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فاعمية برنامج قائم عمي اإليقاع الموسيقي لتنمية بعض ميارات تصميم األلعاب 
 الموسيقية لدي طالبات الفرقة الثانية بكمية التربية

 لمطفولة المبكرة
The Effectiveness of Musical Rhythm Based- instruction 

Program in Developing some Musical Games Design Skills of 

Second Year Students at Faculty of Education for                 

Early Childhood 

 ممخص البحث
 M) "اإليقاع الموسيقي" قائم عمي فاعمية برنامجىدف البحث إلي الكشف عن 

R األلعاب الموسيقيةتصميم ميارات بعض تنمية ( في (MG )ة نيالفرقة الثا اتلبالط
استخدام آالت الباند بمصاحبة  من خبللكرة بجامعة بني سويف بكمية التربية لمطفولة المب

البلزمة  قائمة بالمياراتواالكسيميفون، ولتحقيق ىذا اليدف أعدت الباحثة  آلة البيانو
من خبلل بعض األناشيد البسيطة تمييدا لقياسيا بعديًا  األلعاب الموسيقيةلتصميم 

اإليقاع "القائم عمي  صورة لمبرنامجا ومعرفة مدي نموىا لدي الطالبات، كما قدمت أيض
البلزمة لتصميم األلعاب الموسيقية لبعض األناشيد البسيطة الميارات لتنمية  "الموسيقي

 المناسبة لؤلطفال، حيث تم تنفيذىا بنظام الجمسات.
تصميم األلعاب ميارات لمقياس القبمي والبعدي ل بطاقة وصف ومالحظةوأعدت 

          مجموعة واحدة وعددىاالقائم عمي " التجريبيشبو المنيج "الموسيقية، وتم استخدام 
لمعرفة داللة الفرق بين متوسطي  ،معامل بميك""استخدمت الباحثة معادلة طالبة(، و  55)

، المحسوبة "معامل بميك"القياسيين القبمي والبعدي لمجموعة البحث، حيث جاءت قيمة 
 ة، مما يدل عمي تحقيق ىدف البحث.( لصالح المجموعة التجريبي2,1اكبر من )
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Abstract 

 

This paper aims to investigate the effectiveness of "Music 

Rhythm"(M R) based-instruction program in developing the "Music 

Games" (M G) design skills of the Second year students at the 

faculty of Education for Early Childhood, Beni-Suef-University. By 

using Band instruments, the Piano and Xylophone, to achieve this 

goal, the researcher prepared a list of Performance skills which are 

needed to design "Music Games" such as simple songs and a 

tentative program based on "Music Rhythm", in order to develop 

the basic skills needed to design some simple songs suitable for 

female students. 

Session system and notes cards approach were used to the 

before and after training concerts skills. The "Semi experimental 

approach" was used on one single group of (50 students). The 

researcher used      (Blake) to discover the meaning of the difference 

between the average of the before and after training groups: the 

experimental group and controlling one. The (Blake) calculated 

value biger than (1,2) went to the experimental group. The 

effectiveness was big. This indicated that the research goal was 

achieved. 
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فاعمية برنامج قائم عمي اإليقاع الموسيقي لتنمية بعض ميارات تصميم األلعاب 
 الموسيقية لدي طالبات الفرقة الثانية بكمية التربية

 لمطفولة المبكرة
 د/ ىناء فؤاد عمي                                                        

 قسم العموم األساسيةتربية الموسيقية المدرس                                         
 جامعو بني سويف -التربية لمطفولة المبكرة كميو                                      

 مقدمة:
يعتبر االىتمام بمرحمة رياض األطفال من المحكات اليامة التي ُيقاس بيا تقدم 

واجيو التحديات الحضارية األمم والشعوب فيي األساس الذي تبني عميو األمم آماليا لم
التي تفرضيا حتمية التطور باعتبار أن الطفولة مرحمة تأسيسية يتم فييا التمييد لمسار 
العممية التعميمية التربوية مستقببل ووضع البذور األولي لشخصية الطفل بكل أبعادىا 

 ومكوناتيا.
مة، كما أن فمرحمة رياض األطفال تعد أحد الدعامات األساسية لبناء الفرد واأل

تطويرىا يمثل الطريق الصحيح لتنمية اإلنسان وبناء شخصيتو المتكاممة في كافة 
 الجوانب الجسمية والعقمية والروحية والنفسية.

ونظرا ألىمية مرحمة رياض األطفال فمعظم دول العالم حرصت عمى توفير كل 
ء مؤسسات ألطفال ما السبل البلزمة لرعاية أطفاليا واالىتمام بيم وذلك من خبلل إنشا

قبل المدرسة أطمق عمييا رياض األطفال وصارت تمك المؤسسات في كثير من دول 
)منى أحمد األزىري، ثناء يوسف الضبع،  العالم خطوة أساسية في بداية السمم التعميمي.

7997 ،545) 
      واستجابة لمدعوات المستمرة في المؤتمرات العممية والتربوية عمي سبيل المثال    

الطفل والطفولة في م عن "1556ال الحصر: المؤتمر العممي الثامن لجامعة المنيا، عام 
رياض م عن "1525"، والمؤتمر الدولي الثاني لجامعة القاىرة، عام مطمع األلفية الثالثة
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"، حيث أكدت تمك المؤتمرات عمي ضرورة االىتمام األطفال في ضوء ثقافة الجودة
ييم برنامج إعداد معممات رياض األطفال ومخرجاتو وفقا لمعايير بمناىج الطفولة وتق

 الجودة في ضوء المستويات المعيارية القومية والعالمية.
"رياض األطفال في ( عن 1525وقد جاءت ورقة بحثية )البتياج محمود طمبة، 

ألىمية مرحمة رياض األطفال بصفة خاصة  والتي تعرضتضوء ثقافة جودة التعميم" 
ق الجودة وكيفية تحقيق الجودة في التعميم لتمك المرحمة، واىتمت أيضا )سناء أبو وتطبي
 "دراسة تقويمية لجودة التعميم في رياض األطفال بقطاع غزة"( من خبلل 1557دقة، 

بوضع معايير تضمن إصبلح التعميم وتطويره نظرا لبلىتمام العالمي المعاصر عمي 
 ايير الجودة لتمك المرحمة اليامة من عمر المتعمم.المستوي المحمي والدولي بتحقيق مع

( من خبلل دراسة بحثية ىدفت إلي 1552وقد نادت )ليمي عبد الفتاح عسل، 
 6 – 4من ) "فاعمية برنامج موسيقي لتنمية اإلبداع لطفل رياض األطفال"الكشف عن 

الطبلقة  سنوات(، وتوصمت إلي تنمية الناحية اإلبداعية لكل من الطبلقة والمرونة،
اإليقاعية والمحنية، الحركية، المرونة اإليقاعية والمحنية والحركية، التصور )التخيل( 
والتذكر من خبلل البرنامج الموسيقي المقترح والذي قامت عميو الدراسة. إلي جانب 
المناداة باالىتمام بمرحمة رياض األطفال في مصر والتركيز عمي واقع ىذه المرحمة وما 

  ىو مأمول.
وتطوير سوق العمل  متطمبات( لتواكب رياض األطفالبلرتقاء بإعداد معممة )لو 

األداء لممستوي التعميمي، يجب االىتمام بتنمية الميارات الموسيقية لدييا بصفة عامة، 
( من خبلل اإليقاعات الموسيقية بصفة MG) األلعاب الموسيقيةوميارات تصميم 

اإليقاع تتوقع الباحثة أن البرنامج القائم عمي  خاصة، ومن ىنا جاءت فكرة البحث حيث
ُيساعد طالبات الفرقة الثانية بكميات رياض األطفال خبلل سنوات ( قد MR) الموسيقي

رياض  ةمعممإعداد متطمبات  ةواكبلمالدراسة الجامعية عمي إعدادىن بصورة شاممة 
دة من ذلك في األطفال في ضوء متطمبات العصر ومفيوم الجودة إلي جانب االستفا



 

 

 

 جامعة بين سويف
 ةبيجملة كلية الرت

 عدد يوليو
 7102اجلزء األول 

04 

إعداد أنشطة قائمة عمي اإليقاع الموسيقي في مجال التربية الميدانية بالفرقة الثالثة 
 .والرابعة وحياتين المينية بعد ذلك

 : Research Problem مشكمو البحث
 كميةفي الئحة ( بالفرقة الثانية MG" )األلعاب الموسيقية" مقرربالرغم من وجود 
الباحثة إال أن  ،2ة جامعة بني سويف بالفصل الدراسي األولالتربية لمطفولة المبكر 

( MG) األلعاب الموسيقيةتطبيق ميارات تصميم  عنديعانون  لباتالطاأن  استشعرت
( ال تتناسب مع MG" )األلعاب الموسيقية"مما يضطرىن إلي اختيار تسجيبلت مكررة لـ 

ايرة متطمبات الجودة في متطمبات إعدادىن الميني الذي يتطمب تجديد وابتكار لمس
اإليقاع "ممارسة وظائفين المينية بعد التخرج، وقد يرجع ذلك إلي عدم استخدام 

( بشكل سميم مما قد ُيسيم في تنمية الميارات لديين بصورة سميمة M R) "الموسيقي
 إلي جانب عدم استخدامين آلالت الباند بصورة منسقة.

