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٢٣٣ 

 :ملخص ال
دى الوسائل الناجحة لتشكیل الطفل روحیا وعقلیا بل وحتى جسدیا ، فھى أن التربیة الموسیقیة إح   

تسھم فى نموه المتكامل بحیث یصبح إنسانا سویا وإیجابیا. ولقد إھتمت المؤسسات التربویة المعنیة 
بتربیة الطفل بجعل الموسیقى ضمن األنشطة التى یمارسھا الطفل خالل الفترة التى یقضیھا فى 

یة وبالطبع ویتم ذلك لتحقیق أھداف تربویة معینة  تعمل على تعزیز مھارات الطفل المؤسسة التعلیم
الحیاتیة وعمل دورات تعلیمیة وتثقیفیة لتزویده بتلك المھارات التى تساعد على مواجھة مخاطر 
المجتمع الذي یتعامل معھ خاصة مھارات الحمایة من التحرش الجنسي وخطر الحرائق والنظافة 

رھا من المھارات الحیاتیة التى تمكنھ من التعامل مع تلك األخطار ،  وھو األمر الذى الشخصیة وغی
دعا الباحثة إلى التفكیر فى إعداد مجموعة من األنشطة الموسیقیة التى قد تساعد البنات فى تنمیة 

 بعض المھارات الحیاتیة التى تساعدھن فى حمایة اجسامھن .
 أھداف الدراسة 

 الیة إلى تحقیق الھدف التالى : تسعى الدراسة الح
 تنمیة الوعى بحمایة الجسم  لدى أطفال مؤسسات الرعایة وذلك من خالل :  -
 إختیار األنشطة الموسیقیة التى یمكن توظیفھا فى تنمیة الوعى بحمایة الجسم  -١
ى قیاس درجة الوعى بحمایة الجسم لدى أطفال مؤسسات الرعایة وذلك من خالل اختبار الوع -٢

 بحمایة الجسم المصور  .
 منھج الدراسة 

بعدى  ویبلغ  -تتبع ھذه الدراسة المنھج الوصفى والمنھج شبھ التجریبى للمجموعة الواحدة قبلى    
 سنوات من بنات مؤسسة الرعایة بالمنصورة ٦: ٣) بنت فى المرحلة العمریة من ٢٧عددھن (

 نتائج الدراسة 
وسیقیة فعالة في تنمیة الوعى بحمایة الجسم لدى بنات مؤسسة تشیر النتائج إلي أن األنشطة الم

  الرعایة في جمیع أبعاد الوعى بحمایة الجسم .
 توصیات الدراسة

 اإلھتمام بمؤسسات الرعایة بشكل عام وخاصة بنات مرحلة ماقبل المدرسة . .١
ل مع عمل ورش عمل لتدریب العاملین بمؤسسات الرعایة على كیفیة تأھیل األطفال للتعام .٢

 البیئة المحیطة بھم .
 تضمین األنشطة الموسیقیة المختلفة ضمن برامج إعداد األطفال بمؤسسات الرعایة .  .٣
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Abstract 
Musical education is one of the successful ways to shape a child spiritually, mentally, 
and even physically. He contributes to his integrated development so that he becomes a 
human being together and positive. The educational institutions concerned with child 
education have been interested in making music part of the activities practiced by the 
child during the period spent in the educational institution and of course this is  
life skills and the work of educational and educational courses to provide him with the 
skills that help to cope with the dangers of the community that deals with him 
especially the skills of protection from sexual harassment and the risk of fire and 
personal hygiene and other life skills that enable him to deal with those dangers, which 
called the researcher to Think about preparing a range of musical activities that may 
help girls develop some life skills that help them protect their bodies. 
Objectives of the study 
The present study seeks to achieve the following objective: 
- To develop awareness of the protection of the body in children of care institutions 
through : 
١ - Select the musical activities that can be employed in the development of awareness 
to protect the body 
٢ - To measure the degree of awareness of the protection of the body in the children of 
care institutions by testing the awareness of the protection of the body of the 
photographer. 
Study methodology 
   This study follows the descriptive approach and the semi-experimental approach of 
one group tribal - dimensionally and the number of (٢٧) girls in the age of ٦ :٣ years of 
girls care institution Mansoura 
 The Results 
The results indicate that musical activities are effective in developing awareness of the 
body's protection of the caregiver's daughters in all dimensions of awareness of body 
protection. 
Recommendations of the study 
١- Attention to care institutions in general, especially pre-school girls. 
٢ - Workshops to train staff in the care institutions on how to qualify children to deal 
with the environment surrounding them. 
٣ - Include various musical activities in the programs of preparing children in 
institutions of care. 
٤ - The need for a musical education teacher specialized in care institutions, especially 
in the small age of ٦-٣ years 
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  :مقدمة ال
تعد مرحلة الطفولة من اھم مراحل حیاة اإلنسان ، ألن الطفل ھو اللبنة األولى فى بناء      

وقف جودة ثمارھا على المجتمعات ، والطفل فى تلك المرحلة یشبھ الحبة التى تبذر فى األرض ، وتت
مقدار اإلعتناء بھا أثناء نموھا ، فیجب علینا تھیئة الجو المناسب للطفل وإمداده بالخبرات اإلجنماعیة 
السلیمة وغرس القیم األساسیة فیھ التى تساعده على االنسجام واالستقرار داخل المجتمع الذى یعیش 

 فیھ .
زة لتحقیق النمو الحسي والعقلي والعاطفى واالجتماعى والموسیقى تعتبر وسیلة من الوسائل الممتا   

لدى األطفال فھى تحفز وتنشط عقولھم ، بل وتتصل بكل جوانب شخصیتھم وتؤثر فى نموھا 
 ) ١٢، ٢٠٠١المتكامل تأثیرا عمیقا ( أمیرة فرج وأخرون ، 

جمیع جوانب شخصیة  إن التربیة الموسیقیة تذخر بالعدید من األنشطة المتنوعة التى ترتبط بتنمیة   
الطفل وتكامل نموه جسمیا ونفسیا وعقلیا وعاطفیا وإجتماعیا كى تعده للحیاه فى مجتمعھ وبیئتھ 

 كمواطن صالح .
كما أن التربیة الموسیقیة تملك الكثیر من الوسائل التى تعین فى تربیة الطفل وذلك لسھولة وسرعة    

اء أداة طیبة لتعلیمھ السلیم وشحن قدراتھ العقلیة تأثیرھا على وجدانھ اعتبرھا الكثیر من العلم
والجسمیة عالوة على إثراء وجدانھ وإضفاء السعادة على حیاتھ ، وللموسیقى سحر یمكن ان یجذب 
 األطفال لممارسة العدید من األنشطة والمھام التى یكلف بھا ، حتى إن لم یدرك الطفل أھداف التعلم 

 )Darrow,٢٠٠٨,٣٢  ( 
األنشطة الموسیقیة من أھم الوسائل الفعالة للتربیة الحدیثة لما لھا من أھمیة خاصة فى حیاة  وتعتبر   

الطفل ، فھى تلعب دورا أساسیا فى بناء شخصیتھ منذ الطفولة المبكرة وحتى سن الطفولة المتأخرة 
العالقة بین ولذلك فإن لألنشطة الموسیقیة فى دور الحضانة اھدافا فنیة تربویة تعلیمیة كما توطد 

الطفل وحضانتھ أو مدرستھ حیث یقضى بھا فترات طویلة من حیاتھ الیومیة ال ترتبط بالیوم 
المدرسي ، وبتلك األنشطة تتغیر الصورة التقلیدیة عن الحضانة والمدرسة كمؤسسة تعلیمیة بحتة 

 ) ٢٢،  ٢٠٠٦لتصبح ملتقى للمرح والنشاط وتنمیة المواھب المختلفة (خیرى الملط ،
كما تغرس األنشطة الموسیقیة قیما أخالقیة حمیدة فى نفس الطفل وذلك من خالل األلعاب     

الموسیقیة الحركیة والتمثیلیة بما تحویھا من أنماط سلوكیة سویة یعمل على تقلیدھا معتمدا على 
تماعیة طبیعة المحاكاة فى نفسھ كما تزوده بالقیم والمفاھیم التربویة والسلوكیة والدینیة واالج

 والصحیة المناسبة 
وحیث أن التربیة الموسیقیة إحدى الوسائل الناجحة لتشكیل الطفل روحیا وعقلیا بل وحتى جسدیا ،   

 فھى تسھم فى نموه المتكامل بحیث یصبح إنسانا سویا و وإیجابیا. 
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ھا ، حتى للموسیقى سحر یمكن ان یجذب األطفال لممارسة العدید من األنشطة والمھام التى یكلف ب
 إن لم یدرك الطفل أھداف التعلیم 

ولقد إھتمت المؤسسات التربویة المعنیة بتربیة الطفل وذلك بجعل الموسیقى ضمن األنشطة التى 
یمارسھا الطفل خالل الفترة التى یقضیھا فى المؤسسة التعلیمیة وبالطبع ویتم ذلك لتحقیق أھداف 

 تربویة معینة  .
القوى ، لذلك وجب علینا حمایتھم  ونحن كأباء ومربین على وعى كبیر بان إن أطفالنا ھم سندنا     

األطفال األصحاء ھم األطفال السعداء ، لذلك علینا ان نقوم بكل ما فى وسعنا لنتحقق من ان اطفالنا 
أصحاء امنین سعداء وبذلك ینبغى علینا حمایتھم بقدر المستطاع من سلوكیاتھم التى قد تتسبب فى 

لحوادث واالصابات الغیر متعمدة ، بل وینبغى علینا وقایتھم من األخطار التى تھدد حیاتھم وقوعھم ل
 )C.K.المدیرة العامة لمنظمة الصحة العالمیة  -) ، وتشیر غروھا ولیم بروتوالند  ٢٠٠٢.١٨
) أن معظم االصابات التى یتعرض لھا األطفال ھى فى نفس المكان الذى یفترض أن ١,٢٠٠٥(

كان األمن بالنسبة لھم وھو بیئتھم الذین یعیشون فیھا ، كما تكشف دراسة قامت بھا سوزي یكون الم
)  ٦-) للتعرف على أسباب وفیات األطفال من عمر (صفر ٤,٢٠٠٨,Sozicurbanكیوربان (

 % من أسباب الوفیات ترجع إلى حدوث االصابات المنزلیة التى تحدث إما فى ٨٠سنوات نسبة 
 الحمام ) التى یتعرض لھا األطفال .  -النوم حجرة  -( المطبخ 

وقد أشارت العدید من األدبیات ونتائج البحوث والدراسات العلمیة فى مجال الصحة الخاصة    
بسالمة الطفل فى مرحلة ریاض األطفال إلى أنھ یمكن الحد من مخاطر االصابات الناتجة عن 

