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  ملخص
اب      على التعرفإلى هدفت هذه الدراسة  يد المضمنة في آت ة  " مجاالت األناش ا العربي  "لغتن

عينة أفراد . للصفوف الثالثة األولى، ومستوى تنفيذ معلمات المرحلة األساسية الدنيا لهذه األناشيد
ةالد ت راس ن  تكون ن معلم) ٣٢(م ة م د اتمعلم ية ال ة األساس ارهالمرحل م اختي ة  ننيا ت بالطريق

اب    ، ولتحقيق أغراض الدراسةالقصدية ة  "تم تصنيف األناشيد المضمنة في آت ا العربي ى  " لغتن إل
االت بعة مج ا  : س ات، تكنولوجي ة، صحية، هواي ة، ديني ة، بيئي ة، اجتماعي ى  .وطني رف عل وللتع

دنيا؛       ة األساسية ال ة مالحظة   حث البا تقام مستوى تنفيذ األناشيد من معلمات المرحل اء بطاق  ة ببن
ا ات  وتطويره ة المعلم ي لمالحظ يد   ف ة النش ذ حص اء تنفي ة أن . أثن ائج الدراس رت نت ر  أظه أآث

ان           يًال آ ى تمث ة األول ة للصفوف الثالث ا العربي اب لغتن ي آت يد المضمنة ف لمجال امجاالت األناش
ان المجال الصحي ب   %٣٤٫٢البيئي بنسبة بلغت  . )%٢٫٦( نسبة بلغت  ، وأقل المجاالت تمثيًال آ

ا و ائجآم ين   أظهرت النت راوح ب ل ت ى المجاالت آك ات عل ن المعلم يد م ذ األناش توى تنفي أن مس
غ  بي بل وزن نس المرآز األول ب ال األنشطة ب اء مج ع؛ إذ ج اء  ،%)٧٧٫٧٤( متوسط ومرتف وج

المرآز   ر ب غ       األخي وزن نسبي بل ة ب ائج   و %).٤٨٫١٦( مجال الوسائل التعليمي م عد أظهرت النت
ي   ائية ف ة إحص روق ذات دالل ود ف توىوج يد   مس دنيا لألناش ية ال ة األساس ات المرحل ذ معلم تنفي

ر   زى لمتغي ية تع رة التدريس ي  الخب ل العلم ة      . والمؤه ت الدراس ائج أوص ذه النت وء ه ي ض وف
  .بمجموعة من التوصيات العملية والنظرية

، الصفوف "لغتنا العربية"آتاب   المرحلة األساسية الدنيا، األناشيد،: الكلمات المفتاحية
  .الثالثة األولى
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Abstract 
This study aims to identify domains of songs contained in“Our 

Arabic Language” for the first three grades: their domains and 
performance level of these songs by the female teachers. The study 
sample consists of (32) female elementary school teachers where they 
have been selected using the intentional method. To achieve purposes of 
the study, the songs contained in the book “Our Arabic Language” have 
been divided into seven domains: national, social, environmental, 
religious, health, hobbies, and technology. To identify performance level 
of songs by female elementary school teachers. observation cards have 
been designed and developed to observe the females teachers when 
delivering the song lesson. The results of the study show that the 
environmental domain of domains of songs contained in the book “ Our 
Arabic Language” for the first three grades  is ranked first by 34,3% 
while the health domain is ranked the last by (2,6%). Further, as to all 
domains; the results show that performance level of the songs by the 
female teachers range between moderate and high where domain of 
activities is ranked first by (77,74) relative weigh while domain of 
teachings aids is ranked the last by (48,16) relative weight. The results 
also show that there are no statistically significant differences in 
performance level of female elementary school teachers for the songs 
attributed to variables of teaching experience and qualification. In 
consideration of these results, a set of practical and theoretical 
recommendations are provided. 

Key words: songs, elementary school, the book “Our Arabic 
Language”, first three grades.  

 
  مقدمة

ال     ة لألطف ياء المحبب اس، ونشاط       ؛تعتبر األناشيد من األش يهم من حم ره ف ا تثي ا   . لم ا أنه آم
ل أن   فبكل سهولة، وسيلة ناجحة إليصال المعلومة للطفل  من خالل ترديد هذه األناشيد يمكن للطف

ذون ت   لذا. ، ويتمثل أصعب المفاهيم، وأعقد السلوآاتسريحفظ، ويف ويين يحب وظيف  نجد أن الترب
صحية وغيرها آما نشاهد في مرحلة و بيئيةو األناشيد في تعليم األطفال الصغار مفاهيم اجتماعية

   .رياض األطفال
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اء شخصية          ،مرحلة الطفولة من أهم مراحل حياة اإلنسان ف ى بن رد عل درة الف ور ق ا تتبل فيه
ه سلوآه      ه، وتوجي اة، وتشكل وعي ال  ؛متكاملة، قادرة على االستمتاع بالحي ة    ف ذه المرحل فرد في ه

ًا    قابًاليكون  للتوجيه والتشكيل واآتساب خصائص المواطنة الصالحة التي تجعل منه عضوًا نافع
وجي   تقبل    ؛لوطنه في مستقبل العولمة واالنفجار المعرفي والتكنول ة صانعة المس ل   ،فالطفول وطف

د    ال من العوامل ال    و. (Ahmad, 2009)اليوم هو رجل الغ ر أدب األطف اء     يعتب ي تسهم في بن ت
فهناك الخبرات المتنوعة والمتكاملة . شخصية الطفل؛ من خالل تنمية قدراته و استعداداته وميوله

ل ا الطف ي منه ي ينتق ة ،الت ة موجه ده لتجارب ،بطريق ا يع ه م ه ينمي لدي ا أن ابهة، آم ة مش  حياتي
القيم   زودهم ب ال ي ى أن أدب األطف ه، باإلضافة إل ال وتذوق ن خالل اإلحساس بالجم ة؛ م والخلقي

واردة اعلهم بالشخصيات ال ره ،تف ة، ويك بهم بالصفات الطيب وذةهفيحب يئة والمنب . م بالصفات الس
الهم،     لألطفال؛الموجه  من ألوان األدب ويعتبر الشعر ون بخي م يحلق فيشعر األطفال من خالله أنه

ة إذا راف      اعر خاص يس والمش ي األحاس ة، وينم روتهم اللغوي إثراء ث هم ب يقى  ويس ك الموس ق ذل
اني من بعض مشاآل         . والحرآة ذي يع ل ال ل الخجول أو الطف وتعتبر األناشيد وسيلة لعالج الطف
   (ALaisary, 2001). في النطق

الفصول الدراسية   عتبر الموسيقى أمرًا حيويًا في تدريس مرحلة الطفولة المبكرة، وتحول وت
ة م إيجابي ات تعل ى بيئ ى  إل ل عل يم الوتعم ز تعل ًا تعزي ال أآاديمي ا تنمي األطف ة، آم راءة والكتاب ق

اً  ًا وعاطفي داع    ، واجتماعي رح وتعزز اإلب رام وتقاسم الف ة واالحت ق جو من الثق ى خل اعد عل وتس
    .Rieg, 2008)  &(Paquetteوتعمل تطوير المتعلم في مرحلة الطفولة المبكرة 

ورا وآخر  وآما جاء في    ي أن ) (Mora et. al., 2011  ينم ة     األناش تعلم اللغ دًا ل ة ج د مهم
وير  ق بتط ا يتعل اراتفيم ل المه ع وتفعي ة : األرب راءة والكتاب دث والق تماع والتح ارات و االس مه

يد في      ،والحساسية الثقافية وغيرها الدماغ والذاآرة والتحفيزنصفي  ى استخدام األناش والتأآيد عل
ارات على تطوير الدروس ألنها تساعد  ة  مه ع  اللغ ا أن  األرب يد تعمل  ، آم ى تنشيط آل     األناش عل

دماغ  ذ الموسيقي تتوافق مع       و نطق الكلمات  ف ،أجزاء ال اع واالنسجام والتنفي دماغ   اإليق نصف ال
ي   ،أن التعبير اللحني في حين. األيسر ة  (والعواطف والتعبير الفن ر لفظي تتوافق مع النصف    ) غي
  .األيمن

ين األغ  ة ب ة إيجابي ن الدراسات عالق د م د وجدت العدي ذاآرةوق همو. اني وال يقى  تس الموس
يد  االً واألناش هامًا فع وية     إس ئة الس ل التنش ئة الطف ي تنش العواطف     ؛ف ا ب بب ارتباطه ك بس وذل
االت النفس             ؛واالنفع ة ب اون والثق ة آالتع ٌا إيجابي تعلم قيم ا أن ي ن خالله ل م ن للطف ث يمك حي

ى التعب        ه، وتساعده عل ا تنمي خيال ر  والشعور بالبهجة والسرور، آم ويفضل   (Taha, 2003)ي
أن تحمل األناشيد : معينة منها المقدمة لألطفال أن تتميز بخصائصعند اختيار األناشيد واألغاني 

ذ    ا المغزى ال ه   واألغاني المقدمة لألطفال هدفًا تربويًا محددًا؛ بمعنى أن نتساءل م د أن نقدم ي نري
ل  أن تنسجم آلمات ا أم ،وضوح الفكرة وبساطتها ؟ هل هولهم  أم ،ألناشيد مع المعجم اللغوي للطف

يد واألغاني   أم أن تنمي  ،أن تبعث األناشيد في نفس الطفل الفرح والسرور والحيوية ال   األناش خي
أن تستوحى آلمات األغاني واألناشيد من بيئة الطفل المحيطة أم  ،الطفل وتداعب مشاعره الرقيقة

از بالسهولة واليسر    إيقا .به آاألسرة، المدرسة، الحيوانات، والطيور يد يمت أم ، ع األغاني واألناش
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اة         اعًال مع الحي ر تف ل أآث رات؛ تجعل الطف أن أم  ،أن تحمل أفكار األغاني واألناشيد تجارب وخب
ا تنمي هذه األغاني واألناشيد اتجاهات إيجابية وطنية أو دينية أو اجتماعية أو  أن أم  ،بيئية وغيره

يد بم    ذه األغاني واألناش ى يستطيع ال     ترتبط ه ة حت ة ووطني ذه     ناسبات ديني ا في ه ل أن يردده طف
ور     ًايفضل أن تتضمن األغاني واألناشيد أصواتالمناسبات،  محببة لألطفال آأصوات بعض الطي
ات يد مص  ،أو الحيوان اني واألناش ذه األغ ت ه ر   وإذا آان وقة أآث ون مش كل قصة تك ى ش غة عل

(Abdelhameed, 2006).  يد واألغاني     ةالمهمإن من العناصر التي يجب أن تتوفر في األناش
ة الصف   ي غرف ديمها ف ا لتق تم اختياره ي ي وي: الت ب اللغ ليم، و الترآي أن تتضمن والنحوي الس

