىيل تربوى مناسب مما يؤدى إلى 
 (1). كثير من مشكالت نمو األطفال

ومن خالل تطبيق استطالع الرأى عمى معممات رياض األطفال غير المتخصصات والتأكد أنين لم يتمقين أى 
تدريب عمى المفاىيم والميارات الموسيقية فقامت الباحثة بعمل برنامج تدريبى مقترح لمعممات رياض األطفال غير 
المتخصصات بالتدريب عمى بعض المفاىيم والميارات الموسيقية التى يجب أن تكون معممة رياض األطفال عمى 

   0إلمام بيا 
المفاىيم الموسيقية / المحور الرابع

:-     تعريف المفيوم-
أنو شكل رمزى   (Vinack,1952  )"فيناك"      تناول كثير من العمماء تعريف المفيوم حيث عرفو 

. ينظم االنطباعات الحسية المنفصمة ويعتمد عمى الخبرة السابقة 
بأنو فئة من المثيرات بينيا خصائص مشتركة ،وىذه المثيرات  (Dececco,1970)      ويعرفو ديسيكو 

. قد تكون أشياء،أو أحداث أو أشخاص ويمكن فى العادة تمييز المفيوم بواسطة اسمو
: المعانى التالية لممفيوم (1973)      كما يعطى قاموس التربية 

. فكرة أو تمثيل لمعنصر المشترك الذى يمكن بواسطتو التمييز بين المجموعات أو التصنيفات-1
. أى تصور عقمى عام أو مجرد لموقف أو حالة أو موضوع-2
. قصد أو رأى أو صورة-3

بأنو تجريد لمخصائص التى تشترك فييا األشياء أو المواقف أو  (Eston,1975)وعرفو أستون 
. األحداث

بأنو تعميمات تنشأ من خالل تجريد الخصائص المميزة واألساسية لبعض  (Child,1983)وعرفو تشيمد
. األحداث الحسية وتصنيفيا
بأنو تجميع مجموعة من الوقائع أو األشياء عمى أساس الخصائص  (1989)كما عرفو جابر عبد الحميد 

 (2). التى تميز ىذه المجموعة من األشياء عن األشياء األخرى
:- المفاىيم الموسيقية-

تعرفيا الباحثة بأنيا مجموعة من المفاىيم التى يجب أن تتعمميا معممة رياض األطفال غير المتخصصة مثل 
النقطة  الرباط الزمنى، السكتات، الميزان، الموسيقى، ،السمم الزمن المدرج الموسيقى، المحن، الموسيقى،)

،التظميل  {المسافات المحنية ،المسافات اليارمونية،التألفات  }الموسيقية،المفاتيح الموسيقية، اليارمونى
 ( {مصطمحات خاصة بالسرعة،مصطمحات خاصة بالممس، مصطمحات خاصة بالتعبير}

                                                           
 ، المجمد الثانى،مركز دراسات الطفولة ، جامعة ، المؤتمر السنوى األول لمطفل المصرىمشكالت تعميم طفل ما قبل المدرسة: فكرى شحاتة أحمد  (1)

 5220،ص 1988عين شمس،

 22: 19 ،ص 2،ط2007،دار المسيرة،تنمية المفاهيم والمهارات العممية ألطفال ما قبل المدرسة:بطرس حافظ بطرس (2)
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:- وفيما يمى عرض ليذه المفاىيم
 Music:الموسيقى

      ىى عمم رياضى يشيد عمى قواعد األنغام فكل سمسمة من األرقام تكون سممًا موسيقيًا يجعمو مستقاًل فى 
 (1).طابعو ومزاياه،وىى أيضًا ىندسة صوتية فذة،تتألف منيا نغمات معبرة عما تشعر بو النفس من مظاىر الحياة

   Melody:-المحن
      ىو تسمسل لنغمات مختمفة الحدة يتحكم فى تدفقيا نماذج إيقاعية مختمفة من حيث الطول أو 

القصر،ويشير المحن إلى إخراج أصوات أو نغمات موسيقية متتابعة من الحنجرة أو أية آلة موسيقية أخرى 
( 2.)يتألف منيا لحن مفيوم ترتاح لسماعو األذن والنفس وىو ما يسمى بالمحن األساسى

 Rhythm:- اإليقاع  
عبارة عن تقسيم األزمنة تقسيمًا منتظمًا ذا مدلول يختمف من حيث الطول والقصر "      ُيَعرف بأنو