ال وبتصمیم البرامج التثقیفیة لھم ، مما یعمل على الحوادث المنزلیة غیر المتعمدة بزیادة وعى األطف
زیادة وعیھم بحمایة أجسامھم ویقلل من األفعال السلوكیة التى تؤدى بھم إلى تلك المخاطر 

 ) ,١٥ Propsed ,Health Education, February ٢٠٠١.١واالصابات الخطیرة (
ة الجسم من حدوث إصابات عدیدة ویتبین مما سبق خطورة النتائج المترتبة على عدم الوعى بحمای

 قد تؤدى إلى وفاة األطفال أو العجز واإلعاقة ال قدر هللا  
 مشكلة الدراسة   
من خالل زیارة الباحثة لمؤسسة رعایة البنات فى مدینة المنصورة ، الحظت وجود قصور شدید    

سنوات مما یتسبب  ٦ :٣فى مھارات حمایة الجسم لدى البنات وخاصة فى األعمار التى تترواح من 
لھن فى العدید من المشاكل الجسمیة والنفسیة واإلجتماعیة وذلك نتیجة لقصور شدید فى المعلومات 
والمھارات التى تعطى لھن فى الدار واعتمادھن على أنفسھن فى المحاولة والخطأ فى كثیر من 

ذه المرحلة وأھمیتھا فى ) على خطورة ھ ٥٢، ٢٠١١السلوكیات ، ما أكدتھ دراسة ( أكرم حمودة ، 
بناء وتكوین اإلنسان وتحدید اتجاھاتھ وسلوكیاتھ فى المستقبل ، وان افتقار المناھج والبرامج التى 
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) ، وقد استلزم ذلك ٩، ٢٠٠٨تقدم لھن لكثیر من المھارات الحیاتیة الضروریة ( یوسف قطامى، 
أمنة مطمئنة من خالل تفعیل دور المؤسسة اتخاذ كافة التدابیر الالزمة لتعلیم الطفل كیف یعیش حیاة 

التربویة ، حیث أن ھذه المرحلة مقارنة بالمراحل العمریة التالیة تتسم بدرجة كبیرة من التقبل 
) وبذلك یتضح أن ھذه الفئة من البنات فى احتیاج شدید إلى  ١٠، ٢٠٠٣والفضول ( دمحم الخوالدة ،

قدم لھن من خالل القنوات المتاحة للتعامل معھم من البرامج واألنشطة التعلیمیة التى یجب أن ت
جمیعیات رعایة األمومة والطفولة والمؤسسات التابعة لوزارة الشئون االجتماعیة ، وذلك تلبیة لما 

) ، حیث أكدت على أھمیة تعزیز ٢٠١٠أكدت علیھ توصیات ( ندوة المجلس األعلى للثقافة ،
میة وتثقیفیة لتزویده بتلك المھارات التى تساعد على مھارات الطفل الحیاتیة وعمل دورات تعلی

مواجھة مخاطر المجتمع الذین یتعاملون معھ خاصة مھارات الحمایة من التحرش الجنسي وخطر 
الحرائق والنظافة الشخصیة وغیرھا من المھارات الحیاتیة التى تمكنھ من التعامل مع تلك األخطار ،  

التفكیر فى إعداد مجموعة من األنشطة الموسیقیة التى قد تساعد وھو األمر الذى دعا الباحثة إلى 
 البنات فى تنمیة بعض المھارات الحیاتیة التى تساعدھن فى حمایة اجسامھن .

 ومن ثم یمكن تحدید مشكلة الدراسة فى السؤال الرئیس التالى : 
 فال مؤسسات الرعایة  ؟ ما فعالیة استخدام بعض االنشطة الموسیقیة لتنمیة الوعى بحمایة الجسم أط

 ویتفرع عن ھذا السؤال األسئلة الفرعیة التالیة : 
 ما أھمیة الوعي بحمایة الجسم لدى أطفال مؤسسات الرعایة  ؟ -١
 ما أھمیة بعض األنشطة الموسیقیة فى تنمیة الوعى بحمایة الجسم لدى أطفال مؤسسات الرعایة؟ -٢
 إستخدام بعض األنشطة الموسیقیة  ؟ كیف یمكن تنمیة الوعى بحمایة الجسم ب -٣
 ما فعالیة استخدام بعض األنشطة الموسیقیة فى تنمیة ھذا الوعى لدى عینة الدراسة ؟ -٤

 أھداف الدراسة 
 تسعى الدراسة الحالیة إلى تحقیق الھدف التالى : 

 تنمیة الوعى بحمایة الجسم  لدى أطفال مؤسسات الرعایة وذلك من خالل :  -
 األنشطة الموسیقیة التى یمكن توظیفھا فى تنمیة الوعى بحمایة الجسم إختیار  -١
تبار الوعى قیاس درجة الوعى بحمایة الجسم لدى أطفال مؤسسات الرعایة وذلك من خالل اخ -٢

 .بحمایة الجسم المصور 
 أھمیة الدراسة 

 ترجع أھمیة الدراسة إلى : 
أكثر المراحل العمریة أھمیة لما لھا من تأثیر  أن الدراسة تنصب على مرحلة الطفولة التى تعد -١

 وبصمات تطبع بھا شخصیة البنت ، وتؤثر على المراحل التعلیمیة التالیة لھا .
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 االھتمام بالبنات المودعین فى مؤسسات الرعایة التابعة لشئون االجتماعیة وتقدیم التوعیة لھن . -٢
رسة إلى المھارات الحیاتیة المرتبطة بحمایة توجیھ اھتمام المسئولین فى مرحلة ما قبل المد -٣

 الجسم والتى یحتاجھا األطفال للحفاظ على أمنھم وسالمتھم .

االسھام فى تحقیق األھداف المرجوة للتربیة فى إعداد مواطنین قادرین على مواجھة المشكالت  -٤
 المحیطة بھم .

 عى بحمایة الجسم  بین األطفال .الدور المھم الذى تقوم بھ األنشطة الموسیقیة فى نشر الو -٥
 فروض الدراسة:

توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطى درجات أطفال المجموعة التجریبیة فى التطبیقین :  -١
 القبلى والبعدى لمقیاس الوعى بحمایة الجسم ( الحمایة من أخطارعدم النظافة)لصالح التطبیق البعدى 

بین متوسطى درجات أطفال المجموعة التجریبیة فى التطبیقین  توجد فروق ذات داللة إحصائیة -٢
القبلى والبعدى لمقیاس الوعى بحمایة الجسم (الحمایة من خطراألدوات الحادة )لصالح التطبیق 

 البعدى 
توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطى درجات أطفال المجموعة التجریبیة فى التطبیقین :  -٣

 یاس الوعى بحمایة الجسم ( الحمایة من التحرش ) لصالح التطبیق البعدى .القبلى والبعدى لمق
توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطى درجات أطفال المجموعة التجریبیة فى التطبیقین  -٤

 القبلى و البعدى لمقیاس الوعى بحمایة الجسم ( الحمایة من االختطاف ) لصالح التطبیق البعدى . 
ذات داللة إحصائیة بین متوسطى درجات أطفال المجموعة التجریبیة فى التطبیقین  توجد فروق -٥

 القبلى و البعدى لمقیاس الوعى بحمایة الجسم ( الحمایة من خطر الحریق ) لصالح التطبیق البعدى . 
 حدود الدراسة : 

 التزمت الدراسة  بالحدود األتیة :
 ) ٢٧سنوات بلغت ( ٦-٣نة من بالبنات من سن الحدود البشریة : اقتصرت الدراسة على عی -١
 الدقھلیة التابعة لوزارة الشئون االجتماعیة  -الحدود المكانیة : مؤسسة رعایة البنات بالمنصورة   -٢
الحدود الموضوعیة : اقتصرت الدراسة على بعض األنشطة الموسیقیة المعنیة بتنمیة الوعى  -٣

 -الحمایة من التحرش  -خطر التعامل مع األدوات الحادة  - بحمایة الجسم من ( أخطار عدم النظافة
 أخطار الحریق )  -الحمایة من االختطاف 

  ٤/٩/٢٠١٨وحتى ٥/٧/٢٠١٨الحدود الزمنیة : تم تطبیق البحث میدانیا فى الفترة من  -٤
 بواقع ساعتین یوم الثالثاء من كل إسبوع .
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 منھج الدراسة 
بعدى نظرا  -لوصفى والمنھج شبھ التجریبى للمجموعة الواحدة قبلى تتبع ھذه الدراسة المنھج ا   

لمالءمتھا لطبیعة الدراسة بشقیھا النظرى والتجریبى وحرص الدارسة على نشر االستفادة لجمیع 
) بنت ، حیث ٢٧سنوات ویبلغ عددھن ( ٦: ٣البنات الموجودین بالمؤسسة فى المرحلة العمریة من 

الوصفى فى التأصیل النظرى للدراسة أما المنھج شبھ التجریبى فقد تم استخدمت الباحثة المنھج 
استخدامھ للتعرف على فعالیة األنشطة المقترحة لتنمیة الوعى بحمایة الجسم  لدى بنات مؤسسة 

 الرعایة بالمنصورة 
 أدوات الدراسة 

 اد الدارسة ) بعدى )                ( إعد -اختبار الوعى بحمایة الجسم المصور ( قبلى  -١
 بعض األنشطة الموسیقیة  لتنمیة الوعى بحمایة الجسم                 ( إعداد الدارسة ) -٢

 مصطلحات الدراسة 
  Effectiveness الفعالیة  -١     

 ) ٤٧٧، ١٩٩٦تعرف لغویا بأنھا " مقدرة الشىء على التأثیر وتحقیق النتائج " ( المعجم الوجیز ، 
فھى مدى نجاح المعلم فى ممارستھ لمھنتھ ، وھو یقاس بأثره فى الدارسین الذین فعالیة التعلم "  -

 )  ١٠،  ٢٠٠٧یشرف على تعلمھم كما تقیسھ االختبارات والمقاییس (سلوى حسن زید ، 
فتعرفھا الدارسة  " بأنھا مدى ما تحدثھ األنشطة الموسیقیة فى تنمیة الوعى بحمایة  أما اجرائیا -

 مؤسسة الرعایة بھدف حمایتھن من بعض األخطار التى یمكن ان یتعرضن لھا"  الجسم لدى بنات 
 Musical activitiesاألنشطة الموسیقیة  -٢

تعرف  " بإنھا مجموعة األعمال التى تقوم على استخدام العناصر الموسیقیة األساسیة (اللحن ،        
حددة ومن األنشطة الموسیقیة ، القصة واالیقاع ، الھارموني ) وفقا لصیغ وقوالب فنیة وعملیة م

الموسیقیة الحركیة ، والعزف على أالت الفرقة اإلیقاعیة ، واالستماع والتذوق ، والغناء " ( أمیرة 
 )٤٤، ٢٠٠١فرج وأخرون ،

مجموعة األعمال التى تقوم على استخدام العناصر الموسیقیة األساسیة ( اللحن ، اإلیقاع ، او ھى" 
 قا لصیغ وقوالب فنیة وعملیة محددة " .والھارمونى ) وف

بأنھا مجموعة من االعمال التى تقوم على استخدام ویمكن تعریف األنشطة الموسیقیة إجرائیا : 
العناصر الموسیقیة األساسیة ( اللحن واالیقاع ووالھارموني ) والتى تمارسھا البنات فى الدار مع 

مسبقا بما یتناسب مع قدراتھم العمریة كالغناء واأللعاب الباحثة وفقا لصیغ وقوالب فنیة وعملیة تحدد 
 الموسیقیة واالستماع والقصة الموسیقیة الحركیة بھدف تحقیق الوعى بحمایة جسدھن. 
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Body protection حمایة الجسم  -٣  
) بأنھا أحد المھارات الحیاتیة الالزمة لحمایة ٢٠٠٨تعرفھا منظمة الیونسیف ( منظمة الیونسیف ،

رد نفسھ ضد األخطار المحیطة بھ ومواجھة المشكالت الموجودة بالمجتمع والمرتبطة بأمنھ الف
 وسالمتھ .

