
طالب انظف يٓاراث انفٓى اإلطتًاػٗ نذٖ  فاػهٛت بزَايح قائى ػهٗ تُٕٚغ انتذرٚض فٙ تًُٛت

 ٖداألٔل اإلػذا
 ، أ / شاُْٛاس ػبذ انًهلسٚتٌٕ يُٗأ.و.د /  طانح، طايٛتأ.د /  غُذر، طارقإػذاد/ أ.د / 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 0202ُٚاٚز  –انؼذد انثانث ػشز  –يدهت انتزبٛت انُٕػٛت 

 

 

 لدى اإلستماعى الفيم ميارات تنمية في التدريس تنويع عمى قائم برنامج فاعمية
 اإلعدادى األول الصف طالب

The effectiveness of a program based on teaching 

diversification in developing listening comprehension skills 

among first-grade middle school students 
 اعداد

 شاىيناز أحمد عبد الممك احمد عميأ / 
 -، مناىج وطرق التدريس التربية الموسيقية بقسم العموم النفسية والتربويةباحث ماجستير 

 بورسعيد ةجامع  - كمية التربيو النوعية
 غندر السيد د/ طارقأ.

كميو التربية  -قسم التربية الموسيقية  – أستاذ الصولفيج والنظريات واالرتجال التعميمى
 بورسعيد ةجامع - النوعية

 صالحيوسف .د/ سامية أ
 ةجامع  - كمية التربيو النوعية - استاذ أصول التربية المتفرغ بقسم العموم النفسية والتربوية

 بورسعيد
 ا.م.د /منى مصطفي  زيتون

  -ة التربوية والنفسي المساعد بقسم العموم ةالموسيقية مناىج وطرق التدريس التربياستاذ 
 جامعو بورسعيد - كمية التربيو النوعية

  



طالب انظف  ت يٓاراث انفٓى اإلطتًاػٗ نذٖفاػهٛت بزَايح قائى ػهٗ تُٕٚغ انتذرٚض فٙ تًُٛ

 ٖداألٔل اإلػذا
 ، أ / شاُْٛاس ػبذ انًهلسٚتٌٕ يُٗأ.و.د /  طانح، طايٛتأ.د /  غُذر، طارقإػذاد/ أ.د / 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 0202ُٚاٚز  – انثانث ػشزانؼذد  –يدهت انتزبٛت انُٕػٛت 

1- 490 - 
| P a g e 

فاعمية برنامج قائم عمى تنويع التدريس في تنمية ميارات الفيم اإلستماعى لدى طالب الصف 
 األول اإلعدادى

 اعداد
 أ / شاىيناز أحمد عبد الممك احمد عمي

كمية التربيو  -باحث ماجستير بقسم العموم النفسية والتربوية، مناىج وطرق التدريس التربية الموسيقية 
 جامعة بورسعيد  -النوعية 

 د/ طارق السيد غندرأ . 
جامعة  -كميو التربية النوعية  -قسم التربية الموسيقية  –أستاذ الصولفيج والنظريات واالرتجال التعميمى 

 بورسعيد
 سامية يوسف صالح أ.د/

 جامعة بورسعيد  -كمية التربيو النوعية  -استاذ أصول التربية المتفرغ بقسم العموم النفسية والتربوية 
 ا.م.د /منى مصطفي  زيتون

كمية التربيو   -استاذ مناىج وطرق التدريس التربية الموسيقية المساعد بقسم العموم التربوية والنفسية 
 بورسعيدجامعو  -النوعية 

 المستخمص
ىدفت الدراسة الي الكشف عن فاعمية البرنامج المقترح القائم عمي تنويع التدريس في تنمية ميارات 

( طالبة من طالبات المرحمة 36الفيم االستماعى لدى طالب المرحمة اإلعدادية تكونت عينو الدراسة من )
، وتوصمت اعتمد البحث عمي المنيج التجريبي( و 8605/8606االعدادية بمدرسة التحرير لمعام الدراسي )

الدراسة الي وجود فروق ذات داللو إحصائية بين متوسط درجات طالبات المجموعة التجربية التى درست 
طو التى درست بالطريقة برنامج قائم عمي تنويع التدريس ومتوسطات دراجات طالبات المجموعة الظاب

، وأوصت الدراسة بضرورة رات الفيم االستماعى لعينو البحثميا ، وفاعمية البرنامج في تنميةالتقميدية
بات في تنمية الميارات استخدام اإلستراتيجيات والطرائق التدريسية الحديثة ألنيا تعمل عمي زيادة قدرة الطال

ن ، كما أنيا تتناسب مع طبيعة المرحمة العمرية لين وبالتالي إمكانية تحقق األىداف المنشودة مالموسيقية
 تدريس مادة التربية الموسيقية. 

 ، الفيم.اإلستماعى الفيم ميارات، تنويع التدريس :الكممات المفتاحية
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Abstract: 

The study aimed at revealing the effectiveness of the suggested program 

based on the variety of teaching methods in the development of the skills of audio 

listening comprehension for the female students of the preparatory stage. The 

sample of the study consisted of (60) students from the preparatory stage in El-

Tahrir prep school for the academic year (2018/2019). The study was based on 

the experimental curriculum. The study found that there were statistically 

significant differences between the average scores of the experimental female 

students group who studied the program based on the variety of teaching 

methods and the average scores of the controlled group of female students who 

studied in the traditional way. The study revealed the effective ness of the 

program in the development of the skills of the audio listening comprehension for 

the sample of the study. The study recommended the use of modern teaching 

strategies and methods because it works on the increasing of the ability of the 

students to develop their musical skills, with the nature of their age and thus the 

possibility of achieving objectives of teaching music education. 
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 مقدمة البحث:
إن اإلستماع لو أىمية كبيرة في حياتنا ، إنو الوسيمة التي اتصل بيا اإلنسان في مراحل حياتو األولى      

باآلخرين ،عممية يعطي فييا المستمع إىتمامًا خاصًا لمطرف اآلخر، حيث يعتبر اإلستماع ميارًة وفنا ، وعن 
صوات والقراءة والكتابة ،كما أن اإلستماع الجيد طريقو أيضًا يكتسب الميارات األخرى مثل القدرة عمى تميز األ

 ما يبنى عمية تمقي المعمومات وطرح االفكار لضمان االستفادة منيا والتفاعل معيا. وتعد الموسيقي فنًا شديد
الصوت فتعتبر مياره الفيم  ىي وبماان الماده الخام لمموسيقي، التجريد لما لو من مواصفات خاصة

يو في مستويات الفيم الموسيقي وفي موضوع ىذه الدراسة بشكل خاص وىذا يدعو اإلستماعى ركيزه أساس
 التوضيح  ىذة المستويات .          

( أن قدرة اإلنسان عمي تطبيق مالديو من معارف سابقو  في 8663)ويري عبد المطيف عبد القادر        
كما أن عجز اإلنسان عن ذلك يشير الي ، قد سيطر عمي تمك المعارف وفيميا مواقف جديده دليل عمي إنو

، كما ورد في القران الكريم من االيات مايوكد أن اإلستماع عممية فيميا وأنو لم يستفد مما تعممو عدم
(، 10)ق آية ، سورة (47ركيز  فوجد صيغو استمع في سورة )الحج ايوتستدعى األداء السمعى بإجتياد وت

في مستويات الفيم اإلستماعى النو  ة(، فيو القاعدة األساسي861ة االعراف آي(، سورة )07سورة )طو آية 
"عممية معرفية نشطة لمتفاعل بين المدخالت الحقيقيو والتطور المدرك إلستخالص المعنى من كل ماىو 

 (Champagn , Musar .ecite, 1997.76". )طويمة المدى أثناء عممية التعمم مختزن في ذاكرة
أن المقصود باإلستماع ليس السماع بل المقصود بو ىو اإلنصات وىذا أكثر  (Brown .1991) ويرى      

ثم دقة في وصف الميارة التي ينبغي ان نعمميا لمتمميذ. واالستماع ىو عممية انصات الى الرموز المنطوقة 
 .(8662،تفسيرىا.   )أكرم عادل البشير

يقال من كممات، ويفيميا تماما، إذ قد يستمع الى  ال يعنى الفيم في اإلستماع ان يسمع اإلنسان كل ماو     
كممات وعبارات ال يفيميا، وىنا يرتبك ويفقد القدرة عمى متابعة الحديث، ويمكن التغمب عمى ىذه الحالة 

 .(0654بتمكين المتعمم من ميارات التركيز في المعنى العام في الحديث )فتحى إبراىيم ،
 بمشكمة البحث من خالل ما يمى:نبع االحساس اإلحساس بالمشكمة : 

أواًل: المالحظة الشخصية لمباحثة أوضحت التالى من خالل زيارة الباحثة لطالبات مدارس المرحمة 
( الحظت الباحثة االعداديو بنات درسة التحرير بنات، مدرسة الزىور) االعداديو الحكومية بمحافظة بورسعيد

ية بتنويع التدريس وأىميتو ودوره في التدريس، كما وضح خالل عدم معرفة الطالب ومعممين التربية الموسيق
قتصار  المالحظة إىتمام المعممين بالمسابقات والحفالت الموسيقية عمى مستوى المحافظة والجميورية، وا 

ىمال شرح فروع التربية فقطالتدريس فى حصص التربية الموسيقية عمى شرح فروع الصولفيج والنظريات   ، وا 
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 األخرى الموجودة بالمنيج.الموسيقية 
قامت الباحثة بإجراء مقابالت شخصية غير مقننة مع بعض ثانيًا: المقابمة الشخصية غير المقننة:  

 ، وموجيي المرحمة  االعدادية ببورسعيد. وقد تبين التالى:التربية الموسيقية معممي
عدم توافر تدريبات لمعممي وموجيي التربية الموسيقية والموجيين لكيفية توظيف استراتيجات التدريس  -

 .التربية الموسيقيةالحديثة ومنيا تنويع التدريس داخل مقرر 
 عدم إستخدام استراتيجيات التدريس الحديثة فى مجال تدريس مقررات التربية الموسيقية . -
، مما أدى إلى الموسيقية بجدية، كاماًل، وجميع فروع التربية الموسيقية يس مقرر التربيةقصور في تدر  -

 .التربية الموسيقية لدى الطالبات وجود قصور في ميارات
الحاجة إلى استخدام استراتيجيات تدريسية حديثة غير تقميدية لتحقيق أىداف منيج التربية الموسيقية  -

 .ميارات التربية الموسيقيةلتنمية وتدريب معممى التربية الموسيقية عمى توظيفيا 
الباحثة بإجراء دراسة استطالعية ميدانية فى عدة مدارس من  قامتثالثًا: الدراسة االستطالعية:  

محافظة بورسعيد وذلك لمتعرف عمى الواقع التعميمى لمدى إستخدام معمم التربية الموسيقية بالمرحمة االعدادية  
 : ، وتوصمت الدراسة إلى ما يميالمقرر لإلستراتيجيات الحديثة فى تدريس

عدم تخصيص أماكن مجيزة أو غير متخصصة فى المدرسة لتدريس مادة التربية الموسيقية . ويرجعو  .0
عطاء األولوية لمدراسات النظرية التى تشكل مادة  القائمون عمى ذلك إلى نقص الفصول وتكدسيا ، وا 

 في حالة سيئة ال يمكن العزف عمييا.امتحان  ، وعدم توافر األالت الموسيقية ، أو 
عدم توافر وقت كاٍف لإلنتياء من المقرر الخاص بالمادة وبالتالي يؤدي ذلك إلى قصور في ميارات التربية  .8

 الموسيقية ، وذلك بسبب االىتمام باألنشطة الالصفية كالحفالت والمسابقات الموسيقية.
تركيز معممى التربية الموسيقية فى دفاتر تحضير الدروس عدم استخدام استراتيجيات تدريسية حديثة بسبب  .7

 .تقميدية عمى استراتيجيات وطرق تدريس
يعتمد أداء معمم التربية الموسيقية عمى استخدام الطريقة التقميدية داخل الفصول والتى تعتمد عمى الشرح ،  .1

ن استخدم إستراتيجيات تعميمية حديثة أو مبتكرة غير متوفرة وليست موظف ة توظيفًا سميمًا عمى سبيل وا 
 .تدريسالتنوع فى ال

 رابعًا : من خالل الدراسات والبحوث السابقة: 
 من خالل إطالع الباحثة عمى الدراسات السابقة فى الموضوعات المتعمقة بالبحث الحالى وجدت أن 

)أسامة  (، 8660(،)حسنيو غنيمي وسعاد أحمد، 8664،سعاد أحمددراسة كل من  )سامية موسي و 
(  قد أوصت بضرورة استخدام استرتيجية تدريسية جديدة لتدريس مادة التربية الموسيقية، بينما 8668خالف، 
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( عمى أىمية تنمية ميارات التربية الموسيقية 0656، ، )أميرة فرج)8665أمجد زكريا، دراسة كل من )أوصت 
تج اىاتيم خاصة  فى المرحمة االعدادية سواء لدى الطالب حيث تعمل عمى بناء شخصيتيم، وتعديل سموكيم وا 

 من الناحية الشخصية أو الوجدانية أو الجسدية أو العقمية.
وتستخمص الباحثة مما سبق أن المتأمل لواقع تدريس التربية الموسيقية يالحظ أن تركيز المعممون 

استخدام االستراتيجيات ، وذلك إلقتصارىم عمى ة لمموسيقى فقطعمى حفظ المفاىيم الموسيقية األساسي
 ، وعدم تضمين الموقف التعميمي بالمادة أي ممارسة لتنمية ميارات مختمفةالتقميدية واألساليب التدريسية

، وىذا من شأنو قد يؤدي إلى فقد مقرر التربية الموسيقية واإلبداع، والعصف اذىنى وغيرىا ،كميارات التفكير
 دورىا اإليجابي في حياة المتعممين .

