تقويم أناشيد األطفال املقررة يف كتب
اللغة العربية للصفوف األربعة األوىل
من التعليم األساسي يف األردن
د .زهرية إبراهيم عبد احلق
د .حممد إبراهيم اخلطيب

أستاذ مساعد /عميد كلية العلوم التربوية /جامعة اإلسراء /عمان /األردن.
أستاذ مشارك /كلية العلوم التربوية /جامعة اإلسراء /عمان /األردن.
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ملخص:
يهدف البحث �إىل تقومي �أنا�شيد الأطفال املقررة يف كتب اللغة العربية ،لل�صفوف
الأربعة الأوىل من التعليم الأ�سا�سي يف الأردن ،تكونت عينة البحث من ( )215معلم ًا
ومعلمة ،و�أربعة متخ�ص�صني ،اختريوا ع�شوائياً ،ولتحقيق هدف البحث ا�ستخدم الباحثان
ا�ستبانة ت�ضمنت ( )25معياراً بعد الت�أكد من �صدقها وثباتها ،وك�شف البحث عن تباين
�آراء املعلمني واملتخ�ص�صني حول حتقيق الأنا�شيد املقررة ملعايري اال�ستبانة ،وكانت ن�سبة
االتفاق ( ، )%64وك�شف البحث عن عدم وجود فروق دالة �إح�صائيا بني املعلمني تعزى
ملتغري اخلربة ،وخل�ص البحث �إىل عدد من اال�ستنتاجات والتو�صيات.
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Abstract:
The research aims to assess the children songs included in the Arabic
language books, for the first four classes of basic education in Jordan. The
research sample consisted of (215) teachers, and four specialists, selected
randomly. To achieve the goals of the research, a questionnaire was used which
included 24 items, included (25) after checking its validity and reliability. The
research revealed the divergent views of teachers and specialists regarding
the achievement of songs for the standards, and the proportion of agreement
was (64%). The research revealed no statistically significant differences
among teachers due to the variable experience, and research found a number
of conclusions and recommendations.
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مقدمة:
تعد امل�رسحيات والأنا�شيد من فنون الأدب ،والرتبويون ينظرون �إىل تدري�سها وغريها
من �ألوان الأدب على �أ�سا�س �أنها عامل بالغ الأهمية يف تربية التالميذ تربية لغوية ،واملربون
املحدثون يطلقون على هذه الألوان من الأدب ا�سم «�أدب الأطفال» (�سمك. )1979 :
والذي يعنينا يف هذا البحث الأنا�شيد التي هي يف الأ�صل من ال�شعر الب�سيط الذي ي�سهل
حفظه ،وميكن تنغيمه ،وتلحينه بهدف �أن يقبل الأطفال على اللغة ،وهي يف �صورة م�شوقة
حمبوبة ،وهذا ما يتنا�سب مع طلبة احللقة الأوىل من التعليم الأ�سا�سي ،الذين مييلون �إىل
التغني ،ويطربون للأنا�شيد ،فهي مبعث لن�شاطهم و�رسورهم ،لذا ميكن االنتفاع بهذا امليل
يف تعليمهم املهارات اللغوية التي تتنا�سب مع قدراتهم ،وتنمية االجتاهات الإيجابية مبا
ت�شيعه من معان �سامية يف نفو�سهم.
ويرى الهيثي ( )1986يف هذا املجال� ،أن الغر�ض من تقدمي ال�شعر للأطفال هو خلق
ا�ستجابات ذهنية لديهم ،جتعلهم يف موقع جديد ي�شاركون فيه ال�شاعر حاالته الوجدانية،
ويتذوقون مواقع اجلمال عن طريق ال�صور امللهمة والأفكار اجلميلة ،التي تدفع بهم �إىل
الت�أمل والتفكري ،وتهيئ لهم فر�ص اال�ستمتاع ،ويرى �أي�ض ًا �أن احتواء ال�شعر على �أفكار
وكلمات غام�ضة تعوق عملية تقبل الأفكار والقيم واملفاهيم ،كما �أنها حتول دون معاي�شة
الأطفال لل�شعر والت�أثر به.
والأغاين والأنا�شيد ذات �أهمية كبرية للكبار وال�صغار ،ولكنها �أكرث �أهمية لل�صغار مبا
فيها من مو�سيقا و�إيقاع ،وهي تخاطب الوجدان ،وتثري يف النف�س الفن واجلمال ،وميكن
�أن تكون الأغنية والن�شيد عام ًال مهم ًا يف تكوين الطفل اجتماعياً� ،إذا ما اختريا بعناية من
جانب املعلم ،و�أُلقيا بطريقة تربوية �سليمة.
وميكن للن�شيد والأغنية �أن يلقيا ال�ضوء على الأحداث اليومية العادية ،ويعمقانها،
ويتناوالنها بطريقة جديدة ،وذلك لأنهما ال يعك�سان احلياة فح�سب ،ولكنهما فوق ذلك
يظهرانها يف �أبعاد جديدة ،ويقول �أحد الباحثني «لعله من ال�صعب مبكان �أن نح�صي
الكم الهائل ومدى النفع العميم الذي اكت�سبناه من خالل الأغنية الب�سيطة ،فكم من �أخالق
تغر�سها فينا :ال�صرب والأدب ،واحرتام الفقراء والكبار ،والإح�سان �إىل الإن�سان واحليوان
وحب الطبيعة ،وبغ�ض الت�سلط ،وغريها من اخل�صال وال�سجايا احلميدة التي غُ ر�ست يف
قلوب الأطفال» (�سبيتي )2000 ،نق ًال عن خمتار (. )2009
316

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات  -العدد الرابع والعشرون ( - )1متوز 2011

وقد �أجرى املر�صفي ( )2008درا�سة حول �أنا�شيد الطفولة ودورها يف الرتبية ،جمع
قيمها ومتطلباتها من جمالت عدة كُ تبت للأطفال� ،إذ ا�ست�شهد على كل متطلب وقيمة فيها
من �شعره ومن �أ�شعار ال�شعراء الآخرين ،فيقول� :إن بث القيم الإ�سالمية من خالل الأنا�شيد
ينمي الطفل وجدانياً ،و ُيبقي على فطرته نظيفة ،وذلك عن طريق ربطه الدائم باهلل تعاىل
والتفكري يف قدرته ،وا�ست�شهد على ذلك من �شعره املن�شور يف �أربعة �أعداد من جملة «�أحمد»
اللبنانية للأطفال ،والأمثلة على ذلك متعددة ،منها قوله:
أر���������ض ا���ش��ت��اق��ت للمـاء
ال
ُ
ك����ي ت����ط����رح خ���ي���را ً ومن����اء
ف���ان�������ش���قَّ���ـ���ت هلل دع���ـ���ـ���اء
ومت�����نَّ�����ت م�����ـ�����ا ًء وع���ط���ـ���اء
�إذا ب���ري���ـ���ـ���اح ق����د ه�� َّب��ت
وت��خ��ل��ت
�أل���ق���ت م���ا ف��ي��ه��ـ��ـ��ا
ْ
أر�������ض العط�شى ق��د حنَّت
وال ُ
أر�������ض ق��د الت�أمت
وج�����راح ال ِ
ُ
م���ا �أج���م���ل �أن ن��دع��ـ��ـ��و اهلل
ب���ق���ل���ـ���ـ���وب ت���ع���رف م��ع��ن��اه
ٍ
وي�ستطرد بالقول� :إن �أنا�شيد الطفولة غالب ًا ما تبد�أ من كلمة هذا ،وهي �إ�شارة �إىل
حم�سو�س ،ليتنا�سب مع ذهن الطفل يف تلك ال�سن الذي ال يدرك �إال الأ�شياء املح�سو�سة.
والطفل يحتاج �إىل الإح�سا�س بحب الآخرين وعطفهم يف هذه املرحلة ،فهو بحاجة �إىل
ال�شعور بالأمن والطم�أنينة واحلنان ،والرعاية عند املر�ض ،وقد �صور ذلك املعنى و�أ�شار
�إليه اخلياط ( )2006يف �أن�شودة �أمي� ،إذ يقول:
يف ح�ضنها الأم��ان يف �صدرها احلنان
يف قلبها الإمي���ان يف كفها الإح�سان
�أم�����ي رع���اه���ا اهلل
�إن لفني ال��ظ�لام يف ح�ضنها �أن���ام
�أو م�سني ال�سقام يف كـفها ال�سالم
�أم����ي ح��م��اه��ا اهلل
ك�لام��ه��ا غ��ن��اء وه��ـ��م�����س��ه��ا �شـفـاء
وع��ط��ف��ه��ا دواء وع��ي�����ش��ه��ا وف����اء
ط��اب��ت بها احلياة
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ومن بني احلاجات الأ�سا�سية يف حياة الأطفال حاجتهم �إىل اللعب؛ لأن يف اللعب دليل
ن�شاط و�صحة ،وقد جاء هذا املعنى ،و�أ�شري �إليه يف �أن�شودة « �أمي» لل�شاعر عالم ( )1988؛

�إذ يقول:

�أم��������������ي �أم��������������ي �أم��������ي
ال��ل��ع��ب
وق�����ت
ه���ي ت���رع���اين
َ
ِ
أدب
وت��ع��ل��م��ن��ي ف�������ض��� َل ال ِ
ويف �أن�شودة ر�شيد (� « )1988أمي و�أبي» التي �أ�شارت �أي�ض ًا �إىل اللعب املقرون بر�ضا
الوالدين� ،إذ يقول:
�أم�����ي و�أب������ي �أغ���ل���ى الن�سب
ل��ه��م��ا ع���ن���دي �أع���ل���ى ال��رت��ب
ل��ع��ب��ي ك��ت��ب��ي ع��ل��م��ي �أدب����ي
ب��ر���ض��ا �أم�����ي وح���ن���ان �أب���ي
ويعد هذا قلي ًال من كثري مما جاءت به قرائح ال�شعراء لأطفالنا ،وميكن القول� :إن
الأنا�شيد التي ذكرنا م�صدرها وغريها ت�ؤدي دوراً مهم ًا يف الرتبية الإ�سالمية ،وتوجيه
النا�شئة للخ�صال املباركة ،وابتعادهم عن ال�صفات ال�سيئة ،ولذا كان من املنا�سب �أن تعتني
املدار�س بهذا الأمر؛ ملا لن�شيد الطفولة من �أثر فعال ينطبع يف نفو�سهم ،ويهذب �أخالقهم
ويحبب لهم اخلري ،وين�ش�أون ن�ش�أة �صاحلة.
ويخل�ص �شحاته ( )1991يف درا�سته التي تتعلق بالغايات الرتبوية واللغوية التي
حتققها الأنا�شيد� ،إىل ما ي�أتي :الأنا�شيد و�سيلة حمببة يف عالج التالميذ الذين يغلب عليهم
اخلجل والرتدد ويتهيبون النطق منفردين ،وقد تكون الأغنية (الأن�شودة) و�سيلة للتعبري عن
انفعاالت الطفل ،كما �أن الأن�شودة ذات �أثر قوي يف �إك�ساب الأطفال ال�صفات النبيلة واملثل
العليا ،والأنا�شيد امللحنة تدفع الأطفال �إىل جتويد النطق و�إخراج احلروف من خمارجها
ال�سليمة ،ومتد الأطفال برثوة لغوية وفكرية تعينهم على �إجادة التعبري ،وتنمي اجتاهاتهم
االجتماعية مبا ت�شيعه القطع الأدبية من معان �سامية يف نفو�سهم وتوقظ �شعورهم ،وتدربهم
على ح�سن الأداء ،وجودة الإلقاء ،ومتثيل املعنى.
ويف درا�سة ا�ستطالعية �أجراها عزايزة ( )2008حول �شعر الأطفال الغنائي ،تو�صل �إىل
�أن الأنا�شيد �أنواع عدة منها :الن�شيد الديني ،والن�شيد الوطني ،والن�شيد االجتماعي ،والن�شيد
الرتفيهي ،والن�شيد الو�صفي.
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ومن املعروف �أن الأنا�شيد (�شعر الأطفال) ت�ساير الأحداث ،وتعالج الق�ضايا احلياتية
ال�سائدة ،ويف هذا املجال �أجرى حمداوي ( )2009درا�سة حتليلية لأدب الأطفال (الأ�شعار
والأنا�شيد) يف املغرب العربي ،من فرتة احلماية الأجنبية على املغرب ( )1956 -1912حتى
فرتة اال�ستقالل� ،إذ يقول :كل من يت�صفح �أدب الأطفال �شعراً ون�شيداً ،ف�إنه �سيفاج�أ ب�أن هذا
الأدب قد تناول منذ ظهوره �إبان فرتة اال�ستعمار موا�ضيع �شتى متنوعة ومتفرقة ،ال تخرج
يف عمومها عن ال�شعر الوطني ،وال�سيا�سي ،واالجتماعي ،والإ�صالحي ،والديني ،والرتبوي،
واحلزبي ،وكان �شعر الطفل ون�شيده يحمالن يف طياتهما طابع اجلهاد واال�ست�شهاد ،والنفي
واالغرتاب واالعتقال ،والتحدي والكفاح وال�صمود ،وااللتزام بالثورة ،وتغيري الواقع ال�سائد
وا�ستبداله بواقع �أف�ضل ،قوامه التحرر واالنعتاق ،والعي�ش يف ظل حياة الكرامة والأنفة،
واملجد وال�س�ؤدد ،مع الت�شبث ب�أ�صالة احل�ضارة العربية الإ�سالمية وتاريخها الأجمد.
وجمتمعنا العربي والإ�سالمي غني بالقيم الرتبوية التي تت�ضمنها �أنا�شيد الأطفال،
كمحور مهم من حماور ثقافة الأطفال و�أدبهم ،ويف هذا املجال �أجرى بريقدار ()2008
درا�سة ا�ستعر�ض فيها بع�ض القيم الرتبوية املنبثقة من جمتمعنا العربي والإ�سالمي،
م�ست�شهداً على ذلك بنماذج من �أنا�شيد الأطفال التي �ألفها �سابق ًا ملرحلة الطفولة ،ولريى
مقدار ا�ستيعابها لتلك القيم التي تعد املطلب الأ�سا�س لأدب الأطفال ،وتو�صل �إىل جمموعة
من القيم منها :القيم الدينية والأخالقية ،ومن القيم الدينية :العبادات ،ومن القيم الأخالقية:
الرحمة ،وال�صدق ،والتوا�ضع ،وفعل اخلري ،والت�سامح.
ومن �أبرز القيم التي تو�صل �إليها القيم االجتماعية� ،إذ تتمثل القيم االجتماعية يف
املعايري واملثل التي ت�ضبط عالقة الطفل مبجتمعه و�أ�رسته ،لذلك كان حري ًا بن�شيد الأطفال
�أن يركز على هذه القيم وير�سخها ،وقد ا�ست�شهد على القيم املذكورة بنماذج من �شعره
كالتعامل مع اجلريان ،وما يت�ضمنه هذا من مد يد العون والن�صح ،وبر الوالدين والإح�سان
�إليهما ،وعيادة املري�ض ،كما تت�ضمن الأنا�شيد احلديث عن الوطن ،و�صون كرامته والدفاع
عنه ،ومن �أمثلة ذلك قوله:
�أم��ي� ،أب��ي� ،أن��ا دائماً طف ٌل �صغري
دم��ت قربكما �أن��ا طفل �صغري
ما
ُ
واحلب يف قلبي ينري مدى احلياة
وال�ِب�رِ ُّ يجعلني �سعيدا ً يف احلياة
م����ن����ذ ال����ب����داي����ة
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واحلب يف قلبي ن�شيد ما له �أبدا ًنهاية
يف وجه �أمي كم يلوح يل احلنان
وك���ذا �أب���ي يف ظله ك��ل الأم���ان
ق��د رب��ي��اين م��ذ �أن���ا طفل �صغري
والف�ضل ال ين�سى و�إن طال امل�صري
م����ن����ذ ال����ب����داي����ة
واحلب يف قلبي ن�شيد ما له �أبدا ً نهاية
وكذلك القيم الإن�سانية من القيم ال�شاملة بعد القيم الدينية ،لذلك نراها تدعو �إىل بناء
عامل �إن�ساين متكافئ ،ينبذ التمييز بكل �أ�شكاله ،وت�سود فيه العدالة وامل�ساواة وال�سالم،
ويدخل يف هذا الباب احرتام عادات الآخرين وتقاليدهم واالعرتاف بها ،بل التعرف �إليها؛
لأنها تندرج حتت عنوان احل�ضارة الإن�سانية ،ولعل ما تدعو �إليه القيم الإن�سانية موجو ٌد
بقوة ب�أبعاده ومناحيه كافة يف الدين الإ�سالمي احلنيف ،الذي يدعو �إىل احرتام الإن�سان
ب�أبعاده كافة �أينما كان� ،ضمن جو �إن�ساين نقي يقوم على االحرتام املتبادل يف الأمور
كافة ،وي�ست�شهد (بريقدار) على هذه املقولة من الأنا�شيد التي �ألَّفها م�سبق ًا للطفولة يف
فرتات متباعدة ومنا�سبات خمتلفة ،ومل يغفل يف �شعره القيم ال�شخ�صية لأهميتها ودورها
يف �أدب الأطفال ،ومن �أمثلة هذا املجال قوله:
�أن���ظ���ر يف م��ن��ظ��اري ل��غ��دي �أع�����رف م����اذا �أع���م���ل فيه
يل �أه��������داف م����ا �أك��ث�ره����ا ه�����دف والآخ��������ر �سيليه
�أذك������ر يف ك���ل ال��ل��ح��ظ��ات �أن ال���ي���وم ال���ت���ايل �آتِ
ال �أت�����رك�����ه ل��ي��ف��اج��ئ��ن��ي ف���ق���د ح������ددت م��ه��م��ات��ي
�أ���ص��ح��و �أمت�����رن ب��ن�����ش��اط �آك����� ُل �أ���س��ت��م��ت��ع ب��ف��ط��وري
يف م��در���س��ت��ي �أج��ل�����س �أ���ص��غ��ي �أدر������س يف ج��د و��س�رور
يف امل�ستقبل ���س��وف �أ���ص�ير مم��ن ي��ب��دع �أح��ل��ى الأدب
ع��ي��ن��ي ك��ب�ير ف����أن���ا �أح���م���ي ل��غ��ة ال��ع��رب
ه����ديف يف
َّ

