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لدى طلبت الصف  تعليم القراءةيف  الالمنهجيت ناشيداأل دور
 األول األساسي يف تربيت بني كنانت

 خمود صبحي يغمور
 مناهج وأساليب تدريس عامة هدكتورا

 جامعة البمقاء التطبيقية

ىدفت الدراسة إلى استقصاء دور استخداـ أسموب األناشيد في _ممخص
تعميـ الحروؼ اليجائية بيدؼ تعميـ القراءة لدى طمبة الصؼ األوؿ 

( طالبا وطالبة قسموا إلى 68الدراسة مف )األساسي. وقد تكونت عينة 
 مجموعتيف.

وقد درست المجموعة التجريبية دروس القراءة لمصؼ األوؿ      
األساسي باستخداـ األناشيد، في حيف درست المجموعة الضابطة 

 الدروس نفسيا بالطريقة التقميدية.
وقد طبؽ اختبار تحصيمي في وحدات )تعميـ القراءة( مف مبحث       

المغة العربية لقياس التحصيؿ البعدي. أشارت النتائج إلى وجود فروؽ 
دالة إحصائيًا في التحصيؿ تعزى إلى طريقة التدريس، ولصالح 
المجموعة التجريبية. وعدـ وجود فرؽ داؿ إحصائيًا في التحصيؿ 
البعدي، تعزى لمجنس والتفاعؿ بيف الطريقة والجنس. وقد أوصت الباحثة 

يد في تعميـ القراءة في مرحمة التعميـ األساسي لمذكور بتوظيؼ األناش
 واإلناث.

األناشيد الالمنيجية، تعميـ القراءة، الحروؼ : الكممات المفتاحية
 .اليجائية

 المقدمة. 1
إف تربية األبناء تحتاج إلى الجيد الكبير، والعمؿ المتواصؿ،      

والدراسة والتدريب، ىذا لمف يريد ألوالده أف يكونوا نافعيف لدينيـ 
ف تربية األبناء عمى حب الوطف مف المعاني الميمة  ولوطنيـ. وا 
التي يجب أف يعتني بيا اآلباء والمربوف؛ ألنو يوّلد عند األبناء 

اء والعمؿ المتواصؿ لنيضة ورفعة وطنيـ، كما أنو الوالء واالنتم

، بر يعيشوف مف أجمو في ىذه الحياةيعمميـ أف ىناؾ ىدفًا أك
صية إلى المصمحة الجماعية يتعدى ىذا اليدؼ المصمحة الشخ

 .العامة
واألناشيد ىي: تمؾ القطع الشعرية التي ُيتحرَّى في تأليفيا      

تصمح لإللقاء الجماعي، وتستيدؼ السيولة، وتُنَظـ نظمًا خاصًا، و 
غرضًا محددًا وبارزًا، وىي لوف شائؽ محبب، تمحينيا يغري 
قباليـ عمييا؛ ألف الطالب شعر  التالميذ بيا، ويزيد حماسيـ ليا وا 
بأنو عنصر فعاؿ في ىذا األثر الجماعي الضخـ الذي ينشأ عف 

 [.1] تراكو مع زمالئو في إلقاء النشيداش
[ أنو في الصفوؼ األولى ثبت أف 2آخروف ]وتذكر فرج و      

األناشيد واألغاني التي تعّبر عف خبرات األطفاؿ اليومية والتي يقمد 
فييا أصوات الحيوانات والطيور ووسائؿ النقؿ وكذلؾ األغاني 
الشعبية في البيئة وما يحيط بيـ مف مؤثرات تعتبر خير وسيمة مف 

الطفؿ لممفاىيـ التربوية وسائؿ التربية الحديثة، وذلؾ الستجابة 
واالجتماعية والقومية والدينية والعممية، وذلؾ ألف الطفؿ مف خالؿ 
الترديد والتكرار خالؿ نشاط محبب إلى نفسو كالغناء، ال ينسى 
تمؾ المفاىيـ بؿ ويرددىا دائمًا كمما خال إلى نفسو. فالغناء يزوده 

ا تؤكد أف بقناعة شخصية لكؿ كممة ويجعمو يحفظيا ويرددىا. كم
النشاط الذي يبذلو الطفؿ في الغناء يفيده نفسيًا وصحيًا واجتماعيًا 
 كما أنو يعّوده عمى النطؽ السميـ. أما االندماج في الغناء الجماعي
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 .مشاركة الجماعية وتحمؿ المسؤوليةفيكسبو القدرة عمى ال 
[، أف األناشيد تعتبر أحد الوسائؿ اليامة التي 3ويرى حجي ]     

بر بيا اإلنساف عف انفعاالتو في لحظة ما. وبالنسبة لمطفؿ، يع
تعتبر األناشيد مصدر سرور كبير لو؛ فأحيانًا يقمد أغنية سمعيا، 
أو قد يبتكر أغنية صغيرة قاـ ىو بوضع كالميا ولحنيا، أو يكرر 
أغنية وال يمؿ مف تكرارىا. لذلؾ فاألناشيد مف أىـ جوانب التربية 

قيا يتعمـ الطفؿ التنفس الصحيح وطريقة الموسيقية؛ فعف طري
 إخراج الصوت، ويمكف عف طريقيا إيصاؿ الكثير مف المعمومات.

وتمدُّ األناشيد الطفؿ بالوسائؿ الذاتية لمتعبير وتساعده عمى      
النطؽ السميـ والتغمب عمى عيوب الكالـ عندما يغني األناشيد 

ية والسموكية والدينية والتي بدورىا تزوده بالقيـ والمفاىيـ التربو 
[ عمى ذلؾ، بأنيا تنمي المعرفة 3واالجتماعية. ويضيؼ حجي ]

المغوية واالجتماعية وتزيد مفرداتو وتنمي قدراتو العقمية المختمفة 
والحس األخالقي والعاطفة الوطنية والدينية لديو وُتعّرفو بعدد مف 

األنشودة  األدباء والشعراء، واألىـ مف ذلؾ أنيا تسميو. وحتى تفي
بالغرض المرجو منيا يجب أف تكوف قصيرة ومشوقة ذات لغة 
سيمة تعتمد عمى اإليقاع والتكرار ومفرداتيا بسيطة وجمميا قصيرة، 
وأف تكوف منطقية بحوادثيا وصحيحة المعمومات واألىـ أف تثير 
حاجات األطفاؿ العقمية مثؿ الحاجة لمفيـ واإلثارة والتحصيؿ 

الجتماعية مثؿ الحاجة إلى االنتماء واالستقالؿ والمعب. والنفسية ا
والسيطرة والحاجة إلى المساعدة. ويجب أف تكوف األنشودة قادرة 
عمى استرعاء اىتماـ األطفاؿ وأف تحمميـ عمى العمؿ ال عمى 
التقاعس والتخاذؿ واألحالـ، وأف تركز عمى الجوانب األخالقية 

ي والوطني. لذلؾ فاألغنية والوجدانية، وتثير في النفس الوازع الدين
والنشيد مف أىـ جوانب التربية الموسيقية سواء في المدرسة 

 االبتدائية أو في غيرىا مف المراحؿ التعميمية. 
وقد حددت األىداؼ العامة لتدريس مبحث الموسيقى      

واألناشيد في المرحمة األساسية كما جاءت في "منياج الموسيقى 

 [4ضة في مرحمة التعميـ األساسي"، ]واألناشيد وخطوطو العري
 بمجموعة مف األىداؼ منيا:

التزود بحصيمة مف األغاني واألناشيد المفيدة في العالقات  -
 االجتماعية، وفي تدعيـ المواد الدراسية األخرى.