، وتضمن محتواىا ميارات مختمفة أظيرت مناىج التربية الموسيقيةفي السنوات الماضية تغيرت و  
الكثير من الصعوبات في تدريسيا لطالب المرحمة االعدادية. في حين أن االستراتيجيات واألساليب التقميدية 

لى قصور في ميارات ، مما أدى إلموسيقية بالصف ال تتناسب مع ذلكالتي يتبعيا بعض معممي التربية ا
 .تربية الموسيقية غير ىامة لدييمالتربية الموسيقية لمطالب مما انعكس عمى أن تكون مادة ال

  مشكمة البحث:
قامت بيا، والدراسة  ، والمقابالت التىسبق من المالحظة الشخصية لمباحثةوبناًء عمى ما 

تحديد مشكمة  البحث الحالى فى " وجود قصور ، واإلطالع عمى الدراسات والبحوث السابقة يمكن االستطالعية
فى بعض ميارات التربية الموسيقية لدى طالبات الصف األول االعدادى،  لغياب إستخدام استراتيجيات تدريسية 
حديثة مناسبة لتنمية ىذه الميارات وتوظيفيا في تدريس مقرر التربية الموسيقية " األمر الذى دعا الباحثة إلى 

عى لدى طالب الصف األول ائم عمى استراتيجية تنويع التدريس لتنمية ميارات الفيم االستمابناء برنامج ق
 .االعدادى

 لذا ويحاول البحث الحالى اإلجابة عمى التساؤل الرئيس التالى:
لدى طالبات الصف  كيف يمكن لبرنامج قائم عمى تنويع التدريس لتنمية ميارات التربية الموسيقية

 ؟االول االعدادى
 : لبحث عن األسئمة الفرعية التاليةولإلجابة عن ىذا السؤال يجيب ا

 ما ميارات الفيم االستماعى المناسبة لطالب  المرحمة االعداديو الواجب تنميتيا لدييم؟ .0
 ؟يقيو لدى طالب المرحمة االعداديةما استراتيجيات تنوع التدريس المناسبو في تدريس المقرر التربية الموس .8

 برنامج المقترح لتنمية ميارات الفيم االستماعى لدى طالب المرحمة االعدادية ؟ ما التصور لم .7
 ما فاعمية البرنامج المقترح في تنمية ميارات الفيم االستماعى لدى طالب المرحمة االعدادية ؟ .1
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 : روض البحثف
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية التي درست بالبرنامج  -0

 .تنويع التددريس قبل تطبيقو وبعدهالقائم عمى 
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية التي درست بالبرنامج  -8

 متوسطات درجات طالبات المجموعة الضابطة التي درست بالطريقة التقميدية.القائم عمى تنويع التدريس و 
 بحث:منيج ال 

المنيج التجريبي وفى ىذا البحث تم استخدام أسموب  اعتمدت الباحثة في البحث الحالي عمى
مجتمع إشتمل  ، ويعد من أكثر التصميمات شيوعًا.أحداىما ضابطة، واألخرى تجريبيةالمجموعتين متكافئتين 

البحث عمى جميع طالبات الصف األول االعدادى فى المدارس الحكومية االعدادية لمبنات بمحافظة بورسعيد 
أماعينة البحث تم اختيارىا بطريقة )العينة العشوائية ، 8605/8606لمفصل الدراسى الثانى من العام الدراسى 

( طالبة من طالبات الصف األول 36كونت من )وت، نسب عند المجتمعات الكبيرة جداً ألنيا األ العنقودية ( 
الثانوي بمدرسة التحرير االعدادية بنات بمحافظة بورسعيد مقسمين إلى مجموعتين ضابطة وتجريبية بمعدل 

 ( طالبة  لكل مجموعة. 76)
 :أدوات البحث

 وتشمل عمى ما يمى: المواد التعميمية : -أ
 . لدى طالبات الصف األول االعدادىقائمة بميارات التربية الموسيقية الالزم تنميتيا  -
لدى طالبات البرنامج  القائم عمى استراتيجية  تنويع التدريس في تنمية الميارات الفيم االستماعى    -

 .الصف األول االعدادى 
بية الموسيقية وفق خطوات استراتيجية دليل البرنامج لمعمم التربية الموسيقية لتدريس محتوى مقرر التر  -

 تنويع التدريس لطالبات الصف األول االعدادى.
اختبار الميارات الموسيقية فى مقرر التربية الموسيقية ) الفصل أدوات بحثية لجمع البيانات: وتشمل -ب

 . )من إعداد الباحثة ( .سي الثاني( لمصف األول االعدادى الدرا
 :حث الحالي وفق اإلجراءات التاليةسار الب :البحث إجراءات

 أواًل : عرض اإلطار النظري والدراسات السابقة في المجاالت التالية: 
إستراتيجيات تنويع التدريس، والميارات الموسيقية ، وخصائص العمرية لطالبات المرحمة االعدادية ، وذلك 

 ة  تنويع التدريس في تنمية الميارات الفيم لمتعرف عمى كيفية إعداد البرنامج المقترح القائم عمى استراتيجي
 .لدى طالبات الصف األول االعدادى االستماعى
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 ثانيًا : إعداد إختبارًا تحصيمي لقياس ميارات التربية الموسيقية لمطالبات عينة البحث .
 ثالثًا : القيام باإلجراءات التطبيقية اآلتية :

 وعينتو .تحديد التصميم التجريبي المالئم لمبحث  -
 تطبيق اختبار ميارات التربية الموسيقية تطبيقًا قبميًا . -
البرنامج وفق خطوات استراتيجية تنويع التدريس في تنمية بعض الميارات الموسيقية لدى طالبات تدريس  -

 .الصف األول االعدادى  
 تطبيق اختبار ميارات التربية الموسيقية تطبيقًا بعديًا . -

 .ختبار والتوصل لمنتائج وتفسيرىارابعًا : تصحيح اال
 :مصطمحات البحث

 فيما يمى بعض المصطمحات التي سيتم استخداميا في ىذا البحث : 
 .تنويع التدريس: -0

عرفو روبرت مارازنو وأخرون بأنو "احتياجات المتعممين المختمفو ومعموماتيم السابقو واستعداتيم لمتعمم 
تعمميم المفضمو ثم االستجابو لكل ذلك في عمميةالتدريس اذن تنويع ومستواىم المغوى وميوليم وأنماط 

)روبرت مارازنو  التدريس ىو عممية تعميم وتعمم تالميذ بينيم اختالفات كثير في فصل دارسي واحد"
 (.81 ،8661واخرون ، 

فات ختاللال كما عرفو محمد جابر بأنو " ىو فمسفو تربويو تبنى عمي اساس المعمم وتطويع تدريسو تبعا
 (33، 8662، بين المتعممين " ) محمد جابر

بشكل  وتعرفو كوثر كوجك بأنو " اختالف وتنويع خمفيات المتعممين المعموماتيو يتعممونو من خالليا
أفضل كذلك تعرف ميوليم واىتمامتيم وانماط خالل تقديم محتوى المنيج بطرق متنوعو ")كوثر كوجك 

،8665، 82.) 
فاعميات  تقديم محتوى منيج التربية الموسيقية بطريقة تتناسب معرائيا بأنو "وتعرفو الباحثو إج

من خالل خطوات  واحتياجات كل تمميذه داخل الصف ال واحد من دون عزليم في صفوف متنوعة
 ".البرنامج المقترح

 Skill of Audio Listening comprehensionميارة الفيم االستماعى  -8
  الميارةSkill. 

 ويقصد بالميارة " عدة معان مرتبطة ،منيا: خصائص النشاط المعقد الذي يتطمب فترة من التدريب 
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المقصود، والممارسة المنظمة ، بحيث يؤدى بطريقة مالئمة، وعادة ما يكون ليذا النشاط وظيفة مفيدة. ومن 
المعنى أو ذاك ،فإن الميارة  معاني الميارة أيضا الكفاءة والجودة في األداء. وسواء استخدم المصطمح بيذا

إحراز تدل عمى السموك المتعمم أو المكتسب الذي يتوافر لو شرطان جوىريان، أوليما: أن يكون موجيا نحو 
: أن يكون منظما بحيث يؤدي إلى إحراز اليدف في أقصر وقت ممكن. وىذا ىدف أو غرض معين، وثانييما

 (0661، وفؤاد أبو حطب ،) أمال صادقموك الماىر. السموك المتعمم يجب أن يتوافر فيو خصائص الس
: القدرة عمي العمل بدقة واتقان وكفاءة االداء وسرعة ( عمي انيا8607وبعرفيا ) ياسين المقطري ،

 تأدية العمل والتكيف مع المتغيرات والتعقيدات.
اكتسابو أو تكوينو لدى و ( تعريفا لمميارة بأنيا " شيء يمكن تعممو أ8666ويستخمص عميوة رحاب محمد )

، عن طريق المحاكاة والتدريب، وأن ما يتعممو يختمف باختالف نوع المادة وطبيعتيا وخصائصيا المتعمم
 واليدف من تعمميا".

( تعريفا لمميارة بأنيا " شيء يمكن تعممو أو اكتسابو أو تكوينو  807م ، ص8666عبد الشافى رحاب ) 
والتدريب، وأن ما يتعممو يختمف باختالف نوع المادة وطبيعتيا وخصائصيا  لدى المتعمم ، عن طريق المحاكاة

 واليدف من تعمميا".
ىى اكساب التالميذ مجموعو من الميارات الخاصة بالفيم االستماعى "  ا بالباحثة إجرائيًا بأنياوتعرفي

 او رفع مستوى ادائين في ىذه المياره في حالو تواجدىا بصورة ضعيفو.
  االستماعListening: 

ويعرف بأنو " ىو تعمد تمقي أي مادة صوتية بقصد  فيميا ، والتمكن من تحميميا واستيعابيا ، 
بداء الرأي فييا إذا ُطمب من المستمع ذلك" عممية إنسانية مقصودة  وأنو ىو " واكتساب القدرة عمى نقدىا ، وا 

 .(8662 ثم البناء الذىني )أكرم عادل البشير،، ، والفيم، والتحميل، والتفسير، واالشتقاق: االكتسابتيدف إلى
االستماع ىو فيم الكالم، او االنتباه الى شيء مسموع مثل االستماع الى  متحدث، اماالسمع فيو حاسة وآلتو 
االذن، ان االستماع شرط اساسي لمنمو المغوي بصفة عامة، فاالنسان يولد صامتا اال من بكاء ، ثم يميو بعد 

غاة فكممات بسيطة.ويسمع الطفل قبل النطق كالما كثيرا، فيحاول ان يتعمم فيصيب مرة مدة ضحك ثم  منا
 (.084، ص8666)مدكور:  اخرى، الى ان يتقن التفمظويتعثر 

 وتعرفو الباحثة اجرائيا : بأنو تمرين التالميذ عمي االنتباه الجيد وحسن االصغاء واالحاطو بمعنى ما يسمع.
 الفيم االستماعى: 
و النطق عالوه عمي أ(  بانو القدرة عمي تحديد وفيم مايقولو االخرون، Yagang ,1993عرفو ياجانج )    

 معرفو قواعد المغو واستيعاب المعنى العام لمموضوع المسموع ونقده وتحميمو كما انو  يعنى تمكن 
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 المستمع وقدرتو عمي القيام بيذه االشياء في نفس الوقت .
( بأنو ىو"االستماع الذي يعمل عمى تقييم نفسو بنفسو" وأنو "القدرة 8664ويعرفو زكريا ابو الضبعات )   

عمى التفكير بما يسمع بو اآلخرون بطريقة تيدف إلى تحديد نقاط القوة وجوانب الضعف ووضعو في قالب 
 جديد" .