إختالفًا نسبيًا، ومن ثم تحديد حركة األلحان من حيث السرعة والبطء باصطالحات إيطالية ،وىذا يعطى 
( 3).القيمة الزمنية المطمقة لمرموز اإليقاعية عمى اختالف أشكالو

 Meter: الميزان الموسيقى -
      ىو تنظيم تدفق الموسيقى خالل الزمن بمجموعات من النبضات الثنائية أو الرباعية أو الثالثية 
بسيطة أو مركبة،ويظير الميزان الموسيقى لممؤلفة مكون من بسط ومقام ،يكتب عمى يسار المدونة 

 (4).الموسيقية بعد المفتاح الموسيقى
:- السكتات

      ُتَعرف بأنيا انقطاع الصوت،وىى ليا أىمية بالغة فى المحن الموسيقى ،حيث تعطى المستمع فترة 
  (5).من السكون والتأمل والتخيل،ولكل سكتة شكل ورمز يختمف تبعًا لمقيمة الزمنية لمنموذج اإليقاعى

:- النقطة الموسيقية
ىى نقطة توضع عمى يمين العالمة الموسيقية فتطيل زمنيا بمقدار نصفيا وتؤدى نفس الغرض لو 

.  وضعت عمى يمين السكتة فتطيل زمن السكوت بمقدار نصف العالمة األصمية 
:- الرباط الزمنى

      يعرف بأنو قوس صغير يربط بين عالمتين زمنيتين من درجة صوتية واحدة فيجعل منيما عالمة 
( 6).  زمنية واحدة ليا نفس قيمة العالمتين معاً 

 _________________________________________
. 12، 11، ص ص 2014 ،1،دار دجمة،األردن، طميارات موسيقية:شوق أسعد سعد الدين(1 )
 14،ص 2007، 1،دار الفكر،طالموسيقى فى تربية الطفل: حنان عبد الحميد العنانى(2 )
فاعمية برنامج موسيقى مقترح لتعميم بعض المفاىيم الموسيقية لطفل المرحمة األولى من التعميم األساسى من خالل االذاعة :محروس محمود بالل (3 )

 . 24،ص 2001،رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية التربية الموسيقية ، جامعة حموان،القاىرة،المدرسية
ية ،مجمة التربية وثقافة الطفل، العدد األول، توظيف أفالم الكارتون إكساب طفل رياض األطفال بعض المفاىيم الموسيقية اإليقاع:نيفين حسن محمد عرنوس(4 )

 82ص ،2015كمية رياض ألطفال، جامعة المنيا ،
. 176،ص 2014، القاىرة،دور األنشطة الموسيقية فى النمو العام لمطفل العربى: سعاد عبد العزيزابراىيم نجمة(5)
 . 6،ص 2009ل،دار الفكر العربى،القاىرة،اإلعداد الموسيقى لمعممة الحضانة ورياض األطفا:سعاد أحمد الزيانى(6)
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 Staff:- المدرج الموسيقى
      ىو عبارة عن ترتيب مواضع األنغام حسب درجات االرتفاع ،إذ تحتل فيو كل نغمة درجة معينة 

ويتكون المدرج الموسيقى من من خمسة أسطر  ،وأسماء ىذه الدرجات تتكرر دوريًا فى المدرج الموسيقى،
أفقية متوازية متساوية فى طوليا ومسافات أبعادىا ،بينيا أربعة فراغات ،نبدأ فى عد أسطره من أسفل إلى 

 (1).أعمى وكذلك الفراغات 
 

المدرج الموسيقى 

 

 Clef:-  المفاتيح الموسيقية
       ىو عالمة موسيقية توضع فى بداية المدرج الموسيقى وعمى أحد خطوطو ليشير إلى درجة معينة 

 (1.)من درجات المدرج والتى يمكن بواسطتيا تحديد درجات بقية األنغام ،ويكتب من جية اليسار
. (فا )ومفتاح  (صول  )وعدد المفاتيح الموسيقية سبعة مفاتيح ،وسيتم دراسة اثنين منيم ىما مفتاح 

:-    مفتاح صول 
،ويبدأ مفتاح " صول الكمان"      ىو من أشير المفاتيح وأكثرىا استعمااًل واصطمح عمى تسميتو بمفتاح 

