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 امللخص

التعرؼ عمى فاعمية استراتيجية مقترحة قائمة عمى األنشطة الموسيقية لي إ ىدفت الدراسة
أف ، وتوصمت الدراسة إلى طفؿ رياض األطفاؿ  لتنمية بعض ميارات التعمـ مف أجؿ ريادة األعماؿ لدى

مية ميارات األطفاؿ الريادية كميارات )الحداثة في االستراتيجية المقترحة كاف ليا دور كبير في تن
اإلىتماـ وأوصت الدراسة بضرورة األفكار ، والتخطيط ، والمبادرة واالستقاللية ، واإلصرار والمثابرة( ، 

قترحت إعداد  بتنفيذ األنشطة الموسيقية بالشكؿ الصحيح والفعاؿ لألىميتيا في تنمية تمؾ الميارات وا 
ممي ومعممات الروضات في مجاؿ التعمـ مف أجؿ ريادة األعماؿ كأحد اإلتجاىات برامج تدريبية لمع

 األساسية الحديثة لتطوير التعميـ ولرفع كفاءتيـ الريادية .
 

Abstract 
The study aimed to identify effectiveness of a proposed strategy based 

on musical activities to develop some skills for entrepreneurship learning in 

kindergarten. The study concluded that proposed strategy has played a 

major role in the development of children's entrepreneurship skills such as 

(modernity in ideas, planning, initiative and independence , And insistence 

and perseverance), and recommended the study the need to care for the 

implementation of musical activities in a proper and effective way to 

develop these skills and suggested the preparation of training programs for 

teachers  of music education and teachers of kindergartens in the field of 

learning for entrepreneurship . 
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 مكدمة البحح :

إف االىتماـ بالطفولة مف أىـ السمات التي تسعي إلييا كافة الدوؿ، فالطفؿ ىو البنية األساسية 
قـو بناء التي تقـو عمييا المجتمعات، وأطفاؿ اليـو ىـ شباب وآباء وأميات الغد الذيف عمى أكتافيـ ي

، لذلؾ اتجيت معظـ الدراسات الحديثة إلى اتخاذ النشاط الموسيقي  المجتمع وبيـ يزدىر ويعمو شأنو
كأساس لتعميـ الطفؿ وتنميتو الشاممة المتكاممة في جميع الجوانب حيث تعتبر الموسيقي عامة 

عي لمطفؿ في جميع واألغنية خاصة وسيمة ممتازة لتحقيؽ النمو الحسي والعاطفي والعقمي واالجتما
المراحؿ التعميمية المختمفة. فيي أحد الوسائؿ اليامة التي يستطيع بيا الطفؿ التعبير عف انفعاالتو في 
لحظة ما، وىي أقرب الفنوف إليو ويستجيب ليا منذ نعومة أظافره ويمكف عف طريقيا تنمية قدراتو 

 .والوطني وغيرىا االجتماعي والديني الثقافيووعيو ألشياء كثيرة مثؿ الوعي 
وأف سعي شعوب العالـ في امتالؾ مقومات التنمية المستدامة يؤكد عمى عظـ دور ريادة 

يمقى التعميـ لمريادة اىتمامًا كبيرًا في الدوؿ األوربية األعماؿ في كافة مجاالت ونشاطات التنمية حيث 
ظرًا إلرتباطو بالجوانب السياسية والصيف وماليزيا وكينيا ونيجيريا والواليات المتحدة األمريكية ، ن

واالقتصادية واالجتماعية ، لذا تبذؿ تمؾ الدوؿ الجيود ، وتشجع اجراء األبحاث العممية فيو لتدعيمو 
 وتطبيقو وتحقيؽ أىدافو .

 (Bakar, R., Islam, M.A&Lee, J., 2015) 
عصر رواد فة و يفرض عمى بالدنا أف تتأىؿ لمدخوؿ في مجتمع المعر وبما أف األمر الواقع 

األعماؿ والتعميـ مف أجؿ التنمية المستدامة واىتماـ المؤسسات التعميمية المجتمع ككؿ بنشر ثقافة 
فيذا يحتـ ضرورة تمقي الطفؿ التعميـ لمريادة المنظـ مف سف رياض األطفاؿ ، ووجب  ريادة األعماؿ

ووضعيا في صورة محببة إليو ولف عمينا أف نحاوؿ تبسيط المعارؼ والمفاىيـ الخاصة بريادة األعماؿ 
نجد أمتع مف الموسيقى لجذب الطفؿ لتعمـ الريادة لتنمية مياراتيا لما ليا مف أىمية في تعميـ المواد 
الثقافية والتعميمية لو في مرحمة رياض األطفاؿ لضماف مستقبؿ أفضؿ لو ولتطوير النظـ لتصبح ريادة 

 األعماؿ ثقافة فردية ومؤسسية ومجتمعية .
 (3122)ىدى محمد عبد الواحد ،  

 مع يتناسب بماكما يجب أف تتـ عممية اإلعداد والتنمية المينية لمعممات رياض األطفاؿ 

 التربية نوعية في تؤثر العالـ بمداف مف بمد أي في المعمميف إعداد برامج إف ، حيث المعاصرة االتجاىات

مينة  في انخراطيـ قبؿ ليـ تعد التي البرامج عمى ركبي حد إلى المعمميف كفاءة تعتمد البمد حيث ذلؾ في
 فعالة .  تكوف التربية فإف جيدة البرامج كانت فإذا التعميـ،

 (:311) صالح الناقة ، إيياب أبو ورد ،
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فاإلعداد الجيد لمعممات رياض األطفاؿ عمى ميارات الريادة يؤىميـ فيما بعد أثناء عممية 
سيقية التي تناسب نمو ميارات التعمـ لمريادة لطفؿ الروضة التخطيط أف تتضمف األنشطة المو 

مجموعة مف أغاني األطفاؿ التي تشمؿ الميارات التعمـ الريادية التي تساعدىـ عمى تحقيؽ قدر كبير 
مف االستقالؿ الذاتي واالعتماد عمى النفس ، والنمو والتعمـ واالستمتاع بأوقات الفراغ ، واكتساب الثقة 

مشاركة اآلخريف في االعماؿ المختمفة ، والتفاعؿ مع الرفاؽ والشعور بالسعادة مف خالؿ في الذات ، و 
 العمؿ المشترؾ ، واالبتكار واالبداع .

 . ( 3122،نيممي محمد العطار)  
نطالقًا مف أف االتجاه نحو الريادية بعدًا ميمًا في تكويف الطفؿ ، إذ إف االتجاه في حد ذاتو و   ا 

ـ (،  3123زود بيا الطفؿ ، وتعتبر مف أىـ محركات سموكو " ) السيد شيدة ، عممية ضرورية ليت
فيجب أف تتوجو المؤسسات التعميمية بشكؿ عاـ  و في مرحمة رياض األطفاؿ تحديدًا نحو االىتماـ 
إلعداد وتبني العناصر البشرية المتميزة الذيف يمثموف نواة لرواد أعماؿ المستقبؿ القادريف عمى انشاء 

مشروعات الريادية فيما بعد مف خالؿ تنمية سمات رائد األعماؿ بالتركيز عمى عدد مف الخصائص ال
الشخصية والسموكية باعتبارىا عامؿ حاكـ في تقديـ المبادرات الريادية ، وتوفير متطمبات ومقومات 

لموسيقية وممارسة التفكير االبتكاري والسموؾ التطويري لدى تالميذىا ، واالستفادة مف تأثير التربية ا
بالموسيقي وتزوده بقدر مف  طفؿ رياض األطفاؿإيقاظ اىتماـ أنشطتيا المتنوعة التي تيدؼ إلى 

بجانب الثقافة الموسيقية عف ريادة األعماؿ وميارات رائد األعماؿ وسماتو المعارؼ و المعمومات 
عة وتفيـ ما يمارسو أو يستمع القراءة والكتابة الموسيقية في أبسط صورىا بما يجعمو أقدر عمى متابو 

الي أعماؿ موسيقية آلية أو غنائية ، كما انيا تسيـ في النمو الوجداني االنفعالي وتكويف الشخصية 
االجتماعية اإليجابية مف خالؿ مشاركة التمميذ في األعماؿ الموسيقية الجماعية أداء حركيًا أو غنائيًا 

كساب  اتجاىات ايجابية سوية نحو االرتقاء بالذات بما يمده  طفؿالأو عزفًا عمى اآلالت الموسيقية وا 
  والتي تعد مف سمات الريادة .بالثقة بالنفس والتخمص مف السمبيات كالخجؿ واالنطواء 

 (3122،صالح خطاب )  
 اإلحساس باملشهلة :

 : نبع االحساس بمشكمة البحث مف خالؿ ما يمى  
أف ىناؾ ضعفًا واضحًا في الميارات الريادية لدى  الحظت الباحثة مف خالؿ حديثيا مع األطفاؿ -

الكثيريف منيـ ، وقد كاف ذلؾ مف خالؿ بعض الزيارات الميدانية التي قامت بيا الباحثة لبعض 
المدارس التي بيا مرحمة رياض األطفاؿ ، وكذلؾ مف خالؿ عمميا كعضو ضمف لجاف دعـ العممية 

 بمدرسة الزىراء التجريبية لمغات بمحافظة بورسعيد . التعميمية بمجمس أمناء األباء والمعمميف 
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ومف خالؿ الزيارات الميدانية لمدارس رياض األطفاؿ بمحافظة بورسعيد ، ومالحظة كيفية تنفيذ  -
النشاط الموسيقي مف قبؿ معممات رياض األطفاؿ ، تبيف القصور الشديد في تنفيذ األنشطة 

ىداؼ المطموبة بالرغـ مف أىمية التربية الموسيقية في الموسيقية باألساليب المناسبة لتحقيؽ األ
ىذه المرحمة اليامة في بناء شخصية الطفؿ ، وذلؾ بسبب وجود فكرة عند معممات رياض األطفاؿ 
واآلباء أيضا بأف األنشطة الموسيقية ىي أنشطة ترفييية فقط وال عالقة ليا بتنمية الميارات 

التعميـ مف أجؿ ريادة األعماؿ ، وليس لدى معممات رياض  المختمفة الالزمة لمطفؿ خاصة ميارات
 األطفاؿ المعرفة الكافية حوؿ ىذه الميارات وأىمية تنميتيا لدى طفؿ الروضة .

كما ظير بشكؿ ممحوظ التعمـ مف أجؿ ريادة األعماؿ في القرف الحادي والعشريف لتعميـ األطفاؿ  -
كافة المستويات ، ومف خالؿ ربطيا بالميارات  مف خالؿ دمجيا بالبرامج التربوية اليادفة عمى

الحياتية ألنو يساعد المتعمـ عمى تطوير قدراتو الذىنية والعقمية لمتحوؿ الي ابتكار األفكار 
وتطبيقيا في صورة حدث ريادي ، والتطوير النشط الذاتي وتدعيـ الشخصية ، والمواطنة ، كما أنو 

رات مما يستوجب االىتماـ بتنمية ىذه الميارات مف خالؿ يرتبط بطرؽ التعميـ لمحياة وتوظيؼ القد
المؤسسات واألنظمة التعميمية وربطيا بأىداؼ المناىج الدراسية في البرامج االكاديمية لما ليا مف 
دعـ في جودة التعميـ واألداء واالنتاجية المدرسية ، وتحقيؽ أىداؼ ومخرجات التعميـ ذات 

 المواصفات الريادية . 
أمثاؿ  االىتماـ المتزايد بالتعمـ مف أجؿ ريادة األعماؿ نادى العديد مف الباحثيف وفي ضوء

  ;Hietanen, Lenita(3127، ولينتا ، وىاكيكي )( 3125مصطفى محمود أبو بكر ) 

Ruismäki, Heikki (2016)   التوجو نحو عمؿ خريطة لمتعميـ لمريادة في جميع المراحؿ التعميمية
الكافية بماىية ريادة األعماؿ وكيفية توظيفيا وتنفيذىا باألساليب المختمفة لمتعميـ  ، إلى جانب المعرفة

مف أجؿ ريادة األعماؿ التي تناسب المتعمميف . ومف ىنا كاف التفكير في ىذه الدراسة التي تركز عمى 
تنميتيا لدى تنمية ميارات التعميـ مف أجؿ ريادة األعماؿ ومدى فاعمية وتأثير األنشطة الموسيقية في 

 طفؿ رياض األطفاؿ .
وبالرغـ مف ظيور الكثير مف المؤسسات التي اىتمت بريادة االعماؿ في مصر غير أنيا ال يزاؿ 
مفيوميا في األطوار األولى ، أي أنيا لـ تدرج مثاًل في المناىج التعميمية في المراحؿ التعميمية 

بعض الجامعات كمقرر ثقافي ، حيث أف التعميـ المتوسطة والثانوية وكذلؾ الجامعية ربما باستثناء 
لقاء الضوء عمى أىميتو في  والتدريب يعتبراف مف العوامؿ الميمة في توسيع مفيـو ريادة األعماؿ وا 

 تنمية المجتمع وتطور االقتصاد المجتمعي .
 ( 3125( ،  األلسكو )المنظمة العربية لمتربية والثقافة والعمـو ) 
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 مشهلة البحح 

وجود قصور في بعض الميارات الريادية لدى أطفاؿ الروضة برغـ  "مشكمة البحث في  تحددت
االىتماـ الواضح بالتعميـ الريادي وتنمية مياراتو لدى المتعمميف عمى المستوى العالمي ، إال إنو لـ مف 

ساليب يستخدـ كمدخؿ لمتجديد المستمر واالبداع ، والتطوير الحقيقي في التدريس وكأحدث مداخؿ وأ
ستفادة سواء تحصيميًا أو التعميـ لتجويد األطر التعميمية  ومساعدة المتعمميف عمى تحقيؽ أكبر ا

 ، مما دفع الباحثة إلى صياغة مشكمة البحث في السؤاؿ الرئيس التالي : " ميارياً 
أجؿ  كيؼ يمكف بناء استراتيجية مقترحة قائمة عمى األنشطة الموسيقية لتنمية ميارات التعمـ  مف

 ريادة األعماؿ لدى طفؿ رياض األطفاؿ ؟
 ولإلجابة عمى ىذا السؤاؿ يجب اإلجابة عمى االسئمة التالية :

 ما ميارات التعمـ مف أجؿ ريادة األعماؿ المناسبة لطفؿ رياض األطفاؿ ؟ 

  ما األنشطة الموسيقية المناسبة لتنمية ميارات التعمـ مف أجؿ ريادة األعماؿ لدى طفؿ  رياض
 طفاؿ ؟األ

  كيؼ يمكف بناء استراتيجية مقترحة قائمة عمى االنشطة الموسيقية لتنمية ميارات التعمـ مف أجؿ
 ريادة األعماؿ لدي طفؿ رياض األطفاؿ ؟

  ما فاعمية استراتيجية مقترحة قائمة عمى األنشطة الموسيقية لتنمية ميارات التعمـ  مف أجؿ ريادة
 األعماؿ لدى طفؿ رياض األطفاؿ ؟

 داف البحح :أٍ

 :لي إ ييدؼ البحث    
  .لدى طفؿ  رياض األطفاؿالالـز تنميتيا  التعمـ مف أجؿ ريادة األعماؿتحديد ميارات   -

اإلستراتيجية التدريسية المقترحة قائمة عمى األنشطة الموسيقية لتنمية بعض ميارات التعمـ بناء   -
 .مف أجؿ ريادة األعماؿ لدى طفؿ  رياض األطفاؿ

عمى مدى فاعمية اإلستراتيجية التدريسية المقترحة قائمة عمى األنشطة الموسيقية لتنمية  التعرؼ  -
 .بعض ميارات التعمـ مف أجؿ ريادة األعماؿ لدى طفؿ  رياض األطفاؿ

 قد يفيد ىذا البحث في :   أٍنية البحح :
 األىمية األكاديمية :  -
 عمـ مف أجؿ ريادة األعماؿ .تطوير مناىج التربية الموسيقية لتتواكب مع مفيـو الت 
  ، تقديـ وصفًا شاماًل وتنظيرًا وافيًا عف التعميـ الريادي مف حيث ) مفيومو ، نشأتو ، أسس تحقيقو

طرؽ تعممو ، ميارات الريادة ( مف أجؿ تعريؼ المعمميف والموجيييف والتربوييف بو واالستفادة في 
 عمؿ دراسات مستقبمية أخري . 
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 ساليب المتنوعة لألنشطة الموسيقية وتفعيؿ التعمـ مف أجؿ ريادة األعماؿ التوصؿ إلى بعض األ
 لتنمية الميارات المختمفة لدى طفؿ  رياض األطفاؿ .

 األىمية التطبيقية :  -
  جذب انتباه المؤسسات البحثية والتربوية لمبحث وتطوير مداخؿ واتجاىات جديدة في تعميـ التربية

 الموسيقية .

 مسئوليف في المجاؿ التربوي نحو مفيـو التعمـ مف أجؿ ريادة األعماؿ .توجيو المجتمع وال 

  تبصير معممات رياض األطفاؿ بميارات التعمـ مف أجؿ ريادة األعماؿ وتحقيؽ الريادية لمسعي إلى
 اكسابيـ الميارات والقدرات الريادية لألطفاؿ .