لمستمع في متابعو المتكمم، وفيم معنى ( بأنو عممية عقميو تتطمب جيدا يبذلو ا8664ويري  )جاب اهلل،  
 مابقولو واختزان افكاره واسترجاعيا اذا لزم االمر واجراء عمميو ربط االفكار المتعدده بالماده المسموعة .

وتعرفو بالباحثة إجرائيٌا بأنو ىو " القدرة عمي تحديد وفيم االستماع لالعمال الموسيقية وكيفيو وتميزه وتحميمو 
 . والحكم عمية "

 : Skill of Audio Listening comprehensionميارة الفيم االستماعى  -7
: االداء المتقن القائم عمي الفيم المقتصر في الوقت والجيد تعنى الفيم االستماعى مصطمحاً  ةميار 

وجمل تماعا . )الدايو ىى االداء المغوى المتقن محادثة كان او قراءه او كتابو او اس :معا، فالمياره لغوياً 
(. ىى االداء السيل الدقيق القائم عمي الفيم لما يتعممو االنسان حركيا او عقميا ، مع توفير 02، ص 8661

 . (802،ص 8665الوقت والجيد والتكاليف .)عفانة والموح ،
يم لما وتعرفو بالباحثة إجرائيٌا بأنو ىو" االداء السيل الدقيق لمتذوق الموسيقي، القائم عمي الف

 .مع خالل البرنامج المقترح وعقمياً  حركياً و  صولفائياً و  غنائياً النسان موسيقيا و يتعممو ا
 -أواًل : اإلطار النظري والدراسات والبحوث السابقة :

 اإلطار النظري : 
 :إستراتيجيات التدريس: تنويع التدريس 

األىداف المرجوة عمي ىي فن استخدام اإلمكانات والوسائل المتاحة بطريقة مثمي لتحقيق  اإلستراتيجية
أفضل وجو ممكن بمعني أنيا طرق معينة لمعالجة مشكمة أو مباشرة ميمة أوأساليب عممية لتحقيق ىدف 

 .(12 ،8665)ماىر إسماعيل يوسف،  معين
اإلستراتيجية خطة محكمة البناء ومرنة التطبيق يتم من خالليا استخدام كافة اإلمكانات والوسائل المتاحة 

 .(8606ين ،ْلتحقيق األىداف المرجوة )عبد الحميد حسن شابطريقة مثمي 
 عبارة عن إجرارءات التدريس التي يخططيا القائم بالتدريس مسبقًا ، بحيث تعينو عمي تنفيذالتدريس عمي 
)  ضوء اإلمكانات المتاحة لتحقيق األىداف التدريسية لمنظومة التدريس التي يبنييا، وبأقصى فاعمية ممكنو

 .(8606ين ، ْالحميد حسن شاعبد 
 تعريف مصطمح تنويع التدريس
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اختمفت وجيات نظر وآراء التربويين حول المقصود بتنويع التدريس ومنيم من شكك في جدوى ىذا 
أجمع كثير منيم؛ وبخاصة المعممون،عمى أن تنويع التدريس في  االتجاه، وأنيا نظرية يصعب تطبيقيا. بينما

 مشكالت التعميم؛ حيث إنيا نظرية تؤكد عمى أن المتعمم ىو المحور وىو اليدف الفصل ىو الحل لكثير من
 .(8663:70)عمى راشد ، 

 ونستعرض فيما يمي بعض التعريفات المختمفة لتنويع التدريس:
تنويع تدريس يعني ابتكار طرق متعددة توفر لمتالميذ عمى اختالف قدراتيم وميوليم واىتماماتيم 

مية، فرصًا متكافئة لفيم واستيعاب المفاىيم واستخداميا في مواقف الحياة اليومية. كما واحتياجاتيم التعمي
تسمح لمتالميذ بتحمل مسئولية تعمميم من خالل تعميم وتعمم األقران والتعمم التعاوني )عمي عبد العظيم سالم 

،8662:874). 
يقدم محتوى المنيج بصورة متنوعة،  إن أفضل طريقة لتمبية احتياجات المتعممين عمى اختالفاتيا، ىي أن

فالتنويع ىو القاطرة التي يصل من خالليا المتعممون إلى المعمومات والميارات والمفاىيم المطموب تعمميا؛ 
حيث إن تنويع التدريس يتطمب مشاركة إيجابية من قبل التالميذ في عمميات التخطيط، واتخاذ القرارات 

 .(8663:70وعمميات التقييم )عمى راشد ،
 :األسس والمبادئ التي تقوم عمييا نظرية تنويع التدريس- 

 .األسس القانونية :0
أوىميا ما تنص عميو وثائق حقوق اإلنسان من حق كل طفل في الحصول عمي تعميم عالي الجودة 

ذكور، إناثًا( أو المستوى ) وبما يتماشى مع قدراتو وخصائصو، دون التمييز بين االطفال حسب النوع
عمااًل ليذا المبدأ أخذ التعميم  االقتصادي واالجتماعي، والقدرات الذىنية والبدنية، أو غيرىا من االختالفات. وا 
في بعض الدول العربية بمبدأ ان توفر الدولة كل اإلمكانات التي تساعد التالميذ، وتمكنيم من تحقيق التميز 

 .(8665،15ماىر إسماعيل يوسف ،) لمجميع في التعميم دون تفرقة بينيم، فالتميز والجودة ىو ىدف
 تبني نظرية تنويع التدريس عمى عدد من األسس النفسية، ومن أىميا ما يمي:: األسس النفسية-8

 كل تمميذ قابل لمتعمم، وقادر عمى التعمم. -0
 التالميذ يتعممون بطرق مختمفة. -8
 الذكاء متنوع ومتعدد األنواع، ويوجد عند االفراد بدرجات متفاوتة. -7
 المخ البشري يسعى لمفيم والوصول إلى معنى المعمومات التي يستقبميا. -1
 يحدث التعمم بصورة أفضل في حاالت التحدي المناسب والمعقول. -2
 يسعى اإلنسان دائمًا لمنجاح والتميز. -3
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 تقبل االختالفات بين الفرد واآلخرين. -4
 :من أىم األسس التربوية لتنويع التدريس ما يمي :األسس التربوية-7

 المعمم ىو منسق وميسر لعممية التعمم وليس ديكتاتورا يعطي األوامر لتنفذ. -0
 المتعمم ىو أىم محاور العممية التعميمية، والتعمم ىو اليدف األساسي لمتدريس. -8
التركيز عمى االفكار والمفاىيم الكبيرة أىم من كثرة التفاصيل التي ال تضيف قيمة عممية لموضوع  -7

 التعمم.
إلى مساعدة المتعمم عمى الفيم وتكوين المعني، بمعنى تحويل المعمومات الى  التدريس ييدف -1

 معرفة،يستطيع المتعمم أن يستخدميا ويوظفيا في مواقف متعددة.
ال ييدف التدريس الفعال إلى ملء مخ التمميذ بمعمومات مفتتة وغير مترابطة وال ترتبط بحياة  -2

 تحان كدليل ومؤشر عمى التعمم.التالميذ،ثم استدعاء ىذه المعمومات في االم
التقييم الشامل والمستمر ىو وسيمة اكتشاف احتياجات التالميذ، وتعرف قدرات وميول كل منيم وأنماط  -3

 تعمميم وتحديد االختالفات بينيم لتوجيو التدريس لمواءمة ىذه االختالفات.
تكامل ويتعاممون مع بعضيم الفصل الدراسي يمثل مجتمعًا بين أفراده اختالفات، ولكنيم يعيشون في  -4

البعض تبعًا لمعمل المطموب ومدي تقارب أو تباعد قدراتيم وميوليم. وليذا يعتمد تنويع التدريس عمى 
مرونة مجموعات العمل، واتاحة الفرصة لمعمل في مجموعات مختمفة أحيانًا، أو في ثنائيات أو أفراد 

 أحيانا أخرى .
الفعالة واإليجابية لممتعمم، فعمى التالميذ تعرف قدراتيم وأنماط  من أىم أسس تنويع التدريس المشاركة -5

تعمميم، والمشاركة في وضع األىداف في ضوء ىذه الخصائص، واالجتياد في تحقيق تمك ألىداف، ثم 
 تقييم إنجازاتيم ومدى تحقيقيم االىداف المنشودة.

 اإلعدادية بالمرحمة الموسيقية التربية مناىج : 
 اإلعدادية لممرحمة المقررة المادة ىذه مناىج في وردت كما الموسيقية التربية أىداف تتمثل

 -: ىما فنية، وأخرى تربوية، وظيفة  :وظيفتين في -
 :التربوية الوظيفة

  في لمحياة نعده حتى واجتماعيا وعقميا وعاطفيا ونفسيا جسديا الطفل نمو بتكامل اإلىتمام الى تيدف
 فييا الجمالية بالناحية ،ويشعر الجيدة الموسيقى ويقدر فيتذوق صالح، كمواطن وبيئتو مجتمعو

 ومن تربويا اليادفة الموسيقية واأللعاب الحركية القصص طريق عن ىذا ىدفنا تحقيق نستطيع بيا، ويتاثر
 تحبب التي المصادر من مصدر الموسيقى تكون أن صف، لكل المناسبة واالناشيد الطفولة أغاني مضمون
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 التعاون روح بث الوقت، نفس في والديني والقومي اإلجتماعي الوعي تنمية إلييا، وتجذبو المدرسة في الطالب
 لمفرد، بالنسبة الجماعة وأىمية الجماعة في الفرد دور وبأىمية الجماعي، العمل بقيمة والشعور الطالب، بين

 الموسيقية األلعاب طريق عن الكبيرة الحيوية طاقاتيم ويصرف النفس عن لمتعبير لألطالب الفرص وتييئ
 عمى الطفل تعين مفضمة كيواية الموسيقى إستغالل المدرسية، واألغاني واألناشيد الحركية والقصص الحرة

 . مبدع أو عازف أو كمستمع في ممارستيا
 : الفنية الوظيفة

 السمعية الحاسة تربية النغم، و اإليقاع طريق عن والحركة اإلنتباه خاصة و الحسي كرااالد تنمية
 لدى السمعي كرااإلد لتربية المناسب الجو وخمق السميم، الموسيقي الذوق وتنمية الموسيقية العناصر كدرااإل

 المغة بعناصر تعريف ك،راواإلد الفيم المبنيعمى الموسيقي التذوق مستوى إلى بيم التدرج المرحمة ىذه طالب
 بمستوى اإلرتفاع عمى العمل. ممارستيا عمى والعمل اإلستماع وآداب مبسطة، بصورة وكتابةراءة ق الموسيقية

)إكرام مطر،أميمو  الواعي اإلستماع عمى القدرة فييم تنمي التي الصفات بإكسابيم الموسيقي الفني الوعي
 .(0657:868فيمى،سعاد حسين،

 :اإلعدادية المرحمة لتالميذ الموسيقية التربية أىمية
 المتكامل النمو تحقيق في تساىم الموسيقية التربية أن  (0641 ( الرحيم عبد المجيد عبد يري