  ).Keskin, 2011(موضوعًا إنسانيًا مناسبًا، وقابليتها للغناء وفق لحن سهل وممتع للطلبة 
  

  من طرق تعليم النشيد
ى تق  :التجزئةطريقة  - رة       وتعتمد عل ى أجزاء مترابطة في الفك يد إل يم النش وال يشترط أن   ،س

ُل     ،ويبدأ بتكرار الجزء المحدد العدد،تكون األجزاء متساوية في  م ُيَنتق ُيحفظ، ث ره  ف ى غي  ،إل
  .آامًاليتم حفظ النشيد حتى 

ين           :والجزء طريقة الكل  - ة واحدة ليربطوا ب يد دفع راءة النش ذ ق ا يكرر التالمي ه، وهن  أجزائ
ز  ثم  أذهانهم،في  وينطبع تم الترآي ى  ي رة     عل ل فك ذي يمث دة  الجزء ال راره     ،جدي دأ في تك فيب

ه تم حفظ ى ي م ُي ،حت انيث زء الث ى الج ل إل ذا  ،نتق عوهك ل م ة األج يتعام ذهو .زاءبقي ي ه  ف
   .ضعفاء المواهب من التالميذمعالجة و ،وجودة الحفظالطريقة يتم توفير الوقت، 

 
  األناشيد

وان األدب     " (ALaisary, 2001). الوارد في )مدآور علي أحمد(يعرفها  ون من أل ا ل بأنه
ال     ل األطف اعي، ويقب المحبب لدى األطفال، فهي قطع شعرية تتميز بالسهولة وتصلح لإللقاء الجم

دها ا وتردي ى حفظه رف  ."عل ا تع عرية"آم ع الش ك القط ا  ،بتل ي ألفاظه هولة ف م بالس ي تتس  ،الت
ارزاً    ،اعيوتصلح لإللقاء الجم ،ونظمها ددًا ب وان األدب      ،وتستهدف غرضًا مح ون من أل وهي ل

ا   ،المشوق المحبب للنفس ا  الطالب  يحبب وتلحينه ا    ، به تهم له د من حماس ا،   ويزي الهم عليه ، وإقب
   om/vb/t36427.htmhttp://www.sww6.c". موتعنى به، ألنها تخاطب الوجدان ويثير عواطفهم

ا    المتقدمة في التعليم االبتدائي في العديد من الدول واألناشيد وقد تم تضمين الموسيقى ا له لم
تعلم    من أهمية يم        ف. في تنمية جوانب عدة في شخصية الم ال دخل التعل ى سبيل المث ا عل في ترآي

 توظيف  الهدف من آان  ؛ فقد)٢٠٠٨ -٢٠٠٧(حيز التنفيذ في عام باستخدام الموسيقى واألناشيد 
تمكين  و الجمالية من خالل الموسيقىالقيم  تحسينالتعليم في المدارس االبتدائية هو في  الموسيقى

ف واأل     ن العواط ر ع ن التعبي الب م رات  الط ار والخب اءة  وفك ين الكف داع   تحس الل اإلب ن خ م
ذات  الثقة تحسين سمات الطلبة وتطوير المساهمة فيو ين الطالب   و بال اراتهم تحسين مه   من تمك

ة  اعدتهمالعقلي ى تحس ومس ةعل ة واالجتماعي ات الفردي اء واللعب و ،ين العالق ير أنشطة الغن تيس
ردي أو في مجموعات    ،نيواالستماع إلى أنواع مختلفة من األغا تحسين إدراك  و ،سواء بشكل ف
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ةلالطالب  اعر الطالب و لمعرف يتحسين مش ارآة وتحمل المسؤولية ف عنصر وال .الحب والمش
ة     ة اللفظي اً   من خالل    األساسي في الموسيقى هي اللغ يقية لفظي ة موس ذآر   .أداء قطع اك  وي أن هن

ى     اله  آلتاهماو، اللغة والموسيقى قوية ال تنفصم بين عالقة ادل عل أثير المتب يم  وا .ىخر األالت لتعل
يقى    اء والموس الل الغن ن خ ذي  م الاليغ ق    ،خي ال تحقي مح لألطف اتهم الكامل ويس زاد و. ةإمكان

ك بهدف    ؛واألناشيد الموسيقى في تدريس التربوي ميدانال االهتمام في ة وذل ة   تنمي  والفكر العاطف
دى الطالب، ى  ل ك عل د ذل ة و ويعتم بة والمريح ة المناس ار األغني ة  اختي تخدام الطريق ة اس أهمي

  ).Saktanl, 2011(في التعليم  والمالئمةالصحيحة 
  

  ةمشكلة الدراس
م الدراس  ير معظ ة الحس    تش ي تنمي ال، ف يم األطف ي تعل يد ف ة األناش ى أهمي ة إل ات التربوي

ديهم  الجمالي، تهم  وتنمية الخيال واإلبداع ل اب    من خالل   و. ، وتحسين لغ ى آت ا  "اطالعي عل لغتن
أجد  ؛٢٠٠٦الذي أقرته وزارة التربية والتعليم األردنية منذ عام  لمرحلة األساسية الدنيال "العربية

ة و تحمل مضامين تربوية التي يد من األناشيدتضمن العدي هأن ا  و بيئي ة وغيره ي   . اجتماعي ر أن غي
املي مع معلم    أ ة عدم وعي بعض المعلم       اتالحظ ومن خالل تع ذه المرحل ذه   ب اته مضامين ه

ا لعدم توظيفها بالتالي و األناشيد، ال   تنمية القيم المضمنة فيه دى األطف ذه      .ل ة ه الرغم من أهمي وب
ة الطالب       ،هائوإثراه أفكار الطالب وتنمية لغتهم األناشيد في توجي ز ثق ة، وتعزي يم جمالي وتنمية ق

ه اً  ،بنفس ظ أيض الجمود،    وأالح م ب يد تتس ة األناش الأن حص ة  ف ورة فاعل ذ بص ن معلم  تنف  اتم
  :اآلتي على النحو يمكن صياغة مشكلة الدراسةوعليه  .المرحلة األساسية الدنيا

ا  االتم يد  مج منةاألناش ي  المض ابف ة"آت ا العربي ى  "لغتن ة األول ا ، وللصفوف الثالث م
  ؟في مديرية تربية لواء الرصيفة المرحلة األساسية الدنيا اتمن معلم مستوى تنفيذها

  
  أسئلة الّدراسة

  : في ضوء مشكلة الدراسة السابقة، صيغت األسئلة الفرعية اآلتية

ا  :السؤال األول االتم يد  مج ي  ضمنةالماألناش ابف ةلغت" آت ا العربي ة صفوف لل "ن الثالث
  ؟ األولى

دنيا    اتمن معلم  المضمنة تنفيذ األناشيد مستوىما  :السؤال الثاني ة األساسية ال في   المرحل
  ؟ مديرية تربية لواء الرصيفة

لألناشيد تنفيذ الهل توجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات مستوى  :السؤال الثالث
  المؤهل؟ و الخبرة التدريسية: دراسةتعزى إلى متغيرات الالمضمنة 
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  أهداف الدراسة وأهميتها
ة،  المضمنةاألناشيد  مجاالت إلىالتعرف تهدف هذه الدراسة  - ديم    في منهاج اللغة العربي وتق

ة  مجاالت حول أهم ما رآزت عليه هذه األناشيد من  اتصورة للمعلم ة  و بيئي ة  و ديني  وطني
حية و اعد  و ص ا؛ لمس ة وغيره ة   تكنولوجي ي تنمي دنيا ف ية ال ة األساس ي المرحل ة معلم

  .االتجاهات والقيم التي تحملها هذه األناشيد من خالل مضامينها

يد      إلى تهدف هذه الدراسة - ذ األناش ة      المضمنة استقصاء مستوى تنفي ة العربي اج اللغ في منه
   .في مديرية تربية لواء الرصيفة المرحلة األساسية الدنيا اتمن  معلم

الخبرة  تبعًا لمتغيري لألناشيد اتمعلمالالفروق الجوهرية في مستوى تنفيذ  تعرف -
  .المؤهل و التدريسية

  
  أهمية الدراسة
ل،             انطالقًا ة من خصوصية في تنشئة الجي ذه المرحل ا له ة؛ لم ة الطفول ام بمرحل من االهتم

م   اليب تعل ة من أس ذه المرحل ا يناسب ه ع م تعلم من خ ،وانسجامًا م ا ال يدومن أهمه ؛ الل األناش
المعلم  يدف اعيو القصةو أن يوظف اللعب يمكن من خالل األناش ا يمكن . العمل الجم هآم أن  ل

يم واالتجاهات     و علميةو وطنيةو اجتماعية ًايسرب لألطفال مفاهيم وقيم ا من الق روحانية وغيره
      :وعليه يمكن أن تفيد نتائج هذه الدراسة في ،التي تثري شخصيتهم

ا من   - يم          آونه ه من ق ا تحمل يد، وم ى األناش ي جاءت لترآز الضوء عل ة الت الدراسات القليل
  .في تعليم المرحلة األساسية الدنيا تهاواتجاهات؛ نظرًا ألهمي

رفين     - ين ومش ن معلم وي م ال الترب ي المج ين ف ديم صورة للمهتم ي تق ة ف ذه الدراس د ه تفي
ا مناسبة؛ نظرًا ألهمي لالهتمام بتنفيذ هذه األناشيد بالصورة ال ،تربويين ة     ته يم المرحل في تعل

  .األساسية الدنيا، ونظرًا لما تحمله من قيم واتجاهات إيجابية يمكن تنميتها عند األطفال

ة         - ة في وزارة التربي ة العربي اهج اللغ أليف من ى ت يم، تفيد هذه الدراسة القائمين عل في   والتعل
ا عن     االنتقاء الجيد لألناشيد ومعرفة ما هي المضامي  ي ترغب في تنميته ال من   ن الت د األطف

  .هاخالل
  

  التعريفات اإلجرائية

يد دنيا     : األناش ية ال ة األساس ب المرحل منها آت ي تتض عرية الت ات الش ي المقطوع ا "ه لغتن
ى " العربية اب الصف    ،للصفوف الثالث األول يد ) ١٤( األول إذ يتضمن آت ه األول    ًانش في جزأي
) ١٤( ، وآتاب الصف الثالثجزأيه األول والثانيأناشيد في ) ١٠( ، وآتاب الصف الثانيوالثاني
  .جزأيه األول والثانيفي  ًانشيد
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وي   ؛التي عالجتها هذه األناشيد المضامين: األناشيد مجاالت وبعد االطالع على األدب الترب
ال   يد األطف لة بأناش ات ذات ص ة  لدراس ، (ALaisary, 2001)، و)(Salwat, 2005آدراس

دنيا،  واستشارة المختصين من مشرفيين تربويين للمرحلة األساسية (Taha, 2003)و راء   ال وخب
ة : إلى سبعة مجاالت هي  تم تصنيف مضامين األناشيد ،في مناهج اللغة العربية ة و وطني  اجتماعي

