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 المحفوظات الشعرية اإليقاع الموسيقى وتدريس

 ألطفال المرحلة االبتدائية                          

 د. سالمة عبدالمؤمن تعلب

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : مقدمة

وثروتها الفكرية واألدبية، وارتباطها بكتاب  تمتاز اللغة العربية بتاريخها الطويل المتصل،       

تمتعت اللغة العربية بخصائص جعلتها مميزة عن كثير من  . ولقد هللا المقدس الذى ال تنفصم عراه

 لغة الترادف، واالشتقاق، والنحت والتوليد، وتتسم بعالقة المبنى بالمعنى.   ىاللغات، فه

العربية طرق االداء التى تجعل للجملة الواحدة معان عدة، وهذا دليل  ومن أهم ما يميز اللغة       

 ا، كما تتميز بتعدد فنونها النثرية والشعرية. على ثرائها، واتساعها، ودقته

اللغة العربية؛ حيث تثير المحفوظات الجيدة فى النفس   فن من فنون  والمحفوظات الشعرية    

 باألحاسيس.    ىالمتعة والطرب، وتتيح دراستها الفرصة لتربية األذواق وتهذيب العواطف، والرق

م اللغة؛ فدراسة أساليب الشعراء وحفظها ينمى  الشعرية أهمية خاصة فى تعلي  وللمحفوظات    

 ثروة التلميذ اللغوية في األلفاظ والتراكيب.  

 : 381م 1979ل فيما يلى )محمد صالح سمك أن للمحفوظات الشعرية أهدافًا مهمة تتمث كما      

 : ( السمو بالذوق األدبى

سماعه، وهو ما يثير فى النفس اإلنسانية  القدرة على تخير األدب الجميل سواًء بقراءته أوـ 1

 اللذة واالستمتاع. 
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 خالل القراءة األدائية التعبيرية. إكساب التالميذ القدرة على النطق السليم منـ 2

نفوس التالميذ؛ ألنهم يأتون إلى المدرسة وهم يطربون   الحياة اليومية، وجعلها جميلة فى إثراءـ 4

للفكرة، والتعبير الشعرى، وقد تعودوا أن يُحركوا بعض إجسامهم مع اإليقاع والنغم  

 الراقص.

 تنمية اإلحساس المرهف لدى التالميذ.ـ 5 

 إزالة الكآبة واالضطراب من نفوسهم.  -6

 ية. واللغو  مساعدتهم على تنمية خبراتهم الفكرية -7

 التالميذ الشجاعة األدبية.  إكساب  -8

األهمية للمحفوظات الشعرية، فإن من ينظر الى واقع تدريسها فى مرحلة التعليم   ومع هذه     

األساسى يجد أن القليل من التالميذ يستمتعون بالشعر؛ نتيجة لقلة تحمس بعض المدرسين لهذا 

 اس إلى التالميذ. الفن الجميل، وعدم اإلحساس به، إليصال هذا اإلحس

خاصـة تلك    –أوضحت بعض الدراسات أن استخدام طرائق التدريس المتنوعة والمبتكرة  ولقد    

له فاعليته فى تنمية المهارات اللغوية،   –المعتمدة على التكامل بين المواد والعلوم المختلفة 

نية عامة والموسيقيـة  واالتجاه نحو المادة، كما نبهت الدراسات إلى أهمية توظيف األنشطة الف

 خاصـة فى تعليم اللغة لتنمية االتجاه نحو دراساتها ومن هذه الدراسات :

م(  1994م(، )عبدالشافى أبورحاب 2002م(، )هانى شحتة 1999)ياسر النيلى  دراسة كل من  

 .  yasso1999) )، (augustin1991)م(،2003)صبحى الشرقاوى  
   

    اإلحساس بمشكلة الدراسة :

 ، باإلضافة إلى :  الدراسات السابقةالباحث وجود مشكلة الدراسة من خالل  استشعر      

للباحث؛ حيث الحظ تركيز المعلمين على الجوانب المعرفية كالفهم،  الشخصية *الخبرة  

واالستيعاب، والمعجم اللغوى، وعدم إعطاء مهارات القراءة األدائية التعبيرية القدر الكافى من 

االهتمام، وسيرهم فى طريقتهم على نمط معتاد فى التدريس ال يشجع على فاعلية التلميذ داخل 

 ب المادة.   الصف، وال يشجع على ح

؛ حيث قام باجراء مقابالت شخصية    ويؤكد هذا ما قام به الباحث فى الدراسة االستطالعية * 

مع عدد من معلمى اللغة العربية وموجهيها، وتضمنت المقابلة سؤالين حول : الطريقة المتبعة فى  

 شكل كاف؟  التدريس، وهل يهتم المعلمون بتنمية مهارات القراءة األدائية التبعيرية ب

    وكانت النتيجة : 

على ميل المعلمين فى تدريسهم إلى اتباع  -%  70بلغت  –الموجهين  اتفاق نسبة كبيرة من  

الطرق المألوفة، والتى تعتمد على التلقين من جانب المعلم، والتركيزعلى الجوانب المعرفية، 

 ام.  وعدم إعطاء القراءة األدائية التعبيرية قدًرا وافيًا من االهتم
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  :أجمع عدد كبير من المعلمين على ما يلى  كما 

 المحفوظات والتى تتمثل فى الخطوات التالية :  اتباع معظمهم الطرق التقليدية فى تدريس

 * قراءة عدد من التالميذ.      * قراءة المعلم للمحفوظة.   

 * تكليف التالميذ بالحفظ.             * مناقشة التالميذ فى األفكار واللغويات.   

 بسيط ال يستند إلى موهبة فنية.   قلة من المعلمين تحاول إنشاد المحفوظة بشكل*    

 التالميذ. ضعف مهارات القراءة األدائية التعبيرية لدى*    

اشتملت الدراسة االستطالعية على استبانة آلراء التالميذ حول طرائق المعلمين فى  كما   

 تدريس المحفوظات الشعرية، وأجمع عدد كبير منهم على تباع معظم المعلمين للخطوات التالية  

 * قراءة عدد من التالميذ.     *   قراءة المعلم للمحفوظة.   

 شة التالميذ فى االفكار واللغويات.   * مناق   مناقشة مظاهر الجمال.  *   

قام الباحث بتطبيق بطاقة مالحظة؛ لقياس مهارات القراءة األدائية التعبيرية على عينة  كما     

عشوائية من تالميذ الصف الخامس االبتدائى مكونة من عشرين تلميذًا وتلميذة، وكان مستواهم  

 ة معبرة. أقل من المتوسط، ونسبة قليلة منهم يقرؤون قراء

    تحديد مشكلة الدراسة : 

      ً  مما سبق تتحدد مشكلة الدراسة فى :  انطالقا

مهارات القراءة األدائية التعبيرية للمحفوظات الشعرية بسبب اتباع   التالميذ فى ضعف   

المعلمين للطريقة التقليدية فى التدريس، وبالتى فإن مهمة هذه الدراسة اإلجابة عن السؤال 

 الرئيس التالى :  

لدى  فاعلية األداء اإليقاعى للمحفوظات الشعرية فى تنمية مهارات القراءة األدائية التعبيرية  * ما 

 تالميذ الصف الخامس االبتدائى؟  

 :   ويتفرع من هذا السؤال األسئلة الفرعية التالية

 الصف الخامس االبتدائى؟   ما مهارات القراءة األدائية المناسبة لتالميذ 

 الصف الخامس االبتدائى؟   ما مدى توافر مهارات القراءة األدائية لدى تالميذ 

الشعرية فى تنمية مهارات القراءة األدائية التعبيرية  محفوظات ما فاعلية مدخل األداء اإليقاعى لل

 لدى تالميذ الصف الخامس االبتدائى؟ 

   : تهدف الدراسة الحالية إلى ما يلى : أهداف الدراسة

للمحفوظات الشعرية المناسبة لتالميذ الصف  تحديد مهارات القراءة األدائية التعبيرية     
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 الخامس االبتدائى. 

المنبثقة عنه؛ لتنمية مهارات القراءة  تعرف أسس مدخل األداء اإليقاعى، وطريقة التدريس     

 األدائية التعبيرية للمحفوظات الشعرية. 

لتعبيرية لدى تالميذ مهارات القراءة األدائية ا تعرف مدى فاعلية األداء اإليقاعى فى تنمية     

 الصف الخامس االبتدائى.

   أهمية الدراسة :

 :    يمكن أن تفيد نتائج الدراسة فى األمور التالية

 من حياتهم.   مساعدة التالميذ على تذوق الشعر فى مرحلة مبكرة

 باستخدام األداء اإليقاعى.    مساعدة المعلمين على ابتكار أساليب مبدعة فى التدريس

بأساليب تدريس جيدة، تعتمد على المرونة   المسئولين عن تدريب المعلمين، بتزويدهممساعدة 

 واالبتكار.  

 بين تدريس الشعر والموسيقا.  فتح المجال أمام بحوث ودراسات مستقبلية تربط

   حدود الدراسة :

تقتصر الحدود الموضوعية على تنمية بعض مهارات القراءة األدائية   : الموضوعية الحدود   

 التعبيرية للمحفوظات الشعرية لدى تالميذ الصف الخامس االبتدائى. 

يتوقع أن تطبق الدراسة المقترحة على العينة التجريبية خالل فصل دراسى  : الحدود الزمنية 

  كامل. 

ية على إحدى مدارس التعليم األساسى بإدارة أوسيم  تقتصر الحدود المكان : المكانية الحدود 

 التعليمية بمحافظة الجيزة وهى "مدرسة أوسيم للتعلم األساسى".  

  مصطلحات الدراسة : 

   :هناك عدة تعريفات للفاعلية وفيما يلى ذكر هذه التعريفات  : فاعلية (1

مدى نجاح أسلوب أو طريقة معينة فى إحداث أثر ما فى الدارسين، وهذا األثر يمكن "    

   (74م :2003)اللقانى والجمل               قياسه باالختبارات والمقاييس"                

                                          "القدرة على التأثير، وبلوغ األهداف، وتحقيق النتائج المرجوه بأفضل صورة ممكنة"            وهى    

 ( 86م :2003)حسن شحاتة وزينب النجار 

األداء اإليقاعى المنغم، فى تدريس   هذه الدراسة : مدى نجاح مدخل ىويقصد بها ف  

المحفوظات الشعرية المقررة فى تنمية مهارات القراءة األدائية التعبيرية، لدى تالميذ الصف 
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 الخامس االبتدائى. 

   :   األداء اإليقاعى (2

يقوم به الفنان بجسده أو بصوته، وبتوجيه من عقله وخياله  هو هذا الفعل الخاص الذى"     

 وانفعاالته من أجل تنفيذ نشاط فنى معين: قراءةً، أو أداًء، أو تمثيالً، أو عزفًا، أو لعبًا" 

  (240م :2001)شاكر عبدالحميد                                                            

  وسيقا :واألداء اإليقاعى فى الم

 (  21م : 1989هو النظام الوزنى لألنغام فى حركتها المتتالية خالل الزمن" )فؤاد زكريا  "    

وهو صورة لنظام تكرره ضربة، أو ضربات متتالية، مرتبة نغميًا، بشكل صاعد أو هابط، "    

 (  46 م :1980وفق أزمنة معينة، وأوزان مختلفة"                            )فؤاد زكريا 

المنغم   استخدام أنماط منوعة من اإليقاع الحركى، والصوتى وبقصد به فى هذه الدراسة     

للسيطرة على حس التلميذ أثناء االستماع للمحفوظات الشعرية، من أجل استمالته ودمجه مع  

 الجو الشعورى للنص أو المحفوظة.