 جو في مناىج التربية الموسيقية إفادة التربوييف لعمؿ برامج خاصة بالتعميـ الريادي وكذلؾ دم
 وتدريب المعمميف عميو .

  مساعدة المتعمميف عمى تحقيؽ أكبر إستفادة سواء تحصميًا أو مياريًا مف استخداـ مداخؿ
 واتجاىات جدية في التعميـ بشكؿ عاـ والريادة بشكؿ خاص .

 إقتصر البحث الحالي عمى الحدود اآلتية : : حدود البحح 
  ضـ مجتمع البحث المستوى الثاني الحدود البشرية : (kg2)   ، بمدارس محافظة بورسعيد

بمدرسة أشتـو الجميؿ  (Kg2) ( طفؿ مف المستوى الثاني 47واقتصرت عينة البحث عمى )
( سنوات ، لضماف قدرتيـ عمى 7-6بمحافظة بورسعيد ، والتي تتراوح أعمارىـ ما بيف )

راتيجية المقترحة عف أطفاؿ المستوى االوؿ الذيف لـ االستجابة والتجاوب بصورة أفضؿ مع االست
 يكتسبوا بعد التكيؼ التاـ بالروضة .

  الحدود المكانية : المستوى الثاني (Kg2) . بمدرسة أشتـو الجميؿ بمحافظة بورسعيد 

  ـ .3129/ 3128الحدود الزمانية : تـ تطبيؽ البحث في الفصؿ الدراسي األوؿ لمعاـ الدراسي 

 وضوعية : اقتصر البحث عمى بعض الميارات الريادية المناسبة لطفؿ رياض األطفاؿ الحدود الم
وىي : )الحداثة والجدة في األفكار ، والتخطيط ، والمبادرة واالستقاللية ، واإلصرار والمثابرة( ، 

ستخداـ بعض األنشطة الموسيقية  -األلعاب الموسيقية-المدرسية )عزؼ وغناء األناشيد: مثؿ وا 
أنشطة محببة  بإعتبارىا(  اإلستماع والتذوؽ-عزؼ أالت الباند-الموسيقية الحركية القصص
يمكف مف خالليا المساعدة فى . و ومناسبة لممرحمة العمرية ليـ ، لطفؿ رياض األطفاؿ وجاذبة 

 تحقيؽ أىداؼ وفروض البحث.

 : البححمصطلحات 

 :في ىذا البحث التي تـ استخداميا  المصطمحاتيمى بعض  فيما
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تقديـ تشتمؿ عمى  خطة منظمة متكاممة"  إجرائيًا : بأنيا وتعرفيا الباحثة: المقترحة اإلستراتيجية 
ىداؼ التعميمية تحقيؽ األميارات التعميـ مف أجؿ الريادة وتنميتيا باستخداـ بعض األنشطة الموسيقية ل

 لطفؿ رياض األطفاؿ ". ؿ أفضؿكبش
ة إجرائيًا بأنيا " أعماؿ موسيقية تقـو عمى استخداـ العناصر األنشطة الموسيقية : وتعرفيا الباحث

اليارموني ( لتحقيؽ أىداؼ محددة تسيـ في بناء شخصية الطفؿ  –االيقاع  –الموسيقية ) المحف 
وتنمية جوانبيا كافة ، وتختمؼ ىذه األنشطة باختالؼ المرحمة العمرية وخصائص نمو الطفؿ في ىذه 

 المرحمة " .
جؿ ريادة األعماؿ : عرفتيا وثيقة مشتركة لميونسكو ومنظمة العمؿ الدولية في عاـ التعمـ مف أ

ـ ( بعنواف " نحو ثقافة لمريادية في القرف الواحد والعشريف " التعميـ الريادي بأنو مقاربة 3117)
ة ، تربوية تيدؼ إلى تعزيز احتراـ الذات والثقة بالنفس عف طريؽ تعزيز المواىب واإلبداعات الفردي

وفي الوقت نفسو بناء القيـ والميارات ذات العالقة والتي ستساعد الطالب في توسيع نظرتيـ إلى 
التعميـ الدراسي وما يمييا مف فرص وتبني األساليب الالزمة لذلؾ عمى استخداـ النشاطات الشخصية 

 والسموكية واإلتجاىاتية والمتعمقة بالتخطيط لممسار الوظيفي فيما بعد".
ألطفاؿ : تعرفيا الباحثة إجرائيًا بأنيا " مؤسسة تربوية خاصة أـ رسمية تقبؿ األطفاؿ مف رياض ا

سنوات ، وتقدـ الخبرات واألنشطة التربوية المتكاممة التي تيدؼ  7 -5الجنسيف في عمر يتراوح مف 
 إلى تحقيؽ النمو الشامؿ والمتوازف لجميع جوانب نمو الطفؿ عف طريؽ المعب والنشاط ". 

 -سار البحث الحالي عمى اإلجراءات التالية : طوات البحح :خ
 -أواًل : عرض اإلطار النظري والدراسات السابقة في مجاؿ :

 ميارات التعمـ مف أجؿ الريادة المناسبة لمرحمة رياض األطفاؿ .  -

 األنشطة الموسيقية المناسبة لمرحمة رياض األطفاؿ . -

 بطيا ، والتي تتمثؿ في اآلتي :ثانيًا : إعداد مواد البحث وأدواتو وض
الواجب تنميتيا لطفؿ رياض األطفاؿ. واليدؼ منيا :  التعمـ مف أجؿ ريادة األعماؿقائمة بميارات  -

 لتحديد ميارات ريادة األعماؿ المناسبة لطفؿ رياض األطفاؿ ) مف إعداد الباحثة (.

، لطفؿ رياض األطفاؿ المناسبة  مقياس ميارات التعمـ مف أجؿ ريادة األعماؿ باالنشطة الموسيقية -
واليدؼ منو : التعرؼ  وفقًا لممعايير المتبعة في إعداد المقاييس الخاصة بمرحمة رياض األطفاؿ.

عمى ما الميارات الريادية التي تـ تنميتيا لدى أطفاؿ الروضة ) عينة البحث ( . ) مف إعداد 
 الباحثة (.

نظريات المعرفية  ، مع مراعاة المعايير التي يجب بناء االستراتيجية المقترحة في ضوء بعض ال -
 مراعاتيا عند بناء وتخطيط االستراتيجيات التربوية المقدمة ألطفاؿ الروضة.
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تحكيـ االستراتيجية المقترحة مف المتخصصيف ، وذلؾ بيدؼ التعرؼ عمى آرائيـ واإلستفادة منيا ،  -
 التوصؿ إلى الصورة النيائية لإلستراتجية المقترحة .

ـ ، 7::2محمد متولى غنيمة إعداد وتقنيف / اختبار رسـ الرجؿ لجودا نؼ ىاريس لقياس الذكاء -
 لمناسبتو لعينة البحث .ـ لقياس ذكاء األطفاؿ في مرحمة الطفولة المبكرة 2:94فاطمة حنفى 

 .ـ 6::2عبد العزيز الشخص إعداد/  مقياس المستوى االجتماعي االقتصادي لألسرة  -

 اـ باإلجراءات التطبيقية اآلتية :ثالثًا : القي

 ذو المجموعتيف المتكافئتيف .تحديد التصميـ التجريبي  -

 وفقا لما يمي :البحث تـ تحديد متغيرات  -
  : اإلستراتيجية المقترحة القائمة عمى األنشطة الموسيقية .المتغير المستقؿ 

  : التعمـ مف أجؿ ريادة األعماؿميارات المتغيرات التابعة . 

 مجموعة البحث . تحديد -

 تطبيؽ المقياس عمى أطفاؿ المجموعة التجريبية ) قبمي (. -

 تطبيؽ اإلستراتيجية المقترحة القائمة عمى األنشطة الموسيقية .  -

 .تطبيؽ المقياس عمى أطفاؿ المجموعة التجريبية ) بعدي ( -

  رابعًا : رصد النتائج وتحميميا ومعالجتيا إحصائيًا  
 ات والمقترحات في ضوء نتائج البحث.خامسًا : تقديـ التوصي

 -أواًل : اإلطار اليظري والدراسات السابكة :

تأثير الموسيقى وأنشطتيا عمى طفؿ  وتناوؿ اإلطار النظري والدراسات السابقة لمبحث الحالي 
، وميارات التعمـ مف أجؿ ريادة األعماؿ في تعميـ التربية الموسيقية ، ويتضمف تعريؼ  رياض األطفاؿ

لريادة وخصائصيا ، والميارات الريادية وأىمية نموىا لدى طفؿ الروضة ، واألنشطة الموسيقية ، ا
 وفيما يمي تفصيؿ ذلؾ :
 أواًل : اإلطار اليظري : 

 وتـ تقسيمو إلي المحاور التالية :        
 احملور األول : مَارات التعله مً أدل ريادة األعنال املياسبة ملرحلة رياض األطفال :

 التعميـ الريادي : مفيـو نشأة 

" في مطمع القرف الثامف عشر، و اشتؽ مف   Entrepreneurshipظير مصطمح  " الريادة 
" وتعني " الريادي " في مفيـو االقتصاد الفرنسي ، والتي ترمز  Entrepreneur الكممة الفرنسية "

  (Suonpaa,M., 2013)" .   ميـ نشاط أو مشروع يتولى الذي الفرد إلى "
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وفي ظؿ التطورات الحديثة والتغيرات العميقة في مجاالت األقتصاد المعرفي يعد مفيـو التعميـ 
مف أجؿ ريادة األعماؿ مف المفاىيـ التي أثرت بشدة في المؤسسات التعميمية ، والمناىج الدراسية 

عت االىتماـ والمناقشة وتنظيميا مؤخرًا ، كما يعد مف المفاىيـ التي برزت في المجاؿ التربوي واستر 
خالؿ السنوات األخيرة  فعرؼ بأنو " استراتيجية لمتوظيؼ التي يمكنيا أف تؤدي إلى الكفاية االقتصادية 
الذاتية ، ويتعمـ الشباب مف خالؿ التعميـ لمريادة الميارات التنظيمية متضمنة إدارة الوقت ، التنمية 

 قابمة لمتحويؿ ويبحث عنيا أصحاب العمؿ ". القيادية والميارات الشخصية وجميعيا ميارات 
 (.:311، االسكوا ،المجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا) 

ويمقي التعميـ مف أجؿ ريادة األعماؿ إىتمامًا كبيرًا في الدوؿ األوربية والصيف وماليزيا وكينيا 
السياسية واالقتصادية واالجتماعية ، لذا ونيجيريا والواليات المتحدة األمريكية ، نظرًا إلرتباطو بالجوانب 

 ,Bakar)تبذؿ الدوؿ الجيود ، وتشجع إجراء األبحاث العممية فيو لتدعيمو وتطبيقو وتحقيؽ أىدافو . 

R., Islam, M.A. &Lee, J., 2015) 
بأنو " الييكؿ والبناء المرجعي لمكفايات  (European Union,2014) وعرفو االتحاد األوربي 

لمتعميـ مدى الحياة ألنو يدور حوؿ الميارات والقدرات والتجديد واإلبداع ، واألخذ بالمخاطرة األساسية 
المينية في تطبيؽ الطرائؽ التعميمية الريادية ، وتـ تقديـ مشروع استراتيجيات الريادية لمطالب 

 (Youth Entrepreneur Ship Strategies (YES  دمج ، وضـ المدارس االبتدائية والثانوية و
( مقاطعات بأوروبا. ووثيقة مشتركة 8الريادية في مقرراتيا وأخذ آراء المعمميف ومديري المدارس في )

ـ ( عرفتو بأنو  " مقاربة تربوية لتعزيز احتراـ الذات 3117لميونسكو ومنظمة العمؿ الدولية في عاـ )
ت نفسو بناء القيـ والميارات والثقة بالنفس عف طريؽ تعزيز المواىب واإلبداعات الفردية ، وفي الوق

ذات العالقة والتي ستساعد الطالب في توسيع نظرتيـ إلى التعميـ الدراسي وما يمييا مف فرص وتبني 
  (Suonpaa, M, 2013)األساليب الالزمة لذلؾ و المتعمقة بالتخطيط لممسار الوظيفي فيما بعد" .

 ية :ومما سبؽ تستخمص الباحثة التعريفات اإلجرائية التال
: " عممية احترافية ترتبط  وتعرفيا الباحثة إجرائيًا بأنيا:  Entrepreneurshipالريادية  -

بإكساب الطفؿ التميز والريادة مف خالؿ تطوير مياراتو الريادية ، واستغالؿ الفرص وتجويد التعميـ 
بالمعايير ، ودعـ توليد األفكار االبداعية لديو مف خالؿ تعدد آليات التفكير ذات االتساؽ 

والسموكيات والقدرة عمى التخطيط والتنظيـ والقيادة والتحميؿ والتواصؿ والتفاوض واألخذ بالمبادرات 
 ، والمخاطرات المحسوبة الداعمة لإلنجاز والتعمـ ".

 Entrepreneureship التعمـ مف أجؿ ريادة األعماؿ في مجاؿ تعميـ التربية الموسيقية  -

Education   :ىو " األليات والكيفيات التي تدعـ المتعمميف مف  حثة إجرائيًا بأنو :وتعرفو البا
مرحمة رياض األطفاؿ بالمعارؼ المحفزة لألخذ بروح المبادرة والمخاطرة اإلبداعية والتكيؼ المعرفي 
والعمؿ وفؽ سموكيات قابمة لمتنظيـ والتغيير المستمر ، وذلؾ مف خالؿ استراتيجية مقترحة قائمة 
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طة الموسيقية ، وكذلؾ وسائؿ التعميـ المتنوعة لتعزيز الفيـ واإلدراؾ حياؿ األسس عمى األنش
الريادية ، بما ينتج مخرجات تعميمية ذات مواصفات ريادية تتسؽ والتحديات المستقبمية لمتربية 

 الموسيقية لطفؿ الروضة " .
 التعمـ مف أجؿ ريادة األعماؿ في مجاؿ التربية الموسيقية :

( أسس تحقيؽ الريادية في مجاؿ (Kakkonenm,M.L,2012,85:102نينيـ عدد كاكو  
 -تعميـ التربية الموسيقية كالتالي :

طرؽ واستراتجيات التدريس : اتفقت العديد مف الدراسات أف طرؽ وأساليب واستراتجيات التدريس  -2
قية لتصؿ المبتكرة يجب عمى معممة رياض األطفاؿ استخداميا في تدريس نشاط التربية الموسي

بالطفؿ لمتعمـ الريادي وتحقيؽ سماتو الريادية ومنيا التعمـ التعاوني ، والمشروعات االبداعية 
الجديدة القائمة عمى المخاطرة ، والمغامرة ، والتعميـ المرتكز إلى الشبكات ، وتسجيالت الفيديو 

ي وغيرىا الكثير مف طرؽ واستراتيجات ما وراء المعرفة ، واستخداـ األسئمة ونمط التعميـ التشاور 
 التدريس الحديثة.

 (Leviakangas,P.,Schneitz.,A.,&Aapaoja,A.,2016,508:515)  
االتجاىات الريادية : تتضمف التوجو اإليجابي ليصبح المتعمميف رياديوف ومساعدتيـ عمى  -3

اعة التحسيف والتطوير في مجاالت حياتيـ ، وتنمية قدرتيـ عمى تحمؿ المسئولية بنجاح وصن
القرار وتحفيز وزيادة الدافعية لدييـ ، وتنمي الشعور الداخمي والدافعية واإلصرار لدييـ والرغبة في 
التميز والريادة وتنمية روح المبادرة والمثابرة ، التي تعمؿ عمى رفع كفاءتو الذاتية وذلؾ بالتأكيد 

اديوف الناجحوف في عمى تقدير الريادييف في العديد مف المجاالت مف خالؿ عرض قصص لمري
 (Gedeon ,S.,A.,2014) مجاالت متنوعة.  

