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Abstract: 

In light of keeping up with the recent trends in building, developing and 

employing educational technology in the service of education in general and 

teaching music education in particular. The research aims to identify the critical 

thinking skills that should be available to students of the first secondary school 

that may benefit those who develop music education curricula, and also aims to 

develop critical thinking skills in the field of music education among secondary 

school students. 
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 :ةدمػػػػػػػقػػػػم
، حيث يقع مكقعان كسطان بيف التعليـ األساس  متميزة داخؿ اليظاـ التعليم اية يحتؿ التعليـ الثايكم مت  

 ، كبيف المعرفة اليظرية، مف حيث مراحؿ يمك طالبهبييته، كبيف الطفكلة كسف الرشد كالتعليـ العال  مف حيث
مكعة مف ، كلذلؾ فإف هذا التعليـ مطالب بتأميف التعليـ الميهج  لمجكالمعرفة المطبقة مف حيث مضمكيه

 .الدخكؿ للحياة العاملة، كبتزكيد الجامعة بطالب أتفاء المعارؼ كالتقييات كالمهارات، كبإعداد أطر مؤهلة إل 
كمادة التربية المكسيقية ف  التعليـ العاـ مف المكاد الدراسية الت  تحقؽ اليمك الطبيع  للمتعلـ بؿ مف أتثرها   

شخصية الطالب ف  جميع الجكايب المختلفة كذلؾ عف  طريؽ  متاية ف  السهاـ ف  تيمية كبياء كتتامؿ
 .كمات كالحقائؽ اليظرية  كالعلميةتزكيده بالمعل

اتتساب ، مما يمتف مف ما مهارات التفتير فجديدة دائمان ، أمسلـ به أف المعلكمات تصبح قديمةكمف ال     
، كمف خالؿ يكاجه بها اليساف متغيرات العصر. كبذلؾ يعتبر التفتير األداة الت  المعلكمات المتجددة دكمان 

، كيظرته لما حكله ، كعليه فإف اهتماـ المجتمعات أصبح ييصب عل  تير تتتكف معتقدات الفرد، ميكلهالتف
ياقد ( كيعد التفتير ال2012) ,Ennis تيمية مهارات التفتير لدم أفرادها لت  تفيد ميهـ الفادة المثل  إييس

سمة أساسية لتحقيؽ التقدـ كاليجاح Jounes, ( (2010، بؿ أيه تما يرم جكيز ة المهمةمف القضايا التربكي
تقكد  knowledge base ف  القرف الحادم كالعشريف، مما جعؿ البعض يعتبره بمثابة قاعدة معرفية 

 ، كاتخاذ القرارات السليمة .عمليات حؿ المشتالت بتفاءة
تعكد جذكر االهتماـ بحرتة التفتير الياقد ف  التربية ف  مطلع الثمايييات   Poul, (2014)  تما أتد بكؿ    

"إدخاؿ  كبالتحديد عيدما قامت جامعة تاليفكرييا بإصدار إعالف يطالب بتيمية كتعليـ التفتير الياقد مفاده
تعزيز القدرة عل  التفتير الياقد ف  التعليـ، مف أجؿ فهـ العالقة بيف اللغة كالميطؽ الت  تؤدم بدكرها إل  

، للكصكؿ إل  اليتائج ستقرائ  ، كاالستدالؿ االستيباط ، كاالستدالؿ االؿ، كاليقد، كالدفاع عف األفتارالتحلي
 (2009)الحقيقية أك الميتقدة عل  أساس استيتاجات  صحيحة تتطابؽ مع ما يجب معرفته كما يؤمف به 

Watson Glasser,          . 
 رفعت بهجت التعليـ بمصطلح التفتير الياقد إل  ظهكر مفهـك التعليـ الياقد كالتربية الياقدةقد أدم ارتباط ك     
يما كايطالقان مف أهمية التربية المكسيقية ف  إثارة كتيمية أيماط التفتير فقد أكليت أهمية خاصة ف (.1004)

( قد أتدت عل  أهمية احتكاء قكائـ 1025)إيماف عبد الرحمف ، فيجد أف يتعلؽ بمياهجها كطرؽ تدريسها
أهداؼ تدريس التربية المكسيقية ف  مراحؿ التعليـ المختلفة عل  التأتيد عل  أهمية تيمية قدرة الطلبة عل  
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. كتيمية القدرة عل  التفتير تعتبر مف األهداؼ الملحة لعداد الطلبة لمكاجهة مشتالت الحياة التفتير الياقد
لتربية كاجب تيمية التفتير الياقد لدم الطلبة لجعلهـ أتثر قدرة عل  حؿ مشتالتهـ كمف ثـ كيقـك عل  عاتؽ ا