  .تكنولوجياو دينيةو هواياتو بيئيةو صحيةو

ي   هي مجموعة النشاطات التدريسية القولي    : مستوى تنفيذ األناشيد ة الت ا   تة، والفعلي وم به ق
ة   النشيد؛حصة تنفيذ أثناء في  ةالمعلم ديم والعرض  : وتتمثل في الجوانب اآلتي تراتيجيات  و التق اس

م قياسها من خالل      . وأساليب التقويم التدريس والوسائل واألنشطة د ت ة المالحظة  وق دة  بطاق  المع
  .خصيصًا ألغراض هذه الدراسة

ة  ة العربي اب اللغ ا ا"آت ةلغتن د": لعربي ه وزارة  أح ذي أقرت ة ال ة العربي اج اللغ ائق منه وث
  .صفوف الثالثة األولىلليدرس في ا ٢٠٠٧/٢٠٠٨منذ عام  في األردن التربية والتعليم

ى       : المرحلة األساسية الدنيا ة األول ي تشمل الصفوف الثالث ة الت  الصف األول (هي المرحل
انيو ثو الث ى  ) الثال ة األول رف بالحلق ث      وُي ،وُتع ع المباح دريس جمي م صف لت ا بمعل د إليه عه

   (Sammarh, 2010).      باستثناء مبحث اللغة اإلنجليزية ،الدراسية

في  اتالمعينو ،ن مؤهًال أآاديميًااللواتي يحملالمعلمات : األساسية الدنيا المرحلة اتمعلم
ثة األولى في مديرية يدّرسن الصفوف الثالو ٢٠١٣- ٢٠١٢تربية والتعليم للعام الدراسي وزارة ال

  .التربية والتعليم للواء الرصيفة
  

  حدود الدراسة ومحدداتها
اقتصرت هذه الدراسة على معلمات المرحلة األساسية الدنيا في مدارس مديرية التربية 

بكالوريوس معلم صف، بكالوريوس (والتعليم للواء الرصيفة، اللواتي يحملن مؤهًال أآاديميًا 
في الفصل األول من العام الدراسي ) في التربية، ماجستير فأآثر معلم صف ودبلوم عال

٢٠١٢/٢٠١٣.  
  

  الدراسات السابقة
 ًاآبير ًابعد االطالع على األدب التربوي من مصادره المتنوعة، وجد أن هناك اهتمام

وع من عدة وتمت دراسة هذا الموض. وبشكل خاص لمرحلة الطفولة ،بتدريس األغاني واألناشيد
 األجنبيةوونورد هنا بعض الدراسات العربية  ،المتغيرات عالقته بعدد من راسةود جوانب

   :بتسلسلها الزمني

بدراسة هدفت إلى تقويم األناشيد والمحفوظات المقررة  (ALaisary, 2001)العيسري  قام
ات     في ُعمان  على تالميذ الحلقة األولى من التعليم األساسي ال، لغاي ايير أدب األطف  في ضوء مع

ة وضع الباحث  داف الدراس ق أه وي   ،تحقي ى األدب الترب د االطالع عل ويم ) ٥٢(بع ارًا لتق معي
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ل لبطاقة إلى األناشيد والمحفوظات، ثم قام بتحويلها  يد والمحفوظات  ا تحلي ى أي    ؛ألناش ة إل لمعرف
ى     ة األول ذ الحلق ى تالمي ائج الدراسة أ   .مدى تتحقق هذه المعايير في األناشيد المقررة عل شارت  نت

اك   أن هن ارًا) ٥٢(ب ى         معي ة عل ى موزع ة األول ذ الحلق ات لتالمي يد والمحفوظ ار األناش الختي
يد    . الشكل واإلخراجو المضمونو مجاالت اللغة واألسلوب وى األناش ائج أن محت آما أظهرت النت

ان           ايير الشكل واإلخراج، وآ ا مع ة واألسلوب، تليه ايير اللغ اة لمع والمحفوظات آان أآثر مراع
  . ضعيفًا معايير المضمونباالهتمام 

رى ه أج يقى     (Taha, 2003)  ط دريس الموس ع ت ى واق رف عل ى التع دفت إل ة ه دراس
ة األساسية في     رة والمؤهل العلمي         واألناشيد في المرحل رات الجنس والخب ر متغي فلسطين، وأث

يد   إذ تكون من جميع معلمي المو ،على هذا الواقع، وقد شكل مجتمع الدراسة عينتها سيقى واألناش
الغ عددهم     ًا،  ) ٥٧(في المرحلة األساسية في فلسطين والب تمل    معلم تبانة اش  تاستخدم الباحث اس

ائج الدراسة أن مجال اإلجراءات جاء       . مجاالت  ةفقرة موزعة على سبع ) ٤١(على  أظهرت نت
ائ        ا أظهرت النت ة، آم ين متوسطة وقليل ًا  بدرجة آبيرة، في حين تراوحت باقي المجاالت ب ج تفوق

ة     ى حمل االت عل م المج ي معظ وا ف دبلوم تفوق ة ال رت أن حمل ل، وأظه رة األق لصالح ذوي الخب
أعلى الوريوس ف الإ ،البك ي مج يقى يال ف دريس الموس ة وراء ت باب الكامن ائل  ،األس ال الوس ومج

   .فجاءت لصالح حملة بكالوريوس فأعلى ،التكنولوجية المستخدمة في تدريس الموسيقى

م     بدراسة (Salwat, 2005)  تقامت سلو ة أه ى معرف ي     هدفت إل يم الت اهيم الق مجاالت مف
م           راء، وأه ة نظر الخب دنيا من وجه ة األساسية ال ة المرحل يلزم توافرها في األناشيد المقدمة لطلب
يد   مفاهيم القيم التي يلزم توافرها في آل مجال من المجاالت، ومستوى توافر مفاهيم القيم واألناش

دنيا   المقدمة  ة األساسية ال ة       في غزة   لطلبة المرحل ة قائم ق أغراض الدراسة أعدت الباحث ، لتحقي
ي     االت ه ة مج دنيا ضمن ثماني ية ال ة األساس ة للمرحل القيم الالزم ي: ب ال الروح ال و المج المج

المجال  و المجال السياسي  و المجال العلمي  والمجال االقتصادي   و المجال األخالقيو االجتماعي
ع مجاالت     . جال الجماليالمو البيئي ى جمي أظهرت النتائج أن آتب المرحلة األساسية اشتملت عل

ث، وجاءت         حيث باستثناء مفاهيم القيم السياسية  ،المفاهيم اب الصف الثال ا في آت رد أي منه م ي ل
اهيم  %) ٢٣٫٢٤( ة مئوية بلغتمفاهيم القيم االجتماعية بأعلى نسب: مفاهيم القيم للصف األول ومف

اني  %)٢٫١١( لبيئية أقل نسبة مئوية بلغت القيم ا ة   : ، للصف الث يم الروحي اهيم الق أعلى نسبة    مف ب
 :، للصف الثالث  %)٣٫١٦( أقل نسبة مئوية بلغت  ومفاهيم القيم البيئية%) ٢٢٫٧٨(مئوية بلغت 

ة بلغت   بة مئوي أعلى نس ة ب يم العلمي اهيم الق ة، ومف يم الروحي اهيم الق بة %) ٢٣٫٣٣(مف ل نس وأق
  %).٢٫٧٨( مفاهيم القيم البيئية أقل نسبة مئوية بلغتمئوية 

وائلي و تقام دال يم    Alwaely & Hindi, 2010)( يهن ان الق ى بي دفت إل ة ه بدراس
يم األساسي في األردن،      اإلسالمية في أناشيد آتب اللغة العربية للصفوف الثالثة األولى من التعل

ذه      لتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحثان أسلوب تح يم اإلسالمية في ه ليل المحتوى لوصف الق
يد   . األناشيد ا في األناش . تم تصنيف القيم في خمسة مجاالت مع الترآيز على نوع القيمة وتكراره

موضعًا، وآان ) ١٠٦(قيمة إسالمية تكررت في ) ٤٢( آشفت نتائج الدراسة أن األناشيد تضمنت
اني، و    أآثرها تكرارًا في الصف الثالث ثم في الصف األو   م في الصف الث ي   أل ث ن المجاالت الت
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ا      يم فيه رار الق يم       :صنفت فيها آانت على الترتيب من حيث تك ة، الق يم العقدي يم الشخصية، الق الق
   .االجتماعية، القيم التعبدية، القيم البيئية

اطق الحضرية    ،تعليم األطفال الصغار بدراسة هدفت إلى (Lee,2009)لي قامت   ،في المن
) ٧(عينة الدراسة تكونت من  . نجليزية والمفاهيم الموسيقية باستخدام الموسيقى واألناشيداللغة اإل

وعي والكمي  )تايوان(أطفال من إحدى رياض األطفال في  استمرت  و ، اتبعت الدراسة المنهج الن
دة  ت) ٢٤(م دل جلس بوعا، بمع بوعيًايأس ة . ن أس تخدمت الباحث ة اس داف الدراس ق أه ات تحقي لغاي
ال     ًاوبعدي ًاقبلي ًااختبار م األطف اء األمور      و لقياس مستوى تحسن تعل ال، وأولي عمل معلمي األطف

ارك ن خالل    .آمالحظ مش يقية م اهيم الموس ال للمف م األطف ن تعل ى تحس ير إل ة تش ائج الدراس نت
ة       اطق الحضرية اللغ ي المن ال الصغار ف يم  األطف دة لتعل يلة جي ا وس ا أنه يد، آم األغاني واألناش

  .جليزية البسيطة، وتعلم اللغة المحكية في وقت واحداإلن

وزور   ا اب ة أجراه ي دراس ى  ) (Obiozor, 2010وف اة إل ارات الحي يم مه ى تعل دفت إل ه
وإيقاعات   قصائد أغاٍن و من" الهيب هوَب"الشبان األمريكان الذين يسحرون إلى حد آبير بثقافة 

يقية االت    ؛موس ن ح انون م ذين يع الب ال ًا الط دارس    و خصوص ي الم اطفي ف ف الع دم التكي ع
نهج    . العامة ع الم د استخدم الباحث أسلوب المالحظة      هذه الدراسة تتب وعي وق ة الدراسة    .الن عين

وم   للطلبة السود آانت إحدى المدارس العامة في أميرآا، هدف الباحث من خالل منهاج تعليمي يق
ؤال      جيع ه درس لتش ة ال ي قاع يقى ف اني، والموس ف األغ ى توظي ارآة  عل ى المش الب عل ء الط

ديهم؛    دة ل لوآيات الجي ى الس جيع عل ة، والتش الي للمدرس ور المث زهم للحض ة، وتحفي اإليجابي
ة الصف   ين    . آالتعامل مع إدارة الغضب، وتحفيزهم على التعلم الملتزم في غرف ا شجع المعلم آم
ال          ع في أس تعلم، والتنوي اط ال ة أنم اتهم ومعرف ة الطالب وحاج دريس، ليشعر   على فهم ثقاف يب الت