ويرى (� )Hanauer, 2002أن القليل من البحوث التجريبية املنهجية ،التي ت�شري �إىل
م�شاركة املعلمني �أطفالهم يف ترديد الأنا�شيد ،وهذا الإجراء� -إذا مت -جتربة ممتعة مع
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ن�صو�ص �أدبية حقيقية� ،إذ تبحث هذه الدرا�سة عن �أثر م�شاركة املعلمني �أطفالهم يف ترديد
الأنا�شيد ،وقد ت�أثر الأطفال بذلك يف قراءة الن�صو�ص ال�شعرية قراءة �صحيحة ،وا�شرتكوا
يف املناق�شات والأن�شطة املنهجية ا�شرتاك ًا فعاالً ،وقر�أوا الق�صائد ال�شعرية قراء ًة معربة مع
مراعاة امليزات اللغوية للن�صو�ص ال�شعرية ،كما يرى �سيبال (� )Sibal, 2004أن الأن�شودة
املقرتنة باملو�سيقا ت�ؤدي دوراً مهم ًا يف جلب املرح وال�رسور للأطفال� ،إذ تعمل على تغيري
مزاج الطفل ،وتهدئة �أع�صابه ،ويقول :لقد �أظهرت الأبحاث �أن الأنا�شيد لها مردود �إيجابي
على حتفيز الذكاء العام ،وتنمية العاطفة والثقة بالنف�س ،وهذه املحفزات التي تتم يف
مرحلة الطفولة املبكرة تعد �رضورية لنمو الدماغ ،وتطوير االت�صاالت املهمة التي حتققت
يف �شبكات اخلاليا الع�صبية.
و�أجرى ( )Dr. Mac, 2010بحث ًا يف مدار�س �سانتا باربرا بوالية كاليفورنيا حول
�أثر الأنا�شيد على زيادة مهارات الأطفال االجتماعية والعاطفية ،وكانت عينة درا�سته
( )320طف ًال من �أطفال ال�صفني الأول والثاين الأ�سا�سيني ،وا�ستخدم درو�س ًا من الأنا�شيد
قر�ص ممغنط ( ، )CDوت�ضمنت الدرو�س املوا�ضيع الآتية :ال�صداقة والتوا�صل،
م�سجلة على ٍ
واالحرتام والعناية ،والتعبري عن امل�شاعر ،والتفكري الإيجابي ،والتعامل مع املخاوف ،وقد
�أظهرت نتائج البحث تغيريات �أكرث دراماتيكية لدى طلبة ال�صف الأول الأ�سا�سي �أكرث من
ال�صف الثاين ،مما �أدى �إىل ر�ضا الآباء والأمهات من هذا امل�رشوع.
ن�ستنتج من الدرا�سات ال�سابقة �أهمية الأنا�شيد للأطفال من ناحية خماطبتها لوجدان
الطفل ،وتنمية هذا الوجدان �إيجابياً ،وتكوين الطفل اجتماعياً ،و�إلقاء ال�ضوء على الأحداث
التي يعاي�شها ،و�إبراز القيم الأخالقية ،وتربية الطفل تربية لغوية�( .سمك ، )1979 :و (الهيثي
 ، )1986و (�شحاتة ، )1991 :و (�سبتي ، )2000 :و (حمداوي ، )2009 :و ( Dr. Mac,
 )2010و ( ، )sibal, 2004وتربية الطفل تربية لغوية (. )Hanauer, 2002

كما �أظهرت الدرا�سات ال�سابقة القيم الرتبوية التي يجب �أن تت�ضمنها الأنا�شيد ،ومن
�أبرزها :القيم الدينية والأخالقية ،والقيم االجتماعية والوطنية ،والقيم الإن�سانية وال�شخ�صية،

والقيم الرتفيهية ،واحلاجات النف�سية للأطفال�( :شحاتة ، )1991 :و (�سبتي ، )2000 :و
(املر�صفي ، )2008 :و (عزايزة ، )2008 :و (بريقدار ، )2008 :و (حمداوي. )2009 :
و�أبرزت الدرا�سات املذكورة اجلوانب الإيجابية يف �أنا�شيد الأطفال ،التي تعد جزءاً ال
يتجز�أ من �أدب الأطفال؛ لأن الأنا�شيد فن من فنون هذا الأدب .غري �أن هناك �آراء ب�أن ال�شعر
يف املناهج الذي يقدم للأطفال يف مرحلة التعليم الأ�سا�سي ال ي�ساعد يف حتقيق الأهداف
املرجوة من درا�سته ،فهو ال يحقق �أهداف �أدب الأطفال ،وال ميثل هذا الأدب متثي ًال �سليما،
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وهو بعيد عن احلاجات النف�سية للطفل وميوله الأدبية والقرائية (�شحاتة . )1993 :وامل�شكلة
قدمية حديثة ،فقد ذكر الأبرا�شي (د .ت) �أن القطع ال�شعرية والأنا�شيد التي و�ضعت للأطفال
ينق�صها روح ال�شعر وجماله وعذوبته ومو�سيقاه ،فالتكلف فيها وا�ضح ،واملعاين �صعبة
فوق م�ستوى التالميذ ،وهي ال تخرج عن كلمات و�ضع بع�ضها بجانب بع�ض ،روعيت فيها
�أوزان �شعرية خا�صة.
وما زالت امل�شاهدات اليومية عرب درو�س الن�صو�ص الأدبية يف املدار�س ،ت�ؤكد االجتاه
ال�سلبي للتالميذ حيال ال�شعر الذي يقدم للأطفال ،وتعرثهم يف فهمه وتذوقه ،كما �أن
الدرا�سات القليلة التي تناولت بع�ض جوانب �شعر الأطفال ما تزال تر�شح ذلك ،و�أهم هذه
الدرا�سات يف م�رص :درا�سة �شحاتة ( ، )1989ودرا�سة البدوي ( ، )1985ودرا�سة ال�سيد
( ، )1985ودرا�سة علوان ( ، )1988ودرا�سة ال�شنيطي ( ، )1979ودرا�سة �أحمد (. )1985
فاملعايري الأ�سا�سية التي ميكن �أن تو�ضح �صحة ما قيل عن الأنا�شيد يف املناهج
الدرا�سية (�إيجاب ًا �أو �سلباً)  ،هي معايري �أدب الأطفال ،و�آراء املعلمني الذين يدر�سون مادة
اللغة العربية يف مرحلة التعليم الأ�سا�سي الدنيا ( )4 -1و�آراء جلنة من املتخ�ص�صني.
لذا جاء هذا البحث ملعرفة مدى حتقيق �أنا�شيد الأطفال املت�ضمنة يف كتب اللغة العربية
لل�صفوف الأربعة الأوىل من مرحلة التعليم الأ�سا�سي يف الأردن معايري �أدب الأطفال ،لأن
الأنا�شيد فن من فنون هذا الأدب ،لذا كان لزام ًا �إبراز معايري �أدب الأطفال ،واملعايري الالزمة
يف بناء الأنا�شيد ،وقيا�س ًا على هذه املعايري ميكن احلكم على مدى حتقيق الأنا�شيد املت�ضمنة
يف مناهج اللغة العربية لل�صفوف الأربعة الأوىل من املرحلة الأ�سا�سية يف الأردن� ،إذ يرى
الها�شمي (� )2009أن الكاتب حني يقوم ب�إعداد ن�ص يخ�ص الأطفال ،ف�إنه ي�ضع ن�صب
عينيه جملة من الأهداف؛ لتكون ركيزة �أ�سا�سية لنمو الطفل العقلي والرتبوي وامل�سلكي
املعريف واللغوي ،ومن هذه الأهداف (املعايري):
♦ ♦�إك�ساب الطفل القيم واالجتاهات التي تعمل على بناء �شخ�صيته؛ ليتحلى ب�سلوك
اجتماعي تربوي ،يتمثل يف �سلوكه يف احلياة التي ين�ش�أ فيها.
♦

♦زرع الثقة يف نف�س الطفل ،وحثه على االنتماء لوطنه والت�ضحية يف �سبيله.

واع م�ؤمن بالعقيدة،
♦ ♦غر�س الإميان بالعقيدة يف نفو�س الأطفال؛ خللق جيل ٍ
و�أركانها ،وفرو�ض الدين و�أركانه ،وي�أخذ منها القدوة احل�سنة.
♦

♦العطف على الفقراء واملحتاجني ،وم�ساعدتهم ،وتنمية روح التكامل لدى الطفل.
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♦ ♦احرتام الوالدين وطاعتهما ،والتفاين يف خدمتهما ،واحرتام املعلمني ،والإقرار لهم
بالف�ضل.
♦ ♦تربية الطفل على ال�صدق والوفاء بالوعد و�أداء الأمانة ،والتوا�ضع والإيثار.
♦ ♦تعويد الطفل حب العمل و�إتقانه.
♦ ♦ال�سعي �إىل حتقيق الأهداف اللغوية من خالل الن�صو�ص الأدبية ،فيعرف الألفاظ
ودالالتها وطرائق ا�ستخدامها؛ ليكون قادراً على التعبري ال�صحيح ،فينمو قامو�س الطفل
اللغوي.
♦ ♦تنمية خيال الطفل ،وتعويده الطالقة يف احلديث.
♦ ♦تنمية التفكري الإبداعي لدى الطفل ،وتقوية قدرته على ربط ال�سبب بالنتيجة.
♦ ♦حتقيق النمو الفكري للطفل ،وذلك بتغذيته بالفعاليات العقلية (اال�ستقراء،
واال�ستنتاج والتحليل ،والرتكيب ،واختزان املعلومات ،وح�سن التعليل) .
وهذا ال يعني �أن الن�ص الواحد يحوي جميع املعايري (الأهداف)  ،ورمبا تو�صل كاتب
الن�ص �إىل حتقيق �أهدافه بجملة من الن�صو�ص ،تتكامل وتت�ضافر يف حتقيق جملة من
الأهداف املر�سومة.