بأنھا قدرة البنت على حمایة نفسھا من األخطارالتى یمكن ان تتعرض تعرفھا الدارسة إجرائیا "    
جسدھا من لھا للحفاظ على سالمتھا وإدراكھا للسلوكیات الصحیحة والخاطئة المرتبطة بحمایة 

 . عوامل الخطر سواء كانت أشیاء أو أشخاص
Social welfare institutions تعریف مؤسسات الرعایة اإلجتماعیة   -٤  

بنین )  من الذین حالت ظروفھم اإلجتماعیة دون  -ھى مؤسسات إجتماعیة إلیواء األطفال (بنات   
الدة حتى سن الثانیة عشر لغرض االستمرار بالعیش فى كنف أسرھم الطبیعیة ، وذلك من سن الو

تقدیم الرعایة االجتماعیة والنفسیة والصحیة والتربویة وبما یتیح لھم التكیف واالندماج وتقوم 
 بالرعایة البدیلة عن أسرھم .

وعرفھا لیندر مان بأنھا مجموعة من الخدمات والبرامج التى تقدمھا الدولة نحو فئات معینة أو 
 إلى ضروریات الحیاة األساسیة أو یحتاجون إلى الحمایة  الجماعات الذین یحتاجون 

بأنھا مكان إلقامة األطفال (البنات ) الذین لھم ظروف إجتماعیة تمنعھم تعرفھا الدارسة إجرائیا " 
من العیش مع أسرھم بغرض تقدیم الرعایة اإلجتماعیة والنفسیة والصحیة والتربویة تعویضا عن 

 غیاب دور األسرة "  
ض ھنا الدراسات والبحوث السابقة التى اجریت فى مجال الدراسة الحالیة والتى تمكنت نعر   

 الباحثة من اإلطالع علیھا وتم تصنیفھا فى محورین ھما كاالتى : 
 المحور األول : الدراسات التى اھتمت بإستخدام األنشطة الموسیقیة فى المداخل التعلیمیة لالطفال   

) إلى تنمیة القدرات العقلیة لدى األطفال بالمرحلة األولى من ٢٠٠٠روق ، ھدفت دراسة ( ھالة فا   
 التعلیم األساسي كالتذكر واالبتكار عن طریق األنشطة الموسیقیة المختلفة .

وقد استخدمت الدراسة المنھج التجریبي وقامت الباحثة بتطبیق اختبار موسیقي تحصیلي قبلي وبعدى 
حثة ، واختبار القدرات العقلیة قبلى وبعدى لقیاس التذكر واالبتكار ، على عینة الدراسة أعدتھ البا

وكان من أھم ما توصلت إلیھ الدراسة وجود فروق دالة إحصائیا بین متوسطات درجات أفراد العینة 
فى اختبار التذكر القبلى والبعدى لصالح االختبار البعدى ، ووجود فروق دالة إحصائیا بین 

د العینة فى اختبار االبتكار القبلي والبعدى لصالح االختبار البعدى وھذا یدل متوسطات درجات أفرا
 على أھمیة األنشطة الموسیقیة فى تنمیة القدرات العقلیة لدى األطفال فى مرحلة التعلیم األساسي .
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) كان من أھم أھداف الدراسة اختبار فاعلیة الوحدات الغنائیة ٢٠٠٢وأیضا دراسة ( ھانى شحتة ، 
موسیقیة المقترحة كأحد األنشطة الموسیقیة لتحسین التخاطب عند األطفال ذوي التأخر اللغوي ، ال

باإلضافة إلى تنمیة اإلنتباه والتصور والتذكر والتخیل والتعرف والتعبیر . واستخدمت الدراسة 
یعانون  سنوات والذین ٣:٤أطفال من الذكور من ٤المنھج التجریبي دارسة (الحالة ) وشملت العینة 

من تأخر نمو اللغة بدون سبب واضح . واستخدم الباحث اختبار اللغة العربیة قبلى وبعدى واختبار 
 النطق قبلى وبعدى ، واختبار الوحدات الغنائیة من إعداد الباحث . 

وأشارت النتائج إلى تحسن أداء األطفال جمیعا على اختبارى اللغة والنطق بعد استخدام الغناء     
موسیقي أى أنھ توجد فروق دالة إحصائیا بین النسب المئویة لدرجات كل حالة من حاالت  كنشاط

 البحث فى إختبارى اللغة والنطق القبلي والبعدى لصالح البعدى .
 ) برنامج یقوم على األنشطة الموسیقیة المختلفة  ٢٠٠٦وتناولت دراسة (دمحم قاسم ،

المجموعة الواحدة ، وطبقت الدراسة قوائم المالحظة  واعتمدت الدراسة على المنھج التجریبي ذو 
: ٤أطفال وطفلتین بین  ٨البعدیة من إعداد الباحث والبرنامج التجریبي المقترح لعینة عشوائیة من 

سنوات من أطفال إحدى المؤسسات الخیریة .وأشارات نتائج الدراسة إلى التحسن الملحوظ فى ٦
عینة الدراسة بعد استخدام البرنامج المقترح والذى یقوم على  االنفعاالت الغیر مرغوبة لدى أطفال

استخدام األنشطة الموسیقیة ،  وأسفرت نتائج الدراسة عن وجود فروق ذات داللة إحصائیة 
للمجموعة التجربیبة بین األداء القبلى والبعدى لصالح البعدى عند المخاوف لدى األطفال المحرومین 

 ج المقترح وكذالك األمر عند العدوان لدى ھؤالء األطفال .  أسریا نتیجة تطبیق البرنام
) دراسة تستھدف إختبار األثر قصیر المدى لبرنامج فى تعلیم   ٢٠٠٨,Seemanوأجرى سیمان (   

الموسیقى على مھارات اللغة لدى األطفال وكانت عینة الدراسة مكونة من تسعة طالب تبلغ 
دمج بمدرسة عامة فى والیة شكاغو وأشارت النتائج إلى سنوات فى احد فصول ال ٥: ٣اعمارھم 

تحسن الوعى الصوتى لدى األطفال وأیضا انتقال أثر المعرفة إلى بیئة حجرة الدراسة والبیت وزیادة 
الھویة الموسیقیة وتقدیر الذات وممارسة متواصة لألنشطة الموسیقیة فى حجرة الدراسة ، ثم أوصت 

ھذه األنشطة بھدف زیادة مھارات اللغة اإلستقبالیة لدى طفل ما قبل المعلمین بضرورة تنفیذ مثل 
 المدرسة   

 )  ٢٠٠٩,Hoi Yin &Marjory Ebbekوتناولت دراسة ھوى ین ومارجوى إیبك ( 
ھدفت ھذه الدراسة إلى التعرف على مجموعة األنشطة الموسیقیة التى یفضلھا األطفال بمراكز    

سنوات  بسبعة مراكز رعایة  ٤:٥طفا تتاوح أعمارھم بین  ٢٢٨من  الرعایة . تكونت عینة الدراسة
 فى ھونج كونج ومدینة أدیالید بجنوب استرالیا 



 

 / ھالة سعید عبد ا د ذ
 
 
 

 
 

 ٢٠١٩العدد الثانى                             مجلة كلیة التربیة / جامعة المنوفیة                            
 

٢٤٢ 
 د/ سلوى حسن ابراھیم حسن زید                                                                  

اظھرت النتائج أن الرقص االیقاعى كان النشاط الموسیقى األكثر تفضیال لألطفال في مراكز    
ضیالتھم لثالثة من األنشطة الرعایة . كما وجدت فروق ذات داللة إحصائیة بین السیاقات الثقافیة وتف

الموسیقیة وھى : الغناء ، واالستماع ، والعزف ، وسوف یترتب على النتائج ھذه الدراسة إعادة 
 تخطیط مناھج الموسیقى لألطفال فى مرحلة الطفولة المبكرة .

)  إلى تنمیة بعض المھارات اللغویة  ٢٠١٢ھدفت دراسة ( شیرین العراقى ، دعاء العراقى ، 
ستماع والتحدث لدى أطفال المستوى الثانى لریاض األطفال من خالل برنامجا فى األنشطة (اال

الموسیقیة فى إمارة أبو ظبى ، واوصت الدراسة إلى توعیة معلمات األنشطة الموسیقیة بضرورة 
اإلھتمام بتنویع األنشطة الموسیقیة المقدمة ألطفال الروضة من حیث األناشید والقصص المغناه 

لعاب الشعبیة واأللعاب الموسیقیة وغیرھا من األنشطة الموسیقیة التى تدعم وتثرى المنھج واأل
 اللغوى فى مرحلة ریاض األطفال  

 )  ٢٠١٥, .Vesa Putkinen Et Alكذلك استھدفت دراسة فیسا باتكنین (
ا والغیر إلى تتبع مدى نضوج وظیفة المخ مع مرور الوقت لدى األطفال الذى تلقوا تدریبا موسیقی

مدربین ، حیث أن الموسیقین البالغین یظھر لدیھم فروقات أعلى فى الصوت العصبي بالمقارنة مع 
غیر الموسیقین . ومع ذلك فإنھ من غیر الواضح إذا كانت ھذه االختالفات تعكس أثار خبرة أو 

ھنا كانت تعزیزا عصبیا موجودا مسبقا عند األفراد الذین یسعون إلى التدریب الموسیقي ومن 
الدراسة للتعرف على مدى تأثیر األتشطة الموسیقیة الرسمیة وغیر الرسمیة على نضوج ردود أفعال 

 المخ المرتبطة بالتمیز الصوتى واالنتباه السمعي .
وكان من أھم نتائج الدراسة أن تدریب األطفال موسیقیا فى سن المدرسة وسن ما قبل المدرسة    