تذوؽ الموسيقى والتفاعؿ معيا، وتحسس ما تثيره مف أفكار  -
 ومثاليات.

 ؿ التنبو ألصواتيا المتنوعة.تطوير العالقة بالبيئة مف خال -
تنمية االمكانات الجسدية مف حنجرة وأذف وأطراؼ عف طريؽ  -

 الغناء والعزؼ.
غرس الصفات الحميدة كالمثابرة والثقة بالنفس، واحتراـ عمؿ  -

اآلخريف، وحسف التصرؼ في معاممتيـ، والتعود عمى النظاـ، 
الفردي وتفيـ الشعوب األخرى عف طريؽ الغناء والعزؼ 

والجماعي، واالستماع لمموسيقى، وحضور الحفالت الموسيقية 
 واالشتراؾ بيا.

تعزيز الجانب العاطفي والوجداني بأناشيد مناسبة، لتقوية  -
الشعور باالنتماء لموطف، ولمحفاظ عمى القيـ والسموكيات اإلسالمية 

 والعربية وتدعيميا.
فسي بممارسة توجيو الترفيو عف النفس، وتحسيف الوضع الن -

ىواية الموسيقى مما يسيـ في اإلقباؿ عمى المدرسة بروح مبتيجة 
 وبمؿء الفراغ بيواية ممتعة ومفيدة.

مف التعبير عف النفس موسيقيًا عف طريؽ االستماع والغناء  -
 والقراءة والعزؼ.

التزود بحصيمة مناسبة مف األغاني واألناشيد مختمفة األغراض  -
 التربوية.

رة تنسيؽ حركة الجسد )األعضاء( مع اإليقاع سب مياك -
 الموسيقي.

التمكف مف المشاركة في غناء متعدد األصوات والعزؼ  -
 الجماعي.



2122013 

 

2375 
 

تعمـ آداب االستماع، والتعامؿ مع العزؼ الحي، وانفعاالت  -
 الموسيقييف بحضوره الحفالت الموسيقية العامة.

 واستذكارىا. حفظ أغاني وأناشيد مفيدة في حفظ العمـو األخرى -
تعمـ األناشيد الوطنية لتقوية الرابطة بالوطف وتمجيد أبطاؿ  -

 الوطف، وبالوطف العربي واإلسالمي واالعتزاز بيـ.
زيادة االرتباط بالوطف عف طريؽ الغناء الشعبي والتقميدي،  -

 والتغني بجماؿ طبيعتو ومزايا أىمو.
ضرورة الدفاع عف إنشاد أناشيد تزيد مف الوعي الوطني، وتبرز  -

 .[5حمايتو مف األعداء والطامعيف ]الوطف، وعف مقدساتو، و 
ىناؾ أىداؼ تربوية وفنية لتدريس الموسيقى بشكؿ عاـ، كما توجد 

 [ ما يمي:1أىداؼ خاصة لتدريس األناشيد، تذكر منيا ]
 تنمية المعرفة وزيادة المفردات المغوية. .1
انتباه األطفاؿ ويستحوذ التسمية: إذ يعمؿ النشيد عمى جذب  .2

 عمى شعورىـ، ويممئ عمييـ حياتيـ، ويزيدىـ حيوية ونشاط.
نمو القدرات العقمية المختمفة: مثؿ تنمية خياؿ األطفاؿ،  .3

 والتذكر، والحفظ وتخزيف المعمومات، واستحضارىا عند الحاجة.
االستقرار النفسي والطمأنينة: إف ترديد نشيد ما، يساعد في نقؿ  .4

فؿ مف جو الضيؽ والتوتر النفسي إلى مرحمة السرور الط
واالبتياج. إضافة إلى أنو يعوده عمى ضبط النفس ومعالجة األمور 

 بيدوء.
نمو الطفؿ اجتماعيًا: يعرض النشيد مختمؼ أنماط السموؾ  .5

االجتماعي، فيتوصؿ الطفؿ إلى طبيعة العالقات االجتماعية التي 
 تحكـ األفراد بعضيـ ببعض.

المساعدة عمى التعبير: يساعد النشيد في تكويف قدرات الطفؿ  .6
الصياغية التعبيرية، ومف اكتساب مفردات لغوية إلى الممارسة 

 عمى تركيب جمؿ صحيحة معبرة عف الذات.
تعريؼ األطفاؿ بعدد مف األدباء والشعراء: العتبارىـ نماذج  .7

ي صنع يقتدى بيا، فيـ أعالـ الفكر واألدب الذيف ساىموا ف
 الحضارة.

تنمية اإلحساس بالنواحي الدينية والوطنية: مف خالؿ ما يحممو  .8
 مف معاني دينية ووطنية ومشاعر قومية.

عالج بعض األمراض المسانية واالجتماعية: مثؿ احتباس  .9
والمجمجة، أو التيتية، أو عيوب النطؽ األخرى.  التأتأةالكالـ، أو 

عالج بعض األمراض االجتماعية وأيضًا قد تساعد األناشيد في 
 مثؿ الخجؿ والخوؼ واالنطواء وضعؼ الثقة بالنفس.

. التعود عمى الطاعة والصبر واحتراـ دور اآلخريف: مف خالؿ 10
 توزيع أجزاء النشيد عمى عدد مف األطفاؿ.

. تربية الذوؽ الفني: وخاصًة عندما يكوف األداء معبرًا بصدؽ 11
 عف معاني الكممات.

عدة المواد الدراسية األخرى: قد يساعد النشيد عمى فيـ . مسا12
وحفظ معمومات مقتبسة مف دروس مادة أخرى، فيحفظ الطفؿ 

 كممات النشيد ومع التكرار يصبح فيـ محتواه أسيؿ وأسرع.
وقد يستفاد مف النشيد لخدمة األنشطة الموسيقية المختمفة التي 

 تدرس لألطفاؿ مثؿ:
معيف منو، ثـ التنوع فيو، أو مصاحبة  إمكانية استخراج إيقاع •

 الغناء بتصفيؽ إيقاعات متعددة بشكؿ مبسط.
إمكانية استغالؿ ألحاف صاعدة أو ىابطة مف سياؽ المحف،  •

 واستخداـ إشارات اليد الدالة عمى األثر النفسي. 
إمكانية استغالؿ النشيد في التذوؽ عف طريؽ التصعيد أو  •

معبرة عف العبارات الموسيقية، أو الغناء التيبيط أو رسـ األقواس ال
 المتصؿ أو المتقطع، وغيرىا.

 إمكانية مصاحبة آالت األطفاؿ اإليقاعية لمنشيد. •
إمكانية تمثيؿ النشيد بالحركات المعبرة عف مضموف الكممات  •
[6,2]. 