شعر األطفال يف مناهجنا:
ت�شري حمتويات مناهج اللغة العربية يف ال�صفوف الأربعة الأوىل من مرحلة التعليم
الأ�سا�سي �إىل نوعية املو�ضوعات ال�شعرية (الأنا�شيد) التي تقدم للأطفال يف كل �صف درا�سي
من ال�صفوف الأربعة املذكورة ،اعتباراً من العام الدرا�سي  ،2007 /2006واجلدول ()1
يو�ضح ذلك
الجدول ()1
األناشيد المقررة على الصفوف األربعة األولى من التعليم األساسي في األردن

م

الأنا�شيد املقررة لل�صف
الأول الأ�سا�سي

الأنا�شيد املقررة لل�صف الأنا�شيد املقررة لل�صف الأنا�شيد املقررة لل�صف
الرابع الأ�سا�سي
الثالث الأ�سا�سي
الثاين الأ�سا�سي

1

�أمي و�أبي /كمال ر�شيد

جدي /فاروق �سلوم

الإذاعة /حممد العمري �أمي� /أحمد اخلياط

2

مدر�ستي /امل�ؤلفون

مدر�ستي /حممود
عمرو

ال�شهيد /حبيب
معلمتي /ناجية عد�س
الزيودي
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م
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
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الأنا�شيد املقررة لل�صف الأنا�شيد املقررة لل�صف الأنا�شيد املقررة لل�صف الأنا�شيد املقررة لل�صف
الرابع الأ�سا�سي
الثالث الأ�سا�سي
الثاين الأ�سا�سي
الأول الأ�سا�سي
القربة وابنها� /أحمد
ال�صديق /حممود
�أحب �أ�سناين/عبداهلل
احلا�سوب /علي ه�صي�ص
�شوقي
ال�شلبي
مانع
نعم ربي� /سعد الدين العقبة� /إبراهيم
�رشطي املرور /علي
�إلهي /يو�سف العظم
املبي�ضني
�شاهني
ه�صي�ص
يحيا الوطن /حممد
وطني الأردن/
�إ�شارة املرور� /سليمان
رحلة /فا�ضل �ضياء
�صادق
الكوفحي �إبراهيم
العي�سى
احللم اجلديد /را�شد
الطيار ال�صغري/
كتابي /نعمه احلاج
املنتزه /عبداهلل مانع
عي�سى
حممود ال�شلبي
�آداب ال�سري /علي
عيد ال�شجرة� /سليمان ال�صياد والبحر/
البحارة /امل�ؤلفون
البتريي
معروف حممود
العي�سى
العلم /معروف
فوائد الكهرباء /عبداهلل
�صديقة احليوان /نا�رص
الطبيعة /كمال ر�شيد
الر�صايف
مانع
�شبانه
نحن الأطفال /حافظ فادي واحل�صان/
ال�رشطي /جابر خري
�صديق احليوانات /امل�ؤلفون
حممد علي
�إبراهيم
�رشف املهنه/
�صديقتي املمر�ضة/
مالك الرحمة /امل�ؤلفون
حممد الهراوي
حممد عمرو
اجلي�ش العربي البا�سل/
املاء /يا�رس �سالمة
�صديقتي /طارق ملكاوي
ح�سني فريز
القد�س اخلالدة /يا�رس
اجلدة� /أحمد �شوقي
�أ�شكر اهلل /امل�ؤلفون
امل�شيني
هيا نلعب /عبداهلل
اجلندي /امل�ؤلفون
مانع
الر�سام ال�صغري� /سليمان
ال�سنابل /منري عجاج
العي�سى
عطلتنا ال�صيفية/
البتريي

يالحظ يف اجلدول ( )1التدرج والتكرار (مبد�أ تربوي �سليم) ؛ ذلك لتعزيز القيم املت�ضمنة
يف املادة املكررة من حيث املعنى ،يف نفو�س الأطفال ،ومن �أمثلة ذلك �أن�شودة «الأم» التي
وردت يف مقرر ال�صف الأول الأ�سا�سي ب�أ�سلوب املدح والثناء للأم والأب ،جتد تعلي ًال لذلك
يف مقرر ال�صف الرابع الأ�سا�سي بذكر ف�ضائل الأم ومناقبها اجلميلة ،ومع التقدم العمري
للطفل ،جتد �أن�شودة «اجلدة» يف مقرر ال�صف الرابع الأ�سا�سي تكمل دور الأم يف العطف
واحلنان والر�أفة ،وذلك لي�ست�شعر الطفل دورهما ،ويح�سن �إليهما كما �أح�سنتا �إليه.
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ومن الأمثلة �أي�ضاً� :أن�شودة «مدر�ستي» مقرر ال�صف الأول الأ�سا�سي ،التي تت�ضمن
الفوائد اجلليلة للمدر�سة ،مما ينمي ارتباط الطفل باملدر�سة ،ويت�ضح ذلك يف �أن�شودة
«مدر�ستي» مقرر ال�صف الثاين ،ويف �أن�شودة «عطلتنا ال�صيفية» مقرر ال�صف الثالث.
ومن الأمثلة �أي�ضاً� :أن�شودة «�إ�شارة املرور» مقرر ال�صف الأول الأ�سا�سي ،التي
تت�ضمن ن�صائح و�إر�شادات ،وتكمل هذه الن�صائح �أن�شودة «�رشطي املرور» مقرر ال�صف
الثاين الأ�سا�سي ،و�أن�شودة «�آداب ال�سري» مقرر ال�صف الرابع الأ�سا�سي( ...ويكتفى بهذه
الأمثلة على الرتابط والتكامل) .

مشكلة البحث:
ت�ضمن مقرر اللغة العربية لل�صفوف الأربعة الأوىل من مرحلة التعليم الأ�سا�سي يف
الأردن خم�سني �أن�شودة للأطفال ،ويطمح الباحثان �أن حتقق هذه الأنا�شيد املعايري والأ�س�س
الالزمة لت�صميم الأنا�شيد بدرجة جيدة ،و�إذا مل يتحقق ذلك (ب�شكل عام) ف�إنه ينطبق على
هذه الأنا�شيد قول �أحد الرتبويني� :إن ال�شعر الذي يقدم لأطفالنا يف مرحلة التعليم الأ�سا�سي
ال ي�ساعد يف حتقيق الأهداف املرجوة من درا�سته ،فهو ال يحقق �أهداف �أدب الأطفال ،وال
ميثل هذا الأدب متثي ًال �سليماً ،وهو بعيد عن احلاجات النف�سية للأطفال وميولهم الأدبية
والقرائية ،وهو ي�ساعد يف عزوف الأطفال عن القراءات الأدبية ،بل نفورهم من ال�شعر وتعرثهم
يف قراءته وعدم قدرتهم على متثل ومتثيل معانيه والأحا�سي�س وامل�شاعر املت�ضمنة فيه،
(�شحاتة . )1989 :كما �أن الدرا�سات القليلة التي تناولت بع�ض جوانب �شعر الأطفال ،ما
زالت تر�شح ذلك و�أهم هذه الدرا�سات :ال�شنيطي و�آخرون ( ، )1979وكتب الأطفال يف م�رص
( ، )1978 -1928والبدري ( )1985تقومي �أدب الأطفال يف كتب القراءة واملحفوظات يف
ال�صفوف الرابع واخلام�س وال�ساد�س من التعليم الأ�سا�سي ،وعلوان ( )1988تقومي الأنا�شيد
واملحفوظات يف احللقة الأوىل من التعليم الأ�سا�سي.

وبناء على ذلك يحاول هذا البحث الإجابة عن الأ�سئلة الآتية للتحقق مما ذكر
�سابقاً:
● ●ما درجة حتقيق الأنا�شيد مو�ضوع البحث كل معيار من املعايري التي يجب �أن
تتوافر يف الأنا�شيد ،يف �ضوء �آراء معلمي اللغة العربية ومعلماتها لل�صفوف الأربعة الأوىل
من مرحلة التعليم الأ�سا�سي يف الأردن ،و�آراء املتخ�ص�صني يف علم النف�س واملناهج و�أدب
الأطفال؟
● ●هل يوجد فرق ذو داللة �إح�صائية بني تقديرات املعلمني واملعلمات للمعايري التي
يجب �أن تتوافر يف الأنا�شيد تعود ملتغري عدد �سنوات اخلربة يف التدري�س؟
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● ●ما مدى تطابق تقديرات �أربعة من متخ�ص�صي علم النف�س واملناهج و�أدب الأطفال
مع تقديرات املعلمني واملعلمات (مو�ضوع البحث) يف حتقيق معايري ت�صميم الأنا�شيد؟

حمددات البحث:
ميكن تعميم نتائج البحث يف �ضوء املحددات الآتية:
♦ ♦اقت�رص البحث على عينه من معلمي اللغة العربية ومعلماتها لل�صفوف الأربعة
الأوىل من مرحلة التعليم الأ�سا�سي يف املدار�س التابعة ملديرية الرتبية والتعليم يف الزرقاء
الأوىل وعددهم ( )125معلم ًا ومعلمة ،واملدار�س التابعة ملديرية الرتبية والتعليم يف
الزرقاء الثانية (لواء الها�شمية) ،وعددهم ( )64معلم ًا ومعلمة ،واملدار�س التابعة ملديرية
الرتبية والتعليم يف لواء الر�صيفة ،وعددهم ( )26معلم ًا ومعلمة ،يف الف�صل الدرا�سي الأول
من العام .2010 /2009
♦ ♦حتدد البحث يف تقومي الأنا�شيد املقررة يف كتب اللغة العربية لل�صفوف املذكورة
يف �ضوء �آراء معلمي ومعلمات تلك ال�صفوف؛ ملعرفة مدى ت�ضمنها للمعايري املقرتحة يف
ت�صميم الأنا�شيد وعلى �آراء �أربعة من متخ�ص�صي علم النف�س واملناهج و�أدب الأطفال ؛
لي�شكل ذلك حمك ًا للمقارنة بني تقومي املعلمني واملعلمات واملخت�صني املذكورين.
♦ ♦اقت�رص البحث على املدار�س احلكومية يف حمافظة الزرقاء ،وا�ستثنيت املدار�س
اخلا�صة ،ومدار�س وكالة الغوث الدولية.
♦ ♦تعتمد دقة نتائج البحث احلايل على مدى �صدق اال�ستبانة امل�ستخدمة فيه
وثباتها.

أهمية البحث:

♦ ♦التعرف �إىل املعايري والأ�س�س غري املطبقة بدرجة جيدة ف�أكرث يف الأنا�شيد
املقررة لل�صفوف الأربعة من مرحلة التعليم الأ�سا�سي يف الأردن ،للعام الدرا�سي /2009
2010م.
♦ ♦الإفادة من هذه املعايري (اجلدول ، )2 :ومن نتائج البحث يف ت�ضمني مقرر اللغة
العربية لل�صفوف املذكورة ،الأنا�شيد املنا�سبة التي حتقق معايري �أنا�شيد الأطفال التي هي
جزء من �أدب الأطفال.
د .عبد الرؤوف اليماني ،أستاذ علم النفس المساعد في كلية التربية /جامعة اإلسراء.
د .أحمد صومان ،أستاذ مناهج اللغة العربية المساعد في كلية التربية /جامعة اإلسراء.
د .حنان العناني ،أستاذ أدب األطفال المشارك في كلية التربية /جامعة اإلسراء.
د .حسين غوانمه ،أستاذ األدب المساعد في كلية اآلداب /جامعة اإلسراء.
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♦ ♦الت�أكد من مو�ضوعية املعلمني واملعلمات يف الإجابة عن اال�ستبانة مو�ضوع
البحث ،ومدى اهتمامهم يف امل�ساعدة على ك�شف واقع الأنا�شيد املقررة ،يف �ضوء بع�ض
املعايري يف اال�ستبانة.

أهداف البحث:
ي�سعى البحث �إىل حتقيق الأهداف الآتية:
♦ ♦تقومي الأنا�شيد املقررة لل�صفوف الأربعة الأوىل من التعليم الأ�سا�سي يف الأردن،
من وجهة نظر معلمي اللغة العربية ومعلماتها ،الذين يدر�سون ال�صفوف املذكورة يف
مدار�س حمافظة الزرقاء ،وجلنة من املتخ�ص�صني يف علم النف�س ،ومناهج اللغة العربية،
و�أدب الأطفال ،م�سرت�شدين باملعايري الالزمة للتقومي املذكور.
♦ ♦حتديد التقديرات التقوميية لعينة البحث لكل معيار من املعايري املذكورة ،التي
يجب �أن تتوافر يف الأنا�شيد املذكورة.
تعرف �أثر متغري اخلربة يف التدري�س على التقديرات التقوميية للمعايري املذكورة.
♦♦ ّ
♦ ♦تقدمي االقرتاحات والتو�صيات يف �ضوء النتائج التي تو�صل �إليها البحث ،للجهات
املخت�صة؛ لتطوير الأنا�شيد بناء عليها.

تعريف املصطلحات:
ورد يف البحث �أربعة م�صطلحات ُعرفت على النحو الآتي:
◄ ◄التقومي (Evaluation) :
التقومي عملية منهجية منظمة جلمع البيانات ،وتف�سري الأدلة ،مبا ي�ؤدي �إىل �إ�صدار
�أحكام تتعلق بالربامج ،مما ي�ساعد على توجيه العمل الرتبوي ،واتخاذ الإجراءات املنا�سبة
يف �ضوء ذلك ،ويعني �إ�صدار حكم جتاه �شيء ما �أو مو�ضوع ما� ،أو هو العملية التي يلج�أ
�إليها املعلم ملعرفة مدى جناحه يف حتقيق �أهدافه م�ستخدم ًا �أنواع ًا خمتلفة من الأدوات،
التي ُيح َّدد نوعها يف �ضوء الهدف املراد قيا�سه ،وهو بهذا املعنى يتطلب ا�ستخدام املعايري
�أو املحكات لتقدير هذه القيمة ،كما يت�ضمن �أي�ض ًا معنى التح�سني �أو التعديل �أو التطوير
الذي يعتمد على هذه الأحكام( .ال�سعيد. )2007 :

◄ ◄�أنا�شيد الأطفال:
الأنا�شيد قطعه �شعرية ق�صرية تتميز بطرب الإيقاع ،وعذوبة النغم ،وب�ساطة الألفاظ،
أداء جماعياً ،وت�ؤلف عادة
وي�رس املعاين ،وجمال الأ�سلوب ،مما ي�ساعد على تلحينها و�أدائها � ً
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للأطفال ،وتبد�أ يف مرحلة احل�ضانة ،وت�ستمر يف املرحلة االبتدائية (حنورة.)1989 :
ويرى الباحثان �أن الأن�شودة قطعة �شعرية حمدودة الأبيات ،على وزن جمزوء �أحد
بحور ال�شعر� ،أو البحور قليلة التفعيالت «كالرجز» تتميز بب�ساطة الألفاظ ،وعذوبة النغم،
قابلة للتلحني ،يكرث فيها تكرار الأبيات ال�شعرية ،حتقق غر�ض ًا وا�ضحاً� ،أو �أغرا�ض ًا عدة:
(دينية� ،أو وطنية� ،أو اجتماعية� ،أو ترفيهية� ،أو و�صفية� ،أو حركية) .

◄ ◄املعيار:
جمموعة من ال�رشوط �أو الأحكام التي ُتع ُّد �أ�س�س ًا للحكم الكمي �أو الكيفي من خالل
مقارنة هذه ال�رشوط مبا هو قائم و�صو ًال �إىل جوانب القوة وال�ضعف.

◄ ◄مرحلة التعليم الأ�سا�سي:
هي ال�صفوف الع�رشة الأوىل من مرحلة التعليم العام ،ح�سب تق�سيمات وزارة الرتبية
والتعليم الأردنية ،ويكون التعليم فيها �إلزامياً.