   : المحفوظات الشعرية (3

تقوم على فهم المعنى، وإدراك  هى القطع الشعرية التى تُختار لدراستها دراسة أدبية تذوقية"      

 (   257م : 1991ما فى الكالم من جمال يحقق المتعة، ويبعث فى النفس السرور"   )وليد جابر 

وهى قطع شعرية راقية سهلة الحفظ، وتتميز باإليقاع الموسيقى الخفيف، تُختار لتدريب "     

م  1991انفعاالت"   )وليد جابر   التالميذ على فهم معناها وإلقائها بطريقة تمثل ما تحتويه من

:258   ) 

بها فى هذه الدراسة : القطع الشعرية المقررة والمتضمنة بكتاب القراءة  ويقصد      

والمحفوظات، والتى تتميز بسهولة ألفاظها، ووضوح معانيها، وإيقاعها الموسيقى الخفيف؛ يُدرب 

 لمعانى واألحاسيس المختلفة. التالميذ على قراءتها، وإلقائها بطريقة معبرة وممثلة ل

 :   القراءة األدائية التعبيرية (4 

 (  21م : 2003األداء هو ما يصدر عن الفرد من سلوك لفظى أو مهارى"  )اللقانى والجمل  "    

 وهو حالة من النشاط العام تميز سلوك الفرد عندما يكون مندمًجا فى فعل معين" "    

   (241م :  2001)شاكر عبدالحميد                                                              

الدراسة : القدرة على القراءة المعبرة عن المعانى   ويقصد بالقراءة األدائية التعبيرية فى هذه     

واألحاسيس المختلفة، والتغيير بنبرات الصوت ارتفاًعا وانخفاًضا فى تسلسل وإيقاع زمنى نغمى 

 نى بما يناسب هذه األحاسيس. مستمد من المع
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 الدراسة :    منهج

من خالل استعراض الدراسات، واألدبيات ذات الصلة  : المنهج الوصفى التحليلى

 بموضوع الدراسة الحالية ودراساتها وتحليلها، والتعقيب عليها، وبيان أوجه اإلفادة منها. 

: اختيار عينة الدراسة، وتقسيمها إلى مجموعتين متكافئتين إحداهما   شبه التجريبى المنهج 

 ين إجراءات الدراسة.تجريبية واألخرى ضابطة وتطبق على المجموعت 

 الدراسة :   إجراءات

 سوف تسير الدراسة وفق الخطوات التالية :       

استعراض األدبيات والدراسات السابقة ذات الصلة بالدراسة الحالية بهدف   : اإلطار النظرى -أ

 : 

التربية وفى المواد الدراسية   والنغم( فى )األداء اإليقاعى، والغناء،ا تعرف دور الموسيق

 المختلفة.  

 أهمية المحفوظات الشعرية، وأهداف تدريسها.  تعرف 

 الشعرية.  تعرف الطبيعة الموسيقية للغة العربية والمحفوظات 

 لتالميذ الصف الخامس االبتدائى.   تحديد مهارات القراءة األدائية المناسبة

 الشعرى.   اءتعرف معنى اآلداء اإليقاعى، وعالقته باألد 

 تدريس المحفوظات الشعرية.  المنطلقات الفكرية الستخدام األداء اإليقاعى فى

 األدائية للمحفوظات الشعرية.  فى تنمية مهارات القراءة ىدور األداء اإليقاع

 : اإلطار التجريبى -ب

 قائمة مهارات القراءة األدائية التعبيرية، والتأكد من صدقها وثباتها.  بناء     

بطاقة مالحظة لمهارات القراءة األدائية لتالميذ الصف الخامس االبتدائى، والتأكد من   تصميم     

 صدقها وثباتها.  

ة                عينة من تالميذ الصف الخامس االبتدائى، وتقسيمها إلى مجموعتين : تجريبي اختيار     

 وضابطة، وتطبق عليهم أدوات الدراسة تطبيقًا قبليًا.  

 المنبثقة عنه.   التدريس للمجموعة التجريبية باستخدام مدخل األداء اإليقاعى، والطريقة     

  تطبيق أدوات الدراسة بعديًا.     

 البيانات وتحليل النتائج وتفسيرها.   معالجة

 . التوصيات والمقترحات  تقديم
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 اإلطار النظرى 

 الدراسات السابقة : -أوالً 

 -قدر استطاعته  -سعى الباحث الموضوع؛ فقد  الدراسات السابقة فى هذا على الرغم من ندرة    

صنيف  وأسفر هذا السعى عن ت  بشكل أو بآخر،لإلفادة من كل دراسة تقترب من الموضوع 

 فى محورين هما :  والبحوث السابقةالدراسات 

 : دراسات تناولت األداء واإللقاء الشعرى.  المحور األول

 الموسيقا واألداء اإليقاعى فى تعليم المواد الدراسية. استخدام : دراسات تناولت  المحور الثاني

 : أوالً : دراسات تناولت األداء واإللقاء الشعرى

   م( : 1992شحاتة ) دراسة حسن  -1     

 الشعر ومنها : د عند إنشا عرضت الدراسة بعض المهارات التى يجب مراعاتها     

 فهم المعنى. 

 ا. ًً ا سليم ًً نطق األلفاظ نطق ىالتدقيق ف

 .معرفة أماكن الوقف المناسبة 

 التميز بين الوقفة الخفيفة والوقفة الطويلة. 

 رقته وليونته. فى جهارة الصوت أكثر من الالزم أو تجنب المبالغة سواًء فى

ـــدة الوصف،  ويختلف  قصييختلف عن قصيدة الفخر تلوين الصوت حسب الغرض؛ فإنشاد      

 .قصيدة الغزلعن 

صحة األلفاظ والنطق السليم، واهتمام   يالحظ فى المهارات المعروضة اشتمال بعضها على     

 . أكثرها بالجانب التعبيرى واإليقاعى المنغم للشعر

 :  م( 1993ء شريف ) دراسة أسما -2

الشعر المقدم ألطفال الحلقة األولى من التعليم األساسى سواء من   تقويم  ىهدفت الدراسة إل     

المعلمين   اتباعحيث اختيار النصوص أو من حيث طريقة  تدريس الشعر لألطفال، والحظت 

لوب األمثل فيقلدون  أسلوبًا خطابيًا فى إلقاء الشعر؛ مما يجعل التالميذ يعتقدون أن هذا هو األس

ـتخدام المعلمين  اسقلة إلى  ترجح أن ضعف طريقة التدريس يعود و، المعلم؛ مما يفقد الشعر روحه

 تحبب التالميذ فى الشعر.  أنشطة تعليمية

أهداف  وكان من نتائج هذه الدراسة أن وضعت الباحثة استراتيجية جديدة تسهم فى تحقيق      

 لى حب التالميذ للشعر وتذوقه ، وأوصت بما يلى :  تدريس الشعر لألطفال وتساعد ع
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 جو النص.أو أغنية قصيرة  فى التمهيد تناسب  اموسيق استخدام

 . التالميذ النص ملحنًا من خالل جهاز التسجيل ، أو إسماعىقراءة المعلم المعبرة، وتمثيل المعن 

 اإليقاع النغمى فى األبيات من خالل :  إلى   ، وتنبيههمى التذوق الموسيقى للشعرتنبيه التالميذ إل 

  القافية المشتركة فى األبيات. ىاالنتباه إل

  القافية المتنوعة فى األبيات. ىاالنتباه إل

 وحدة اإليقاع.   ىاالنتباه إل

 جعل التالميذ يغنون النشيد.

 المواد الدراسية :  اإليقاعى فى واألداء ىثانياً : دراسات تناولت دور الموسيق

    م (1989وفاء فريدون )   دراسة -1

خصائصها، العربية عن طريق تعرف   ــةالحفاظ على صوتيات اللغ كان الهدف من الدراسة      

تحقيق هذا الهدف؛ عن طريق التعاون مع معلم اللغة العربية فى   معلم الموسيقا فىإسهام  وتفعيل

 محاولة للوصول بالنشء إلى الشكل األمثل والصحيح  للنطق، وتوضيح الكالم مما يساعد على : 

    سالمة األداء. -   

   اإلدراك والفهم. -   

 اإلطار العام إليقاع الكلمة المنطوقة.  تعرف -   

 ات اللغة العربية. على صوتي  الحفاظ -   

إلظهار جماليات اللغة العربية  وطوعتها؛ العلمية الموسيقية،  استخدمت الباحثة الوسائل     

   عامة، والشعر العربى خاصة.

استخدام موازين إيقاعية بسيطة، واستخدام األشكال الموسيقية بطرق هذه الوسائل :  ومن   

 ى ...  .منوعة : إيقاع، موسيق

رابًطا مشترًكا بين إيقاع الكلمة فى أن هناك  إليها هذه الدراسة : النتائج التى خلصت  ومن أهم     

 . اوالموسيق كل من الشعر

 :   (  lazareva  م1991)"الزاريفا"  دراسة -2 

والكالم, واستغالل تفاعل  األغانى وربطها بتطوير النطق استهدفت الدراسة : استخدام     

 األطفال العاطفى مع الموسيقا؛ لزيادة إتقان نطق الحروف والكلمات، وتصحيح األخطاء ذاتيًا. 

 ،وأسفرت النتائج عن حدوث تحسن كبير لعينة الدراسة فى جانب إتقان نطق الكلمات      

 لها.  والتقطيع اللفظى
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  Armisted م )1999"أرمستد" ) دراسة -3 

المراحل  أشارت الدراسة إلى أهمية استخدام الفنون المختلفة فى التدريس لألطفال فى     

 التعليمية المبكرة؛ لذا تم تصميم ثالثة أنواع من البرامج هى :  

 الموسيقى وتم من خالله تدريس الرياضيات واللغة والعلوم لألطفال.   البرنامج

: هى الرسم، والنحت، مجاالت مختلفة  أربعة الفنون البصرية وتم تطبيقه فى برنامج     

 والتصوير، والتشكيل بالخامات.

اإليقاع الحركى حيث كون األطفال من خالله بعض المعلومات عن السرعة،  برنامج

 والحركة.  و الحجم، واالتجاه ، والتوازن،

  -ومن نتائج الدراسة نجاح البرنامج الموسيقى فى إحداث تقدم ملحوظ فى المواد الدارسية 

لدى عينة الدراسة؛ مما يشجع على استخدام األداء اإليقاعى   -اللغة، والرياضيات، والعلوم 

 بوصفه عنصًرا موسيقيًا فى تنمية بعض مهارات القراءة األدائية التعبيرية. 