مع طالبات الفرقة الثانية  1لقاءاتثة ىذا الشعور نظمت الباح صدقولمتأكد من 
بيدف التعرف عمي مياراتين وقدراتين الستخدام آالت الباند بإيقاعات مختمفة، من خبلل 

( حيث تم اختيارىن من جممة طالبة 55( لعدد )ساعةكل لقاء استغرق ) لقاءين()
الحوار في ( بطريقة عشوائية، بناءا عمي رغبتين في التطوع لمتجربة، ودار طالبة 655)

المقاءين حول مياراتين وقدراتين العزفية باستخدام آالت الباند وتطبيق اإليقاع المناسب 
 لآلالت ودمجيا في نشاط تعميمي من خبلل مجموعة من األسئمة عمي النحو اآلتي:

                                                           

 صىرة من انالئحت نكهيت انخزبيت نهطفىنت انمبكزة بجامعت بني سىيف نهفصم انذراسي األول. 1

عمي ما تم دراستو  اعتمدت الباحثة في التجربة االستطالعية عمي الخمفية الموسيقية لمطالبات بناء 2
 في مقرر"ميارات أساسية في التربية موسيقية" بالفرقة األولي وفقا لالئحة الكمية.
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المراكش، المثمث، الكاستانيت، ( أنواع من آالت الباند تشمل )6فيما يمي عدد )
 (.، البنديرالجالجل، التمبورين

 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
 

 حددي اآلالت التي تعاممت معيا خبلل سنوات دراستك السابقة؟ :7س
 اذكري اسم آالت الباند الموسيقية التي تم تحديدىا؟ :5س
 حددي اآلالت المتوفرة منيا بالكمية؟ :3س
 : ما طريقة استخدام كل من اآلالت سالفة الذكر؟4س
سيقية المرتبطة بتمك اآلالت من خبلل دراستك : اذكري بعض اإليقاعات المو 5س

 السابقة ؟
                      تخيري احدي آالت الباند وما يناسبيا من إيقاع في حدود مازورة في ميزان ثبلثي :6س

 بسيط  )      ( وقدمي لو تفسيرا عمميا مقنعا؟
 دم فييا آالت الباند؟اذكري بعض األناشيد أو األغاني المناسبة لؤلطفال التي تستخ :7س
 تعرفي عمي اإليقاع داخل األغنية أو النشيد؟ :8س
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حددي ما إذا كانت الطبقة الصوتية أو الموسيقية تؤدي اإليقاعات التي تتضمنيا  :9س
 المدونة أم أنيا تؤدي النبر الخاص بالمدونة؟

 وقد جاءت إجابات الطالبات عمي النحو اآلتي:
 عمي آالت الباند المعروضة عميين. فعر لم تستطيع جميع الطالبات الت (2)
 بأن ليس لديين خبرة بكيفية استخدام آالت الباند. اتلباالط تجمعأ (1)
جاء ححذثهن عن طزق اسخخذاو اآلالث بصىرة عشىائيت غيز مذروست ونيسج  (3)

 عهميو.

 أجمعن بأن ليس لديين القدرة عمي دمج آالت الباند مع البيانو أو االكسيميفون. (4)
 ددت مشكمة البحث في الصياغة التالية:في ضوء ذلك تح

ة بني جامعالتربية لمطفولة المبكرة  ةكميالفرقة الثانية ب تدني ميارات طالبات
( المناسبة لطفل الروضة، وقد يرجع ذلك MG) األلعاب الموسيقيةسويف في تصميم 

إلي ضعف خبرتين باستخدام آالت الباند في إيقاعات مناسبة ضمن تصميم األلعاب 
موسيقية سواء جاء استخدام اآلالت منفردا أم تم دمجيا مع آالت أخري مثل البيانو ال

 واالكسيميفون.
 M) "اإليقاع الموسيقي" قائم عمي برنامجأثر لمكشف عن لذلك سعت الباحثة 

R ) األلعاب الموسيقيةتصميم لتنمية ميارات (MG )كخطوة عمي الطريق لتطوير 
 .ممارسة المينة في عصر دائم التطورواكب متطمبات تل إعداد معممة رياض األطفال،

 : Research Questions البحث أسئمة
 أمكن التصدي لمشكمة البحث من خالل سؤال البحث الرئيسي اآلتي:

تصميم لتنمية ميارات ( M R) "اإليقاع الموسيقي" قائم عمي ما ىي فاعمية برنامج
 ثانية بكمية التربية لمطفولة المبكرة ؟( لدي طالبات الفرقة الMG) األلعاب الموسيقية

 وأمكن اإلجابة عن ىذا السؤال الرئيسي من خالل اإلجابة عن األسئمة الفرعية التالية:
ميارات تصميم األلعاب الموسيقية الواجب توافرىا لدي طالبات الفرقة الثانية ما  (2)

 بكمية التربية لمطفولة المبكرة ؟
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 ت الفرقة الثانية بكمية التربية لمطفولة المبكرة ؟ما مستوي تمك الميارات لدي طالبا (1)
لتنمية ( M R) "اإليقاع الموسيقي" القائم عمي ما الصورة المناسبة لمبرنامج (3)

( لدي طالبات الفرقة الثانية بكمية التربية        MG) األلعاب الموسيقيةتصميم ميارات 
 لمطفولة المبكرة ؟

تنمية ميارات ( في M R) "إليقاع الموسيقيا" القائم عمي البرنامج ما ىي فاعمية (4)
( لدي طالبات الفرقة الثانية بكمية التربية لمطفولة MG) األلعاب الموسيقيةتصميم 
 المبكرة ؟

 : Research Aims أىداف البحث
 :عمي النحو اآلتيالبحث جاءت أىداف 

تسيم في  ( التيM R) "اإليقاع الموسيقي"تقديم قائمة بالميارات العزفية األدائية  (2)
 ( لطفل الروضة.MG) األلعاب الموسيقيةتصميم 

 الكشف عن مستوي الميارات العزفية لدي الطالبات مجموعة البحث. (1)
( الذي يمكن أن يسيم M R) "اإليقاع الموسيقي"تقديم صورة لمبرنامج القائم عمي  (3)

 ( لدي الطالبات.MG) األلعاب الموسيقيةتصميم تنمية ميارات في 
تصميم تنمية ميارات ( في M R) "اإليقاع الموسيقي"عمية برنامج التوصل إلي فا (4)

 ( لدي الطالبات.MG) األلعاب الموسيقية
 : Research Importance أىميو البحث

 :فيما يميأىميو البحث حددت ت
إتاحة فرصة حقيقية لطالبات الفرقة الثانية بكمية التربية لمطفولة المبكرة لمتعرف  (2)

( خبلل فترة إعدادىن بالكمية، وممارستو M R) "لموسيقياإليقاع ا" عمي مفيوم
 بشكل حقيقي لتنمية بعض الميارات العزفية لديين.

( وآالت الباند M R) "اإليقاع الموسيقي"إتاحة فرصة حقيقية لمربط بين  (1)
 األلعاب الموسيقيةواالكسيميفون مع مصاحبة البيانو لتنمية بعض ميارات تصميم 
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(MGلبعض المدونات ا ) لمختارة، باعتباره احد السبل في إثراء وتجويد أداء
 الطالبات.

إتاحة الفرصة إلعادة النظر في لوائح إعداد طالبات كمية التربية لمطفولة المبكرة  (3)
 بجامعة بني سويف وتطويرىا مستقببل من خبلل البرنامج المطبق إلعدادىن.

اء في البرامج التعميمية تقديم أدوات لقياس تمك الميارات يمكن االستفادة منيا سو  (4)
 أو التدريبية المتخصصة سواء داخل الكمية أو خارجيا.

 حدود البحث
 :فيما يميحدود البحث مثمت ت
الفرقة طالبات  –ـة بني سويف جامعالتربية لمطفولة المبكرة : كميو المكانيةحدود ال -

 .الثانية
 .م1527/ 1526دراسي معام الالفصل الدراسي األول ل: نيةازمالحدود ال -
 الحان( لؤلطفال من اختيار الباحثة وىي:  –: خمس مدونات )أناشيد الحدود العممية -
 ( شفت القطة )إعداد أميمو أمين، كممات والحان: عائشة صبري(7)
 ( يا مطره رخى )إعداد أميمو أمين، كممات والحان: عائشة صبري(5)
 ة صبري( ( آداب المرور )إعداد أميمو أمين، كممات والحان: عائش3)
 ( شخبط شخابيط )تدوين: الباحثة، كممات: عوض بدوي، الحان: وليد سعد(4)
 ( لحن تشيكي )الراعية(5)

 متغيرات البحث:
 (.M R) "اإليقاع الموسيقي" عمي قائم ج: برنامالمتغير المستقل ( أ)
( لبعض المدونات MG) األلعاب الموسيقية: ميارات تصميم المتغير التابع ( ب)

 بحدود البحث. لؤلطفال المذكورة
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 : Research Method منيج البحث
مجموعة الواحدة، حيث قام ىذا القائم عمي ال" لتجريبياالمنيج "استخدمت الباحثة 

البحث عمي المنيج التجريبي ذو المجموعو الواحدة التي تعرضت لمبرنامج المقترح وتم 
 ( 574، صـ 5575محمد ربيع: تطبيق القياس القبمي والبعدي. ) 

 روض البحث:ف
 جاءت فروض البحث عمي النحو اآلتي:

يوجد فرق دال إحصائيًا بين متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية لمقياس 
 القبمي والبعدي القياس البعدي ألداء ميارات العزفية األدائية لصالح المجموعة التجريبية.

 : Research Samples مواد وأدوات البحث
 أوال: مواد البحث: 

 (.M R) "اإليقاع الموسيقي"برنامج قائم عمي 
 ثانيا: أدوات البحث:
األلعاب )من إعداد الباحثة( لقياس أداء ميارات تصميم  بطاقة مالحظة

( المرتبطة بالمدونات المختارة المشار إلييا في حدود البحث والتي تم MG) الموسيقية
 تحكيميا من خبراء متخصصين.