منهجية البحث وإجراءاته:
جمتمع البحث وعينته:
تكون جمتمع البحث من معلمي اللغة العربية ومعلماتها لل�صفوف الأربعة الأوىل
(بنني وبنات) يف املدار�س الأ�سا�سية الر�سمية التابعة ملديريات الرتبية والتعليم يف
حمافظة الزرقاء ،وهي :مديرية الرتبية والتعليم للزرقاء الأوىل ،ومديرية الرتبية والتعليم
يف الزرقاء الثانية ،ومديرية الرتبية والتعليم للواء الر�صيفة ،وجميعهم من حملة درجة
البكالوريو�س التخ�ص�ص معلم �صف� ،أو لتخ�ص�ص اللغة العربية� ،أما عينة البحث فقد �أُخذت
بطريقة ع�شوائية من بع�ض املدار�س التابعة للمديريات الثالث� ،إذ �أُخذت هذه املدار�س
بطريقة ع�شوائية �أي�ضا� ،إذ بلغت العينة ( )215معلم ًا ومعلمة ،وبدون ق�صد ،فقد تكونت
العينة من خربات تعليمية متعددة( ،منهم من هو حديث العهد يف التدري�س� ،أو خربته ال
وو ِّزعت يف م�ستويني من
تزيد على ع�رش �سنوات ،ومنهم من تزيد خربته على ع�رش �سنوات) ُ
اخلربات :امل�ستوى الأول )130( ،معلم ًا ومعلمة تقل خربتهم عن (� )10سنوات ،وامل�ستوى
الثاين )85( :معلم ًا ومعلمة تزيد خربتهم عن (� )10سنوات ،و (اجلدول )2 :يو�ضح �أ�سماء
املدار�س الأ�سا�سية التي طُ بقت فيها اال�ستبانة (�أداة البحث) على املعلمني واملعلمات (عينة
البحث) .
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الجدول ()2
المدارس األساسية التي تم فيها تطبيق االستبانة على عينة البحث

املدر�سة

عدد املعلمني املديرية التابعة
اجلن�س
لها املدر�سة
واملعلمات

املدر�سة

عدد املعلمني املديرية
اجلن�س
واملعلمات التابعة بها

�إ�سكان الها�شمية

�إناث

17

الزرقاء2/

ال�سخنة الأ�سا�سية

�إناث

14

الزرقاء2/

�سمرقند

�إناث

18

الزرقاء2/

الفيحاء

�إناث

12

الزرقاء2/

م�ؤتة

�إناث

14

الزرقاء1/

�شجرة الدر

�إناث

16

الزرقاء1/

�إ�سكان املعلمني

�إناث

16

الزرقاء1/

طالل

ذكور

10

الزرقاء1/

زرقاء اليمامة

�إناث

12

الزرقاء1/

م�صعب بن عمري

ذكور

12

الر�صيفة

نهاوند

�إناث

14

الزرقاء1/

عائ�شة بنت �أبي بكر �إناث

08

الر�صيفة

زينب بنت الر�سول �إناث

15

الزرقاء1/

الزواهرة

ذكور

08

الزرقاء1/

حممد اخلام�س

�إناث

8

الزرقاء1/

�إ�سكان الها�شمية

ذكور

03

الزرقاء2/

حي اجلندي

�إناث

6

الر�صيفة

املروة

�إناث

12

الزرقاء1/

215
يف املديريات الثالث

املجموع

أداة البحث:
لتحقيق هدف البحث؛ �صمم الباحثان ا�ستبانة تتعلق ب�أنا�شيد الأطفال ،املنا�سبة
لل�صفوف الأربعة الأوىل من مرحلة التعليم الأ�سا�سي؛ وذلك بعد الإفادة من درا�سة بع�ض
الأبحاث والدرا�سات واملراجع التي لها عالقة ب�أدب الأطفال ،وبخا�صة املتعلقة ب�أنا�شيد
الأطفال ،و�أ�صبحت اال�ستبانة يف �صورتها النهائية ( )25معياراً يف �ضوء �آراء املحكمني
املتخ�ص�صني ب�أدب الأطفال ،ومناهج اللغة العربية ،وعلم النف�س.
وح ِّددت �أربعة م�ستويات متثل مدى حتقيق الأنا�شيد ب�صورة كلية كل معيار من املعايري
ُ
التي ت�ضمنتها اال�ستبانة ،و�أعطي لكل م�ستوى درجة (مقيا�س رقمي متدرج)  ،يو�ضح درجة
حتقيق الأنا�شيد للمعيار ،من (� )4إىل (� ، )1إذ يعني الرقم (� )4أن درجة حتقيق الأنا�شيد
للمعيار بدرجة جيدة جداً ف�أعلى ،ويعني رقم (� )3أن درجة حتقيق الأنا�شيد للمعيار بدرجة
جيدة ،ويعني رقم (� )2أن درجة حتقيق الأنا�شيد للمعيار بدرجة متو�سطة ،ويعني رقم ()1
�أن درجة حتقيق الأنا�شيد للمعيار بدرجة �ضعيفة ،ثم و�ضعت تعليمات لكيفية الإجابة عن
معايري اال�ستبانة.
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صدق األداة:
للتحقق من �صدق الأداة ومدى حتقيقها للهدف التي و�ضعت من �أجلهُ ،عر�ضت يف
�صورتها املبدئية (�إذ كانت ( )31معياراً) على خم�سة من املحكمني املتخت�ص�صني يف
�أدب الأطفال ،ومناهج اللغة العربية ،وعلم النف�س؛ لإبداء الر�أي حول كل معيار ،و�إ�ضافة
ما يرونه منا�سب ًا �أو وحذفه ،وبناء على مالحظات املحكمني �أجريت التعديالت الالزمة،
ب�إ�ضافة بع�ض الكلمات ،وحذف �ستة معايري ،فخرجت اال�ستبانة يف �صورتها النهائية (25
معياراً)  ،ثم ُعر�ضت مرة ثانية على املحكمني ف�أقروها ،وبذلك ُتعد الأداة �صاحلة وحمققة
لهدفها ،وعد هذا الإجراء مبثابة �صدق املحكمني للأداة.
ثبات األداة:
حل�ساب ثبات اال�ستبانة طُ بقت على ( )30معلم ًا ومعلمة يف املديريات الثالث مو�ضوع
البحث ،مل ي�شرتكوا يف عينة البحث ،وبعد �أ�سبوعني �أعيد تطبيقها على املجموعة نف�سها،
وا�ستخدم الباحثان الطريقة العامة لإيجاد معامل االرتباط بني نتائج التطبيقني ،وقد بلغ
معامل االرتباط )0.83( ،تقريباً ،وهو معامل ثبات منا�سب لهدف هذا البحث.
تطبيق أداة البحث:
طُ بقت �أداة البحث على عينة يف حمافظة الزرقاء املت�ضمنة ثالث مديريات تعليم
مو�ضوع البحث ،يف الفرتة الواقعة بني 2009/8/26م ،وبني 2009/10/4م بناء على
كتاب معايل وزير الرتبية والتعليم رقم  43059/10/3تاريخ 2009/8/19م املوزع
على املديريات املذكورة (الزرقاء الأوىل ،والزرقاء الثانية (لواء الها�شمية)  ،والر�صيفة) .

أساليب املعاجلة اإلحصائية:
ا ُ�ستخدمت الأ�ساليب الإح�صائية الآتية:
الن�سب املئوية ،واالنحرافات املعيارية ،ومعامالت االرتباط ،واختبار «ت» للإجابة
عن �أ�سئلة البحث( .ال�سيد. )1979 ،

نتائج البحث:
◄ ◄للإجابة عن ال�س�ؤال الأول للبحث ،والذي ن�صه:

«ما درجة حتقيق الأنا�شيد مو�ضوع البحث كل معيار من املعايري التي
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يجب �أن تتوافر يف الأنا�شيد ،يف �ضوء �آراء معلمي اللغة العربية ومعلماتها
لل�صفوف الأربعة الأوىل من مرحلة التعليم الأ�سا�سي ،و�آراء املتخ�ص�صني
الأربعة؟»
اُ�ستخرجت الن�سبة املئوية لكل معيار من املعايري لبيان درجة التحقيق يف �ضوء
تقديرات املعلمني واملعلمات ،وتقديرات املتخ�ص�صني ،ويظهر ذلك يف (اجلدول. )3 :
الجدول ()3
درجة تحقيق األناشيد كل معيار من المعايير على ضوء آراء معلمي اللغة العربية ومعلماتها
للصفوف األربعة األولى من التعليم األساسي ،وآراء المختصين

م

املعايري

الن�سبة
الن�سبة
املئوية لآراء املئوية
لآراء
املعلمني
واملعلمات املخت�صني

مكتوبة ب�أ�سلوب �سهل
.1
ف�صيح

78

كلماتها ب�سيطة
 .2ميكن نطقها من غري
�صعوبة

72

84
82

م

املعايري

تقع �أبيات الأن�شودة بني
.13
خم�سة �أبيات وع�رشة �أبيات
ت�شتمل على �شيء من
التكرار الذي يالئم الأطفال
.14
ويهيئ لهم اال�ستعانة
بحركات �أيديهم و�أرجلهم.

الن�سبة
الن�سبة
املئوية لآراء املئوية
لآراء
املعلمني
واملعلمات املخت�صني
92
80

74
14

خمارج حروفها
�سهلة ال تربك الطفل
.3
عند �إخراجها من
خمارجها ال�صحيحة

72

84

تتنوع مو�ضوعاتها بحيث
 .15يكون منها القيم الدينية
والأخالقية

82

�أغلب كلمات الأن�شودة
.4
م�ألوفة للأطفال

70

70

تتنوع مو�ضوعاتها
 .16بحيث يكون منها القيم
االجتماعية والرتفيهية.

80

77

82

تتنوع مو�ضوعاتها بحيث
.17
يكون منها القيم الإن�سانية

80

16

64

66

تتنوع مو�ضوعاتها بحيث
.18
يكون منها القيم الوطنية

82

18

ت�أتي اجلمل على ما
اعتاده الطفل من غري
.5
تقدمي �أو ت�أخري �أو
حذف يعرقل الفهم
تعرب الأنا�شيد عن
حاجات الطفل
.6
النف�سية ،وكل ما هو
حمبب له
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م

.7

.8

.9

.10

.11

.12

املعايري
ت�سل�سل الأفكار
واملعاين كي ت�ساعد
على النمو العقلي
للطفل
ترتبط الأ�سباب
بالنتائج حتى يكون
الكالم مفهوم ًا
ومرتابط ًا
تت�ضمن �أخيلة و�صوراً
تقوي ملكة التخيل
عند الطفل و�أن تكون
مقبولة وغري مفزعة
يتخلل الن�ص كلمات
وجمل و�أ�ساليب
جديدة ت�ضاف �إىل
قامو�س الطفل اللغوي
تنا�سب امل�ستوى
العقلي واللغوي
للطفل
تختار من بحور

ق�صرية «كالرجز»

تت�ضمن احرتام ًا
وتقديراً للإن�سان
.25
مهما كان لونه �أو
جن�سه.

الن�سبة
الن�سبة
املئوية لآراء املئوية
لآراء
املعلمني
واملعلمات املخت�صني

م

د .زهرية عبد احلق
د .محمد اخلطيب

املعايري

الن�سبة
الن�سبة
املئوية لآراء املئوية
لآراء
املعلمني
واملعلمات املخت�صني

78

84

 .19ي�سهل حفظ الأن�شودة

78

84

74

40

 .20ي�سهل تلحينها وتنغيمها

80

96

72

44

 .21ت�ساعد على تنمية التفكري

80

88

78

74

ال حتتوي على �أفكار
 .22وكلمات غام�ضة ت�سبب
�إعاقة يف تقبل القيم.

82

84

87

96

تلقي ال�ضوء على الأحداث
 .23اليومية املتكررة ،وتعالج
الق�ضايا احلياتية ال�سائدة.

70

72

100

تدل �ألفاظها على حم�سو�س
 .24لتتنا�سب مع ذهن الطفل يف
هذا ال�سن.

72

80

40

82

34

◄ ◄الإجابة عن ال�س�ؤال الثاين للبحث ،والذي ن�صه:

«هل يوجد فرق ذو داللة �إح�صائية بني تقديرات املعلمني واملعلمات
للمعايري ،يعود ملتغري عدد �سنوات اخلربة يف التدري�س؟»
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ا�ستخدم الباحثان اختبار «ت» ( )t- testوح�ساب التجان�س بالن�سبة الغائية ،وذلك
الختالف تباين العينتني ،و (اجلدول )4 :يو�ضح ذلك.
الجدول ()4
يوضح المتوسطات والتباين وقيمة «ف» المحسوبة وقيمة «ت» الجدولية

اخلربة

«ن» «م»

التباين

ع2

(� )10سنوات ف�أكرث

130

75.2

143.52

�أقل من � 10سنوات

085

76.4

126.34

«ف» املح�سوبة «ف» اجلدولية
1.14

1.35

الداللة
غري دالة

درجات حرية العينة الأوىل =  .129=1 -130ودرجات حرية العينة الثانية = -85
84 – 1
فالعينتان متجان�ستان لأن الفرق بني ع ،21ع 22فرق غري دال �إح�صائي ًا عند م�ستوى
 ،0.05وهذه النتيجة حتد من ا�ستخدام اختبار «ت».