ة في    . هؤالء الطلبة بأهمية وجودهم في غرفة الصف لتحقيق ذلك استخدم الباحث مشاريع إبداعي
" الهيب هوِب"غرفة الصف لتعليِم مواضيع تم تأليفها خصوصًا تستدعي تطبيق موسيقى وأغاني 

  . بيَةالنتيجة َآانت إيجا. لَتعليم مهارات الحياة، والقراءة ومهارات وظيفية أخرى

اءة    هدفت إلى إيجاد بدراسة )(Mora et. al., 2011قامت مورا وآخرون  ين الكف العالقة ب
يقي ذآاء الموس ة وال ة الدراسة تكونت من. اللغوي ين) ٤٩( عين ارهم ب راوح أعم ًا تت  - ١١( طالب

ي       ) ١٣ ام الدراس ة للع ة االبتدائي ن المرحل ادس م ي الصف الس ًا ف ي  )٢٠٠٩ – ٢٠٠٨(عام ف
فوا عن        . يابريطان م يكش ة، ول ات الالزم د اخذ الموافق الباحثون عملوا مدرسين للغة اإلنجليزية بع
ويتهم احثين ه معية   آب ؤثرات الس ف الم م توظي ة، ت د ،للطلب رى التأآي ى وج طة  عل ال األنش إدخ

يقية اني واآلالت الموس يقية واألغ اب المدرسي للطالب بإضافة وحدات  .الموس م تكييف الكت وت
دة للت يمجدي دروس  إذ ؛عل ة ال ي بداي يقى ف ال الموس م إدخ ا ت ات. ونهايته د الطالب هتاف ى أنش  عل

از يقى الج ي موس دروس ف اء ال م الو ،أثن زف ت ى ع رة   عل ر وتي ل تغيي ن أج يقية م اآلالت الموس
درس، و ل  ال ن أج ين   م يط المتعلم ز ولتنش ين الترآي ترخاء لتحس ة   . االس داف الدراس ق أه لتحقي

احثون اختب تخدم الب توىاس دي ًاقبلي -ار مس ة،  -ًاوبع ة اإلنجليزي ة للغ اءة اللغوي ة الكف وبطاري
ا،اختبارو تبيان ه رة   ًاواس ة المباش يقية، والمالحظ طة الموس اه األنش ف تج يم المواق ي لتقي اء  ف أثن

ائج      إلى نتائج الدراسة أشارت .الدروس أداة إضافية وا نت ارات السمعية حقق أن الطالب ذوي المه
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ديهم         أفضل في تعلم  ة ل درات السمعية المتقدم ا أظهرت أن الطالب ذوي الق ة، آم اللغة اإلنجليزي
اط    مستوى عال من الذآاء الموسيقي، أ ائج بوجود معامل ارتب غ   شارت النت ي   ) ٠٫٢٩(بل ا يعن مم

  .وجود عالقة إيجابية قوية بين الكفاءة اللغوية والذآاء الموسيقي

يتيا وآخرون  تخدام ) et. al., Setia 2012(أجرت س ة اس د فعالي ى تحدي دفت إل دراسة ه
ى أي مدى        د إل ى وجه التحدي ة، وعل األغاني في تدريس اللغة اإلنجليزية لطلبة المدارس اإلبتدائي

ة و   يمكن أن تسهم األ اءة اللغوي ة       غاني في تطوير الكف ة الطلب ادة دافعي ة وزي ق اتجاهات إيجابي خل
ة خاصة في       بًا وطالبًةطال) ٦١(عينة الدراسة تكونت من . نحو التعلم من مدرسة إسالمية ابتدائي

ة  ارهم ) دونجون(مدين ا أعم ي ماليزي اف ين م نوات ) ٦ - ٤( ب ة س ن الطلب ى م ذين تعرضوا إل ال
لتحقيق أغراض الدراسة استخدم الباحثون استبانة تكونت . مستوى معين في تعلم اللغة اإلنجليزية

االت تة مج ن س ات ديم األ: م ى معلوم ز عل ة، ول رآ دى   وغرافي ان ل ا إذا آ ى م ز عل اني رآ الث
ر من خالل األغاني      ة أآث ين هل يمكن لألغاني      . الطالب متعة في تعلم اللغة اإلنجليزي الثالث يب

ة أو العكس   ة اإلنجليزي ي اللغ ردات الطالب ف ادة مف اني يفضل  . زي واع األغ ين أي أن ع يب الراب
ل الخامس يبين دور األغاني في تحسين النطق     المجا. الطالب سماعها عند تعلم اللغة اإلنجليزية

دما تستخدم األغاني       . خالل تعلم اللغة اإلنجليزية ة عن دى الطلب ة ل المجال األخير يبن مستوى الثق
ة ة اإلنجليزي دريس اللغ ي ت ة  .ف م اللغ ل تعل اني جع تخدام األغ ة أن اس ائج الدراس رت نت أظه

ع ة ممت ر ،اإلنجليزي ي نطق الطالب ل توأظه اك تحسن ف ائج أن هن ا أظهرت النت ردات، آم لمف
ائج أن األغاني جعلت الطالب            رًا أظهرت النت ى  الطالب، وأخي أثير عل ا ت أنواع من األغاني له

  . لتعلم اللغة اإلنجليزيةودافعية  أآثر ثقة
  

  تعقيب على الدراسات السابقة
ظ أن      ابقة ُيالح ات الس تعراض الدراس الل اس ن خ ات م ا الدراس ت مجميعه وع تناول وض

يد يقىو األناش اني والموس يد  هابعض ، وأناألغ ذه األناش ا ه ي تحققه ايير الت اول موضوع المع تن
دنيا آدراسة     ة األساسية ال اهج المرحل ي من ي حين جاءت  (ALaisary, 2001) المضمنة ف ، ف

ة  ل       ) (Salwat, 2005دراس ت بتحلي م قام يم، ث االت الق ى مج يد إل مون األناش نيف مض لتص
دنيا، المفاهيم الم ذلك دراسة   ضمنة في آل مجال وذلك للمرحلة األساسية ال  & Alwaely)( و آ

Hindi, 2010  جاءت لبيان القيم اإلسالمية في أناشيد آتب اللغة العربية للصفوف الثالثة األولى
دارس      (Taha, 2003) أما دراسةفي األردن،  يد في الم فتناولت واقع تدريس الموسيقى واألناش

ي ف ية ف ل  األساس رة والمؤه نس والخب رات الج ر متغي طين، وأث ة . لس  و (Lee, 2009)ودراس
ال الصغار       )et. al., Setia 2012(دراسة  يم األطف يد في تعل تناولت توظيف الموسيقى واألناش

يقية   اهيم الموس ة، و بعض المف ة اإلنجليزي ة  .اللغ ر   )(Obiozor, 2010 ودراس ي أث ت ف بحث
ي عالج ال    د الشباب     الموسيقى واألغاني ف ة عن ر المرغوب لوآات غي اطفي، وبعض الس عجز الع

ذآاء      )(Mora et. al., 2011داخل المدرسة، ودراسة  ة وال اءة اللغوي ين الكف بحثت في العالقة ب
يقي د  . الموس ة فق ة الحالي ا الدراس يد أم االت األناش دي مج ت بع ة   تناول اج اللغ ي منه المضمنة ف

رة والمؤهل       من معلمات    هاالعربية، ومستوى تنفيذ رات الخب ة األساسية في ضوء متغي . المرحل
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ار   دي  ًاقبلي  ًابعض الدراسات استخدمت بطاقة تحليل، وبعضها استخدم اختب بعض اآلخر   ًاوبع ، وال
تبيان ة، واس اءة اللغوي ة الكف تخدم بطاري ةًااس ذه   ،، والمالحظ ي ه يد ف م تصنيف األناش ين ت ي ح ف
ة مالحظة للمعلمات      الدراسة إلى سبعة مجاالت تم االتفاق ع ليها من مختصين، واستخدمت بطاق

يد  في  د تمت   . أثناء تنفيذ حصة النش ادة وق ذه الدراسات     اإلف ذه     من ه راء األدب النظري له في إث
الدراسة، وإجراءاتها، إضافة إلى المقارنات بين النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسات والنتائج 

  .ةالتي توصلت إليها الدراسة الحالي
  

  مجتمع الدراسة
يد   - امين األناش ق بمض ا يتعل ب     : فيم وى آت ن محت ة م ع الدراس ون مجتم ة  تك ا العربي  لغتن

ام       لل ة ع يم األردني ة والتعل ررة من وزارة التربي ، ٢٠٠٨ -٢٠٠٧مرحلة األساسية الدنيا المق
ل فصل      اب لك ع آت ى بواق ثالث األول ا للصفوف ال ي مجموعه ب ف تة آت ددها س الغ ع والب

  .دراسي

تكون مجتمع الدراسة من جميع معلمات المرحلة األساسية  :فيما يتعلق ببطاقة المالحظة -
معلمة؛ وذلك ) ٣٢٠(الدنيا في المدارس التابعة لمديرية تربية لواء الرصيفة والبالغ عددهم 

  .٢٠١٢/٢٠١٣حسب إحصائيات قسم التخطيط التربوي في المديرية للعام الدراسي 
  

  الدراسة عينة
يد فيم  - ق باألناش يد   : ا يتعل ع األناش ة الدراسة من جمي اب تمثلت عين ا " المضمنة في آت لغتن

غ عددها   " العربية أنشودة  ) ٣٨(للصفوف الثالثة األولى من المرحلة األساسية الدنيا، وقد بل
ة  :مجاالت ضمن سبعة    ةالصفوف الثالث   موزعة على ة  و وطني ة  و صحية  و اجتماعي  بيئي

  .نولوجياتك و دينيةو هواياتو

معلمة اختيرت بالطريقة ) ٣٢(الدراسة من عينة تكون أفراد : فيما يتعلق ببطاقة المالحظة -
من المدارس القريبة من عمل الباحثة، ولسهولة مالحظتهن في غرفة الصف، ة، القصدي

  .بالمرشدة التربوية في ذلك وتمت االستعانة
  

  أداة الدراسة
ن م    وي م ى األدب الترب الع عل د االط ة بع ادر متنوع ذيص يد    ؛ وال وع أناش اول موض تن

ة     .األطفال، قامت الباحثة ببناء بطاقة مالحظة لتحقيق أهداف الدراسة  إذ تكونت بصورتها األولي
د عرضه  . على ستة مجاالتفقرة مقسمة ) ٤٠(من  ى   اوبع ين  ) ٨(عل أصحاب   من  ،من المحكم

ة األسا  من مشرفيو االختصاص في الجامعات األردنية، دنيا  المرحل ين ، وسية ال من وزارة   معلم
ة   ث الصياغة اللغوي ن حي ا م رأي فيه داء ال يم؛ إلب ة والتعل رة   ،التربي اط الفق دى ارتب ا، وم ودقته