      Virginia)  م1997فرجينيا" ) " دراسة  -4

اللغوية، مستخدمة   فى تنمية الطالقةالدراسة إلى معرفة تأثير استخدام الموسيقا هدفت هذه      

، والنقر باليد، والعزف الموسيقى، والغناء؛ تعليم الكلمات عن طريق اإليقاعات بواسطة الطبل

اسة، كما ساعد برنامج الدراسة على تنمية تحسنا فى الكالم ألفراد عينة الدر حيث أظهرت النتائج

 جانب تقوية اإلحساس بالذات، والثقة بالنفس.  ، إلىالطالقة اللغوية

 الدراسات السابقة :  التعليق على 

 استخالص ما يلى :   من خالل استعراض الباحث للدراسات السابقة أمكن    

بعض الدراسات إلى الربط بين استخدام ألوان الفنون المختلة كالموسيقا، واألداء  سعت  -1

 المسرحى، وبين المواد الدراسية المختلفة. 

بعض الدراسات على أن الخروج من النمط التقليدى فى التدريس إلى طرائق جديدة  أكدت  -2

 راسة وحب المادة العلمية. ومبتكرة يزيد من التحصيل، ويشجع التالميذ على اإلقبال على الد 

معظم الدراسات إلى وجود عدة أسباب وراء ضعف التالميذ فى مهارات القراءة  أشارت  -3

   التعبيرية منها :األدائية 

 التالميذ فى قواعد اللغة.  ضعف

 القرائى للمعلم.  السلوك

 الطرق التقليدية فى تدريس المحفوظات.  سيادة

ــاعى فى تـــدريس تناولت استخدام الموسيقا واألداء اإليق الدراسات العربية التى قلة -4

   المحفوظات الشعرية.
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إللقاء الشعرى والتى معظم الدراسات السابقة كان التركيزعلى عدد قليل من مهارات ا فى -5

من   -التعبيرية الفن بالخطابية، دون السعى للبحث فى تنمية مهارات القراءة األدائية  تسم هذا

 النواحى الجمالية والموسيقية فى الشعر.   إلظهار  -اإليقاعى الصوتى والحركى نب خالل الجا

الحظ الباحث عدم تركيز الدراسات السابقة على المرحلة االبتدائية، ومن هنا كان     -6    

 الحرص على إثراء هذه المرحلة واختصاصها بالدراسة الحالية.

الدراسات السابقة أمكن الوقوف على عدد من من خالل استقراء الباحث لألدبيات و -7    

مهارات اإللقاء؛ لالستفادة منها عند وضع قائمة مهارات القراءة األدائية التعبيرية فى هذه 

 الدراسة، مثل : 

 فهم المعنى.  -

 نطق األلفاظ نطقًا سليًما.  -

 مراعاة عالمات وأماكن الوقف. -

 التوسط فى درجة الصوت. -

 سب المعنى.  التلوين الصوتى ح -

 الطالقة، واألداء فى ثقة دون خوف.  -

 األداء المعبر. -

 الوضوح فى القراءة.           -

 اإلحساس باإليقاع.  -

 األداء اإليقاعى وتدريس المحفوظات الشعرية :    - ثانيًا 

   مقدمة :

اإليقاع ظاهرة قديمة عرفها اإلنسان وأحس بها فى حركة الكون المنتظمة والمتعاقبة،      

والمتآلفة فى انسجام بديع أبدعه خالق السماوات واألرض، نراه فى : تحليق الطيور، وتدفق 

الشالالت بغزاره، وفى حفيف األشجار، وأمواج البحار، وجريان السفن، وفى خرير المياه، 

 بل، وفى تعاقب الليل والنهار، وفى ضياء الشمس ونور القمر. وتغريد البال

   قال تعالى : ﴿بَديُع الّسَموات و األَرض، َو إذَا قََضى أمًرا فإنّما يَقُوُل لَهُ ُكن فَيُكون﴾

 ( 117)سورة البقرة :آية                                                                 

فِى َخْلِق الس َماَواِت َواألَْرِض َواْختاِلَِف الل ْيِل َوالن َهاِر َواْلفُْلِك ال تِى تَْجِرى فِى   )إِن  وقال تعالى :      

اء فَأَْحيَا بِِه األْرَض بَْعدَ َمْوتَِها َوبَث    فِيَها ِمن  اْلبَْحِر بَِما يَنفَُع الن اَس َوَما أَنَزَل ّللّاُ ِمَن الس َماِء ِمن م 

قَْوٍم يَْعِقلُونَ ُكّلِ  ِر بَْيَن الس َماء َواألَْرِض آليَاٍت لِّ يَاحِ َوالس َحاِب اْلُمَسّخِ  ( دَآب ٍة َوتَْصِريِف الّرِ
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 (  164)سورة البقرة :آية                                                                 

نِيَن   وقال تعالى : )ُهوَ       ال ِذي َجعََل الش ْمَس ِضيَاًء َواْلقََمَر نُوًراً َوقَد َرهُ َمنَاِزَل ِلتَْعلَُمواْ َعدَدَ الّسِ

ُل اآليَاِت ِلقَْوٍم يَْعلَُموَن }  { إِن  فِى اْختاِلَِف الل ْيِل َوالن َهاِر  5َواْلِحَساَب َما َخلََق ّللّاُ ذَِلَك إِال  بِاْلَحّقِ يُفَّصِ

 ( ا َخلََق ّللّاُ فِى الس َماَواِت َواألَْرِض آليَاٍت لِّقَْوٍم يَت قُونَ َومَ 

 ( 6- 5)سورة يونس :اآليتان                                                                

 :  مفهوم اإليقاع -أ 

ين على النحو  تعددت اآلراء حول مفهوم اإليقاع من وجهة نظر الفالسفة واألدباء والفنان      

 التالى :  

 ( 315"تقدير ما لزمان النقرات أو لزمان األصوات" )ابن سينا، د.ت،  ابن سينا بأنه فقدعرفه

   (  26)أفالطون، د.ت،        "تحقيق الحركة فيما يُشاهد وفيما يُسمع"  بأنهأفالطون  وعرفه

أزمنة محددة المقادير   : "النقلة على النغم )الصوت( فىاإليقاع هو   ويرى الفارابى أن     

 (  883)أبو النصر الفارابى، د.ت،   " والنسب 

ما يحدد أزمنة مقاطع الكلمات، وتغيير طابع األداء"    ويذكر لسان الدين بن الخطيب أنه "كل     

   (   387)لسان الدين بن الخطيب، د.ت، 

)شكرى عياد       عياد فعرفه بأنه "الحركة المنتظمة فى الزمن المرتبطة بالتكرار" أما شكرى     

 (  290م، ص 1986

 ويبدو اإليقاع الصوتى من خالل عناصر ثالثة :  

 : التى تستغرق كًما من الزمن فى أثناء النطق بها.  المقاطع -1

 ء األهم فى الكلمة أو الجملة.: الذى يساعــد على إبراز ما يعتبره المتكلم أنه الجز  النبر -2

 : الذى يســاعد على إظهار حاالت التكلم من إخبار أو استفهام أو تعجب ... الخ.  التنغيم -3

( بأنه : تقييد األداء بزمن محدد تقييدًا جماليًا تقبله  27م، 2004 وعرفه )أبوالحسن سالم     

لكل تشكيل جمالى فى الزمان كما فى فنون وهو النظام  -رؤية أو سماًعا أو كليهما معًا –األذواق

 السمع، أو فى المكان كما فى فنون الرؤية. 

الوجه الخاص بحركة الموسيقا   اإليقاع بأنه : (29م، 2001شاكرعبدالحميد)  ويعرف     

   المتعاقبة خالل الزمن، وهو عنصر التنسيق والتنظيم المطرد فى الشعر والموسيقا. 

: أن اإليقاع هو ترتيب االنتقال بأزمنة محددة   (87م، 1997تح هللا ترى )إيزيس ف بينما     

  على نغمات اللحن ، ووظيفته فى األلحان تشبه عمل تفاعيل البحور فى نظم الشعر. 
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 ويُذكر أن اإلحساس باإليقاع ينشأ نتيجة لعاملين :  

 التوقع : الذى ينشأ عن تكرار نغمة موسيقية معينة؛ فيعمل على تشويق المتلقى.  : أولهما

   : المفاجأة : التى تنشأ عن النغمة غير المتوقعة؛ والتى تولد الدهشة لدى المتلقى.وثانيهما

من استقراء التعريفات والمفاهيم السابقة ما يلى : أن معظمها يُجِمع على أن اإليقاع   وياُلَحظ     

هو: التشكيل الجمالى فى الزمان بالكلمة )الصوت( فى الفنون السمعية، وهو التشكيل الجمالى فى 

 المكان باللون أو الحركة فى الفنون البصرية. 

 :أهمية اإليقاع  -ب  

اإليقاع ظاهرة فنية ال يقوم فن أو أدب بدونها، إذ يشكل عنصر القبول أو الرفض عند تذوق       

 المتلقى لفكرة من األفكار.  

ويعتبر اإليقاع السمة المشتركة بين الفنون كافة؛ لكنه يبدو فى الشعر والموسيقا أكثر وضوًحا       

وهو : تناسب األصوات فى تتابعها المنتظم فى  وتقاربًا؛ ألن كال الفنين يعتمدان على نفس المبدأ

 الزمان.

إن المخلوقات ومنها اإلنسان تتصف أجهزتها التى تقوم بعمليات الحياة الرئيسية فيها بأنها       

إيقاعية فى عملها، ولذا تتأثر إيقاعاتها الداخلية بتلك اإليقاعات الخارجية والتى حينما تمسها  

 يقاع يحدث ذلك االرتياح، وذلك الشعور بالطرب.وتنسجم مع ما بداخلها من إ 

وحياة اإلنسان الوجدانية هى األخرى ذات طابع إيقاعى؛ فالفرح والحزن، والهدوء والقلق،        

 السعادة والشقاء، واألفكار والخياالت؛ كلها ذات طابع إيقاعى متغير. 

يقاعات الموسيقا وسائر الفنون؛  إن اإليقاعات الكامنة فى شعورنا لتستجيب على نحو معجز إل     

 فالتغير الذى يطرأ على اإليقاع الموسيقى يعنى تغييًرا فى كياننا ووجداننا واستغراقنا معه.

وجدير بالذكر أن األذن اإلنسانية قابلة للتأثر باإليقاع سواء فى الشعر أو الموسيقى، وهذا      

ى يكون الجـو النفسى الذى يلتقى فيـه التأثر واضح صريح فى هذين الفنين؛ فاإليقاع هو الذ 

 الشـاعر أو الفنان بالمتلقى. 

"ويكمن سحر اإليقاع فى ذلك القسر الذى يحدثه ويستولى به على االنتباه؛ حيث نجد أنفسنا      

وقد تكيفنا مع مزاج بعينه ومع إيقاع شعرى بذاته، وال يمكن التغنى بكلمات الشعر ما لم يكن له  

 (  119م، 2000ة لإليقاع"                                       )أروين أدمان هذه الصفة السحري

 

 

   

 



 ( 2014  أغسطس) 9 ع األطفال أدب
 

31 

 

 : وباللغة العربية وبالشعراألداء اإليقاعي وعالقته بالقرآن الكريم  -ج 

 األداء اإليقاعى فى القرآن الكريم :-1

من أعظم وأجل الشواهد على تميز اللغة العربية فى موسيقيتها وإيقاعها هو نزول القرآن   إن     

مؤمنهم   –الكريم مراعيًا لهذه الخاصية التى تميزت بها األذن العربية فأثر فى نفوس أصحابها 

على حٍد سواء؛ فاستراحت نفوس المؤمنين وتلذذت بقراءته وتالوته وتدبر معانيه،  –ومنكرهم  

على نفوسهم ولم يجدوا أمامهم لتفسير   -الساحر فى نظمه  -المنكرون خوفًا من تأثير إيقاعه وفر 

 إال أن يقولوا عنه : "إنه سحر، وإنه شعر".  –رغم عنادهم وإنكارهم   –هذا اإلعجاز الموسيقى 

ما الذى دعا العرب المنكرين إلطالق هذا الحكم على النسق القرآنى؟ وهل كانوا      

 بأسرار لغتهم وطبيعتها الفنية والموسيقية؟  جاهلين 

ربما يكون السبب األقرب إلى الترجيح يكمن فى اإليقاع الموسيقى الذى تميز به النسق      

 القرآنى، وفى األداء اإليقاعى الرائع الواضح فى تالوته. 

