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 رسالة ماجستير : 

 

استخدام القصة فى تنمية بعض مهارات التواصل اللفظى وغير اللفظى لدد  عنوان الرسالة : 

 .األطفال المتأخرين لغوًيا فى مرحلة ما قبل المدرسة

 
 م5100تاريخ النشر :  

 

 أ. د. كمال الدين حسين، أ. د. خالد عبد الرازق النجار.إشراف : 

 

 هالة محمد نبيل عالم.الباحثة : 
 

 ماجستير.الدرجة العلمية : 
 

 .جامعة القاهرةالجامعة : 
 

 .كلية رياض األطفالالكلية أو المعهد : 
 

 قسم العلوم النفسية.القسم : 
 

استخدام القصة فى تنمية بعض مهارات التواصدل الدلدفدظدى وغديدر الدلدفدظدى لدد  الموضوع : 

 .األطفال المتأخرين لغوًيا فى مرحلة ما قبل المدرسة

 

تعد اللغة من العوامل األساسية لتنمية شتدى مدهدارات الدطدفدل أهمية البحث ومستخلص له : 

ث يبدأ الطفل فى التوجه نحو اآلخرين، ويتواصل معهدم، حيوخاًصة فى مرحلة ما قبل المدرسة، 

وبدون القدرة على التعبير فإن الطفل يواجه مشاكل فى التواصل مع المدحديدطديدن بده سدوا  كدان 

تواصل لفظى، أو غير لفظى. ولقد تم اختيار القصة تحديًدا نظًرا ألن الطفدل بدطدبديدعدتده شدغدو  

 بالقصص ويتتبع أحداثها باهتمام وينصت إليها فى مراحل عمره األولى سوا  من جانب األم أو 

  

 أحدث الرسائل العلمية فى مجال الطفل 
 

 عرض/ مها حسنين، هناء عبدالعاطى                                                      
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 من جانب اآلخرين، كما أنها تساعد الطفل على اكتساب العديد من المهارات سوا  كانت لفظية 

 أو غير لفظية وزيادة محصوله اللغو ، والذ  يساعده على التواصل مع اآلخرين.

 

توجد فروق دالة إحصائًيا بين متوسطات رتب درجات األطفال المتأخرين لدغدوًيدا أهم النتائج : 

فى التواصل اللفظى وغير اللفظى قبل وبعد التعرض للبرنامج القصصى على اختبدار الدتدواصدل 

فى اتجاه القياس البعد ، وتوجد فروق دالة إحصائدًيدا بديدن مدتدوسدطدات رتدب درجدات األطدفدال 

المتأخرين لغوًيا فى اللغة قبل وبعد التعرض للبرنامج القصصى علدى اخدتدبدار الدلدغدة فدى اتدجداه 

القياس البعد ، وتوجد فروق دالة إحصائًيا بين متوسطات رتب درجات األطفال المتأخرين لغوًيا 

فى التواصل اللفظى وغير اللفظى فى التطبيقين البعد  والتتبعى للبرنامج القصصى على اختبدار 

التواصل فى اتجاه القياس التتبعى. إلى جانب وجود فروق دالة إحصائًيا بديدن مدتدوسدطدات رتدب 

درجات األطفال المتأخرين لغوًيا فى اللغة فى التطبيقين البعد  والتتبعى للبرنامج القصصى على 

 اختبار اللغة فى اتجاه القياس التتبعى.
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 رسالة دكتوراة : 

 

 .دور البنا  اللحنى فى التعبير على عناصر البنا  الدرامى فى مسرح الطفلعنوان الرسالة : 

 

 م5100تاريخ النشر :  

 

 أ. د. كمال الدين حسين، أ. د. سعاد عبد العزيز.إشراف : 

 

 محسن محمد صادق أحمد.الباحث : 

 

 دكتوراة.الدرجة العلمية : 

 

 .جامعة القاهرةالجامعة : 

 

 .كلية رياض األطفالالكلية أو المعهد : 

 

 قسم العلوم األساسية.القسم : 

 

 دور البنا  اللحنى فى التعبير على عناصر البنا  الدرامى فى مسرح الطفل.الموضوع : 

 

التحقق من دور الموسيقى فى العالقة بين البنا  اللحنى وعنداصدر أهمية البحث ومستخلص له : 

البنا  الدرامى فى عروض مسارح األطفال، وإلقا  الضو  على كيفية توظي  البنا  اللحدندى فدى 

خدمة النص والبنا  الدرامى فى مسرح الطفل، والتعر  على دور الدمدوسديدقدى فدى صديداغداتدهدا 

مؤثرات صدوتديدة( فدى الدتدعدبديدر عدن  -مصاحبات موسيقية وحركية  -أغانى  -المختلفة )ألحان 

عناصر البنا  الدرامى فى مسرح الطفل، والتوصل إلى معرفة مد  مالئمة الدبدندا  الدلدحدندى فدى 

التعبير عن مضمون النص الشعر  فى مسرح الطفل. واستخدم الدبداحدث فدى الددراسدة الدمدندهدج 

 الوصفى باستخدام )تحليل محتو (.
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وجد الباحث أن الموازين الشائع استخدامهدا فدى مسدرح الدطدفدل هدى الدمدوازيدن أهم النتائج : 

 البسيطة وبالنسبة لإليقاعات الشائع استخدامها فى عروض مسرح الطفل هى شا تشا تشا 

والمارش، والروك البطئ والفالس، والمقامات الشائع استخدامدهدا فدى عدروض مسدرح الدطدفدل، 

وهى : العجم والنهاوند والكرد واالمى والجاز كار، وبالنسبة للطبقة الصوتية تستدخددم الدمدندطدقدة 

الوسطى حتى تكون مالئمة لجميع الشخصيات، أما بالنسبة للقوالب الغنائيدة فدى اسدتدخددام قدالدب 

الطقطوقة والمونولوج والديالوج، وبالنسبة لآلالت الموسيقية اعتمدوا على آلة األورج الكهدربدى، 

واآلالت التقليدية، وآالت النفخ الخشبية، والنحاسية، واألكسيلفون، والدمدارمدبدا، واءلدقدا  الدمدندغدم 

 وذلك للتعبير عن مواق  درامية محددة.    

 

 

 

 

 

 

 

 