وىكذا يالحظ أف النشيد المدرسي مف أىـ عناصر حصة      
ي النشيد بتمؾ األغراض فال بد أف التربية الموسيقية، ولكي يف

تتوافر فيو عدة شروط منيا مف حيث المضموف والكالـ تذكر منيا 
[: أف يكوف مشوقًا ومرتبطًا بما يحيط بالطفؿ، 7مطر وآخروف ]
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وكمماتو سمسة بسيطة واضحة معبرة عف موضوع النشيد. ويفضؿ 
مية أف يكوف كالـ النشيد موزونًا، وفيو إيقاع وتكرار ليسيؿ عم

الحفظ، وجممو قصيرة مناسبة لممستوى العمري والعقمي لمطفؿ، وأف 
يتضمف أىدافًا سامية مثؿ القيـ االجتماعية أو الدينية أو الوطنية 
أو األخالقية، وأف يكوف فيو ميؿ لمجانب التمثيمي الحركي، ويثير 
حاجات األطفاؿ ويعمؿ كدافع إلشباعيا؛ وىذه الحاجات كثيرة منيا 

 نيا نفسية ومنيا اجتماعية. عقمية وم
وىناؾ طرؽ مختمفة لتدريس األناشيد؛ حسب نوع النشيد أو      

حسب المجموعة التي ستدرسيا. فعادًة تستخدـ طريقة الحفظ 
الصـ، وأساسيا المحاكاة ألطفاؿ ما قبؿ المدرسة والصفيف األوؿ 
والثاني األساسي، لعدـ مقدرتيـ عمى القراءة المتقنة. وفي بعض 

ألحياف قد تستخدـ ىذه الطريقة أيضًا مع الكبار لتسييؿ أداء ا
[، ويمكف تنفيذ طريقة المحاكاة بعدة أساليب 1المحف المطموب ]

 منيا:
الطريقة الجزئية: التي تتـ بتكرار أجزاء قصيرة لمنشيد، ثـ ربط  .1

 ىذه األجزاء مع بعضيا البعض في النياية.
اع األغنية كاممة عدة مرات، الطريقة الكمية: والتي تكوف بسم .2

 ثـ إعادة غنائيا.
الطريقة التحميمية: وتكوف باختيار المدرس األجزاء التي تحتاج  .3

لممزيد مف التدريب المنفصؿ قبؿ التدريب عمى النشيد، ثـ يتـ 
 .[8,3إدخاليا في داخؿ النشيد ككؿ ]

[، أنو مف األفضؿ عرض النشيد 2وترى فرج وآخروف ]     
الكمية مف قبؿ المدرس؛ لزيادة عنصر التشويؽ، ثـ  بالطريقة

تستعمؿ الطريقة الجزئية. وعند حدوث الخطأ، تستعمؿ الطريقة 
 التحميمية لتصحيح ىذا الخطأ لحظة وقوعو.

وليتمكف معمـ الموسيقى مف إتماـ ميمة تدريس األناشيد عمى      
ى [، أف عمى المعمـ أف يكوف عم2أكمؿ وجو، ترى فرج وآخروف ]

معرفة تامة بطرؽ تدريس األناشيد، وأىداؼ تدريسيا لألطفاؿ، 
والصفات الجيدة التي يجب توافرىا باألناشيد. وأف يتمتع بأذف 

حساسة تمكنو مف التمييز بيف األصوات، وأف يمـ بجميع الميارات 
الموسيقية؛ وخاصة القراءة الموسيقية والكتابة الموسيقية لتمكنو مف 

لموسيقي لمقطوعات وأناشيد األطفاؿ. وميارة القياـ بالتوزيع ا
العزؼ عمى آلة البيانو لمصاحبة األناشيد بالموسيقى، وبالطبع 
القدرة عمى الغناء. وترى الباحثة أف معمـ الصؼ لديو القدرة عمى 
استخداـ أسموب األناشيد لتدريس طالبو وتعميميـ القراءة مف 

شيد الجيدة لتعينو عمى خالليا؛ وما عميو سوى اإللماـ بصفات األنا
اختيار المناسب منيا، وأسموب تعميميا لألطفاؿ وذلؾ مف خالؿ 
تنغيـ الكممات فقط، وليس بالضرورة استخداـ أي لحف محدد 

 لألطفاؿ. 
 الدراسة مشكمة. 2

 أسئمة الدراسةأ. 
تتحدد مشكمة الدراسة بالسؤاؿ التالي: ىؿ يختمؼ المتوسط      

عمى اختبار التحصيؿ في تعّمـ القراءة الحسابي ألداء الطمبة 
باختالؼ متغير )طريقة التدريس، والجنس( والتفاعؿ بينيما؟. 
واشتقت منو الفرضية الصفرية التي تنص عمى: ال ُيوجد فرؽ ذو 

( بيف المتوسطات الحسابية ألداء α = 0.05داللة إحصائية عند )
متغير )طريقة الطمبة عمى اختبار التحصيؿ في تعّمـ القراءة يعزى ل

 التدريس، والجنس( والتفاعؿ بينيما.
 أهمية الدراسةب. 
تعتبر ىذه الدراسة مف الدراسات القميمة التي تدور حوؿ      

األناشيد، كما تعد ميمة كونيا توسع خبرات التالميذ، وتعمؽ 
فيميـ لحياة الناس والمجتمع والطبيعة مف حوليـ، وتساعدىـ عمى 

لمحياة، وتساعدىـ عمى تحسيف ىذه الحياة اشتقاؽ معاٍف جديدة 
فيـ بالقيـ الجمالية. واألناشيد وسيمة لعالج التالميذ  وتجميميا، وتعرِّ
الذيف يغمب عمى طبعيـ الخجؿ والتردد، ويتييبوف النطؽ منفرديف، 
وىي تبدد السآمة وتبعث النشاط لدى التالميذ، وليا أثر فعاؿ في 

، وتبعث فييـ الحماس، وتيذب إغراء التالميذ بالصفات النبيمة
 لغتيـ.
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 التعريفات اإلجرائيةج. 
 األناشيد: •

ىي مجموعة مف األناشيد التي أعدت لتعميـ الحروؼ      
اليجائية مف كتاب المغة العربية لمصؼ األوؿ األساسي في 
األردف، حيث كاف الطالب ىو العنصر الرئيس المشارؾ بيذه 

 األناشيد.
 التحصيؿ: •

حصيؿ التالميذ الذي سيقاس مباشرة بعد دراسة المادة ىو ت     
 التعميمية باالختبار الذي أعدتو الباحثة ليذا الغرض.

 الطريقة التقميدية: •
ىي عبارة عف الخطوات التي تحدد مسار عمؿ المدرس وخط      

سيره في الحصة، وحددت إجرائيًا بعرض المادة التعميمية باستخداـ 
استثناء األناشيد، كالموح والطباشير والورقة الوسائؿ التعميمية ب

 والقمـ، والدور األساسي لممعمـ، ومشاركة المتعمـ محدودة. 
 محددات الدراسةد. 

 اشتممت ىذه الدراسة عمى المحددات والحدود اآلتية:
اقتصرت ىذه الدراسة عمى دروس القراءة في الفصؿ الدراسي  .1

ألوؿ األساسي، المقرر األوؿ، مف كتاب المغة العربية لمصؼ ا
 عمييـ مف قبؿ وزارة التربية والتعميـ.

اقتصرت ىذه الدراسة عمى عينة مف طالب وطالبات الصؼ  .2
األوؿ األساسي في مدرسة القصيريف األساسية المختمطة، التابعة 
لمديرية التربية والتعميـ لمنطقة بني كنانة، والمسجميف في الفصؿ 

 ـ.2011/2012األوؿ لمعاـ الدراسي 
تـ تحديد قياس تحصيؿ المفاىيـ العممية باستخداـ اختبار أعد  .3

 ألغراض الدراسػة الحالية.
 الدراسات السابقة. االطار النظري و 3

دراسة بعنواف الصوت والبصر: استخداـ  [9أجرت ترينيؾ ]     
النشيد لتعزيز تعمـ المغة، تقوؿ الباحثة أنو مع تطبيؽ المعايير 
الوطنية لمحكومة النيوزيمندية، تزايدت الطمبات عمى المدرسيف 

لتقديـ أدلة عمى تحصيؿ الطالب في مجاالت القراءة والكتابة 
بتدائية أنو ليس والحساب. ونتيجة لذلؾ، قد يرى معممو المدارس اال

ىناؾ وقت وال حاجة لألنشطة مثؿ أنشطة الموسيقى واألناشيد، 
   والتي يمكف اعتبارىا مجرد تسمية. 