صول من الخط الثانى لممدرج ويكسب الدرجة الصوتية المدونة عمى الخط الثانى اسم الدرجة الصوتية 
الوسطى ،ويدون عميو األصوات ذات الطبقات الحادة اآللية والغنائية ويرسم ىكذا  " صول"

 
:- مفتاح  فا 

      يبدأ مفتاح فا من الخط الرابع ويدون عميو األصوات ذات الطبقات الغميظة اآللية والغنائية ويكسب 
ويدون ىكذا  (فا تحت الوسطى)الدرجة الصوتية المدونة عمى الخط الرابع اسم الدرجة الصوتية 

 
: السمم الموسيقى 

      يتكون السمم الموسيقى من سبع درجات صوتية والثامنة جواب لألولى وأساس الساللم الكبيرة ىو 
 (2  ):-وىو سبع درجات صوتية والثامنة جواب لألولى ومسمياتيا كما يمى" دو" سمم 

 
              دو           سى          ال             صول         فا           مى           رى           دو   

 _______________________________________________
. 60 ،مرجع سابق: شوق أسعد   (1)
    19 ،ص مرجع سابق  :حنان عبد الحميد (2)
. 182 ، 177 ،176 ،ص  ص مرجع سابق: سعاد عبد العزيز  (3)
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  Harmony:- اليارمونى 
       ىو العمم الذى يدرس المركبات الصوتية وعالقتيا ببعضيا فى انسجام تستمتع بو األذن ولذا أطمق 

 (1).عميو عمم التوافق الموسيقى
     واليارمونى عنصر ميم من العناصر المكونة لمموسيقى،ولو قواعده وأسسو الخاصة،وىو بمثابة 

األساس الذى ترتكز عميو ألحان المقطوعة الموسيقية ،واليارمونى يدون رأسيًا فى صورة تراكيب أو تألفات 
 (2).تتوافق عالقتيا ببعضيا فى تتابعيا

 :- (اليارمونية– المحنية  )المسافات الصوتية 
     ىى المسافة الصوتية التى تنحصر بين صوتين مختمفين فى الحدة،أو ىى البعد الصوتى الحاصل 

 (3). مثالً  (رى)و  (دو)بين ىذين الصوتين بين ىذين الصوتين بوضعيما الموسيقى كالفرق بين 
المسافات المحنية :- أوالً 

وىى البعد الكائن بين درجتين ويطمق عمى كل مسافة االسم العددى التى تنتيى بو وتختمف المسافة 
 0المحنية حيث الدرجات التى تحوييا كل مسافة

المسافات اليارمونية :-ثانيًا 
:- أى التوافقية وفييا يسمع الصوتين فى وقت واحد،وتنقسم المسافات اليارمونية إلى

وىى التى تترك شعورًا باالرتياح فى السمع عند سماع أصواتيا والسبب فى ذلك يعود :- مسافات متوافقة
إلى أن المسافة المتوافقة تصدر عمى طبيعتيا دون الحاجة إلى استعمال عالمات التحويل  

 (4)0وىى التى تنفر األذن عند سماعيا:-مسافات متنافرة 
التآلف   :- ثالثاً 

      ىو عبارة عن ثالث نغمات تقع فوق بعضيا عمى أبعاد ثالثات ويسمى التآلف باسم درجة األساس 
فيو أى أغمظ نغماتو والتألفات القوية فى أى سمم ىى التألفات الكبيرة وىى التألفات التى تبنى عمى الدرجة 
األولى والثالثة والخامسة فى السمم وتسمى التألفات األولية وىى فى الغالب التى تستخدم فى المصاحبة 

.  البسيطة لأللحان واألناشيد المدرسية
:- التظميل 

ويشار إليو برموز (قوى،خافت) والمون Tempoىو ما يختص بالتعبير فى األداء من حيث السرعة 
 (5 ).ومصطمحات إيطالية األصل 

 ________________________________________________
 18 ،17،ص مرجع سابق: سعاد عبد العزيز،صباح يوسف(1)
،رسالة دكتوراه غير أثر استخدام  أفالم الكارتون فى تحسين األداء الموسيقى لطفل المرحمة االبتدائية: ىالة نبيل محمد عبد المقصود(2)

. 51،ص 2009منشورة،كمية التربية الموسيقية ،جامعة حموان،
 71،ص مرجع سابق: شوق أسعد (3)
 111: 83،ص 1999،مكتبة االنجمو المصرية،قواعد الموسيقى الغربية: محمد محمود سامى(4)
  18،19،صمرجع سابقسعاد الزياتى ،(5)