بأنيا " الدقة والجودة والسرعة  (Deyemo,S.,A.,2009,58) الميارات الريادية : ويعرفيا ديامو  -4
تقاف األداء لممياـ اليادفة ويمكف تطويرىا مف خالؿ التدريب والممارسة واالنشطة المنيجية  وا 

ددت الميارات الريادية في التعميـ والتعمـ ، وحدد كاًل مف جيدويف والتغذية المستمرة " . وتع
(Gedeon ,S.,A.,2014)  ووأوليفوروا وأكو وأكباف ،(Oleforo,N.A.,Oko,D.E.&AK 

Pan.,E.,G.,2013,260:266)  ، الميارات الريادية ومنيا : القدرات اإلبداعية الناقدة والتحميمية
دارة الصؼ ، ميارات وميارات التواصؿ ، وميارات التح فيز الذاتي ، وميارات إدارة الوقت ، وا 

التخطيط ، والميارات االجتماعية ، وميارات التعمـ مدى الحياة ، إلى جانب ميارات البحث 
واالستقصاء ، وميارات التقييـ والتقويـ المستمر لألداء وميارات التفكير الريادي والتي تتضمف 

 ر ، واإلدارة الذاتية.ميارات التفكير الناقد ، والح
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 اإلنساف لسموؾ مرجعياً  إطاراً  والمعنوية المادية مكوناتيا بكؿ الثقافة تعدالثقافة الريادية :  -5

 االقتصادي النشاط مجاالت في لممبادرة اإلنساف لدفع داعماً  دوراً  تمعب حيث المختمفة ونشاطاتو

 (Gedeon ,S.,A.,2014 ) . العمؿ فرص وخمؽ
  -الفرؽ بيف التعميـ التقميدي ، والتعميـ مف أجؿ ريادة األعماؿ : ونستخمص مما سبؽ

 (2جدوؿ )
 (Suonpaa, M, 2013) الفرؽ بيف التعميـ الريادي والتقميدي

 التعميـ التقميدي التعميـ مف أجؿ ريادة األعماؿ
 يعتمد عمى نجاحات الماضي التركيز عمى التفكير في المستقبؿ

 التحميؿ الناقد والثبات عمى ما ىو قائـ جديد االبداعية وانتاج كؿ ماىو
 اإلكتفاء باكتساب المعارؼ استثمار المعارؼ االكاديمية

الفيـ المجيوؿ أو الغامض السمبي أو  الفيـ النشط / الفعاؿ أو السريع / الواضح
 الكامف

 اإلنعزالية المطمقة التأثير اإلنفعالي أو الوجداني
 معالجة الرموز والمعتقدات او التأثير بالرموز ؼ واالحداثالمعالجة االبتكارية لممواق

 التواصؿ الكتابي والحيادي بال تأثير التواصؿ والتأثير في األخريف
 تجاىؿ أية فرص مينية جديدة لممعمـ االستفادة مف الفرص المينية لممعمـ
 االعتماد عمى األساليب التقميدية التأكيد عمى التعددية وتنوع الميارات
 تبني الطرائؽ التعميمية التقميدية التركيز عمى الطرائؽ التعميمية الجديدة

 تجاىؿ استخداـ التقنيات الحديثة في التعميـ تشجيع استخداـ التقنيات الحديثة في التعميـ
 احملور الجاىي : األىشطة املوسيكية املياسبة لتينية مَارات التعله مً أدل الريادة :

سيقية مكانة متميزة بيف وسائؿ تربية الطفؿ لسرعة تأثيرىا عمى وجدانو ، تحتؿ التربية المو 
ولكونيا أداة طيبة لتعميـ السموؾ االجتماعي وشحذ قدراتو العقمية والجسمية ، فالنشاط الموسيقي داخؿ 
دور الحضانة لو دوراف : األوؿ يعمؿ عمى فيـ الطفؿ لمموسيقى وينمي استجابتو ليا ، والثاني يساند 

ألنشطة األخرى ، ليكتسب الطفؿ خبرات وميارات تسيـ في مختمؼ جوانب الشخصية ليجعمو فيما بعد ا
 عضوًا فعااًل في المجتمع . 

(Hietanen, Lenita; Ruismäki, Heikki ,2016 ) 

وقد أكد كال مف جاف جاؾ روسو ، وفروبؿ عمى أىمية تعميـ األطفاؿ عف طريؽ الموسيقى 
لموسيقي يقدـ أسموبًا فريدًا في تحقيؽ النمو العقمي واإلنفعالي واالجتماعي حيث أكدو أف النشاط ا

والحركي لمطفؿ . حيث تذخر األنشطة الموسيقية بخبرات متنوعة تساىـ في النمو العقمي لمطفؿ وتنمي 
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جراء المقارنات ، وكذلؾ تنمية االبتكار مف خالؿ إثارة الطفؿ لمت جريب فيـ الطفؿ ، وتنظيـ العالقات ، وا 
والتعبير بطرؽ جديدة ومختمفة إلى جانب إثارة تفكيره لحؿ المشكالت مف خالؿ الحركات اإليقاعية 
والغناء ، والعزؼ عمى اآلالت اإليقاعية كما تمده بالوسائؿ الذاتية لمتعبير حتى تشبع فيو الحاجة إلى 

 Deborah ) .  التقدير والمكانة وحب القيادة عف طريؽ العزؼ والغناء الفردي والجماعي

Jayne ,2011) 
واألنشطة الموسيقية ىي مجموعة األعماؿ التي تقـو عمى استخداـ العناصر الموسيقية  

األساسية ) المحف ، االيقاع ، اليارموني ( وفقًا لصيغ وقوالب فنية محددة التي يمكف أف تقدـ لطفؿ 
مة لتكوينو النفسي المتكامؿ المتوازف رياض األطفاؿ والتي يستجيب ليا ويشارؾ فييا كخبرة جمالية الز 

 ( Stolic, Jasmina , 2015 )في معظميا .  

وتتكوف األنشطة الموسيقية مف أشكاؿ وتصنيفات متعددة أىميا ) أميرة فرج و سوزاف عبد 
 -(  :3115الحميـ ، مناؿ عمى ، 

 ..اإلستماع والتذوؽ الموسيقي 3الغناء .                                   .2
 .األلعاب الموسيقية.5.العزؼ عمى آالت الباند اإليقاعية .         4
 .اإلبتكار الموسيقي .7. القصص الموسيقية الحركية .             6

تعمـ الغناء عند الطفؿ مثؿ تعمـ المغة يبدأ مف مرحمة الميد ، ويعتمد عمى استقباؿ الطفؿ   الغناء : .2
دراكيا . فاألغاني تشكؿ أكثر جوانب الثقافة السائدة إثارة وبيجة ، ومف خالليا يمكف  لألصوات وا 

ترسيخ العديد مف القيـ وخاصة الدينية عند الطفؿ منذ الصغر ، ليكوف إنسانًا نافعًا في المجتمع ، 
والواقع أف الغناء في الروضة ، البد وأف يصاحبو نشاط حركي كالتصفيؽ أو الدؽ باليد أو التنقير 

و التمايؿ بالجسـ ذات اليميف وذات اليسار ، وتقدـ األغاني بطرؽ متنوعة وال أو الدب بالقدـ أ
يوجد تفضيؿ لطريقة عمى أخرى ، فيمكف استخداـ كؿ الطرؽ تبعا لنوع األغنية وطبيعة األطفاؿ 
وىذه الطرؽ ىي : الطريقة الكمية ، الطريقة الجزئية ، الطريقة التحميمية . ) سيريف عبد المطيؼ ، 

311:. ) 
 االستماع والتذوؽ الموسيقي  :  .3

يعد االستماع األساس الذي تبني عميو الخبرة الموسيقية ، وليذا يعد مف أىـ األمور االستماع :  - أ
واالستماع ىو خبرة نشطة يستجيب فييا المتعمـ  التي يجب التركيز عمييا في مرحمة الطفولة .

ف استجابة حركية ، ثـ تصبح استجابة باستجابات متدرجة في مستوياتيا فيي في أدنى صورىا تكو
ذا كاف لمموسيقى أسموبيا الخاص في  انفعالية ، وأخيرًا استجابة عقمية معرفية في أرفع صورىا وا 
التعبير ، فميا أيضا طريقتيا الخاصة في التذوؽ ، ألنيا الفف الوحيد الذي يعتمد عمى األذف ، 

قدر بو األعماؿ الفنية األخرى. ) أيات رياف ولذلؾ ال تتوقع أف نتمقاىا بنفس األسموب الذي ن
،3121. ) 
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التذوؽ الموسيقي :  يرتبط اإلستماع إرتباطًا وثيقًا بالتذوؽ الموسيقي ، فاإلستماع ييدؼ إلى  - ب
اكتشاؼ الخصائص الصوتية لمطفؿ وتكويف المفاىيـ المرتبطة لمتذوؽ مف خالؿ خطة تيدؼ إلى 

ة تؤدي إلى إستمتاع الطفؿ بما يسمعو ، وبالتالي تؤدي إلى تنمية قدراتو الموسيقية ، ىذه التنمي
التذوؽ الموسيقي والذي يعني " التدريب التعميمي الذي ييدؼ إلى تيذيب القدرة عمى االستماع 
رادة ، ويتضمف كؿ أنواع المعارؼ والميارات الموسيقية  الجاد بإدراؾ وفيـ الموسيقي بمذة ورغبة وا 

الخبرة وتعميؽ مفيـو الموسيقي ومساعدة الطفؿ عمى إدراؾ القيـ ، وييدؼ إلى توسيع دائرة 
 ( .:311الجمالية ) سيريف عبد المطيؼ ، 

 . العزؼ عمى آالت الباند االيقاعية  :4

ـ أى(  أف اإليقاع والنغـ مف 3115 )مناؿ عمى  وو سوزاف عبد الحميـ ،  رى أميرة فرجتو 
قة األصوات ببعضيا مف حيث الطوؿ أو القصر . أما عالفاإليقاع ىو العناصر المكونة لمموسيقى 

النغمات فيي عالقة األصوات ببعضيا مف حيث االرتفاع ) الحدة ( واالنخفاض ) الغمظ ( ، وىذاف 
ويرتبط مفيـو اإليقاع بمفاىيـ موسيقية متباينة  عف اآلخر . االعنصراف يسيؿ يسيؿ فصميـ أحدىم

 -كالتالي :
 لمثيرات تتكرر بإنتظاـ .الوحدة : تعني سمسمة مف ا -

 الميزاف : تنظيـ موسيقى لعدد مف الوحدات. -

 النبرة : تعني الضغط عمى نغمة ما دوف بقية النغمات داخؿ المازورة الواحدة . -

إحساسًا بالحيوية  األطفاؿ الزمف السريع يعطيفالسرعة :عنصر تميز لممقطوعة الموسيقية،  -
 . لبًا إحساسًا بالحزف أو اليدوءواإلنطالؽ ، بينما الزمف البطئ يعطي غا

 

 -إلى : Stolic, Jasmina ,2015 )وصنفتيا جاسميف ستولؾ ).األلعاب الموسيقية  : 5
  مع تأكيد ذاتية الطفؿ وتمقائيتو الجوانب الجسمية والحركية لألطفاؿ  وىي تنمي: الحر ألعاب النشاط 

 لمعمومات الموسيقية ، كتمؾ التي تتطمب األلعاب التعميمية : وىي األلعاب التي تقدـ مف خالليا ا
الشعور بصعود المحف أو ىبوطو ، والتعبير عف ذلؾ بالحركة أو الشعور بالوحدة اإليقاعية واألزمنة 
المختمفة ، واآللعاب التي تميز بيف مفاىيـ الشدة والخفوت والحدة والغمظ والسرعة والبطء ، 

 وأسمائيا ، وغيرىا.واآللعاب تساعد عمى معرفة اآلالت الموسيقية 

  ألعاب منظمة : تسير عمى تخطيط مسبؽ محسوب حركاتو وخطواتو طبقًا لموازير موسيقية معينة
 ثابتة ال تتغير عند تكرار أداؤىا ويمكف لألطفاؿ التعرؼ عمى موسيقاىا بمجرد سماعيـ عبارتيا .

  التعبير عف ذلؾ الطابع ألعاب تعبيرية : وتيدؼ إلى إشعار الطفؿ بطابع موسيقي ، وتشجيعو عمى
 قسميف :  بحركات تمثيمية بالجسـ ، وتنقسـ ىذه األلعاب إلى

 آلعاب تعبيرية غنائية : وىي تعبر حركيًا عف مضموف كممات األناشيد .  -
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آلعاب تمثيمية خيالية : وترتبط بقصة خيالية أو بصورة أو بمشيد تمثيمي مف الحياة المحيطة  -
 طمب خطوات وحركات خاصة ف توحي بيا الموسيقى.بالطفؿ أو تمثياًل منظمًا يت

 مميزات اآللعاب الموسيقية :
 ,Hietanen, Lenita; Ruismäki) حدد كال مف  لينيتا و رويسماكي في دراستيما       

Heikki ,2016)  مجموعة مف المميزات التي تتميز بيا األلعاب التعميمية الموسيقية كالتالي : 
 ىو الفاعؿ لمعب والمسبب لو دوف إمالء مف الغير . رغبة الطفؿ في أف يكوف -
 الشعور بالراحة النفسية أثناء المعب . -
 النشاط المطمؽ غير المقيد بقواعد أو شروط ، وتظير تمؾ الخاصية في مراحؿ الطفولة المختمفة . -
 حب التقميد خاصة في األلعاب الجديدة ومعظـ آلعاب الكبار . -

 و الفريؽ.ألتغمب عمى الخصـ سواء لمطفؿ المنافسة مف خالؿ االلعاب وا -
 . القصص الموسيقية الحركية :6

نوع " القصة الموسيقية ىي   (Blackburn, Carolyn,2017)وعرفت كاروليف بالؾ بـو  
مف االندماج الفني الذي يتناوؿ مجموعة مف األحداث سواء كانت واقعية أو خيالية قصيرة أو طويمة ، 

، وتحتوي عمى أىداؼ تربوية بجانب األىداؼ  " ة الحركية عف المعبةوتختمؼ القصة الموسيقي
الموسيقية ويعبر فييا الطفؿ بالحركة ، وتعد وسيمة تربوية تعميمية مشوقة لمتعميـ نتيجة لما تشتمؿ 
عميو مف مواقؼ موسيقية مختمفة ومتنوعة تجذب انتباه الطفؿ وتساعده عمى اإلندماج في النشاط 

 (Deborah Jayne, 2011) الموسيقي. 
 أىداؼ القصة الموسيقية الحركية :

أىداؼ القصة الموسيقية الحركية في عدة نقاط  Lee, Angela ,2016 ))  حددت أنجمينا لي
  -أىميا :

 لعناصر الموسيقي وأنشطتيا .الكامؿ  تساعد عمى تنمية االستيعاب -

 تساعد عمى تنمية التوافؽ الحركى لمطفؿ . -

 ادة لألطفاؿ لمشاركتيـ بدور إيجابي فييا .تعطى جوًا مف السع -

 تكسب تغيير في السموؾ ومفاىيـ إيجابية كالتعاوف والتكامؿ مع أفراد المجتمع . -

 .تعمؿ عمى تقدير العمؿ الجماعي وااللتزاـ والحرص والدقة في األداء  -
 . اإلبتكار الموسيقي :7

نذ الصغر حيث يستخدـ ذكاؤه وخيالو إف معظـ األطفاؿ لدييـ القدرة عمى االبتكار الموسيقي م 
عادة بناء ما يعرفو بالفعؿ حيث أكدت دراسة " لويس كاثارايف " أف األطفاؿ الذيف  في إعادة تنظيـ وا 
لدييـ آالت موسيقية أو آلعاب بيا أصوات موسيقية تساعدىـ في إضافة ابتكارات مركبة عند المشاركة 
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) شيريف العراقي  لعديد مف الميارات الموسيقية عند الطفؿ .في األداء الموسيقي إلى جانب أنيا تنمي ا
 ،3123 . ) 

 :تأثير الموسيقى وأنشطتيا عمى طفؿ رياض األطفاؿ 
ساىـ يخاص  تأثيرلما ليا مف   التربية الموسيقية مف أىـ الوسائؿ التي تحقؽ التربية الجمالية

عمى مستجدات سيقية في تعريؼ النشئ التربية المو  توظؼفي تحقيؽ النمو المتكامؿ لمطفؿ ، لذلؾ 
طالعيـ عمى مميزات،  العصر الحديث عبر مناىج جديدة تتماشى مع أحدث الطرؽ المتبعة في يا وا 

  ـ( .3118) سعاد الزياتي ، سامية موسى ،  . التدريس
نما عف الطفؿ يجب عدـ تعميـ ـ ( 3124وتشير ) شريف بغدادي ،  الموسيقى كحقائؽ مجزأة وا 

تزويد معممة الروضة ، وبذلؾ تكوف ميمة  تعماليا في تجارب ليا معنى ومنبثقة مف خبرتوطريؽ اس
تتمشى مع تحديات العصر وتطمع الطفؿ عمى كؿ ما ىو جديد في  األطفاؿ بتجارب عديدة ومنوعة

اسب تنتييئة الفرصة ليـ لإلصغاء إلى القطع الموسيقية التي  عف طريؽ ، وذلؾمجاالت المعرفة 
والعزؼ عمى اآلالت المختمفة بؿ إنشاء وابتكار مقطوعات موسيقية بسيطة كؿ حسب ،  قدراتيـ

أساس توجيو ، وىذا  استعداده وميولو ، وبذلؾ تعتمد الطريقة التحميمية بداًل مف الطريقة التركيبية
والتي يًا تربويًا وفن ةمؤىم معممة لمرحمة رياض األطفاؿ وعندما يتوافر .الموسيقية  الطفؿ نحو التربية

أواًل، واالطالع عمى أحدث الطرؽ  اموسيقية لتعميؽ معموماتيتدريبية متخصصة و ستمرار دورات إب تتبع
الموسيقى ثانيًا، فنكوف بذلؾ قد وضعنا حجر األساس لجيؿ طفؿ رياض األطفاؿ ، و المتبعة في تعميـ 