تمیز الصوتى العصبي من أقرانھم الذین لم یتلقوا تدریبا موسیقیا كما یؤدى إلى نضوج أسرع فى ال
تمدنا نتائج ھذه الدراسة بدلیل على الدور السببى لألنشطة الموسیقیة الرسمیة وغیر الرسمیة فى 

 تشكیل وتطویر المھارات السمعیة الھامة . 
 المحور التانى : دراسات تناولت االھتمام  بحمایة الجسم 

) إلى تحدید قائمة بالمفاھیم والسلوكیات الصحیة  ٢٠٠٢فت دراسة ( عاطف فھمى ،واستھد  
) ٧٠المناسبة لطفل الروضة وإعداد انشطة إثرائیة لتنمیة المفاھیم والسلوكیات وكانت عینة الدراسة (

سنوات واستخدام اختبار المفاھیم الصحیة وبطاقة  ٦: ٥طفل بنین وبنات تترواح أعمارھم من 
السلوكیات الصحیة لألطفال وتوصلت الدراسة إلى انھ توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین مالحظة 

متوسطات درجات أطفال المجموعة التجریبیة على مقیاس إكساب المفاھیم الصحیة السلیمة وأطفال 
 المجموعة نفسھا قبل وبعد التجربة لصالح المحجموعة التجریبیة .  
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تقدیم مجموعة مختلفة من األنشطة الحركیة والقصصیة والفنیة ) ٢٠٠٥ودراسة ( حنان خلیفة ، 
تدور موضوعاتھا حول الطفل النظیف باإلضافة إلى إعدادھا لمقیاس اتجاھات األطفال ، وقد 
أظھرت النتائج أن فاعلیة الوحدة المقترحة فى إكساب الطفل العادات واالتجاھات المرغوبة و 

 التجاھات االیجابیة .إكسبت اطفال الروضة بعض العادات وا
) إلى إعداد برنامج لتعلیم بعض  ٢٠٠٦وھدفت دراسة ( فاتن عبد اللطیف ،وإنشراح المشرفى ،

المھارات الحیاتیة ودراسة تأثیره على تحسین مفھوم الطفل لذاتھ وھى المھارات المرتبطة ( 
ن فى اللعب ) وتوصلت إلى العالقة باألقرا -االستقاللیة  -تحمل المسئولیة  -باالعتماد على النفس 

فعالیة البرنامج فى تحسین مفھوم الطفل لذاتھ من خالل استخدام مقیاس تقدیر المعلمة لمفھوم الذات 
لطفل الروضة ومفھوم الذات المصور لألطفال وقد أوصت بضرورة تضمین أنشطة فى مرحلة 

 ریاض األطفال تعمل على تنمیة مھاراتھم المختلفة .
) إلى إعداد قائمة بالمھارات الحیاتیة  ٢٠١٦راسة ( سوزان عبد المالك ،واستھدفت أیضا د

المرتبطة بحمایة الذات المناسبة ألطفال الروضة المقیمین بالمناطق العشوائیة وعملت على إعداد 
مجموعة من األنشطة المقترحة لطفل الروضة تعمل على تنمیة بعض المھارات الحیاتیة المرتبطة 

وتوصلت إلى أن تأثیر األنشطة التى تم إقتراحھا على إكساب األطفال عینة البحث بحمایة الذات ، 
للمھارات المرتبطة بحمایة الذات فى أبعادھا المختلفة وأن األنشطة التى تم تقدیمھا قد ساھمت إلى 

 حد كبیر فى زیادة اكتساب األطفال للمھارات الحیاتیة .  
 اإلطار النظري 

 ة وظائف فى مرحلة ریاض األطفال تعمل على تحقیقھا من بین ھذه الوظائف :  لتربیة الموسیقیة عد  
 أوال :الوظیفة التربویة : 

  .حتى یصبح مواطنا صالحاعاطفیا واجتماعیا،اإلھتمام بتكامل نمو الطفل جسمیا وعقلیا ونفسیا و -١
 تحبب الطفل فى الدراسة وتجذبھ إلیھا . -٢
 .خدمة باقى المواد الدراسیة  -٣
 تنمیة الوعى اإلجتماعى والقومى والدینى والخلقى . -٤
بث روح التعاون بین األطفال والشعور بقیمة العمل الجماعى ، وأھمیة دور الفرد فى الجماعة ،  -٥

 وأھمیة الجماعة بالنسبة للفرد ، 
 معرفة الحقوق والواجبات . -٦
 تعریف األطفال بقومیتنا العربیة وبالعالم الخارجى . -٧
 إتاحة الفرصة لألطفال للتعبیر عن النفس تعبیرا حرا . -٨
 استغالل الموسیقى كھوایة ، تعین الطفل على ممارستھا فى أوقات الفراغ . -٩



 

 / ھالة سعید عبد ا د ذ
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٢٤٤ 
 د/ سلوى حسن ابراھیم حسن زید                                                                  

 . تعود الطفل على التفكیر المنطقى -١٠
  -ثانیا الوظیفة الفنیة :

 والنغم وذلك من خالل : تنمیة اإلدراك الحسى وخاصة االنتباه والحركة عند الطفل عن طریق االیقاع 
 تربیة الحاسة السمعیة إلدراك العناصر الموسیقیة وتنمیة التذوق الموسیقى السلیم   -١
خلق الجو المناسب لتربیة اإلدراك السمعى لدى الطفل والتدرج إلى مستوى التذوق الموسیقي  -٢

 المبنى على الفھم واإلدراك .
 قراءة وكتابة بصورة مبسطة .تعریف الطفل بعناصر اللغة الموسیقیة  -٣
 تنمیة مھارات الطفل الموسیقیة إلى الحد الذى تسمح بھ إمكانیاتھ . -٤
 تعمل على اإلرتفاع بمستوى الوعى الموسیقي لدى الطفل . -٥
 مساعدة الطفل على التعبیر عن ذاتھ من خالل الموسیقى . -٦
 ا .تنمیة القدرة على استخدام الطفل اصوتھ استخداما صحیح -٧
الكشف عن ذوى االستعداد والمواھب فى سن مبكرة والعنایة بھم وتوجیھھم الوجھة الموسیقیة  -٨

 )١٦:١٧، ٢٠١٣السلیمة . (سعاد عبد العزیز ، 
 األنشطة الموسیقیة : 

إن الموسیقى والطفل لفظان یكادان یكونان مترادفین ، فكالھما یشیر إلى البھجة والسعادة    
والحركة ، والحریة ، واالبتكار ، التعبیر عن الذات (أمال صادق ، امیمة أمین  والضحك ،والحریة ،

١٥، ١٩٨٥( 
وتستند قوة الموسیقى وفاعلیتھا فى التأثیر على سلوك األطفال على طبیعة أنشطتھا التى تتسم    

یھا ، بالتنوع والبھجة واإلثارة وكونھا تجربة تھيء أفضل الفرص لتعلم سلوكیات إیجابیة مرغوب ف
 والتخلى عن السلوكیات السلبیة الغیر مرغوب فیھا.

تعتبر األنشطة الموسیقیة من أقوى الوسائط التثقیفیة والتربویة التى تؤثر على سلوك الطفل ، كما 
تعتبر أداة فعالة یمكن أن یتجنب الطفل من خاللھا الوقوع فى العدید من المشاكل واالصابات وھى 

را أساسیا فى بناء شخصیة التلمیذ وتتنوع األنشطة الموسیقیة سواء فى أھم الفنون التى تلعب دو
مضونھا أو أسالیبھا أو األدوات التى تستخدمھا منھا ما یؤدى على نحو فردى ومنھا ما یؤدى على 
نحو جماعى ، غیر أنھ فى كل األحوال تعد ھذه األنشطة من أھم وسائل التربیة الحدیثة . ویمكن 

 ) ٧٧:  ٧٥،  ٢٠٠١التالى : (أمیرة فرج وأخرون ، عرضھا على النحو 
وھنا سوف یتم إلقاء الضوء على أنواع األنشطة الموسیقیة المرغوب تعلیمھا لطفلة مؤسسة الرعایة 

 بعض السلوكیات .
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٢٤٥ 

 أوال : األلعاب الموسیقیة الحركیة 
د اللعب الموسیقى تعتبر االلعاب بكونھا حلركات عفویة یقوم بھا الطفل ویستخدم عضالتھ ویع   

بكونھ خبرة تعلیمیة حقیقیة ، ویعتبر الطفل اللعب عمل جاد یتم خاللھ تعلم معظم الخبرالت 
 والمعلومات الحیاتیة ، لكونھ یرغب فى ممارستھ .

ھو جوھر عملیة التعلیم وھو وسیلة    Montssoriومنتسورى   Frobelفاللعب عند فروبل    
فاھیم ولتنمیة قدرات الطفل العقلیة ولتكوین شخصیة إیجابیة تتسم الطفل الكتساب المعلومات والم

باإلیجابیة والمبادأة والمشاركة وغیرھا .ومن السلوكیات الحمیدة المرغوبة وأیضا یعتبر وسیلة 
لتفریغ طاقات الطفل وتحقق لھ المتعة والفائدة ، وقد قامت الباحثة بإستغالل األلعاب الموسیقیة 

 سلوكیات التى تساعد الطفل على الوعى بكیفیة حمایة جسدھن .للتعرف على بعض ال
 ثانیا: القصص الموسیقیة الحركیة :  

تعرف القصة بأنھا نص یدور حول فكرة تبدأ بمقدمة ثم نھایة أو حل  ، ویقوم الطفل بتنفیذ أحداثھا   
فى ترسیخ بالحركة والتعبیرات الجسمیة وقد ختمت الباحثة القصة بأغنیة تساعد فى تساعد 

السلوكالسلیم وتأكیده ، وتعد القصص الموسیقیة باعتبارھا من الوسائل التربویة الھامة التى یمكن أن 
یتحقق من خاللھا العدید من الوظائف التربویة التىمن بینھا المعلومات والسلوكیات والمھارات 

بأن یتفاعل معھا ویتقمص والمفاھیم التربویة والصحیة والتثقفیة فى شكل ممتع وجذاب تسمح للطفل 
أدوارھا ویتسلل فى أحداثھا بشكل غیر مباشر لیصبح عنصرا إیجابیا داخل أحداثھا ومواقفھا 

 التعلیمیة المختلفة فیكتسب مایراد إكتسابھ وتعلمھ فى یسر وسھولة .
بین  والقصة الموسیقیة الحركیة تجمع بین المیل للحركة والغناء واألحداث المتالحقة وھناك فرق   

األلعاب الموسیقیة والقصة الموسیقیة الحركیة إذ أن األطفال فى األلعاب الموسیقیة یعبرون عن 
أنفسھم بینما فى القصص الموسیقیة الحركیة یعبرون عن الشخصیات التى یمثلون أدوارھا ولكن 

 )  ٦٣،  ٢٠١٢بطریقتھم الخاصة ، ( نیللى العطار وشریف خمیس، 
  یة الحركیة :مفھوم القصة الموسیق -