ؤدى وظيفة أساسية  "إن فى القرآن الكريم إيقاًعا موسيقيًا متعدد األنواع يتناسق مع الجو، وي      

فى البيان، ولم يكن العرب جاهلين بخصائص الشعر حينما قالوا عن النسق القرآنى : إنه شعر؛ 

فقد سحر وجدانهم بمنطقه وأخذ أسماعهم بما فيه من إيقاع جميل،  وحينما يتلو اإلنسان القـرآن  

 (  114م، ص 3198يحس بذلك اإليقاع الداخلى فى سياقه يبرز بروًزا واضًحا" )سيد قطب 

واألمثلة على ذلك كثيرة وواضحة ال يكاد يخلو منها موضع أو سورة من سور القرآن الكريم       

ى ومنها على سبيل المثال قوله تعالى : "أَفََرأَْيتُُم الال تَ  أَلَُكُم الذ َكُر ، َوَمنَاةَ الث اِلثَةَ األُْخَرى، َواْلعُز 

 (22- 19النجم : اآليات  "                                )ْسَمةٌ ِضيَزىتِْلَك إِذًا قِ ، َولَهُ األُنثَى

 فكلمة إذًا هى سر اإليقاع فى اآلية الكريمة، والتى لو حذفت الختل اإليقاع       

  أَلَُكُم الذ َكُر َولَهُ األُنثَى

   تِْلَك إِذًا قِْسَمةٌ ِضيَزى

 تعالى "الّرحمن، علم القرآن، خلق اإلنسان، علمه البيان"  وقوله     

 ( 3- 1اآليات  )الرحمن :                                                               

وإذا كانت بعض اآلراء قد أرجعت سر الشعور باإليقاع إلى عنصرى  التوقع والمفاجأة؛ فإن       

 د كثيرة لتأييد هذا التفسير لألثر النفسى الذى يحدثه اإليقاع.القارئ للقرآن الكريم يجد شواه

 ومن أمثلة ذلك : 

 التوقع :  

نَساَن لَِفى ُخْسرٍ  قوله تعالى : "َواْلعَْصِر، إِن        اِلَحاِت َوتََواَصْوا  ، اإْلِ إِال  ال ِذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الص 

ْبرِ   (   4- 1)العصر: اآليات                                   ".      بِاْلَحّقِ َوتََواَصْوا بِالص 
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 المفاجأة :  -

ا َعلَْيَها  ، الن ْجُم الث اقِبُ ، َوَما أَْدَراَك َما الط اِرقُ ، َوالط اِرقِ  قوله تعالى: "َوالس َماء إِن ُكلُّ نَْفٍس ل م 

 ( 4- 1)الطارق : اآليات        "                                                  َحافِظٌ 

فما أبدع هذا اإليقاع الذى استغنى عن القافية المتوقعة واعتمد على المفاجأة فى موضع المد      

 وفى تساوى المقاطع والمتحركات والسواكن بين الكلمات.             )َطاِرق، ثَاقِب، َحافِظ(  

وقد تّوج هذا اإليقاع القرآنى للنص المكتوب بأصوات عباقرة من المقرئين الذين كان لهم       

  شرف األداء الشفاهى فى تجويد وتالوة القرآن الكريم، فاجتمع فى هذا الكتاب المعجز إعجازان:

 إعجاز التنزيل، وإعجاز األداء.

نمية القراءة األدائية التى هى تعبيرعن  ومن هنا تبدو أهمية األداء اإليقاعى عند السعى لت     

المعنى، فيظهر بذلك أثر اإليقاع فى القراءة من خالل األداء المعبر عن المعانى والموصل لها،       

وهذه المعانى بدورها إذا أحس بها القارئ الموهوب أو حتى المدرب عليها ستفرض عليه بال شك  

  واألداء والمعنى فى حركة دينامية يقوى بعضها البعض. أداًء إيقاعيًا خاًصا، وهنا يسير اإليقاع

 األداء اإليقاعي واللغة العربية :  -2 

اللغة العربية بموسيقاها وجمال إيقاعها؛ بشكل واضح فى ألفاظها ومعانيها، وفى   تميز يظهر     

ب خصيصة اإلعراب التى تنفرد بها، وقد عرفت اللغة العربية االنسجام اإليقاعى فى تركي

أصواتها؛ إذ أن هناك بعض القواعد التى يراعيها المتكلم عند النطق؛ فال يستساغ االبتداء بساكن 

أو الوقوف على متحرك، كما يثقل التقاء الساكنين أو توالى أكثر من ثالثة متحركات فى كلمة 

 واحدة.

فى تجاور الحركات كما تبدو جماليات اللغة العربية وإيقاعها وموسيقيتها فى أنواع المد، و     

والسواكن فى اللفظة الواحدة، وفى جرس كلماتها ورنين ألفاظها، وروعة معانيها، وطريقة األداء  

التى تنفرد بها والتى تبدو واضحة جلية فى أعظم وعاءين للغة العربية وهما : القرآن الكريم،  

إلى الجماليات الموسيقية  والشعر العربى؛ مما جعل لها سمة خاصة وقانونًا صنعته بنفسها يحتكم 

 واإليقاعية. 

"واللغة العربية صنعت قانونها بنفسها؛ فالعرب أهل غناء؛ يحدون اإلبل، ويعرفون الدف      

والمزمار والربابة، وقد تدرجت هذه المعرفة فإذا هم شعب يغنى، وقد ساعدتهم اللغة العربية على  

الجرس وذاك الرنين منحت العربى التفوق فى  ذلك؛ فإن لها جرًسا ورنينًا موسيقيًا، وهى بهذا 

على وزن وقافية، وشعر الجاهليين القوى فى معناه ومبناه دليل على أن    –غناًء وشعًرا –األداء 

 (   72م، 1997العرب شعب يغنى"                                            )على مدكور 

ن العرب شعب يغنى؛ فإن ذلك دليل على سالمة  وإذا كان التراث الشعرى العربى دليل على أ      

 ذوقه وقوة أدائه للغته، وتمكنه منها، وتمكنها منه. 

ليخاطب به أمة بلغت  -صلى هللا عليه وسلم  –وحينما نزل القرآن الكريم على النبى محمد      

ص الرائع هذا المبلغ من اإلحساس الجمالى باللغة كان هذا التحدى الكبير، وكان هذا النظم الخا 
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 فى موسيقيته الفريد فى إيقاعه مراعيًا لطبيعة العربى اللغوية وطبيعة اللغة نفسها. 

   األداء اإليقاعى والشعر :  

كانت اللغة العربية قبل عهد التدوين سماعية غير مكتوبة، تعتمد على اإللقاء واإلنشاد؛ ولذلك      

قام األداء اإليقاعى الصوتى بدور مهم فى تحديد جودة الشعر وقوته وجمالياته الموسيقية خاصة  

شاد  فيما يخص اإللقاء، ومما يزيد فى حسن الشعر، ويمكن له حالوة فى الصدر : حسن اإلن

 وحالوة النغمة. 

بل إن النظر فى الشعر كان قائًما على معيار التأثير المطرب عند األداء أو اإللقاء "وقد بنيت       

الشاعرية على جمالية اإلسماع واإلطراب التى حولها االستخدام السياسى واإليديولوجى إلى نوع  

يؤثر بطريقته الخاصة فى نفوس  من جمالية اإليصال اإلعالمى؛ بحيث أصبح الشعر فنًا قوليًا  

 (  184م، 1994المستمعين"                                                   )تامر سلوم 

الحال فى الشعر الجاهلى، وكانت  يُقرن باآللة الموسيقية كما هو  - منذ القدم -وقد كان الشعر     

فما جعلت العرب الشعر موزونًا إال لمد  الدندنة )الترنيم( فى الشعر عند العرب غاية األوزان،

الصوت والدندنة، وهذا يثبت أن وزن الشعر عند العرب وإيقاعه ال يقوم على التقطيع فحسب؛ بل 

 على الترنيم والتنغيم بما يتطابق وعلم الموسيقا الذى يبحث فى األنغام واأللحان. 

جام الصوتى؛ ونظًرا القتضاء  واالنس البد من اإليقاع ىفى كل عمل موسيق  ومعروف أن      

فإنه يعتمد على الموسيقا وهى أدخل فيه، وقديًما قطع الجاحظ بأن الشعر  صيصة؛ الشعر هذه الخ

 وعروضه من كتب الموسيقا. 

أساس هذا التداخل بين الشعر والموسيقا يتحقق التكامل وخاصة أن مرجعهما واحد  وعلى     

لحركة والسكون، وكالهما يتنوع صوتيًا بالطول والقصر، وهو التآلف، والوزن، والمناسبة بين ا

 وأنه جهورى أو خافت، وأنه غليظ أو رقيق، مرتفع أو منخفض.

يكون الشعر غناًء أو بسبب من الغناء،  وصلة الشعر بالموسيقا صلة غنائية، فال عجب أن     

 فاألصل فيه أن يُنشد، وأن يُغنى وأن يُلقى إلقاًء.

تغنى بفالنة إذا قال فيها شعًرا، فالشعر  ، يقال : فالنايسمى الشاعر مغنيً وال عجب أن      

والغناء توأمان : الشعر ألفاظ موسيقية والغناء ألحان موسيقية، الشعر مطرب والغناء مطرب، 

الشعر فن صوتى وكذلك الغناء وكذلك الموسيقا، بما تشتمل عليه من إيقاع ونغم، والتغنى هو  

 ، وهو األصل فى استثارتها كما ورد فى قول حسان بن ثابت  : مقود موهبة الشعر

   إن الغناء لهذا الشعر مضمار     \تغن بالشعر إما كنت قائله      

أكثر رحابة من سائر الفنون، وتجعل   هذه األرضية المشتركة بين الشعر والموسيقا؛ تجعلهما     

حاجة أحدهما إلى اآلخر أقرب إلى التعويض، والتوضيح، فحين ينهض التغنى للتعبير عن ذات 

   الطفل فكأنما يسعفه بما عجزت عنه لغته اللفظية التى لم يكتمل معجمها بعد. 

لمحفوظة، وهو ما  ويشكل األداء اإليقاعى الصورة الحسية للنص الشعرى أو النشيد أو ا     
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يسمعه المرء ويحسه حتى لو أنصت لقصيدة بلغة أجنبية ال يفهمها، حيث إن اإليقاع هو أول ما  

 يصادف المتلقى؛ ومن ثم كانت خطورته.  