مرحمة رياض األطفاؿ موسيقي . و نشاط الأثناء ال ، مع أىمية توفير اإلمكانيات المناسبة واٍع ومتذوؽ
مرحمة تعميـ نظامية ، تقبؿ األطفاؿ مف سف أربع سنوات ، وتستمر بيا لمدة سنتيف ، وتيدؼ ىذه 
لى  المرحمة إلى إكساب األطفاؿ األساسيات التي تمكنيـ مف مواصمة الدراسة في المراحؿ التالية ، وا 

رحمة بالتحاؽ الطفؿ بمرحمة التعميـ األساسي . إكسابيـ مقومات المواطنة الصالحة ، وتنتيي ىذه الم
Alice – Ann Darrow,2008) ) 

 خصائص طفؿ مرحمة رياض األطفاؿ : 
 مف خصائص نمو الطفؿ في ىذه المرحمة :      

النمو العقمي : ينمو الذكاء في ىذه المرحمة ويزداد اإلنتباه  والقدرة عمى التركيز ، ويتضح في ىذه  -2
بداعي لمطفؿ وفييا يستمر النمو العقمي في نموه السريع فيتعمـ الطفؿ الميارات المرحمة التخيؿ اإل

األساسية في القراءة والكتابة والحساب ، ويحب القصص والكتب ، وينمو التفكير الحسي ، والتفكير 
ؿ المجرد ، والتفكير الناقد ، ويالحظ أف الطفؿ ينقد األخريف وحساس لنقدىـ . أما التخيؿ فإنو يتحو

 Alice – Annحب االستطالع . و مف اإلبياـ إلى الواقعية واالبتكار وينمو اىتماـ الطفؿ بالواقع 

Darrow,2008)   ) 
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النمو الحركي : يظير في ىذه المرحمة نمو العضالت الكبيرة والصغيرة ويحب الطفؿ العمؿ اليدوي ،  -3
، لالزمة لأللعاب كالجري والتسمؽا وييتـ بتركيب األشياء ويسيؿ تعمـ الميارات الجسمية  والحركات

تشجيع ويجب ويميؿ إلى العمؿ ويحب أف يصنع أشياءًا بنفسو ويشترؾ مع غيره في تكويف شئ  
أف تقـو المدرسة بتدريب األطفاؿ عمى األلعاب المنظمة  ، والطفؿ عمى المعب والحركة والنشاط

 . (3119) سيير عبد الفتاح ، واليوايات 
ير فى ىذه المرحمة أف طفؿ رياض االطفاؿ لديو القدرة عمى إدراؾ التبايف النمو المغوي : يظ -4

واالختالؼ القائـ بيف الكممات ويدرؾ التماثؿ و التشابو المغوى و يستفسر عف ظواىر و اشياء و 
يجيب عف التساؤالت ويعرؼ كممات مألوفة  ، و يتعرؼ عمى األلواف المركزة و يتساءؿ غالبًا عف 

 ( 3121) رانيا فاروؽ ، ف االشياء و يعمميا ، و ينصت و يستمع الى الحكايات .محيطة يربط بي

النمو االجتماعي : ببداية ىذه المرحمة تتاح لمطفؿ فرصة االلتحاؽ بدور الحضانة وفييا يتدرب  -5
الطفؿ عمى تكويف عالقات اجتماعية متنوعة فتساىـ المدرسة في بناء شخصية الطفؿ عف طريؽ 

اعي لمطفؿ مع أفراد آخريف عمى مستوى يخالؼ مستوى التعامؿ األسري ، فيتدرب التفاعؿ االجتم
عمى األخذ والعطاء وعمى التنافس والتعاوف ويتدرب عمى الكفاح والمثابرة إذ أف المدرسة بيئة حافمة 
 بأنواع المنافسات والخبرات ويمارس فييا اليوايات ويتدرب عمى الحقوؽ والواجبات. 

Legg,Robert,2009)) 
 الدراسات والبحوخ السابكة :  -9

 -وىما :تـ تقسيـ الدراسات والبحوث السابقة إلى محوريف      
 المحور األوؿ : دراسات وبحوث تناولت ميارات التعمـ مف أجؿ الريادة . -

.  المحور الثاني : دراسات وبحوث تناولت األنشطة الموسيقية المناسبة لمرحمة رياض األطفاؿ  -
 -الدراسات مف األقدـ إلى األحدث كالتالي : وتـ عرض ىذه

 المحور األوؿ : دراسات وبحوث تناولت ميارات التعمـ مف أجؿ الريادة . -

 الخصائص أىـإلى التعرؼ عمى  (Steve Mariotti,2008 ) ىدفت دراسة ستيؼ صف

التمكف مف و ح طمو ال مستوى وارتفاع لمذات اإليجابي إلدراؾالتعميـ الريادي كا لثقافة الداعمة الشخصية
دارة الوقت ، وقبوؿ األخر وكيفية التعامؿ معو واالستفادة مف تجاربيـ ،  ميارات : إدارة الذات ، وا 

 والتفكير الفعاؿ . 
 عمى األعماؿ ريادة تعميـ أثر استكشاؼ إلى  (Burchard Rwamtoga,2011)دراسة ىدفت

 المدارس لخريجي الميني التدريب يقدـ الذي السالـ دار -فيتا األعماؿ لطالب مركز ريادة تنمية
 معرفة عمى والحصوؿ التعمـ مف برنامج لتنمية ميارات ريادة األعماؿ مف خالؿ والثانوية االبتدائية
األعماؿ واشتممت  ريادة أنشطة في االنخراط عمى الطالب يحفز سوؼ ، المبادرة روح تطوير في جديدة
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 طالًبا 371 مف; 43.8 يمثموف ( طالًبا96عمى ) تطبيقو تـ ااستبيانً  البيانات لجمع األدوات الدراسة
 أف النتائج واظيرت. VETA السالـ دار مركز في المبادرة روح تنمية ميارات دورة بالفعؿ درسوا ممف
 األعماؿ ، كما ريادة حوؿ الطالب إتجاه عمى ويؤثر فييا، أكبر رغبة إلى يؤدي األعماؿ ريادة تعميـ
 التأثير في كبير بشكؿ يساىموف العامميف والدافع الذاتي والزمالء باء ، واألقارباآل أف النتائج كشفت
 بتأسيس التعميمية المؤسسات جميع تقـو وأوصت الدراسة بأف. األعماؿ ريادة حوؿ الطالب آراء عمى
 ياً قياد دوراً  الحكومة تمعب بأف يوصى كما. أكاديمي برنامج لكؿ أساسي كموضوع األعماؿ ريادة تعميـ
 وتنفيذ تصميـ في المؤسسات قدرات سيعزز ذلؾ ألف المؤسسات ليذه والتقني المالي الدعـ تقديـ في

 .أعماؿ رواد ليصبحوا الطالب إعداد مع تتماشى التي األعماؿ ريادة تعميـ برامج
إلى وصؼ التعمـ مف  (Lepisto,J.,Ronkko, M.L, 2013 )ىدفت دراسة ليبستو ورونككو 

عماؿ وقسمو لثالث ظواىر أساسية لتحقيقيا ، وىي : التطوير ، وتنمية الفيـ لجوىر أجؿ ريادة األ
الريادة ، وتعمـ لتصبح رياديًا ، وتعمـ كيفية أف تكوف رياديًا ، وأف الريادية تتضمف ثالث مظاىر يجب 

دلة عمى المتعمـ اكتسابيا وىي : التجديد ، والتغيير ، واإلبداعية ، وجميعيا ذات عالقات متبا
 وديناميكية إلنتاج مخرجات جديدة .

، و وأوليفوروا وأكو وأكباف  (Gedeon ,S.,A.,2014 )كما ىدفت دراسة كال مف جيدويف 
(Oleforo,N.A.,Oko,D.E.&AK Pan.,E.,G.,2013,260:266)  إلى التعرؼ عمى الميارات

تواصؿ سواء مف خالؿ الشبكات أو الريادية ومنيا : القدرات اإلبداعية الناقدة والتحميمية ، وميارات ال
أجيزة التواصؿ األخرى ، وميارات التحفيز الذاتي ، وميارات ادارة الوقت ، وادارة الصؼ ، ميارات 

لى جانب ميارات البحث التخطيط ، والميارات االجتماعية ، وميارات التعمـ مدى الحياة ، إ
، إلى جانب ميارات التفكير الريادي ، وتتضمف  ، وميارات التقييـ والتقويـ المستمر لألداء واالستقصاء

 ميارات التفكير الحر ، واإلدارة الذاتية .
إلى التعرؼ عمى ( Ernest,K.,Matthew,S.K,Samuel,A.K.,2015 ) كما ىدفت دراسة 

سمات رائد األعماؿ الشخصية القوية والمرونة ، والتنافسية ، واالستفادة مف الطاقة اإليجابية ، إلى 
القدرة عمى استخداـ تكنولوجيا المعمومات  واالتصاالت ، وقبوؿ التغيير والكفاءة ، ومحاكاة  جانب

الريادية وتدعيميا ، واتخاذ القدوة مف الريادييف السابقيف في مجاالت متنوعة وامتالؾ القيـ العممية ، 
 وأخالقيات المينة .

 لطفل رياض األطفال . احملىر الثاني : دراسات وحبىخ جناولث األنشطة املىسيقية -

(  قيػػاس فاعميػػة برنػامج مقتػػرح لمنشػػاط الموسػػيقي فػػي تنميػػة 3113ىػدفت دراسػػة نيمػػي محمػػد ) 
بعض القيـ االجتماعية لطفؿ رياض األطفاؿ ، وتتفؽ تمؾ الدراسة مع البحث الحالي في العينة والمنيج 

عػػض القػػيـ االجتماعيػػة . كمػػا المتبػػع ، وتختمػػؼ معػػو فػػي اسػػتخداـ برنػػامج لمنشػػاط الموسػػيقي لتنميػػة ب



 مهارات التعلم من أجل ريادة األعمال لدى طفل رياض األطفالفاعلية استراتيجية مقترحة قائمة على األنشطة الموسيقية لتنمية بعض  
 د /منى مصطفى زيتون                                       

 دامعة بورسعيد –جملة نلية الرتبية                                             663و                                9102يياير   –العدد اخلامس والعشروٌ  

( إلػػى إجػػراء برنامجػػًا عالجيػػًا بإسػػتخداـ 3119ىػػدفت دراسػػة كػػؿ مػػف عػػادؿ عبػػد ام ، وأشػػرؼ محمػػد )
األنشػػطة الموسػػيقية المتنوعػػة ، ومعرفػػة أثػػره فػػي تحسػػيف مسػػتوى النمػػو المغػػوي لألطفػػاؿ التوحػػدييف ، 

جتمػػاعي لممعػػاقيف بمدينػػة الزقػػازيؽ . ( سػػنة مػػف جمعيػػة التأىيػػؿ اال 24-:تتػػراوح أعمػػارىـ مػػا بػػيف) 
 وأوضحت النتائج فاعمية البرنامج المقترح في تحسيف النمو المغوي لألطفاؿ التوحدييف . 

سػتخداـ إإلػى الكشػؼ عػف فعاليػة  ( Lee, Angela ,2016 )أمػا ىػدفت دراسػة أنجيمينػا لػي  
لمدرسػػة فػػي المدرسػػة التايوانيػػة األنشػػطة الموسػػيقية لتعزيػػز الدافعيػػة لمػػتعمـ ألطفػػاؿ مرحمػػة مػػا قبػػؿ ا

كػاإلحتراـ والشػجاعة واألمانػة والمسػئولية  والقػيـالشخصػية بعػض الميػارات  يػةفػي تنم عمييػاواألعتماد 
عػف تنميػة قػائـ عمػى األنشػطة الموسػيقية ، وكشػفت النتػائج مقتػرح برنامج تعميمي  مف خالؿوالتعاوف 

الموسيقية في المناىج الدراسػية لتعزيػز االىتمػاـ دمج األنشطة ل ( ميارات شخصية  لألطفاؿ نتيجة 7)
) رعاية األخريف ، تقدير الشجاعة ، التعاوف ، اإلحتػراـ ، المسػئولية ، الصػدؽ ( . وبشػكؿ عػاـ  وىي :

أفاد المعمموف أف التغييرات االيجابية في الميارات االجتماعية والسموكيات لدى األطفػاؿ تػـ تعزيزىػا مػف 
، وأصبح األطفػاؿ أكثػر تصػديًا لمشػاكؿ حيػاتيـ القائـ عمى األنشطة الموسيقية  ميالبرنامج التعميخالؿ 

 اليومية .
إلي الكشؼ عف فاعمية (Marsh, Kathryn ,2017) دراسة كاثريف مارش  ىدفتكما  

استخداـ األنشطة الموسيقية في تنمية ميارات السمع لدى مجموعة مف األطفاؿ التي تتراوح أعمارىـ 
أف كال مف المجموعتيف مف األطفاؿ كانت  ولوحظسنوات يعانوف مف صعوبة في السمع  (5-4)ما بيف 

قادرة عمى االندماج في األنشطة الموسيقية ، وفي تحصيؿ بعض المفاىيـ الموسيقية والضرب واإليقاع 
وخمصت النتائج إلى أف األنشطة الموسيقية كانت ممتعة لألطفاؿ الذيف يعانوف مف ضعؼ السمع ، 

صت بأنو ىناؾ حاجة إلى العديد مف األنشطة الموسيقية المتنوعة التي تنمي الميارات المختمفة وأو 
لدى األطفاؿ ، كما يحتاج المعمموف إلى احتراـ احتياجات التعمـ المختمفة ألطفاؿ ويؤمنوف بقدراتيـ 

 التعميمية .
 يمي : ومف خالؿ استعراض الباحثة لإلطار النظري والدراسات السابقة تبيف ما

تعد مرحمة رياض األطفاؿ مف أىـ وأخصب المراحؿ التعميمية لما ليا مف مكانة تربوية ألنيا تعد  -
 األساس القاعدة لجميع المراحؿ التعميمية .

تحتؿ ميارات التعميـ مف أجؿ الريادة مكانًا ىامًا خاصة في مرحمة رياض األطفاؿ ، وىذا يرجع لما  -
شخصية الطفؿ وميارات العمؿ الحر والوعي الريادي لديو ، لذا تؤديو ىذه الميارات مف تنمية ل

يجب االىتماـ بيا والعمؿ عمى تنميتيا لدييـ مستخدميف األساليب التربوية التي تقـو عمى فعالية 
 ونشاط الطفؿ وتراعي طبيعة خصائصو العمرية .

لمتعمـ الفعاؿ والممتع ،  أجمعت البحوث والدراسات السابقة عمى أف األنشطة الموسيقية تعد أسموباً  -
  والمثير لمدافعية لألطفاؿ لتحقيؽ أىداؼ التعمـ وميامو .
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 فروض البحح : 

 -مف خالؿ عرض اإلطار النظري والدراسات السابقة تتوقع الباحثة الفروض اآلتية :
ي توجد فروؽ دالة إحصائيًا بيف متوسطي درجات المجموعة التجريبية بيف التطبيقيف القبمي والبعد -

 عمى مقياس ميارات التعميـ مف أجؿ الريادة في التربية الموسيقية لطفؿ الروضة.

ال توجد فروؽ دالة إحصائيًا بيف متوسطي درجات المجموعة الضابطة بيف التطبيقيف القبمي و  -
 البعدي عمى مقياس ميارات التعميـ مف أجؿ الريادة  في التربية الموسيقية لطفؿ الروضة .

داللة إحصائية بيف متوسطي درجات أطفاؿ المجموعتيف التجريبية والضابطة  توجد فروؽ ذات -
عمى مقياس ميارات التعميـ مف أجؿ الريادة في التربية الموسيقية لطفؿ الروضة في التطبيؽ 

 البعدي .

 إدراءات البحح : 

 لإلجابة عمى تساؤالت البحث إتبعت الباحثة اإلجراءات التالية :     
 دوات البحث وضبطيا : تمثمت فيما يمي :إعداد مواد وأ

اختبار رسـ الرجؿ لجودا نؼ ىاريس لقياس الذكاء قاـ بإعداد وتقنينو عمى البيئة المصرية كؿ مف  (2
ـ ، واستخدـ  في العديد مف الدراسات العربية 2:94ـ ، فاطمة حنفى 7::2محمد متولى غنيمة 

كاء األطفاؿ في مرحمة الطفولة المبكرة ، وتـ التحقؽ مف ثباتو وصدقو ولذا فيو يصمح لقياس ذ
 ولذلؾ يناسب عينة الدراسة الحالية .