◄ ◄للإجابة عن ال�س�ؤال الثالث للبحث ،والذي ن�صه:

«ما مدى تطابق تقديرات �أربعة من خمت�صي علم النف�س واملناهج
و�أدب الأطفال ،مع تقديرات املعلمني واملعلمات (مو�ضوع البحث) يف حتقيق
معايري ت�صميم الأنا�شيد؟»
ا�ستخدم الباحثان معادلة كوبر ( )cooper, 1974لإيجاد ن�سبة االتفاق بني تقديرات
املعلمني واملعلمات ،وتقديرات اللجنة املكونة من �أربعة من املخت�صني يف علم النف�س
ومناهج اللغة العربية و�أدب الأطفال ،واعتمد الباحثان يف ت�صنيف املعايري من حيث
االتفاق �أو عدم االتفاق على ا�ستفتاء ُقدم �إىل �أربعة من �أع�ضاء الهيئة التدري�سية يف كلية
العلوم الرتبوية /جامعة الإ�رساء؛ لأخذ �آرائهم حول م�ضمون اال�ستفتاء الذي يتعلق مبدى
التطابق املعتمد ،يف �آراء املعلمني واملعلمات ،وجلنة املتخ�ص�صني ،وقد وافق اجلميع على
م�ضمون اال�ستفتاء ،الذي حدد مدى التطابق على النحو الآتي:
يكون املعيار مطابق ًا لآراء الفئتني املذكورتني� ،إذا وقعت الن�سبة املئوية لآراء الفئتني
بني ( -85ف�أعلى) � ،أو بني ( 70ف�أقل من � ، )85أو بني ( 60ف�أقل من � ، )70أو بني (-50
ف�أقل من � ، )60أو بني ( -40ف�أقل من � ، )50أو بني ( 25ف�أقل من � ، )40أو بني ( -10ف�أقل
من . )25
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ومن ا�ستعرا�ض اجلدول ( )3ملعرفة املعايري املتفق عليها من الطرفني على نظام
الفئات املذكورة ،جند ت�سعة معايري فقط اُختلف عليها ،و�ستة ع�رش معياراً اُتفق عليها،
وح�سب معادلة كوبر تكون ن�سبة االتفاق .%64
املعادلة:
عدد املعايري املتفق عليها
				
ن�سبة االتفاق =
× 100
عدد املعايري املتفق عليها  +عدد املعايري غري املتفق عليها
		
16
× %64 = 100
=
9+16

مناقشة نتائج البحث:

◄◄ملناق�شة نتائج �إجابة ال�س�ؤال الأول للبحث ،والذي ن�صه« :ما درجة حتقيق
الأنا�شيد مو�ضوع البحث كل معيار من املعايري التي يجب �أن تتوافر يف الأنا�شيد ،يف �ضوء
�آراء معلمي اللغة العربية ومعلماتها لل�صفوف الأربعة الأوىل من مرحلة التعليم الأ�سا�سي،
و�آراء املتخ�ص�صني الأربعة؟»
ُحللت الأنا�شيد املت�ضمنة يف كتب اللغة العربية املقررة لل�صفوف الأربعة الأوىل من
مرحلة التعليم الأ�سا�سي يف الأردن ،بناء على املعايري املقرتحة لت�صميم الأنا�شيد (اجلدول:
 . )3وقام بالتحليل عينة مكونة من ( )215معلم ًا ومعلمة يدر�سون اللغة العربية لل�صفوف
املذكورة؛ ليقدر كل منهم (بناء على �سلم تقديرات) درجة ت�ضمن الأنا�شيد كل معيار من
املعايري املقرتحة.
كما قام بالتحليل �أي�ضا �أربعة متخ�ص�صني يف علم النف�س ،ومناهج اللغة العربية،
و�أدب الأطفال؛ ليكون حتليلهم حمك ًا لتقديرات املعلمني واملعلمات( .جدول . )3

وميكن مناق�شة نتائج تطبيق املعايري املذكورة تف�صيالً فيما ي�أتي:
1 .1مكتوبة ب�أ�سلوب �سهل ف�صيح:
من خ�صائ�ص الن�شيد الناجح :مراعاة ال�سهولة والو�ضوح يف الألفاظ ،وتنا�سب احلروف
والكلمات ،وكذلك ال�سهولة يف املعنى وعدم التعمق فيه ،و تقدمي الكلمات والعبارات العربية
الف�صيحة ،التي تلت�صق ب�آذانهم من خالل تكرارها بالأنا�شيد.
وملعرفة مدى متثل هذا املعيار يف الأنا�شيد املقدمة للأطفال يف ال�صفوف الأربعة
الأوىل من املرحلة الأ�سا�سية ،املت�ضمنة يف كتب اللغة العربية ،ات�ضح �أن هناك (� )39أن�شودة
�أي بن�سبة ( )%78من الأنا�شيد املقررة ،حتقق هذا املعيار يف �ضوء �آراء املعلمني واملعلمات،
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وبن�سبة ( )%84من الأنا�شيد املذكورة حتقق هذا املعيار يف �ضوء �آراء املتخ�ص�صني يف علم
النف�س ومناهج اللغة العربية و�أدب الأطفال ،والن�سبتان املذكورتان تقعان يف فئة واحدة
من التقديرات فئة (� -70أقل من . )85

2 .2كلماتها ب�سيطة ميكن نطقها من غري �صعوبة:
فالأطفال يف هذا ال�سن (� )10 -6سنوات تقدم لهم �أنا�شيد يف كلمات �سهلة وممتعة،
ترتدد على �أل�سنتهم يف ي�رس و�سهولة؛ لينطبع ما حتمله من معان يف �أذهانهم ،وتكون
متوافقة مع الفطرة التي فطرهم اهلل تعاىل عليها.
وملعرفة مدى متثل هذا املعيار يف الأنا�شيد املقررة للأطفال يف كتب اللغة العربية ،جند
�أن (� )36أن�شودة حتقق هذا املعيار� ،أي ما ن�سبته ( )%72يف �ضوء �آراء املعلمني واملعلمات،
و (� )41أن�شودة �-أي ما ن�سبته ( -)%82حتقق هذا املعيار يف �ضوء �آراء املتخ�ص�صني،
والن�سبتان املذكورتان تقعان يف فئة واحدة من التقديرات فئة (� -70أقل من )85

3 .3خمارج حروفها �سهلة ال تربك الطفل عند �إخراجها من خمارجها ال�صحيحة:
فالأنا�شيد التي تتميز مبخارج احلروف ال�سهلة لهذه املرحلة العمرية ت�ساعد على
تلحينها ،فالأنا�شيد امللحنة تدفع الأطفال �إىل جتويد النطق ،و�إخراج احلروف من خمارجها
ال�سليمة ،وتر�سيخ عادات �صوتية �سليمة ،و�أداء لغوي �صحيح ،و�إخراج احلروف من خمارجها
ال�سليمة وذلك كله ناجت عن الت�أثريات الإيجابية لرتديد الأنا�شيد عند الأطفال.
وملعرفة مدى متثل هذا املعيار يف الأنا�شيد املقررة للأطفال يف كتب اللغة العربية،
جند �أن ( )%72من الأنا�شيد حتقق هذا املعيار يف �ضوء �آراء املعلمني واملعلمات ،و ()%84
من الأنا�شيد حتقق املعيار يف �ضوء �آراء املتخ�ص�صني املذكورين ،والن�سبتان املذكورتان
تقعان يف فئة واحدة من التقديرات فئة (� – 70أقل من . )85

�4 .4أغلب كلمات الأن�شودة م�ألوفة للأطفال:
�إن لغة �شعر الأطفال يجب �أن تكون ب�سيطة خالية من املفردات غري امل�ألوفة ،و�أن
تكون الكلمات امل�ستعملة م�أخوذة من املعجم اللغوي للطفل ،و�أن يت�سع القامو�س اللغوي
للطفل للكلمات اجلديدة .وملعرفة مدى متثل هذا املعيار يف �أنا�شيد الأطفال مو�ضوع البحث،
جند �أن ن�سبة ( )%70من الكلمات م�ألوفة للأطفال يف �ضوء �آراء املعلمني واملعلمات،
ون�سبة ( )%70من الكلمات م�ألوفة للأطفال يف �ضوء �آراء املتخ�ص�صني ،وهاتان الن�سبتان
متطابقتان ،وتقعان يف فئة واحدة ،فئة (� 70إىل �أقل من  ، )85وهي يف م�ستوى جيد،
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هذا وتختلف هذه الن�سب عن ما تو�صل �إليه �شحاتة ( )1989ب�أن هناك ارتباط ًا �ضعيف ًا
بني املفردات اللغوية امل�ستخدمة يف الأ�شعار املقدمة للأطفال يف كتب القراءة العربية
يف م�رص ،وبني املفردات اللغوية املنطوقة التي ي�ستخدمها �أطفال املرحلة االبتدائية يف
�أحاديثهم اليومية.

5 .5ت�أتي اجلمل على ما اعتاده الطفل من غري تقدمي �أو ت�أخري �أو حذف يعرقل
الفهم:
هذه ميزة من ميزات الأنا�شيد ،لأن لغة الأنا�شيد متتاز بو�ضوح العبارة ،ون�صاعة
الكلمة ،و�صفاء البيان ،وف�صاحة اللفظة ،وب�ساطة اجلملة ،و�إ�رشاق الأ�سلوب ،وروعة الأداء،
وتنغيم العبارات ،وق�رص الفوا�صل ،وتوازي الرتاكيب ،بل خروجها عن الرتاكيب ال�شعرية
ال�صعبة ،وتخفيف الإيقاع �سكون ًا ووقفاً( .حمداوي)2009 ،
وملعرفة مدى متثل هذا املعيار يف �أنا�شيد الأطفال املقررة لل�صفوف الأربعة الأوىل
من مرحلة التعليم الأ�سا�سي ،جند �أن ن�سبة ( )%77من اجلمل جاءت منا�سبة ملا اعتاده
الطفل من غري تقدمي �أو ت�أخري �أو حذف يعرقل الفهم ،يف �ضوء �آراء املعلمني واملعلمات،
ون�سبة ( )%82من اجلمل جاءت يف �ضوء �آراء املتخ�ص�صني (اجلدول )3 :وهذان الر�أيان
متطابقان ،لأن الن�سب املذكورة تقع �ضمن فئة واحدة (فئة � 70إىل �أقل من . )85

6 .6تعبرّ الأنا�شيد عن حاجات الطفل النف�سية ،وكل ما هو حمبب �إليه:

�إن من حاجات الطفل ال�رضورية يف هذه املرحلة (مو�ضوع البحث) حاجته �إىل حب
الآخرين وعطفهم ،فهو يتغذى نف�سي ًا بهذه املحبة التي ينعم بها من �أمه و�أبيه وذويه ،كما
�أنه بحاجة �إىل ال�شعور بالأمن والطم�أنينة.
وملعرفة مدى متثل هذا املعيار يف �أنا�شيد الأطفال املقررة لل�صفوف املذكورة ،يت�ضح
�أن ن�سبة ( )%64من الأنا�شيد تت�ضمن هذا املعيار يف �ضوء �آراء املعلمني واملعلمات ،و
( )%66من الأنا�شيد تت�ضمن هذا املعيار �أي�ضا يف �ضوء �آراء املخت�صني ،والن�سب هذه عند
اجلانبني متقاربة ،وتقع �ضمن فئة (� 60إىل �أقل من . )70

7 .7ت�سل�سل الأفكار واملعاين كي ت�ساعد على النمو العقلي للطفل:
املت�صفح للأنا�شيد اخلم�سني «مو�ضوع البحث» يالحظ ت�سل�سل الأفكار واملعاين

بدرجة منا�سبة للم�ساعدة على النمو العقلي للطفل ،وقد بلغت ن�سبة ذلك ( )%84يف �ضوء
�آراء املتخ�ص�صني ،ون�سبة ( )%78يف �ضوء �آراء املعلمني واملعلمات ،وهاتان الن�سبتان
تقعان �ضمن فئة واحدة ،فئة (� 70إىل �أقل من  )85فهما متطابقتان.
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8 .8ترتبط الأ�سباب بالنتائج حتى يكون الكالم مفهوماً ومرتابطاً:
من معايري الأنا�شيد الفعالة ارتباط الأ�سباب بالنتائج؛ لأن ذلك يدل على متا�سك
الن�ص ،ويوحي بوحدة املو�ضوع و�أهميته؛ مما يدفع الطفل �إىل حفظه ومتثله ،وملعرفة مدى
حتقيق هذا املعيار يف الأنا�شيد املقدمة للأطفال يف املرحلة مو�ضوع البحث ،يت�ضح �أن

هناك ع�رشين �أن�شودة بن�سبة ( )%40من الأنا�شيد حتقق هذا املعيار ،منها:

♦ ♦الأنا�شيد الآتية املقررة لل�صف الأول الأ�سا�سي -على �ضوء �آراء املتخ�ص�صني:-
«�أمي و�أبي» للدكتور كمال ر�شيد ،فالأبيات الثالثة الأوىل تت�ضمن الأ�سباب ،والأبيات
الثالثة الأخرية تت�ضمن النتائج.
♦ ♦�أن�شودة «�إ�شارة املرور» لل�شاعر �سليمان العي�سى ،الأبيات الثالثة الأوىل تت�ضمن
الأ�سباب ،والبيت الأخري يت�ضمن النتيجة.
♦ ♦�أن�شودة «املتنزه» لل�شاعر عبد اهلل مانع ،الأبيات الثالثة الأوىل تت�ضمن الأ�سباب،
والبيت الأخري يت�ضمن النتيجة ،ومنها الأنا�شيد الآتية املقررة لل�صف الثاين الأ�سا�سي.
♦ ♦�أن�شودة «مدر�ستي» لل�شاعر حممد جمال عمر ،فالأبيات الثالثة الأوىل تت�ضمن
الأ�سباب ،والبيت الرابع يت�ضمن النتيجة.
♦ ♦�أن�شودة «�أحب �أ�سناين» لل�شاعر عبد اهلل حممود ،الأبيات الثالثة الأوىل تت�ضمن
الأ�سباب ،والبيت الأخري يت�ضمن النتيجة.
♦ ♦�أن�شودة «نحن الأطفال» لل�شاعر حافظ �إبراهيم ،الأبيات الأربعة الأوىل تت�ضمن
الأ�سباب ،والبيتان اخلام�س وال�ساد�س يت�ضمنان النتيجة.
♦

♦ومنها الأنا�شيد الآتية املقررة لل�صف الثالث الأ�سا�سي:

 �أن�شودة «ال�صديق» للدكتور حممود ال�شلبي ،الأبيات ال�سبعة الأوىل تت�ضمن
الأ�سباب ،والبيت الثامن يت�ضمن النتيجة.
 �أن�شودة «ال�صياد والبحر» لل�شاعر معروف حممود ،الأبيات الأربعة الأوىل تت�ضمن
الأ�سباب ،والبيتان الأخريان يت�ضمنان النتيجة.
♦

♦ومنها الأن�شودة الآتية املقررة لل�صف الرابع الأ�سا�سي:

 �أن�شودة «جدتي» لأمري ال�شعراء �أحمد �شوقي ،البيت الرابع �سبب ،والأبيات الأربعة
الأخرية نتيجة.
337

تقومي أناشيد األطفال املقررة في كتب اللغة العربية
للصفوف األربعة األولى من التعليم األساسي في األردن

د .زهرية عبد احلق
د .محمد اخلطيب

ويرى املعلمون واملعلمات �أن �سبع ًا وثالثني �أن�شودة� - ،أي ن�سبة ( )%74تقريب ًا من
الأنا�شيد املقررة -حتقق هذا املعيار ،وهذا التباين بني �آراء املتخ�ص�صني و�آراء املعلمني
واملعلمات ،ميكن �أن يكون �سببه عدم و�ضوح املطلوب يف املعيار املذكور للمعلمني
واملعلمات.

9 .9تت�ضمن �أخيلة و�صورا ً تقوي ملكة التخيل عند الطفل ،وتكون مقبولة وغري
مفزعة:
فاملق�صود بذلك �أن ال�صور اخليالية ت�ساعد على تنمية الذوق الأدبي ،وتنقل الأطفال
�إىل �آفاق رحبة ،م�ستندة �إىل حوا�س الطفل ،مقبولة وغري مفزعة ،والأنا�شيد املقررة لل�صفوف
مو�ضوع البحث ،تت�ضمن �صوراً بيانية تثري ملكة التخيل عند الطفل ،مبا يتنا�سب مع م�ستواه
وخرباته ،وت�شكل ن�سبة ( )%44من الأنا�شيد املقررة( ،يف �ضوء �آراء املتخ�ص�صني) ،ومن
�أمثلة ذلك :ما جاء يف �أن�شودة حديقتي لل�شاعر طارق ملكاوي (يف حينا حديقة خ�رضاء
كاجلنان) و�أن�شودة �أ�شكر اهلل للم�ؤلفني (�أهداين �أنف ًا ول�ساناً) ،و�أن�شودة الر�سام ال�صغري،
لل�شاعر �سليمان العي�سى (�أر�سم علمي فوق القمم)  ،و�أن�شودة مدر�ستي لل�شاعر حممد جمال
عمر (عدنا و�سنكمل رحلتنا ودروب العز تنادينا) .وهذه النتيجة تخالف ما تو�صل �إليه
الدكتور �شحاتة ( )1989يف مناق�شته ملعيار تنمية خيال الأطفال ،و�إيقاظ م�شاعرهم
و�إح�سا�سهم باجلمال ،فقد وجد �أن ن�سبة ( )%6 .16من عدد مو�ضوعات ال�شعر املت�ضمنة يف
كتب القراءة العربية امل�رصية حتقق املعيار املذكور ،كما تخالف النتيجة التي تو�صل �إليها
املعلمون واملعلمات (عينة البحث)  ،فقد وجدوا �أن ن�سبة ( )%72من عدد الأنا�شيد املقررة
لل�صفوف الأربعة الأوىل من مرحلة التعليم الأ�سا�سي ،حتقق هذا املعيار.