ھو مجموعة من األلحان التى یؤلفھا معلم التربیة الموسیقیة لنص أدبى ، حیث یدور حول فكرة    
محددة تبدأ بمقدمة یلیھا عقدة واخیرا فى النھایة حل ، وھى من األنشطة التعلیمیة المھمة فى مرحلة 

مص أدوارھا مما یحقق الكثیر الطفولة حیث االنصات الجید إلى أحداث القصة ومعایشة احداثھا وتق
 )  ٢٠:  ١٩،  ٢٠١١من األھداف غیر مباشرة ( أمال خلیل ،

 أھداف القصص الموسیقیة الحركیة : -
 للقصص الموسیقیة الحركیة العدید من األھداف التربویة والتعلیمیة والموسیقیة لدى األطفال أھمھا 

 ) ٤٣،  ٢٠٠٨( سعاد عبد العزیز ،



 

 / ھالة سعید عبد ا د ذ
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٢٤٦ 
 د/ سلوى حسن ابراھیم حسن زید                                                                  

تنمیة وغرس القیم واالتجاھات السوكیة االیجابیة من خالل المولقف المختلفة التة تتضمنھا  -١ 
 القصة وسلوكیات شخصیاتھا 

إمداد الطفل بوسائل التعبیر عن الذات وكذلك التعبیر عن رغباتھ المختلفة من خالل تقمص  -٢
 جات متعددة . األدوار وأداء مختلف الشخصیات بالقصة ، مما یشبع فى الطفل حا

فاألنشطة تعتبر كخبرات سارة یمكن ان یتعلم من خاللھا الطفل العدید من السلوكیات اإلیجابیة    
 ویمتنع خاللھا من أداء العدید من السلوكیات السلبیة التى قد تتسبب فى أذى الطفل  

 مؤسسات الرعایة : 
دون دورھم لسبب ما ، حیث تقدم رعایة ھى نمط من الرعایة یقدم بدیال عن الوالدین الذین ال یؤ - 

جماعیة ولیست عائلیة وتشمل برامج الرعایة فى ھذه المؤسسات على توفیر اإلیواء والمأكل 
والمشرب والملبس والتعلیم والرعایة الصحیة إضافة لبعض النشاطات الالمنھجیة والترفیھیة ( أمل 

 )  ٣٠، ٢٠٠٧الدحیات ،
لخدمات والبرامج التي تقدمھا الدولة نحو فئات معینة من األفراد تعریف لیندرمان/ھي مجموعة من ا

أو الجماعات ممن یحتاجون إلى ضروریات الحیاة األساسیة أو یحتاجون إلى الحمایة سواء كانوا 
 أفرادا أو أسرا وخاصة من یشكل سلوكھم تھدیدا لرفاھیة المجتمع. 

 تعریفھا بشكل عام -
ساعدة أفراد المجتمع ومد ید العون لھم عبر قنوات اجتماعیة منظمة أنھا تنظیم اجتماعي یھدف إلى م

تؤمن العدالة والتكافل االجتماعي ألفراد المجتمع وتوفر لھم العیش الكریم وتلبي احتیاجاتھم 
االقتصادیة واالجتماعیة والبیئیة والتعلیمیة وغیرھا بما یساعدھم على التكیف مع بیئاتھم ویمكنھم من 

 ) ٢٢، ٢٠١١تھم من أجل بناء أنفسھم ومجتمعاتھم.( عبد هللا السدحان ،استثمار طاقا
 فلسفة مؤسسات الرعایة االجتماعیة:

 االنسان ھو محور االھتمام . -
 ضرورة مشاركة الفرد في مجتمعھ -
 توفیر الرعایة الكریمھ ألبناء المجتمع لتجنبھم من الوقوع في المشاكل -
 مصیرة.ذاتیھ االنسان وحقة المشروع في تقریر  -
 ضرورة التعاون والتكافل بین أبناء المجتمع. -
 التعاون والتكافل بین أبناء المجتمع -

 وظائف مؤسسات الرعایة االجتماعیة: 
 توفیر الخدمات والمتطلبات األساسیة ألفراد المجتمع. -
 سیادة العالقات اإلیجابیة والتفاعلیة بین اعضاء المجتمع. -
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٢٤٧ 

 لقیم ......)ا –تحقیق الضبط االجتماعي( السلوك  -
 ترسیخ مفھوم المشاركة االجتماعیة. -
 تقدیم أفكار ومقترحات تقود للنجاح واالستمرار. -

 ) ٤٨،  ٢٠١٣الصحة( راشد الباز، –التأمین  –رفع مستوى المعیشة 
 إجراءات الدراسة : 

 قامت الباحثة بالخطوات التالیة إلعداد الدراسة : 
 البنات    أوال : إعداد قائمة باألخطار التى تواجھ

وبما ان البحث معني بتنمیة الوعى بكیفیة حمایة الجسم لدى األطفال كان الزاما على الباحثة إعداد 
قائمة بھذه األخطار والمھارات المطلوبة لتمیة الوعى بحمایة الجسم والتأكد من صحتھا الستخدامھا 

على الدراسات والبحوث  فى إعداد األنشطة الموسیقیة المقترحة وقد تم ذلك من خالل االطالع
 المرتبطة یموضوع البحث :

 دراسة طبیعة المھارات المطلوبة وخصائصھا . -١
 تم عمل مسح لألدبیات والدراسات والتجارب العالمیة التى إھتمت بموضوع األنشطة الموسیقیة  -٢
 تم مسح األدبیات والدراسات التى إھتمت بحمایة الذات . -٣
التى تناولت خصائص نمو البنات فى ھذه المرحلة  وبناء على ذلك تم  اإلطالع على الدراسات -٤

التوصل إلى قائمة مبدئیة بالمھارات المرتبطة بحمایة الذات وقد تم تقسیمھا إلى خمس أبعاد رئیسیة 
 تحتوى على مجموعة المفاھیم والسلوكیات المرتبطة بكل مھارة وذلك كما ھو موضح بالجدول : 

 ألساسیة للمھارات المطلوبة لحمایة الجسم)األبعاد ا١جدول (
 المھارات المطلوبة لحمایة الجسم األبعاد

 الحمایة  من التحرش الجنسي  البعد األول
 الحمایة من خطر التعامل مع االدوات الحادة   البعد الثانى
 الحمایة من من خطر التلوث وأھمیة النظافة   البعد الثالث
 اإلختطاف  الحمایة من  البعد الرابع

 الحمایة  من خطر الحریق   البعد الخامس
ولتأكد من صحة القائمة فقد تم عرضھا على مجموعة من المحكمین إلبداء الرأى حول مدى مناسبة 
األبعاد الموجودة بھذه القائمة لبنات المؤسسة ، وقد ابدى السادة المحكمین بعض المالحظات وتم 

 د القائمة فى صورتھا النھائیة أخذھا فى عین اإلعتبار وتم إعدا
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٢٤٨ 
 د/ سلوى حسن ابراھیم حسن زید                                                                  

 ثانیا : إعداد اختبار المواقف المصور للمھارات المطلوبة لحمایة الجسم
قامت الباحثة بإعداد اختبار المواقف المصور للمھارات المطلوبة لحمایة الجسم لعینة الدراسة وذلك 

المقترحة مع مراعاة شروط  لقیاس مدى إكتسابھن للمھارات المطلوبة بعد تطبیق األنشطة الموسیقیة 
 إعداد اإلختبار الجید .

 وقد تم اعداد االختبار وفقا للخطوات التالیة :
 تحدید الھدف من االختبار  -

الھدف من ھذه االختبار ھو التعرف على مدى اكتساب البنات عینة الدراسة لبعض المھارات    
المقترحة وقیاس الھدف من خالل المقابلة المطلوبة لحمایة الجسم المتضمنة فى األنشطة الموسیقیة 

الفردیة مع كل بنت على حدة بحیث تقوم الباحثة بعرض المھارات على البنت من خالل نماذج 
لمواقف مصورة احدھا صحیح واألخر خاطىء وعلى البنت ان تحدد الصورة التى تراھا تمثل 

 ھذا السلوك . سلوكا خطأ مع تحدید التصرف الواجب القیام بھ عند مواجھة مثل
 إعداد الصورة االولیة الختبار المھارات المطلوبة لحمایة الجسم . -

تم إعداد اختبار المواقف المصور بحیث اشتمل على خمس أبعاد رئیسیة تقابل خمس موضوعات    
 رئیسیة التى تم على اساسھا تقدیم األنشطة الموسیقیة المقترحة .

 ة  موزعین على أبعاد االختبار المختلفة دون ترتیب .) مواقف مصور١٠وتكون االختبار من (
 تجربة االختبار تجربة استطالعیة : -

تم تطبیق االختبار المصور على عینة استطالعیة من بنات دار الصفا  بطلخا دقھلیة عددھا     
ھم بنت وھى دار غیر الدار التى سوف تجرى علیھا الدراسة ، وكان ذلك بھدف التأكد من استیعاب١٥

لبنود االختبار وفھمھم للمطلوب منھم وقد وجد ان االختبار مناسبا للبنات من حیث استیعابھم 
 للمطلوب منھم ووضوح الصور 

 زمن االختبار  -
 ٢٠:٣٠روعى عند التطبیق إعطاء كل بنت الوقت الكافى لإلجابة وقت تراوح زمن اإلجابة ما بین (

 دقیقة ) تقریبا .
 ار المواقف المصور للمھارات المطلوبة لحمایة الجسمقیاس صدق وثبات اختب -
 صدق االختبار :  -١

 قامت الباحثة بعرض االختبار فى صورتھ االولیة على مجموعة من المحكمین إلبداء الراى حول: 
 مدى صالحیة موضوعات االختبار . -
 مدى مالئمة الصور لبنات ھذه المرحلة . -

 التعدیالت المطلوبة ومن اھمھا : وفى ضوء آراء المحكمین تم إجراء 
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 الغاء بعض المواقف السلوكیة التى لم تكن مناسبة لعینة الدراسة . -
 توضیح بعض الصور بشكل أفضل .  -
 حذف بعض الصورالمكررة للمواقف المختلفة  -
 ثبات إختبارالوعى بحمایة الجسم المصور  : -٢

حمایة الجسم ( األبعاد والدرجة الكلیة ) قامت الباحثة بحساب معامالت ثبات مقیاس الوعي ب
) من البنات تتراوح ٢٧باستخدام طریقة إعادة التطبیق ، حیث تم تطبیق االختبار على عدد (

) سنوات  من غیر عینة البحث األصلیة من دارالصفا بطلخا دقھلیة لرعایة ٦:٣أعمارھم من( 
 خري علي نفس العینة . األطفال ، وبعد ثالث أسابیع أعید تطبیق اإلختبار مرة أ