ـ ، 6::2مقياس المستوى االجتماعي االقتصادي لألسرة ، قاـ بإعداده عبد العزيز الشخص  (3
ويتكوف مف ستة أبعاد تدور حوؿ وظيفة الوالديف ، ومستوي تعميميما ، والدخؿ الشيري لألسرة ، 

( وىي :1.8 -1.75ووجد أنيا تتراوح بيف ) ، الت االرتباط بيف أبعاد المقياس وقاـ بحساب معام
معامالت ارتباط موجبة ، وتـ تطبيقو في العديد مف الدراسات والبحوث المصرية ، وتـ التحقؽ مف 
صدقو وثباتو وىو مف األدوات لتحديد المستوى االقتصادي االجتماعي لألسرة ، وتـ استخدمو في 

 حالية .الدراسة ال

 قائمة بميارات التعميـ مف أجؿ الريادة في التربية الموسيقية المناسبة ألطفاؿ الروضة : (4
وميارات التعمـ  وأنشطتيا استعانت الباحثة ببعض األدبيات الخاصة بتعميـ التربية الموسيقية -

يقية االنشطة الموسلمريادة ، وخاصة لدى أطفاؿ الروضة ، حيث استفادت منيا في التوصؿ إلى 
ىمية خاصة أالتي ليا و  التي قد تفيد في تنمية بعض ميارات التعميـ مف أجؿ ريادة األعماؿ ، 

و سامية موسى ،  ( ، ) سعاد الزياتي ،3122) صالح خطاب، كدراسة كال مف : لطفؿ الروضة 
 Cassis, Youssef,2005)و ـ( ، 3121، و) صائب ميدي ، (3118

 (.(Nian,T.Y.,Bakr,R.&Islam, M.H., 2014, 40:49و
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( مف موجيي ومعممات الروضة وأولياء األمور 22قامت الباحثة بتطبيؽ استبياف إلستطالع رأي ) -
، وقد تـ توزيع االستبيانات عمييـ بعد التأكد مف صدؽ تعاونيـ و دافعيتيـ في مؿء االستبيانات 

تحديدىا والتي يحتاج إلييا ، واليدؼ منو ىو معرفة مدى الوعي بميارات التعميـ مف أجؿ الريادة و 
الطفؿ تنميتيا لدى طفؿ الروضة ، وقد استبعدت الميارات التي يصعب عمى طفؿ الروضة 

 اكتسابيا في ىذا السف . 

تنميتيا لدى الواجب في ضوء ما سبؽ ، قامت الباحثة بإعداد قائمة مبدئية بالميارات الريادية  -
( ، وقد صمـ 2تطالع آراء المتخصصيف )ممحؽ أطفاؿ الروضة ، وقد تـ وضعيا في استبياف الس

االستبياف بخطاب تعريؼ باليدؼ والمحتوى والمطموب إبداء الرأي فيو ، وأعقب بجدوؿ يشتمؿ 
 عمى المحاور الرئيسية لمميارات الفرعية .

( محكمًا وتـ 28تـ عرض االستبانة في صورتيا األولية عمى مجموعة مف المتخصصييف عددىـ ) -
المئوية لدرجة أىمية ومناسبة كؿ ميارة مف الميارات ، وذلؾ بإعطاء درجة واحدة  حساب النسبة

لمميارة إذا كانت مناسبة ، وصفرًا إذا لـ تكف مناسبة ، وذلؾ لكؿ محكـ عمى حدة ، ثـ يتـ جمع 
الدرجات التي حصمت عمييا الميارة بالنسبة لجميع المحكميف . وفي ضوء ذلؾ تـ قبوؿ العبارة 

 -% فأكثر وذلؾ باستخداـ المعادلة التالية :91إجماع عمييا بنسبة  عند درجة

 

                   عدد الموافقيف                                 

Xدرجة اإلجماع = ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ    211  
 عدد الموافقيف + عدد غير الموافقيف                      

وقد جاءت نتيجة التحميؿ مبينة أف الميارات الرئيسية ، والميارات الفرعية ليا مناسبة ألطفاؿ  -
% نظرًا ألىميتيا ليـ ، وأما األداءات الخاصة بيذه الميارات الفرعية فقد حازت 1:الروضة بنسبة 

األداءات ، وقد تـ حذفيا مف القائمة ، حيث أشار % ماعدا بعض 91عمى نسبة موافقة أكثر مف 
السادة الخبراء إلى أنيا غير مناسبة لطفؿ الروضة ، وأف البعض منيا متضمف في أداءات أخرى ، 
وبإجراء التعديالت المطموبة في ضوء آراء السادة المحكميف جاءت الصورة النيائية لقائمة الميارات 

ى ىذه القائمة واألوزاف النسبية لكؿ ميارة  قد تـ اإلجابة عف ( . وبالتوصؿ إل3الريادية )ممحؽ 
السؤاؿ األوؿ مف أسئمة البحث والذي نصو : ما ميارات التعميـ مف أجؿ ريادة األعماؿ المناسبة 

 ألطفاؿ الروضة ؟ " .

 عداد الباحثةإ( 7-5لمطفؿ في عمر مف ) ميارات التعميـ مف أجؿ ريادة األعماؿقياس م (5
تـ تقسيميا ألربعة مجاالت ىي : : يتضمف المقياس الميارات الريادية ، و  وصؼ المقياس - أ

المبادرة واالستقاللية ، اإلصرار والمثابرة  ، التخطيط ، والحداثة والجدة في األفكار (  وكؿ )
 ( 4مجاؿ يشتمؿ عمى ثمانية  فقرات فرعية . ) ممحؽ



 مهارات التعلم من أجل ريادة األعمال لدى طفل رياض األطفالفاعلية استراتيجية مقترحة قائمة على األنشطة الموسيقية لتنمية بعض  
 د /منى مصطفى زيتون                                       

دامعة  –جملة نلية الرتبية                                             663و                                9102يياير   –العدد اخلامس والعشروٌ  

والدراسات السابقة ، وخصائص النمو  بناء المقياس : تـ بناء المقياس في ضوء اإلطار النظري - ب
لمطفؿ ، وقائمة الميارات الريادية التي أتفؽ السادة الخبراء المتخصصيف أف يمكف تنميتيا لدى 

 ( سنوات .6-5الطفؿ في عمر مف )

( عمى األداء الذي يحققو  X( أو )  √تعميمات تطبيؽ المقياس : وضعت الباحثة عالمة )  - ج
جيد أو متوسط أو ضعيؼ ، وتضع الدرجة المناسبة لكؿ فقرة مف  الطفؿ في النشاط سواء كاف

درجة ( ، والدرجات موزعة عمى األداء لكؿ  75فقرات المقياس ، والدرجة الكمية لممقياس ىي: )
 ، ضعيؼ صفر (. -2، متوسط  -3فقرة كما يمي : ) جيد 

تخصصيف في مجاؿ صدؽ المقياس : تـ عرض الصورة األولية لممقياس عمى بعض الخبراء والم - د
التربية وعمـ النفس والمناىج وطرؽ التدريس ، ورياض األطفاؿ ، وتـ إجراء التعديالت حسب 
آراء وتوجييات السادة المحكميف ، وتقسيـ الميارات الريادية ألربعة أبعاد مف قبؿ السادة 

الحداثة والجدة في المحكميف ، وىي : )المبادرة واالستقاللية ، اإلصرار والمثابرة  ، التخطيط ، و 
 األفكار ( ، وكؿ بعد يتضمف ثماني فقرات .

 ثبات المقياس : تـ حساب الثبات بطريقتيف ىما : -ىػ
( طفؿ ومتوسط عمرىـ الزمني خمس سنوات 25إعادة تطبيؽ المقياس : عمى عينة قواميا ) -

يف كما يمي : وسبعة شيور ، بفاصؿ زمنى خمسة عشر يومًا ، وكاف معامؿ االرتباط بيف التطبيق
، واإلصرار والمثابرة 1.96، والمبادرة واالستقاللية  1.96، والتخطيط 1.97) الحداثة في األفكار 

 ( وىذه المعامالت مرتفعة ومؤشر كبير لثبات االختبار . 1.93

طريقة التجزئة النصفية : مف خالؿ تقسيـ فقرات كؿ بعد مف أبعاد المقياس إلى نصفيف متساوييف  -
أحدىما يمثؿ الفقرات الفردية والنصؼ اآلخر لمفقرات الزوجية ، وتـ تطبيؽ النصفيف عمى  عشوائياً 

( طفؿ وتـ حساب معامؿ االرتباط بينيما وكانت االنتائج كما يمي )الحداثة في  29عينة قواميا )
،  (2:.1، واإلصرار والمثابرة  1.96، والمبادرة واالستقاللية  :1.8،  والتخطيط  1.93األفكار 

 وىذا يشير إلى أف المقياس لو درجة ثبات عالية .

بناء اإلستراتيجية المقترحة القائمة عمى األنشطة الموسيقية لتنمية بعض ميارات التعمـ مف أجؿ  (6
 ريادة األعماؿ لدى طفؿ رياض األطفاؿ ) إعداد الباحثة (

 لصورة المبدئية لإلستراتيجية المقترحة :ا - أ
التدريسية ستراتيجية تـ وضع اإليـ مف أجؿ ريادة األعماؿ ،  ميارات التعمفي ضوء قائمة 

رياض مقترحة في صورتيا المبدئية ، وقد تـ عرضيا عمى لجنة مف الخبراء المتخصصيف في مجاؿ ال
 التربية الموسيقية ، ومجاؿ المناىج وطرؽ التدريس ، وطمب مف سيادتيـ إبداء الرأي في : األطفاؿ و 
 مع اليدؼ منيا . المقترحة راتيجيةستتفاؽ أسس اإلإمدى  -

 .المقترحة مدى كفاية ووضوح اإلطار العاـ لإلستراتيجية  -
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 .المقترحة ستراتيجية مدى مراعاة أسس اإلستراتيجية عند تصميـ وصياغة دروس اإل -

 واإلضافة .، والحذؼ ، مقترحات التعديؿ  -

 الصورة النيائية لإلستراتيجية المقترحة : - ب
  -الخبراء المتخصصيف تـ عمؿ التعديالت اآلتية :سادة في ضوء آراء ال    

بعػػػض األسػػػئمة النظريػػػة  األطفػػػاؿالتقػػػويـ المرحمػػػي والمتمثػػػؿ فػػػي إعطػػػاء إضػػػافة إسػػػتخداـ   -
 النشػاطاسػتخداـ التقػويـ النيػائي بعػد االنتيػاء مػف نشػاط  و كػؿ  والتدريبات العممية في نياية

 ا .نمو الميارة الريادية المراد تعمميلقياس مدى 

 .أىداؼ االستراتيجية تعديؿ في صياغة بعض  -
 .في اإلستراتيجية المقترحة أساليب التدريس المتبعة التنوع أكثر في  -

فػي صػورتيا النيائيػة )ممحػؽ المقترحػة سػتراتيجية ت الالزمػة أصػبحت اإليالالتعدىذه وبعد عمؿ 
تنميتيػػا لػػدى طفػػؿ  ةوأىميػػيػػة والميػػارات الرياد،  تناولػػت مفيػػـو الريػػادة مقدمػػةوالتػػي تتضػػمنت ( ، 5

توصػيؼ لمممارسػات واألداءات التدريسػية المختمفػة التػي يمكػف الروضة بإستخداـ األنشػطة الموسػيقية 
األىػداؼ سواء معممػة ريػاض األطفػاؿ ، أو معمػـ التربيػة الموسػيقية ، و  أف يستعيف بيا القائـ بالتدريس

 التعميمية .

األدوات والوسائؿ التعميمية وعات اإلستراتيجية ، و موضالتوزيع الزمني لتدريس كما تتضمنت 
تنفيذ الجمسات في موضوع النشاط ، وكيفية  معممة رياض األطفاؿالتي يمكف أف يستعيف بيا 

 التقويـ .، و  ألنشطة التنفيذيةالدروس وعنوانيا، واعدد  والتي تتضمنت ) الدروس(

 ( . 3جدوؿ رقـ )
 تراتيجيةالتوزيع الزمني لتدريس موضوعات اإلس

 الميارة الريادية المراد تنميتيا اسـ النشاط االسبوع ـ
2 

 األوؿ
 المبادرة لعبة الكرة والسمة " لعبة موسيقية "

 المخاطرة المحسوبة حديقة الحيوانات " قصة موسيقية حركية " 3
4 

 الثاني
 الثقة بالنفس النغمات المتقاطعة " لعبة موسيقية "

 صرار والمثابرةاإل الشجرة " أغنية " 5
6 

 الثالث
 التوجو الجاد نحو العمؿ مينتي " أغنية "

 اإليجابية المراكبي " قصة موسيقية حركية " 7
8 

 الرابع
 التخطيط الجسر " قصة موسيقية حركية "

 اإلنجاز ىيا نعمؿ .. ىيا نعمؿ  " أغنية " 9
: 

 الخامس
 االستقاللية مشروعي " أغنية "

 القدرة عمى اتخاذ القرار " قصة موسيقية حركية " األسد والقرد 21
 االبتكار ابتكار ايقاعات بالتصفيؽ لبعض المقطوعات الموسيقية  السادس 22
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 والجدة في األفكار صنع آلة موسيقية مف مخمفات البيئة  23
 صدؽ اإلستراتيجية المقترحة  -جػ

لموسيقية عمى متخصصيف في التربية تـ عرض االستراتيجية المقترحة القائمة عمى األنشطة ا
وعمـ التفس والمناىج وطرؽ التدريس والتربية الموسيقية ، ورياض األطفاؿ، لمتأكد مف مناسبتيا لطفؿ 

 الروضة وصالحيتيا لمتطبيؽ ، وتـ إجراء التعديالت المناسبة وفؽ آراء المحكميف والخبراء .
 قترحة :نموذج ألحد األنشطة الموسيقية باإلستراتيجية الم - د

 عنواف النشاط  ) نشيد " مشروعي " ( 
  : دقيقة  56زمف النشاط 

  : أىداؼ النشاط : ينبغي في نياية النشاط الموسيقي أف يكوف الطفؿ قادرًا عمى أف 
 يميز بيف أصوات آالت الباند اإليقاعية . .2
 يشارؾ زمالئو في الغناء . .3
 يعزؼ عمى آالت الباند اإليقاعية أثناء الغناء . .4

 ني أغنية " مشروعي " بطريقة صحيحة .يغ  .5

 يدرؾ معني المبادرة واالستقاللية في العمؿ مف خالؿ النشيد . .6
  الوسائؿ المستخدمة 

 الرؽ (–الطبمة –الجالجؿ  –المثمث  –آالت الباند اإليقاعية ) الكاستنيت  -
 بعض البطاقات المصورة لبعض الميف المختمفة . -
 اط باإلشارة إلى تعدد الميف المختمفة ، وتطمب مف األطفاؿ إعطاء تنفيذ النشاط : بدأت الباحثة النش

أمثمة ليا ، وىكذا توضح ليـ أف الفرؽ بيف الميف المختمفة ، والعمؿ الحر ، واليدؼ مف إنشاء 
 المشروعات الريادية، وتتطمب مف األطفاؿ أف يستمعوا إلييا ، وتبدأ بغناء أغنية " مشروعي " .

 نشيد " مشروعي "       ؼ الباحثة "كممات األغنية " تألي
 أنا الريادي النشيط    عندي مشروع جديد          
 أعمؿ .. أجد وأنتج     أربح .. أتميز ..وأكبر            

 بكؿ الحِب ..           أعمر بمدي           
 لحف األغنية " تمحيف الباحثة "
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 لطريقة الجزئية لغناء األناشيد .يغني األطفاؿ مع الباحثة األغنية بإستخداـ ا -

  تقويـ النشاط : تسأؿ الباحثة األطفاؿ عف الفرؽ بيف العمؿ الحر والعمؿ الحكومي ، واليدؼ مف
 إنشاء المشروع الريادي .