قد يكوف ىذا المنظور منع المدرسيف مف االستفادة مف      
إمكانيات األناشيد باعتبارىا أداة قيمة لتعمـ القراءة والكتابة، وال 

األولى مف المدرسة. ىذه الدراسة  سيما خالؿ سنوات الطفؿ األربعة
كشفت عما إذا كاف التطبيؽ اليادؼ لألناشيد يمكف أف يضيؼ 
بعدًا جديدًا لبرامج المغة الحالية، وقدمت سياؽ مترابط وذي معنى 
وجاذبية لمتعمـ. مف خالؿ تحميؿ مجموعة مف عناصر ومبادئ 

جتماعية األدب الرئيسية المتعمقة بالفوائد والقضايا العاطفية واال
والثقافية والمعرفية والمغوية لمنشيد المعد لتعمـ المغة والتي قد تـ 
تحديدىا ومناقشتيا. وتـ اقتراح األفكار المحتممة إلعداد بيئة 

 مناسبة لألناشيد في ىذه  الدراسة. 
[، دراسة بعنواف تعمـ العمـو 10وأجرت كيث سمولينسكي ]     

نو منذ آالؼ السنيف، استخدـ باستخداـ الموسيقى، تقوؿ الباحثة أ
الناس الموسيقى لنقؿ المعمومات ورواية القصص. وأف البنية 
الموسيقية التي تتكوف مف مجموعة الكممات الممحنة في أنماط 
إيقاعية، تجعؿ المحتوى مف األسيؿ تذكره. وقد اختبر الباحثوف 
 اآلثار الطويمة والقصيرة األجؿ لألناشيد، ووجدوا أنيا ساعدت في
استرجاع المعمومات. وقد عممت الباحثة مع مدرس األناشيد 
الجماعية في إنشاء وحدة متعددة التخصصات تستخدـ األناشيد 
. واستنجت الباحثة أف محاولة استخداـ  الستكماؿ مناىج العمـو

لمعديد مف  رفة صؼ العمـو قد تكوف غير مريحةالموسيقى في غ
ًا بعدًا جديدًا لطالب المعمميف، إال أنيا يمكف أف تضيؼ أيض

 الصؼ وتشوقيـ لمتعمـ.
وفي دراسة أخرى بعنواف استخداـ األناشيد كجزء مف المواد      

الصوتية في تدريس المغة التركية كمغة أجنبية، قامت الباحثة 
[، باختبار أىمية األناشيد باعتبارىا واحدة مف أدوات 11كيسكيف ]
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ركية كمغة أجنبية، وقدمت نقؿ الثقافة التي تستخدـ في المغة الت
بعض األنشطة المختارة لذلؾ. اعتبرت الباحثة أف استخداـ 
األناشيد والمواد السمعية في تعميـ التركية كمغة أجنبية ىو جزء ميـ 
مف ثقافة المغة ويحتؿ مكانة ىامة في الثقافة. وىكذا، فإف نقؿ 

ظر الجوانب الثقافية يسرع عممية تعمـ المغة. في ضوء وجية الن
ىذه، يصبح مف الضروري نقؿ الجوانب الثقافية الى بيئة الفصؿ 
الدراسي في تعميـ التركية كمغة أجنبية. وتعتبر الباحثة أف األناشيد 
ىي واحدة مف األدوات التي توفر لمطالب المعمومات المتعمقة 
بالثقافة المطموبة. في تدريس المغات األجنبية، تسيـ األنشطة التي 

في تطوير الكثير مف الميارات  باستخداـ األناشيدىا يتـ إنشاؤ 
المغوية بدءًا مف القواعد انتياءًا بالمفظ. ولذلؾ، فإف ىذه األنشطة 
يمكف أف ُتستخدـ في جميع المستويات. باإلضافة إلى ذلؾ، وكما 
ىو معروؼ، فإف الموسيقى والمحف ليما أثر إيجابي مف حيث الحد 

في الكتابات الراىنة، فإف استخداـ مف التوتر والقمؽ. وعند النظر 
األنشطة التي تنطوي عمى األناشيد في تدريس المغات األجنبية لو 
تأثير إيجابي عمى الطالب في عممية تعمميـ لمغتيـ وزيادة 

 المساعدة عمى تشجيعيـ نحو المغات والثقافات األجنبية.  
[، محاولة الستخداـ األناشيد 12] وتوضح دراسة بينتز     

كاستراتيجية تعميمية لمساعدة جميع الطالب عمى تعمـ المناىج 
الدراسية. وىذه الدراسة بدأىا الباحث مف خمفيتو المبكرة في الغناء، 
ثـ شارؾ معيا تخصص األدب حوؿ العالقة بيف األناشيد وتطوير 

الغناء عمى أنو المعرفة بالقراءة والكتابة. بعد ذلؾ يصؼ الباحث 
استراتيجية تعميمية ثـ يقدـ عينات مف أعماؿ الطمبة نتجت عف ىذا 
الربط. وتنتيي الدراسة بعرض دروس تـ تعمميا مف التجربة 
برمتيا. واليدؼ مف ىذه المقالة ىو وصؼ استراتيجية التعميـ التي 
يمكف أف تساعد الطالب عمى استخداـ القراءة والكتابة كأداة لمتعمـ 

مجاالت المحتوى. يمكف لممعمميف استخداـ ىذه االستراتيجية  عبر
في صفوفيـ لمساعدة الطالب، كما فعؿ المؤلؼ مع طالبو، 

 ومشاركتيا مع الخبرات التعميمية ذات المعنى عبر المناىج

 الدراسية. 
إلى بياف القيـ [ بدراسة ىدفت 13وقاـ ىاروف وخوالدة ]     

رياض األطفاؿ في اأُلردف، وقد  ة في أناشيدمناإلسالمية المتض
اعتمد الباحثاف المنيج التحميمي وذلؾ بتحميؿ القيـ اإلسالمية في 
أناشيد رياض األطفاؿ وفؽ تصنيفات حددت في البحث مع 
التركيز عمى نوع القيمة المقدمة، ومستوى التركيز عمييا ومناسبتيا 

ألناشيد. لممرحمة العمرية، واألساليب المستخدمة في تقديميا في ا
وقد تـ التحقؽ مف صدؽ التحميؿ والثبات. وقد أفضت الدراسة إلى 

( قيمة إسالمية مختمفة 28ج منيا أف أناشيد الرياض تضمنت )نتائ
تـ تصنيفيا إلى أربعة مجاالت، ىي: القيـ العقيدية، والقيـ 

الشعور " والقيـ االجتماعية. وكانت قيمة التعبدية، والقيـ الشخصية،
الؽ وعظمتو" األكثر تكرارًا في أناشيد الرياض، بينما كانت بقدرة الخ

قيمة "حب الصحابة" أقميا تكرارًا. وأظيرت استنتاجات الدراسة أف 
أناشيد رياض األطفاؿ قد تضمنت قيمًا تالئـ المرحمة العمرية التي 
يمروف بيا، وبالتالي يسيؿ عمييـ إدراكيا وتمثميا. في المقابؿ 