"    Pearsonوبعد رصد النتائج وإجراء المعالجة اإلحصائیة باستخدام معامل االرتباط " لبیرسون 
 كانت قیم معامالت الثبات كما ھي موضحة بالجدول التالي :

 ) ٢جدول (  
 معامالت ثبات اختبار الوعي بحمایة الجسم المصور ( األبعاد والدرجة الكلیة )

 مستوي الداللة معامل الثبات داألبعا
 ‚٠١ ‚٨٨ الحمایة من عدم النظافة

 ‚٠١ ‚٨١ الحمایة من خطر األدوات الحادة
 ‚٠١ ‚٨٤ الحمایة من التحرش
 ‚٠١ ‚٧٨ الحمایة من االختطاف
 ‚٠١ ‚٨٥ الحمایة من الحریق

 ‚٠١ ‚٨٤ الكل
اد اختبار الوعي بحمایة الجسم المصور ) أن معامالت ثبات أبع ٢یتضح من جدول (         

، بینما كان معامل ثبات إختبار الوعي ‚) ٠١وجمیعھا دالة عند (‚) ٨٨، و (‚) ٧٨تراوحت ما بین (
 وھي معامالت ثبات جیدة بالنسبة إلى ھذه الطریقة .‚) ٠١وھو دال عند (‚) ٨٤بحمایة الجسم ككل (

 عمل مفتاح تصحیح إختبار المواقف المصور : 
م إعطاء درجة واحدة إذا اختارت البنت الصورة التى تعبر عن التصرف الصحیح من بین ت

الصورتین المقدمتین لھا ، حیث تسألھا الباحثة ما رأیك فى ھذین الموقفین ؟ وتحصل البنت على 
 درجة أخرى اذا استطاعت ان تذكر كیف تواجھ التصرف الغیر مقبول ؟ 

 درجة )  موزعة بمعدل درجتین لكل موقف  ٢٠بار (وبذلك تصبح الدرجة الكلیة لإلخت
 تم إعداد األنشطة الموسیقیة فى ضوء الخطوات السابقة وذلك عن طریق :   -
 تحدید أھداف األنشطة الموسیقیة المختارة  -
  تحدید األغانى واأللعاب الموسیقیة والقصص المستخدمة فى الدراسة  لتحقیق أھدافھا . -
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 ٦-٣الدراسة من جمیع بنات مؤسسة رعایة البنات الالتي تتراح أعمارھن من تم اختیار عینة  -٤
  ) بنت ٢٧سنوات وكان عددھم ( 

 ) ٣جدول ( 
 مجموعة الدرجات  عدد العناصر السلوكیات المرتبطة بحمایة الجسم م
 ٢ ٢ الحمایة من أخطار عدم النظافة ١
 ٢ ٢ الحمایة من خطراألدوات الحادة ٢
 ٢ ٢ خطر التحرشالحمایة من  ٣
 ٢ ٢ الحمایة من اإلختطاف ٤
 ٢ ٢ الحمایة من اخطار الحریق ٥

 التطبیق القبلي :
لتأكد من مستوى عینة الدراسة التى تبدأ منھا الدراسة ، تم تطبیق اإلختبار الوعى بحمایة الجسم    

الموسیقیة معھن وذلك ) قبل تنفیذ األنشطة ٥/٧/٢٠١٨المصور التطبیق القبلى یوم الثالثاء الموافق( 
للحصول على النتائج القبلیة التى تسھم فى المعالجات اإلحصائیة والمقارنة بنتائج التطبیق البعدى 

 إلختبار الوعى بحمایة الجسم المصور .
 التصمیم التجریبي 

یا تم استخدام التصمیم التجریبى ذو المجموعة الواحدة حیث تم تطبیق إختبار حمایة الجسم تطبیقا قبل
) بنت وبعدھا إجراء المعالجة التجریبیة ٢٧سنوات وبلغ عددھن(  ٦: ٣على جمیع البنات من سن 

 للبنات عینة الدراسة ومن ثم تطبیق إختبار حمایة الجسم المصور تطبیق بعدیا 
 التطبیق القبلى إلختبار الوعى بحمایة الجسد حیث تم التطبیق قبلیا على بنات المجموعة التجریبیة  -
 ٥/٧/٢٠١٨تطبیق األنشطة الموسیقیة على بنات المجموعة التجریبیة وذلك فى الفترة الزمنیة من  -
 ولمدة شھرین متواصلین وقد قامت الباحثة بالتطبیق بنفسھا . ٣/٩/٢٠١٨: 
 إعادة تطبیق إختبار الوعى بحمایة الجسم على بنات المجموعة التجریبیة  -

 نتائج البحث وتفسیرھا
الفروض ،  في ھذا الجزء ا ب ك من خالل ربطھ ة وتفسیرھا ، وذل سوف تعرض الباحثة نتائج الدراس

 واختبار صحة ھذه الفروض وتفسیر النتائج ، ویمكن توضیح ذلك فیما یلي: 
  تحلیل النتائج وتفسیرھا :

 في ضوء مشكلة الدراسة وفروضھا تم تحلیل البیانات كما یلى  :      
 اختبار صحة الفرض األول :
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 ینص الفرض األول على أنھ :     
د مستوي (     ً عن ة إحصائیا ي ‚) ٠٥" توجد فروق دال ث ف ة البح ات عین ین متوسطي درجات البن ب

ةالتطبیقین : القبلي والب ة من عدم النظاف ة الجسم (الحمای ق عدي لمقیاس الوعى بحمای ) لصالح التطبی
 البعدي ".

ث وللتحقق من صحة ھذا الفرض استخدمت ال      ة ؛ حی ار ( ت ) للمجموعات المرتبط ة اختب دارس
ي  ین : القبل ي التطبیق ة ف ة الدراس ات عین درجات البن اري ل راف المعی ط واالنح اب المتوس م حس ت
اظرة  ة ( ت ) المن ة ) ، وحساب قیم والبعدي إلختبار الوعى بحمایة الجسم ( الحمایة من عدم النظاف

ة  ( ت ) ، ویوضح جدول (  للفرق بین المتوسطین ، وتحدید مستوي الد اظر لقیم ة المن ذه  ٣الل ) ھ
 النتائج :

 ) ٣جدول (  
قیمة ( ت ) وداللة الفروق بین متوسطات درجات البنات عینة البحث في التطبیقین : القبلي 

 والبعدي لمقیاس الوعى بحمایة الجسم ( الحمایة من عدم النظافة )

عدد  التطبیق البعد
ف االنحرا المتوسط الطالب

 المعیاري
درجات 
 الحریة

قیمة 
 (ت)

مستوي 
 الداللة

الحمایة من 
 عدم النظافة

 ١‚٠٠ ٠‚٨١ ٢٧ قبلي
٠١ ١١‚٦٧ ٢٦‚ 

 ٠‚٨٠ ٣‚٥١ ٢٧ بعدي

 ) ما یلي :  ٣یتضح من جدول (         
ً عند مستوي داللة ( - ة ‚ ) ٠١وجود فرق دال إحصائیا ة الدراس ات عین ین متوسطي درجات البن ب

ة ) لصالح في التطبیقی ة من عدم النظاف ة الجسم ( الحمای وعى بحمای اس ال دي لمقی ن القبلي والبع
 التطبیق البعدي.

ارتفاع مستوي الوعى لدى البنات عینة الدراسة في التطبیق البعدي إلختبار الوعى بحمایة الجسم  -
ً إذا قورن بمستواھم في التطبیق القب ذا یشیر ( الحمایة من عدم النظافة ) ارتفاعا ملحوظا ي ، وھ ل

ة من عدم  إلي ارتفاع مستوي الوعى لدى البنات عینة الدراسة في الوعى بحمایة الجسم ( الحمای
 النظافة ) ، بعد ممارستھم األنشطة الموسیقیة .

 
ى        ائج أل ذه النت وتدل ھذه النتائج علي تحقق الفرض األول من فروض الدراسة ، ویمكن تفسیر ھ

یقی ة ، أن األنشطة الموس دم النظاف ن أخطار ع ة م دیھن للحمای وعى ل ة ال ى تنمی ات عل ة ساعدت البن
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) و( فاتن  ٢٠٠٨) و ( سوزى كیوربان ،٢٠٠٩وتتفق ھذه النتائج مع نتائج دراسات ( نیللى العطار ،
 )  ٢٠٠٦عبد اللطیف وإنشراح المشرفى ،

 اختبار صحة الفرض الثاني :    ینص الفرض الثاني على أنھ : 
ً عند مستوي ("      ي ‚) ٠٥توجد فروق دالة إحصائیا ة  ف ة الدراس ات عین بین متوسطي درجات البن

ة من خطر األدوات الحادة) لصالح  التطبیقین : القبلي والبعدي إلختبار الوعى بحمایة الجسم (الحمای
 التطبیق البعدي 

ار ( ت ) للمجموعا      ة اختب ي وللتحقق من صحة ھذا الفرض استخدمت الباحث ة ؛ القبل ت المرتبط
ة ( ت )  ة من خطر األدوات الحادة ) ، وحساب قیم والبعدي إلختبار الوعى بحمایة الجسم ( الحمای
دول  ح ج ة  ( ت ) ، ویوض اظر لقیم ة المن توي الدالل د مس طین ، وتحدی ین المتوس رق ب اظرة للف  المن

 ) ھذه النتائج : ٤( 
 )   ٤جدول ( 

متوسطات درجات البنات عینة البحث في التطبیقین : القبلي  قیمة ( ت ) وداللة الفروق بین
 والبعدي إلختبار الوعى بحمایة الجسم المصور ( الحمایة من خطر األدوات الحادة )

 

عدد  التطبیق البعد
االنحراف  المتوسط الطالب

 المعیاري
درجات 
 الحریة

 قیمة 
 ( ت)

مستوي 
 الداللة

الحمایة من خطر 
 األدوات الحادة

 ٠‚٩٨ ٠‚٧٤ ٢٧ قبلي
٠١ ١٤‚٠٧ ٢٦‚ 

 ٠‚٨٠ ٣‚٥٥ ٢٧ بعدي

 ) ما یلي : ٤یتضح من جدول (       
ً عند مستوي داللة ( - ة ‚ ) ٠١وجود فرق دال إحصائیا ة الدراس ات عین ین متوسطي درجات البن ب

ة من خطر األدوات  ور( الحمای ة الجسم المص في التطبیقین القبلي والبعدي إلختبار الوعى بحمای
 ادة ) لصالح التطبیق البعدي.الح

 ارتفاع مستوي البنات عینة الدراسة -
ة من خطر األدوات الحادة )   - ور (الحمای في التطبیق البعدي إلختبار الوعى بحمایة الجسم المص

اع مستوي وعى  ً إذا ما قورن بمستواھم في التطبیق القبلي ، وھذا یشیر إلي ارتف ارتفاعا ملحوظا
د البنات عینة الدراسة ف ة من خطر األدوات الحادة ) ، بع ي إختبار الوعى بحمایة الجسم (الحمای