ذه     م األخذ به بالمجال الخاص بها، وبعد اإلطالع على مالحظات وآراء المحكمين واقتراحاتهم، ت
ا   ر بعض المموه رى وتغيي ذف أخ رات وح ديل بعض الفق اس   .تاآلراء وتع ذا أصبح المقي وبه
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يد   : هيفقرة مقسمة على ستة مجاالت ) ٣٣(بصورته النهائية مكونًا من  ديم للنش رات،  ) ٥(التق فق
دريس وتكون من    فقرات، ) ٦(العرض وتضمن  رات،  ) ٥(استراتيجيات الت ة  فق  الوسائل التعليمي

ادة ت وقد تم . فقرات) ٦(واشتمل على  التقويمفقرات، ) ٥( األنشطةفقرات، ) ٦( من دراسة    اإلف
(Taha, 2003) ودراسة ،(ALaisary, 2001) ، وقد صممت بطاقة  .في بناء بطاقة المالحظة

، "أبدًا) "١( :وتوزعت عليه مالحظات الباحثة آاآلتي ،الخماسي )ليكرت(المالحظة وفق مقياس 
ادرًا) "٢( ًا) "٣(، "ن ًا) "٤(، "أحيان ًا) "٥(، و"غالب توى ت " دائم ى مس ك عل ات وذل ذ المعلم  نفي

اد المع     و .لفقرات المجاالت م اعتم وي ت ى األدب الترب ار بعد الرجوع إل ي لتصنيف مستوى     ي اآلت
ة   ) قليلة، متوسطة، مرتفعة، مرتفعة جدًا( .تنفيذ المعلمات لألناشيد وبذلك تكون المستويات األربع

ي ى النحو اآلت ا  : عل ات فيه ابي للعالم غ المتوسط الحس ي يبل رة الت ة  ٥,٤الفق ون بدرج أآثر تك ف
تكون بدرجة    ٤٩,٤ - ٥,٣الفقرة التي يتراوح المتوسط الحسابي للعالمات فيها بين  .مرتفعة جدًا

ة ين  . مرتفع ا ب ات فيه ابي للعالم راوح المتوسط الحس ي يت رة الت ة  ٤٩,٣ - ٥,٢الفق ون بدرج تك
  .تكون بدرجة قليلة) ٥,٢(الفقرة التي يبلغ المتوسط الحسابي  للعالمات فيها أقل من . متوسطة

 Cronbach’s) )آرونباخ الفا(ُحسب معامل الثبات وفقًا لمعادلة للتحقق من ثبات األداة 
Alpha)  معلمة من معلمات المرحلة األساسية الدنيا ) ١٥(لتقديرات عينة استطالعية مكونة من

ويعتبر ) ٠٫٩٢(من خارج عينة الدراسة، إذ بلغ معامل الثبات  ٢٠١٣ – ٢٠١٢للعام الدراسي 
  .ثباتًا نموذجيًا

  
  ية الدراسة والمعالجة اإلحصائيةمنهج

 اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي الذي يتناسب وطبيعتها، بهدف التعرف إلى
، ومستوى تنفيذها من معلمات المرحلة "لغتنا العربية"آتاب في  المضمنةاألناشيد مجاالت 

راج استخ ، وتممجاالت ةاألول تم تصنيف األناشيد إلى سبعالسؤال  لإلجابة عن .ااألساسية الدني
لإلجابة عن . والنسبة المئوية لتمثيل آل مجال من مجاالتها التكرارات للصفوف والمجاالت،

 ، واألهمية النسبيةالثاني تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريةالسؤال 
تم استخراج  دفق أما السؤال الثالث .جال ولألداة آكللمستوى تنفيذ المعلمات لألناشيد لكل م

المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية لمستوى تنفيذ المعلمات لألناشيد، ولتقصي الفروق 
س أثر الخبرة والمؤهل العلمي على آل استخدام تحليل التباين الثالثي لقيابين المتوسطات تم 

لوصف األثر الدال  p < .05)(بأنه قد تم اعتماد قيمة  ،لمًاع وعلى المجاالت آكل منفردًا مجال
  . إحصائيًا

  
  نتائج الدراسة ومناقشتها

  النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة األول وتفسيرها: أوًال
ؤال األول  ن الس ة ع ي    ": لإلجاب منة ف يد المض االت األناش ا مج ابم ة " آت ا العربي " لغتن

ىللصفوف  ة األول م تصنيف األ" ؟الثالث ي ت يد المضمنة ف ابناش ة" آت ا العربي للصفوف " لغتن
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 ٢٠١٤، )٤( ٢٨المجلد ) العلوم االنسانية(ألبحاث ــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ى الصفوف والمجاالت     ،أنشودة " ٣٨"البالغ عددها  األولى ةالثالث ا في الجدول     ،موزعة عل آم
)١.(  

ة  " توزيع األناشيد المضمنة في آتاب):  ١(جدول  ا العربي ى حسب     " لغتن ثالث األول للصفوف ال
  .العدد للصف والعدد والنسبة للمجال

الصف
 المجال

 المجموع
 صحيةهواياتتكنولوجية دينية بيئيةاجتماعية  وطنية

 األول

 ١٤ ٠ ١ ١٣٥٢٢ التكرار

النسبة المئوية
 للصف

١٠٠٫٠  %٠%٧٫١%١٤٫٣%١٤٫٣%٣٥٫٧%٢١٫٤%٧٫١%

النسبة المئوية
للمجال

٣٦٫٨ %٠%٣٣٫٣%٥٠٫٠%٦٦٫٧%٣٨٫٥%٢٧٫٣%٣٣٫٣% 

النسبة المئوية
للكلي

٣٦٫٨ %٠%٢٫٦ %٥٫٣%٥٫٣%١٣٫٢%٧٫٩%٢٫٦% 

  الثاني

 ١٠ ١ ١ ٠٤٣٠١ التكرار

النسبة المئوية
 للصف

١٠٠٫٠ %١٠٫٠%١٠٫٠%١٠٫٠%٠%٣٠٫٠%٤٠٫٠%٠%

النسبة المئوية
للمجال

٢٦٫٣ %١٠٠%٣٣٫٣%٢٥٫٠%٠%٢٣٫١%٣٦٫٤%٠% 

النسبة المئوية
للكلي

٢٦٫٣ %٢٫٦%٢٫٦ %٢٫٦%٠%٧٫٩%١٠٫٥%٠% 

  الثالث

 ١٤ ٠ ١ ٢٤٥١١ التكرار

النسبة المئوية
 للصف

١٠٠٫٠ %٠%٧٫١ %٧٫١%٧٫١%٣٥٫٧%٢٨٫٦%١٤٫٣%

النسبة المئوية
للمجال

٣٦٫٨ %٠%٣٣٫٣%٢٥٫٠%٣٣٫٣%٣٨٫٥%٣٦٫٤%٦٦٫٧% 

النسبة المئوية
للكلي

٣٦٫٨ %٠%٢٫٦ %٢٫٦%٢٫٦%١٣٫٢%١٠٫٥%٥٫٣% 

  الكلي

 ٣٨  ١ ٣ ٤ ٣١١١٣٣ التكرار

النسبة المئوية
 للصف

١٠٠ %٢٫٦%٧٫٩%١٠٫٥%٧٫٩%٣٤٫٢%٢٨٫٩%٧٫٩% 

النسبة المئوية
للمجال

١٠٠ %١٠٠%١٠٠ %١٠٠%١٠٠%١٠٠%١٠٠%١٠٠% 

النسبة المئوية
للكلي

١٠٠ %٢٫٦%٧٫٩%١٠٫٥%٧٫٩%٣٤٫٢%٢٨٫٩%٧٫٩% 



 ...... " لـل" عربيةلغتنا ال" آتابفي  المضمنةاألناشيد "ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٨٨٢

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٤، )٤( ٢٨المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

ين الجدول يد للصف األول) ١( يب دد األناش ث بلغت أن ع يد) ١٤(، والصف الثال ل  ًانش لك
موزعة على  ،أناشيد) ١٠(موزعة على الجزأين، في حين بلغ عدد األناشيد للصف الثاني  ،صف

ى  في حين . الجزأين أن توزيع هذه األناشيد على المجاالت السبع، آما في الجدول أعاله، آان أعل
راءة   %). ٢٫٦(ال الصحة في حين آانت أقل نسبة لمج%) ٣٤٫٢(نسبة لمجال البيئة  من خالل ق

ا   هذه النسب يالحظ أن هناك اهتمامًا واضحًا في تنمية اتجاهات إيجابية لدى الطلبة حول البيئة؛ م
دريس، ووسائل     يعني أن على المعلمين العمل على تنفيذ هذه تراتيجيات ت األناشيد بما يلزم من اس

ا      ه نفسه  في الوقت. لتعميق الحس البيئي لدى الطلبة ز عليه تم الترآي م ي اك مجاالت ل م   ن ، مع العل
ة؛     ة العمري ذه المرحل اء وتطوير شخصية        بأهميتها البالغة لألطفال في ه ا في بن من حيث دوره

ذ الصغر،     ،الطالب ل من آالمجال الديني لما لهذا المجال من أهمية في تعميق قيم روحية عند الطف
ى    آاإليمان باهللا، وحب الرسول صلى اهللا عليه وس نعكس عل ا ي لم، والتمييز بين الحالل والحرام م

رى . شخصيته وصوًال به إلى اإلنسان الصالح الذي هو روح التربية ومبتغاها ز   أن آذلك ن الترآي
ة بلغت  على مجال الهوايات جاء بنسبة    ذا المجال     %)٧٫٩( متدني ة ه النظر ألهمي في مساعدة    ب

ه  ر لديه عما الطفل على اآتشاف ميوله منذ الصغر وتشكيل تصو د   سيغدو علي ا بع باإلضافة  . فيم
ها  النسبة بللمجال الوطني الذي جاء  واطن الصالح         نفس ى إعداد الم وم عل ة تق مع أن فلسفة التربي
وهذا يبدأ مع الطفل منذ الصغر؛ وليس أفضل من األناشيد واألغاني   ،المتمثل لقيم االنتماء للوطن

د ال     ذا المجال عن يم ه ل الوطنية في تعميق ق ة من تحديات         . طف ا العولم ا تفرضه علين وفي ظل م
ا  أيضاً  متوسطة هي نسبة   %)١٠٫٥(ومنها التكنولوجيا أجد أن النسبة التي تمثل هذا المجال  ، أم

ل؛ فتوعي      %) ٢٫٦(النسبة األقل تمثيًال آانت لمجال الصحة   ذا المجال للطف ة ه م بأهمي ه  مع العل ت
ل، و      ل األآ ه قب نانه، وغسل يدي ا،        بتنظيف أس ل أآله ه قب ة استعمال الصابون، وغسل الفواآ آيفي