قيمًا أخرى تصعب عمى أطفاؿ ىذه  تضمنت بعض األناشيد
المرحمة. وأقرت الدراسة كذلؾ أف القيـ المتعمقة بحياة الطفؿ 
وعالقتو بخالقو وبمف حولو كالوالديف ليا أىمية خاصة بالنسبة لو 
فيقبؿ عمى تعمميا وتمثمو. ومف جية أخرى، جاء ترتيب األساليب 

المرحمة التي  التي قدمت بيا القيـ ألطفاؿ الروضة مخالفًا لطبيعة
يعيشونيا، إذ ينبغي أف تغرس القيـ في أنفسيـ مف خالؿ 

 المشاىدات الحسية. 
[ بعنواف دور األناشيد 14وفي دراسة أجراىا كالير وجارجاف ]     

في صؼ المغة األجنبية، يقوؿ الباحثاف أنو يمكف استخداـ األناشيد 
المغة لتعميـ جميع جوانب المغة األجنبية. كما يمكف لمدرس 

األجنبية االستفادة مف المحتوى الثقافي مف األغاني والموسيقى مف 
خالؿ عزؼ الموسيقى المالئمة لمناسبة معينة خالؿ موسميا؛ 
موضحًا تقاليد وتاريخ األناشيد؛ مع مناقشة األناشيد مع نكية 
ثقافية؛ وتقديـ مجموعة متنوعة مف أنواع الموسيقى، ومناقشة 
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تي فييا وأسموب تمحينيا. والستخداـ األناشيد اآلالت والتوافؽ الصو 
في تدريس ميارات االستماع والفيـ، يقوؿ الباحثاف أنو يمكف 
عرض النشيد عمى الطالب مع حذؼ بعض الكممات منو، ثـ 
الطمب منيـ مؿء الفراغات في النص أثناء االستماع، وكتابة كؿ 

أنشطة  الكممات التي يميزونيا في النشيد. ويذكر الباحثاف أف
تسميط الضوء عمى الجوانب المغوية لألغنية ممكف اف تشمؿ 
استخداـ األغنية التي تعزز المفردات والتراكيب النحوية التي تـ 
تعمميا مؤخرًا مستخدمًا أغنية مع الميجة المحمية، أو العامية، 

  والمقارنة بيف المغة اإلنجميزية وترجمة المغة المقصودة. 
 :ت السابقةالتعقيب عمى الدراسا

أظيرت بعض الدراسات أىمية استخداـ األناشيد في تعميـ قيـ      
[، كما اتفقت بعض 13مختمفة مثؿ دراسة ىاروف وخوالدة ]

الدراسات عمى أىمية استخداـ األناشيد في تعميـ جميع جوانب 
[، ودراسة 14المغة األجنبية كما جاء في دراسة كالير وجارجاف ]

في  [،10[، كما استنتجت سمولينكي ]9] [، ودراسة ترينيؾ11]
دراستيا أف محاولة استخداـ الموسيقى في غرفة صؼ العمـو قد 
تكوف غير مريحة  لمعديد مف المعمميف، إال أنيا يمكف أف تضيؼ 

 أيضًا بعدًا جديدًا لطالب الصؼ وتشوقيـ لمتعمـ.  
[، فعالية استخداـ األناشيد 12وأظيرت دراسة بينتز ]     
راتيجية تعميمية لمساعدة جميع الطالب عمى تعمـ المناىج كاست

الدراسية وىذه النتائج تتفؽ مع نتائج ىذه الدراسة في فعالية التعمـ 
 مف خالؿ استخداـ األناشيد مقارنة مع الطريقة التقميدية. 

كما تميزت ىذه الدراسة عف الدراسات السابقة في أنيا ركزت      
ىي الحروؼ اليجائية لمفصؿ األوؿ، عمى مجموعة مف الحروؼ، و 

س المغة العربية لطمبة الصؼ األوؿ، والتي تعتبر مدخاًل ىامًا لتدري
 .في مراحؿ متقدمة

 االجراءات. الطريقة و 4
 منهج الدراسةأ. 

 قامت الباحثة باستخداـ المنيج شبو التجريبي، وذلؾ لمناسبتو     

وطبيعة الدراسة، وقدرتو عمى تحقيؽ أىدافيا، وذلؾ باستخداـ  
 القياس القبمي والبعدي لمجموعتي الدراسة التجريبية والضابطة.

 مجتمع الدراسةب. 
تكوف مجتمع الدراسة مف جميع طمبة الصؼ األوؿ األساسي      

لمسجميف لمعاـ الدراسي في مدارس تربية بني كنانة، وا
 ( طالبًا وطالبة.6412عددىـ )ـ، وبمغ 2011/2012

 عينة الدراسةج. 
 33طالبًا و 35( طالبًا وطالبًة )68تكونت عينة الدراسة مف )     

طالبًة( مف طالب الصؼ األوؿ األساسي، تـ اختيارىـ بطريقة 
قصدية مف مدرسة القصيريف المختمطة، وذلؾ الحتوائيا عمى 
التسييالت الالزمة لتطبيؽ الدراسة. تـ اختيار مجموعتي الدراسة 

( 51راد المجموعة الضابطة )التجريبية والضابطة، وكاف عدد أف
 طالبًة(.  25طالبًا و 26طالبًا وطالبًة )

 أدوات الدراسةد. 
 سة، تـ استخداـ األدوات التالية:لتحقيؽ أىداؼ ىذه الدرا

 المادة التعميمية الخاصة بطريقة التدريس الصفي التقميدية:             -
اسة مف تكونت المادة التعميمية المستخدمة في ىذه الدر      

الوحدات المراد تعميميا في كتاب المغة العربية )الجزء األوؿ( 
التعميـ لمعاـ لمصؼ األوؿ األساسي المقرر مف قبؿ وزارة التربية و 

ـ. وتـ تحديد األىداؼ السموكية المتوقع 2011/2012الدراسي 
تحقيقيا لتدريس المواضيع، والتي روعي تنوعيا مف حيث 

د تـ إعداد مذكرات التحضير، وقامت المجاالت والمستويات، وق
بتدريس المادة التعميمية الخاصة بطريقة التدريس الصفي 
االعتيادي معممة الصؼ األوؿ األساسي عند الذكور، ومعممة 
الصؼ األوؿ األساسي عند اإلناث، واتبعت أساليب التدريس 

 التقميدية.
وب المادة التعميمية الخاصة بطريقة التدريس باستخداـ أسم -

 األناشيد:
 وىي عبارة عف أناشيد صممت لمحروؼ المراد إعطاؤىا،     
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احتوت عمى نفس المادة التعميمية الخاصة بطريقة التدريس  
الصفي التقميدية، وقد تـ إعداد وتطوير األناشيد مف قبؿ الباحثة 

 ومجموعة مف المدرسيف وبعض األناشيد الجاىزة.  
عنصر الحركة والتشويؽ، وتقديـ  وقد روعي في ىذه األناشيد توفير

 التعزيز الفوري والتغذية الراجعة المباشرة، والتقويـ التكويني. 
عدادىا، وصياغة األىداؼ السموكية       وبعد اختيار األناشيد، وا 

ومذكرات التحضير، عرضت األناشيد عمى مجموعة مف 
المختصيف مف حممة درجة الدكتوراه والماجستير في تخصصات 

العربية وتكنولوجيا التعميـ والقياس والتقويـ والمناىج  المغة
والتدريس. وقد قامت بتدريس المادة التعميمية باستخداـ األناشيد 
معممة الصؼ األوؿ األساسي عند الذكور، ومعممة الصؼ األوؿ 