 أعداد في أىدافيا وتحقق األخري رسيو ا الد المواد باقي في تساعده وكذلك لممتعمم،
 :جوانبو كافو في المتعمم

 -: اإلعدادية المرحمة لتالميذ الجسمية النواحي تنمية في الموسيقية التربية دور 1-
 وتنمية المختمفة، الصوتية تراالمثي بين والحكم التمييز عمى األذن تدريب من تحدثة فيما الدور ىذا ويتمثل
 من مجموعة المتعمم واكساب الجسمي، النشاط في التوافق من نواعا يحدث مما والعضمي الحركي التآزر
، الدين شاىين)شيماء جمال  الجسمية النواحي بتنمية المختصة األنشطة ىذه وتتحمى ، الحركية اراتالمي

8666:78). 
 .صولفائياً  فنياً  غناء أو أغنية او نشيدا كان سواء الغناء  - أ
 كاألذن لألستجابات المصدرة والعضالت ءاألعضا مختمف بين التوافق ويساعدعمى الحركي اإليقاع  - ب

 .رجل واأل واأليدي والحنجرة والعين
 في اختالفيا حيث من الصوتية األذن تدريب في ويسيم السمعي كرااإلد تنمية و الموسيقي التذوق - ج

 . الزمن أو التوافق أو النوعية أو الشدة أو الحدة
 اإلعدادية المرحمة لتالميذ العقمية النواحي تنمية في الموسيقية التربية دور: 



طالب انظف  ت يٓاراث انفٓى اإلطتًاػٗ نذٖفاػهٛت بزَايح قائى ػهٗ تُٕٚغ انتذرٚض فٙ تًُٛ

 ٖداألٔل اإلػذا
 ، أ / شاُْٛاس ػبذ انًهلسٚتٌٕ يُٗأ.و.د /  طانح، طايٛتأ.د /  غُذر، طارقإػذاد/ أ.د / 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 0202ُٚاٚز  – انثانث ػشزانؼذد  –يدهت انتزبٛت انُٕػٛت 

1- 502 - 
| P a g e 

 : في وتتمثل
 االختالف حيث من أو الضعف أو بالجودة موسيقي عمل عمى الحكم طريق عن الحسي كرااإلد تنمية -0

 الموسيقية والمادة . الفنية مكوناتو إلى معين موسيقي عمل تحميل أو الموسيقي البناء حيث من أو
 .متقدمة مرحمة في الموسيقي التذوق ىي ىذا في تسيم التي

 الحكم مثل العميا الموسيقية تراالميا من مجموعة تنمية في يتمثل كما : المالحظة عمى القدرة تنمية -8
 االنشطة ومن . االنتباه تركيز تنمية في ذلك ويساعد فيو معينة أخطاء حدوث أو العمل صحة عمى

، ىدى محمود محمد فريد)  .متقدمة مرحمة في الموسيقي التذوق ىي ىذا في تسيم التي الموسيقية
8662 ،80) 

 اإلعدادية المرحمة لتالميذ والنفعالية يةزاجالم النواحي تنمية في الموسيقية التربية دور  
 نوع يتوفر لم واذا. اإلنسان سموك في ىاما وراد عامو الميول ىذه تمعب إذ المتعممين عند فنيو ميول تكوين 

 في لتحكم ماليا الجانب ىذا تفتقد سوف المواطن شخصية فإن لمتالميذ الجادة الموسيقية التربية من
 بالبيجة واإلحساس كالسرور مقبولة انفعاالت واستثاره االستماع طريق عن السارة غير المختمفة االنفعاالت
 نفعي لنشاط كأرضية الموسيقى تستخدم عندما يحدث كما والقمق التوتر حدة تخفيف .الوجدانية والمشاركة

قباليم التالميذ دافعيو زيادة في جدواىا وثبت الخارج في أجريا التي التجارب في حدث كما معين.  العمل عمى وا 
 (8666:78) شيماء جمال الدين شاىين ، . المدرسي

 اإلعدادية المرحمة لتالميذ الجتماعية النواحي تنمية في الموسيقية التربية دور : 
 : يمي ما في يتمثل اإلجتماعي الجانب تنمية في الموسيقية التربية دور ) خميس ىيمراإب شريف ( ويحدد
 )الموسيقي النشاط( وىي مشتركة أىداف تجمعيا المدرسة في اجتماعيو جماعات تكوين إلى الموسيقى تؤدي
 تؤدي قد ونافعة مفيدة راتبميا المتعمم تزويد إلى الموسيقى تدريس يؤدي، واألداء االستماع(  مشتركو وميول

 يستغني أن يمكن ال التي المينية المجاالت أجد فقدان إلى يؤدي واىماليا بعد فيما الموسيقىراف احت إلى بو
 الثقافي راثالت نقل في ىامو بوظيفة الموسيقى نقوم المجال ىذا عن المتميزة المواىب يبعد أو المجتمع عنيا

 حماس كاستثارة . والوطنية القومية في ىاما دورا الموسيقى تمعب الناشئة األجيال إلى لممجتمع والجمالي
 . المختمفة القومية المناسبات في الغنائي أو الموسيقي التأليف عن طريق الدارسين

 
 اإلعدادية المرحمة في الموسيقية التربية مناىج أىداف : 

 .الموسيقي مجال في الشعبي ث ار والت الفني النتاج عمى التعرف طريق عن لمبيئة األنتماء تعميق -
 . الطالب نفوس فى والبيجة ةراحوال الطمئنينة واشاعة السكينة بث -
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 حولو فيما اإلليي واإلبداع الجمال مظاىر الطالب يستشعر بحيث الجمالي الحث و الفني الذوق تنمية -
 . بو ويستمتع

 مجال فى تؤدي التي الجماعية االعمال فى المشاركة طريق عن الجماعة الى باإلنتماء االحساس تأكيد -
 . بالخجل الشعور عمى التغمب مع والغناء العزف

 . وتنميتيا الموسيقية والمواىب اإلستعدادات ذوى عن الكشف -
 . الطالب لدى والنفسي الفكري التوازن تحقيق -
 : التذوق الموسيقي والستماع في مرحمة التعميم اإلعدادي- 

أن التذوق الموسيقي واالستماع أىمية ضرورية في مرحمة  (0664تري )عائشو صبري وامال صادق، 
 التعميم العام لنا ليا من جوانب يجب تنميتيا وىى :

 عمى تنمية القدرة عمى االستمتاع بالموسيقى باعتبارىا لغة عالمية مساعدة التالميذ -0
 تنمية التمييز واالدراك والذوق الموسيقي. -8
 تفيم مكونات الموسيقى ) لحن ، ايقاع ، ىرموني(. -7
 التمييز بين االالت الموسيقية التي تؤدي العمل الموسيقي والتعرف عمى طابع كل الة موسيقية. -1
 حية المزاجية والطابع العام التي تستثيره القطعة الموسيقية.االحساس بنوعية النا  -2
 توسيع افق التمميذ بالمؤلفات الموسيقية المختمفة لمحضارات المختمفة. -3

 -وفيما يمي كال من ىذه العناصر عمى حدة : 
 التمييز بين السرعة والبطء : -اوال

آالت الباند..استعمال عممين أحداىما متابعة الموسيقية أثناء العزف إما بالتصفيق أو المشي أو 
أخضر واألخر أحمر يرفع الطفل العمم األخضر عند سماع الموسيقى السريعة واألحمر عند سماع الموسيقى 

تصفق الثانية عند ىما عند سماع الموسيقى السريعة و البطيئة .يقسم التالميذ إلى مجموعتين تصفق إحدا
 .(0654امال صادق ،عائشو صبري و سماع الموسيقى البطيئة )

 :(0664)عائشو صبري وامال صادق،  واليابطة  التمييز بين األصوات الصاعدة -ثانيا
صعودا أو  عزف بعد ذلك عمى األصابع البيضاءيعزف المدرس نغمو دو الوسطى عمى آلو البيانو. ثم ي .0

 كتافين ثم ىبوطا أو كتافين .
الصاعدة  ألصواتاألرض و الوقوف تدريجيا مع اأداء ما سبق مع حركات الجسم مثل الجموس عمى  .8

 اليابطة.  يا والجموس مع األصوات الموسيقيةورفع اليدين إلى أعمى . ثم اليبوط باأليدي تدريج
 التمييز بين الحدة والغمط : -ثالثا
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 يعزف المدرس صوتين مختمفين في الحدة أو متماثمين. .0
 محاكاة النغمة الصوتية بصورتو ىو. .8
الصوت  الصوت الجاد وخفضيا لمداللة عمى ا بإشارات اليد مثل رفعيا عاليا لمداللة عمىعني التعبير .7

 الغميظ . ويجعميا في محاذاة الصدر داللو عمى تماثل الصوتين.
 التمييز بين األداء المتقطع واألداء المتصل : -رابعا

 متقطعة ويمكن تشبيو وتقصد بو تمييز األجزاء الموسيقية التي تؤدى متصمة واألجزاء التي تعزف
 ذلك لتالميذ بالمشي فوق الحشائش الخضراء الجميمة والمشي فوق اإلسفمت الساخن.

 -:(0664)رجاء عزت،   التمييز بين الشدة والمين -خامسا
ويصحو ويقوم  ينام عندما يسمع الموسيقى المينةيطمب المدرس من التالميذ ان ينحني الى االمام و  .0

 القوية.كمما سمع الموسيقى 
 Fالشديدة  خر معو طبمو، وعند سماع الموسيقىيقسم المجموعو الى قسمين قسم معو كاستانيت واال .8

يصفق القسم الذي  Pيصفق عمى الوحدة الزمنية القسم الذي معو طبمو وعند سماع الموسيقى المينة 
 معو كاستانيتو وىكذا. 

ضعف الى  مى تمييز التدرج الصوتي لمنغم منعالتدرج بين الشدة والمين ونقصد بذلك مساعدة التالميذ  .7
 شدة او من شدة الى ضعف.

 : الستماع التذوق الموسيقي وعالقتو بفروع التربية الموسيقية األخرى- 
الكثير من  اك السمعي والتذوق الموسيقي محوريستطيع معمم التربية الموسيقية ان يجعل من االدر 

 الخبرات الموسيقية التي يكتسبيا. 
 ء :الغنا .0

يستطيع المعمم ان ال يجعل غناء النشيد او االغنية غناء صحيحا فحسب بل ينفع التالميذ باسموب 
مشوق الى استثار مداركيم في استنتاج مواضع االلحان المكررة واالحساس بالعبارات واماكن المين والشدة 

ساسا فاالناشيد واالغاني المدرسية تعتبر اونيايات المحن، وذلك بان يؤدييا التالميذ فعال اثناء غنائو لمنشيد، 
 .لكثير من الخبرات في التذوق

 
 :ميارات الفيم الستماعى لمموسيقى .8

 أوال : ميارات الفيم الستماعى المباشر:
 تحديد أفكار مباشره وردت في النص المسموع. .0
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 تعريف مفاىيم ومعان مقصوده وردت في النص المسموع. .8
 ردة في النص المسموع.تحديد الشخصيات واالماكن الوا .7
 تحديد اكثر من معنى لمكممو الواردة في النص المسموع. .1

 ثانيا : ميارات الفيم الستنتاجى :
 استنتاج االفكار الجزئيو في النص المسموع. .0
 تفسير االحداث الواردة في النص المسموع. .8
 استخالص القيم والدروس المستفادة من النص المسموع. .7
 العامو.التعبير عن الفكره  .1
 يمخص الكالم المسموع. .2

 ثالثا : ميارات الفيم الستماعى الناقد:
 تحديد االفكار التى ال صمو ليا بالنص المسموع. .0
 التميز بين االفكار الصحيحة والخاطئو في النص المسموع. .8
 .يميز بين الحقيقو والرائ .7

 رابعا: ميارات الفيم الستماعى التذوقي:
 دة المسموعو.يستنتج القيم السائده في الما - أ
 يفيم داللو بعض االلفاظ في المادة المسموعو. - ب
 تحديد المشاعر واالنفعاالت التى اشتمل عمييا النص المسموع . - ت
 تحديد بعض جوانب االعجاب في النص المسموع. - ث
 الدراسات والبحوث السابقة :  -ثانيًا 