:- وينقسم التظميل إلى عدة أقسام منيا
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  Tempo:السرعة 
    من أىم األمور التى يتوقف عمييا طابع الموسيقى وشخصيتيا ويكتمل بيا حسن األداء والسرعة التى 
تؤدى بيا الموسيقى ليا مصطمحات خاصة توضع فوق بداية المقطوعة الموسيقية ومن ىذه المصطمحات 

 -:
-Andante    ومعناىا بطىء 
 -Moderato ومعناىا متوسط السرعة أو معتدل 
 -Allegro  ومعناىا سريع 
 -Axelerando ومعناىا التدرج من البطء لمسرعة 
 -Rallentando ومعناىا من السرعة لمبطء 

( Andante -Moderato -Allegro)      وسنكتفى فى ىذه الدراسة بدراسة المصطمحات اآلتية
  Dynamics:- التعبير

      ىى المصطمحات الخاصة بالمون فى األداء وسنكتفى فى ىذه الدراسة بالتعرف عمى  المصطمحات 
 وتعنى خافت Piano-  وتعنى قوى                      Forte: - اآلتية
  Tactie:-الممس

      ىى المصطمحات الخاصة بأداء المحن سواء كان متصل أو متقطع وسوف نتعرض فى الدراسة 
:- الحالية لدراسة ىذين المصطمحين وىما

Legato - أى عزف النغمات متصمة  -             .Staccato (1). أى عزف النغمات متقطعة 
الميارات الموسيقية /المحور الخامس

فى البداية سنتناول تعريف الميارة بشكل عام فيما يمى  
   Skill:-الميارة 

       تتعدد تعريفات كممة ميارة وذلك لتنوع واختالف معناىا فى المجاالت المختمفة فنقول ىذا ماىر فى قيادة 
السيارات أو ماىر فى استخدام الحاسوب أو ماىر فى الغناء أو العزف ففى كل مجال من ىذه المجاالت يختمف 
:- معناىا ولكننا فى ىذا البحث سنتناول الميارة من الجانب الموسيقى،وفيما يمى عرض لمعنى الميارة بشكل عام
عرف بورجروسيبورن الميارة بأنيا نشاط معقد يتطمب فترة من التدريب المقصود والممارسة المنظمة 
والخبرة المضبوطة بحيث يؤدى بطريقة مالئمة وعادة ما يكون ليذا النشاط وظيفة مفيدة مثل السيارات 
وعزف اآلالت الموسيقية والكتابة عمى اآللة الكاتبة وفى ىذا المعنى نجد التركيز عمى النشاط واإلنجاز 
والمعالجة الفعمية والواقعية ومن معانى الميارة وصف الشخص بأنو عمى درجة من الكفاءة والجودة فى 

( 2)0األداء وىنا نجد التركيز عمى مستوى األداء والذى يستطيعو الفرد وليس خصائص األداء ذاتو
 _______________________________________

،المؤتمر العممى األول ، دراسات وبحوث عن الطفل المصرى والموسيقى ،كمية التربية الموسيقية ،جامعة الطفل واألغنية:نادية عبد العزيز (1)
.  1982حموان،

 657،ص 1984،اآلنجمو،عمم النفس التربوى:آمال صادق صادق ،فؤاد أبو حطب(2)
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 أنو يمكن التعبير عن مصطمح الميارة بتقسيميا إلى مستويين ىما المستوى 1982      وأوضح سنجر 
 وىو يرى النسبى يقوم عمى أساس أن الميارة تشير إلى Absolute والمستوى المطمقRelativeالنسبى

مدى تحصيل الفرد فى نشاط ما بالمقارنة بمستوى تحصيل أقرانو فى نفس الميارة ،أما المستوى المطمق 
  Hierarchical Oderفيعنى مقارنة المستوى الميارى لمفرد بمكان تقويم توضع فى شكل ترتيب ىرمى

يبين المستويات المطمقة لمميارة فى األعمال واألنشطة الخاصة بيا وىذه المستويات اليرمية تكون معدة 
 Standard Ofمسبقًا كمتطمبات رئيسية لألعمال المختمفة حيث يطمق عمييا مستويات الميارة القياسية 

Reference وىى تستخدم كمحكات Criteria لتحديد المستوى الميارى المطمق لمفرد مثل نظام وضع 
 (1) 0الدرجات فى األداء الميارى فى الجمباز والغطس وغيرىا