1010يتخلل الن�ص كلمات وجمل و�أ�ساليب جديدة ت�ضاف �إىل قامو�س الطفل
اللغوي:
فاملتتبع للأنا�شيد املذكورة مو�ضوع البحث ،يجد كل �أن�شودة حتقق املطلوب يف
املعيار املذكور بن�سب متفاوتة ،وهذا ما �أكده املتخ�ص�صون الذين �شاركوا يف حتليل
الأنا�شيد لل�صفوف املذكورة مو�ضوع البحث ،وقد قدروا ن�سبة ( )%70من الكلمات واجلمل
التي ميكن �أن ت�ضاف �إىل قامو�س الطفل اللغوي ،يف حني ر�أى املعلمون واملعلمات �أن ن�سبة
( )%78من الكلمات واجلمل املت�ضمنة يف الأنا�شيد املذكورة ميكن �أن ت�ضاف �إىل قامو�س
الطفل اللغوي ،ويالحظ �أن الن�سبتني املذكورتني تقعان �ضمن فئة واحدة ،فئة (� -70أقل
من  )85فهما متطابقتان.
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1111تنا�سب امل�ستوى العقلي واللغوي للطفل:

جميع الأنا�شيد املقررة لل�صفوف الأربعة الأوىل من املرحلة الأ�سا�سية تنا�سب
امل�ستوى العقلي واللغوي للطفل ،با�ستثناء �أن�شودتني ،هماِ « :ن َع ُم ربي» لل�شاعر �سعد الدين
�شاهني والأخرى «العلم» لل�شاعر معروف الر�صايف� ،أي �أن ما ن�سبته ( )%96من الأنا�شيد
املذكورة حتقق املعيار املذكور �أعاله ،وذلك يف �ضوء �آراء املتخ�ص�صني الذين حللوا الأنا�شيد
«مو�ضوع البحث» ،فالأن�شودة الأوىل « ِن َع ُم ربي» حتتوي على �ألفاظ ال تنا�سب امل�ستوى
العقلي واللغوي للطفل ،فمن الألفاظ التي ت�ضمنتها على �سبيل املثال ال احل�رص ،يف قول
ال�شاعر:
م���ا �أنع���م ري����ش الع�صفورة
ب���ردا ً ثلج���اً خ�شن���اً �صلب���اً
كل يحل���م في���ه �شع���وره
نف���رح من���رح نغ�ض���ب نبك���ي
وكذلك احلال يف الأن�شودة الثانية «العلم» لل�شاعر معروف الر�صايف� ،إذ يقول:
كل املع���ايل ت���دور يف قطبه
و�صم���م الر�أي غ�ي�ر م�ضطربه

و� َّإن للعل���م يف الع�ل�ا فل���كاً
فا�س���ع �إلي���ه بع���زم ذي جل���د

وتطابق هذه النتيجة التي تو�صل �إليها املتخ�ص�صون �آراء املعلمني واملعلمات،
�إذ ذكروا �أن ( )%87من الأنا�شيد املذكورة تنا�سب امل�ستوى العقلي واللغوي للطفل ،كما
تخالف هذه النتيجة ما ذكره املهدي البدري ( )1985ب�أن ال�شعر املقدم للأطفال يت�ضمن
�أفكاراً و�ألفاظ ًا فوق م�ستوى التلميذ ،منها ما يرجع �إىل اللغة والأ�سلوب والرتاكيب يف العمل
الأدبي.

1212تختار من بحور ق�صرية «كالرجز»:

فاملتتبع للأنا�شيد املذكورة ،يجد �أن جميع الأنا�شيد املذكورة من بحور ق�صرية ،على
�ضوء �آراء املتخ�ص�صني ،وهذا يخالف النتيجة التي تو�صل �إليها املعلمون واملعلمات� ،أن
�ست ًا وثالثني �أن�شودة من الأنا�شيد مو�ضوع البحث حتقق املعيار املذكور� ،أي بن�سبة ()%72
من الأنا�شيد ،وهذا رمبا يعود �إىل عدم توافر الكتب املقررة لل�صفوف الأربعة الأوىل من
مرحلة التعليم الأ�سا�سي للمعلمني واملعلمات؛ للتحقق من بحور ال�شعر التي اُ�ستخدمت يف
نظم كل �أن�شودة من الأنا�شيد املقررة.

1313تقع �أبيات الأن�شودة بني خم�سة �أبيات وع�رشة �أبيات:

فاملت�صفح للأنا�شيد املقررة لل�صفوف الأربعة الأوىل من املرحلة املذكورة ،يجد
ثالث ع�رشة �أن�شودة ال ينطبق عليها املعيار ،و�إمنا ينطبق على �سبع وثالثني �أن�شودة �أي
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بن�سبة ( )%74على �ضوء �آراء املخت�صني الذين قاموا بح�رص ذلك ،وهذه النتيجة تخالف ما
تو�صل �إليه املعلمون واملعلمات� ،إذ قدروا �أن ( )%92من الأنا�شيد املقررة �أي ما يعادل �ست ًا
و�أربعني �أن�شودة حتقق هذا املعيار ،وهذا التباين بني الطرفني مرده كما ذكر �سابق ًا �إىل عدم
توفر الكتب املذكورة للمعلمني حتى يقوموا بعملية الإح�صاء.

1414ت�شتمل على �شيء من التكرار الذي يالئم الأطفال ،ويهيء لهم اال�ستعانة
بحركات �أيديهم و�أرجلهم:
فالأطفال ميالون �إىل الإيقاع املتكرر ،وي�ؤدي الإيقاع ال�شعري دوراً �أ�سا�سي ًا يف
حياة الأطفال ،فهو ي�سهل حركتهم ،ويبعث فيهم القوة ،ويزيد قابليتهم للإنتاج ،ويوفر لهم
جميع احلركات الع�ضلية ،وين�رش املرح يف �أعمالهم اليومية ،وينمي لديهم يقظة الإح�سا�س
وال�شعور.
ويتمثل الإيقاع ال�شعري يف �أوزانه وقوافيه وكلماته ،لذا كان ال�شعر العمودي �أف�ضل
لدى الأطفال من ال�شعر احلر ،حتى يتمكن الطفل من ترديد الكلمات املوقعة ،وتكرار النغم
يف ال�شعر ،و�شعر الأطفال� ،إ�ضافة �إىل �أنه يلبي جانب ًا من حاجتهم اجل�سمية والعاطفية،
فهو -باعتباره فن ًا من فنون �أدب الأطفال ، -ي�ساعد يف منوهم العقلي والأدبي والنف�سي
واالجتماعي واخللقي (الهيثي1986 ،م) .
وملعرفة مدى ا�شتمال �شعر الأطفال املت�ضمن يف كتب اللغة العربية لل�صفوف الأربعة
الأوىل من مرحلة التعليم الأ�سا�سي على الإيقاع ال�شعري ،تتبع الباحثان الأنا�شيد اخلم�سني
املقررة لل�صفوف املذكورة من حيث �إيقاع التفعيالت ،وتكرار الكلمات املوقعة ،وات�ضح
�أن �سبعة ن�صو�ص �شعرية فقط تت�سم بالإيقاع ال�شعري� ،أي ن�سبة ( )%14فقط ،وتتفق هذه
النتيجة تقريب ًا مع النتيجة التي تو�صل �إليها �شحاتة ( )1989حول ا�شتمال �شعر الأطفال
املت�ضمن يف كتب القراءة العربية يف م�رص على الإيقاع ال�شعري� ،إذ ات�ضح �أن ع�رشة
مو�ضوعات �شعرية فقط تت�سم بالإيقاع ال�شعري� ،أي بن�سبة ( .)%8 .20كما تختلف هذه
النتيجة عن النتيجة التي تو�صل �إليها املعلمون واملعلمات (عينة البحث) املتعلقة بهذا
املعيار� ،إذ وجدوا �أن �أربعني �أن�شودة �أي بن�سبة ( )%80حتقق هذا املعيار ،وهذا دليل �آخر
على عدم توافر الكتب املقررة للمعلمني واملعلمات؛ ليقوموا بعملية الإح�صاء.

1515تتنوع مو�ضوعاتها بحيث يكون منها القيم الدينية والأخالقية:
تتمثل القيم الدينية يف الإميان باهلل ومالئكته ور�سله وكتبه واليوم الآخر ،والق�ضاء
والقدر خريه و�رشه ،والت�أمل يف قدرة اهلل العظيمة ،والرتغيب يف العبادة ،ولعل الفكرة الأوىل
التي يدعو �إليها الدين احلنيف ،هي فكرة التوحيد التي ي�ست�شعرها الطفل يف مراحله الأوىل،
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وهنا ي�أتي الن�شيد لري�سخ هذه الفكرة ،وكذلك جاء الر�سل جميع ًا لري�سخوا �أ�س�س اخللق ال�سليم،
ف�إن كثرياً من الأنا�شيد التي تطرح القيم الأخالقية ،ا�ستمدت طرحها من الدين الإ�سالمي
ب�شكل �أ�سا�سي ،فالقيم الدينية الأخالقية من �أهم القيم التي يجب على ن�شيد الأطفال
مواكبتها وتقدميها ب�أ�سلوب م�شوق؛ نظراً لأهميتها يف حياة الطفل ،ويف بناء �شخ�صيته
على �أ�س�س �سليمة( .بريقدار)2008 ،
وملعرفة مدى ا�شتمال �شعر الأطفال املت�ضمن يف كتب اللغة العربية لل�صفوف الأربعة
الأوىل من مرحلة التعليم الأ�سا�سي هذا املعيار ،تتبع املتخ�ص�صون (مو�ضوع البحث)
اخلم�سني �أن�شودة ،فات�ضح �أن �ست ع�رشة �أن�شودة تتفق مع هذا املعيار �أي بن�سبة ()%32
وهذه النتيجة ال تطابق ما تو�صل �إليه املعلمون واملعلمات يف تقديراتهم ال�شتمال الأنا�شيد
املقررة لل�صفوف املذكورة على هذا املعيار� ،إذ كان تقديرهم لذلك ( ، )%82ورمبا يعود
�سبب هذا التباين بني تقديرات الفئتني� ،إىل وحدة التحليل ،فاملتخ�ص�صون على ما يبدو
ا�ستخدموا يف التحليل وحدة املو�ضوع يف حني ا�ستخدم املعلمون واملعلمات يف التحليل
وحدة اجلملة.

ومن الأنا�شيد املذكورة التي حددها املتخ�ص�صون ما ي�أتي:
�أن�شودة �إلهي لل�شاعر يو�سف العظم ،و�أن�شودة �أمي و�أبي للدكتور كمال ر�شيد ،و�أن�شودة
ا�شكر اهلل ،و�أن�شودة ِن َع ُم اهلل ،و�أن�شودة القد�س اخلالدة ،و�أن�شودة �أمي ،و�أن�شودة �آداب ال�سري.

1616تتنوع مو�ضوعاتها بحيث يكون منها القيم االجتماعية والرتفيهية:
تتمثل القيم االجتماعية يف املعايري واملثل التي ت�ضبط عالقة الطفل مبجتمعه،
و�أ�رسته و�أفرادها جميعاً ،ولعل بر الوالدين هو القيمة الأكرث �شمو ًال على �صعيد الأ�رسة،
فهي �إىل جانب كونها قيمة �أخالقية ،بل دينية �أي�ضا ،ف�إنها كذلك قيمة اجتماعية.
�أما القيم الرتفيهية فهي جتلب للطفل البهجة واملتعة وال�رسور اململوء باحليوية،
وت�ساعد يف جتديد ن�شاط التالميذ ،كما ت�ساعد �أي�ضا يف التدريب واال�ستيعاب ،وتقوي القدرة
على التذكر ،كما �أنها تدرب الأطفال على الإلقاء اجليد النابع من الفهم ال�سليم ،وتربي الذوق
احل�سي الفني والأدبي لديهم (�شحاتة. )1989 ،
وملعرفة مدى ا�شتمال «اخلم�سني» �أن�شودة املقررة على ال�صفوف املذكورة على هذا
املعيار ،تتبع املتخ�ص�صون الأنا�شيد مو�ضوع البحث ،فات�ضح �أن �سبع ع�رشة �أن�شودة تتفق
مع هذا املعيار �أي بن�سبة ( )%34وهذه النتيجة ،ال تتفق مع تقديرات املعلمني واملعلمات
حول احتواء هذه الأنا�شيد املعيار املذكور� ،إذ وجدوا �أن ( )%80من الأنا�شيد حتقق املعيار،
341

تقومي أناشيد األطفال املقررة في كتب اللغة العربية
للصفوف األربعة األولى من التعليم األساسي في األردن

د .زهرية عبد احلق
د .محمد اخلطيب

ومن الأنا�شيد التي حددها املتخ�ص�صون املت�ضمنة املعيار املذكور الأنا�شيد الآتية:

املتنزه ،والبحارة ،وحديقة احليوان ،والر�سام ال�صغري ،و�رشطي املرور ،والطيار ال�صغري،
وجدي ،ورحلة ،وال�صديق ،و�صديقتي املمر�ضة ،وهيا نلعب ،واحللم اجلديد ،والقربة وابنها،
والعقبة ،و�رشف املهنة ،وجدتي ،و�سبب هذا التباين بني الفئتني يعود �إىل ما ذُكر �سابق ًا يف
معيار (. )15

1717تتنوع مو�ضوعاتها بحيث يكون منها القيم الإن�سانية:
ُتعد القيم الإن�سانية من القيم ال�شاملة بعد القيم الدينية ،وهي ت�ضبط عالقة الطفل
بالعامل كله ،وبالإن�سان �أينما كان ،ب�رصف النظر عن جن�سه �أو عرقه �أو لونه ،والقيم
الإن�سانية تعد احل�ضارة الإن�سانية ك ًال متكامالً ،ولعل ما تدعو �إليه القيم الإن�سانية موجود
بقوة ،وب�أبعاده كافة ومناحيه يف الدين الإ�سالمي احلنيف (بريقدار. )2009 ،
ولتتبع الأنا�شيد املقدمة للأطفال يف كتب اللغة العربية لل�صفوف الأربعة الأوىل من
مرحلة التعليم الأ�سا�سي؛ ملعرفة ما ت�ضمنته من ن�صو�ص �شعرية حتقق هذا املعيار ،ات�ضح
�أن ثمانية ن�صو�ص �شعرية تتفق مع هذا املعيار يف �ضوء �آراء املتخ�ص�صني �أي بن�سبة ()%16
من عدد الأنا�شيد املقررة ،وهذه النتيجة ال تتفق مع تقديرات املعلمني واملعلمات التي بلغت
( . )%80ومن الأنا�شيد التي ت�ضمنت هذا املعيار يف �ضوء �آراء املتخ�ص�صني ما ي�أتي:
اجلدة ،ومالئكة الرحمة ،و�أمي ،و�آداب ال�سري ،ومعلمتي.