ومما يدلل على أهمية األداء اإليقاعى فى نقل األحاسيس والمشاعر ما يرويه أحد النقاد حيث       

برلين، حين كنا نستمع على جهاز تسجيل إلى قصيدة عربية،  قال : "هناك تجربة عرضت لى فى 

وكان من بين الحاضرين سيدة ألمانية ذات ثقافة فنية؛ وكانت ال تعرف العربية؛ فلم تستطع  

بطبيعة الحال أن تتابع القصيدة إال من حيث هى صورة موسيقية، فلما انتهينا من سماع القصيدة  

ه من مجرد سماعها؟ أدهشتنا بأنها لخصت لنا المالمح وسألناها عما يمكن أن تكون قد فهمت

 (  63م، 1988الشعورية العامة للقصيدة"                               )عزالدين إسماعيل 

وليس لذلك تفسير وال تعليل سوى ما لإليقاع من أهمية فى أداء النص الشعرى وماله من       

 تأثير قوى على المتلقى. 

 وتأثيــر األداء اإليقاعى للشــعر   ر على أهميةــآخ ًً ( دليال43م، 2002رعصفورويذكر )جاب     

على المستمعين فيقول "استضافت دار األوبرا القديمة بالقاهرة الشاعر الروسى )إيفيتشنكو(   

بجماع   –)إفيتشنكو( عددًا من قصائده   يات، وفى أمسية حاشدة ألقىوكان ذلك فى أواخر الستين 

فكانت مالمـح الوجه وعضالته، وحركات الجسد وتثنياته، وتموجات الصوت  جسده وصــوته

جعلت الجماهير تتجاوب تجاوبًا غير عادى مع أداء الشاعر الذى جعلهم يشعرون   –وامتداداته 

 بالمعانى التى يتحدث عنها فى إنشاده رغم جهلهم آنذاك باللغة الروسية.  

المتناغمة مع مالمح وجهه تنقل   وحركات جسده ،وإيقاعاته ،فقد كانت تنغيمات صوته     

    الحاضرين إلى الجو الذى يعيشون فيه مع القصيدة قبل االستماع إلى ترجمتها.

كان مؤديًا بارًعا لشعره؛ مما جعله يتفوق على أمير   –حافظ إبراهيم  – ويذكر أن شاعر النيل       

شعره بطريقة مؤثرة تثير الجماهير فقد   فى اإللقاء، كما أنه كان يؤدى  –أحمد شوقى  –الشعراء 

كان يضع المستمع فى اعتباره وهو ينظم أو يؤدى شعره، ويحرص على اإليقاعات الصوتية التى  

 تضمن للقصيدة أن تترك تأثيًرا قويًا فى الجماهير. 

  إن هذا األثر الجمالى لألداء الشعرى المتميز فى أحوال قراءة الشعر الناجحة يشبه األثر     

الجمالى لقطعة موسيقية رائعة؛ حيث يضيف إيقاع القراءة )األداء اإليقاعى( إلى إيقاع النص 

المكتوب الشىء الكثير وينقل القصيدة من الممكن إلى الفعل المتحقق، مكتسبة بذلك حضوًرا 

مع  بلغة ال يعرفها المست األداءحتى لو كان  –صوتيًا ساحًرا ال يقل فى تأثيره عن سحر الموسيقا 

يحدث ذلك بفضل اإليقاعات المتناغمة متصارعة كانت أم متحاورة، والتى    –ويجهل مفرداتها

تشكل أدق وأسرع موصل للحالة الشعورية والتى تقرب المستمع من معانى القصيدة أو األنشودة 

 التى ال يعرف لغتها. 

بتموجات   تالميذه معنى األبيات،هو الذى يحاول أن ينقل إلى  ومعلم اللغة العربية المتميز     

المجسدة بالصـوت وحركة الجسم، وتعبيرات الوجه ونظرات العينين؛ مما يؤثر فيهم،  اإليقاع،

ويجعلهم ينصتون إلى إيقاع القراءة وإيقاع األداء، فتتفتح أمامهم عوالم لم تفتح من قبل، حيـث 

كيفية لها جماليتها الخاصة، وأن األداء سيتأكد للجميع أن قراءة الشعر ودراسة المحفوظات بهذه ال
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اإليقاعى والقراءة الجميلة كالغناء الجميل الذى يضيف للنص المكتوب جماالً صوتيًا بديعًا 

 ومتفردًا  ثريًا ومريًحا. 

والشك أن األداء الجيد يحول النص أو المحفوظة الشعرية إلى قطعة موسيقية جميلة، فالفن       

 اط، والدقة، والكمال، والحس المرهف بالزمن وتشكيله تشكيالً جماليًا. يتطلب النظام، واالنضب

وكم من نص متوسط الجودة رفعه مؤديه بحسن أدائه وجودة إيقاعه إلى أعلى درجة من     

 وكم من نص جيد أسقط من قيمته قارئ ردىء بأداء ضعيف وإيقاع باهت المالمح.  االستحسان،

م الجميل؛ فإن ذلك يبين ما لإليقاع من أهمية فنية وفكرية  وإذا كان اإلنسان يحب الكال     

وجمالية "إن قوة النبر الكالمى ال تقدر بثمن، وأقوى المؤثرات فى العالم ال تستطيع أن تهز قلوب  

 (   77م، 1996ومشاعر المستمعين كما يفعله أداء ذو نبرة صحيحة جميلة"          )فرحان بلبل 

 ارات القراءة األدائية التعبيرية : األداء اإليقاعي ومه -4

العرب أنهم أهل فصاحة يجذبهم األداء الحسن ويأسر نفوسهم وآذانهم اإليقاع   عرف عن     

الصحيح الجميل، لقد اهتموا كثيًرا بظاهرة األداء وأقاموا لها مواسم وأسواقًا يجتمع فيها الفصحاء 

فى القصائد  - وكان مما يحوز على إعجابهم من النقاد والشعراء والخطباء كسوق المربد وعكاظ، 

جزالة المعانى وقوة، وصحة أدائها، وإلقائها، وهى أمور ترفع الشاعر لديهم ألعلى   -الشعرية 

 مكانة. 

أهل فصاحة، ويحبون الفصحاء الذين يحسنون الكالم تأليفًا   -ومايزالون  -إن العرب كانوا      

ا"، وبلغ من حبهم لحسن الكالم أن جعلوه شرًطا من شروط  وإلقاًء حتى قالوا "إن من البيان لسحرً 

 السيادة والزعامة؛ فهم أمة تدخل إلى قلوبها من أسماعها.

ولن يصل المؤدى أو ملقى الشعر إلى هذه المرتبة دون أن يرتفع بأدائه إلى مرتبة األداء      

 الجميل الذى يشبه الغناء والنغم الموسيقى.  

بالكالم يدخل باإلنسان إلى عقول اآلخرين وقلوبهم دخوالً سريعًا وواضًحا   إن النطق الصحيح     

فإن كان النطق الصحيح جميالً صار الفواصل بين الناس فنًا وجماالً، وألن اللغة منهج للتفكير 

فإن صحة النطق وجماله دليل على رقى األمة، ومقياس على درجة    البشرى، ورحم هذا الفكر؛

 حضارتها. 

على النظام والترتيب وفق   –كأى شىء جميل  –ومن المؤكد أن النطق الصحيح الجميل يقوم      

 إيقاع منغم ومنتظم ومرتبط أيًضا بزمن. 

ولكى يتحقق هذا النطق الصحيح ويتحقق له جماله هناك مجموعة من القواعد يجب أن      

 (   338م، 2004)أبو الحسن سالم           يراعيها المتكلم أو المؤدى ومنها :                      

أن يبدأ المؤدى أو المتكلم بدرجات منخفضة، ثم يرفع وتيرة الكالم بالتدريج وفى ذلك     -أ     

 تمهيد للسامع. 

 الحرص على سالمة مخارج األلفاظ.  -ب 
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 االعتناء بحروف المد. -ج

 تقسيم الجمل تقسيًما صوتيًا تعبيريًا، إيقاعيًا.  -د  

 الوقف الصحيح الحسن . -هـ      

   .أن يتنفس بشكل صحيح  -و     

ضبط اللغة بالحركات )فتحة، ضمة، كسرة(؛ ألن المعنى يفهم من اإلعراب، واإلعراب   -ز     

 فرع المعنى. 

 وهو أساس القراءة األدائية المعبرة؛ويشكل األداء اإليقاعى إضافة مهمة فى فهم المعنى،       

فاإلنسان يتحدث بإيقاع هادئ متمهل إذا أراد أن يعبر عن حالة شعورية هادئة ومعنى واضح ال  

 شبهة فيه، فإذا انفعل اختلف تبعًا لذلك إيقاعه فى الكالم. 

كما أن هناك أمثلة لجمل ذات معنى واحد يجعلها األداء ذات مقاصد مختلفة حين يتوجه      

إلى تغيير المعنى ذاته فى نفس السامع فلنأخذ مثالً  –يقاع  عن طريق تغيير اإل  –المؤدى ويقصد 

 جملة تحمل معنى واحدًا كهذه الجملة : عاد خالدُ . خبر، عاد خالْد؟ سؤال، عاد خالد! تعجب.

"إن طريقة األداء مهمة فى تصوير المعنى، وإنه حيثما اختلفت طريقتان للتعبير عن المعنى       

لمعنى فى النفس والذهن؛ وبذلك ترتبط المعانى وطرق األداء  فلن الواحد اختلفت صورتا هذا ا

وقد ال  يبرز المعنى الواحد إال فى صورة واحدة، فإذا تغيرت الصورة تغير المعنى بمقدارها،

يتغير المعنى العام فى ذاته، ولكن صورته فى النفس والذهـن تتغير، وهى المــعول عليها فى 

فإذا اختلف األثر الناشئ  بسبب األداء واإليقاع؛ فان المعنى  –لتأثيرإذ التعبير فى الفن ل –الفن

 ( 240م، 1983المنقول مختلف بال مراء"                                          )سيد قطب 

 األداء اإليقاعي ونظرية الذكاءات المتعددة : -5

لذكاءات عند كل طفل، وعلى  تفترض نظرية الذكاءات المتعددة "لجاردنر" وجود عدد من ا     

المعلم أن يراعى ذلك فى غرفة الدراسة؛ بأن يعمل علــى تنويع استراتيجــات التدريس داخل 

 الفصل الواحد.

ومن بين الذكاءات التى ذكرها جاردنر، والتى يمكن توظيفهــا ومراعاتها عند تدريس      

 والذكــاء الوجدانى. المحفوظات الشعرية : الذكاء الموسيقى، الذكاء اللغوى، 

"فقد أدرك المربون منذ سنوات طويلة أهمية الموسيقا فى التعلــم، وفى تحقيـق التكامل بين       

 الموسيقا ومحور المنهج التعليمى هناك عدة استرتيجيات تساعد فى ذلـك" 

 ( 101م، 2003)جابر عبدالحميد                                                             

 وهذه االستراتيجيات هى : 
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 إيقاعات أغانى وأناشيد :  -أ

صيغة إيقاعية بحيث يمكـن غناؤها، أو التعبير عنها   خذ جوهر ما تدرسه، وضعه فى     

بالنقرات، ويمكن تقسيم الفصل إلى قسمين أو أقسام بصيغ إيقاعية متنوعة تعبر عن مقاطع  

 مختلفة المعانى أو مواقف مختلفة، ويمكن تحسين هذه االستراتيجية بإضافة آالت موسيقية. 