 

 Music Skill:-الميارة الموسيقية
لما  (156)تحميل بك "فى ضوء تصور الميارة عمى أنيا سمسمة من الحركات"ىى سمسمة من الحركات 

 (2)يسميو التكنيك فى ميدان دراسة الميارة الموسيقية
 بأنيا تحميل لسمسمة من الحركات العقمية والقدرات العقمية والقيم الوجدانية 1999وتعرفيا مانيرفا رشدى 

ليصل الشخص لدرجة من الكفاءة والخبرة واكتسابيا يأتى نتيجة لممارسة تدريب معين فى فترة زمنية 
  (3)0معينة

 
:- ومن الميارات التى تم تدريب المعممات عمييا فى ىذه الدراسة مايمى

 
االستماع والتذوق   -
 قراءة وكتابة النوتة الموسيقية  -
- الكستانيت-الطبمة-الدف- المثمث) وعمى أآلت الباند 0(المعدنى)العزف عمى آلة اإلكسميفون -

 (الجالجل-الصنوج
الغناء فى المنطقة الصوتية الوسطى واختيار كممات األغانى المناسبة وطرق تدريس األغانى  -

 .واألناشيد
__________________________________________ 

 األطفال رياض بكمية األولى الفرقة طالبات لدى الموسيقية الميارات بعض لتنمية مقترح برنامج فاعمية: المعطى عبد شرين (1)
   43 ،ص204ماجستير، ،رسالة باألسكندرية

 الفكر الرياضى،دار المجال فى والنفسية الميارية االختبارات: رضوان الدين نصر ،محمد عالوى حسن محمد عن
 21،ص1987العربى،

 669سابق،ص مرجع:صادق آمال (2)
 تربية دكتوراة،كمية عقميًا،رسالة المتخمف الروضة لطفل الموسيقية الميارات بعض لتنمية مقترح برنامج فاعمية :رشدى  مانيرفا(3)

. 14 ،ص1999حموان، موسيقية،جامعة
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:- نتائج الدراسة وتفسيرىا

:- نتائج فروض الدراسة والتى تنص عمى
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات القياس القبمي والبعدي لمعينة عمي الشق  -

. اإلجرائي لالختبار في المفاىيم الموسيقية لصالح القياس البعدي 

( 1)جدول رقم 
داللة الفروق بين متوسطي درجات القياسين القبمي والبعدي لمعينة  

( 16= ن )                        عمي الشق اإلجرائي لالختبار في المفاىيم الموسيقية          

متوسط القياس  المتغير
 القبمى

متوسط القياس 
 البعدى

متوسط 
 الفروق

االنحراف 
المعيارى 
 لمفروق

مستوي  قيمة ت
 الداللة

قيمة 
 2ايتا

52.5 0.83 43.63 43.88 0.25 المفاىيم الموسيقية
0 

0.01 0.99 

 2.95( = 0.01    )2.13( = 0.05)ومستوى داللة  ( 15 )الجدولية عند درجة حرية  (ت)قيمة 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات القياس القبمي والبعدي لمعينة عمي الشق  -
. المياري لالختبار في الميارات الموسيقية لصالح القياس البعدي 

 ( 2  )جدول 
داللة الفروق بين متوسطي درجات القياسين القبمي والبعدي لمعينة 

( 16= ن )عمي الشق المياري لالختبار في الميارات الموسيقية        

 المتغير
متوسط 
القياس 
 القبمى

متوسط 
القياس 
 البعدى

متوسط 
 الفروق

االنحراف 
المعيارى 
 لمفروق

قيمة 
 ت

مستوي 
 الداللة

قيمة 
 2ايتا

 0.85 38.94 39.13 0.19 الميارات الموسيقية
45.8
7 

0.01 0.99 

 2.95( = 0.01    )2.13( = 0.05)ومستوى داللة  ( 15 )الجدولية عند درجة حرية  (ت)قيمة 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات القياس القبمي والبعدي لمعينة عمي الشقين اإلجرائي 
 والمياري لالختبار في المفاىيم والميارات الموسيقية لصالح القياس البعديج
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  ( 3 )دول ج
داللة الفروق بين متوسطي درجات القياسين القبمي والبعدي لمعينة عمي الشقين 