 األساسي عند اإلناث، وذلؾ حسب الخطط المعدة. 
 :االختبار التحصيمي

اختبارًا تحصيميًا لقياس مدى اكتساب طمبة أعدت الباحثة      
الصؼ األوؿ األساسي لمحروؼ اليجائية وتطبيقاتيـ عمييا. وقد 

( سؤااًل، مف نوع 20تكوف االختبار في صورتو النيائية مف )
االختيار مف متعدد، وقد أعطي كؿ فرع مف فروع األسئمة عالمة 

اطئة، وقد واحدة عمى اإلجابة الصحيحة، وصفر عمى اإلجابة الخ
( عالمة، وحدد زمف االختبار 20بمغت العالمة القصوى لالختبار )

 ( دقيقة.45بػ )
 صدؽ االختبار التحصيمي وثباتو:

( 11تـ التحقؽ مف صدؽ فقرات االختبار بعرضو عمى )     
محكمًا، وقد تـ توزيع استبانة خاصة بفقرات االختبار عمى 

، وطمب مف المحكميف المحكميف، احتوت فقرات االختبار كاممة
إبداء الرأي، وبعد األخذ بآراء واقتراحات المحكميف، تـ استبداؿ 
بعض الفقرات بفقرات أخرى، وتكوف االختبار في صيغتو النيائية 

 ( فقرة، مف نوع االختيار مف متعدد. 20مف )
كما تـ التحقؽ مف ثبات االختبار باستخداـ أسموب االختبار      

عادة االختبار، حيث تـ تطبيقو عمى عينة استطالعية مف خارج  وا 

عينة الدراسة، وتـ حساب معامؿ ارتباط بيرسوف، حيث بمغ الثبات 
 (، وقد اعتبر ىذا الثبات مناسبا ألغراض ىذه الدراسة. 0,84)

 :إجراءات الدراسة
 ة وفؽ اإلجراءات التالية:تمت الدراس

إعداد مجموعة مف األناشيد التي تتناسب والمحتوى التعميمي  -1
لموضوعات تعميـ القراءة، لمصؼ األوؿ األساسي خالؿ العاـ 

 .2011/2012الدراسي 
إعداد اختبار تحصيمي يتناسب واألناشيد، واألىداؼ التربوية  -2

وتعميميا، في الكتاب المدرسي، وحصر الحروؼ اليجائية، 
 والتمييز بيف الحروؼ، وتكممة الحرؼ الناقص، وكتابة الحروؼ. 

الحصوؿ عمى كتاب موجو مف مديرية تربية بني كنانة إلى  -3
مدراء المدارس المعنية بالدراسة، والتنسيؽ مع إدارة كال المدرستيف 
إلجراء الدراسة، وتنفيذ الدروس باستخداـ اسموب األناشيد المعدة، 

مع معممات المغة العربية لمصؼ األوؿ في المدرستيف،  واالتفاؽ
 إلجراء الدراسة.

تحديد مجتمع الدراسة والعينة، تـ تقسيـ عينة الدراسة إلى  -4
( طالبًة، درست 33( طالبًا و)35مجموعتيف: تجريبية تكونت مف )

( طالبًا 26بأسموب األناشيد، ومجموعة ضابطة تكونت مف )
 طريقة التقميدية.( طالبًة، درست بال25و)
درست المجموعة التجريبية بأسموب االناشيد، بينما درست  -5

الشعبة الضابطة الموضوع نفسو بالطريقة التقميدية. وكانت الحصة 
مف خالؿ األناشيد، تبدأ بمقدمة نظرية مختصرة مف قبؿ المعمـ، 
يمييا إنشاد األنشودة المناسبة لمحرؼ المراد تعميمو، ثـ إتاحة 

الكافية لمتالميذ لمتعامؿ مع ىذا الدرس بشكؿ فردي  الفرصة
وجماعي. ثـ طبؽ اختبار الدراسة البعدي وذلؾ لقياس تحصيؿ 
الطمبة في تعّمـ الحروؼ اليجائية لدى طمبة المجموعتيف، وذلؾ 

 مباشرة بعد االنتياء مف تنفيذ المواقؼ التعميمية لممادة. 
 :خطوات تنفيذ الدراسة

 يؽ األناشيد عمى عينة الدراسة لمدة أربعة أشيرتـ البدء بتطب     
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بواقع حصتيف في  30/12/2011حتى  15/9أسبوعًا( مف  16) 
حصة خصصت لتنفيذ ثالثة عشر نشيدة  32األسبوع بمجموع 

 دقيقة لمحصة، وقد تـ تطبيؽ الدراسة كاآلتي: 45بزمف 
 المجموعة التجريبية: تـ تطبيؽ األناشيد المعدة لمدراسة خالؿ -

 يوميف مف كؿ أسبوع. 
المجموعة الضابطة: قامت بدراسة الحروؼ بالطرؽ العادية  -

 وبنفس الوقت الزمني.
، حيث كاف زمف االختبار في ديوقد تـ تطبؽ اختباريف قبمي وبع

 دقيقة. 45كؿ مرة 
 المعالجة اإلحصائية

 . النتائج5
 ى: ىؿأواًل: النتائج المتعمقة بسؤاؿ الدراسة الرئيس والذي ينص عم

يختمؼ المتوسط الحسابي ألداء الطمبة عمى اختبار التحصيؿ في  
تعّمـ القراءة باختالؼ متغير )طريقة التدريس، والجنس( والتفاعؿ 
بينيما؟. واشتقت منو الفرضية الصفرية التي تنص عمى: ال ُيوجد 

( بيف المتوسطات α = 0.05فرؽ ذو داللة إحصائية عند )
عمى اختبار التحصيؿ في تعّمـ القراءة يعزى الحسابية ألداء الطمبة 

 لمتغير )طريقة التدريس، والجنس( والتفاعؿ بينيما.
ولإلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ حساب المتوسطات الحسابية      

واالنحرافات المعيارية لعالمات أفراد عينة الدراسة عمى التحصيؿ 
ريس )طريقة في مادة المغة العربية ككؿ وفقًا لمتغيري: طريقة التد

التدريس وفؽ أسموب األناشيد والطريقة االعتيادية( والجنس )ذكر، 
 (.1وأنثى(، وكانت النتائج كما ىي مبينة في الجدوؿ )

 1جدول 
القبمي والبعدي وفقًا لمتغيري: طريقة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعالمات أفراد عينة الدراسة عمى التحصيل في تعّمم القراءة ككل 

 التدريس والجنس
 االختبار البعدي االختبار القبمي اإلحصاءات الوصفية الجنس

 المجموع التجريبية الضابطة المجموع التجريبية الضابطة
 53 27 26 53 27 26 العدد الذكور

 16.58 17.78 15.35 3.38 3.44 3.31 المتوسط الحسابي
 2.07 1.09 2.13 1.46 1.40 1.54 المعيارياالنحراف 

 51 26 25 51 26 25 العدد اإلناث
 16.04 16.88 15.16 3.53 3.27 3.80 المتوسط الحسابي
 2.24 1.61 2.49 1.46 1.54 1.35 االنحراف المعياري

 104 53 51 104 53 51 العدد المجموع
 16.32 17.34 15.25 3.45 3.36 3.55 المتوسط الحسابي
 2.16 1.43 2.30 1.45 1.46 1.46 االنحراف المعياري