 تسجيالت وتصنيفها : جمع  -ب 

فمثالً عندما تدرس موضوًعا عن االنتصارات المصرية، اجمع األغانى التى تتصل بتلك      

ثم بعد االستمــاع لألغانى يُناقش   –وهللا زمان يا سالحى، راجعين، يا حبيبتى يا مصر  –الفترة 

 التالميذ فى مدى عالقة األغانى بموضوع الدرس. 

 ة : المفاهيم الموسيقي -ج

يمكن استخدام النغمات الموسيقية كأدوات إبداعية للتعبير عن المفــاهيم واألنماط التصورية       

فى كثير من المواد الدراسية والموضوعات، فعلى سبيل المثال يمكن أن تجعل اإليقاعات 

ادئة  يتعارض مع بعضها البعض للتعبير عن فكرة الصراع أو اختالف األفكـار، أو اإليقاعات اله

 لتوحى بفكرة الحب واالنسجام. 

 موسيقا الذاكرة الفائقة : -د

"منذ خمس وعشرين سنة توصل الباحثون فى أوروبا الشرقيــة إلى أن التالميـذ يستطيعون       

الحفظ بسهولة إذا استمعوا لتعليم المدرس على أساس خلفيــة موسيقية، وأن  تقدم لهم المعلومات 

العلم، ومصطلحات التاريخ"                                  تعلم الهجاء والمفردات اللغويـة، وحقائـق على نحو إيقاعى مثل :  

 ( 102م، 2003)جابر عبدالحميد 

 موسيقا المناخ االنفعالي :  - هـ 

"ابحث عن موسيقا تخلق مزاًجا مناسبًا ومناًخا انفعاليًا لدرس معين؛ إن هذه الموسيقا      

سر حاالت انفعالية معينة، وعلى سبيل المثال : قبل قراءة التالميذ لنص عن تسطيع أن تي

 (  rose1987   ،1417البحر، أدر موسيقا ألصوات األمواج وهى ترتطم بالشاطئ"   )

 تدريس المحفوظات الشعرية :و األداء اإليقاعى    -6

التمثيل أو الموسيقا أو الشعر، ويظهر الحس  إن اإليقاع هو ذروة األداء فى الفنون، سواُء فى     

اإليقاعى فى أعلى مراتبه لقارئ الشعر أو مؤديه عند من يتذوقون الموسيقا ويحسون إيقاعاتها 

 المختلفة. 

وإذا كان بعض الناس ال يملكون هذا الحس الموسيقى الفطرى باإليقاع؛ إال أنهم يمكن أن       

 حلة مبكرة من مراحل التعليم،. وذلك بالتدريب على : يتعلموه، ويحسن أن يكون ذلك فى مر

  حساب فترات الصمت. -3                                      تقطيع الكلمات والجمل. -1
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 التنغيم.  -4            التعبير عن المعانى بالصوت ، ومالمح الوجه. -2

وسوف يكون إيقاع هؤالء المتعلمين مصنوًعا فى بادئ األمر، ولكن مع التدريب واالهتمام       

يمكن أن ينمو لديهم الحس اإليقاعى فى األداء وفى قراءتهم األدائية التعبيرية. وهو ما تأمله هذه  

 الدراسة، وتسعى لتحقيقه لدى تالميذ الصف الخامس االبتدائى. 

عى أمر مهم لتربية التالميذ تربية جمالية، ولتحسين أدائهم، وأن أعظم دليل  إن األداء اإليقا     

أن نتذكر كيف كان يطربنا وقع أبيات  –فى تدريس الشعر  -على أهمية الموسيقا واألداء اإليقاعى 

الشعر من قبل أن تتنبه أذهاننا إلى ما تحتويه من معان، وبالتوسل بالموسيقا واإليقاع فى تدريس 

كن أن يصل إلى نفوس وقلوب التالميذ وأذهانهم وتدرب أذانهم على أوزانه وحناجرهم الشعر يم

 على أدائه. 

ومن المعروف أن النغم صفة مميزة للشعر، والنغم واإليقاع هما كل صفات الموسيقا؛ لذا من      

ة التعبيرية  الطبيعى أن تتوسل إلى الفن بالفن، وباألداء اإليقاعى للشعر فى تحسين القراءة األدائي 

 خاصة إذا أدركنا أن الطفل يميل بفطرته إلى الموسيقا واالستجابة المحببة لإليقاع.

إن تدريس الشعر بهذه الطريقة، وإسماعه لألطفال ملحنًا ومنغًما بأداء إيقاعى؛ فإنه من       

انهم  المتوقع أن يظهر عليهم االهتمام والتعلق بحب الشعر، وسرعان ما تلتصق األناشيد بأذه

 حتى لتصبح جزًءا ال يتجزأ من وجدانهم، وال ينسونها أبدًا. 

حقيقة إن األطفال فى سن مبكرة ال يستوعبون الشعر معنًى أو فكًرا، لكنهم بالشك      

 سيستمتعون بالموسيقا واإليقاع؛ مما يثير خيالهم وشغفهم ويسيطر على اهتمامهم وانتباههم. 

سوف تثبت أنه من أحب األشياء إلى   -اصة إذا كان منغًما وموقعًا خ -وقراءة الشعر لألطفال      

 نفوسهم.   

إن خير دليل على أهمية األداء اإليقاعى بكل ما يشتمل عليه هذا األداء من تنغيم وإيقاع       

أن الشعر  -فى القراءة األدائية للمحفوظات الشعرية  –وتقسيم لفترات الصمت وتنوع فى النبر 

ؤدى وليس ليقرأ قـراءة صامتــة أو قــراءة فاترة؛ ألن الشعــر فـن قولـى فى كتب أصالً لي

يقال ليستمع إليه أكثر مما ينظر إليه فى كتاب مطبوع أو ورقة مكتوبة،  –كالموسيقا   –األساس 

وقد اعتاد الناس أن يقولوا ويرددوا دائًما "قال الشاعر" ، وقلما يقال "كتب الشاعر"، وهذا دليل 

ن الشعر فن قولى قوامه األداء واإللقـاء الجيـد، وما أجمل أن يرتبـط أداؤه بالموسيقا  على أ

 واإليقـاع أو اإلنشاد بصوت جميل فهذا مضمار الشعر وساحته. 

تجعل للشعر موقعًا خاًصا ومميًزا فى  – وهى سمة مميزة لألطفال   – االستجابة اإليقاعية   إن     

هم يتم فى جو من اإلنصات وحسن االستماع، وفى حرية تطلق  وجدانهم، وبخاصة إذا كان تعليم

 طاقتهم الكامنة، ودون محاولة إللزامهم بنمط معين فى التعبير. 

موسيقية، أو إيقاع باليد، أو بطرق القدم  فإذا تم تدريس المحفوظات الشعرية بمصاحبة آلة      

 الشعرية وإيقاعاتها المختلفة. على األرض؛ فإن ذلك سيسهل على التالميذ اإلحساس باألوزان 

عامة   –التكامل بين الشعر والموسيقا ال يُستبعد أن تكون حصة اللغة العربية  وبهذا   
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مالذًا يستريح فيه التلميذ من عناء يومه الغارق فى الذهنية،   –والمحفوظات الشعرية خاصة 

ات بهذا التكامل أيًضا وقتًا والملىء بالروتين  والمزدحم بالمواد العلمية، وستكون حصة المحفوظ 

مالئًما، وفرصة سانحة لحفظ الجيد من الشعر وتذوقه والتعود على أوزانه وألحانه فى جو  

موسيقى هادئ، وربما كان ذلك تعويًضا للتالميذ، وصرفًا لهم عما يدور حولهم من األغانى  

 لى حد سواء.الهابطة المفسدة لألذواق، والتى تزدحم بها الشوارع ووسائل اإلعالم ع

لديه اإلحساس بالشعر من خالل موسيقاه سواء بالفطرة أو باالكتساب   افرالمتعلم الذى تو إن    

سيسهل عليه حين يكبر التمييز بين البيت الموزون وغير الموزون، وربما يكون ذلك إعدادًا 

  للتالميذ ليتمكنوا فيما بعد من تقبل دراسة العروض، وتذوق الشعر ونقده.

"إن االستجابة لإليقاع سمة مميزة لألطفال فى مختلف مراحل حياتهم، والشعر أكثر الفنون      

األدبية تأثيًرا فى نفوسهم، لما يصحبه من إيقاع موسيقى؛ ولذلك ال يقتصر األمرعند األطفال على  

                                                                                     استظهار الشعر وإنما يؤدونه موقعًا ومغنى؛ مما يجعله مؤثًرا فى وجدانهم".          

 ( 224، 2000)رشدى طعيمة، ومحمد مناع، 

السمة فى تالميذه؛ فيساعدهم على اإلحساس باإليقاع والنغم   وعلى المعلم أن ينتبه لهذه    

الذى يستطيع التلميذ أن يتعامل معه من الموسيقى؛ وتعتبر المحفوظات الشعرية هى اللون األدبى 

أيًضا أن يجعل من حصة المحفوظات  ، وعليه أجل اإلحساس بجمال اللغة وحسن التعبير بها

حصة للتغنى بالشعر؛ فإن الكالم المغنى يقدم للطفل فرصة طيبة كى يعرف كيف يستخدم صوته  

الكالم المنغم المغنى يزيد من   منغًما، وهذه أول خطوة فى تنمية عادات التكلم الحسنة، كما أن

شوق الطفل لألدب وفنونه واالستمتاع به، ولذلك يجب أن يكون اتجاه المعلم فى درس 

طفل المرحلة  مراعاة طبيعة ـــة نحـو هذه الخصيصــة للشعر، وكذلكالمحفوظات الشعري

 االبتدائية.   

سيما فى المرحلة االبتدائية،  "والشعر المحبب لألطفال هو الشعر الغنائى التوقيعى، وال      

ويجب أن يشترك التالميذ فى إنشاد الشعر وغنائه بطريقة إيقاعية، مع الموسيقا أو بدونها،  

بضرب القدم ضربًا خفيفًا على األرض، أو بضرب اليد على المنضدة التى أمام الطفل ضربًا  

ويتحركون مع موسيقا الشعر  خفيفًا أو التصفيق الهادى وبعد البداية سرعان ما يندمج التالميذ 

 (   122م ،ص 19997بجميع أجسامهم"                                                 )على مدكور 

يجب أن يكون على الناحية الجمالية    –األناشيد والمحفوظات  –إن التركيز فى تدريس الشعر    

بحث عن التفسيرات والجزئيات والتفاصيل والقراءة األدائية التعبيرية، وال يستحب المغاالة فى ال

 الكثيرة. 