تسمسميا الزمني في محورين عمى النحو تسيياًل لإلفادة من ىذه الدراسات، قامت الباحثة بعرضيا عمى وفق 
 اآلتي:

 دراسات تناولت استراتيجيات التدريس في التربية الموسيقية : -المحور األول 
، دراسة لمتعرف عمى فاعمية إستخدام تنوع التدريس في تنمية ميارات الحياة كما أجرت إيمان لطفي

 .ات الجامعةالحياة لدى طالب وطالباألسرية الصحية والتعامل مع ضغوط 
وافرىا لدى طالب وطالبات التي ينبغي ت وىدفت الدراسة الى تحديد قائمة بميارت الحياة االسرية 
األسرية والتخمص من  ، وبناء برنامج تدريبي وفق استراتيجية التدريس المتمايز لتنمية ميارات الحياةالجامعة

الب وطالبة من ( ط71ت عينة الدراسة من )، تكونشف عن فعاليتة في تنمية الميارات، والكضغوط الحياة
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 . وأظيرت نتائج الدراسة فعالية البرنامج القائم عمى تنويع التدريس.جامعة قناة السويس
دراسة لمتعرف عمى اثر استخدام إستراتيجية تنويع التدريس عمى التحصيل الدارسي  :أجرى معيض الحميسي

 .سادس االبتدائيفي مقرر المغة االنجميزية لدى تالميذ الصف ال
وىدفت الدراسة إلى معرفة اثر استخدام استراتيجية تنويع التدريس عمى التحصيل الدراسي في مقرر 

المستويات الثالثة األولى من تصنيف بموم  ، وذلك عنددى تالميذ الصف السادس االبتدائيالمغة االنجميزية ل
الطرق التقميدية المتبعة في التعميم. ومن اجل تحقيق التطبيق( مقارنة ب –الفيم  –)التذكر  لألىداف السموكية

( 17ىذا اليدف استخدم الباحث منيج ًاشبو تجريبي، حيث طبقت ىذه الدراسة عمى عينو بمغ حجميا  )
 طالًبا من طالب الصف السادس االبتدائي، وأظيرت الدراسة النتائج األتية:
السادس االبتدائي في تعمم المغة  وجود فروق ذات داللة إحصائية في تحصيل تالميذ الصف

المجموعة التي درست باستخدام خدام إستراتيجية تنويع التدريس و االنجميزية بين المجموعة التي درست باست
وجود فروق ذات داللة ، التجريبية والفيم والتطبيق لصالح المجموعة الطريقة التقميدية عند مستويات التذكر
السادس االبتدائي في تعمم المغة االنجميزية بين المجموعة التي درست  إحصائية في تحصيل تالميذ الصف

التي درست باستخدام الطريقة التقميدية في االختبار الكمي  اتيجية تنويع التدريس والمجموعةباستخدام إستر 
 البعدي ، لصالح المجموعة التجريبية.

لتدريس في تنمية بعض الميارات دراسة لمتعرف عمى استراتيجيات تنويع ا :أجرى صبحية الشافعي
 الحياتية والدافعية لالنجاز في مادة العموم لدى طالب المرحمة اإلعدادية. 

وىدفت الدراسة إلى قياس فاعمية استراتيجيتين من استراتيجيات تنويع التدريس األنشطة المتدرجة 
عموم لدى طالب المرحمة ة الوالمجموعات المرنة في تنمية الميارات الحياتية ودافعية اإلنجاز في ماد

نتائج الدراسة إلى فاعمية استراتيجيتي تنويع التدريس موضوع الدراسة في تنمية الميارات  ت. اشار اإلعدادية
الحياتية ودافعية اإلنجاز لدى الطالب ووجود عالقة إرتباطية موجبة دالة إحصائيًا بين نمو دافعية الطالب 

عالية استراتيجية المجموعات لالنجاز في مادة العموم ونمو الميارات الحياتية لدييم ، كما أظيرت النتائج ف
عدا ميارة  -المرنة عن فعالية استراتيجية األنشطة المتدرجة في تنمية الميارات الحياتية لدى الطالب 

 باإلضافة إلى تقارب فعالية االستراتيجيتين في تنمية الدافعية لالنجاز. – التفاوض
 دراسات تناولت ميارات الفيم اإلستماعي : -المحور الثانى

ستيدفت دراسة )أحالم فتحي(،  بيان فاعمية برنامج قائم عمى المدخل التفاوضي في تنمية ميارات وا
الفيم االستماعي لدى تالميذ الصف األول اإلعدادي، وكان مبعث االىتمام بيذا الموضوع نتيجة الدراسة 

التفاوضي في تنمية  االستطالعية التي قامت بيا الباحثة. وقد أظيرت نتائج ىذا البحث فاعمية المدخل
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 ميارات الفيم االستماعي لدى تالميذ الصف األول اإلعدادي ككل وفي كل مستوى عمى حدة .
كما أجري  ضياء الدين محمد ضرار دراستو حيث تحددت مشكمة الدراسة في التحقق من أثر استخدام 

لسادس االبتدائي.والدراسة ىذه استراتيجية التمخيص عمى تنمية ميارات الفيم االستماعي لدى تالميذ الصف ا
المشكمة واإلجابة عن ىذه األسئمة اتبعت الدراسة الخطوات التالية: تحديد قائمة بميارات الفيم االستماعي 
المناسبة لدى تالميذ الصف السادس االبتدائي المرتبطة باستررتيجية التمخيص ميارات الفيم االستماعي لدى 

استخدام استراتيجية التمخيص.قياس أثر االستراتيجية في تنمية ميارات تالميذ الصف السادس االبتدائي ب
الفيم االستماعي من خالل اختبار الفيم االستماعي. تحميل البيانات إحصائيا.وقد أظيرت نتائج الدراسة 

 فعالية استراتيجية التمخيص في ميارات الفيم االستماعى لدى تالميذ الصف السادس االبتدائي .
(  فقد استيدفت التعرف عمى فاعمية إستراتيجية حكي القصص )مختار عبد الخالق عطيو أما دراسة

الرقمية التشاركية في تنمية بعض ميارات الفيم االستماعي والدافعية لتعمم المغة العربية لدى متعممييا غير 
مغة العربية غير طالبًا بالمستوى الثاني من متعممي ال (00يا، وقد تكونت عينة البحث من )الناطقين ب

الناطقين بيا بمعيد المغوية العربية بجامعة الممك سعود، وتم تقسيميا إلى مجموعتين: تجريبية 
حث طالبًا، وقد أعدت الباحثة بعض المواد التعميمية وأدوات الب (70() طالبًا، وضابطة وعددىا70وعددىا)

الب المستوى الثاني، وأعد الباحث بالتشارك مع الفيم االستماعي المناسبة لط التي تمثمت في : قائمة ميارات
أفرادعينة البحث مجموعة من القصص الرقمية، واختبارا لقياس ميارات الفيم االستماعي، ومقياس الدافعية 

أسفرت  بالطرق اإلحصائية المالئمة، وقد لتعمم المغة العربية، وقد تأكد الباحث من صدق وثبات ىذه األدوات
الفيم االستماعي  عمية إستراتيجية حكي القصص الرقمية والتشاركية في تنمية مياراتنتائج البحث عن فا

والدافعية لتعمم المغة العربية لدى المتعممين أفراد عينة البحث، وقد قدم البحث مجموعة من التوصيات 
ميارات الرقمية التشاركية في تنمية ال والمقترحات من أىميا : ضرورة توظيف إستراتيجية حكي القصص

لمتعممي المغة العربية غير الناطقين بيا لمتغمب عمى صعوبات  (الكتابة –القراءة  –التحدث ) المغوية األخرى
 .يم لدييم وتنمية دافعيتيم لمتعممالف

إلى تحديد ميارات الفيم االستماعي التي تناسب طالب الصف  (مروة حسين)واستيدف دراسة  
األول اإلعدادي، وقياس أثر استراتيجية التحميل المغوي في تنمية تمك الميارات، وتكونت عينة البحث من 

المجموعة ضابطة، وذلك فصمين من فصول الصف األول اإلعدادي أحدىما يمثل المجموعة تجريبية واآلخر 
عدادية بمدينة شبين القناطر بمحافظة القميوبية، واعتمد البحث عمى المنيج الوصفي في اإل عمي الدبيس

إعداد اإلطار النظري واألدوات البحثية، والمنيج شبو التجريبي لتعرف أثر استراتيجية التحميل المغوي في 
البحثية من إعداد تنمية ميارات الفيم االستماعي لدى عينة البحث. واستخدام البحث مجموعة من األدوات 



طالب انظف  ت يٓاراث انفٓى اإلطتًاػٗ نذٖفاػهٛت بزَايح قائى ػهٗ تُٕٚغ انتذرٚض فٙ تًُٛ

 ٖداألٔل اإلػذا
 ، أ / شاُْٛاس ػبذ انًهلسٚتٌٕ يُٗأ.و.د /  طانح، طايٛتأ.د /  غُذر، طارقإػذاد/ أ.د / 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 0202ُٚاٚز  – انثانث ػشزانؼذد  –يدهت انتزبٛت انُٕػٛت 

1- 508 - 
| P a g e 

الباحثة؛ وتمثمت في: استبانة لتحديد ميارات الفيم االستماعي المناسبة لمعينة، واختبار الفيم 
االستماعي،وقامت الباحثة بمعالجة الوحدتين الثالثة والرابعة في كتاب المغة العربية لمصف األول اإلعدادي 

عالجة في دليل لممعمم يسترشد بو في تقديمو لطالب باستراتيجية التحميل المغوي المختارة، ووضعت ىذه الم
المجموعة التجريبية، ومن أىم النتائج التي توصل إلييا البحث: تحديد ميارات الفيم االستماعي المناسبة 

 لتالميذ الصف األول اإلعدادي؛ وبيانيا كالتالي: 
تعرف التنوين -صيرة والطويمةالتمييز بين الحركات الق-الميارات الصوتية وىي: التمييز بين األصوات

التمييز بين أنواع -التمييز بين أنواع الجموع-وتمييزه صوتيا: وىي: التمييز بين الكممات المذكرة والمؤنثة
التمييز بين الضمائر -األفعال المعتمة، ثم الميارات النحوية وىي: تمييز أركان الجممة الفعمية واالسمية

لممجيول. ثم الميارات الداللية وىي: تمييز  لمبني لممعموم والمبنيالتمييز بين ا-المنفصمة والمتصمة
تحديد أنواع بعض -المفاضمة بين األساليب في ضوء أدائيا لممعني-اإليحاءات المفظية لبعض الكممات

األفكار تحديد -األساليب الواردة في النص. ثم ميارات فيم المعني العام وىي: تحديد األفكار الرئيسية
متوسطي درجات  الكممات.ومن نتائج البحث وجود فروق دالة إحصائيا بين تحديد معاني بعض-الفرعية

التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي الختبار الفيم االستماعي في االختبار ككل وفي  تالميذ المجموعتين
جريبية، وقد أوصى البحث كل من الميارات الصوتية والصرفية والنحوية والداللية والعامة لصالح المجموعة الت

بضرورة االىتمام بتعميم ميارات االستماع، وتضمينيا خطط مقرارت المغة العربية لجميع المراحل الدراسية، 
 وتدريب معممي المغة العربية عمى كيفية ميارات الفيم االستماعي .