( وجود فرؽ ظاىري بيف متوسط 1يتبيف مف الجدوؿ )     
عالمات الطمبة عمى التحصيؿ في تعّمـ الحروؼ اليجائية ككؿ 
القبمي في المجموعتيف التجريبية والضابطة وبيف الذكور واإلناث، 
ولمعرفة مستوى الداللة اإلحصائية لمفروؽ في المتوسطات 

ـ القراءة ككؿ الحسابية لعالمات الطمبة عمى التحصيؿ في تعمّ 
البعدي وفقًا لمتغير طريقة التدريس )طريقة التدريس وفؽ اسموب 

األناشيد والطريقة االعتيادية(، والتفاعؿ بيف طريقة التدريس 
والجنس، وبيدؼ عزؿ )حذؼ( الفروؽ في أداء الطمبة عمى 

 (Twoتحميؿ التبايف الثنائي المصاحب االختبار القبمي، تـ تطبيؽ

Way ANCOVAمستوى الداللة اإلحصائية ( عند 
(α = 0.05( وكانت النتائج كما ىي مبينة في الجدوؿ ،)2.) 
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 2 جدول
والتفاعل  نتائج تحميل التباين الثنائي المصاحب لعالمات الطمبة عمى التحصيل في تعّمم القراءة ككل البعدي وفقًا لمتغيري طريقة التدريس والجنس

 بينهما
 األثر حجم الداللة اإلحصائية قيمة ف المربعات متوسط درجات الحرية المربعات مجموع التباين مصدر

 0.007 0.419 0.659 2.372 1 2.372 المصاحب )القبمي(
 0.235 0.000* 30.421 109.451 1 109.451 طريقة التدريس

 0.019 0.164 1.969 7.083 1 7.083 الجنس
 0.011 0.302 1.076 3.873 1 3.873 الجنس × طريقة التدريس
    3.598 99 356.193 الخطأ
     103 478.972 الكمي

 (α = 0.05* ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية )

( وجود فرؽ ذو داللة إحصائية 2تظير النتائج في الجدوؿ )     
بيف متوسط عالمات  (α = 0.05عند مستوى الداللة اإلحصائية )

الطمبة عمى التحصيؿ البعدي في تعّمـ الحروؼ اليجائية ككؿ في 
المجموعتيف: التجريبية )التي درست باستخداـ طريقة التدريس وفؽ 

( والضابطة )والتي درست باستخداـ الطريقة اشيدأسموب األن
(، وىذه 30.421االعتيادية(، فقد كانت قيمة )ؼ( المحسوبة )

  إحصائيًا عند مستوى الداللة اإلحصائية القيمة دالة
(α = 0.000( كما يشير الجدوؿ ،)إلى عدـ وجود فرؽ داؿ 2 )

إحصائيًا بيف متوسطي عالمات الطمبة عمى التحصيؿ في مادة 
المغة العربية ككؿ البعدي في المجموعتيف )الذكور واإلناث( 

(، فقد كانت قيمة )ؼ( 0.164وبمستوى داللة إحصائية )
(، وىذه القيمة غير دالة إحصائيًا عند 1.969سوبة تساوي )المح

(، في حيف تظير النتائج α = 0.05مستوى الداللة اإلحصائية )
عدـ وجود فرؽ داؿ إحصائيًا بيف متوسطات عالمات الطمبة عمى 
التحصيؿ في تعّمـ القراءة ككؿ البعدي تبعًا لمتفاعؿ بيف طريقة 

)ؼ( المحسوبة تساوي التدريس والجنس، فقد كانت قيمة 
(، وىذه القيمة غير دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة 1.076)

 (.α = 0.05اإلحصائية )
ولتحديد قيمة الفروؽ في متوسطات عالمات الطمبة في      

المجموعتيف التجريبية والضابطة عمى التحصيؿ في تعّمـ القراءة 
لؾ لعزؿ اثر البعدي، تـ حساب المتوسطات الحسابية المعّدلة وذ

أداء المجوعتيف في االختبار القبمي، عمى أدائيما في االختبار 
 (.3البعدي، وكانت النتائج كما في الجدوؿ )

 3جدول 
بعد عزل أثر األداء عمى المتوسطات الحسابية المعّدلة لعالمات الطمبة في المجموعتين التجريبية والضابطة عمى التحصيل في تعّمم القراءة البعدي 

 االختبار القبمي
 الخطأ المعياري المتوسط المعّدل المجموعة
 0.27 15.26 التجريبية
 0.26 17.32 الضابطة

 -(3الجدوؿ ) -تشير نتائج المتوسطات الحسابية المعّدلة      
لعالمات الطمبة في المجموعتيف الضابطة والتجريبية عمى 
التحصيؿ في تعّمـ القراءة ككؿ البعدي، بعد عزؿ أثر األداء عمى 

التحصيؿ في تعّمـ القراءة ككؿ القبمي إلى أف الفروؽ كانت لصالح 
ريقة التدريس وفؽ المجموعة التجريبية )التي درست باستخداـ ط

(، إذ حصمت عمى متوسط حسابي معّدؿ بمغ أسموب األناشيد
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( عالمة وىو أعمى بداللة إحصائية مف المتوسط 17.32)
الحسابي المعّدؿ لممجموعة الضابطة )والتي درست باستخداـ 

 (.15.26الطريقة االعتيادية( البالغ )
 Effect Sizeوإليجاد فاعمية الطريقة، تـ إيجاد حجـ األثر      

، فقد وجد أنو يساوي Eta Squareباستخداـ مربع ايتا 
%(: وىذا يعني أف طريقة التدريس وفؽ أسموب األناشيد 23.5)

%( مف التبايف في المتوسط الحسابي ألداء 23.5تفسر حوالي )
 الطمبة عمى التحصيؿ في مادة المغة العربية ككؿ.

 مناقشة النتائج. 6
ذو داللة  أوال: مناقشة النتائج المتعمقة بالفرضية: ال ُيوجد فرؽ

( بيف المتوسطات الحسابية ألداء α = 0.05إحصائية عند )
الطمبة عمى اختبار التحصيؿ في تعّمـ القراءة يعزى لطريقة 

 التدريس.
أظيرت النتائج وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في تحصيؿ      

طمبة الصؼ األوؿ األساسي في تعّمـ القراءة، يعزى إلى طريقة 
مجموعة التي استخدمت األناشيد، وقد يعزى التدريس ولصالح ال

تفوؽ المجموعة التجريبية الذيف تعمموا استخداـ األناشيد في 
التحصيؿ إلى أف استخداـ األناشيد كطريقة تدريس أبعد الممؿ عف 
التالميذ مف خالؿ المواقؼ التعميمية، ووفَّر ليـ المتعة أثناء التعمـ 

ولـ يعتادوا عميو، إضافة  في جو شائؽ وممتع لـ يعيدوه مف قبؿ،
إلى أف ىذه األناشيد عممت عمى إثارة انتباه التالميذ وانشغاليـ فييا 
طيمة وقت التعمـ، مما أدى إلى اكتساب ىؤالء التالميذ الحروؼ 
وتدريباتيا وتطبيقاتيا، واالحتفاظ بيا لفترة أطوؿ، حيث ترسخت في 

تتماشى مع أساس أذىاف التالميذ مف خالؿ أناشيد يميموف إلييا، و 
نفسي ليـ. وعمى العكس مف ذلؾ فإف طريقة التدريس الصفي 
االعتيادي ال تقّدـ مثؿ ىذه األساليب حيث تعتمد في معظميا عمى 
استخداـ األساليب المجردة والنظرية وقميؿ مف الوسائؿ االعتيادية 
في تقديـ الحروؼ، والتي سرعاف ما تُنسى، وال يحتفظ بيا التمميذ 