1818تتنوع مو�ضوعاتها بحيث يكون منها القيم الوطنية:
تت�ضمن �أنا�شيد الأطفال احلديث عن الوطن ،و�صون كرامته ،والدفاع عنه ،والذود
عن مقد�ساته ،فالوطن لي�س مكان ًا فقط ،بل هو م�ستودع املا�ضي ،و�إرث الأجداد ،وم�رسح
امل�ستقبل الواعد ،وال �شك يف �أن الذود عن الأر�ض جزء ال يتجز�أ عن اجلهاد يف �سبيل اهلل.
وملعرفة مدى متثل هذا املعيار يف الأنا�شيد املقدمة للأطفال يف كتب اللغة العربية،
لل�صفوف الأربعة الأوىل من مرحلة التعليم الأ�سا�سي ،ات�ضح �أن هناك ت�سعة �أنا�شيد �أي ن�سبة
( )%18من الأنا�شيد املذكورة حتقق هذا املعيار ،يف �ضوء �آراء املتخ�ص�صني ون�سبة ()%82
من الأنا�شيد مو�ضوع البحث كذلك على �ضوء �آراء املعلمني واملعلمات ،وهذا االختالف بني
الآراء يعود �إىل �إىل ما ذُكر �سابق ًا يف رقم ( ، )15ومن هذه الأنا�شيد التي حققت هذا املعيار،
يف �ضوء �آراء املتخ�ص�صني والأنا�شيد الآتية :اجلندي ،والر�سام ال�صغري ،ونحن الأطفال،
والقد�س اخلالدة ،ووطني الأردن ،ويحيا الوطن ،واجلي�ش العربي.
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1919ي�سهل حفظ الأن�شودة:
�إن اعتماد ال�شعر املقدم للأطفال على معجم الطفل اللغوي امل�شتق من الألفاظ التي
ي�ستعملها يف حياته اليومية ،ي�سهل على الأطفال حفظ الأن�شودة ،وبالرغم من وجود بع�ض
الألفاظ ،والرتاكيب ،التي ُتعد يف باب �إثراء املعجم اللغوي للطفل ،ف�إن الأنا�شيد املقررة
يف كتب اللغة العربية لل�صفوف الأربعة الأوىل من مرحلة التعليم الأ�سا�سي ،ي�سهل حفظها،
ما عدا بع�ض (الأنا�شيد) �ألفاظها غري منا�سبة لطفل ال�صفوف الأربعة الأوىل من املرحلة
الأ�سا�سية مبعنى �أن ( )%84من الأنا�شيد ي�سهل حفظها ،على �ضوء �آراء املتخ�ص�صني ،الذين
قاموا بتحليل الأنا�شيد املقررة ،وتطابق هذه الن�سبة ما تو�صل �إليه املعلمون واملعلمات،
�إذ قدروا ن�سبة الأنا�شيد التي ي�سهل حفظها بـِ ( ، )%78والن�سبتان تقعان يف فئة واحدة فئة
(� -70أقل من . )85

2020ي�سهل تلحينها وتنغيمها:
فالأن�شودة التي ي�سهل حفظها ،ي�سهل تلحينها وتنغيمها ،وبخا�صة الأن�شودة التي يكرث
فيها التكرار ،بل الأن�شودة التي �ألفاظها �سهلة يقبل الأطفال عليها ،لأنهم مييلون �إىل التغني
ويطربون للأنا�شيد فهي مبعث ن�شاطهم و�رسورهم ،وعلى ر�أي املتخ�ص�صني املذكورين ف�إن
( )%96من الأنا�شيد املقررة ي�سهل تلحينها وتنغيمها ،ما عدا �أن�شودتني هما« :العلم» و ِن َع ُم
ربي ،من مقرري ال�صفني الثالث والرابع الأ�سا�سيني ،وعلى ر�أي املعلمني واملعلمات ف�إن
( )%80من الأنا�شيد املقررة لل�صفوف الأربعة الأوىل من مرحلة التعليم الأ�سا�سي ي�سهل
تلحينها.

2121ت�ساعد على تنمية التفكري:
�إن اللغة التي كتبت بها هذه الأنا�شيد لغة �أدبية راقية ،تعمل على �إثراء القامو�س اللغوي
للطفل ،كما ت�ساعده على التفكري اجليد ،ذلك �أن هناك �صلة وثيقة بني اللغة والفكر ،فيتوقف
التفكري �إىل حد كبري على ال�صور اللفظية ال�سمعية والب�رصية ،يقول الها�شمي ( )2009يف
هذا املجال� :إن اللغة هي و�سيلة متثيل الأفكار ونقلها بني الأفراد ،وكلما زاد الرثاء اللغوي،
وتوافرت الكلمات املعربة عن خمتلف الأ�شياء واملفاهيم؛ زادت قدرة الفرد على التفكري
والتعبري ونقل الأفكار ،و�أ�صبحت �أكرث فعالية ودقة ،ومن ثم ف�إن تقدم الفكر مرتبط �أ�شد
االرتباط برثاء اللغة ،كما �أن �ضحالة اللغة وتخلفها ،والفقر يف الألفاظ هي من العقبات
الرئي�سة يف طريق التفكري ومنوه ورقيه وتطوره .ولتتبع �آراء املتخ�ص�صني واملعلمني
واملعلمات؛ ملعرفة مدى حتقيق هذه الأنا�شيد مو�ضوع البحث هذا املعيار ،يت�ضح �أن �أربع ًا
و�أربعني �أن�شودة �أي بن�سبة ( )%88من الأنا�شيد حتقق هذا املعيار على �ضوء �آراء املخت�صني
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و ( )%86من الأنا�شيد كذلك يف �ضوء �آراء املعلمني واملعلمات ،وهاتان الن�سبتان متطابقتان
لأنهما تقعان يف فئة واحدة ،فئة ( 85ف�أعلى) .

2222ال حتتوي على �أفكار وكلمات غام�ضة ت�سبب �إعاقة يف تقبل القيم:
الأفكار التي تدور حولها هذه الأنا�شيد ب�سيطة ووا�ضحة ،فاجلمل والكلمات على
الغالب تخلو من الغمو�ض وااللتواء اللذين ي�صعبان الفهم ويحوالن دونه.
ولتتبع �آراء املتخ�ص�صني ،واملعلمني واملعلمات؛ ملعرفة مدى حتقق هذا املعيار
يف الأنا�شيد املقررة لل�صفوف مو�ضوع البحث ،جند تقديرات املتخ�ص�صني ،واملعلمني
واملعلمات على التوايل ( )%84و ( )%82وهذه ن�سب متقاربة ومتطابقة� ،إذ تقع يف نف�س
الفئة ،فئة (� 70إىل �أقل من . )85
تلقي ال�ضوء على الأحداث اليومية املتكررة،وتعالج الق�ضايا احلياتية ال�سائدة.
للأنا�شيد �أهمية كبرية يف حياة الطفل ،فهذه �أن�شودة عن �آداب ال�سري ،وهذه �أن�شودة
عن �إ�شارة املرور ،وهذه �أن�شودة عن النظافة ،وتلك �أن�شودة للمحافظة على املرافق العامة،
و�أخرى عن حوادث ال�سري ،وهذه عن االقت�صاد يف النفقة ،في�أخذ الأطفال العظة والعربة مما
يقر�أون ،وبخا�صة الأنا�شيد الهادفة املر�شدة للخلق احلميد ،فت�ؤثر الأن�شودة على �شخ�صية
الطفل عندما يكرب من خالل تفاعله مع املجتمع الذي يحيا فيه� ،إذ ي�ستلهم فيه العرب ،بل
ترت�سخ يف نف�سه ال�سلوكات احلميدة .ويف الأنا�شيد املقررة لل�صفوف الأربعة الأوىل من

مرحلة التعليم الأ�سا�سي ،جمموعة من الأنا�شيد التي حتقق هذا املعيار على �ضوء
�آراء املتخ�ص�صني منها� :إ�شارة املرور ،واجلندي ،و�رشطي املرور ،واملاء ،و�آداب ال�سري،

وال�سنابل ،واجلدة ،وت�شكل حوايل ( )%40من الأنا�شيد املقررة ،و ( )%70كذلك على �ضوء �آراء
املعلمني واملعلمات ،وهذا االختالف بني الر�أيني يعود �إىل عدم الرجوع �إىل الكتب املقررة؛
ب�سبب عدم توافرها لدى املعلمني واملعلمات ،و�إمنا اعتمد على كتاب ال�صف الذي يدر�سه.

2323تدل �ألفاظها على حم�سو�س لتتنا�سب مع ذهن الطفل
من املالحظ �أن الأنا�شيد املقررة «مو�ضوع البحث» تت�ضمن �ألفاظ ًا تدل على حم�سو�س

تبد�أ بها ،مثل� :أمي و�أبي ،و�أمي ،ومدر�ستي ،و�أنا ،و�إ�شارة املرور ،ومنتزهي ،ونحن و�أنت،
ويف حينا حديقة ،وذلك لتتنا�سب مع ذهن الطفل يف تلك ال�سن التي ال يدرك فيها �إال الأ�شياء
املح�سو�سة.
ولتتبع مدى حتقق هذا املعيار يف الأنا�شيد «اخلم�سني» املقررة على ال�صفوف
املذكورة ،يت�ضح �أن تقديرات املتخ�ص�صني ،واملعلمني واملعلمات على التوايل ( )%82و
( ، )%72وهما متطابقتان ،وتقعان يف فئة واحدة فئة (� -70أقل من . )85
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2424تت�ضمن احرتاماً وتقديرا ً للإن�سان مهما كان لونه �أو جن�سه.

فالأنا�شيد مو�ضوع البحث ،مل تغفل �إن�سانية الإن�سان ،مهما كان لونه� ،أو جن�سه،
بل كان خطابها عاماً ،يت�ضمن العطف والرعاية واملعاملة احل�سنة ،واالحرتام والتقدير
للإن�سان بقدر ما يقدم من خدمات للمجتمع بعامة ،ومن هذه الأنا�شيد� :أن�شودة «اجلدة»
لل�شاعر �أحمد �شوقي ،و�أن�شودة «مالئكة الرحمة» لل�شاعر �إبراهيم طوقان ،و�أن�شودة «�رشف
املهنة» لل�شاعر حممد الهراوي .ولتتبع مدى حتقق هذا املعيار يف الأنا�شيد «اخلم�سني»
املقررة لل�صفوف املذكورة .يت�ضح �أن �سبع ع�رشة �أن�شودة �أي بن�سبة ( )%34من الأنا�شيد
حتقق هذا املعيار ،على �ضوء �آراء املتخ�ص�صني ،و ( )%80من الأنا�شيد كذلك يف �ضوء �آراء
املعلمني واملعلمات ،وال�سبب وا�ضح يف التباين بني �آراء املذكورين ،رمبا يعود �إىل الأ�سلوب
املتبع يف التحليل (وحدة املو�ضوع �أو وحدة اجلملة) .
◄◄وملناق�شة نتائج �إجابة ال�س�ؤال الثاين ،الذي ن�صه« :هل يوجد فروق ذات داللة
�إح�صائية بني تقديرات املعلمني واملعلمات للمعايري ،يعود ملتغري عدد �سنوات اخلربة يف
التدري�س؟»
�أظهرت النتائج املو�ضحة يف اجلدول ( )4عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند
م�ستوى الداللة ( )α = 0.05بني تقديرات املعلمني واملعلمات يعود ملتغري عدد �سنوات
اخلربة يف التدري�س ،وميكن تف�سري ذلك ب�أن جميع املعلمني واملعلمات ،من حملة درجة
البكالوريو�س يف تخ�ص�ص معلم �صف �أو تخ�ص�ص اللغة العربية وي�شرتكون جميع ًا يف
الدورات الأكادميية والرتبوية التي تعقدها وزارة الرتبية والتعليم.
◄◄وملناق�شة نتائج �إجابة ال�س�ؤال الثالث ،الذي ن�صه« :ما مدى تطابق تقديرات
�أربعة من خمت�صي علم النف�س واملناهج و�أدب الأطفال ،مع تقديرات املعلمني واملعلمات
(مو�ضوع البحث) يف حتقيق معايري ت�صميم الأنا�شيد؟»
�أظهرت نتائج تطبيق معادلة كوبر ( )Cooperلإيجاد ن�سبة االتفاق بني تقديرات
املعلمني واملعلمات ،وتقديرات متخ�ص�صي علم النف�س ومناهج اللغة العربية و�أدب الأطفال
يف حتقيق معايري ت�صميم الأنا�شيد ،فكانت ن�سبة االتفاق ( ، )%64ويعود �سبب تدين

م�ستوى درجة االتفاق �إىل ما ي�أتي:

 اتبع املتخ�ص�صون الذين –�سبق ذكرهم -الأ�سلوب العلمي يف حتليل حمتوى كل
�أن�شودة من الأنا�شيد املقررة لل�صفوف الأربعة الأوىل من مرحلة التعليم الأ�سا�سي ،مع
توافر الكتب املقررة لكل متخ�ص�ص من الذين ا�شرتكوا يف التحليل ب�أ�سلوب املجموعة (يف
�سبع جل�سات وقت ا�سرتاحة مدر�سي الكلية يومياً)؛ لتحديد ما ت�ضمنته الأن�شودة من معايري
ت�ضمنتها اال�ستبانة ،ويو�ضح جدول ( )5ذلك ،يف الوقت الذي اعتمد كل معلم �أو معلمة على
كتاب اللغة العربية املقرر لل�صف الذي يدر�سه ،و�إن توافرت الكتب املذكورة ،ف�إنها تتوافر
لعدد قليل منهم.
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احلا�سوب

احلا�سوب

�أغلب كلمات
احلا�سوب
 4الأن�شودة م�ألوفة
العقبة
للأطفال

خمارج
حروفها �سهلة
ال تربك الطفل
3
عند �إخراجها
من خارجها
�صحيحة

كلماتها ب�سيطة
 2ميكن نطقها من احلا�سوب
غري �صعوبة

مكتوبة ب�أ�سلوب
1
�سهل ف�صيح

م املعايري

املتنزه
كتابي

�إ�شارة
املرور

مالك
الرحمة
احللم

مدر�ستي

املتنزه

الر�سام
ال�صغري

�إ�شارة
املرور

املتنزه

الر�سام
ال�صغري

اجلندي

�أحب
�أ�سناين

مالك
الرحمة

عيد
ال�شجرة

�أحب
�أ�سناين

�رشطي
املرور

اجلندي

فوائد
الكهرباء

عيد
ال�شجرة

عيد
ال�شجرة

الر�سام
ال�صغري

رحلة

فوائد
الكهرباء

فوائد
الكهرباء

ال�صديق

رحلة

الطيار
ال�صغري

عيد
ال�شجرة

ِعم ربي
ِن ُ

نعم
ربي

رحلة

القد�س
احللم اجلديد
اخلالدة

القربة وابنها
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8

7

ترتبط الأ�سباب
بالنتائج حتى
يكون الكالم
مفهوم ًا �أو
مرتابط ًا

تعرب الأنا�شيد عن �إ�شارة
حاجات الطفل
املرور
النف�سية وكل ما القربة
هو حمبب له.
وابنها

ت�سل�سل الأفكار
واملعاين كي
ت�ساعد على النمو
العقلي للطفل

6

5

ت�أتي اجلمل على
ما اعتاده الطفل
من غري تقدمي �أو
ت�أخري �أو حذف
�أو �إ�ضافة يعرقل
الفهم.