 
 
 

                                                           

 ( 7ممحق رقم) 
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 : Research Terminology مصطمحات البحث
 : Rhythmic Music (R M)اإليقاع الموسيقي  (7)

يمكن اعتباره بصفة عامة عبارة عن فقرات منتظمة تختمف من حيث الطول 
والقصر باختبلف الموازين، مع مراعاة أن يكون اإليقاع سمسا ومبلئما لكممات األغنية 

 لتبلءم الطفل. 
بأنو: قدرة طالبات  إجرائيا( M R) "اإليقاع الموسيقي"وفي ىذا البحث ُيعرف 

( عمي تحديد اإليقاع عند قراءة النوتة الفرقة الثانية بكمية التربية لمطفولة المبكرة)
( MG) األلعاب الموسيقيةالموسيقية لؤلناشيد المختارة بالبحث واستخدامو في تصميم 

 من خبلل استخدام آالت الباند بمصاحبة آلة البيانو واالكسيميفون.
 : Skillsارات العزفية )األدائية( المي (1)

ىي نشاط مركب يتطمب فترة من التدريب المقصود والممارسة المنتظمة الموجية 
( بالفرقة الثانية ُتساعدىا عمي األداء رياض األطفالمما ُيكون خبرة تعميمية لدي طالبة )

 (355، صـ 7999آمال صادق، )بطريقة مبلئمة. 
 Kinder Garden رياض األطفال (3)

مؤسسات تربوية يمتحق بيا الطفل في السن ما بين الرابعة إلي السادسة ليحظي        
ىدي محمد ) بقدر من الرعاية والتوجيو والتربية السوية تساعد في تنشئتو نشاه سميمة.

 (59، صـ 7993، قناوي
 :Musical Games (MG) األلعاب الموسيقية (4)

 ة عمي النحو التالي:تعرض الباحثة بعض المصطمحات ذات الصم       
: ُينظر لمعب عمى أنو وسيمة لتجديد النشاط والترفيو حين يشعر الطفل المعب ( أ)

بالتعب واإلجياد من الدراسة، تتمخص نظرية المعب في أنيا تنفيس لمطاقة الزائدة التي 
تكون عند الطفل لتتيح فرصة من الترويح والتيذيب والتدريب وممارسة بعض األنشطة 

 حياة الطفل. الضرورية في
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 األلعاب الخاصة بالتعبير الحر:  ( ب)
ىي ألعاب تعتمد أساسا عمى حرية الحركة وعدم تقييد الطفل بأداء حركات         

( مع األخذ في االعتبار أن تترك تمك األلعاب لمطفل كالجري، القفز، والدورانمحددة )
 التعبير عما تجيش بو نفسو وتتمثل في:

 ممات مثل:األلعاب المعبرة عن الك
 ( األغاني الشعبية5( األناشيد                  )  7)

وىي ألعاب تقوم بتطويع الحركات لمتعبير عن مضمون الكممات، وبالتالي الحركات 
 المبلئمة لمنشيد الوطني تختمف عن الحركات المعبرة عن نشيد وصفي .

 )ج( األلعاب ذات األىداف التعميمية:
م المعمومات المراد إكسابيا لمطفل عن طريق الحركة وىي ألعاب يتم فييا تقدي

سواء كانت ىذه المعمومات موسيقية أو لغوية أو مرتبطة بمظاىر الطبيعة )تكون أىدافيا 
 واضحة ومحددة(.

 )د( األلعاب التعبيرية المنظمة:
متقن من قبل  ءوىي ألعاب تحتاج إلى تخطيط مسبق من جانب المعممة وأدا

التشكيبلت المنظمة تُناسب العروض في االحتفاالت حيث تستغرق األطفال ومثل ىذه 
وقتا لمتدريب عمييا، وتعتمد عمى مجموعة منتقاة من األطفال ممن تتوسم فييم المعممة 

 استجابة سريعة لحفظ وأداء الحركات المطموبة وكذلك اإلحساس المرىف بالموسيقى .
 (85:  68، صـ 5557، خرونأميرة سيد فرج وآ)                            

 اإلطار النظري:
يرتبط المعب مع األطفال في حياتيم اليومية، ويعتبر المعب الوسيمة التي يعبر بيا 
األطفال عن أنفسيم، وتعتبر األلعاب من أىم وسائل األطفال لمتعرف عمى العالم من 

 حوليم.
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ل واألغنية "الطف( بعنوان: 7985عوض،  زنادية عبد العزيحيث أكدت دراسة )
عمي تمييز أداء أناشيد الطفل وتوضيح فوائد األغنية لمطفل في ىذه المرحمة بشكل عام، " 

وارتباط أغنية الطفل المصري بمراحل نموه، وتوصمت الباحثة إللقاء الضوء عمى فوائد 
أغنية الطفل التعميمية والتربوية والنفسية والموسيقية وكيفية توصيل المعمومات التوعوية 

 مطفل عن طريق األغنية وكذلك ارتباط األغنية بالمراحل العمرية لمطفل.ل
فمن ىنا استغل التربويون بصفة عامة والموسيقيون بصفة خاصة االرتباط بين 
الطفل والمعب ليكسبوه الكثير من المفاىيم التربوية سواء كانت من الناحية الجسمية تساعد 

االنفعالية لتنمية القدرة عمى ضبط االنفعاالت،  في اكتساب ميارات حركية، أو من الناحية
أو من الناحية النفسية لتيذيب الدوافع والسموك، أو الناحية العقمية لتنمية التفكير 
واالبتكار، أو الناحية الفنية لتنمية اإلحساس بعناصر الموسيقى وتذوقيا، أو الناحية 

 الجمالية الكتساب معنى التناسق والتوازن واالنسجام.
، Carl Orff، كارل اورف Jack Dalcrosأميل جاك دالكروز ويتفق كل من )

( عمى المبدأ التربوي المتمثل في أىمية ، أميمو أمينمعائشة صبري، عواطف عبد الكري
التعميم عن طريق المعب، ولذلك ييتمون باأللعاب الموسيقية ويصنفونيا بأنيا أنواع متنوعة 

جسم الطفل ىو الوسيط الذي يمكن تنميتو من ، وحيث لتفي باحتياجات الطفل التربوية
خبلل حركات متنوعة، فمن خبلل الغناء بجانب العزف عمى آلة البيانو أو من خبلل 
األلعاب الموسيقية اإليقاعية تكون ىناك فرص لمنمو الجسمي الحركي ونمو العضبلت 

ري أسرع ويغنى ( يجسنوات 6-4والسيطرة عمييا وتناسق الحركات حيث أن الطفل من )
 ويعزف بشكل يتسم بالتآزر الحركي وىذا ما يمكن توظيفو لتنمية الطفل تنمية شاممة.

 (54، 5555)شريف إبراىيم خميس، 
"الدور التربوي لأللعاب ( بعنوان: 7985أميرة سيد فرج، وقد أكدت دراسة )
ة الطفل في عمي كيفية استخدام األلعاب الموسيقية في تربي الموسيقية لطفل الحضانة"
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نواحي مختمفة والتي يتم من خبلليا تنمية الميارات الحركية وتمييز األصوات وتنمية 
 االبتكار.

فالموسيقى واألنشطة الموسيقية التربوية تساعد الطفل عمى المشي والجري 
( وتمك الميارات تساعد الطفل عمى تنمية الجوانب الخبط عمى األرجلوالتصفيق والرتب )

ركية والوجدانية، ومن ىنا يمكن تنمية إحساسو باختبلف السرعات. وتعتبر الجسمية الح
األلعاب التعبيرية الغنائية مصدر إلمداد الطفل كيفية التذوق بحركات تمثيمية تعبيرية 
معتمدا فييا عمى السرعة والبطء في تنفيذ المدونات الموسيقية. فاألطفال الذين يتعممون 

من األطفال اآلخرين، ىذا باإلضافة إلى أن األطفال الذين  الموسيقى تكون ذاكرتيم أقوى
يمارسون األداء الموسيقى بعد عام واحد يتفوقون عمى األطفال الذين لم يمارسون التدريب 
الموسيقي في اختبار الذاكرة حيث أن أداء المخ يتطور بعد أربعة شيور من أداء التدريب 

ة أن اإليقاع والنغمات يؤثران عمى المخ بشكل وأكدت األبحاث العممية الحديث الموسيقي،
 مباشر وىو بدوره يؤثر عمى وظائف الجسم لما وجد من االرتباط النفسي والجسمي بينيما.

"أىمية بعنوان:  في دراسة(: 7995 فاطمة محمد البينساوي،وأشارت )
لمقدم عمي أىمية البرنامج التعميمي االموسيقي ودورىا في تربية طفل رياض األطفال" 

ألطفال تمك المرحمة حيث أن المقطوعات التي يتذوقيا الطفل يجب أن تتوافر بيا بعض 
الخصائص اليامة لتحقيق اليدف الكمي وان تتميز بإيقاع واضح وسيل وتمتاز بالتكرار 

 )المرتبط( بميول األطفال ومعبرة عن ذاتيم وكمماتيم لتحقيق اليدف المرجو منيا.
(: 5575 لدين عبد الرافع، إيناس احمد عبد العزيز،نصر اكما أكدت دراسة )

حيث "أبعاد إستراتيجية تطوير رياض األطفال في مصر بين المحمية والعالمية" بعنوان: 
( في تربية طفل مرحمة محميا وعالمياىدفت إلي رصد أبرز االستراتيجيات المعاصرة )

رياض األطفال في مصر،  الروضة والتوصل لمخطة اإلستراتيجية البلزمة لتطوير مرحمة
بصفة أساسية مع التحميل الموضوعي التفاقية البنك  المنيج الوصفيواستخدما الباحثان 

الدولي الخاص بإستراتيجية تطوير تربية الطفولة المبكرة في مصر، وتمثمت أدوات الدراسة 
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رير في استمارة المقابمة الشخصية مع عدد من المتخصصين ومجموعة من الوثائق والتقا
الخاصة بالطفولة المبكرة محميا وعالميا، وقدمت الدراسة عدة اقتراحات منيا ضرورة 
اختصار معايير الجودة في التعميم واالكتفاء بالمؤشرات الرئيسية وقصر التعيين عمى 

 خريجات شعبة الطفولة بكميات التربية وكميات التربية لمطفولة المبكرة.
 Tomas Patrick، توماس باتريك Grouios 2991ولقد أكد كل من جروس 

عمى أىمية التكامل بين التدريب العقمي والتدريب المياري  2996، شريف حيدر 2955
لتطوير مستوى األداء عند الطفل، مع مراعاة أن يكون العازف لديو خمفية ثقافية عن 

قنية اآللة التي يعزف عمييا والعصر التي كتبت فيو المدونة الموسيقية وأن يعطى الت
 (43، 7998)محمود حامد محمود،  العزفية حقيا في األداء.