 مكاجهة متطلبات حياتهـ.
الت  تساعد عل   تعلـ الحديثة كميها التعلـ االلتتركي تما أف العياية بتفتير المتعلـ تعي  تقديـ أيكاع ال   

حث دارس التربية المكسيقية ف  المرحلة الثايكية أف يبذؿ جهده ، فإيها تالتفتير كالسيما التفتير الياقد تيمية
، لذلؾ فإف تكفير التقييات الحديثة تتكف مشكقة كمرتبطة بالمادة ف  حؿ اليشاط مف أجؿ تحقيؽ الذات

، أصبح ضركريان لتؿ تربكم يريد أف يعمؿ عل  تيمية التفتير الياقد كبياء تعليمية لمادة التربية المكسيقيةال
 (1022)سيمكف خكرم خصية المتتاملة للطالب سكاء العقلية أك االجتماعية أك االيفعالية أك اليفسحرتية الش
( عل  أف التفتير الياقد يتضمف عددان مف المهارات ميها مهارة التيبؤ 1008)جكدت سعادة كيؤتد     

 ارة االستيتاج . ، كمهرة تقكيـ المياقشات، كاالستيباطمها، ك باالفتراضات ، كمهارة التفسير
كلقد اهتمت تثير مف الدراسات التربكية كالمشركعات العلمية ببحث تيفية تطعيـ المياهج بكسائؿ التعليـ   

( الت  هدفت 1008) ايهاب يصار الحديثة بهدؼ تيمية مهارات التفتير الياقد كمف بيف هذه الدراسات  دراسة
التفتير الياقد ف  الرياضيات ك الميؿ يحكها لدم تالميذ الصؼ  إل  التأتيد عل  أثر استخداـ األلغاز ف  تيمية

 . رابع االبتدائ  تأثيران إيجابيان ال
، تتصؿ بالتفتير عكلمة أفرز تحديات تربكية متعددةف  المقابؿ فإف عصر ال Ennis, (2012)  كيرم إييس    

تساؽ ف  مسار التفتير عدـ اال ، كالتعرؼ عل  ختلفة مف حيث التشؼ عف المغالطاتالياقد كمهاراته الم
مما دعا إل  حاجة ماسة الستخداـ  ، كالتمييز بيف الحقائؽ القابلة لإلثبات كالدعاءات القيميةكاالستيتاج

ف إلى الفادة مف مستجّدات علـ اليفس يفتيادل التربكي تقييات العصر الحديث كمكاتبة التطكرات الهائلة 
بكاقع العمؿ التربكّم، كتطكير الكسائؿ كالطرائؽ كالمعلكمات كالعالقات كتتيكلكجيا االّتصاالت ف  اليهكض 

ساهمة الفاعلة ف  ، كالم، كتهيئة للياشئة لاليخراط فيهااليسايّية ف  المؤّسسات التعليمّية مكاتبة للمستجّدات
التربكّية شتالن كمضمكيان، عملّية فتايت الدعكة إلى تطكير ال ، يهكضان بالمجتمع، كتحقيقان ألهدافهاّطراد تقّدمها

ب القيـ، إيسايّية لتغدك بيئة صالحة التتساب الخبرات كالمهارات، كتشرّ  ، يظامان كعالقاتأهدافان ككسائؿ
. كتايت كسيلة التربكييف لجراء التغيير الميشكد الميهج المدرسّ  بما يتضّميه مف كممارسة الحياة الديمقراطّية



 ف  تيمية التفتير الياقد لدارس  مادة التربية المكسيقية بالمرحلة الثايكية لتتركي استخداـ التعلـ ال 
 ،سيتىن مصطفي مني/ د، صانح يىسف ساميت/ د.أ ،خهيم حسيه أمال/ د.أ /إعداد  

 أ/ غادة محمىد انسمان أحمد                                          
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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، متسّلحيف بفلسفة تربكّية ـ  تيسجـ كخصائص المتعّلـ، كطمكحات المجتمعهات كقيمعارؼ كمهارات كاّتجا
 .متجّددة  ترل ف  الميهج تائيان متجّددان تجّدد الحياة ذاتها

، تمليها المسؤكلّية األخالقّية، كالمصلحة الميهج بصكرة مّطردة حاجة ملّحة كمف هيا تايت عملّية تطكير    
، باي  الغد.تهدؼ صالح أغلى ما يملته المجتمع، ألّيها تسالكطيّية كالقكمّية  ، كهك متعّلـ اليـك

: المعلـ كالمتعلـ يرتتز عل  ثالث محاكر أساسية كه ( أف التعليـ المتبع 1020)حارص عبد الجابر كيرم    
ء عيه ، كال يعتقد أيه يمتف االستغياذ القدـ كهك مستمر حتى كقتيا هذاكالمعلكمة، كقد كجد التعليـ المتبع مي