حية         اهيم الص ن المف ا م ذاء الصحي وغيره وى، والغ ل الحل ن أآ ار م ار اإلآث دًا  ومض م ج مه
وعليه نجد أن على واضعي مناهج اللغة العربية للمرحلة األساسية  . واألناشيد أفضل ما يقوم بهذا

أن على معلم المرحلة األساسية مراعاة هذا جاالت، آما باألناشيد التي تعزز هذه الم هاالدنيا إثراء
يم   ن ق ا تتضمنه م االت وم ذه المج ى ه ز عل ي الترآي ل ف ةالخل ل  مهم كيل شخصية الطف ي تش ف

ائط  ن الوس ا م ت، وغيره ر اإلنترن وفرة عب ال المت يد األطف تعانة بأناش ك باالس ق  .تعويض ذل تتف
ار المضمون،  م (ALaisary,2001)نتائج هذه الدراسة مع دراسة  ن حيث ضعف مراعاتها لمعي

جاء مجال    إذ Alwaely & Hindi, 2010)(و دراسة ) (Salwat,2005تختلف مع دراسة    و
   .القيم البيئية بأقل نسبة مئوية

   النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة الثاني وتفسيرها: انيًاث
اني  ؤال الث ن الس ة ع يد " :لإلجاب ذ األناش توى تنفي ا مس ة م المضمنة م ات المرحل ن معلم

  األساسية الدنيا في مديرية تربية لواء الرصيفة؟ 
ة     ؛لألناشيد هنلتعرف مستوى تنفيذ ات المعياري تم حساب المتوسطات الحسابية، واالنحراف

من   الستة للصفوف الثالثة ولكل صف المقياس على آل مجال من مجاالت  لمشاهدات المعلمات،
م حساب المتوسط الحسابي واالنحراف         .)٢،٣،٤،٥( آما هو مبين في الجداول الصفوف ا ت آم

د           ات تحدي تة؛ لغاي اس الس رات مجاالت المقي رة من فق المعياري لمشاهدات المعلمات على آل فق



 ٨٨٣ـــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سمارةتوف ه

 ٢٠١٤، )٤( ٢٨المجلد ) العلوم االنسانية(ألبحاث ــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

االت و   رات المج ن فق رة م ل فق ات لك ذ المعلم توى تنفي لمس االت آك ي   ،للمج ين ف و مب ا ه وآم
  ).٦( الجدول
دول  ابية وا: )٢(ج طات الحس ةالمتوس ات المعياري ذ النحراف توى تنفي ة  لمس ات المرحل معلم

اب   األساسية الدنيا  ة  "لألناشيد المضمنة في آت ا العربي ى    " لغتن ة األول لكل مجال   للصفوف الثالث
  .آكلوللمجاالت 

المتوسط   المجال  الرقم
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

مستوى 
  التنفيذ

  األهمية
  النسبية

  %٧٧٫١٢ رتفعم .٥٠  ٣٫٨٥  للنشيد التقديم ١
  %٧٠٫٨ متوسط  .٧٢ ٣٫٥٤  العرض  ٢
  %٦٣٫٥ متوسط .٥٢ ٣٫١٧  استراتيجيات التدريس  ٣
  %٤٨٫١٦ متوسط .٤٧ ٢٫٤٠  الوسائل التعليمية  ٤
  %٧٧٫٧٤ مرتفع .٦٤ ٣٫٨٨  األنشطة ٥
  %٦٩٫٥٨ متوسط .٥٨ ٣٫٤٧  التقويم  ٦

  %٦٧٫٣٢ متوسط  .٥٠ ٣٫٣٦  الكلي
دول  ن الج توى ) ٢( يتضح م اب   تالأن مس ي آت منة ف يد المض ذ لألناش ة "نفي ا العربي " لغتن

ان متوسط   ذ المعلمات للمجاالت آكل        ًاللمجاالت آكل آ غ المتوسط الحسابي لمستوى تنفي  ؛ إذ بل
ين المتوسط    ،.)٥٠(بانحراف معياري بلغ ) ٣٫٣٦( وقد تراوح مستوى تنفيذ األناشيد للمجاالت ب

د جاء مج     . والمرتفع بية فق ة النس غ     وحسب األهمي المرآز األول بمتوسط حسابي بل  ال األنشطة ب
المرآز         %)٧٧٫٧٤(وأهمية نسبية بلغت  ) ٣٫٨٨( ة ب ، في حين جاء في مجال الوسائل التعليمي

  )٢٫٤٠(األخير بمتوسط حسابي بلغ 
يد لكل صف من الصفوف       %). ٤٨٫١٦( وأهمية نسبية بلغت ذ األناش ولمعرفة مستوى تنفي

  . ذلكتوضح ) ٣،٤،٥( الثالثة الجداول
ذ معلمات الصف األول         ): ٣(جدول  ة لمستوى تنفي ات المعياري ابية واالنحراف المتوسطات الحس

  .للصفوف الثالثة األولى لكل مجال وللمجاالت آكل" لغتنا العربية"لألناشيد المضمنة في آتاب 

المتوسط المجال الرقم
الحسابي

االنحراف 
 المعياري

مستوى 
 التنفيذ

  األهمية
 النسبية

 %٧٣ متوسط ٣٫٦٥٠٫٣٣لتقديم للنشيدا ١
 %٦٧٫٦ متوسط ٣٫٣٨٠٫٧٧العرض ٢
 %٦٣٫٢ متوسط ٣٫١٦٠٫٥٥استراتيجيات التدريس ٣
 %٤٨ متوسط ٢٫٤٠٠٫٤٩الوسائل التعليمية ٤
 %٧٦٫٦ مرتفع ٣٫٨٣٠٫٦٤األنشطة ٥
 %٦٨٫٦ متوسط ٣٫٤٣٠٫٦٠التقويم ٦
 %٦٥,٨ متوسط متوسط٣,٢٩٠,٥١ الكلي



 ...... " لـل" عربيةلغتنا ال" آتابفي  المضمنةاألناشيد "ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٨٨٤

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٤، )٤( ٢٨المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

اني          ): ٤(ل جدو ذ معلمات الصف الث ة لمستوى تنفي ات المعياري ابية واالنحراف المتوسطات الحس
  .للصفوف الثالثة األولى لكل مجال وللمجاالت آكل" لغتنا العربية"لألناشيد المضمنة في آتاب 

المتوسط  المجال الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

مستوى 
 التنفيذ

األهمية 
 النسبية 

 %٨٠٫٤ مرتفع ٠٫٦١١ ٤٫٠٢ للنشيد التقديم ١
 %٧٤٫٨ مرتفع ٠٫٥٧ ٣٫٧٤ العرض ٢
 %٦٦٫٢ متوسط ٠٫٤٣ ٣٫٣١ استراتيجيات التدريس ٣
 %٤٧٫٦ متوسط ٠٫٣٩ ٢٫٣٨ الوسائل التعليمية ٤
 %٨٢٫٢ مرتفع ٠٫٦٦ ٤٫١١ األنشطة ٥
 %٧١٫٤ متوسط ٠٫٥٧ ٣٫٥٧ التقويم ٦

 %٦٩٫٨ متوسط ٠٫٤٧ ٣٫٤٩ الكلي

ذ معلمات الصف الثالث        ): ٥(جدول  ة لمستوى تنفي ات المعياري المتوسطات الحسابية واالنحراف
  .للصفوف الثالثة األولى لكل مجال وللمجاالت آكل" لغتنا العربية"لألناشيد المضمنة في آتاب 

المتوسط  المجال الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

مستوى 
 التنفيذ

  األهمية 
 النسبية 

 %٦٩٫٨ متوسط ٠٫٥٢ ٣٫٤٩ التقديم للنشيد ١
 %٧٠٫٨ متوسط ٠٫٧٩ ٣٫٥٤ العرض ٢
 %٦١٫٤ متوسط ٠٫٥٦ ٣٫٠٧ استراتيجيات التدريس ٣
 %٤٨٫٦ متوسط ٠٫٥٤ ٢٫٤٣ الوسائل التعليمية ٤
 %٧٥٫٢ مرتفع ٠٫٦٥ ٣٫٧٦ األنشطة ٥
 %٦٩ متوسط ٠٫٦١ ٣٫٤٥ التقويم ٦

 %٦٧ متوسط ٠٫٥٥ ٣٫٣٥ الكلي

يد في   ) ٣،٤،٥(يتضح من الجداول  ان متوسطًا،     أن مستوى تنفيذ األناش ة آ الصفوف الثالث
ع    ين المتوسط والمرتف د     . وقد تراوح مستوى تنفيذ األناشيد للمجاالت ب بية فق ة النس وحسب األهمي

المرآز األول   طة ب ال األنش اء مج ر      ،ج المرآز األخي ة ب ائل التعليمي ال الوس اء مج ين ج ي ح ف
ى   يرآزن ا يعني أن معلمات المرحلة األساسية الدنيا موالثالث؛ للصفوف األول والثاني  راء  عل إث

الل   ن خ يد م ة النش ي  حص ع ف طة التنوي ينال و ،األنش ائل    يعط ف الوس ي توظي ًا ف ًا آافي اهتمام
ة في     ؛ التعليمية الالزمة لتنفيذ حصة النشيد وفر األدوات الالزم ربما يكون السبب في  ذلك عدم ت
ود   ،جهاز عرض أو جهاز حاسوبو جهاز تسجيل و بعض المدارس من أدوات إيقاعية وربما يع

ف األدوات            رورة لتوظي ة وال ض ة تقليدي يد حص ة النش أن حص ات ب ة المعلم ي قناع بب ف الس
جيل ة، والتس ي اإليقاعي ا وتكتف ات فيه د المعلم يد  الطالب بتردي طالنش ًا فق ع  .لفظي ك م ق ذل ويتف
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 ٢٠١٤، )٤( ٢٨المجلد ) العلوم االنسانية(ألبحاث ــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ين    (Taha, 2003)دراسة  ى المجاالت     حيث تراوحت المستويات ب  .المنخفضة والمتوسطة عل
ع دراسة     ك م  ,.Obiozor, 2010)(، Mora et. al ودراسة ،(Lee, 2009)ويختلف ذل

زتو )(2011 ات رآ ذه الدراس يقى ه ف الموس ى توظي اءة  و عل وير الكف ي تط اء ف اع والغن اإليق
  . ومعالجة المشكالت االنفعالية عند الطالب اللغوية،

ة لمستوى     المتوسطات ال: )٦(جدول  ات المعياري ابية واالنحراف رة    الحس ذ لكل فق رات   تنفي من فق
  .المجاالت