 المقترحة التدريسية ستخداـ االستراتيجية إل القائـ بالتدريسبناء دليؿ   -ىػ
 سػتراتيجيةلتدريس حمقة الوصؿ بيف تخطػيط وتنفيػذ اإلالقائـ بامعممة رياض األطفاؿ أو يعد دليؿ 

سػػتراتيجية يتصػػوره سػػبياًل لتحقيػػؽ أىػػداؼ اإلوالػػذي عمػػؿ المخطػػط عػػف يعبػػر فيػػو والػػذي ،  المقترحػػة
ف يتبعيػا القػائـ أسػتراتيجية التػدريس المقترحػة التػي ينبغػي إواليدؼ مف الدليؿ ىو توضيح  .المقترحة 

وبػذلؾ يكػوف بعػض الميػارات الرياديػة لمطفػؿ الروضػة مػف خالليػا ،  ليػا لتنميػةبالتدريس فػي تدريسػو 
 ( .  6. ) ممحؽ  معينًا عمى التدريس بنجاح الدليؿ

 :المقترحة االستراتيجية القائـ بالتدريس التأكد مف صالحية دليؿ  - و
فػػي مجػػاؿ  ألسػػاتذة الخبػػراء المتخصصػػيفعمػػى مجموعػػة مػػف ا القػػائـ بالتػػدريستػػـ عػػرض دليػػؿ 

وقػػػد أجمعػػػت اآلراء عمػػػى  التربيػػػة الموسػػػيقية ،، ومجػػػاؿ ريػػػاض األطفػػاؿ ،و رؽ التػػػدريس المنػػاىج وطػػػ
صالحية الدليؿ واستخداـ ىذه االستراتيجية المقترحة بعد مراعاة بعض التعديالت البسيطة ، وتـ التعديؿ 

 في ضوء ذلؾ .
 شروط تـ مراعاتيا أثناء تنفيذ االستراتيجية المقترحة  - ز
 جية المقترحة القائمة عمى األنشطة الموسيقية بشكؿ بسيط وفي مستوى روعى تنفيذ اإلستراتي

الطفؿ ، وأف تكوف متكاممة مع أنشطة البرنامج اليومي الذي تعده معممة رياض األطفاؿ ، 
ستخداـ الحاسب اآللي في تنفيذ معظـ  واإلعتماد عمى اآلالت الموسيقية المتوفرة بالروضة ، وا 

غاني التي يحبيا األطفاؿ بمصاحبة الموسيقى ، وجميعيا مرتبطة بتنمية أنشطة اإلستراتيجية  ، واأل
ميارات التعميـ مف أجؿ ريادة األعماؿ في مجاالت  )الحداثة في األفكار ،والتخطيط ، والمبادرة 

 واالستقاللية ، واإلصرار والمثابرة ( مع تقديـ التعزيز المناسب . 
 قية مف بعض خامات ومستيمكات البيئة لتنمية ميارات توجيو األطفاؿ إلنتاج بعض اآلالت الموسي

عادة  االبتكار واإلبداع والتفكير خارج الصندوؽ ، وأف يستخدميا في مصاحبة الغناء واألناشيد ، وا 



 مهارات التعلم من أجل ريادة األعمال لدى طفل رياض األطفالفاعلية استراتيجية مقترحة قائمة على األنشطة الموسيقية لتنمية بعض  
 د /منى مصطفى زيتون                                       

 دامعة بورسعيد –جملة نلية الرتبية                                             630و                                9102يياير   –العدد اخلامس والعشروٌ  

سرد القصص واألغنيات واألناشيد التي سمعيا الطفؿ ، ومشاركة الطفؿ بإستخداـ آالت الباند 
 اإليقاعية .

 ألطفاؿ بالروضة الفصؿ التجريبي مع الباحثة أثناء تقديـ األنشطة كما حضرت معممة رياض ا
لتنمية قدراتيا المينية في مجاؿ إعداد وتنفيذ االنشطة الموسيقية ىادفة واالعتماد عمييا كوسيمة 

 لتحقيؽ النمو الشامؿ لمطفؿ .

 اإلدراءات التطبيكية للبحح :

 ا( إجراءات تطبيؽ االستراتيجية المقترحة :
باحثة بتطبيؽ أدوات البحث لكال المجموعتيف ) التجريبية والضابطة( ، والجدوؿ التالي قامت ال

 ( يوضح ذلؾ .4رقـ )
 ( .4جدوؿ )

 لممقارنة بيف المجموعتيف ) التجريبية والضابطة ( عمى متغيرات الدراسة قبؿ بداية التجربة . 
العينة 
 )ف(

 المتغير
 التجريبية الضابطة

 الداللة ت
 3ع 3ـ 3ع 2ـ

29 
 تجريبية
29 
 ضابطة

 غير دالة 2:.1 2.6 76.8 2.8 77.3 العمر
 غير دالة 2.7 3.: 218.5 8.9 213.9 الذكاء

المستوى ج، 
 غيردالة 1.86 29.3 259.4 27.9 254.9 ص

الميارات 
 غير دالة 2.6 :.1 24.6 1.9 :.23 الريادية

 
اؿ المجموعتيف الضابطة والتجريبية عمى ويبيف الجدوؿ السابؽ مدى التقارب الكبير بيف أطف

متغيرات البحث ، وعدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف المجموعتيف في متغيرات الكاء ، 
 والمستوى االقتصادي واالجتماعي ، والميارات الريادية .

 ( تطبيؽ االستراتيجية المقترحة :3
يذ االستراتيجية القائمة عمى األنشطة استغرؽ تنفيذ االستراتيجية شير ونصؼ ، تـ خالليا تنف

الموسيقية  ألطفاؿ المجموعة التجريبية فقط ، بواقع نشاطيف كؿ أسبوع كتطبيؽ لمخبرات اليومية 
باالستراتيجية ، وتـ توجيو معممة الفصؿ عمى كيفية تدريس كؿ نشاط ، وحضورىا مع الباحثة أثناء 

مف أجؿ ريادة األعماؿ لدى األطفاؿ طبقًا ألىداؼ كؿ التنفيذ ، ومناقشتيا حوؿ نمو ميارات التعميـ 
نشاط ، وتقارير المالحظة اليومية أثناء تنفيذ النشاط ، مع مراعاة أف نفس الخبرات تـ تطبيقيا عمى 
 أطفاؿ المجموعة الضابطة بدوف األنشطة الموسيقية لتحديد درجة فعاليتيا وأىميتيا بالنسبة لألطفاؿ .
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تيجية المقترحة : قامت الباحثة بتطبيؽ مقياس الميارات الريادية لكال مف ( بعد تنفيذ االسترا4
 المجموعتيف التجريبية والضابطة .

 ( متابعة تطبيؽ االستراتجية المقترحة :5
مف خالؿ الزيارات المتكررة أثناء تنفيذ االستراتيجية المقترحة وبعد إنتيائيا الحظت الباحثة نمو 

ؿ التجريبي في استخداـ االستراتيجية المقترحة ودليميا ، واالعتماد عميو قدرات وميارات معممة الفص
كأداة ميمة ومناسبة لتنمية ميارات الريادة ، مف خالؿ المعب واألنشطة الموسيقية ، والتي كانت 
مشوقة ويتجاوب األطفاؿ معيا وتدفعيـ لمبحث والتفكير ، وتخصيص وقت لمغناء والقصص الموسيقية 

نعكس ذلؾ عمى نمو الميارات الريادية لألطفاؿ في مجاالت )الحداثة في األفكار ، الحركية ، و  ا 
 والتخطيط ، والمبادرة واالستقاللية ، واإلصرار والمثابرة (.

 عرض اليتائر وتفسريٍا :

النتائج المتعمقة بالفرض األوؿ : وينص عمى" توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطى درجات  - أ
جريبية التي تعرضت لألنشطة الموسيقية بيف التطبيقيف القبمي والبعدى عمى مقياس المجموعة الت

 الميارات الريادية لصالح التطبيؽ البعدى ".
تـ حساب داللة تأثير األستراتيجية المقترحة القائمة عمى األنشطة الموسيقية عمى تنمية 

بعد ( تنفيذ البرنامج كما يوضحو  –قبؿ  ميارات التعمـ مف أجؿ الريادة  لدى المجموعة التجريبية مف )
 ( .5الجدوؿ التالي رقـ )

 (5جدوؿ )
نتائج اختبار )ت( لداللة التحسف بيف متوسطي أداء المجموعة التجريبية عمى مقياس الميارات 

 الريادية في االختباريف القبمي والبعدى .
العينة 
 أبعاد المقياس )ف(

قيمة  البعدى القبمي
 الداللة دح )ت(

 3ع 3ـ 2ع 2ـ

29 
 
 

الحداثة في 
 1.12دالة عند مستوى  45 8.78 1.97 6.5 9:.1 4.2 األفكار

 1.12دالة عند مستوى  45 6.59 7:.1 6.3 1.94 4.6 التخطيط
المبادرة 
 1.12دالة عند مستوى  45 6.31 1.76 5.8 :1.8 4.5 واالستقاللية

اإلصرار 
 1.12دالة عند مستوى  45 4.35 6:.1 5.7 7:.1 4.6 والمثابرة

 1.12دالة عند مستوى  45 32.4 1.97 :.:2 :.1 24.6 الدرجة الكمية
 حيث أف ـ المتوسط ، ع االنحراؼ المعياري عف المتوسط ، د ح درجة الحرية
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( يتضح لنا ألف جميع قيـ " ت" بيف متوسطي أداء المجموعة 5بالنظر لمجدوؿ السابؽ رقـ )
ى بعد تطبيؽ االستراتيجية المقترحة عمى جميع أبعاد المقياس والمجموع الكمي دالة التجريبية مف قبؿ إل

، وىذا يدؿ عمى أنو حدث تحسف جوىري في مستوى نمو ميارات التعميـ  1.12إحصائيًا عند مستوى 
 مف أجؿ ريادة األعماؿ لدى أطفاؿ المجموعة التجريبية بعد تعرضيـ لإلستراتجية المقترحة . وتتفؽ ىذه

 ,Lee )( ، ودراسة أنجيمينا لي 3113النتائج مع نتائج دراسة كؿ مف دراسة نيمي محمد )

Angela ,2016 )  دراسة كاثريف مارش ، (Marsh, Kathryn ,2017)  ودراسة ليبستو ورونككو ،
( Lepisto,J.,Ronkko, M.L, 2013)  دراسة ستيؼ صف، و ( Steve Mariotti,2008)   

الفرض الثاني : والذي ينص عمى " ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف النتائج المتعمقة ب - ب
متوسطي درجات المجموعة الضابطة بيف التطبيقيف القبمي والبعدي في مقياس الميارات الريادية " 

( مستوى نمو ميارات التعميـ مف أجؿ ريادة األعماؿ لدى المجموعة الضابطة 6يوضح الجدوؿ رقـ )
 (.6قبمي والبعدي كما يوضحو الجدوؿ رقـ )في التطبيقيف ال

 (6جدوؿ )
نتائج اختبارات )ت( لداللة التحسف بيف متوسطي أداء المجموعة الضابطة عمى مقياس الميارات 

 الريادية بيف التطبيقيف القبمي والبعدي .
العينة 
 )ف(

 أبعاد المقياس
قيمة  البعدى القبمي

 )ت(
 الداللة د .ح

 3ع 3ـ 2ع 2ـ

29 
 
 

الحداثة في 
 غير دالة 45 1.48 1.87 4.5 1.9 4.6 األفكار

 غير دالة 45 2.5 1.79 4.7 1.87 4.3 التخطيط
المبادرة 
 غير دالة 45 2.8 :1.9 4.5 1.58 4 واالستقاللية

 غير دالة 45 1.74 1.98 4.4 8:.1 :.3 اإلصرار والمثابرة

عند  دالة 45 3.97 1.9 24.8 1.9 :.23 الدرجة الكمية
 1.16مستوى 

( أف جميع قيـ )ت( لكؿ مف )الحداثة في األفكار ،والتخطيط ، والمبادرة 7يتضح مف الجدوؿ رقـ )
واالستقاللية ، واإلصرار والمثابرة(.غير دالة إحصائيًا وىذه النتائج جميعيا تتفؽ مع الفرضية ، بينما 

يوضح حدوث تقدـ طفيؼ في مستوى مما  1.16قيمة ت لمدرجة الكمية دالة إحصائيًا عند مستوى 
نمو الميارات الريادية ، وقد يرجو ىذا التحسف لمفترة الزمنية التي استغرقتيا التجربة ، وىذا لسرعة 
النمو العقمي لالطفاؿ ىذه المرحمة ، باإلضافة لألنشطة والخبرات التربوية المتكاممة لممستوى الثاني 

ية والضابطة أثناء التجربة . وتتفؽ ىذه النتائج مع نتائج التي تعرضت ليا كال المجموعتيف التجريب
، ووأوليفوروا وأكو وأكباف  (Gedeon ,S.,A.,2014 )دراسة كؿ مف جيدويف 
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(Oleforo,N.A.,Oko,D.E.&AK Pan.,E.,G.,2013,260:266)  ودراسة بروشاد ،
(Burchard Rwamtoga,2011). 

عمى " توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي  النتائج المتعمقة بالفرض الثالث : وينص -جػ
درجات أطفاؿ المجموعتيف التجريبية والضابطة عمى مقياس ميارات التعميـ مف أجؿ ريادة األعماؿ في 
التطبيؽ البعدي لصالح المجموعة التجريبية التي استخدمت االستراتيجية المقترحة القائمة عمى 

 ( .7حو الجدوؿ رقـ )االنشطة الموسيقية " . ، وىذا يوض
 (7)جدوؿ  

نتائج اختبار )ت( لداللة الفرؽ بيف متوسطي كال المجموعتيف التجريبية والضابطة في االختبار البعدي 
 عمى مقياس الميارات الريادية

العينة 
الكمية 
 )ف(

 أبعاد المقياس

المجموعة 
( 29الضابطة )

 طفؿ وطفمة

 المجموعة التجريبية
قيمة  ( طفؿ وطفمة29)

 ت()
.د
 الداللة ح

 3ع 3ـ 2ع 2ـ

طفؿ  47
 وطفمة
 
 

الحداثة في 
4 2.8 97.1 5.6 87.1 5.4 األفكار

5 
دالة عند مستوى 

1.12 

4 6.6 7.1: 3.6 79.1 4.7 التخطيط
5 

دالة عند مستوى 
1.12 

والمبادرة 
4 8.6 76.1 8.5 1.:7 4.5 واالستقاللية

5 
دالة عند مستوى 

1.12 
اإلصرار 
 ةوالمثابر 

4.4 98.1 7.5 :6.1 6 4
5 

دالة عند مستوى 
1.12 

8.2 الدرجة الكمية
4 9.1 :.2

: 97.1 2.33 4
5 

دالة عند مستوى 
1.12 

 حيث أف ـ المتوسط ، ع االنحراؼ المعياري ، د.ح درجة الحرية
( أف جميع قيـ )ت( لممجموعتيف التجريبية والضابطة دالة عند مستوى 7يتضح مف الجدوؿ رقـ )

صالح المجموعة التجريبية ، مما يوضح أف االرتفاع الحادث في مستوى نمو الميارات الريادية ل 1.12
ألطفاؿ المجموعة التجريبية يفوؽ االرتفاع الحادث لألطفاؿ المجموعة الضابطة ، وىذا يؤكد فعالية 

ات التعميـ مف االستراتيجية التدريبية المقترحة القائمة عمى بعض االنشطة الموسيقية عمى تنمية ميار 
 أجؿ ريادة األعماؿ ، مما يؤكد صحة الفرض وقبولو.
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الجانب الثاني : مدى التحسف ، وممكف تقدير حجـ التحسف الحادث في مستوى الميارات الريادية 
لممجموعتيف التجريبية والضابطة ، لبياف حجـ ىذا االرتفاع بما يوضح فاعمية استراتيجية التدريس 

 ( يبيف ذلؾ :8ى بعض االنشطة الموسيقية والجدوؿ اآلتي رقـ )المقترحة القائمة عم
 (8)جدوؿ 

 يوضح حجـ تأثير أساليب التواصؿ بيف األسرة والروضة عمى التحسف في أداء أفراد العينة
  عمى مقياس ميارات التعمـ مف أجؿ ريادة األعماؿ 

النياية  المجموعة
 211×3ـ-2ـ 3ـ 2ـ العظمي

 ف

-3ـ
 211×2ـ

 2ـ

 211×2ـ-3ـ
 2ـ-ف

 %25.7 %37.3 %5.: :.39 :.33 75 الضابطة
 %78.9 %247.9 %56.4 61.3 32.3 75 التجريبية
 %64.3 %221.7 %:.46  الفرؽ

 متوسط البعدي ، ف النياية العظمي لالختبار 3حيث أف ـ متوسط القبمي ، ـ
المجموعتيف  يتضح مف الجدوؿ السابؽ وجود فروؽ كبيرة في حاالت الكسب المعدؿ الثالث لدى

التجريبية والضابطة لصالح التجريبية بما يعني أف التقدـ السيكولوجي لممجموعة التجريبية عمى 
مقياس الميارات الريادية مف القياس القبمي لمبعدي يفوؽ مقدار التحسف الحادث لممجموعة الضابطة ، 

سيقية ، كانت ذا أثر فعاؿ في وىذا دليؿ واضح أف االستراتيجية المقترحة القائمة عمى االنشطة المو 
تنمية ميارات لدى األطفاؿ وىذا يؤكد صحة الفرض وقبولو وتتفؽ ىذه النتائج مع نتائج دراسة كؿ مف 

( ، ودراسة أنجيمينا لي 3113( ، و دراسة نيمي محمد )3119عادؿ عبد ام ، وأشرؼ محمد )
( Lee, Angela ,2016 )  دراسة كاثريف مارش ، (Marsh, Kathryn ,2017)  عمى تأثير

يجابيًا وفعااًل .  األنشطة الموسيقية المختمفة واألغاني كاف ليا تأثيراث كبيرًا وا 
كما يتبيف مما سبؽ أف االستراتيجية المقترحة القائمة عمى األنشطة الموسيقية كاف ليا دور كبير 

خطيط ، والمبادرة واالستقاللية ، في تنمية ميارات األطفاؿ الريادية في مجاؿ )الحداثة في األفكار ،والت
واإلصرار والمثابرة(  ، وتعتبر مف األنشطة المحببة التي يستمتع بيا األطفاؿ وتثير اىتماماتيـ ودوافعيـ 
لتحصيؿ الخبرات المتنوعة مف خالؿ المعب والنشاط ، والتي أكدت عمييا االتجاىات الحديثة كطريقة 

صة الميارات المغوية والرياضية والعممية واالجتماعية ، ونمو تربوية الكتساب الميارات المختمفة خا
شباع حاجاتو  المشاعر واالحاسيس ، وكانت مف االساليب الفعالة لتدعيـ جميع جوانب نمو األطفاؿ وا 
وميولو ، وفيـ إمكانيات وقدرات الطفؿ ومواىبو وطرؽ تنميتيا ، والتواصؿ بيف المعممة والطفؿ ، 

ميدية في التدريس بمناىج وانشطة الروضة التي تعتمد عمى تعميـ الطفؿ مف واستخداـ طرؽ غير تق
عادة وترديد  خالؿ المعب والنشاط ، واالىتماـ بقراءة القصص المصورة وتدريب الطفؿ عمى الغناء وا 



 مهارات التعلم من أجل ريادة األعمال لدى طفل رياض األطفالفاعلية استراتيجية مقترحة قائمة على األنشطة الموسيقية لتنمية بعض  
 د /منى مصطفى زيتون                                       

 دامعة بورسعيد –جملة نلية الرتبية                                             633و                                9102يياير   –العدد اخلامس والعشروٌ  

القصص التي يسمعيا ويحبيا وكتابة العالمات الموسيقية ، وتدويف النغمات عمى المدرج الموسيقي . 
 ,Lee )( ، ودراسة أنجيمينا لي 3113ه النتائج مع نتائج دراسة كؿ مف دراسة نيمي محمد )وتتفؽ ىذ

Angela ,2016 )  دراسة كاثريف مارش ، (Marsh, Kathryn ,2017)  دراسة ستيؼ صف، و 

( Steve Mariotti,2008)  . 
 التوصيات واملكرتحات :

 في ضوء نتائج الدراسة فإف الباحثة توصي بما يمي :
داد برامج تدريبية لمعممي ومعممات ومديري الروضات في مجاؿ التعميـ مف أجؿ ريادة األعماؿ إع -2

 كأحد المداخؿ األساسية الحديثة لتطوير التعميـ برياض األطفاؿ .