 : التعقيب عمى الدراسات و البحوث السابقة وأوجو اإلستفادة منيا- 
عراض الباحثة لإلطار النظري والدراسات السابقة قد إستفاد البحث الحالي من الدراسات والبحوث من خالل است

 السابقة ما يمي :
م تدعيم البحث الحالي فى مجال الخمفية النظرية فى استراتيجيات تنويع التدريس ودورىا ،والفي

لمقترح القائم عمى تنويع المعمم لمبرنامج ا، وتدريس التربية الموسيقية .المساعدة فى إعداد دليل االستماعي
، وصياغة محتوى مقرر التربية الموسيقية فى ضوء بعض استراتيجيات تنويع التدريس المتضمنة التدريس

، نوع العينات فى الدراسات السابقةداخل البرنامج المقترح تحديد التصميم التجريبى المناسب لمبحث الحالي ت
البرنامج المقترح واستراتيجيات تنويع التدريس المتعددة عمى  رف عمى مدى تأثيرأعطى لمباحثة مجااًل لمتع

الفئات المختمفة.تعدد األدوات المستخدمة مكنت الباحثة من اإلطالع عمى عدد من األدوات المختمفة، مما 
ة في ىذا أرشدىا لبعض التفاصيل المتعمقة بتصميم اختبار ميارات الفيم االستماعي فى التربية الموسيقي

التي تؤكدالعالقة اإليجابية ركة مع فروع التربية الموسيقية و البحث أن تنويع التدريس لو بعض السمات المشت
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 وتتضح تمك العالقة من خالل مكونات العممية التعميمية التالية:
ية في تنويع ، بيئة التعمم ،تقوم العممية التعميمية / التعمماساليب التقييم ،طريقةال ،، المحتوىاالىداف

التدريس عمى إيجابية وفاعمية التمميذ، االطالع عمى األساليب اإلحصائية المستخدمة منح الباحثة خبرة فى 
إختبار فروض البحث إحصائيًا. كما تم االستفادة من الدراسات السابقة في صياغة فروض  كيفية إثبات صحة

األساسية في تنمية ميارات الفيم االستماعي في  البحث إن المعمم التربية الموسيقية يعتبر أحد الركائز
التربية الموسيقية لدى التالميذ، وفرت تمك الدراسات عددًا ال بأس بو من المصادر العممية التي أوصمت 
الباحثة إلى تمك المصادر العممية الدقيقة زيادتًا عمى ما قدمت ليا من نتائج ستسيم في إكمال الوصول 

لحالي أفرزت اغمب الدراسات السابقة انخفاًضا واضحًا في ميارات الفيم االستماعي لتحقيق أىداف البحث ا
مما جعل الباحثة تقوم بتحديد تمك المشكمة محاولة دراستيا. األىمية البالغة لميارات الفيم االستماعي في 

 تنميتيا. التربية الموسيقية ودورىما الفاعل في العممية التعميمية وفائدتيا مما جعميا تعمل عمى
  إجراءات البحث:

ثبات صحة الفروض       :إتبعت الباحثة اإلجراءات التاليةلإلجابة عمى تساؤالت البحث وا 
 :إعداد مواد وأدوات البحث وضبطيا أواًل :

 : ى لمصف األول اإلعداديقائمة ميارات الفيم االستماعي لمموسيق/ 0
االول االعدادى تم إعداد قائمة تتضمن عددًا من  لتحديد ميارات الفيم االستماعى لدى طالب الصف 

 :، وتطمب ذلك االجراءات التاليةىميارات الفيم االستماع
 : اليدف من بناء القائمة - أ

ىدفت القائمة إلى تحديد ميارات الفيم االستماعى المناسبة لطالبات الصف األول االعدادى تمييدًا 
 .بمقرر التربية الموسيقية ستماعىالستخداميا في اعداد اختبار الفيم اال

 :يد مصادر بناء القائمة وتمثمت فيتحد  - ب
جال قوائم ميارات الفيم االستماعى الوارده في البحوث والدراسات السابقة والكتب المتخصصة في م -

 .طرق تدريس التربية الموسيقية
دراتيم قاإلعدادي والتعرف عمى خصائصيم و  دراسة المرحمة العمرية لمتمميذات بالصف األول -

 ومتطمباتيم لتنمية ميارات الفيم االستماعي لدييم .
، من خالل عرض قائمة متخصصين في المناىج وطرق التدريس، والتربية الموسيقيةآراء بعض ال -

 .لي آرائيم  ومالحظتيمميارات الفيم االستماعى عمييم واالستماع ا
 تحديد محتوى قائمة ميارات الفيم االستماعى لمموسيقى : - ج
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وتصنيفيا في أربع ميارات  ،حصر بعض ميارات الفيم االستماعى االطالع عمي ماسبق ، تمبعد 
( التالي يوضح 0، وتضمن كل مياره عددًا من الميارات الفرعية التى تنتمى  لتمك المياره ، والجدول )رئيسية
 ذلك :

 يحتٕٖ قائًّ يٓاراث انفٓى االطتًاػٗ نهًٕطٛقٗ -( 3خذٔل )

 ػذد انًٓاراث انفزػٛت تانًٓاراث انزئٛظٛ

 7 انفٓى انًباشز

 4 انفٓى االطتُتاخٗ

 4 انفٓى انُاقذ

 4 انفٓى االبذاػٗ

 21 انًدًٕع

لمميارة الرئيسية  ( ميارات فرعية4( ميارة ، وزعت عمي ما بين )06بمغ عدد ىذه الميارات )  
 الرئيسية( ميارات فرعية لمميارة 1) ،االستنتاجىميارة الرئيسية الفيم ( ميارات فرعية لم1)، الفيم المباشر

 ( ميارات فرعية ضمن الميارة الرئيسية الفيم االبداعى .1الفيم الناقد، بينما )
وبعد إعداد القائمة عرضت عمى عدد من ذوي االختصاص في التربية الموسيقية والمناىج وطرق التدريس    

بداء مالحظاتيم حول مدى مالءمة ىذه الميارات وتمثمت أبرز مالحظات  بيدف التعرف عمى آرائيم ، وا 
 ية باآلتي:المحكمين ومقترحاتيم  التي تم األخذ بيا في إعداد القائمتين بصورتيا النيائ

 سالمة الصياغة المغوية لمميارات. -
 مناسبة الميارة لممستوى النمائي لطالب الصف األول اإلعدادي . -
 حذف بعض الميارات المتكررة. -

%( فما فوق من المحكمين عمى أنيا " ميمة جدًا"، وفي ىذا 56، إذا اتفق )قد تم الحرص عمى قبول الميارة
ل صدق المحتوى يكون مقبواًل عندما تكون درجة االتفاق بين المحكمين ( إلى أن معام8666أشارت )دروزة، 

%، وفي ضوء ذلك تم إلغاء بعض الميارات، وعدلت بعض الميارات، وأصبحت القائمتان 42ال تقل عن 
 بصورتيما النيائية. 

، ي لمموسيقىميارات الفيم االستماعيدف البرنامج المقترح بشكل رئيس إلى تنمية ي / البرنامج المقترح :8
، بافتراض أن ىذه ستخدام استراتيجية تنويع التدريساإلعدادي بإ ت الصف األوللدى عينة من تمميذا

في االستراتيجية تيييء فرصًة تعميمية أكثر مالءمة، تساعد التمميذات عمى إتقان ىذه الميارات وتوظفييا 
البرنامج  وتنفيذ تدريباتو ونشاطاتو أن يسيم .  ومن المتوقع بعد تطبيق ىذا المحتويات الموسيقية المختمفة
 في رفع مستوى ىذه الميارات.

 وينتظر أن يحقق البرنامج النواتج التعممية التعميمية اآلتية :  
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أن يتعود استخدام استراتيجية  تنويع التدريس في الموسيقى المسموعة لزيادة وعيو  -
 وقدراتو العقمية.

 لمموسيقى .تحديد ميارات الفيم االستماعي  -
 عمى تحديد مجموعة من المعايير لتحميل الموسيقى .يكتسب التالميذ القدرة أن  -
 أن يتصف التالميذ بالجرأة حيث تزداد ثقتو بنفسو. -

 متطمبات البرنامج المقترح :
 ىناك بعض المتطمبات التي استندت إلييا الباحثة لبناء البرنامج المقترح، ومن ىذه المتطمبات :    

االتجاه نحو تفضيل دور المتعمم اإليجابي، بداًل من االعتماد عمى الدور الرئيس  ازدياد -
 لممعمم في العممية التعميمية التعممية ،الذي تنتيجو الطرائق االعتيادية. 

قمة اىتمام معممي التربية الموسيقية بتنمية ميارات الفيم االستماعي لمموسيقى ، لدى  -
 اإلعدادية ، وىذا ما أكدتو الدراسات التربوية السابق.التالميذ والسيما في المرحمة 

 أىمية ميارات الفيم االستماعي في حياة التالميذ داخل المدرسة وخارجيا. -
وجود مؤشرات دالة عمى ضعف التالميذ في ميارات الفيم االستماعي لمموسيقى ، وىذا  -

 ماأكده األدب التربوي السابق واالختبار القبمي.
ت السابقة ، واألبحاث التي أجريت في ىذا المجال حول أىمية وضع برامج توصيات الدراسا -

 لتنمية ىذه الميارات.
دعوات التربويين والباحثين إلى تنمية ميارات الفيم االستماعي ، وقمة االستراتيجيات التي  -

 تنفذ ذلك.
التدريس اعتماد البرنامج عمى استراتيجية تنويع التدريس يمثل اعتماًدا التجاه حديث في  -

 يستند إلى رؤية تربوية واسعة االنتشار.
 أسس بناء البرنامج : 

يتطمب بناء البرنامج المقترح وضع أسس واضحة ومحددة  تكون أساًسا يرتكز عميو في إعداد ىذا 
 البرنامج وتنفيذه ونجاحو ، ومن ىذه األسس:

تحديد األىداف العامة المناسبة لمستوى التمميذات العمري والعقمي، يجعل الطرائق أكثر وضوًحا وأسيل   -
 لتحقيق تنمية ميارات الفيم االستماعي لمموسيقى .

 مراعاة مستوى النمو العقمي لدى التمميذات. -
 مايتعممو اليوم في حياة الغد. إثارة التمميذات نحو التعمم، وجعميم عمى قناعة تامة بأّنيم في حاجة ماسة إلى -
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تقانيا. -  مالءمة المحتويات التعميمية لطبيعة تعمم الميارة وا 
استناد البرنامج التعميمي إلى مجموعة من ميارات الفيم االستماعي ، التي أكدت الدراسات النظرية  -

 أىميتيا لمتالميذ .
ي قائم عمى تفعيل خبرات فتنمية ميارات الفيم االستماعي لمموسيقى ، وذلك من خالل موقف ص -

عن طريق النشاطات المتنوعة، وأساليب العرض لممحتويات الدراسية بما يسيم في تنمية  التالميذ،
 تفكيره .

 محتوى البرنامج: 
تماعي في مادة التربية يمثل اختيار المحتوى التعميمي أىمية في تحسين ميارات الفيم االس     

، حيث لمقررة عمى التمميذات عينة البحثيتركز البرنامج في الموضوعات ا، لذا ترى الباحثة أن الموسيقية
ألول اإلعدادي في مصر يتكون المحتوى من اثنى عشر درًسا من مقرر التربية الموسيقية لطالب الصف ا

 .م8605/8606
 نشيُٛت انًقتزحت نتذرٚض انبزَايحانخطت ا(3خذٔل )

 يٕضٕػاث انذرٔص األطبٕع
االطتًاػٙ يٓاراث انفٓى 

 انًزاد تًُٛتٓا

ػذد 

 انحظض

 2 انفٓى االطتُتاخٙ آنت انكًاٌ األٔل

 2 انفٓى اطتًاػٗ انُاقذ انًٛشاٌ انثُائٙ ٔانثالثٙ. انثاَٙ

 انثانث
اشاراث انًٛشاٌ انثُائٙ ٔانثالثٙ ٔانزباػٙ + 

 تًزٍٚ إٚقاػٛت ػهٛٓى

 

 انفٓى االطتًاػٗ انًباشز
2 

 انزابغ
 –انتهٍٕٚ انظٕتٙ ) انتذرج يٍ انقٕة نهضؼف 

 fort & pianoَشٛذ 

 

 انفٓى اطتًاػٗ انًباشز
2 

 2 انفٓى االطتًاػٗ االبذاػٗ آنت انًاَذٔنٍٛ انخايض

 2 انفٓى االطتًاػٗ انُاقذ طٛذ درٔٚش+ أغُٛت ) انحالٔة د٘ ( انظادص

 2 انفٓى االطتُتاخٗ فاطم ٔخاطٗ انُٓاٚت انظابغ

 2 انفٓى االطتًاػٗ االبذاػٗ آالث انفزقت االٚقاػٛت انثايٍ

 2 انفٓى االطتًاػٗ انًباشز ػاليت ) تا ، ث ث ( انتاطغ

 2 انفٓى االطتُتاخٗ تًارٍٚ إٚقاػٛت انؼاشز

 تذرٚباث طٕث ٔتُفض .+ َشٛذ راٚاث انُظز انحاد٘ ػشز
 فٓى اطتًاػٗ انًباشز

 
2 

 2 االطتًاػٗ االبذاػٗانفٓى  االث انفزقّ انًذرطّٛ انثاَٙ ػشز

 :حساب ثبات وصدق المحتوى -د
تم إيجاد معامل ثبات التحميل بين الباحثة ونفسيا ، حيث قامت الباحثة بتحميل محتوى مقرر التربية  -