 ممارستھم األنشطة الموسیقیة .
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ق        ى أن تطبی ك أل ع ذل ة ، ویرج اني من فروض الدراس ق الفرض الث وتدل ھذه النتائج علي تحق
ة من ع  األنشطة الموسیقیة ( العاب موسیقیة وأغانى ) أدت إلى تنمیة الوعى بالحمای خطر التعامل م

ك ، ارجوى إیب ن وم وى ی ة ( دمحم  ٢٠٠٩األدوات الحادة ، وذلك یتفق مع نتائج دراسات ( ھ ) ودراس
 )  ٢٠٠٦قاسم ، 

 ینص الفرض الثالث على :     التحقق من صحة الفرض الثالث : 
توي ( د مس ً عن ائیا ة إحص روق دال د ف ي‚) ٠٥" توج ة ف ة الدراس ات عین ات البن طي درج ین متوس  ب

ة من التحرش ) لصالح  ور ( الحمای ة الجسم المص وعى بحمای ار ال التطبیقین : القبلي والبعدي إلختب
 التطبیق البعدي 

م       وللتحقق من صحة ھذا الفرض استخدمت الباحثة اختبار ( ت ) للمجموعات المرتبطة ؛ حیث ت
ي  ة ف دي حساب المتوسط واالنحراف المعیاري لدرجات البنات عینة اللدراس ي والبع ین : القبل التطبیق

اظرة  ة  ( ت ) المن اب قیم رش ) ، وحس ن التح ة م ور ( الحمای م المص ة الجس وعى بحمای إلختبار ال
ة  ( ت ) ، ویوضح جدول (   اظر لقیم ة المن ذه  ٥للفرق بین المتوسطین ، وتحدید مستوي الدالل ) ھ

 النتائج:
 )  ٥جدول (  

ات درجات البنات عینة البحث في التطبیقین : القبلي قیمة ( ت ) وداللة الفروق بین متوسط
 ) الحمایة من التحرشوالبعدي لمقیاس الوعى بحمایة الجسم ( 

 

عدد  التطبیق البعد
االنحراف  المتوسط الطالب

 المعیاري
درجات 
 الحریة

 قیمة 
 ( ت)

مستوي 
 الداللة

الحمایة من 
 التحرش

 ٠‚٧٢ ٠‚٢٩ ٢٧ قبلي
٠١ ١٧‚٨٣ ٢٦‚ 

 ٠‚٥٧ ٣‚٧٧ ٢٧ بعدي

 ) ما یلي : ٥یتضح من جدول (       
ً عند مستوي داللة ( - ة ‚ ) ٠١وجود فرق دال إحصائیا ة الدراس ات عین ین متوسطي درجات البن ب

رش)  ن التح ة م ور  ( الحمای م المص ة الجس وعى بحمای ار ال دي إلختب ي والبع ین القبل ي التطبیق ف
 لصالح التطبیق البعدي.

ى البن - توي وع اع مس م ارتف ة الجس وعى بحمای ار ال دي إلختب ق البع ي التطبی ة ف ة الدراس ات عین
ذا  ً إذا ما قورن بمستواھم في التطبیق القبلي ، وھ المصور( الحمایة من التحرش) ارتفاعا ملحوظا
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ة من التحرش )  ة الجسم ( الحمای یشیر إلي ارتفاع مستوي البنات عینة الدراسة في الوعى بحمای
 طة الموسیقیة .، بعد ممارستھم األنش

ھ        ى أن ك إل ة ، ویمكن تفسیر ذل ث من فروض الدراس وتدل ھذه النتائج علي تحقق الفرض الثال
ص  ى ( القص ة ف یقیة المتمثل طة الموس ة لألنش ة الدراس ات عین ة البن ییقیة  -ممارس اب الموس  -االلع
 .األغنیة الخاصة بالحمایة من التحرش ) عمل على رفع مستوى الوعى لدیھن 

 )  ٢٠١١) ( سعدیة الشربیني ، ٢٠١٦وقد اتفقت نتائج ھذا الفرض مع دراسة (سوزان عبد المالك ،
 ینص الفرض الرابع علي :     التحقق من صحة الفرض الرابع  :

توي ( د مس ً عن ائیا ة إحص روق دال د ف ي ‚) ٠٥" توج ة ف ة الدراس ات عین ات البن طي درج ین متوس ب
ة من االختطاف ) لصالح التطبیقین : القبلي والبعدي إل ور( الحمای ختبار الوعى بحمایة الجسم المص

 التطبیق البعدي ".   
م       وللتحقق من صحة ھذا الفرض استخدمت الباحثة اختبار ( ت ) للمجموعات المرتبطة ؛ حیث ت

ي والبع ین : القبل ي التطبیق ة ف ة الدراس دي حساب المتوسط واالنحراف المعیاري لدرجات البنات عین
ین  رق ب اظرة للف ة ( ت ) المن لمقیاس الوعى بحمایة الجسم ( الحمایة من االختطاف ) ، وحساب قیم

 ) ھذه النتائج: ٦المتوسطین ، وتحدید مستوي الداللة المناظر لقیمة  ( ت ) ، ویوضح جدول ( 
 )  ٦جدول (  

تطبیقین : القبلي قیمة ( ت ) وداللة الفروق بین متوسطات درجات البنات عینة البحث في ال
 ) الحمایة من االختطافوالبعدي لمقیاس الوعى بحمایة الجسم ( 

عدد  التطبیق البعد
االنحراف  المتوسط الطالب

 المعیاري
درجات 
 الحریة

 قیمة 
 ( ت)

مستوي 
 الداللة

الحمایة من 
 االختطاف

 ٠‚٩٦ ٠‚٨١ ٢٧ قبلي
٠١ ١٤‚٢٥ ٢٦‚ 

 ٣‚٧٤ ٣‚٥١ ٢٧ بعدي

 ) ما یلي :  ٦ول (  یتضح من جد      
ً عند مستوي داللة ( - ة ‚ ) ٠١وجود فرق دال إحصائیا ة الدراس ات عین ین متوسطي درجات البن ب

ة من االختطاف )  ور ( الحمای ة الجسم المص وعى بحمای ار ال في التطبیقین القبلي والبعدي إلختب
 لصالح التطبیق البعدى.

ق ال - ي التطبی ور ارتفاع مستوي البنات عینة الدراسة ف ة الجسم المص وعى بحمای ار ال دي إلختب بع
ذا یشیر  ً إذا ما قورن بمستواھم في التطبیق القبلي ، وھ (الحمایة من االختطاف ) ارتفاعا ملحوظا
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ة من االختطاف ) ،  ة الجسم ( الحمای وعى بحمای ي ال ة ف ة الدراس إلي ارتفاع مستوي البنات عین
 بعد ممارستھم األنشطة الموسیقیة .

ى أن وتد       ك ال ة ، ویمكن تفسیر ذل ع من فروض الدراس ق الفرض الراب ي تحق ل ھذه النتائج عل
ة من خطر االختطاف عمل  ة بالحمای ة الموسیقیة الخاص سماع البنات لبعض القصص وأداھن للعب
الى  راب وبالت ع األغ ر التعامل م ن خط ھن م ى أنفس رص عل رورة الح ات بض ى البن ادة وع على زی

 اف .الحمایة من اإلختط
 ینص الفرض الخامس على :  -   

توي ( د مس ً عن ائیا ة إحص روق دال د ف ي ‚) ٠٥" توج ة ف ة الدراس ات عین ات البن طي درج ین متوس ب
ق ) لصالح  ة من الحری ور ( الحمای ة الجسم المص وعى بحمای ار ال دي إلختب ي والبع ین : القبل التطبیق

 التطبیق البعدي "
م وللتحقق من صحة ھذا الفرض استخ      دمت الباحثة اختبار ( ت ) للمجموعات المرتبطة ؛ حیث ت

دي  ي والبع ین : القبل ي التطبیق ة ف ة الدراس حساب المتوسط واالنحراف المعیاري لدرجات البنات عین
ین  رق ب اظرة للف ة ( ت ) المن اب قیم ق ) ، وحس ن الحری ة م م ( الحمای ة الجس وعى بحمای اس ال لمقی

 ) ھذه النتائج: ٧اللة المناظر لقیمة  ( ت ) ، ویوضح جدول (  المتوسطین ، وتحدید مستوي الد
 )  ٧جدول (  

قیمة ( ت ) وداللة الفروق بین متوسطات درجات البنات عینة البحث في التطبیقین : القبلي 
 والبعدي لمقیاس الوعى بحمایة الجسم ( الحمایة من الحریق )

 ) ما یلي :  ٧یتضح من جدول (        
ً عند مستوي داللة ( - ة ‚ ) ٠١وجود فرق دال إحصائیا ة الدراس ات عین ین متوسطي درجات البن ب

ق في التطبیقین القبلي  ق) لصالح التطبی والبعدي لمقیاس الوعى بحمایة الجسم (الحمایة من الحری
 البعدي.

ور  - ة الجسم المص وعى بحمای ار ال دي إلختب ق البع ي التطبی ارتفاع مستوي البنات عینة الدراسة ف
ي  ً إذا ما قورن بمستواھم في التطبیق القبلي ، وھذا یشیر إل (الحمایة من الحریق) ارتفاعا ملحوظا

عدد  التطبیق البعد
االنحراف  المتوسط الطالب

 عیاريالم
درجات 
 الحریة

 قیمة 
 ( ت)

مستوي 
 الداللة

الحمایة من 
 الحریق

 ٠‚٩٦ ٠‚٦٦ ٢٧ قبلي
٠١ ١٤‚٤٣ ٢٦‚ 

 ٠‚٥٩ ٣‚٧٤ ٢٧ بعدي
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د ارتف ق ) ، بع ن الحری ة م م ( الحمای ة الجس وعى بحمای ي ال ة ف ة الدراس ات عین توي البن اع مس
 ممارستھم األنشطة الموسیقیة .