أف تيتـ الروضة بإعداد وتنفيذ األنشطة الموسيقية بالشكؿ الصحيح والفعاؿ لألىميتيا في  -3
 التنشئة السميمة لمطفؿ .

ر نشرات توجييية لممعممات أثناء الخدمة عمى كيفية تعميـ األطفاؿ وتنمية ميارات التعميـ إصدا -4
 مف أجؿ ريادة األعماؿ لدييـ باستخداـ الموسيقي .

تخصص الروضة حجرة لمنشاط الموسيقي وتزويدىا باألدوات واآلالت الموسيقية المتنوعة التي  -5
 تناسب طفؿ الروضة .

 والذي مف شأنو أف يفضي إلى تحفيز األعماؿ والتفكير االبداعي . تطوير المناىج التعميمية -6

التوسع في برامج التدريب بيدؼ تطوير ميارات الذات والقدرات الشخصية واكتساب ميارات  -7
اعداد خطة العمؿ وبناء فريؽ العمؿ ، والتسويؽ وخدمة  –العمؿ األساسية ) كميارات االتصاؿ 

 العمالء وغيرىا ( .

التعميمي متعدد التخصص لمتعميـ االبتكاري القائـ عمى االبداع واالبتكار وريادة  تبني النظاـ -8
األعماؿ الذي يتيج لممتعمـ فرصة تعدد التأىيؿ واالختيار بيف التخصصات التي تنمي سعة األفؽ 

 ورحابة التفكير .

 كما في ضوء نتائج البحث وتوصياتو تقترح الباحثة إجراء البحوث التالية :
برنامج تدريبي مقترح قائـ عمى التعميـ مف أجؿ الريادة لتنمية بعض الميارات الريادية لدى  فاعمية -

 معممة رياض األطفاؿ ، ومعممي التربية الموسيقية .
فاعمية برنامج تدريبي مقترح قائـ عمى األنشطة الموسيقية لتنمية بعض ميارات التعميـ مف أجؿ  -

 رياض األطفاؿ ، والتربية النوعية . ريادة األعماؿ لطالب المعمميف بكميات
دراسات تقويمية لمعرفة مدى استخداـ التعميـ مف أجؿ ريادة األعماؿ في المدارس بمراحميا  -

 المختمفة ، والجامعات .
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تقويـ ميارات التعميـ مف أجؿ ريادة األعماؿ لدى لمعممات رياض األطفاؿ وبرنامج تدريبي مقترح  -
 ليف لرفع كفاءتيف الريادية .

 برنامج مقترح مبني عمى األنشطة الموسيقية لتنمية بعض المفاىيـ الموسيقية لدى طفؿ الروضة . -
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 واملصادر املرادع

 أواًل : املرادع واملصادر باللغة العربية :

( : دور المشرؼ التربوي في تحسيف 3122إبراىيـ جميعاف ، مصطفى الخوالدة ، فتحي حميدة ) -2
ي تنمية ميارات األطفاؿ المغوية مف وجية نظر معممات رياض أداء معممات رياض األطفاؿ ف

 .885-842، 38المجمد  ، األطفاؿ في األردف ، مجمة جامعة دمشؽ 

( : طفمؾ وتنمية تفاعمو االجتماعي ، القاىرة : 3118أسماء المرسي ، أماني عبد المقصود ) -3
 اإلنجمو المصرية .

ترح لألنشطة الموسيقية إلكساب أطفاؿ الروضة ( : فاعمية برنامج مق3119أمجد زكريا حسيف ) -4
معيد الدراسات التربوية ، والتعميـ اإلبتدائي ،  بعض مفاىيـ الرياضيات ، قسـ رياض األطفاؿ

 جامعة القاىرة .

 ( : نمو المغة عند الطفؿ ، القاىرة : دار العمـو لمنشر والتوزيع.3119أمير قاسـ عبد ام ) -5

( : أثر برنامج مقترح قائـ عمى األنشطة التربوية في تنمية 3121بمقيس اسماعيؿ داغستاني ) -6
،  الثامفرابطة التربية الحديثة ، العدد  ،بعض القيـ الخمقية واالجتماعية لدى طفؿ الروضة 

 . 288-251،  4المجمد
( : فاعمية استخداـ استراتيجية لعب األدوار لتحسيف أداء أطفاؿ 3124دعاء الفجر محمد سامي ) -7

رياض األطفاؿ في األنشطة الموسيقية المدرسية ، مجمة كمية التربية بأسيوط ، مصر ،  مرحمة
 .:31 – 268، :3يناير ، العدد األوؿ ، مجمد 

( : فاعمية برنامج في األنشطة الموسيقية لتنمية بعض الميارات 3123شيريف عباس عراقي ) -8
، مجمة العمـو التربوية ، مصر،أكتوبر،  المغوية لدى طفؿ الروضة بدولة اإلمارات العربية المتحدة

  . 277-241، 3المجمد 
دور التربية الموسيقية في تنمية بعض الميارات ( : :311شيريف عبد المعطي عمي بغدادي ) -9

المغوية لدى أطفاؿ مرحمة ما قبؿ المدرسة ، مجمة الطفولة والتربية ، كمية رياض األطفاؿ ، 
 347-:29، 23مد ، المج27،العدد جامعة اإلسكندرية 

األردف : ، ( : رياض األطفاؿ األىداؼ واألنشطة التعميمة التعممية . عماف 3122صالح خطاب ) -:
 دار حنيف لمنشر والتوزيع .

البطالة في الدوؿ العربية الواقع واألسباب في ظؿ عالـ متغير  ( : 3121)صائب حسف ميدى  -21
 25، المجمد  4العدد معة القادسية ، العراؽ ، جا ، مجمة القادسية لمعمـو اإلدارية واالقتصادية ،

 ،265-287. 
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تقرير األىداؼ اإلنمائية ( : 3118) ) االسكوا ( المجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا -22
 .، األمـ المتحدة ، نيويورؾ  لثانيالعدد ا،  (منظور شبابى )لأللفية في المنطقة العربية 

)  -تقرير السكاف والتنمية ( :  :311) لغربي آسيا) االسكوا (المجنة االقتصادية واالجتماعية  -23
الشباب في منطقة االسكوا : دراسة لمواقع واآلثار المترتبة عمى سياسات التنمية ( ، العدد الرابع ، 

 .األمـ المتحدة ، نيويورؾ 
بي لسوؽ إعداد الشباب العر ( : 3125( )األلسكو )المنظمة العربية لمتربية والثقافة والعمـو  -24

 ، مارس ، في قطاع التعميـ العربي  32إستراتيجية إلدارة ريادة األعماؿ وميارات القرف الػ -العمؿ
 تونس ، الجميورية التونسية.

( : منظومة ريادة األعماؿ والبيئة المحفزة ليا ، ورقة عمؿ 3125مصطفى محمود أبو بكر )  -25
كز ريادة األعماؿ " نحو بيئة داعمة لريادة مقدمة إلى : المؤتمر السعودي الدولي لجمعيات ومرا

 ، كتاب أبحاث المؤتمر ، الرياض ، السعودية . ، سبتمبراألعماؿ في الشرؽ األوسط " 
( : األنشطة الموسيقية والمفاىيـ الرياضية ) برنامج لتحسيف 3122نيممي محمد العطار ) -26

 القاىرة : دار المعرفة .االستيعاب لطفؿ الروضة ، 

الميارات المغوية  يةفاعمية لعب أدوار القصة عمى تنم :( 3122سيد عبد الواحد ) ىدى محمد  -27
 . 256-:23،  25، المجمد  61مجمة دراسات الطفولة ، العدد  ،لدى طفؿ الروضة

( : تنمية الميارات المغوية ألطفاؿ ما قبؿ المدرسة ، القاىرة : 3118ىدي محمود الناشؼ ) -28
 دار الفكر العربي .

( : لغة الطفؿ وتنميتيا في البحث العممي " دراسة مسحية تحميمة " ، 3119مؿ ) يسري الج -29
 القاىرة : المركز القومي لمبحوث التربوية والتنمية .

 ثاىيًا: املرادع واملصادر باللغة األديبية :

   

19 -Blackburn, Carolyn,2017: Young Children's Musical Activities in the 

Home Education 3-13, v45 n6 p674-688 2017 ,Reference 

Count: 28,ISSN: ISSN-0300-4279. 

20 -Chen-Hafteck, Lily; Schraer-Joiner, Lyn (2011) : he Engagement in 

Musical Activities of Young Children with Varied Hearing 

Abilities ,Music Education Research, v13 n1 p93-106 Mar 2011. 
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21 -Darrow,Alice-Ann( 2008): General Music Today ,Music and Literacy , 

VoL.21 Issue 2,P32-34,3P . 

22-Harris, Deborah Jayne (2011) : Shake Rattle and Roll-Can Music Be 

Used by Parents and Practitioners to Support 

Communication,Language and Literacy within a Pre-School 

Setting,Education 3-13,V39 N2 P139-151 . 

23-Hietanen, Lenita; Ruismäki, Heikki (2016):  Awakening Students' 

Entrepreneurial Selves: Case Music in Basic Education Education & 

Training, v58 n7-8 p832-848 . 

24-Lee, Angela (2016) : Implementing Character Education Program 

through Music and Integrated Activities in Early Childhood Settings in 

Taiwan ,International Journal of Music Education, v34 n3 p340-351 

Aug 2016,Reference Count: 46 ,ISSN: ISSN-0255-7614. 

25-Legg,Robert(2009) : Using music to accelerate language learning : an 

experimental study ..Research in Education , Issue 82,P1-12,12p . 

26-Mokanis ,L.,Zerwas ,D.,Kortzfleisch , H.F.O ., & Kutsch , H (2014) . 

Fostering Customer Orientation Through Workspace Flexibility : 

Evidence from Entrepreneurship Education . Journal of 

entrepreneurship Education,17 (1) . 

27-Nian,T.Y.,Bakar , R,R. &Islam , M.A. (2014) .Student's Perception on 

Entrepreneurship Education L The Case of University Malaysia Perlis . 

International Education  Studies ,7 (10) . 

28-Polena Kovik ,R.,et al.,(2014) . Entrepreneurial Learning Strategy of the 

Republic of Macedonia 2014-2020.Report of the European Training 

Foundation (ETF) Working Together Learning for Life Skopje 

November . 

29-Sonmez,D.(2010) : Supporting Kindergarten Students Oral Language 

Skills : A classroom Intervention for Literacy Development . Diss , 

United States – Massachusetts : Clarkuni. Publication Number :A 

At3435844. 

30-Stolic, Jasmna (2015) : He Development of Preschool Children's Musical 

Abilities through Specific Types of Musical Activities ,Research in 

Pedagogy, v5 n2 p31-44 ,ISSN: ISSN-2217-7337. 

31-Suonpaa,M.(2013) .Construction an Opportunity Centered 

Coillaborative Learning Model through and for 

Entrepreneurship .PhD.Academi dissertation to be publicly discussed . 

by permission of the juvaskyla University School of Business and 

Economies .Auditoriums 212 . February.Turkish. 

32-Spoonley, P. and Davidson, C., (2004). Work and working in the twenty 

first Century. Successes and failures, Journal of Business Venturing, 9, 

3, pp. 179–187. 
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33-Taatila, V., (2010). Learning entrepreneurship in higher education: 

Education and training Journal, Vol: 52 Issue 1, 2010.  

34-Taylor, D., Thorpe, R., (2004). Entrepreneurial learning: A process of 

co-participation,Journal of Small Business and Enterprise 

Development, 11, 2, pp. 203 – 211. 

35-The United Republic of Tanzania, The Economic Survey 2007, Ministry 

of Finance and Economic Affairs, Dar es Salaam, Tanzania, June 2008. 

36-United Nations Development Report (UNDP) (2009), Human 

Development Report, 2008, UNDP, New York, NY. 

37-Vincent, S. P., and Farlowm, S., (2008). “Start-a-Business”: an 

experiment in education through entrepreneurship. Journal of Small 

Business and Enterprise Development, Volume 15. Issue 2 . 

38-Wilson, F., J. Kickul, and D. M., (2007). Gender, entrepreneurial self-

efficacy, and entrepreneurial career intentions. Implications of 

entrepreneurship education. Entrepreneurship: Theory and Practice 31 

(3), pp. 387-406. 

39-Zarafshani, K., Sharafi, L. and Rajabi, R., (2011). Using the Myers-

Briggs type indicator (MBTI) in the teaching of entrepreneurial skills. 

Razi University, Kermanshah, Iran. International Journal of Science 

and Technology Education Research, Vol. 2(4), pp. 67 - 74, April 2011. 
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 املالحل

بعض ميارات التعمـ مف أجؿ ريادة األعماؿ القائمة عمى األنشطة الموسيقية لتنمية اإلستراتيجية المقترحة 
 لدى طفؿ رياض األطفاؿ

 تنمية ميارات التعمـ مف أجؿ الريادة لدي طفؿ رياض األطفاؿ اليػػػػػػدؼ منيا :
 األىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداؼ -أوالً 

األىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداؼ 
 الػعػػػػػػػػػػػػػامة : 

 

التػدريس بإسػتخداـ اإلسػتراتيجية المقترحػة القائمػة عمػى األنشػطة  ينبغي في نياية عممية
 الموسيقية:

 تنمية القدرة عمى خمؽ أفكار جديدة وحديثة لمطفؿ . .1
 تنمية القدرة عمى التخطيط لدى الطفؿ . .2
 تنمية روح المبادرة واالستقاللية لدى الطفؿ . .3
 دعـ اإلصرار والمثابرة لدى الطفؿ . .4
 لمطفؿ . دية، قيمية ، اجتماعية(تنمية شاممة )فكرية، جس .5
تعزيز ثقافة العمؿ الحر لمطفؿ  مف خالؿ األغاني واالناشيد المدرسية ، والقصص  .6

 الموسيقية الحركية.
خالؿ األغاني واالناشيد المدرسية ، والقصص الموسيقية تعزيز قيـ العمؿ لمطفؿ مف  .7

 الحركية واآللعاب التعميمية .
 . يحتراـ اصحاب الميف المختمفة .8
تجاىاتو ومياراتو الريادية . .9  يكتشؼ ميولو وا 

 يكتسب ميارات التعامؿ مع الزبائف. .11
 تنمية ميارات التفكير العميا  .11
 .تشجيع اإلبداع واالبتكار  .12
 تنمية روح التعمـ الذاتي . .13
 تنمية ميارات العمؿ الجماعي . .14

األىػػػػػداؼ 
 الخاصة :

 . الفرص مف القدرة عمى االستفادة .1
 . يدةٍ جد أفكارٍ  خمؽ .2
 القدرة عمى التخيؿ . .3
 في الفكرة . تغييرٍ  إحداث مف القدرة .4
 الجديدة. الظروؼ ُمختمؼ مع التأقمـ .5
 ُمختمفة ومياديف مواضيع بشأف المعمومات امتالؾ .6
 بشكٍؿ دائـ . اليقظة .7
 البحث المستمر . .8
 تصور الفكرة ومضمونيا . .9