، ثم قامت بإعادة التحميل م (8605/8606ادي لمعام الدراسي )الموسيقية لمصف األول اإلعد
بنفسيا بعد انقضاء مدة شير عمى التحميل األول ، ثم إيجاد معامل االتفاق بين المرتين وذلك 
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( معامل االتفاق بين الباحثة في المرة األولى وتحميميا 1( ) ممحق scootباستخدام معامل سكوت)
 (1)ممحق  6.64في المرة الثانية يساوي 

الذي يقوم بو الطالب المعمم نتيجة دراستو لممحتوى: اعتمدت الباحثة عمى  تحديد الجانب السموكي -
، وذلك ألنو أكثر وضوحًا في ربط األىداف بنتائج ي تحديد أىداف االختبار التحصيميتصنيف بموم ف

 التعمم ، كما أنو أكثر انتشارًا في االعتماد عميو في الدراسات التربوية في ىذا المجال.
 :والوزن النسبيتحديد األىمية  -
 –بعد االنتياء من عممية تحميل المحتوى ، قامت الباحثة في ضوء المستويات المعرفية ) التذكر  -

التقويم( وفي ضوء ما تسمح بو وحدات المعرفة ، وذلك  -التركيب –التحميل  -التطبيق –الفيم 
 ختبار .بتجميع الوحدات المتشابية معًا كي يسيل التعامل معيا بالنسبة لصياغة اال

بعد تحديد وحدات المعرفة التي يتضمنيا محتوى مقرر التربية الموسيقية لمصف  :حدود االختبار -
األول اإلعدادي  وبعد تحديد أىم األىداف المعرفية المطموب تحقيقيا بالنسبة لتمميذات الصف األول 

تكون الباحثة قد حددت اإلعدادي  وبعد تحديد أوجو التعمم المراد قياسيا في المستويات الستة ، و 
إطار العام الذي ستسير عميو عند تصميم االختبار التحصيمي لقياس تمك األىداف الموضوعية 
وستكون أسئمة االختبار من نوع االختيار من متعدد، وأسئمة المزاوجة ، والتكممة ، ويتكون في 

 ( سؤااًل .81صورتو المبدئية من )
قرة من نوع االختبار من متعدد لثالث بدائل واسئمة المزاوجة  ( ف81صدق االختبار: أعدت الباحثة ) -

وعممت الباحثة عمى تحقيق صدق االختبار من خالل عرضو عمى مجموعة من السادة المحكمين وقد 
أشار بعض من المحكمين إلى ضرورة إعادة صياغة بعض فقرات االختبار لتحقيق المالحظة 

ختبار، فضاًل عن ذلك تم تحديد ) درجة واحدة ( لمفقرة التي والقياس وبذلك تحقق الصدق الظاىري لال
تكون إجابتيا صحيحة و) صفر( لمفقرة التي تكون إجابتيا غير صحيحة وتعامل الفقرة المتروكة أو 
التي تحمل أكثر من إجابة واحدة معاممة الفقرة غير الصحيحة وبذلك أصبحت الدرجة الكمية لإلختبار 

 ( درجة. 81)
 .صدق االختبار ات االختبارتحميل فقر  -

 نموذج ألحد الدروس بالبرنامج القائم عمى استراتيجية تنويع التدريس : -
 دقيقة 12الدرس األول  : الو الكمان                     عدد الحصص : حصة  

 

انٕطائم 

 انتؼهًٛٛت
 انًٕطٛقٛت .آنت انكًاٌ طًاػاث / تظدٛالث طٕتٛت . طٕر األشكال اٜالث  –انظبٕرة 
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 انتقٕٚى األْذاف

 دٌٔ أخشاء آنت انكًاٌ أٌ تؼزف انطانبت انت انكًاٌ .

 طف انّ انكًاٌ يٍ ضًٍ االالث ؟ آنت انكًاٌ يٍ بٍٛ اٜالث االخز٘ انتهًٛذة تًٛش

 نًقطٕػت انًٕطٛقٛتتقزأ انتهًٛذة َغًاث ا -

 ( قزائٛاً ، ٔغُائٛاً .) ػٛذ انًٛالد 
 انًٕطٛقٙ ػهٙ انًذرجٚذٌٔ َغًاث انظهى 

 قزاءِ َغًاث انظهى انًٕطٛقٙ ة سيالئٓا يٍ خالل انؼًم اندًاػٙانتهًٛذتحتزو  -

 :خطوات سير الدرس
تبدأ التمميذات في سؤال زميمتيم الجالسة عمى الكرسي الساخن حول إذا كان المقصود  شخصية  -

 موسيقية أو آلة موسيقية  ؟ "".
 وتجيب التمميذة بأنيا آلة موسيقية .  -
 وتسأل التمميذات إذا كانت آلة ) وترية أو نفخ أو ايقاعية ( . -
 وتجيب : بآلة وترية . -
 فتسل : ما عدد أوتار األلة ؟  وىل اآللة ليا عصا فتجب :  بنعم . -
 ويتعرفوا عمى اآللة الكمان . -
 -تقوم الباحثة بشرح أجزاء آلة الكمان المكونة من : -
مفاتيح لضبط اآللو  -_ عصا يصنع من شعر حصانf) الفرسو_ األوتار_فتحو صوت عمي شكل حرف  -

 _ دقانو _ جياز دقيق لضبط الصوت _قوقعو ( .
 : الميذ لصوت اآللةتعزف الباحثة مقطوعة ) عيد الميالد ( عمى آلة الكمان ليستمع الت  -

 النوتة الموسيقية لألغنية :                                            
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 أعادت الباحثة تطبيق االختبار عمى طالبات الصف االول االعدادى مجموعتي البحث يوم  :االختبار البعدي
تبعت الباحثة اإلجراءات نفسيا التي اتبعيا عن ، 86/1/8606م الي  8680/8606االربعاء الموافق  د وا 

 تطبيق االختبار القبمي لتنمية بعض ميارات التربية الموسيقية .
 إستخدمت الباحثة:   Statistical methodsرابعًا: األساليب اإلحصائية: 

  االختبار التائي(T. Test)  لعينتين مستقمتين: لمعرفة داللة الفروق اإلحصائية بين مجموعتي البحث
 .عند التكافؤ اإلحصائي وفي تحميل النتائج.

 وفيما يمي عرض ليذه النتائج:خامسًا : نتائج البحث وتفسيرىا 
 -* النتائج فيما يتعمق بإختبار الفيم االستماعي بمقرر التربية الموسيقية :

.،. ( بين متوسط درجات التمميذات الذين يدرسن 2اللة إحصائية عند مستوى داللة )ال توجد فروق ذو د 
بالبرنامج المقترح القائم عمى تنويع التدريس ومتوسط درجات التمميذات الالتي يدرسن بالطريقة االعتيادية في 

سيقية لممجموعتين ظير مادة التربية الموسيقية من خالل مقارنة نتائج اختبار الفيم االستماعي لمتربية المو 
( في حين بمغ متوسط 5.7( ويتباين )04.0أن متوسط التمميذات في المجموعة التجريبية لمدرجات قد بمغ )

( وىذا يبين وجود فروق دالة إحصائيًا بين 00.3( بتباين )02.5درجات التمميذات المجموعة الضابطة )
 ن ذلك. ( يبي   6المجموعتين التجريبية والضابطة، والجدول )

 ( 1خذٔل ) 

 ٚبٍٛ َتائح اختبار انفٓى االطتًاػٙ نهتزبٛت انًٕطٛقٛت انتائٙ نؼُٛتٍٛ يظتقهتٍٛ
يظتٕٖ انذالنت 

(2.25 ) 

درخت  انقًٛتاٌ انتائٛتاٌ

 انحزٚت
 انتباٍٚ

انٕطظ 

 انحظابٙ

حدى 

 انؼُٛت
 انًدًٕػت

 انًحظٕبت اندذٔنٛت

 66 4..3 2.11 دانت إحظائٛاً 
 انتدزٚبٛت 32 27.2 3..

 انضابطت 32 ..25 22.6

( أكبر من القيمة التائية الجدولية 7.51( أن القيمة التائية المحسوبة والبالغة )6يتبين من جدول )
( مما يدل عمى أن ىناك فرقًا ذا داللة 6.62( وعند مستوى داللة )33( بدرجة حرية )0.66البالغة )

لمجموعة الضابطة إحصائية بين متوسط درجات تمميذات المجموعة التجريبية ومتوسط درجات تمميذات ا
ولصالح المجموعة التجريبية لمتمميذات، وبناء عمى نتائج البحث تم رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية 
البديمة "  بوجود فرق ذي داللة إحصائية بين متوسطي درجات تمميذات المجموعة التجريبية التي تم تدريسيا 

جات تمميذات المجموعة الضابطة الالتي تم تدريسين بالنسبة بالبرنامج المقترح القائم عمى تنويع التدريس ودر 
لمادة التربية الموسيقية بالطريقة التقميدية أو االعتيادية في مادة التربية الموسيقية في اختبار الفيم 

 االستماعي لمتربية الموسيقية ". ويمكن التعبير عن ىذه النتيجة بيانيًا في الشكل اآلتي: 
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 تحظٛم انطالب ػُٛت انبحث فٙ يٓاراث انفٓى االطتًاػٙ فٙ انتطبٛقٍٛ انقبهٙ ٔانبؼذ٘( يظتٕٖ 2شكم )

 ويمكن تفسير ىذه النتيجة فيما يمي:
ضعف مستوى تحصيل الطالب قبمًيا في ميارات الفيم االستماعي بمادة التربية الموسيقية ويرجع إلى  -

 قترح .عدم دراستيم لموضوعات المقرر من قبل وحداثة البرنامج الم
ارتفاع مستوى تحصيل الطالب بعدًيا يدل عمى استيعابيم لممعارف المتضمنة بالبرنامج المقترح  ويرجع  -

ذلك لتدعيم البرنامج المقترح باستراتيجيات تنويع التدريس التي ساعدت الطالب عمى التعمم وتنمية 
 ميارات الفيم االستماعي الموسيقي لدييم .

ث من أسئمة البحث والذى ينص عمى " ما فاعمية البرنامج المقترح القائم ولإلجابة عمى السؤال الثال
عمى تنويع التدريس في تنمية بعض ميارات الفيم االستماعي لدى طالبات الصف األول اإلعدادي ؟" تم 

 لإلختبار وأبعاده بإستخدام معادلة الكسب المعدل لحساب الفاعمية )عبد المنعم أحمد Blackحساب قيمة بالك 
 ، كما ىو مبين في جدول التالي : ( 754: 8663الدرديري، 

 (22خذٔل )

 حظاب قًٛت بالك نإلختبار ٔأبؼادِ

 
االطتًاع 

 انًباشز

االطتًاع 

 االطتُتاخٙ
 االطتًاع انُاقذ

االطتًاػٙ 

 االبذاػٙ
 انكم

يتٕطظ انذرخاث 

 انبؼذٖ
 62.13 25.53 24.13 25.7 25.75 ص

يتٕطظ انذرخاث 

 انقبهٗ
 27..0 6.43 5.7 7.13 2.. ص

 33.76 1.22 1.03 7.77 7.66 ص-ص انذرخت انُاتدت ػٍ

انُٓاٚت انؼظًٗ 

 نالختبار
 2. 02 02 02 02 د

 3..52 23.57 24.3 20.27 22.1 ص-د انذرخت انُاتدت ػٍ

 2.27336 2.205517 2.226155 2.230045 2.2067  قًٛت بالك

( ، مدى فاعمية البرنامج 0.8( يتضح أن البرنامج يتمتع بدرجة فاعمية تزيد عن ) 06ومن الجدول )     
 القائم عمى تنويع التدريس فى تنمية ميارات الفيم االستماعي لدي طالبات الصف األول اإلعدادي .