المتوسط   الفقرة الرقم
  الحسابي

 االنحراف
 المعياري

مستوى 
  التنفيذ

  التقديم  للنشيد : المجال األول
  مرتفع  .٤٤  ٤٫٢٥  عمل مقدمة مناسبة لجذب انتباه الطالب  ١
  مرتفع  .٥٧  ٤٫٠٠  ربط موضوع النشيد بالدرس السابق    ٢
  متوسط  .٧١  ٣٫٦٣  يراعي المعلم التكامل الرأسي   ٣
  متوسط  .٧٢  ٣٫٥٠  يراعي المعلم التكامل األفقي   ٤
  مرتفع  ١٫٠٠  ٣٫٩١  إبالغ الطلبة بموضوع الدرس   ٥

  مرتفع  .٥٠  ٣٫٨٥  الكلي
  العرض:  المجال الثاني

  متوسط  ١٫٣١  ٣٫٦٦  تقديم النشيد بالطريقة الجزئية  ٦
  متوسط  ١٫١٧  ٣٫٢٨  النشيد بالطريقة الكلية تقديم  ٧
  مرتفع  .٨٢  ٣٫٩٧  توضيح معاني الكلمات الجديدة  ٨
  متوسط  ١٫٢٨  ٣٫٢٨  يقدم المعلم  النشيد بصوت موسيقي   ٩
  متوسط  ١٫١٦  ٣٫٤٤  يعتمد المعلم على إحساسه الذاتي في أداء النشيد  ١٠
م          ١١ نغم أوًال ث يد وفق لحن م أداء النش م ب يقوم المعل

  سمح للطالب بترديدهي
  متوسط  ١٫١٣  ٣٫٦٢

  متوسط  .٧٢  ٣٫٥٤  الكلي للمجال
  استراتيجيات التدريس:  المجال الثالث

ي   ١٢ ر ف دريس المباش لوب الت م أس تخدم المعل يس
  تدريس النشيد

  مرتفع  .٦٢  ٣٫٩٤

  متوسط  .٨٦  ٢٫٩٧  يوظف المعلم القصة في تدريس النشيد  ١٣
  متوسط  .٩٣  ٢٫٨١  في تدريس النشيديستخدم المعلم لعب األدوار   ١٤
د         ١٥ اء تردي ى مجموعات أثن ة إل م الطلب يوزع المعل

  النشيد
  متوسط  ١٫٢٢  ٣٫٥٠

  متوسط  ١٫١٥  ٢٫٦٦  يستخدم أسلوب اللعب   ١٦
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 )٦(تابع جدول رقم ... 

المتوسط   الفقرة الرقم
  الحسابي

 االنحراف
 المعياري

مستوى 
  التنفيذ

  متوسط  .٥٢  ٣٫١٧  الكلي للمجال 
    الوسائل التعليمية: المجال الرابع

  نخفضم  .٩٢  ١٫٥٠  يستخدم المعلم بعض األدوات اإليقاعية  ١٧
  متوسط  .٩٧  ٣٫٢٢  يستخدم المعلم يديه فقط في أداء النشيد  ١٨
  متوسط  .٩٨  ٣٫٤٤  يستخدم المعلم السبورة فقط آوسيلة تعليمية  ١٩
يستخدم المعلم المسجل واألشرطة المسجل عليها   ٢٠

  النشيد
  منخفض  .٨٤  ١٫٣٥

  متوسط  ١٫٠٠  ٣٫٣٤  يستخدم المعلم البطاقات التعليمية ولوحة الجيوب  ٢١
  منخفض  .٩١  ١٫٥٦  ) الحاسوب، جهاز عرض(توظيف التكنولوجيا   ٢٢

  متوسط  .٤٧  ٢٫٤٠  الكلي للمجال
  األنشطة : المجال الخامس

  مرتفع  .٧٥  ٤٫١٣  يراعي المعلم الفروق الفردية بين الطلبة  ٢٣
ينمي المعلم الخيال واإلبداع لدى الطلبة أثناء   ٢٤

  طرح األسئلة
  متوسط  .٨٤  ٣٫٤٤

  مرتفع  .٨٤  ٣٫٩٤  المعلم جوًا من المرح أثناء ترديد النشيديشيع   ٢٥
يوظف المعلم النشيد لتنمية اتجاهات إيجابية نحو   ٢٦

  المدرسة والوطن
  مرتفع  .٦١  ٤٫٢٢

  مرتفع  .٨٩  ٣٫٧٢  ربط موضوع النشيد بالخبرات الحياتية للطلبة   ٢٧
  مرتفع  .٦٨  ٣٫٨٨  الكلي للمجال

  التقويم : المجال السادس
  متوسط  ١٫٤٢  ٢٫٤٧  ستخدم المعلم استراتيجية القلم والورقة ي  ٢٨
  متوسط  ١٫٠٧  ٣٫٤١  يوظف المعلم استراتيجيات تقويم حديثة  ٢٩
  متوسط  ١٫٠٣  ٣٫٣١  يلخص المعلم األفكار الواردة في الدرس  ٣٠
  مرتفع  .٥٩  ٤٫٣١  يقدم المعلم التعزيز المناسب للطلبة  ٣١
  مرتفع  .٩٨  ٣٫٥٣  آواجب بيتي يكلف المعلم الطلبة بحفظ النشيد  ٣٢
  مرتفع  .٨٨  ٣٫٨٤  يصحح المعلم إجابات الطلبة ويقدم تغذية راجعة  ٣٣

  متوسط  .٥٨  ٣٫٤٧  الكلي للمجال
  متوسط  .٥٠  ٣٫٣٦٦  الكلي للمقياس آكل
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ع،       )٦( يتضح من الجدول نخفض والمرتف ين الم راوح ب أن مستوى تنفيذ فقرات المجاالت ت
ة "على  فقد جاءت الفقرة التي تنص أعلى     " يقدم المعلم التعزيز المناسب للطلب ويم ب من مجال التق

غ    اري   )٤٫٣١( متوسط حسابي بل ية    .) ٥٩(وانحراف معي ة األساس ي أن معلمات المرحل ا يعن م
د من حماس    ،على تعزيز الطلبة بعملهنالدنيا   أثناء تنفيذ حصة النشيد بالطرق المتنوعة التي تزي

ى    في حي. و دافعيتهم الطالب ي تنص عل رة الت م المسجل واألشرطة     " ن جاءت الفق يستخدم المعل
غ        "المسجل عليها النشيد ل متوسط حسابي بل ة بأق وانحراف  ) ١٫٣٥( من مجال الوسائل التعليمي

ة األساسية ال      .) ٨٤(معياري ي أن معلمات المرحل ا يعن از التسجيل واألشرطة    يستخدمن م  ،جه
وا  إلى وربما يعود السبب في ذلك راص مدمجة من        عدم ت ى أشرطة أو أق يد مسجلة عل فر األناش

ة بنسخة شريط     ،قبل الوزارة آما هو الحال مع أناشيد مادة اللغة اإلنجليزية؛ حيث تزود آل معلم
ا أن المعلمات ال      اب، آم يد      يسعين مسجل عليها األناشيد المضمنة في الكت ذه األناش ى تلحين ه إل

ة     . همأو بصوت الطالب أنفس   نوتسجيلها بصوته رغم من أن المعلم ى ال تفيد من    يعل مكن أن تس
ال    دى بعض األطف يقي ل ذآاء الموس اً   ،ال يد ملحن د النش ي تردي واتهم    ،ف جيله بأص ا تس وبإمكانه

د        . وتوظيفه في حصص أخرى ى تردي ة عل درة المعلم ك عدم ق يد   وربما يكون السبب في ذل النش
ذ   اء على معلمآثرة األعبالمنهاج و  زخم ملحنًا ما أمكن، أو بسبب الصف ما يقلل من مستوى تنفي
  . المعلمة لحصة النشيد

  :النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة الثالث وتفسيرها: ثالثًا
هل توجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات مستوى " :لإلجابة عن السؤال الثالث

تم حساب  ريسية والمؤهل؟الخبرة التد: التنفيذ لألناشيد المضمنة تعزى إلى متغيرات الدراسة
الحسابية واالنحرافات المعيارية لمشاهدات معلمات المرحلة األساسية الدنيا على المتوسطات 

ولمعرفة داللة الفروق بين المتوسطات  .مستوى تنفيذ األناشيد حسب الخبرة التدريسية، والمؤهل
للخبرة ) ٨(و) ٧(لجداول آما يظهر في اتم استخدام تحليل التباين الثالثي، وآانت النتائج 

  .للمؤهل) ١٠(و) ٩(التدريسية، و
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى التنفيذ لألناشيد المضمنة وفقًا  ):٧(جدول 

  .لمتغير الخبرة التدريسية

 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  الخبرة  المجال

  التقديم للنشيد

  ٠٫٥٦  ٣٫٥٨  ١١ قصيرة
  ٠٫٥٢  ٣٫٩١  ١٢ متوسطة
  ٠٫٤٢  ٣٫٧٣  ٩  طويلة

  ٠٫٥٠  ٣٫٨٥  ٣٢ المجموع

  العرض

  ٠٫٧٠  ٣٫٣٧  ١١ قصيرة
  ٠٫٦١  ٣٫٩٣  ١٢ متوسطة
  ٠٫٧١  ٣٫٢٢  ٩ طويلة

 ٠٫٧٢ ٣٫٥٤  ٣٢ المجموع
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 )٧(تابع جدول رقم ... 
 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  الخبرة  المجال

استراتيجيات 
  التدريس

  ٠٫٥١  ٣٫١٨  ١١ قصيرة
  ٠٫٦٣  ٣٫٣١  ١٢  متوسطة
  ٠٫٣٠  ٢٫٩٧  ٩  طويلة

 ٠٫٥٢ ٣٫١٧  ٣٢ المجموع

  الوسائل التعليمية

  ٠٫٤٩  ٢٫٤٢  ١١ قصيرة
  ٠٫٤٥  ٢٫٥٦  ١٢ متوسطة
  ٠٫٤٣  ٢٫١٨  ٩ طويلة

 ٠٫٤٧ ٢٫٤٠  ٣٢ المجموع 

  األنشطة

  ٠٫٦٥  ٣٫٩٤  ١١ قصيرة
  ٠٫٦٤  ٤٫١١  ١٢ متوسطة
  ٠٫٥٣  ٣٫٥١  ٩  طويلة

  ٠٫٦٤  ٣٫٨٨  ٣٢ المجموع

  التقويم

  ٠٫٦٠  ٣٫٣٦  ١١ قصيرة
  ٠٫٤٣  ٣٫٧٧  ١٢ متوسطة

  ٠٫٦٣  ٣٫٢٢  ٩ يلةطو
  ٠٫٥٨  ٣٫٤٧  ٣٢  المجموع

ى عل  حسب سنوات الخبرة الثالثي لمشاهدات أفراد عينة الدراسة تحليل التبايننتائج   :)٨(جدول
   .مجتمعةمجاالت مجال وعلى ال آل

مجموع   مصدر التباين  المجال
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

قيمة 
  )ف(

مستوى 
  الداللة

 شيدالتقديم للن
  ٠٫٦٩٥  ٠٫٣٦٩  ٠٫٠٩٦  ٢  ٠٫١٩٣  بين المجموعات

      ٠٫٢٦٢  ٢٩  ٧٫٥٨٦  داخل المجموعات
       ٣١  ٧٫٧٧٩  الكلي

 العرض
  ٠٫٠٥١  ٣٫٣١٠  ١٫٥١٣  ٢  ٣٫٠٢٥  بين المجموعات

      ٠٫٤٥٧  ٢٩ ١٣٫٢٥٣  داخل المجموعات
       ٣١ ١٦٫٢٧٨  الكلي

استراتيجيات 
  التدريس

  ٠٫٣٥٠  ١٫٠٩٠  ٠٫٢٩٦  ٢  ٠٫٥٩١  بين المجموعات
      ٠٫٢٧١  ٢٩  ٧٫٨٦٩  داخل المجموعات

       ٣١  ٨٫٤٦٠  الكلي
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 )٨(تابع جدول رقم ... 