، Iwanaga& Stukomotaايواناجو ، استوكوموتا )كما أشارت دراسة 
 Preferring the Music Rhythm in case of Aware of"( بعنوان: 2998

Tune Against not Awar of it"   تفضيل اإليقاع الموسيقى في حالة المعرفة(
( والني ىدفت إلي اختبار تفضيل اإليقاع الموسيقى ان في مقابل عدم المعرفة بياباأللح

في حالة المعرفة باأللحان في مقابل عدم المعرفة بيا، استيدفت الدراسة مجموعة من 
المنيج عامًا(، لم يسبق ليم أي تدريب موسيقي، واتبعت الدراسة  29الطبلب في عمر )

ث مجموعات، األولى: استمعت لموسيقى ذات إيقاع ، وتم تقسيميم إلى ثبلالتجريبي
بطئ، الثانية: استمعت لموسيقى ذات إيقاع متوسط، الثالثة: استمعت لموسيقى ذات إيقاع 
سريع، وتم قياس اإليقاعات األكثر حيوية، وتوصمت الدراسة إلى أن المقطوعات 

عمى اإلنجاز، وقد يرجع الموسيقية ذات اإليقاع السريع وصفت بأنيا مثيرة لمنشاط وتساعد 
 ذلك لطبيعة المرحمة العمرية.

فالبحث عن وسائل تساعد عمى اكتساب الميارة وتنمية القدرة عمى قراءة المدونات 
الموسيقية لدي الطفل يأتي من التآزر العضمي لعضبلت الذراع والتي تتحكم في نشاطيا 

لمرتبطة بالحركة العضمية الرسائل العصبية الصادرة من المخ إلى العضبلت والمفاصل ا



 

   

  
 جامعة بين سويف

 ةبيجملة كلية الرت
 عدد يوليو

 7102اجلزء األول 

44 

لمذراع والتي تعتمد عمى األسموب الفيسيولوجى لحركة االنقباض واالسترخاء لمعضبلت 
أثناء األداء العزفي الكتساب المرونة، ومن الصعوبات أيضا الجمع بين قراءة المدونات 

بصار العين الموسيقية واألداء العزفي ليا، لذا فان تنمية القدرة الذىنية والبصرية تبدأ بإ
لؤلشكال والرموز الموسيقية في المدونات الموسيقية لينتقل االستبصار إلى المخ ومراكز 
الحس والحركة فتبدأ االستجابة ليذه المؤثرات عندما تنتقل إلى المخ تعميمات إلى جميع 

 (555:  579، صـ 7985)آمال صادق،  مراكز الحركة العزفية.
فاعمية برنامج ألعاب بعنوان: " في دراسة (5554 )شيماء أحمد شوقي،وتؤكد 

صغيرة بمصاحبة الموسيقي عمى تنمية اإلدراك الحسي حركي وحب االستطالع لطفل ما 
حركي  عمي انو يوجد عبلقة ارتباطيو طردية موجبة بين اإلدراك الحسيقبل المدرسة" 

 وحب االستطبلع لؤلطفال.
( في دراسة بعنوان: Linda Bryant Miller, ،2993 ليندا ميمركما أكدت )

"Music in Early Childhood" مبلحظة سموك األطفال الموسيقي،  عمي
ووصف رد فعل األطفال عند استعمال األدوات الموسيقية واالختيار العشوائي ليذه 
األدوات في بيئتيم الطبيعية، فكانوا يستمتعون بالغناء المنفرد، وأيضا ابتكار األطفال 

  الغناء مع االستمتاع باستخدام اآلالت اإليقاعية. لمصاحبات مبسطة مع
وىذا يستمزم االىتمام بإعداد معممة رياض األطفال، فالمتابع لمحركة العممية 
والبحثية وتدفق المعرفة يستشعر التطور اليائل في المعمومات التي أصبح من الصعوبة 

ة لتواكب متطمبات عمي الطبلب استيعابيا مما يفرض عمينا تطوير البرامج الدراسي
العصر، مما جعل محاور الجودة في مجال التربية والتعميم لمرحمة رياض األطفال تشمل 

الطالب، المعمم، البرامج التعميمية، قاعات التدريس، عددا من المجاالت منيا )
 .(7957، صـ 5559)ىاني بولس، (. والتقويم
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"أىمية االستعداد  :( في دراسة بعنوان5559مديحو محمد الممكي، وأشارت )
الموسيقي في انتقاء الطالب المعمم بكميات رياض األطفال في ضوء مفيوم الجودة" 

القدرات الموسيقية لطالبات الثانوية العامة المتقدمات لبللتحاق  سلصياغة اختبار لقيا
بكمية رياض األطفال لمتأكد من جوده الطالبة المقبمة عمي المرحمة التعميمية لرياض 

 فال. األط
"برنامج بعنوان: (: 5559 بيية اإلخريطي، سعاد دغيدي،كما أكدت دراسة )

مقترح لتعميم عزف البيانو لتأىيل خريجي الكميات غير المتخصصة لمعمل في مرحمة 
 جحيث ىدفت تمك الدراسة إلي إعداد برنامرياض األطفال في ضوء مفيوم الجودة" 
، وأمكن رياض األطفالالتي تتناسب مع مرحمة لمؤلفات آلة البيانو الُمصاحبة بكممات و 

التوصل إلى أن آلة البيانو أفضل الوسائل التعميمية في تدريس الموسيقى لؤلطفال وأنسبيا 
 لتحقيق أىداف التربية الموسيقية لتمك المرحمة.

مجاالت من المجاالت الخمس  بأربعةولعل البحث الحالي ينصب اىتمامو 
متمثبل في طالبة رياض األطفال معممة  المعممالجودة وىي:  السابقة والتي تشكل محاور

متمثبل في البرنامج المقترح في ىذا البحث كإضافة وتطوير  البرنامج التعميميالمستقبل، 
حيث يتم تطوير إمكاناتيا بما يحقق أىداف البحث،  قاعات التدريسلبرنامج اإلعداد، 

صة بالبحث حيث تم تصميميا بطريقة من خبلل تطبيق بطاقة المبلحظة الخا والتقويم
 غير تقميدية عمي أمل أن ُيثمر البحث بنتائجو المرجوة.   

 اإلطار التطبيقي:
 : Research Procedures إجراءات البحث

من أجل تحقيق أىداف البحث قامت الباحثة باختيار خمسة أناشيد مدونات 
(، حيث رأت تربية لمطفولة المبكرةالمختمفة لؤلطفال، تتناسب مع طالبات الفرقة الثانية )

تصميم لتنمية ميارات ( M R) "اإليقاع الموسيقي" قائم عمي الباحثة أن تصميم برنامج
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( قد يساعد في تحقيق ذلك، ولذا اتخذت الباحثة الخطوات MG) األلعاب الموسيقية
 اآلتية:

 

 خطوات البحث:
 :: اختيار مجموعة البحثأوال

ة من الفرقة الثانية كمجموعة تجريبية، وتم ذلك بعد ( طالب55اختارت الباحثة )
م، حيث 1526التي تمت خبلل شيري سبتمبر وأكتوبر لعام  االنتياء من حمقات النقاش

وجيت الباحثة نظر الطالبات إلي القيام بتسجيل أسمائين تطوعا إلجراء فكرة البحث، 
الخمسة لكل مدونة، مع مراعاة  ًا عشوائيا لمطالبات لكبل أفراد المجموعاتر مما ُيعد اختيا

 التوازن داخل كل مجموعة من حيث الفروق الفردية بين الطالبات.
 : تكافؤ المجموعات الخمس لمبحث:ثانيا

الميارات األساسية "ارتكنت الباحثة إلي تحصيل الطالبات وتقديراتيم في مقرر 
(، وقد راعت 1526 | 1525بالفرقة األولي لمعام الدراسي ) (في التربية الموسيقية

 توزيع الطالبات داخل كل مجموعة وفقا لتحصيميم وتقديراتيم بما يحقق ىذا التكافؤ.
 : مخطط تنفيذ تجربة البحث:ثالثا

 قامت الباحثة بالتدريس لخمس مجموعات عمي النحو التالي: (7)
اإليقاع " قائم عميالخمس مجموعات تم التدريس ليم عمي حدة وفقا لبرنامج 

 .(MG) األلعاب الموسيقيةتصميم لتنمية ميارات ( M R) "الموسيقي
 اختيار األناشيد )المدونات(: (5)

كمرجع أساسي وكانت عمي النحو  "أغاني األطفال المعروفة"استندت الباحثة إلي 
 التالي:

 ( شفت القطة )إعداد أميمو أمين ، كممات والحان: عائشة صبري(7)
 ت والحان: عائشة صبري(( يا مطره رخى )إعداد أميمو أمين ، كمما5)
 ( آداب المرور )إعداد أميمو أمين ، كممات والحان: عائشة صبري( 3)
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 ( شخبط شخابيط )تدوين:ىناء فؤاد،كممات:عوض بدوي،الحان:وليد سعد(4)
 ( لحن تشيكي )الراعية(5)
( يوضح عدد 2(، وجدول )يقوم كل عشر طالبات بعزف مدونة )نشيد واحد فقط (3)