زمنية طويمة. إضافة لذلؾ فإف األناشيد جذبت التالميذ لفترة 

وشوقتيـ بما تضمنتو مف وسائط متعددة تضمنت الصوت والحركة 
وااليحاءات الجسدية، كما أّنيا وفَّرت التعزيز الفوري والمتواصؿ، 
وقدمت ليـ التغذية الراجعة الفورية، مما ساعد عمى تفاعؿ التالميذ 

ي زيادة تحصيميـ واحتفاظيـ بيذه المفاىيـ مع ىذه األناشيد، وبالتال
فترة زمنية طويمة وىذا األثر الستخداـ أسموب األناشيد في تعّمـ 
القراءة لدى طمبة الصؼ األوؿ األساسي يفسر تفوؽ المجموعة 
التجريبية عمى المجموعة الضابطة في التحصيؿ، وأف متوسط 

وبداللة تحصيؿ المجموعة التجريبية عمى االختبار بقي أعمى 
إحصائية. وتتفؽ ىذه النتائج مع معظـ الدراسات السابقة التي 

[، التي 12أشارت إلى فاعمية استخداـ األناشيد مثؿ  دراسة بينتز ]
تعميمية يمكف أف تساعد  كاستراتيجيةأظيرت أف استخداـ الغناء 

الطالب عمى استخداـ القراءة والكتابة كأداة لمتعمـ عبر مجاالت 
[ التي كشفت عف أىمية التطبيؽ 9راسة ترينيؾ ]المحتوى. ود

اليادؼ ألنشطة الموسيقى واألناشيد في تعّمـ المغة، ونتائج كيسكيف 
[ التي أظيرت أف استخداـ األناشيد في األنشطة يسيـ في 11]

تطوير الكثير مف الميارات المغوية. كما اتفقت مع دراسة كالير 
 يد لتعميـ جوانب المغة.[ في أىمية استخداـ األناش14وجارجاف ]

ثانيًا: مناقشة النتائج المتعمقة بالفرضية ال ُيوجد فرؽ ذو داللة 
( بيف المتوسطات الحسابية ألداء α = 0.05إحصائية عند )

الطمبة عمى اختبار التحصيؿ في تعّمـ القراءة يعزى لمتغير الجنس. 
يف وقد يعزى السبب إلى التشابو بيف الظروؼ البيئية الدراسية ب

التالميذ، حيث تمقَّى كٌؿ مف التالميذ والتمميذات فرص التعمـ ذاتيا، 
كما أف تشابو الظروؼ المكانية والزمانية لكال الجنسيف أزاؿ الفروؽ 
بيف الذكور واإلناث في التحصيؿ. وعمى الرغـ مف أف متوسط 
عالمات التالميذ كاف أكبر مف متوسط عالمات التمميذات عمى 

أف ىذا الفارؽ لـ يكف دااًل إحصائيًا، كما أف األناشيد االختبار، إال 
المعدة لـ تتجاوز في محتواىا األىداؼ التربوية والمحتوى التعميمي 
في الكتب المدرسية والمقرر عمى التالميذ بغض النظر عف 
جنسيـ. كما يمكف أف تعزى ىذه النتيجة إلى التشابو في قدرة 
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ت واالحتفاظ بيا بعد فترة مف الذكور واإلناث عمى تذكر المعموما
الزمف، إضافة إلى البيئة التعميمية واالجتماعية المتشابية التي 
يتعرض ليا التالميذ جعمتيما متكافئتيف في االحتفاظ بالمعمومات، 
وعممت عمى تذكرىا ومقاومة نسيانيا. ويمكف أف يعزى التكافؤ إلى 

رفع مستواىـ، أجواء التنافس بيف الذكور واإلناث الذي أدى إلى 
وزاد مف دافعيتيـ نحو التعمـ، والتجانس بينيما، مما أدى إلى 

 تساوي الجنسيف في التحصيؿ.
ثالثًا: مناقشة النتائج المتعمقة بالفرضية: ال ُيوجد فرؽ ذو داللة 

( بيف المتوسطات الحسابية ألداء α = 0.05إحصائية عند )
يعزى لمتفاعؿ بيف الطمبة عمى اختبار التحصيؿ في تعّمـ القراءة 

 طريقة التدريس، والجنس.
وقد تعزو الباحثة ىذه النتيجة إلى المساواة بيف الجنسيف في      

الفرص المتاحة ليـ، التي وفرتيا ىذه الدراسة، كما أنيـ تعرضوا 
لمظروؼ والمتغيرات نفسيا التي تتالءـ وىذه الدراسة، باإلضافة 

بتنمية ميارات التالميذ إلى أف طرؽ التدريس المستخدمة، عنيت 
وقدراتيـ المختمفة بغض النظر عف جنسيـ، والتي تسعى جميعيا 
لزيادة تحصيؿ التالميذ، وقد تفسر ىذه النتيجة بأف الفروؽ بيف 
أداء الذكور واإلناث عمى االختبار كانت منتظمة، وأف استخداـ 

في األناشيد في التدريس والطريقة التقميدية يالئـ الذكور واإلناث 
 المستوى نفسو في مجاؿ االحتفاظ بالتعمـ. 

 التوصيات. 7
في ضوء النتائج التي كشفت عنيا الدراسة، توصي الباحثة بما 

 يمي:
االىتماـ باألناشيد عمى أنيا محتوى تعميمي مناسب ليـ،  .1

وضرورة مراعاة خصائص الطفؿ النمائية في أساليب تقديـ القيـ 
 ليـ.
لمناىج في وزارة التربية والتعميـ عمى توجيو القائميف عمى ا .2

الصفوؼ دروس المرحمة األساسية الدنيا ) تضميف األناشيد في
 الثالثة األولى(.

توجيو القائميف عمى المناىج في وزارة التربية والتعميـ عمى  .3
تعميـ لممرحمة األساسية الدنيا تضميف األناشيد في أساليب ال

 الصفوؼ الثالثة االولى(.)
إجراء المزيد مف الدراسات حوؿ أثر األناشيد في تدريس  .4

 الصفوؼ الثالثة األولى.
تكميؼ عدد مف المعمميف في الميداف التربوي، ممف يمتمكوف  .5

ميارة تأليؼ األناشيد بالعمؿ عمى تأليؼ بعض األناشيد، بما 
يتناسب مع دروس المرحمة األساسية الدنيا لتضمينيا في المحتوى 

 التعميمي.
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THE ROLE OF EXTRACURRICULAR SONGS 

IN TEACHING OF READING TO BASIC FIRST 

GRADE STUDENTS AT DIRECTORATE OF 

BANI KINANA 

Kholoud S. Yaghmour 

Balqa Applied University 

Abstract_ The study aimed at investigating the role of using children songs method in 

teaching the alphabets with the purpose of teaching reading to basic first grade students. 

The study sample consisted of (68) male and female students who were divided into two 

groups. 

     The experimental group studied the reading lessons of the basic first grade by using 

songs, while the control group studied the same lessons by using the traditional way. An 

achievement test in (teaching reading) units of Arabic language subject was conducted in 

order to measure post-achievement. The results revealed the existence of statistically 

significant differences in achievement that could be attributed to the method of teaching to 

the advantage of the experimental group and the non-existence of a statistically significant 

difference in past-achievement that could be attributed to sex and to the interaction 

between method and sex. The researcher recommended the use of children songs in 

teaching reading at the basic education stage for males and females. 

Keywords: children songs, teaching the alphabets, teaching reading.  

 