 تحديد األىداؼ الفكرة . .11
 تحديد أوجو القوة والضعؼ بالفكرة . .11
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 إلنجاز الفكرة مف خالليا .البشريَّة و المادِّيَّة الموارد وتأميف تحديد عمى الُقدرة .12
 . الجديدة الظروؼ ُمختمؼ مع لمتأقمـ ُسُبؿٍ  استنباط .13
 تحديد المخاطرات المحسوبة. .14
 تحديد كيفية القياـ بيا وتنفيذىا . .15
 األنِشَطة . بخوض الُمتعمِّقة استنباط القرارات .16
 الثقة بالنفس . .17
 القرار اتخاذ عمى قدرةال .18
 الذاتية بقدراتيـ يمنوف .19
 العمؿ ضمف الفريؽ . .21
 العمؿ الفردي . .21
 القيادة . .22
 التواصؿ . .23
 التفاوض . .24
 . المستمر الذاتي الدافع .25
دارة لمعمؿ االستعداد .26  الوقت وا 
 الغموض . تحمؿ .27
 . االنجاز في الرغبة .28
 .المخاطر لتحمؿ االستعداد .29
 . التجربة مف التعمـ عمى القدرة .31
 . لبناء العمؿ الدافعة ؼ والقوةاليد .31
 . والحماس الشجاعة .32

األىداؼ 
 : اإلجرائية

 يكتسب خبرة موسيقية حوؿ موضوع النشيد . .2
 يكتسب بعض القيـ وخاصة الدينية مف خالؿ الغناء . .3
يمارس نشااط حركي  كالتصفيؽ أو الدؽ باليد أو التنقير أو الدب بالقدـ أو التمايؿ  .4

 اليسار أثناء الغناء .بالجسـ ذات اليميف وذات 
 يغني أناشيد وأغاني متنوعة مف حيث موضوعيا ، وطابعيا الموسيقي . .5
 حركيًا عف الموسيقي التي يستمع إلييا. يعبر .6
 يستجيب إنفعاليًا لمموسيقي المسموعة . .7
 يدرؾ عقميًا ومعرفيًا لمموسيقي المسموعة . .8
 يقدر أساليب األعماؿ الفنية األخرى. .9
 اإلستماع والتذوؽ الموسيقي .يدرؾ العالقة بيف  .:
 يتعرؼ عمى المفاىيـ المرتبطة بالتذوؽ الموسيقي . .21
 يستمع إلى الموسيقي بإدراؾ وفيـ . .22
 يرغب إلى االستماع الجاد لمموسيقي . .23
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 يكتسب خبرات موسيقية جديدة أثناء االستماع لمموسيقى . .24
 يدرؾ القيـ الجمالية لألعماؿ الموسيقية .   .25
 د اإليقاعية .يعزؼ عمى آالت البان .26
 بالحزف واليدوء أثناء االستماع لإليقاع الزمف البطئ  .27
 تنمية الجوانب الجسمية والحركية بألعاب الحرة . .28
 يشعر بالثقة بالنفس أثناء ألعاب النشاط الحر . .29
 يشعر بالتمقائية ، وتأكيد ذاتية خالؿ األلعاب الموسيقية الحرة . .:2
 عاب الموسيقية التعميمية .يكتسب المعمومات الموسيقية مف خالؿ االل .31
 يميز بيف صعود المحف أو ىبوطو . .32
يعبر بالحركة عف الوحدة اإليقاعية واألزمنة المختمفة مف خالؿ االلعاب الموسيقية  .33

 التعميمية 
 يميز بيف مفاىيـ الشدة والخفوت  .34
 يميز بيف األصوات الموسيقية . .35
 يستمع بتركيز أثناء الغناء .  .36
 وأنشطتيا مف خالؿ القصص الموسيقية الحركية .عناصر الموسيقي  يستوعب .37
 ينمي التوافؽ الحركى خالؿ أداء المواقؼ الموسيقية بالقصة . .38
 يشارؾ بدور إيجابي في النشاط القصة الموسيقية الحركية . .39
يكتسب مفاىيـ إيجابية خالؿ القصة الموسيقية الحركية كالتعاوف والتكامؿ مع  .:3

 زمالءه 
 مالءه أثناء القصة الموسيقية الحركية . يقدر العمؿ الجماعي مع ز  .41
 يتعرؼ عمى األصوات الموسيقية . .42
 يميز األصوات الموسيقية لشخصيات القصة بشكؿ صحيح . .43

األىػػػػداؼ 
 اإلجرائية:

تحقيؽ الترابط ما بيف الخبرات الموسيقية التي يكتسبيا واألغاني التي يستمع إلييا  .44
 ويتذوقيا.

 مظ .يميز بيف مفاىيـ الحدة والغ .45
 يميز بيف المسرعة والبطء في االلحاف الموسيقية . .46
 يتعرؼ عمى اآلالت الموسيقية وأسمائيا . .47
 يشعر بطابع موسيقي لمموسيقي المعبة التعبيرية . .48
 يعبر بشجاعة عف طابع الموسيقي بحركات تمثيمية . .49
 يعبر حركيًا عف مضموف كممات األغاني واألناشيد . .:4
 وحركات توحي بموسيقى المعبة التمثيمية الخيالية يمثؿ تمثياًل منظمًا لخطوات  .51
 يشعر بالراحة النفسية أثناء المعب . .52
 يشعر بالحرية أثناء األلعاب الموسيقية المطمقة غير المقيدة بقواعد . .53
 حب التقميد خاصة في األلعاب الجديدة ومعظـ آلعاب الكبار . .54
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  يرغب في المنافسة مف خالؿ االلعاب الموسيقية ، والفور. .55
 يدرؾ أف اإليقاع والنغـ مف أىـ العناصر المكونة لمموسيقى . .56
 يدرؾ أف اإليقاع ىو عالقة األصوات ببعضيا مف حيث الطوؿ أو القصر . .57
يدرؾ أف النغمات فيي عالقة األصوات ببعضيا مف حيث االرتفاع ) الحدة (  .58

 واالنخفاض ) الغمظ ( . 
 يشعر بإنتظاـ الوحدة الزمنية .  .59
 يزاف الثنائي والثالثي والرباعي .يميز بيف الم .:5
 يميز بيف النبر القوي داخؿ المازوة الواحدة . .61
 تعني الضغط عمى نغمة ما دوف بقية النغمات داخؿ المازورة الواحدة . .62
 يميز عنصر السرعة لممقطوعة الموسيقية . .63
 يشعر بالحيوية واإلنطالؽ  أثناء االستماع لإليقاع في الزمف السريع . .64

 لمحتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوىا -ثانيًا 
 المحتوى
 التربوي 

 

يشمؿ كؿ ما يمكف أف يسيـ في ثقافة الطفؿ وتعزيز القيـ لديو ويربطو بالمجتمع ويجعمو 
منفتح عمى  الثقافات األخرى مثؿ التعرؼ عمى ميارات ريادة األعماؿ ،مبادئ ووآداب 

تنية الثقة بالنفس ، وروح المبادرة والمشاركة العمؿ وأخالقياتو . القدرة عمى التخطيط ، 
في العمؿ والتعاوف بينو وبيف زماله ، ويقدر ويعي أىمية العمؿ الحر، وأىمية 

حتراـ أصحاب الميف المختمفة.  المشروعات الصغيرة والمنتجات المصرية  ، وا 
المحتوى 

 الموسيقي :
 

ارات التعمـ مف أجؿ ريادة ويشمؿ كؿ ما مف شأنو تزويد الطفؿ بمحتوى يمكنو مف مي
وتشمؿ العزؼ والغناء ويختار الطفؿ  . األعماؿ أداءًا عمميًا مف خالؿ االنشطة الموسيقية

عمى حسب رغبتو األلة الموسيقية المفضمة لو لمعزؼ عمييا ، واألغاني المحببة إلى 
 . نفسو لغناءىا ، ويتعمؽ في الدراسة المفاىيـ والمعمومات الموسيقية بشكؿ موسع

 األسػػػػاليب وطػػػػرؽ التدريس -ثالثاً 
األسػػػػػػاليب 
وطػػػػػػرؽ 
 الػػتدريس:

 األنشطة الموسيقية مثؿ : 
 الغناء والعزؼ  -األلعاب الموسيقية.                         -
 اإلبتكار الموسيقي . -القصص الموسيقية الحركية .             -

 أسػػػاليب التقػػػويـ  -رابعاً 
 

أسػػػػػػػػاليب 
 التقػػػػػػػػػويـ:

أداة تقييـ اإلستراتيجية المقترحة ىي مقياس ميارات التعميـ مف أجؿ ريادة األعماؿ لطفؿ 
 -مرحمة رياض األطفاؿ مف إعداد الباحثة ويعتمد عمى أساليب التقويـ األتية :

 -أساليب المالحظة : -2
نشطة التي بيا األطفاؿ وتقوـ وىى التي تشترؾ الباحثة في األ  المالحظة بالمشاركة : - أ

بمالحظتيـ وتساىـ في أوجو النشاط التي يقوموف بيا لفترة مؤقتة وىى فترة 
 المالحظة .

وتقـو بيا الباحثة بالمالحظة دوف أف تشترؾ في أي  المالحظة بدوف مشاركة : - ب
 نشاط موسيقي يقـو بو األطفاؿ  .
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ضع ليا طفؿ مرحمة رياض األطفػاؿ وىي أسئمة تقويمية التي يخ االختبارات العممية : -3
مػػػف خػػػالؿ دراسػػػة التربيػػػة الموسػػػيقية باسػػػتخداـ اإلسػػػتراتيجية المقترحػػػة  ، وكػػػذلؾ 
الميمػػػات العمميػػػة التػػػي يتػػػدرب عمييػػػا الطفػػػؿ مػػػف خػػػالؿ دراسػػػة التربيػػػة الموسػػػيقية 
باسػػتخداـ اإلسػػتراتيجية المقترحػػة  وتخضػػع ىػػذه الميمػػات ألىػػداؼ واضػػحة ودقيقػػة 

المحكمػػة وتخضػػع تمػػؾ األىػػداؼ والخطػػة لتقػػويـ يقػػيس مػػدى جودتيػػا  ولإلسػػتراتيجية
 ومالءمتيا لميارات التعمـ مف اجؿ ريادة األعماؿ .
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 المالحؽ-تابع 
  الموسيقية فى مرحمة رياض االطفاؿ أىداؼ التربية

تصنيؼ 
 مالئمة األىداؼ األىداؼ

مالئمة 
إلى 
 حد ما

غير 
 مالئمة

األىداؼ 
 التربوية

 نمو الطفؿ جسميًا واجتماعيًا ووجدانياً  ماـ بتكامؿاالىت .2
 الطفؿ بسعادة . خدمو باقى المواد الدراسيو حتى يتقبميا .3
 .جذب الطفؿ لممدرسة وتحبيبو فييا .4
واالحساس بأىميو دور الفرد فى  خمؽ روح التعاوف والمشاركو .5

 .الجماعو وأىميو الجماعو لمفرد
 نى لمطفؿ.االجتماعى والدينى والوجدا تنميو الوعى .6
بحريو وتصريؼ  منح الفرصو لالطفاؿ لمتعبير عف انفسيـ .7

 طاقاتيـ الحيوية.
 .  مفيدة شغؿ اوقات فراغ الطفؿ بممارستو ليوايو جميمو .8

   

األىداؼ 
 الفنية

 تنميو االدراؾ الحسى عند الطفؿ. .2
 . السمع لدى الطفؿ إلدراؾ العناصر الموسيقيو تدريب .3
 .تنميو التذوؽ الموسيقى السميـ .4
 . غرس عادات سموكيو سميمو لالستماع .5
 .لدى االطفاؿ ارتفاع مستوى الوعى الفنى الموسيقى .6
 اكتشاؼ المواىب الموسيقيو ورعايتيا. .7
المثيرات الصوتيو المختمفو مف حيث  التمييز والحكـ عمى .8

او التشابو  الحدة والغمظو او القوه والضعؼ او الطوؿ والقصر
 واالختالؼ.

 ى والعضمى التوافؽ فى النشاط الجسمى .تنميو التآزر الحرك .9
جانبيا العقمى  إكساب المتعمـ مجموعو الميارات الحركيو ليا .:

 واالجتماعى .
سواء كاف تنمية الجياز التنفسي مف خالؿ نشاط الغناء  .21

 نشيدا او اغنيو او غناءا فنيا صولفائيا .
التوافؽ بيف مختمؼ االعضاء والعضالت المصدرة لالستجابات  .22

 أثناء نشاط اإليقاع الحركي .  يوالمتآن
 عمى اآلالت الموسيقيو فى تحقيؽ التآزر الحركى يسيـ العزؼ .23

 سواء كاف عزفا فرديا او جماعيا ايقاعيا او اليا .
تنميو االدارؾ الحسى عف طريؽ الحكـ عمى جودة عمؿ  .24

 موسيقى .
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 التمييز بيف أوجو التشابو واالختالؼ لمعمؿ موسيقي  . .25
الى مكوناتو الفنيو لتنمية التذوؽ  قى معيفتحميؿ عمؿ موسي .26

 الموسيقي 
تنميو القدره عمى المالحظو فى الحكـ عمى صحو العمؿ او  .27

 اخطاء معينو فيو . حدوث
 تنميو الذاكرة المحنيو . .28
 تنمية الذاكره االيقاعيو. .29
 تنميو القدره عمى القراءه الصولفائية . .:2
 تنمية القدرة عمى التدويف الموسيقي .31
اكره السمعيو سواء مف الذاكره او تكرار جمؿ لحنيو تنميو الذ .32

عديده تزداد فى طوليا بازدياد قدره التعمـ  او ايقاعيو مرات
 المرات عمى التكرار الصحيح بعد عدد محدد مف

 . تنميو االحساس واالدراؾ الزمنى لدى المتعمميف .33
الممسى والبصرى والتصور الحركى وذلؾ مف  تنميو االحساس .34

 . وااليقاع الحركى اآللي والقراءه الموسيقيوخالؿ العزؼ 
 تنميو القدره عمى االبتكار. .35
زيادة حصيمة معارفو بمجموعة مف الحقائؽ عف الموسيقى  .36
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 مهارات التعلم من أجل ريادة األعمال لدى طفل رياض األطفالفاعلية استراتيجية مقترحة قائمة على األنشطة الموسيقية لتنمية بعض  
 د /منى مصطفى زيتون                                       

 دامعة بورسعيد –جملة نلية الرتبية                                             632و                                9102يياير   –العدد اخلامس والعشروٌ  

 املالحل -تابع 

مكرتحة قائنة على األىشطة املوسيكية لتينية بعض دليل معلنة رياض األطفال لتدريس اسرتاتيذية 

 مَارات التعله مً أدل ريادة األعنال لدى طفل رياض األطفال

 مكدمة :

أف كؿ معمـ بال شؾ يسعى جاىدًا ليصؿ بطالبو إلى أقصى درجة مف الفيـ والتميز والريادة 
ة بكؿ ذكاء وحكمة ، فيبحث وتنمية الميارات التي تمكنيـ مف مواجية المشكالت والتحديات المعاصر 

عمى أفضؿ الطرؽ واألساليب الحديثة في التدريس ليحقؽ ىذه األىداؼ المنشودة مف عممية التعمـ . 
لذلؾ كاف البد مف تعميـ الطفؿ بعض الميارات لحؿ المشكالت وتبسيطيا .مف خالؿ مداخؿ جديدة 

 طفؿ بالطرؽ واإلستراتيجيات المناسبة .مستحدثة منيا التعمـ مف أجؿ الريادة وتنمية مياراتيا لدى ال
أختي المعممة تضع الباحثة بيف يديؾ دلياًل لتدريس محتوى اإلستراتيجية المقترحة القائمة عمى 

 األنشطة الموسيقية  وقد تضمف الدليؿ ما يمي : 
 نبذة عف األنشطة الموسيقية . .2
 نبذة عف التعمـ مف أجؿ ريادة األعماؿ . .3
 ستراتيجية المقترحة .تحديد اليدؼ العاـ لأل .4
 تحديد األىداؼ الخاصة باإلستراتيجية المقترحة . .5
 المصادر التي اعتمدت عميو الباحثة في إعداد االستراتيجية المقترحة . .6
 الخطة الزمنية المقترحة لتدريس االستراتيجية . .7
 عناصر تخطيط اإلستراتيجية المقترحة . .8
المقترحة قائمة عمى األنشطة الموسيقية لتنمية  تخطيط وتنفيذ الدروس بإستخداـ اإلستراتيجية .9

بعض ميارات التعمـ مف أجؿ ريادة األعماؿ لدى طفؿ رياض األطفاؿ ، حيث تضمف كؿ خطة درس 
 -ما يمي :

 األىداؼ اإلجرائية لكؿ درس . -
 المواد والوسائؿ التعميمية المستخدمة . -
 خطوات تنفيذ الدرس . -
 تحديد أساليب التقويـ  -

ا الدليؿ يعد مرشدًا لممعممة وليس ممزمًا بتطبيقو حرفيًا بؿ لو أف يضيؼ ما يراه مناسبًا ىذ مالحظة :
 لممواقؼ التعميمية داخؿ الفصؿ الدراسي بعد أف تتـ دراستو دراسة متأنية قبؿ البدء في التدريس .