 المستغرق لمطالبات العشر لكل نشيد. الزمن الجمسات لكل نشيد،
 ( يوضح تنفيذ الجمسات لممدونات )األناشيد(:7جدول )
 إجمالي الزمن مدة الجمسة الواحدة عدد الطالبات عدد الجمسات المدونة

)ساعتين ونصف( بواقع  75 8 األولي
 ( دقيقة لكل طالبة75)

( ساعة الزمن الالزم 55)
 لتعمم المدونة

)ساعتين ونصف( بواقع  75 8 الثانية
 ( دقيقة لكل طالبة75)

( ساعة الزمن الالزم 55)
 لتعمم المدونة

)ساعتين ونصف( بواقع  75 8 الثالثة
 ( دقيقة لكل طالبة75)

( ساعة الزمن الالزم 55)
 لتعمم المدونة

)ساعتين ونصف( بواقع  75 8 الرابعة
 ( دقيقة لكل طالبة75)

( ساعة الزمن الالزم 55)
 م المدونةلتعم

)ساعتين ونصف( بواقع  75 8 الخامسة
 ( دقيقة لكل طالبة75)

( ساعة الزمن الالزم 55)
 لتعمم المدونة

 ساعة(. 755إجمالي الزمن لممدونات الخمس )

التقت الباحثة بطالبات المجموعة التجريبية بواقع جمسة لكل أسبوع، مدة الجمسة        
( جمسات موزعة عمي أربعة أسابيع 8فيذ التجربة )ساعة ونصف(، وبالتالي تطمب تن 1)

 م.1527 | 1526خبلل شيري نوفمبر وديسمبر لمعام الدراسي 
تصميم لتنمية ميارات ( M R) "اإليقاع الموسيقي" البرنامج القائم عميخطوات تنفيذ  (4)

  .(MG) األلعاب الموسيقية
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 النشيد األول "شفت القطة" لمدونة األوليا: 
 شفج انمطت

 
 
 

                  
 النشيد األول "شفت القطة"المدونة األولي ( 7شكل )              

 
 شفج انمطت

 شفت القطة بتقـــول نو        أمـا البوبـي بيقـول ىـو
 والديك يدن كوكـو كوكـو       والعصفور صوصو صوصو    
 الجمسة األولي: 

 حان عائشة صبري.كممات وأل –إعداد أميمو أمين  :"شفت القطة"
 اإليقاعات والكممات. منبسيطة  أنيقة تركيبة: )النشيد( وصف المدونة

 التعريف بالمدونة نظريا: (7)
 :  الميزان         / الكبيردو :السمم

 ازورة .ـــم( 8)  الطول البنائي :
رة ( مازورة تنتيي بقفمو نصفية، أما العبا4العبارة األولى عدد )جممة مكونة من عبارتين: 

 ./ الكبير( مازورة تنتيي بقفمو تامة في سمم دو4الثانية مكونة من )
 الجمسة الثانية:

التدريب عمي قراءة النوتة: العبارة األولى ثم العبارة الثانية حتى اإلتقان، غناء النشيد  (2)
 (. 2( كما ىو موضح بالشكل )صولفائيا، بالكممات)
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 الجمسة الثالثة:
المستخدم( في النشيد وتكراره بالتصفيق مرة وبالرتب استخراج اإليقاع الشائع )

 (.1)الخبط عمى األرجل( مرة أخرى كما ىو موضح بالشكل )
 

    
 

 ( اإليقاع المستخدم بالنشيد األول )شفت القطة(.5شكل )
 الجمسة الرابعة:

اختيار ثبلث طالبات لمتدريب عمى آلة االكسيميفون، باإلضافة إلى اختيار طالبة 
 ب عمى آلة البيانو كمصاحبة لمغناء. لمتدري

 الجمسة الخامسة:
 –الجالجل  –المثمث ( طالبات عمى آالت الباند والتي تتكون من )6توزيع عدد )  (2)

 ( والتي تتم باختيار الطالبات.الكاستانيت –المراكش  –التمبورين  –البندير 
 االحتفاظ بالقيمة الزمنية بشكل صحيح خبلل التدريب عمى النشيد. (5)

 

 الجمسة السادسة:
 وضع تصور لمعبة الموسيقية داخل الغرفة.  (2)
 التدريب عمى الشكل النيائي لمتصميم داخل الغرفة )ببطء(.  (1)

 الجمسة السابعة:
أخــذ الســرعة المناســبة لتصــميم المعبــة الموســيقية مــع الغنــاء ومصــاحبة آلتــي االكســيميفون 

 والبيانو.
 الجمسة الثامنة:
ألداء المبلحظ( من خبلل بطاقة المبلحظة لقياس أداء العزفية )االميارات قياس 

 الطالبات في المدونة )النشيد( األولي، في ضوء ما تم من الجمسات السبع السابقة.
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 الثانية النشيد الثاني "يا مطره رخي"لمدونة ا: 
 يا مطزه رخي

 
  

 
 
 
 

 

 النشيد الثاني "يا مطره رخي" الثانيةالمدونة ( 3شكل )
 يا مطزه رخي

 عمى أرضي وزرعي ونخمي   يا مطـره رخـي رخي                 
 مية لمزرع العـطشـان رخي واممي لي الغيطان           
 تحيا أزىار البستان                لمــا تشـوفــك بتـرخي 
 يا مطره رخي رخي               عمى أرضي وزرعي ونخمي      
 ذىـب وفـضـة لبـالدي  رخي واممي لي الوادي             

 لما تشــوفـك بترخي   افرح واسعد أوالدي             
 الجمسة األولي: 

 كممات وألحان عائشة صبري. –إعداد أميمو أمين  :"يا مطره رخي" 
: مجموعو من الكممات المتناغمة في نشيد لؤلطفال يوحي )النشيد( وصف المدونة  (2)

 بجمال الطبيعة وفائدة المطر.
 يف بالمدونة نظريا:التعر  (5)

 :  الميزان.          / الكبيرفـا :السمم
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 مازورة .( 8) : الطول البنائي 
( مازورة تكرر مرتين بوجود المرجع 1العبارة األولى عدد )جممة مكونة من عبارتين: 

( مازورة تنتيي بقفمو 4تنتيي بقفمو نصفية عمى نغمة )دو(، أما العبارة الثانية مكونة من )
 ./ الكبيرة في  سمم فـــاتام

 الجمسة الثانية:
( التدريب عمي قراءة النوتة: العبارة األولى ثم العبارة الثانية حتى اإلتقان، غناء النشيد 2(
 (. 3( كما ىو موضح بالشكل )صولفائيا، بالكممات)
التدريب عمى عزف التآلف الثنائي في اليد اليسرى عمي أن تؤدي الطالبة كل صوت  (3)

 ثم تجميع الصوتين لتكمل الوحدة اإليقاعية. عمي حدة
 الجمسة الثالثة:

مرة  Drummingاستخراج اإليقاع الشائع )المستخدم( في النشيد وتكراره بالتنقير  (2)
 (.4وبالرتب )الخبط عمى األرجل( مرة أخرى كما ىو موضح بالشكل )

 
 

 ( اإليقاع المستخدم بالنشيد األول )يــا مطــره رخــي(.4شكل )
 ( تعريف الطالبات بمعنى المرجع المدون بالنوتة الموسيقية وكيفية الرجوع لو.1)

 الجمسة الرابعة:
اختيار ثبلث طالبات لمتدريب عمى آلة االكسيميفون، باإلضافة إلى اختيار طالبة 

 لمتدريب عمى آلة البيانو كمصاحبة لمغناء. 
 الجمسة الخامسة:

 –الجالجل  –المثمث ند والتي تتكون من )( طالبات عمى آالت البا6توزيع عدد )  (2)
 ( والتي تتم باختيار الطالبات.الكاستانيت –المراكش  –التمبورين  –البندير 

 االحتفاظ بالقيمة الزمنية بشكل صحيح خبلل التدريب عمى النشيد. (5)
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 الجمسة السادسة: 
 وضع تصور لمعبة الموسيقية داخل الغرفة.  (2)
 ميم داخل الغرفة )ببطء(.التدريب عمى الشكل النيائي لمتص (1)

 الجمسة السابعة:
أخــذ الســرعة المناســبة لتصــميم المعبــة الموســيقية مــع الغنــاء ومصــاحبة آلتــي االكســيميفون 

 والبيانو.
 الجمسة الثامنة:
العزفية )األداء المبلحظ( من خبلل بطاقة المبلحظة لقياس أداء الميارات قياس 

 ي ضوء ما تم من الجمسات السبع السابقة.الطالبات في المدونة )النشيد( الثاني، ف
 الثالثة النشيد الثالث "آداب المرور"لمدونة ا: 

 آداب انمزور

 
 
 
 
 
 
 

 
 النشيد الثالث "آداب المرور" الثالثةالمدونة ( 5شكل )

 آداب انمزور

 حـاسب حاسب اوعـى تمـر     لما تشوف النــور األحمر                     
 ييجى المون األصفـر             خمـى بـالـك اوعـى تمـربعدين            
 لما تشوف النور األخضـر              يال أوامـك عــدي ومــر            
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 الجمسة األولي: 
 كممات وألحان عائشة صبري. –إعداد أميمو أمين  :"آداب المرور"

تباع : نشيد يجسد تعميمات المرور لسيولة ا)النشيد( وصف المدونة  (2) ستيعابيا وا 
 إرشادات المرور لدي األطفال بسيولة ويسر.