احلا�سوب
معلمتي
عطلتنا
ال�صيفية

الر�سام
ال�صغري

نعم ربي

م

املعايري

الر�سام
ال�صغري
العلم

�إلهي
الإذاعة
العقبة

حديقة
احليوان
اجلي�ش
العربي
يحيا الوطن
�صديق
احليوانات
نعم ربي
كتابي

مالك
الرحمة
�صديقتي
املمر�ضة
ال�رشطي

الر�سام
حديقتي
عيد
�رشطي
الطيار
ال�صغري
هيا نلعب
فوائد الكهرباء
ال�شجرة
مدر�ستي 2/املرور
ال�صغري
�رشف املهنة احللم اجلديد الطبيعة
وطني الأردن
القد�س
فادي
ال�سنابل
واحل�صان اخلالدة

املعلم

ال�سنابل

املاء

فادي
واحل�صان

جدي

الإذاعة

نعم ربي

ال�صياد
املاء
والبحر

الطبيعة

�رشطي
املرور
ال�رشطي

عيد ال�شجرة
مالئكة
الرحمة

فوائد
الكهرباء

نحن
عيد ال�شجرة نعم ربي
الأطفال

مالك
الرحمة
العقبة

املاء

هيا نلعب

الطبيعة

فادي
واحل�صان

البقرة
وابنها

كتابي

�رشف
املهنة

مالئكة
الرحمة
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تختار من
 12بحور ق�صرية
“كالرجز”

تنا�سب امل�ستوى
 11العقلي واللغوي
للطفل.
نِعم ربي

العلم

تت�ضمن �أخيلة
مدر�ستي
�أمي و�أبي
و�صوراً تقوي
فوائد
ملكة التخيل عند عيد
الكهرباء
الطفل و�أن تكون ال�شجرة
�رشف
ال�رشطي
مقبولة وغري
املهنة
مفزعة.

يتخلل الن�ص
كلمات وجمل
و�أ�ساليب جديدة
10
ت�ضاف �إىل
قامو�س الطفل
اللغوي.

9

م

املعايري

�صديق
املتنزه احليوان
اجلندي
�صديق
حديقتي ا�شكر اهلل
جدي رحلة
ال�صياد
احليوانات
ال�صديق نعم ربي
مالئكة اجلي�ش
والبحر
معلمتي
الرحمة العربي

نحن
الر�سام �أحب
�رشطي
الأطفال
ال�صغري �أ�سناين
املرور
عطلتنا
�صديقتي هيا
ال�سنابل
ال�صيفية
املمر�ضة نلعب
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ت�شتمل
على �شيء
من التكرار
الذي يالئم
الأطفال
14
ويهيء لهم
اال�ستعانة
بحركات
�أيديهم
و�أرجلهم.
تتنوع
مو�ضوعاتها
بحيث يكون
15
منها القيم
الدينية
والأخالقية.
تتنوع
مو�ضوعاتها
بحيث يكون
16
منها القيم
االجتماعية
والرتفيهية.

تقع �أبيات
الأن�شودة
بني خم�سة
13
�أبيات
وع�رشة
�أبيات.

م

املعايري

�أمي و�أبي مدر�ستي
معلمتي
فوائد
الكهرباء ال�رشطي

مدر�ستي
عيد
ال�شجرة
املعلم
�رشف
املهنة

احلا�سوب
�صديقتي
املمر�ضة
عطلتنا
ال�صيفية

البحارة
الطيار
ال�صغري
احللم
اجلديد

حديقتي
وطني
الأردن

�أ�شكر اهلل اجلندي
كتابي
�أمي
اجلي�ش
يحيا
الوطن العربي

مدر�ستي/
2
�آداب
ال�سري

�رشطي
املرور
كتابي

�أحب
�أ�سناين
العلم

�أحب
مدر�ستي2
مالك
�أ�سناين
حديقتي
�صديق
القربة
الرحمة
العقبة
عطلتنا
احليوانات
وابنها
فادي
يحيا
ال�صيفية
الطبيعة
ال�رشطي
واحل�صان
الوطن

حديقة
احليوان
فوائد
الكهرباء
الطبيعة

حديقتي
معلمتي
�آداب
ال�سري
العلم

�أ�شكر اهلل
ال�صديق
ال�رشطي
�رشف
املهنة

مالك
�صديق
الرحمة
احليوانات
رحلة
جدي
العقبة
ال�سنابل
كتابي

الر�سام
ال�صغري
الإذاعة
مالئكة
الرحمة

مالك
الرحمة
�صديق
احليوانات القد�س
اخلالدة
فادي
واحل�صان ال�سنابل

حديقة
املتنزه البحارة
احليوان
رحلة ال�صديق
احللم
معلمتي هيا نلعب
اجلديد

�إ�شارة املتنزه
املرور عيد
ال�شجرة
نحن
الأطفال هيا نلعب
القربة
املاء
اجلدة وابنها

�إلهي
�إ�شارة
احلا�سوب
نعم
املرور
الإذاعة
ربي
املاء
مالئكة
ال�صياد
الطبيعة
الرحمة
والبحر

احلا�سوب �إ�شارة
املرور
فوائد
الكهرباء جدي
مالئكة اجلي�ش
الرحمة العربي

مدر�ستي
�أمي و�أبي
�أحب
مدر�ستي
�أ�سناين
2
ال�صياد
نعم ربي
والبحر
وطني
اجلي�ش
الأردن
العربي

�إلهي
فادي
واحل�صان

�إ�شارة
املرور

املتنزه

حديقة
البحارة
احليوان

حديقتي

�أ�شكر اهلل

مدر�ستي

�أحب
�أ�سناين

عيد
ال�شجرة

فوائد
الكهرباء

معلمتي
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ي�سهل
 20تلحينها
وتنغيمها.

ي�سهل حفظ
19
الأن�شودة

عيد ال�شجرة نعم ربي

نعم ربي

�إ�شارة
املرور
�أمي
كتابي

البحارة
املتنزه ال�صياد
الطيار والبحر
ال�صغري مالئكة
الرحمة
العلم

حديقة
احليوان
املاء
اجلدة

اجلندي
معلمتي
ال�سنابل
وطني
الأردن

مدر�ستي
الر�سام
2/
ال�صغري
الإذاعة
ال�صديق
نعم ربي
عطلتنا
القربة
ال�صيفية
وابنها

�صديق
مالك
حديقتي �أ�شكر اهلل
احليوانات
الرحمة
معلمتي
رحلة
الطبيعة
فوائد
ال�سنابل العقبة
�آداب
الكهرباء
ال�سري

�أ�شكر اهلل
البحارة حديقة
حديقتي
�صديق
املتنزه
رحلة
احليوان
فوائد
احليوانات جدي
الطيار
القد�س
الكهرباء احللم
الطبيعة فادي
ال�صغري
اخلالدة
اجلديد
يحيا
واحل�صان
القلم
العقبة
ال�رشطي
الوطن كتابي
�إلهي
عيد
مدر�ستي
احلا�سوب
تتنوع
�أمي و�أبي
ال�شجرة
�أحب
�رشطي
مو�ضوعاتها مدر�ستي2/
نعم
�أ�سناين
املرور
 18بحيث يكون ال�صديق
ربي
الإذاعة
عطلتنا
منها القيم
�صديقتي
القربة
فادي
ال�صيفية
الوطنية.
املمر�ضة
وابنها
واحل�صان

احلا�سوب
�إلهي
مدر�ستي
تتنوع
نحن
عيد
�أحب �أ�سناين
مو�ضوعاتها
الأطفال
ال�شجرة
ال�صياد
�صديقتي
 17بحيث يكون
املاء
والبحر
منها القيم
املمر�ضة
هيا
�رشف
الإن�سانية.
اجلي�ش
نلعب
املهنة
العربي

م

املعايري
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احلا�سوب

مالك
الرحمة

تدل �ألفاظها
على حم�سو�س
 24لتتنا�سب مع
ذهن الطفل يف
هذا ال�سن.
�إلهي

تلقي ال�ضوء
على الأحداث
احلا�سوب
اليومية املتكررة
23
نعم ربي
وتعالج الق�ضايا
العقبة
احلياتية
ال�سائدة.

ال حتتوي على
�أفكار وكلمات
 22غام�ضة ت�سبب
�إعاقة يف تقبل
القيم.

ت�ساعد على
21
تنمية التفكري.

م

املعايري

املتنزه

املتنزه
ال�صياد
والبحر

املتنزه

عيد
ال�شجرة

املاء

العلم

مالئكة
الرحمة

اجلي�ش
العربي

فوائد
عيد
ال�شجرة الكهرباء
رحلة

احللم
اجلديد

عطلتنا
ال�صيفية

العلم

جدي
�صديق
البحارة
حديقة احليوانات حديقتي الر�سام القد�س
احللم
ال�صغري اخلالدة
فادي
احليوان يحيا
اجلديد
واحل�صان كتابي �رشف
الطبيعة الوطن
العلم
املهنة

الر�سام عيد
ال�صغري ال�شجرة

رحلة

احللم
اجلديد

مالئكة
�آداب ال�سري
الرحمة

ال�رشطي

رحلة
وطني
الأردن

ال�صديق
معلمتي القربة
الإذاعة
عطلتي وابنها
�أمي
ال�صيفية اجلي�ش
العربي
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تت�ضمن
احرتام ًا
وتقديراً مدر�ستي احلا�سوب
 25للإن�سان الطيار فوائد
مهما كان ال�صغري الكهرباء
لونه �أو
جن�سه.

م

املعايري

املتنزه
جدي
القد�س
اخلالدة

البحارة
رحلة
الإذاعة
وطني
الأردن

حديقة حديقتي �أ�شكر اهلل اجلندي
احليوان نعم ربي ال�صياد املاء
عطلتنا القربة والبحر يحيا
ال�صيفية وابنها العقبة الوطن

نحن
الر�سام مدر�ستي 2/الأطفال عيد ال�شجرة
ال�صغري احللم اجلديد الطبيعة فادي
اجلي�ش واحل�صان
كتابي العلم
العربي
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التوصيات واملقرتحات:
يف �ضوء نتائج البحث ُيو�صى مبا ي�أتي:

♦ ♦من املف�ضل �أن تكون جميع كلمات الأنا�شيد املقدمة للأطفال يف ال�صفوف الأوىل
من املرحلة الأ�سا�سية م�ألوفة لديهم.
♦ ♦�أن ت�شتمل الغالبية العظمى من الأنا�شيد املقدمة لهذا ال�سن من الأطفال ،على �شيء
من التكرار يف الأبيات ال�شعرية؛ لتبعث الفرح واملرح يف نفو�س الأطفال ،نتيجة الإيقاع
ال�شعري.
♦ ♦من امل�ستح�سن �أن تقع �أبيات الأن�شودة ما بني خم�سة �أبيات �شعرية ،وع�رشة �أبيات؛
حتى يتمكن الطفل من حفظها ،و�أن ال تقل عن خم�سة �أبيات؛ حتى تتكون لدى الطفل فكرة
كاملة عن هدف الأن�شودة.
♦ ♦لإفادة الطفل من حمتوى الأن�شودة ،من ال�رضوري �أن تت�ضمن الأ�سباب التي و�ضعت
من �أجلها ،والنتائج التي ميكن �أن حتققها ،حتى يعود ذلك بالنفع على الطفل وجمتمعه.
♦ ♦�أن تتجدد الأنا�شيد يف املقررات كل ثالث �سنوات على الأقل؛ حتى ت�ساير الأحداث،
وتعالج الق�ضايا االجتماعية والإن�سانية املختلفة.
♦ ♦ال مانع من ا�ست�شارة الفرد يف رغبته �أو عدم رغبته يف القيام بالإجابة عن
اال�ستبانة ،ويف حالة �إبداء الرغبة ،يجب على الراغب الت�أكد من الإجابة املنا�سبة يف
املراجع الالزمة ،حفاظ ًا على دور اال�ستبانة يف حتقيق �أهداف البحث.
♦ ♦عدم تكرار عناوين الأنا�شيد املقررة وحمتوياتها ،كما ورد يف الأنا�شيد املقررة يف
كتب اللغة العربية لل�صفوف الأربعة الأوىل من مرحلة التعليم الأ�سا�سي ،ومن �أمثلة ذلك:
(�أمي و�أبي ،مقرر الأول الأ�سا�سي ،و�أمي مقرر الرابع الأ�سا�سي) .
(مدر�ستي مقرر الأول الأ�سا�سي ،ومدر�ستي مقرر الرابع الأ�سا�سي) .
(مالك الرحمة مقرر الأول الأ�سا�سي ،و�صديقتي املمر�ضة مقرر الثالث الأ�سا�سي،
ومالئكة الرحمة مقرر الرابع الأ�سا�سي)� ،إال �إذا كانت الأن�شودة الثالثة تكمل الأن�شودة
الثانية ،والثانية تكمل الأن�شودة الأوىل من ناحية الأفكار واملفاهيم.
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1 .1الأبرا�شي ،حممد عطية (د .ت) � ،أ�صول الرتبية وقواعد التدري�س ،القاهرة :مكتبة م�رص.
�2 .2أحمد� ،سمري عبد الوهاب ( )1985تطور منهج الن�صو�ص الأدبية يف املدر�سة االبتدائية،
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تقومي أناشيد األطفال املقررة في كتب اللغة العربية
للصفوف األربعة األولى من التعليم األساسي في األردن
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