مجموع   مصدر التباين  المجال
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

قيمة 
  )ف(

مستوى 
  الداللة

الوسائل 
 التعليمية

  ٠٫٢٠٢  ١٫٦٩٣  ٠٫٣٦٦  ٢  ٠٫٧٣١  بين المجموعات
      ٠٫٢١٦  ٢٩  ٦٫٢٦٠  داخل المجموعات

       ٣١  ٦٫٩٩١  الكلي

  األنشطة 
  ٠٫٠٩٦  ٢٫٥٣٩  ٠٫٩٧١  ٢  ١٫٩٤٢  بين المجموعات

      ٠٫٣٨٣  ٢٩ ١١٫٠٩٣  داخل المجموعات
       ٣١ ١٣٫٠٣٥  الكلي

  التقويم 
  ٠٫٠٦٨  ٢٫٩٥١  ٠٫٩٠٦  ٢  ١٫٨١١  بين المجموعات

     ٠٫٣٠٧  ٢٩  ٨٫٨٩٧  داخل المجموعات
       ١٠٫٧٠٨٣١  الكلي

  الكلي 
  ٠٫١١٣  ٢٫٣٥٨  ٠٫٥٥٩  ٢  ١٫١١٨  بين المجموعات

     ٠٫٢٣٧  ٢٩  ٦٫٨٧٤  داخل المجموعات
       ٣١ ٧٫٩٩١  الكلي

ًا    البية واالنحرافات المعيارية لمستوى المتوسطات الحسا :)٩(جدول  يد المضمنة وفق تنفيذ لألناش
  .لمتغير المؤهل

المتوسط   العدد  المؤهل  المجال
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

 التقديم للنشيد

  ٠٫٤٨  ٣٫٨١  ١١ بكالوريوس
  ٠٫٤٠  ٣٫٦٣  ١١  دبلوم + بكالوريوس 

  ٠٫٥١  ٤٫١٤  ١٠ ماجستير 
  ٠٫٥٠  ٣٫٨٥ ٣٢ المجموع

 عرضال

  ٠٫٦٩  ٣٫٦٢  ١١ بكالوريوس
  ٠٫٧٦  ٣٫٤٣  ١١  دبلوم + بكالوريوس 

  ٠٫٧٧  ٣٫٥٦  ١٠ ماجستير 
  ٠٫٧٢  ٣٫٥٤ ٣٢ المجموع

استراتيجيات 
  التدريس

  ٠٫٦٠  ٣٫٢٠  ١١ بكالوريوس
  ٠٫٣٤  ٣٫٠٣  ١١  دبلوم+ بكالوريوس 

  ٠٫٥٩  ٣٫٣٠  ١٠ ماجستير 
  ٠٫٥٢  ٣٫١٧ ٣٢ المجموع
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 )٩(جدول رقم تابع ... 

المتوسط   العدد  المؤهل  المجال
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  الوسائل التعليمية 

  ٠٫٤١  ٢٫٤٨  ١١ وريوسبكال
  ٠٫٤٩  ٢٫٣١  ١١  دبلوم+ بكالوريوس 

  ٠٫٥٤  ٢٫٤٢  ١٠ ماجستير 
  ٠٫٤٧  ٢٫٤٠ ٣٢ المجموع

  األنشطة

  ٠٫٧٠  ٣٫٩٠  ١١ بكالوريوس
  ٠٫٥٨  ٣٫٨٠  ١١  دبلوم+ بكالوريوس 

  ٠٫٧١  ٣٫٩٦  ١٠ ماجستير 
  ٠٫٦٤  ٣٫٨٨ ٣٢  المجموع

  التقويم

  ٠٫٥٢  ٣٫٤٢  ١١ بكالوريوس
  ٠٫٦٦  ٣٫٤٥  ١١  دبلوم +بكالوريوس 

  ٠٫٦١  ٣٫٥٦  ١٠ ماجستير 
 ٠٫٥٨ ٣٫٤٧ ٣٢ المجموع

ى آل       )  ١٠( جدول ة الدراسة حسب المؤهل عل نتائج تحليل التباين الثالثي لمشاهدات أفراد عين
  .مجال وعلى المجاالت مجتمعة

مجموع   مصدر التباين  المجال
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

قيمة 
  )ف(

ى مستو
  الداللة

 التقديم للنشيد
  ٠٫٠٦٣  ٣٫٠٥٣  ٠٫٦٧٦  ٢  ١٫٣٥٣  بين المجموعات

      ٠٫٢٢٢  ٢٩  ٦٫٤٢٦  داخل المجموعات
       ٣١  ٧٫٧٧٩  الكلي

 العرض 
  ٠٫٨٤٣  ٠٫١٧٢  ٠٫٠٩٥  ٢  ٠٫١٩١  بين المجموعات

      ٠٫٥٥٥  ٢٩ ١٦٫٠٨٧  داخل المجموعات
       ٣١ ١٦٫٢٧٨  الكلي

استراتيجيات 
  التدريس 

  ٠٫٥١٩  ٠٫٦٧٢  ٠٫١٨٧  ٢  ٠٫٣٧٥  عاتبين المجمو
      ٠٫٢٧٩  ٢٩  ٨٫٠٨٥  داخل المجموعات

       ٣١  ٨٫٤٦٠  الكلي

الوسائل 
 التعليمية

  ٠٫٧٢١  ٠٫٣٣١  ٠٫٠٧٨  ٢  ٠٫١٥٦  بين المجموعات
      ٠٫٢٣٦  ٢٩  ٦٫٨٣٥  داخل المجموعات

       ٣١  ٦٫٩٩١  الكلي
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 )١٠(تابع جدول رقم ... 

مجموع   مصدر التباين  المجال
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

قيمة 
  )ف(

ى مستو
  الداللة

  األنشطة
  ٠٫٨٥٣  ٠٫١٦٠  ٠٫٠٧١  ٢  ٠٫١٤٢  بين المجموعات

      ٠٫٤٤٥  ٢٩ ١٢٫٨٩٣  جموعاتداخل الم
       ٣١ ١٣٫٠٣٥  الكلي

  التقويم
  ٠٫٨٥٣  ٠٫١٥٩  ٠٫٠٥٨  ٢  ٠٫١١٦  بين المجموعات

      ٠٫٣٦٥  ٢٩ ١٠٫٥٩٢  داخل المجموعات
       ١٠٫٧٠٨٣١  الكلي

  الكلي 
  ٠٫٦٨١  ٠٫٣٨٩  ٠٫١٠٥  ٢  ٢٠٩.  بين المجموعات

      ٠٫٢٦٨  ٢٩  ٧٫٧٨٢  داخل المجموعات
       ٣١ ٧٫٩٩١  الكلي

د مستوى    ) ١٠( الجدول و )٨(ح من الجدول يتض عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عن
مستوى تنفيذ األناشيد ال أن  ما يعني؛ لمتغير الخبرة التدريسية والمؤهلتعزى  (p < .05)الداللة 

ل   ية والمؤه رة التدريس اختالف الخب ف ب بب  . يختل ود الس ا يع ات  وربم ى أن المعلم ك إل ي ذل  ،ف
ات نفسها؛  هن التدريسية، ومؤهلهن باختالف خبرت من    يخضعن في المدارس للظروف واإلمكاني

آاألدوات اإليقاعية، وأجهزة تسجيل متاحة   ،حيث عدم توفر أدوات ووسائل تثري حصة األناشيد
اب          يد المضمنة في الكت ا األناش وفر أشرطة مسجل عليه  .يمكن استخدامها في الحصة، وعدم ت

ة  "آتاب  مباإلضافة إلى زخ ا العربي ية،          " لغتن ذي يتكون في آل جزء من عشر وحدات دراس ال
ا أن تنهي الوحدات الدراسية في وقت محدد؛ فيحد         أن و ،فتشعر المعلمة أن الوقت يداهمها عليه

ا        ن أهميته الرغم م يد ب ة النش ذ حص ي تنفي داع ف ى اإلب درتها عل ن ق ك م ع   .ذل ك م ف ذل ويختل
لصالح  ًاصالح ذوي الخبرة األقل، آما أظهرت فروقل ًاحيث أظهرت فروق (Taha,2003)دراسة

ة المستخدمة     فجاءت لصالح    ،حملة الدبلوم في معظم المجاالت إال في مجال الوسائل التكنولوجي
  .فأعلىالبكالوريوس  درجة حملة

 
  التوصيات

  في ضوء نتائج الدراسة يمكن اقتراح التوصيات اآلتية

للصفوف الثالثة األولى بزيادة عدد " غتنا العربيةل" لفت انتباه القائمين على تأليف آتاب -
  . األناشيد المضمنة؛ وذلك لقلة عددها نسبة إلى عدد النصوص

على االنتقاء والتنويع في األناشيد؛ للترآيز أآثر على  الكتابلفت انتباه القائمين على تأليف  -
 .في تشكيل هوية الطفل الدينية والوطنية مهمةمجاالت وجوانب 
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لقائمين على مناهج اللغة العربية للمرحلة األساسية الدنيا بتسجيل األناشيد المضمنة توجيه ا -
في الكتاب ملحنة على شريط أو قرص مدمج آما هو الحال مع منهاج اللغة اإلنجليزية 

 . للمرحلة ذاتها، وتزويد المدارس بنسخ منها

تحسين لغة الطفل، وتنمية في تنبيه المعلمين إلى االهتمام في تنفيذ حصة النشيد؛ ألهميتها  -
  .قيم جمالية لديه، وبناء جوانب وجدانية في شخصيته

؛ ألهميتها في جذب تشجيع المعلمين على توظيف الموسيقى واإليقاع في تنفيذ حصة النشيد -
  .اهتمام األطفال، وإشاعة جو من المرح والسرور

ة في آتب المراحل إجراء بحوث ودراسات لتحليل مضامين القصائد الشعرية المضمن -
   .المختلفة
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