 التعريف بالمدونة نظريا:  (5)
 :  الميزان .         / الكبيردو :السمم

 مازورة .( 21)  الطول البنائي :
( مازورة تكرر مرتين تنتيي بقفمو 4العبارة األولى عدد )جممة مكونة من عبارتين: 

مازورة تنتيي بقفمو  (4عبارة الثانية مكونة من )نصفية عمى نغمة )صول(، أما ال
 ./ الكبيردو تامة في سمم
 الجمسة الثانية:

( التدريب عمي قراءة النوتة: العبارة األولى ثم العبارة الثانية حتى اإلتقان، غناء النشيد 2)
 (. 5( كما ىو موضح بالشكل )صولفائيا، بالكممات)
في اليد اليسرى عمي أن تؤدي الطالبة كل ( التدريب عمى عزف التآلف الثبلثي 1)

 صوت عمي حدة ثم تجميع الثبلث أصوات لتكمل الوحدة اإليقاعية.
 الجمسة الثالثة:

استخراج اإليقاع الشائع )المستخدم( في النشيد وتكراره بالتصفيق مرة وبالرتب )الخبط 
 (.6عمى األرجل( مرة أخرى كما ىو موضح بالشكل )

 
 

 المستخدم بالنشيد األول )آداب المرور(.( اإليقاع 6شكل )
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 الجمسة الرابعة:
اختيار ثبلث طالبات لمتدريب عمى آلة االكسيميفون، باإلضافة إلى اختيار طالبة 

 لمتدريب عمى آلة البيانو كمصاحبة لمغناء. 
 الجمسة الخامسة:

 – الجالجل –المثمث ( طالبات عمى آالت الباند والتي تتكون من )6توزيع عدد ) (2)
 ( والتي تتم باختيار الطالبات.الكاستانيت –المراكش  –التمبورين  –البندير 

 االحتفاظ بالقيمة الزمنية بشكل صحيح خبلل التدريب عمى النشيد.  (5)
 الجمسة السادسة:

 وضع تصور لمعبة الموسيقية داخل الغرفة.  (3)
 التدريب عمى الشكل النيائي لمتصميم داخل الغرفة )ببطء(.  (4)

 ابعة:الجمسة الس
أخــذ الســرعة المناســبة لتصــميم المعبــة الموســيقية مــع الغنــاء ومصــاحبة آلتــي االكســيميفون 

 والبيانو.
 الجمسة الثامنة:
العزفية )األداء المبلحظ( من خبلل بطاقة المبلحظة لقياس أداء الميارات قياس 

 قة.الطالبات في المدونة )النشيد( الثاني، في ضوء ما تم من الجمسات السبع الساب
 )المدونة الثالثة: األغنية الثالثة )شخبط شخابيط 

 شخبط شخابيط

 
 
 
 

 

 أغنية "شخبط شخابيط" الخامسةالمدونة ( 7شكل )



 

 

 

 جامعة بين سويف
 ةبيجملة كلية الرت

 عدد يوليو
 7102اجلزء األول 

34 

 األغنية الثالثة )شخبط شخابيط(الجمسة األولي: 
 : لحن بسيط يشعر باألمل والفرحة.)النشيد( وصف المدونة 
 التعريف بالمدونة نظريا: 

  :  الميزان           / الكبيرفــا :السمم
 مازورة .( 21)  الطول البنائي :

( مازورة تكرر مرتين باستخدام 4العبارة األولى عدد )جممة مكونة من ثالث عبارات: 
( مازورة 4عبلمة المرجع تنتيي عمى نغمة )صول(، أما العبارة الثانية مكونة من عدد )

دام عبلمة المرجع، العبارة الثالثة مكونة تنتيي عمي نغمة )ال( تكرر العبارة الثانية باستخ
 ( مازورة وتنتيي بقفمو تامة عمي نغمة )فــا( أي سمم فـــا/ الكبير.4من عدد )

 الجمسة الثانية:
( التدريب عمي قراءة النوتة: العبارة األولى ثم العبارة الثانية حتى اإلتقان، غناء النشيد 2)
 (. 7) ( كما ىو موضح بالشكلغنائيا، صولفائيا)
 ( تعريف الطالبات بمعنى المرجع المدون بالنوتة الموسيقية وكيفية الرجوع لو.1)

 الجمسة الثالثة:
 Drummingالتدريب عمي اإليقاعات )المستخدم( في األغنية وتكراره بالتنقير 

 (.25(، )9(، )8مرة وبالرتب )الخبط عمى األرجل( مرة أخرى كما ىو موضح بالشكل )
 
 
 

 الخامسة أغنية "شخيط شخابيط"المدونة إليقاع األول المستخدم ب( ا8شكل )
 
 

 الخامسة أغنية "شخيط شخابيط"المدونة ( اإليقاع الثاني المستخدم ب9شكل )
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 الخامسة أغنية "شخيط شخابيط"المدونة ( اإليقاع الثالث المستخدم ب75شكل )
 الجمسة الرابعة:

االكسيميفون، باإلضافة إلى اختيار طالبة اختيار ثبلث طالبات لمتدريب عمى آلة 
 لمتدريب عمى آلة البيانو كمصاحبة لمغناء. 

 الجمسة الخامسة:
 –الجالجل  –المثمث ( طالبات عمى آالت الباند والتي تتكون من )6( توزيع عدد )2)

 ( والتي تتم باختيار الطالبات.الكاستانيت –المراكش  –التمبورين  –البندير 
 بالقيمة الزمنية بشكل صحيح خبلل التدريب عمى المدونة )المحن(. ( االحتفاظ1)

 الجمسة السادسة:
 ( وضع تصور لمعبة الموسيقية داخل الغرفة.2)
 ( التدريب عمى الشكل النيائي لمتصميم داخل الغرفة )ببطء(.1)

 الجمسة السابعة:
 ميفون والبيانو.أخذ السرعة المناسبة لتصميم المعبة الموسيقية ومصاحبة آلتي االكسي

 الجمسة الثامنة:
العزفية )األداء المبلحظ( من خبلل بطاقة المبلحظة لقياس أداء الميارات قياس 

 الطالبات في المدونة )النشيد( الثاني، في ضوء ما تم من الجمسات السبع السابقة.
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 الرابعة الراعية "لحن شعبي تشيكي"لمدونة ا: 
 انزاعيت )نحن شعبي حشيكي(

 
 

 
 

 
 

 "لحن شعبي تشيكي" الرابعةالمدونة ( 77شكل )                      
 الجمسة األولي: 

 المدونة الرابعة الراعية "لحن شعبي تشيكي".
 اإليقاعات. منبسيطة  أنيقة تركيبة: )النشيد( وصف المدونة  (2)
 التعريف بالمدونة نظريا:  (5)

 الميزان:               / الكبيرري :السمم
 مازورة .( 21)  بنائي :الطول ال

( مازورة تنتيي بقفمو نصفية عمى نغمة 4العبارة األولى عدد )جممة مكونة من عبارتين: 
( مازورة تنتيي بقفمو نصفية عمي نغمة )ال(، 4)ال(، أما العبارة الثانية مكونة من عدد )

أي سمم ري/  ( مازورة وتنتيي بقفمو تامة عمي نغمة )ري(4تكرر العبارة الثانية في عدد )
 الكبير.

 الجمسة الثانية:
( التدريب عمي قراءة النوتة: العبارة األولى ثم العبارة الثانية حتى اإلتقان، غناء النشيد 2)
 (. 22( كما ىو موضح بالشكل )صولفائيا)
( التدريب عمى عزف التآلف الثنائي في اليد اليسرى عمي أن تؤدي الطالبة كل صوت 1)

 الصوتين لتكمل الوحدة اإليقاعية.عمي حدة ثم تجميع 
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 الجمسة الثالثة:
استخراج اإليقاع الشائع )المستخدم( في النشيد وتكراره بالتصفيق مرة وبالرتب 

 (.21)الخبط عمى األرجل( مرة أخرى كما ىو موضح بالشكل )
 
 
 

 "لحن شعبي تشيكي" الرابعة الراعيةالمدونة ( اإليقاع المستخدم ب75شكل )
 ابعة:الجمسة الر 

اختيار ثبلث طالبات لمتدريب عمى آلة االكسيميفون، باإلضافة إلى اختيار طالبة 
 لمتدريب عمى آلة البيانو كمصاحبة. 

 الجمسة الخامسة:
 –الجالجل  –المثمث ( طالبات عمى آالت الباند والتي تتكون من )6توزيع عدد )  (2)

 باختيار الطالبات. ( والتي تتمالكاستانيت –المراكش  –التمبورين  –البندير 
 االحتفاظ بالقيمة الزمنية بشكل صحيح خبلل التدريب عمى المدونة )المحن(. (5)

 الجمسة السادسة:
 وضع تصور لمعبة الموسيقية داخل الغرفة.  (2)
 التدريب عمى الشكل النيائي لمتصميم داخل الغرفة )ببطء(.  (1)

 الجمسة السابعة:
 ة ومصاحبة آلتي االكسيميفون والبيانو.أخذ السرعة المناسبة لتصميم المعبة الموسيقي

 الجمسة الثامنة:
العزفية )األداء المبلحظ( من خبلل بطاقة المبلحظة لقياس أداء الميارات قياس 

 الطالبات في المدونة )النشيد( الثاني، في ضوء ما تم من الجمسات السبع السابقة.
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 رابعا: المعالجة اإلحصائية لمنتائج، واختبار صحة الفروض
  The Results نتائج البحث

 تمت اإلجابة عن أسئمة البحث عمي النحو التالي:
 السؤال األول والذي صياغتو:

الميارات األدائية المطموبة لبعض األناشيد أو المدونات المختارة والتي يتضمنيا ما 
 البرنامج المقترح ؟