  -:  من خالل استعراض نتائج البحث، تم تفسير النتائج كما يمي: تفسير النتائج
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أظيرت نتيجة الفرضية أن التدريس بالبرنامج المقترح القائم عمى تنويع التدريس ذو أثر ايجابي في  
لتجريبية تنمية ميارات الفيم االستماعي لمتربية الموسيقية لتمميذات المجموعة التجريبية إذ تفوقت الطريقة ا

  -منيا: ، وقد يعزى السبب في ذلك إلى عدة أسباب عمى الطريقة االعتيادية
ساعد البرنامج المقترح  في أثارة انتباه التمميذات وتفاعميم في الدرس ومعرفة مدلول المفاىيم التربية  -

 الموسيقية خاصة الفيم االستماعي أكثر تركيزًا. 
عممت استراتيجيات تنويع التدريس القائم عمييا البرنامج المقترح عمى تنمية ميارات الفيم االستماعي  -

موسيقية في معرفة التمميذات أكثر بميارات الفيم االستماعي كال عمى حدى  والقواسم المشتركة  لمتربية ال
 بين ميارات الفيم االستماعي لمتربية الموسيقية الفرعية لكل ميارة أساسية .

ساعدت ميارات الفيم االستماعي لمتربية الموسيقية  التمميذات عمى الحيوية والنشاط في الدرس وأزدياد   -
 قدراتيم المعرفية في التوسع بالمعمومات الموسيقية والمفاىيم المتنوعة. 

دريسية  معظم التمميذات في المجموعة التجريبية فضمن استعمال البرنامج المقترح أو االستراتيجيات الت -
ة( ( لمتخمص من الروتين التدريسي الذي يطغي عمى الطريقة التدريسية )التقميديالحديثة )تنويع التدريس

 كالمحاضرة واأللقاء والمناقشة. 
تزويدىن بميارات الفيم ساىم البرنامج القائم عمى تنويع التدريس فى استثارة دافعية الطالبات لمتعمم و  -

، مما انعكس عمى تنمية العديد من ميارات الفيم االستماعي الفرعية لمطالبات عينة البحث. االستماعي
 الساعدي  حسن محسن(، ودراسة 8666دراسة حسام الدين عبد المجيد )وىذا يتفق مع ما توصمت إليو 

 (.  . (Pefflecy, N, 2000بيمفسيودراسة ، (8608)
ساعد البرنامج القائم عمى تنويع التدريس عمى التركيز عمى جميع ميارات التربية الموسيقية بشكل  -

متزامن وخاصة ميارات الفيم االستماعي لمموسيقى ، وىذا ما تؤكد عميو مناىج التربية الموسيقية ،  
أكدت أىمية تنمية  (، والتى8666، ودراسة عنايات خميل )(0658أميرة سيد فرج )وىذا ما أكدتو دراسة 

ستخدام الحصة الشاممة ،  ميارات التربية الموسيقية المنشودة من خالل األنشطة الموسيقية المتعددة ، وا 
والمواقف التخيمية القصصية الحركية ، أي ما يؤكد أىمية تنويع التدريس في تنمية ميارات الفيم 

 االستماعي لمموسيقى .
، مكّن الطالبات من تعزيز ثقتين بأنفسين، وتحّمل المسئولية، من سالبرنامج القائم عمى تنويع التدري -

دراسة وىذا ما توصمت إليو دراسة  .شعوري مع مادة التربية الموسيقيةخالل عممية التفاعل الحسي وال
ودراسة ميند ، ( (Henderson, Angela C.; Murdock, Jennifer L,2012أنجيمينا أندرسون 

 .(8608) الزبيدي عبد الحسين
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قد يكون تفوق طالبات المجموعة التجريبية لكونين أكثر تقباًل ومياًل إلى األساليب الحديثة في التعميم   -
الموسيقى وىو تنويع  ألسموب الجديد الالتي يدرسنين بوألن فضولين دفعين إلى تقصي جوانب ا

واتفق ذلك مع ، التقميدي المعتادكثر من األسموب التدريس ، فشوقين لمتابعة الدرس مما زاد من فيمو أ
األعرجية  ستة سعد عبد الرضا(، 8663، سناء أبو عاذرة )(8600سة نجوى أحمد سميم خصاونة )درا
فتكار أحمد قائد صالح )، و (8608)  .  (8604ا 

وقد وضح من خالل تجربة البحث أن العمل باستخدام البرنامج المقترح القائم عمى تنويع التدريس قد 
إثارة وتنشيط الخيال والمستويات العميا في التفكير من خالل األنشطة والوسائل المختمفة المتضمنة  أدى إلى

في البرنامج المقترح  اوالتي كان لو أىداف في تحقيق األىداف وتنمية ميارات الفيم االستماعي لمتربية 
كساب التمميذات ثقة  بأنفسيم أثناء حصة التربية الموسيقي ة وكذلك مساعدتين عمى المشاركة الموسيقية  وا 

نجاحيا ، كما أنو أوجد لديين الدافعية إلى التعمم .  الفعالة وا 
 ن البرنامج القائم عمى تنويع التدريس أدى أيضا إلى األتي :وفي ضوء النتائج تم استنتاج  أ

 ميارات م ، و التأثير إيجابيًا في رفع مستوى قدرات الطالبات في ميارات التربية الموسيقية بشكل عا
 .الفيم االستماعي بشكل خاص

  تغير دور معمم التربية الموسيقية في التدريس من الدور التقميدي كممقن لممعمومات والحقائق والمفاىيم
 .كون دوره عممية اإلرشاد والتوجيولي

   ،زالة الممل وىذا زيادة من مستوى التفاعل الصفي لمطالبات ، وقد ساىم في كسر الرتابة والجمود وا 
 ينمي لديين ابتكار وارتجال موسيقي أكثر حداثة وأصالة.

 :  التوصيات والمقترحات
 لعل أبرز ما قدمتو البحث ويوصى باألخذ بو وتنفيذه ما يمي :

التأكيد عمى تدريس ميارات الفيم االستماعي لمتربية الموسيقية من خالل حصص محددة ووفق برامج  -
 مخطط ليا مسبقًا . 

تصميم برامج تدريبية لممعممين التربية الموسيقية بمراحل التعميم المختمفة ، والعمل عمى تنفيذ تمك البرامج  -
حتى يتمكن المعممون من ميارات الفيم االستماعي لمموسيقى  ، ومن ثم يتمكنون من إكساب الميارات 

 لتالميذىم . 
 لموسيقية المطموبة لتالميذ المرحمة اإلعدادية .امكانية حصر وتصنيف ميارات الفيم االستماعي لمتربية ا -
أنشطة وتدريبات موسيقية وأغاني وأناشيد تيدف الى تنمية وقياس ميارات االستماع  ضرورة اختيار -

 عامة ، وميارات الفيم االستماعي ليا بصفة خاصة . والتذوق الموسيقي بصفة
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 بالبيئة حول التمميذ بالقدر الذى يتيح نوعاً  الموسيقي لمكل ما ىو مسموع ومتواجد ضرورة مواءمة البناء -
 من التفاعل بين المستمع وبين الموسيقى المسموعة .

 إعداد اختبارات لقياس ميارات االستماع في المراحل المختمفة .  -
إيجاد ما يسمى بالمكتبة الموسيقية كجزء من مكتبة المدرسة أو بحجرة الموسيقى  مع االستفادة من  -

ميارات الفيم االستماعي لمموسيقى من  بجانب حصص التربية الموسيقية في تدريسحصص المكتبة 
 خالل سرد القصص والحكايات الموسيقية المسجمة واألغاني اليادفة وغير ذلك .

 : مقترحات البحث
ستكمااًل ليذا تقترح الباحثة إجراء الدراسات اآلتية :          وا 

 لمتربية الموسيقية في مراحل تعميمية متعددة .دراسة تقويم ميارات الفيم االستماعي  -
 دراسة أثر استخدام الوسائط المتعددة في تنمية ميارات الفيم االستماع . -
 دراسة أثر تنمية ميارات الفيم االستماعي في تنمية ميارات الغناء الموسيقي . -
 مفة .دراسة تبحث في مشكالت استيعاب الموسيقى  لدى طالب المراحل التعميمية المخت -
ميارات الفيم االستماعي  دراسة مقارنة بين استخدام المواد السمعية ، والمواد السمع بصرية ، فى تنمية -

 لدى تالميذ المراحل التعميمية المتعددة .
دراسة أثر تنويع التدريس في التربية الموسيقية في تنمية الميارات بفروع الموسيقى المختمفة بمراحل  -

 والجامعي .التعميم العام 
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 المراجع والمصادر
 بالمغة العربية  : 

 ( : التعمم المعرفي ، دار المسيرة لمنشر والتوزيع ،عمان.8664أبور رياش ، حسن محمد )
 ، دار الثقافو ، لمنشر والتوزيع ، عمان . 0( : طرائق التدريس العامو ،ط 8666أبو العز سالمة وأخرون )

(: فاعمية برنامج في الفيم االستماعى في تنمية المستويات المختمفة 8662أحمد الطويل محمد حسين ) 
لمقراءة لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية، رسالة ماجستير غير منشورة ، دمياط  جامعة المنصورة ، كمية 

 التربية بدمياط .
 ، القاىرة ، دار النيضو العربية. : االسس النفسيو لمتعميم الثانوى"( 8661احمد زكى صالح )

: فاعمية استخدام لعب االدوار في تنميو  وميرات القراءه الصامتو والتعبير (8666أحمد محمد الطيب )
  006-66، 062الشفيى لدى تالميذ المرحمة االعدادية ،مجمة القراءه والمعرفة ، مصدر ع 

والصولفيج وااليقاع الحركي واأللعاب الموسيقية  (. نظريات الموسيقى الغربية0663إكرام مطر وآخرون. )
  .والطرق الخاصة. القاىرة: دار الطباعة القومية

(. الطرق الخاصة في التربية الموسيقية. القاىرة: الشركة المصرية لمطباعة 0656إكرام مطر وآخرون.)
 والنشر.

 (: ابداع واستراتيجيات تدريس تربية موسيقية ، اسكندريو ، دار الثقافو العمميو . 8608امال حسين خميل )
(. دليل المعمم في التربية الموسيقية. القاىرة: الشركة المصرية لمورق واألدوات 0657أميرة فرج وآخرون. )

 الكتابية.
 الجامعى ، العين . ، دار الكتاب 0( " االستماع ومياراتو ط8661لداية ، محمد ، جمل ، محمد )ا

(. مناىج البحث وطرق التحميل االحصائي في العموم النفسية والتربوية 0661امال صادق ، فؤاد ابو حطب )
 واالجتماعية .القاىرة :مكتبة االنجمو المصرية.

 دار ،1 ط "واقعي منظور من االستماع ميارة تدريس" ( 2005 ) فائزة العزاوي، الرحمن، بد ع الياشمي،
 األردن. ، عمان ، والتوزيع لمنشر المناىج

: ميارات االستماع الالزمو لنجاح الدراسة في المرحمو االعدادية مجمة  دراسات ( 8662أكرم عادل البشير )
في المناىج وطرق التدريس ، الجمعيو المصريو لممناىج وطرق التدريس  ، كمية التربية ، جامعة 

 عين شمس   . 
: فاعميو برنامج قائم عمي المدخل  التفاوضى في تنميو ميارات الفيم (8603أحالم فتحى محمد )

 االستماعى لدى تالميذ الصف االول االعدادى ، مجمو البحث العممى في التربية .        
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:  طرق البحث العممي والتحميل اإلحصائي في (8666الحفيظ ،،مصطفى حسين باىي )إخالص محمد عبد 
 ، مركز الكتاب لمنشر ، مصر .                                      8النفسية والرياضية ، طلتربوية و المجاالت ا

التربيو : برنامج موسيقي مقترح لتحسين أداء طالب كمية التربية النوعية في (8666إيياب لطفي النجدى )
 ، القاىره قسم تربية موسيقية جامعو حمون .الميدانية رسالة ماجستير

، النخبة لمتاليف والترجمو والنشر، بيروت : مغامرات عطمو الربيع ،(8608قاعى )إيمان الب
 م.8608)د،ط (،
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