ائج        ذه النت ة ، ویمكن تفسیر ھ وتدل ھذه النتائج علي تحقق الفرض الخامس من فروض الدراس
ة الخاص ة وأداھن لألغنی ماعھن للقص ى إلى أن أداء البنات اللعبة و س ق أدى إل ة من الحری ة بالحمای

 زیادة وعى البنات بأخطار الحریق وضرورة الحفاظ على أجسامھن من خطر الحریق
) ودراسة ( نیللى العطار ٢٠١٦وتتفق نتائج ھذا الفرض مع نتائج دراسة (سوزان عبد المالك ،      

،٢٠٠٩( 
 سم لدى بنات مؤسسة الرعایة:قیاس فعالیة بعض األنشطة الموسیقیة في تنمیة الوعى بحمایة الج

لقیاس فعالیة األنشطة الموسیقیة في تنمیة الوعى بحمایة الجسم لدى بنات مؤسسة الرعایة ، تم   
 ) یوضح ذلك : ٨حساب قیمة (ت) ، ومربع ایتا ، وحجم التأثیر ، وجدول ( 

 ) ٨جدول ( 
 ت مؤسسة الرعایةحجم تأثیر البرنامج المقترح في تنمیة الوعى بحمایة الجسم لدى بنا

 حجم التأثیر  مربع ایتا قیمة (ت) األبعاد
 مرتفع ‚٨٤ ١١‚٦٧ الحمایة من عدم النظافة

 مرتفع ‚٨٨ ١٤‚٠٧ الحمایة من خطر األدوات الحادة
 مرتفع ‚٩٢ ١٧‚٨٣ الحمایة من التحرش
 مرتفع ‚٨٩ ١٤‚٢٥ الحمایة من االختطاف
 مرتفع ‚٨٩ ١٤‚٤٣ الحمایة من الحریق

 ) ما یلي :  ٨ح من جدول (   یتض  
أن مربع آیتا لكل بعد من أبعاد الوعى بحمایة الجسم لدى بنات مؤسسة الرعایة علي حدة          

) ، وھذا یشیر إلي أن حجم تأثیر األنشطة الموسیقیة في تنمیة ٠‚٩٦) ، (٠‚٩٤تراوح ما بین : (
ً ؛  " أنھ إذا كانت  Kiessحیث یبین " كیس الوعى بحمایة الجسم لدى بنات مؤسسة الرعایة مرتفعا

، مما یدل علي حجم تأثیر مرتفع ( ‚ ٨٤فإنھ یقابل حجم التأثیر = ‚) ١٥قیمة مربع إیتا یساوى (
) وھذا یشیر إلي أن األنشطة الموسیقیة فعالة في تنمیة الوعى  ٢٤٨، ٢٠٠٠صالح أحمد مراد ،

 د الوعى بحمایة الجسم .بحمایة الجسم لدى بنات مؤسسة الرعایة في جمیع أبعا
وبذلك تكون الدارسة  قد أجابت عن السؤال الرئیسى من للدراسة  والذي ینص علي :   " ما      

 فعالیة بعض األنشطة الموسیقیة لتنمیة الوعى بحمایة الجسم لدى بنات مؤسسة الرعایة ؟ "
 توصیات الدراسة 

 :فى ضوء نتائج الدراسة تم تقدیم التوصیات التالیة  
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 اإلھتمام بمؤسسات الرعایة بشكل عام وخاصة بنات مرحلة ماقبل المدرسة . -١
عمل ورش عمل لتدریب العاملین بمؤسسات الرعایة على كیفیة تأھیل األطفال للتعامل مع البیئة  -٢

 المحیطة بھم .
 تضمین األنشطة الموسیقیة المختلفة ضمن برامج إعداد األطفال بمؤسسات الرعایة . -٣
ضرورة وجود معلمة تربیة موسیقیة متخصصة فى مؤسسات الرعایة وخاصة فى المراحل  -٤

 سنوات  ٦: ٣العمریة الصغیرة من 
 مقترحات الدراسة  

 تقترح الباحثة إجراء البحوث والدراسات التالیة : 
 إعداد برامج تدریبیة للمعلمات بمؤسسات الرعایة باستخدام األنشطة الموسیقیة . -١
 نشطة الموسیقة للحد من االصابات المدرسیة .دور األ -٢
 دور األنشطة الموسیقیة فى تعلیم األطفال فن التعامل مع األخرین .  -٣
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 عالمراجـــــــ
 : العربیةالمراجع أوال: 

) : العزف الثنائى المؤسس على عادات العقل والفھم الموسیقى ٢٠١١آمال حسین خلیل ( .١
مجلة دراسات فى ف القصة الحركیة عند الطالب المعلمین للتربیة الموسیقیة " الرتجال مواق

، الجمعیة المصریة للمناھج وطرق التدریس ، القاھرة ، كلیة التربیة ،  المناھج وطرق التدریس
 ، مارس  .١٦٨جامعة عین شمس ، العدد

،  وریاض االطفالالخبرات الموسیقیة فى دور الحضانة ): ١٩٨٥آمال صادق ،امیمة أمین (  .٢
 القاھرة ، مكتبة االنجلو المصریة .

،  األنشطة الموسیقیة بین النظریة والتطبیق) : ٢٠٠١أمیرة فرج وسوزان عبد هللا ومنال دمحم ( .٣
 القاھرة ، مطبعة الخط الذھبى .

، القاھرة دار  علم نفس الطفولة وتربیة األمن لطفل الروضة) :  ٢٠١١أكرم حمودة الجندى ( .٤
 . الكتب 

) : األنشطة الموسیقیة بین النظریة ٢٠٠١أمیرة سید فرج ، سوزان عبد هللا ، منال دمحم على ( .٥
 والتطبیق ، القاھرة ، مطبعة الخط الذھبى .

) : دراسة مقارنة فى سمات الشخصیة لألیتام الذین تراعاھم أسرھم ٢٠٠٧أمل صالح الدحیات ( .٦
 ، رسالة ماجستیر غیر منشورة ، جامعة مؤتة . 

) فعالیة وحدة مقترحة لألنشطة المتكاملة الكساب أطفال الروضة بعض  ٢٠٠٥حنان دمحم خلیفة ( .٧
 العادات واالتجاھات االیجابیة ، رسالة ماجستیر غیر منشورة ، كلیة التربیة جامعة عین شمس .

:  " التربیة الموسیقیة الشاملة بین ریاض األطفال والتعلیم  )٢٠٠٦خیري إبراھیم الملط ( .٨
 ، االسكندریة مؤسسة حورس الدولیة اللنشر والتوزیع .البتدائي " ا

مجلة ام ) : تقییم الرعایة المؤسسة لنزالء دور مؤسسات التربیة اإلجتماعیة ، ٢٠١٣راشد الباز ( .٩
 ، للعلوم التربویة واإلجتماعیة واإلنسانیة ، جامعة أم القرى ، السعودیة   القرى

المھارات األساسیة فى التربیة الموسیقیة لمعلمة وطفل ): ٢٠١٣سعاد عبد العزیز نجلة ( .١٠
 ، القاھرة  ، دار طیبة للطباعة .     الروضة

، القاھرة   االبتكار فى االرتجال الموسیقى والقصة الحركیة) : ٢٠٠٨سعاد عبد العزیز نجلھ ( .١١
 ، دار الكتب المصریة .

األغانى لتنمیة الوعى الدینى  ) : فعالیة برنامج مقترح بإستخدام بعض٢٠٠٧سلوى حسن زید ( .١٢
لدى تالمیذ المرحلة األولى من التعلیم األساسي  ، رسالة ماجستیر غیر منشورة ، كلیة التربیة 

 النوعیة ، جامعة المنصورة 
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) : فعالیة استخدام بعض األنشطة المقترحة فى تنمیة ٢٠١٦سوزان عبد المالك واصف  ( .١٣
ة الذاتى لدى عینة من أطفال الروضة المقیمین بالمناطق بعض المھارات الحیاتیة المرتبطة بحمای

 العشوائیة ، مجلة كلیة التربیة ، جامعة المنصورة    
) : فاعلیة برنامج فى األنشطة الموسیقیة لتنمیة بعض ٢٠١٢شیرین عراقى ، دعاء عراقى ( .١٤

راسات العلیا المھارات اللغویة لدى طفل الروضة بدولة اإلمارات العربیة المتحدة ، كلیة الد
 .  ١٦٦:  ١٣٠، أكتوبر ،   ٤، العدد  ٢٠لتربیة ، جامعة القاھرة مجلد 

" األسالیب اإلحصائیة في العلوم النفسیة والتربویة  ) :٢٠٠٠صالح أحمد مراد ( .١٥
 " ، القاھرة ، األنجلو المصریة .واالجتماعیة

مفاھیم والسلوكیات ) : فاعلیة أنشطة إثرائیة مقترحة فى تنمیة بعض ال٢٠٠٢عاطف عدلى( .١٦
، كلیة ریاض األطفال ،  المؤتمر العلمى الثانىالصحیة لدى طفل الروضة ، بحث منشور ، 

 ١٩٥: ١٤٧جامعة القاھرة ، ص 
 ، السعودیة ، مكتبة العبیكان .  اطفال بال أسر) : ٢٠١١عبد هللا السدحان ( .١٧
رح لتعلیم بعض المھارات ) : برنامج مقت٢٠٠٦فاتن عبد اللطیف ، انشراح إبراھیم المشرفى ( .١٨

الحیاتیة وتأثیره مفھوم الطفل لذاتھ ، رسالة ماجستیر غیر منشوره ، كلیة التربیة ، جامعة عین 
 شمس . 

) : ما ھى المھارات التى تعتبر مھارات حیاتیة  متاحة عبر موقع ٢٠٠٨منظمة الیونیسیف ( .١٩
www.unicev.org   

شوائیات وتأثیرھا على أطفالنا ، قاعة المؤتمرات ) : الع٢٠١٠ندوة المجلس األعلى للثقافة ( .٢٠
  ٢٤/٦/٢٠١٠بالمجلس األعلى للثقافة ، دار األوبرا الخمیس ، 

،   المھارات الموسیقیة فى التربیة الحدیثة) : ٢٠١٢نیللى دمحم العطار وشریف إبراھیم خمیس ( .٢١
 ، اإلسكندریة ، مؤسسة حورس الدولیة .

ثر األنشطة الموسیقیة فى تنمیة بعض بعض القدرات العقلیة ) : أ٢٠٠٠ھالة فاروق سید أحمد ( .٢٢
لطفل القریة المصرى بالمرحلة األولى من التعلیم األساسي ، رسالة ماجستیر غیر منشورة ، 

 كلیة التربیة الموسیقیة ، جامعة حلوان .
ین ): أثر استخدام الغناء كأحد األنشطة الموسیقیة فى تحس ٢٠٠٢ھانى شحتة إبراھیم إلسید( .٢٣

التخاطب عند األطفال ذوى التأخر اللغوى ، رسالة ماجستیر غیر منشورة ، كلیة التربیة 
 الموسیقیة ، جامعة حلوان .

القاھرة : المطابع األمیریة ، طبعة خاصة بوزارة   المعجم الوجیزوزارة التربیة والتعلیم :  .٢٤
 ١٩٩٦التربیة والتعلیم ، 



 

 / ھالة سعید عبد ا د ذ
 
 
 

 
 

 ٢٠١٩العدد الثانى                             مجلة كلیة التربیة / جامعة المنوفیة                            
 

٢٦٠ 
 د/ سلوى حسن ابراھیم حسن زید                                                                  

، جامعة القدس المفتوحة ،  فى تربیة الطفل االتجاھات الحدیثة) : ٢٠٠٨یوسف قطامى ( .٢٥
 الشركة العربیة المتحدة للتسویق والتوریدات . 
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