لمتوصل إلي قامت الباحثة بتحميل المدونات )األناشيد( الخمس التي اختارتيا 
الميارات العزفية األدائية المطموب تنفيذىا من خبلل آالت الباند بمصاحبة آلة البيانو 

( )بعد تحكيميا 1وآلة االكسيميفون وفيما يمي قائمة بتمك الميارات والتي يوضحيا جدول )
 .من مجموعة من السادة المحكمين(

 لمدونات الخمس المختارة.العزفية األدائية لعزف االميارات (: يوضح 5جدول )
 العزفية األدائية لعزف مدوناتالميارات  م

 القرن التاسع عشر

 الثالثة أصوات باليد اليسري. تؤدي الطالبة 7
 مسافة الثانية الصاعدة واليابطة عمي التوالي. تؤدي الطالبة 5
 .التآلف الثنائي باليد اليسري تؤدي الطالبة 3
 .منة والسكتات واألربطةاألز تراعي في أدائيا  4
 تراعي في أدائيا اإليقاعات المختمفة. 5
 لبة عالمة المرجع.اطالتؤدي  6
 .باليد اليسري تؤدي الطالبة مسافة الرابعة اليابطة 7
 .نموذج إيقاعي ثابت كبدال مستمرتؤدي الطالبة  8
 تؤدي الطالبة مسافة الثالثة اليابطة باليدين. 9

    آلفات اليد اليمني مع مصاحبة لحنية سممية.تؤدي الطالبة ت 75
                                                           

 ( لائمت بانسادة األساحذة انمحكمين.2مهحك ) 



 

   

  
 جامعة بين سويف

 ةبيجملة كلية الرت
 عدد يوليو

 7102اجلزء األول 

33 

ويتم تدريب الطالبات عمي تمك الميارات العزفية بشكل فردي وجماعي حتى أصبحت كل 
 طالبة قادرة عمي أداء تمك الميارات سواء منفردة أو مع مجموعتيا.

 السؤال الثاني والذي صياغتو:
ميارات تمك اللتنمية ( M R) "ع الموسيقياإليقا" القائم عمي ما الصورة المناسبة لمبرنامج

 ( لدي طالبات الفرقة الثانية بكمية رياض األطفال ؟MG) األلعاب الموسيقيةلتصميم 
قدمت الباحثة اإلجابة عمي ىذا السؤال من خبلل تناول المدونات الخمس 

والخاص باألداء العزفي عمي آالت الباند مع  بخطوات تنفيذ البحثووصفيا مرورا 
حبة آلة البيانو وآلة االكسيميفون الوارد في الخطوات اإلجرائية لتنفيذ المدونات مصا

( الخاص 2عمي التوالي وفقًا لجدول )األولي، الثانية، والثالثة، الرابعة، الخامسة()
 بتنفيذ الجمسات.

 السؤال الثالث والذي صياغتو:
األلعاب تصميم مية ميارات لتن( M R) "اإليقاع الموسيقي" قائم عمي ما فاعمية برنامج

 ( لدي طالبات الفرقة الثانية بكمية رياض األطفال ؟MG) الموسيقية
 ولئلجابة عن ىذا السؤال قامت الباحثة باإلجراءات اآلتية:

: توجيو الطالبات إلنتاج العاب موسيقية كل مجموعة تنتج لعبة عمي أن يتوفر في أوال
 تمك األلعاب المواصفات التالية:

 ة خصائص الطفل العمرية.مراعا -2
 شغف الطفل بالموسيقي والغناء بصفة عامة. -1
 حب الطفل الستعمال أدوات الباند لما تثيره لديو من البيجة. -3
 مراعاة أن األغنية ىادفة ومنمية لؤلخبلقيات الحميدة لدي الطفل. -4
 تساعد عمي تنمية التذوق والحس الفني لدي الطفل. -5

لقياس ميارات الطالبات في تصميم األلعاب  بطاقة فحص ومالحظة: تصميم ثانيا
الموسيقية وتنفيذىا حيث يختص جزء الفحص من البطاقة بفحص تصميم المعبة من 
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حيث المغة والمقاطع الصوتية وتقطيعيا العروضي ومضمون المعبة من حيث 
أىدافيا ومضمونيا، ويختص جزء المبلحظة بقياس أدائين لؤللعاب الموسيقية 

( )يصف Rubricsمس حيث تضمنت مقياسًا ثبلثيًا متدرجًا )الخلممجموعات 
ضعيف، مستويات األداء الجماعي لطالبات المجموعات الخمس( عمي الترتيب )

( عمي الترتيب وبالتالي تصبح 3، 1، 2( والتي يقابميا درجات )متوسط، عالي
قامت  فالباحثة ( درجة،25( درجة والنياية الصغرى )45النياية العظمي لمبطاقة )

بتصميم بطاقة مبلحظة لقياس أداء األلعاب الموسيقية من جانب الطالبات، حيث 
اعتمد القياس عمي األداءات المنظورة لمعبة الموسيقية التي تم تصميميا واعتبرت 
الباحثة أن الدرجة التي يحصل عمييا الفريق الذي ينفذ المعبة تدل عمي جودة 

 .(3ي تأخذ الصورة اآلتية الموضحة بجدول )والت التصميم والتنفيذ ليذه المعبة
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تصميم األلعاب ميارات (: يوضح بطاقة )الفحص والمالحظة لقياس 3جدول )
 الموسيقية لمقياس القبمي والبعدي لدي الطالبات.

 
 م

 
 الميارات المطموبة لمتقييم

 مستوي األداء
 ضعيف

7 
 متوسط

5 
 عالي
3 

    لطفل العمرية.األغنية تراعي خصائص ا 7
    تظير في األغنية شغف الطفل بالموسيقي والغناء بصفة عامة. 5
    تظير فييا الستعمال أدوات الباند لحب الطفل ليا. 3
    يتضح ىذه األغنية ىادفة ومضمونيا األخالقي. 4
    تساعد عمي تنمية التذوق الحس الفني لدي الطفل. 5
    وات باليد اليسري.الثالثة أص تؤدي الطالبة 6
    مسافة الثانية الصاعدة واليابطة عمي التوالي. تؤدي الطالبة 7
    .التآلف الثنائي باليد اليسري تؤدي الطالبة 8
    .األزمنة والسكتات واألربطةتراعي في أدائيا  9
    تراعي في أدائيا اإليقاعات المختمفة. 25
    لبة عالمة المرجع.اطالتؤدي  22
    .باليد اليسري تؤدي الطالبة مسافة الرابعة اليابطة 21
    .نموذج إيقاعي ثابت كبدال مستمرتؤدي الطالبة  23
    تؤدي الطالبة مسافة الثالثة اليابطة باليدين. 24
    تؤدي الطالبة تآلفات اليد اليمني مع مصاحبة لحنية سممية. 25

الطالبات في المجموعات الخاصة بالخمس  : تم تطبيق البطاقة عمي جميعممحوظة
مدونات مع مراعاة أن األداء غير المتضمن بالمدونة توضع درجتو كاممة أثناء التقييم 

 باعتبار أن الطالبة قامت بأدائو حتى ال يكون ىناك خمل في تقييم الطالبات.
خبلل ( من MG) األلعاب الموسيقيةتصميم لقياس : تم تطبيق بطاقة المبلحظة ثالثا

العزفية الميارات  األداء العزفي عمي آالت الباند مع مصاحبة آلة البيانو واالكسيميفون
كما  وتحديدًا في الجمسة الثامنة)األدائية( عقب انتياء الجمسات الخاصة بكل مدونة 

، (MG) األلعاب الموسيقيةلتصميم سبق اإلشارة إلي ذلك في خطة كيفية تنفيذ 
( وقد تراوحت درجات 25( وأقل درجة )45أعمي درجة )ويتبين من البطاقة أن 

الطالبات بين الحد األعمى والحد األدنى لمبطاقة في القياس القبمي والبعدي عمي النحو 
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التالي عمما بان ىذه الدرجة تمثل قياس األداء الجماعي لمطالبات داخل كل مجموعو 
 (.4عمي حدي والموضحة بجدول )

تصميم األلعاب الموسيقية ميارات قياس ات الطالبات في (: يوضح نتائج درج4جدول )
(MG.لمخمس مدونات عينة الدراسة قبل وبعد التجربة ) 

 درجات كل مدونة بعد التجربة درجات كل مدونة قبل التجربة م
7 75 38 
5 77 39 
3 76 45 
4 78 47 
5 79 45 

 555 85 مج

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ت الطالبات في التجربة من خالل القياس القبمي ( يوضح جزء من مشاركا73شكل )
 والبعدي.
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 التحقق من صحة الفروضرابعا: 
بعد تسجيل درجة الطالبات في الخمس مدونات لكل مجموعة عمي حدة، تم 

 حساب المتوسطات الحسابية، تمييدا الختبار فرض البحث والذي نصو:
مدونات في  يوجد فرق دال إحصائيًا بين متوسطي درجات طالبات الخمس

القياس القبمي والبعدي لميارات تصميم األلعاب الموسيقية من خالل األداء العزفي 
 عمي آالت الباند مع مصاحبة آلة البيانو واالكسيميفون لصالح القياس البعدي.