وهنا يجب أن يكون الهدف األول هو أن نعرض الشعر على األطفال على أنه قطعة موسيقية،     

وأن نساعدهم على القراءة الموسيقية المعبرة عن محتوى الشعر، واإليقاع والقافية هما العنصران  

 .  يستجيبون لهما"  كيففال األساسيان فى الشعر ويجب أن يتعلم األط 
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 الشعرية :   المحفوظات  - ثالثًا

  مفهوم المحفوظات الشعرية :

فن من فنون األدب يعبر عنه بلغة فنية، وصورة جمالية؛ تحرك المشاعر، وتصقل  هى"     

 ( 52م، 1993 العواطف، وترهف الحس، وتضىء الفكر، وتعكس جوانب الحياة" )أسماء شريف

تنطوى على أفكار قيمة، وأسلوب جميل،  لقطع األدبية المختارة من الشعر، التىا"وهى     

 (  257م، 1991)وليد جابر                                              وإيقاع موسيقى مؤثر"      

 ألدبية الموجزة التى يدرسها التالميذ، ويكلفون  بحفظها بعد دراستها وفهمها "  وهى القطع ا"    

 ( 253م،  1997)على مدكور،                                                                         

 الثعلب والعنب " التى يقول فيها : "   :    قصيدة محمد عثمان جاللثال م

 قد مر تحت العنب      \عن ثعلب       حكاية 

 كلون الذهب لون      \    وشاهد العنقود فى

 ـثل الرطبأسود م     \      جنبـه ىوغيره ف

 ـعد أذان المغربب      \  والجوع قد أودى به

 ـو بالتعـبمنه ول      \       أكلـةً فـهم يبغى 

ويذكر أن الشعر المقرر لدى تالميذ المدارس له تسميات عدة تختلف باختالف المراحل      

التعليمية؛ ففى المرحلة االبتدائية الدنيا يسمى باألناشيد، وفى نهاية المرحلة االبتدائية يعرف 

 انوية يطلق عليه النصوص األدبية.بالمحفوظات الشعرية، وفى المرحلة اإلعدادية والث 

 :  أهميتها 

وأكثرها تأثيًرا فيه، وتأثيره يشبه أثر  الشعر بشكل خاص من أقرب الفنون إلى نفس الطفل،      

 الموسيقا فى نفس الطفل.  

الجميل بموسيقاه وإيقاعاته وأوزانه وقوافيه؛ يبهج النفس ويمتعها، خاصة إذا حملت  "والشعر     

     (  11م، 1988ت مضمونًا يلتصق بالوجدان"                            )نتيلة راشد هذه األدوا

 وترجع أهمية المحفوظات الشعرية أنها تعمل على : 

 األدب وحفظه وتذوقه.  تنمية الميول األدبية، واإلقبال على قراءة

  تنمية ملكة التخيل والحفظ والتذكر.

  واإلدراك الجمالى. ىتنمية التذوق األدب
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  إثراء المعجم اللغوى للتالميذ.

 دقائق النغم، وموسيقا الشعـــر.  ذان التالميذ، وتدريب حواسهم على تمييزآتعويد 

 لينشؤا على حب الخير والجمــال.  تنمية وجدان التالميذ، وإشباع حاجاتهم النفسية، -

    (89م، 1991)هدى قناوى                                                      

 أهداف تعليم المحفوظات الشعرية :    

األهداف التى حددتها وزارة التربية  والتعليم وكذلك المتضمنة فى الدراسات السابقة إلى  تشير   

 أن المحفوظات الشعرية تهدف إلى : 

عليه من إيقاعات، وموسيقا تطرب بها النفس، وتؤدى إلى  يتمتع الطفل بما تحتوى أن -1

 تفريغ طاقات الطفل وانفعاالته. 

األشعـار الملحنـة أحاسيس األطفال فيندمجون مع النغم، ويدقون بأرجلهم علـى  توقظ -2

 األرض، ويلوحون بأيديهم تعبيًرا عن السعادة. 

 كالصدق والوفاء.  بث العواطف اإلنسانية النبيلة وفضائل األخالق : -3

   يحمل من أهداف ترفيهية.   الترويح عن األطفال وتحقيق المتعة من خالل ما -4

 اللغة، المجتمع. تكوين االتجاهات اإليجابية نحو الوطن، العقيدة، -5

السوقية التى تمتلئ بها الشوراع ووسائل   صرف التالميذ عن األغانى المبتذلة، والعبارات  -6

 اإلعالم.   

 واألدبى فيدركون مواطن الجمال فى لغتهم.   قية أذواق التالميذ، والسمو بحسهم اللغوىتر -7

 تنمية اإلحساس باللغة.  -8

 تقدير ما فى الشعر من نغم و إيقاع، ووزن وقافية.  -9

 يسمع.  تعليم الطفل دقة االستماع، وتقدير ما  -10

قدم الشعر بطريقــة جماعية فى بعض حاالت التدريس، فإنه يقدم للطفل الخجول  إذا -11

 فرصة االشتراك مع غيره دون ارتباك أو خوف. 

المنغم والموقع، يساعد فى تربية الصوت والتحدث الواضح، والتدريب على  الكالم -12

 النطق الصحيح الجميل. 
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 طفال : اللغوية والصوتية للشعر المقدم لأل الخصائص 

 آن آلخر فى كل أبيات النص.   االعتماد على التكرار : تكرار مقطع من بيت من -1

بالحركة مع اإليقاع واللحن والموسيقا؛ مما يجعل التالميذ يستمتعون حين   التعبير -2

يستمعون إليه، خاصة إذا كان ملحنًا ومصحوبًا باإليقاع، فالطفل يطرب ويزداد طربًا إذا 

 شارك هو فى ترديد الشعر. 

 البساطة فى األلفاظ.   -3

 الواضحة، والجرس الموسيقى البارز.  القافية -4

 ذات الغصون النضرة          \انظر لتلك الشجرة              مثال :

 وكيف صارت شجرة           \     كيف نمت من حبة                

 األناشيد ذات األوزان السهلة الخفيفة : فعلن، فعلن، فعلن. -5

 االعتماد على اإليقاع الموسيقى، والغناء الجماعى فى أكثر األحايين.  -6

   لمالئم لألطفال من حيث الدرجة والنوع.استخدام الصوت ا

 الستخدام األداء اإليقاعى فى تعليم المحفوظات الشعرية :  الفكرية المنطلقات

 الفطرى لحب الموسيقا، االستمتاع باإليقاع، واستجابتهم الفطرية له.  ميل التالميذ  -1

 اللفظية.  إدراك الطفل لإليقاع والنغم يسبق إدراكه للغة -2

من خالل  العالقة الوثيقة بين الشعر والموسيقى؛ فكالهمــا يعتمد على التشكيل الجمالى -3

 الزمن، والحركة والسكون.  

واالستفـادة  يمكن تنشيطها ىالتالميـذ، والت افتراض وجود عدد من الذكاءات لدى بعض  -4

 قـاعى.       تدريس المحفوظات الشعـرية باألداء اإلي ـــاللمنهــا من خ

 الموسيقية.   طبيعة اللغة العربية، والتى هى أقرب إلى -5

 التكامل بين المواد الدراسية المختلفــة.  تفعيل االتجاهات الحديثة فى التدريس من خالل -6

، وما يسمى اآلن بتآزر الفنـــون، العلمى االستفادة من التوجيهات الحديثة فى البحث  -7

 والتوسل بفن الموسيقا لفن الشعر. 

غنائها جماعيًا؛ يعالج عيوبًا نطقية :   اللجوء إلى قراءة المحفوظات قراءة جماعية، أو -8

كالتلعثم، وعيوبًا نفسية كالخوف واالضطراب والخجل لدى األطفال، ويشجعهم على 

 المشاركة فى القراءة. 

 التعلم عن طريق النشاط أكثر متعة للطفل من التعلم النظرى والتلقين.  -9
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الموسيقا وسيلة اتصال تساعد فى تنمية المهارات األساسية لتعلم اللغة، وتكرار الكلمة                -10     

 المنطوقة عن طريق األغانى يعتبر تدريبًا يمّكن التالميذ من النطق الصحيح. 

  ريبى للدراسة التج اإلطار   

 تطبيق تجربة الدراسة : -أ

 سار الباحث وفق الخطوات التالية : 

عينة الدراسة من بين تالميذ الصف الخامس االبتدائى، وتقسيمها إلى مجموعتين :    اختيار -

 تجريبية وضابطة. 

 قائمة بمهارات القراءة األدائية، وبطاقة المالحظة المشتملة على هذه المهارات. إعداد  -

 على مجموعتى الدراسة.  -تطبيقًا قبليًا  -بطاقة المالحظة  تطبيق -

 للمجموعة التجريبية وفق مدخل األداء اإليقاعى. التدريس -

حساب داللة الفروق بين  على مجموعتى الدراسة، و -تطبيقًا بعديًا   –بطاقة المالحظة تطبيق -

 التطبيقين، وبين المجموعتين؛ ومن ثم استخالص النتائج. 

  نتائج الدراسة وتفسيرها : -ب  

ى فاعلية انطلقت هذه الدراسة لإلجابة عن مجموعة من التساؤالت، تصب جميعها فى مد      

ائية التعبيرية،  األداء اإليقاعى للمحفـوظات الشعـرية فى تنمية بعــض مهارات القراءة األد 

واالتجاه نحو اللغة العربية لدى تالميذ الصف الخامس االبتدائى، وفيما يلى عرض ألهم نتائج  

 الدراسة  : 

 ومناقشتها : النتائج المتعلقة بالسؤال األول -أوالً 

 عن السؤال األول من أسئلة الدراسة ونصه : لإلجابة 

 المناسبة لتالميذ الصف الخامس االبتدائى؟  ما مهارات القراءة األدائية التعبيرية : 1س

صورتها   فى -الباحث بإعداد قائمة مهارات القراءة األدائيــة التعبيرية والتى حوت  قام     

 ثالث مهارات رئيسة، يندرج تحتها تسع مهارات فرعية، كما يلى :  -النهائية 

 النهائية  قائمة مهارات القراءة األدائية فى صورتها

 بالسؤال الثانى ومناقشتها : النتائج المتعلقة -ثانياً   

   السؤال الثانى ونصه : ىلإلجابة عل 
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 تالميذ الصف الخامس االبتدائى؟ ما مدى توافر مهارات القراءة األدائية لدى : 2س

تطبيق بطاقة المالحظة قبليًا على أفراد العينيتين : التجريبية والضابطة فى بداية الفصل  تم     

 م.  2006/ 2005الدراسى الثانى من عام  

   النهائية(بطاقة المالحظة لمهارات القراءة األدائية )الصورة 

  مالحظة :

غير  مناسبة المهــــــــــارة           م  المجال

 مناسبة

 إضافة حذف

  

  

 النطق

1 

  

  

2 

  

الحروف من  النطق السليم وإخراج

 مخارجها.

  

 ى الصحيح.مراعاة الضبط النحو

        

  

 الطالقة

  

3 

4 

5 

  

 الجملـة. الوقف الحسن عند انتهاء

 )الطالقـــة(.  المناسبةالسرعة 

 األداء فى ثقـــة دون خـوف.

        

  

  

  

األداء  

اإليقاعى 

 المعبر

  

6 

  

  

7 

  

  

  

8 

9 

  

  

  

  

  

  

انخفاًضا  تنويع الصوت : ارتفاًعا و

 حسب المعنى.

  

نغمـات  التلوين الصوتى : تسلسل

 إيقاع مستمد مـــن المعنى. الصوت فى

  

 حساب فتــرات الصمـــت.

 : استخدام التعبيرات الجسمية

 تعبيرات الوجه.

 إشارات اليدين.

 نظرات العينين.