( 16= ن )اإلجرائي والمياري لالختبار في المفاىيم والميارات الموسيقية     

 المتغير
متوسط 
القياس 
 القبمى

متوسط 
القياس 
 البعدى

متوسط 
 الفروق

االنحراف 
المعيارى 
 لمفروق

 قيمة ت
مستوي 
 الداللة

قيمة 
 2ايتا

المفاىيم والميارات 
 الموسيقية

0.44 83.00 82.56 1.14 72.65 0.01 0.99 

 2.95( = 0.01    )2.13( = 0.05)ومستوى داللة  ( 15 )الجدولية عند درجة حرية  (ت)قيمة 

:- التفسير
تشير نتائج الفرض األول إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات القياس القبمي -1

والبعدي لمعينة عمي الشق اإلجرائي لالختبار في المفاىيم الموسيقية لصالح القياس البعدي، مما يشير 
. إلي وجود تأثير قوي لمبرنامج المقترح فى اكتساب المفاىيم الموسيقية لمعينة قيد الدراسة 

تشير نتائج الفرض الثانى إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات القياس القبمي - 2
والبعدي لمعينة عمي الشق المياري لالختبار في الميارات الموسيقية لصالح القياس البعدي ، مما يشير 

. إلي وجود تأثير قوي لمبرنامج المقترح فى اكتساب الميارات الموسيقية لمعينة قيد الدراسة 
تشير نتائج الفرض الثالث إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات القياس القبمي - 3

والبعدي لمعينة عمي الشقين اإلجرائي والمياري لالختبار في المفاىيم والميارات الموسيقية لصالح القياس 
البعدي ، مما يشير إلي وجود تأثير قوي لمبرنامج المقترح فى اكتساب المفاىيم والميارات الموسيقية 

. لمعينة قيد الدراسة 

:- تعقيب عام عمى النتائج
أثبتت النتائج صحة فروض الدراسة ،فقد وجدت فروق دالة إحصائيًا بين متوسطي درجات القياس القبمي 
والبعدي لمعينة عمي الشق اإلجرائي لالختبار في المفاىيم الموسيقية لصالح القياس البعدي،كما وجدت 

فروق دالة إحصائيًا بين متوسطي درجات القياس القبمي والبعدي لمعينة عمي الشق المياري لالختبار في 
الميارات الموسيقية لصالح القياس البعدي،ووجدت فروق دالة إحصائيًا إحصائية بين متوسطي درجات 
القياس القبمي والبعدي لمعينة عمي الشقين اإلجرائي والمياري لالختبار في المفاىيم والميارات الموسيقية 

لصالح القياس البعدي ،ومن خالل استعراض نتائج الدراسة من فروض الدراسة  وفى ضوء نتائج 
الدراسات السابقة ، أثبتت ىذه النتائج نجاح البرنامج المقترح فى تنمية بعض المفاىيم والميارات 

. الموسيقية المحددة بالدراسة  لدى معممات رياض األطفال غير المتخصصات 
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:- المقترحات والتوصيات
دعوة لمقائمين عمى تدريب معممات رياض األطفال غير المتخصصات باالستعانة بالبرنامج المقترح لما - 

. لو من قدرة عمى تنمية بعض المفاىيم والميارات الموسيقية لديين

أن تحتل المفاىيم والميارات الموسيقية مكانة أكثر أىمية فى برامج تدريب معممات رياض األطفال غير - 
. المتخصصات باعتبارىا الدعامة األساسية لمعمل فى الروضة

االىتمام بالقيام بدراسات مكممة لمدراسة الحالية تقدم برامج لتنمية معممات رياض األطفال غير - 
. المتخصصات موسيقيًا فى باقى المفاىيم والميارات التى لم تتعرض ليا الدراسة الحالية

القيام بدراسات مماثمة تيتم بتنمية الجانب الميارى لدى معممات رياض األطفال غير المتخصصات فى - 
: التخصصات التى لم تدرسيا ،عمى سبيل المثال

. دراسات تيتم بتنمية الميارات الحركية لدى معممات رياض األطفال غير المتخصصات *

. دراسات تيتم بتنمية الميارات الفنية لدى معممات رياض األطفال غير المتخصصات*

القيام بدراسات مماثمة ُمبرمجة عمى الحاسب األلى لرفع مستوى أداء معممات رياض األطفال غير - 
. المتخصصات بالتربية الموسيقية وأنشطتيا فى الروضات لما ليا من أثر تربوى كبير عمى األطفال 
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