 خامسا: الكشف عن حجم التأثير الناتج عن التجربة في تصميم األلعاب الموسيقية.
ية البرنامج المستخدم قامت الباحثة بالكشف عن حجم ولمعرفة حجم األثر لفاعم

التأثير الناتج عن تجربة البحث في تصميم األلعاب الموسيقية لدي الطالبات في ضوء 
( من حيث التأثير بميك معاملمتوسطي درجات القياسيين القبمي والبعدي ولمعرفة داللة )

 ادلة اآلتية:الناتج قامت الباحثة بحساب حجم التأثير باستخدام المع
ولحساب فاعمية البرنامج الذي استخدم بالبحث تم استخدام معامل بميك الخاص 
بحساب فاعمية البرنامج في ضوء متوسطي درجات القياسين القبمي والبعدي من خبلل 

 المعادلة التالية:
 ص _ س          ص _ س                                         

        +          ك( =       )معامل بمي نسبو الكسب المعدل
 د  _  س               د                                          

 حيث س = متوسط درجات االختبار القبمي.
 ص = متوسط درجات االختبار البعدي.     
 د = النياية العظمي لبلختبار.     
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 وبالتعويض في المعادلة نجد أن:
                                       45  _77          45  _77  

 +        نسبو الكسب المعدل )معامل بميك( =                
                                       45    _77            45    

 7,3معامل بميك =                  
( 7,5أو  = )   ≤ معامل بميك   وحيث أن الفاعمية لمبرنامج تحسب إذا كان

( مما يدل عمي فاعمية البرنامج 7,5من ) (   7,3وحيث أن معامل بميك المحسوبة )
 ولعل ذلك يرجع إلي:

، آالت نتدريب الطالبات عمي استخدام اآلالت الموسيقية ) البيانو، االكسيميفو  -2
 الباند( كل عمي حدة من خبلل البرنامج.

 اآلالت مع بعضيا كل باستخدام إيقاع مختمف. تدريب الطالبات عمي دمج -1
متابعة الباحثة ألداء الطالبات من خبلل جمسات البرنامج وتصويب األداءات في  -3

 حينيا.
 إتاحة فرصة حقيقية لتقييم الطالبات ألنفسين أفرادا وجماعة. -4
 توجيو الطالبات المستمر باختيار المكان المناسب إلبراز األداء األفضل.  -5

طرحت من قبل الباحثة ن قد تمت اإلجابة عن أسئمة البحث التي وبذلك يكو 
 لمشكمة البحث. لمتصدي

 توصيات ومقترحات البحث:
 يمي: في ضوء ما أسفرت عنو نتائج البحث توصي الباحثة بما -

قســـم العمـــوم  –كميـــة التربيـــة لمطفولـــة المبكـــرة إعـــادة النظـــر فـــي الئحـــة مقـــررات )  (2)
موســيقية يــتم دراســتيا فــي فصــمين دراســيين فقــط خــبلل ( حيــث أن التربيــة الاألساســية

سـنوات إعــداد الطالبـات ممــا يـؤدي أن مــدة الدراسـة غيــر كافيـة لتــتمكن الطالبـات مــن 
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إنتــاج العــاب موســيقية خاصــة بالطفــل عمــي الــرغم مــن انــو يعــد مــن تصــميم عمميــن 
 بالروضات فيما بعد.

ع طبيعــة التــدريس لممقـــررات تــوفير القاعــات والمعامــل المناســـبة لمتــدريب لتتناســب مـــ (1)
 التربية الموسيقية.

إجــــراء مســــابقات دوريــــة عمــــي مســــتوي الكميــــة تشــــجع الطالبــــات عمــــي إنتــــاج العــــاب   (3)
 موسيقية خاصة بالطفل.

أداء المجموعة  يعطي الفرصة لنماء العادات االجتماعية الصحيحة كالثقة بالنفس   (4)
، مما يحرر الطالبات من األنانية وضبط النفس واحترام وتبادل الطالبة آلراء زميبلتيا

 وحب الذات.
االىتمام باستخدام أسموب )جمسات التدريس( آلالت الباند بمصاحبة آلـة البيـانو وآلـة  (5)

 لزيادة ميارات الطالبات في تصميم األلعاب الموسيقية المطموبة. ناالكسيميفو 
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 مراجع البحث:
، "التعميمجودة  ال في ضوء ثقافة"رياض األطفم(: 1525) ابتياج محمود طمبة -2

 .، جامعة القاىرةرياض األطفال، كمية الثانيالمؤتمر الدولي 
المصرية،  ألنجموا، مكتبة "عمم النفس التربوي": (2999) آمال مختار صادق -1

 الطبعة العاشرة، القاىرة. 
الخبرات الموسيقية في دور الحضانة ": (2985أميمو أمين )آمال مختار صادق،  -3

 المصرية، القاىرة.  ألنجموا، مكتبة ض األطفالوريا
، "التربوي لأللعاب الموسيقية لطفل الحضانةالدور "(: 2981أميرة سيد فرج ) -4

 القاىرة. جامعة عين شمس، ، مؤتمر الطفولة
كمية التربية الموسيقية، ، "األنشطة الموسيقية بين النظرية والتطبيق"(: 1552ــــــــ) -5

 القاىرة.  جامعو حموان، ،أكتوبر
لتأىيل عزف البيانو "برنامج مقترح لتعميم  (:1559بيية االخريطي، سعاد دغيدي ) -6

في ضوء مفيوم خريجي الكميات غير المتخصصة لمعمل في مرحمة رياض األطفال 
العربي الرابع( "االعتماد األكاديمي الدولي األول، السنوي )المؤتمر العممي "، الجودة

النوعي في مصر والعالم العربي الواقع والمأمول، المجمد  لمؤسسات وبرامج التعميم
 .أبريل( 9-8، القاىرة، )المنصورة، جامعة النوعية، كمية التربية الثاني

دراسة تقويمية لجودة التعميم في رياض األطفال بقطاع "(: 1557سناء أبو دقة ) -7
 .(21عدد )، ال(25)المجمد ، الجامعة، الدراسات اإلنسانيةمجمة "، غزة

"فاعمية برنامج قائم عمي األنشطة الموسيقية في (: 1551شريف إبراىيم خميس) -8
، رسالة ماجستير تحقيق بعض أىداف التربية الموسيقية بمرحمة رياض األطفال"

 غير منشورة، كمية التربية، جامعو اإلسكندرية. 
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فاعمية برنامج ألعاب صغيرة بمصاحبة الموسيقي (: "1554شيماء أحمد شوقي ) -9
، رسالة عمى تنمية اإلدراك الحسي الحركي وحب االستطالع لطفل ما قبل المدرسة"

 .اإلسكندرية، جامعة الرياضيةكمية التربية ماجستير غير منشورة ،
أىمية الموسيقي ودورىا في تربية طفل " (:2991فاطمة محمد البينساوي ) -25

لطفولة في عقد يامس لمطفل المصري"رعاية ا، المؤتمر العممي ال"رياض األطفال
عين جامعة حماية الطفل المصري، المجمد األول، مركز دراسات الطفولة، 

 .ابريل( 35 – 18شمس)
فاعمية برنامج موسيقي لتنمية اإلبداع لطفل (:"1552ليمى عبد الفتاح عسل ) -22

، حموان، جامعة الموسيقيةكمية التربية ، رسالة دكتوراه غير منشورة ،رياض األطفال"
 .القاىرة

اإلحصاء والتحميل اإلحصائي باستخدام (: "1525حمد ربيع حسني )م -21
"SBSS.الجزء األول، مطبعة أبو ىبلل، المنيا ،"" 
(: "الدور التربوي ألغنية الطفل المصري في مرحمة 2998محمود حامد محمود ) -23

 ، رسالة ماجستير، كمية التربية النوعية، جامعة القاىرة.التعميم األساسي"
"أىمية االستعداد الموسيقي في انتقاء الطالب  (:1559ممكي )مديحو محمد ال -24

السنوي المؤتمر العممي "، في ضوء مفيوم الجودةالمعمم بكميات رياض األطفال 
امج التعميم النوعي العربي الرابع( "االعتماد األكاديمي لمؤسسات وبر الدولي األول، )

، جامعة النوعية، كمية التربية انيوالعالم العربي الواقع والمأمول، المجمد الث في مصر
 .أبريل( 9-8، القاىرة، )المنصورة

 امشكالت رياض األطفال كم(: "2997منى أحمد األزىري، ثناء يوسف الضبع ) -25
، مجمة البحث في التربة وعمم النفس، تدركيا المعممات، دراسة تحميمية مقارنة"

 .المنياكمية التربية، جامعة المجمد العاشر، 
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، بحث مشترك المؤتمر الطفل واألغنية"(:"2981د العزيز عوض )نادية عب -26
 .القاىرة، حموان، جامعة الموسيقيةكمية التربية العممي األول ،

أبعاد (: "1521نصر الدين عبد الرافع محمد، إيناس أحمد عبد العزيز ذكي ) -27
 ، بحث منشور،إستراتيجية لتطوير رياض األطفال في مصر بين المحمية والعالمية"

 (.2(، العدد )4، السعودية، المجمد )مجمة جامعة أم القرى لمعموم التربوية والنفسية
النحت في ضوء  ةبرنامج مقترح لدارس(: "1559ىاني بولس إبراىيم شمبي ) -28

 "، المؤتمر العممي السنويمعايير الجودة واالعتماد إلعداد معمم التربية الفنية
الثالث، كمية التربية النوعية، جامعة المنصورة،  المجمد)الدولي األول، العربي الرابع(،

 أبريل(. 9-8القاىرة )
، مكتبة األنجمو المصرية الطفل ورياض األطفال"(:"2993ىدي محمد قناوي ) -29

 .القاىرة، الطابعة األولى
"الطفل والطفولة في مطمع المؤتمر العممي الدولي الثامن لجامعة المنيا بعنوان:  -15

 م.1556نيا،  لعام ، الماأللفية التالية"
رياض األطفال في ضوء ثقافة المؤتمر الدولي الثاني لجامعة القاىرة بعنوان " -12

 م.1525"، القاىرة، لعام الجودة
22- Lind Bryant Miller, 1993: "Music in Early Childhood", 

PHD, thesis University of Kansas, U.S.A. 

23- Iwanaga & Stukamota, 1998: "Preferring the music 

rhythm incase of aware of tune against not 

ware of " Washington, Ferjinya, U.S.A.  

 
 
 
 

 

 