        

 

 ( هى أعلى درجة لكل مهــارة 5حيث الدرجة )  45=  5× 9وهى تساوى    45أعلى درجة هى  

 التالى :  كما تظهر فى الجدول  وكانت نتيجة التطبيق القبلى
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 (1جدول )                                           

 البنود )المهارات( م  

  

 درجة إتقانها )مستوى األداء(

5 4 3 2 1 

           النطق السليم 1

           مراعاة الضبط الصحيح 2

           الوقف الحسن 3

           المناسبة )الطالقة(السرعة  4

           األداء فى ثقة دون خوف 5

           التحكم فى الصوت ارتفاًعا وانخفاًضا 6

 التلوين الصوتى : تسلسل نغمات الصوت فى إيقاع 7

 مستمد من المعنى 

          

           حساب فترات الصمت طوالً و قصًرا 8

 التعبيرات الجسميةاستخدام  9

 إشارات اليدين  –تعبيرات الوجه   –الحركات 

          

 9 18 27 36 45 المجموع  

 

المتوسطات واالنحرافات المعيارية وداللتها لمتوسطات درجات تالميذ المجموعتين       

 التجريبية والضابطة فى التطبيق القبلى لبطاقة مالحظة مهارات القراءة األدائية التعبيرية. 

   تفسير النتائج :

القبلـى  ( أن متوسط درجات المجموعة التجريبيــة فى التطبيق1يتضح من الجدول رقم )      

(، بينما متوسط درجات المجموعـــة 60.8( بانحراف معيارى ) 87.28لبطاقة المالحظة )

( وعند حساب الداللة تبيـن مـن الجدول أنه ال  13.8( بانحراف معيارى ) 27.8الضابطـة : )  

 :  .( وهذا يفسر كما يلى 05ات داللة إحصائية عند مستوى ) توجـد فروق ذ 

 ( تكافؤ المجموعتين : التجريبية والضابطة. 1

المجموعة التجريبية والمجموعــة  الضابطة فى   ( عدم وجود فروق دالة إحصائيًا بين أفراد 2

 التطبيق القبلى لبطاقة المالحظة.

 بًا من مجموع درجات بطـاقة المالحظــة    تقري   ( درجة28( بلغ متوسط درجات المجموعتين ) 3

 ( لكلتا المجموعتين. %56( درجة أى بنسبة ) 45)  وهو 
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  السؤال الثالث من أسئلة الدراسة ونصه : النتائج المتعلقة باإلجابة عن -ثالثا 

تنمية بعض مهارات القراءة األدائيـة   فى : ما فاعلية األداء اإليقاعى للمحفوظات الشعرية 3س

 التعبيرية لدى تالميذ الصف الخامس االبتدائى؟ 

القراءة األدائية التعبيريــة علـى أفراد  قام الباحث بتطبيق بطاقة مالحظـة مهارات      

المجموعتين التجريبية والضابطة تطبيقًا بعديًا، وفيما يلى تفصيل النتائــج حسب المعــامالت 

 صائية التى يبينها الجدول التالى : اإلح

 ( 2جدول )

واالنحرافات المعيارية وداللتها لمتوسطات درجات تالميذ المجموعتين   المتوسطات      

 التجريبية والضابطة فى التطبيق البعدى  لبطاقة مالحظة مهارات القراءة األدائية.

 تفسير النتائج : 

 

 البيانات     

  

 المجموعة 

  

 ن   

 المتوســـط

 الحسابى 

 االنحراف

 المعيارى 

بين  الفرق

 المتوسطين

  

 "ت"  قيمة

  

  

 الداللـــة 

  

 تجريبية

  

48 

  

28.87 

  

8.60 

  

  

  

1.07 

  

  

  

1.62 

 غير دالة

 .05عند 

 يوجـــد

 تكافؤ 
 45 ضابطة

  

8 ,27 

  

8.13 

  

 

 يتضح ما يلى :   (2بالنظر للجدول رقم )     

(  37.  87التطبيق البعدى لبطاقة المالحظة هو )  *متوسط درجات تالميذ المجموعة التجريبية فى

 (. 5. 79بانحراف معيارى ) 

(  28.  44التطبيق البعدى لبطاقة المالحظة هو )  *متوسط درجات تالميذ المجموعة الضابطة فى

 ( درجة.9. 43( والفرق بين المتوسطين ) 6. 75)  بانحراف معيارى

التطبيق البعدى، واستخراج قيمــة "ت" وجد أنـها  * وبحساب فروق الداللة بين المجموعتين فى

 .( لصالح المجموعة التجريبية.  05( أى دالة إحصائيًا عند مستوى )2.  06)

ارات القراءة األدائية التعبيرية  التجريبيـة لمه *وتفسير ذلك أنه حدث تقدم فى إتقان المجموعـة

 بالقياس للمجموعة الضابطة التى درست بالطريقة العادية مع معلم الفصل األصلى. 

يُعزى هذا التقدم للمجموعة التجريبية إلى فاعلية مدخل األداء اإليقاعــى للمحفوظـات   *وربما 

ك مصاحبة هذا المدخل لوسائل  الشعرية فى تنمية بعض مهارات القراءة األدائية التعبيريـة، وكذل



 ( 2014  أغسطس) 9 ع األطفال أدب
 

47 

 

 وأدوات جاذبة للتالميذ مثل آلة األورج الموسيقية والتسسجيالت الصوتية. 

 نتائج الدراسة  ملخص 

 أهم نتائج الدراسة الحالية فيما يلى :  تتلخص 

المحفوظات الشعرية أدى إلى تنمية بعض مهارات  استخدام مدخل األداء اإليقاعى فى تدريس     

دائية التعبيرية، عند مقارنة القياسات القبليــة والبعدية للمجموعة التجريبية، وهو األمر  القراءة األ

الذى يشجع على مزيد من الدراسات البينية التى تربط بين العلوم  والفنون المختلفة ليتحول هذا 

 إلى طرائق ومداخل جديدة تسهم فى تطوير عملية التدريس.  

البعدية لبطاقة مالحظة مهارات القراءة  تجريبــية فى التطبيقات تفوق أفراد المجموعة ال     

 األدائية التعبيرية. 

 

  

 البيانات      

  

 المجموعة 

  

 ن   

 المتوســـط

 الحسابى   

 االنحراف

 المعيارى 

الفرق بين 

 المتوسطين

  

 "ت"  قيمة 

  

  

 الداللـــة  

  

 تجريبية

  

48 

  

37.87 

  

5.79 

  

  

  

9.43 

  

  

  

2.06 

  

 دالـــــة  

 .05 عند  

 45 ضابطة

  

28.44 6.75 
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 ـ  التوصيات : أ

يمكن   نتائــج؛ يمكن تقديم بعض التوصيات التى فى ضوء ما أسفرت عنه الدراسة الحالية من     

 مجال المناهج وطرائق التدريس، وتتلخـص هذه التوصيات فيما يلى :  اإلفادة منها فى

كالربط بين اللغة العربية والتربية   محاولة التكامل والربط فى تدريس المواد الدراسية : (1) 

الدينية، والرياضيات والتربية الفنية، واللغة العربية، والموسيقا، وسائر المواد واألنشطة؛ ألن هذا 

التكامل من شأنه أن يعم الفائدة ويوسع دائرتها، مثلما جاء فى الدراسة الحالية من ربط تدريس  

 يقاعى.المحفوظات الشعرية بالموسيقا واألداء اإل

تقوم علــى االبتكار والتجديد؛ لتنمية    ( استخدام مداخل جديدة، ومتنوعة فى التدريس2)

 المهارات، واالتجاهات نحو المادة، كمدخل األداء اإليقاعى الذى ثبتت فاعليته فى هذه الدراسة.

ئية فى  تعليم المحفوظات فى المرحلة االبتدا ، وأساليب التقويم فىى( تطوير أهداف، ومحتو 3)

ضوء مهارات القراءة األدائية التعبيريـة؛ ألن التمكن من هذه المهارات يؤثر فى إتقان بقية  

 مهارات اللغة من تحدث واستماع فى المراحل التعليمية التالية. 

وعدم التوقف عند األنشطة التقليدية فى   ( االهتمام بتنمية مهارات القراءة األدائية التعبيرية،4)

وعات القراءة والمحفوظات مثل : الفهم، واالستيعاب، والمعجم اللغوى؛ ويتحقق  معالجــة موض 

 ذلك من خالل تطوير طرائق التدريس الحالية. 

التعليمية المختلفة على توظيف األنشطة الفنية فى   ( تشجيع معلمى اللغة العربية فى المراحل5)

 صة. تنمية مهارات اللغة العربية عامة ومهارات اإللقاء بصفة خا

واألناشيد فى مرحلة التعليم االبتدائى   ( ضرورة اختيار النصوص والمحفوظات الشعرية6)

صياغة تسمح بتنمية مهارات القراءة األدائية التعبيريــة وتـذوق الشعر واالستمتــاع بـه، وتشمل  

 هذه الصيـــاغة : األهداف، المحتوى، أنشطة التقويم. 

التكنولوجيا الحديثة، وتنمية مهاراتهم الفنية فى   فى استخدام( عقد دورات تدريبية للمعلمين 7)

 استخدام األجهزة واألدوات والوسائل السمعية، والبصرية، والصوتية، والموسيقية فى التدريس. 

ى المدارس؛ لتوعيتهم بأهمية تقبل محاوالت بعض ( عقد دورات تدريبية للموجهين، ومدير 8)

 البتكار والتجديد فى طرائق تدريسهم. المعلميـن المبدعيـــن الساعين ل

عامة، والفنية خاصـة وتهيئة الفرصة للتالميذ كى  االهتمام باألنشطة المدرسية ى( العودة إل9)

 يمارسوا هذه األنشطة؛ فتصبح المدرسة مكانًا محببًا للتالميذ.

على تنفيذ األنشطـة المختلفة، ووضعها   تعين ى( تزويد المدارس باألجهزة واألدوات الت10)

 تحت تصرف المعلمين المخلصين، وإخراجها من المخازن المكبلة بشروط وقوانين العهدة.
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 المقترحات : -ب 

 الدراسة الحالية القيام بإجراء الدراسات التالية :  تقترح 

 بالموسيقا. ( وحدة تكامل مقترحة لتدريس اللغة العربية1)

 فى المرحلة اإلعدادية باستخدام الموسيقا. امج مقترح لتدريس النصوص األدبية( إعداد برن2)

 بين اللغة العربية والفنون.   الربط ىالتدريس تقوم عل ى( اتجاهات حديثة ف3)

 اللغة العربية لطفل المرحلة االبتدائية.  تدريس ى( فاعلية توظيف األنشطة الموسيقية ف4)

 لتالميذ المرحلة االبتدائية.  ريس القصةتد  ىف ى ( توظيف اإليقاع الحرك5)

 الشعرى فى المرحلة الثانوية.  ( استراتيجية مقترحة لتنمية األداء واإللقاء6)

الموسيقى فى عالج الضعف القرائى لدى تالميذ  ( فاعلية مدخل تدريس قائم على الذكاء7)

 المرحلة االبتدائية. 

النطق لدى تالميذ الصفوف الثالثة األولى من   عالج عيوب  فاعلية األداء اإليقاعى فى (8)

 المرحلة االبتدائية. 
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