تلية لما له مف إيجابيات ال يمتف أف يكجدها أم بديؿ آخر لتف ف  العصر الحاضر يكاجه التعليـ التقليدم 
ميفردان بعض العقبات كمع يهاية التسعييات مف القرف الماض  بدأت المكجة األكل  مما يسم  بالتعلـ 

طكرة  ف  العمؿ التدريس  كتحكيؿ ، كتايت ترتز عل  إدخاؿ التتيكلكجيا المتE- Learningاللتتركي  
أك عف طريؽ استخداـ الشبتات المحلية ،  ،Virtual Classroomsالفصكؿ التقليدية إل  فصكؿ افتراضية 

كقد أدت جهكد التربكييف الذيف يادكا باستخداـ البرامج التعليمية إل  ايتشار . الدكلية كتتيكلكجيا المعلكمات
 . كأشارميذ بداية السبعييات بصكرة تبيرةتعليـ الثايكم ، كف  التليات الجامعية لا استخدامها ف  مدارس

تستخدـ البرامج التعليمية ف  التدريس تما أف  تتساس% مف التليات الجامعية ف  64إل  أف  ،هكتييز
 .رتيزة أساسية لمياهج التعليـ فيها استخدامها ف  المدارس كالجامعات أصبح

أحد أساليب التعلـ الذات  كيتـ فيه استخداـ آليات يعد  مدمجالتعلـ ال ( أف1021) يمافمحمكد سل يؤتدك      
ت كآليات بحث االتصاؿ الحديثة مف حاسب آل  كشبتاته ككسائطه المتعددة مف صكت كصكرة كرسكما

سكاء تاف عف بعد أك ف  الصؼ الدراس ، أم أف   (Enternet)، كتذلؾ بكابات اليتريتكمتتبات التتركيية 
 . ف  إيصاؿ المعلكمة للمتعلـ بأقصر كقت كأقؿ جهد ك أتبر فائدة أيكاعهااستخداـ التقيية بجميع 

المقررات الت  تستخدـ التعلـ المدمج لإلرتقاء عل  أهمية  (1020)هيثـ عاطؼ تما أتدت دراسة     
صارت الحاجة الملحة إل  أهمية كجكد إطار استراتيج  يكجه مسار التعليـ كمف هذا الميطلؽ  بمستكم التعلـ،

المعتمد عل  التتيكلكجيا المتطكرة كالمستكعب للمحتكم التعليم   تقليدمكتطكره ارتتازا عل  التعليـ غير ال
 .اللتتركي  المرف الذم يسايد التعليـ الفردم  كالجماع 

 :Research Problem لبحثامشتلة 

يتجت مشتلة البحث مف الحاجة إل  تطكير األيشطة المكسيقية كالت  تعد مف تطبيقات مادة التربية 
المكسيقية كمهارات التفتير الياقد لدرم دارس  التربية المكسيقية كذلؾ مف خالؿ زيارة الباحثة لبعض مدارس 



 ف  تيمية التفتير الياقد لدارس  مادة التربية المكسيقية بالمرحلة الثايكية لتتركي استخداـ التعلـ ال 
 ،سيتىن مصطفي مني/ د، صانح يىسف ساميت/ د.أ ،خهيم حسيه أمال/ د.أ /إعداد  

 أ/ غادة محمىد انسمان أحمد                                          
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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الحظت قصكران ف  تطبيقات المحتكم ، عمؿ الباحثة تمعلمة لهذه المرحلةالتعليـ الثايكم العاـ كذلؾ لطبيعة 
كاالبتعاد عف استخداـ األساليب كاالتجاهات الحديثة لتدريس التربية المكسيقية كالت  يعد مف أهمها استخداـ 
التعلـ المدمج لتيمية مهارات التفتير الياقد لدم دارس  التربية المكسيقية كمعالجة أكجه القصكر ف  أداء 

يقاعان كالقدرة عل  الغياء بعض المهارات المكسيقية ا متمثلة ف  تمييز مفردات اللغة المكسيقية لحيان كا 
، كتأسيسان عل  ذلؾ فإيه فة مف خالؿ تيمية التفتير الياقدالصكلفائ  الصحيح كاستخداـ ألكاف التعبير المختل

 ية التالية:ف  محاكلة الجابة عل  التساؤؿ الرئيس  كاألسئلة الفرعمشتلة البحث الحال  يمتف تلخيص 
ف  تيمية التفتير الياقد لدم دارس  مادة التربية المكسيقية  لتتركي ما فاعلية استخداـ التعلـ اال "     

 " ؟بالمرحلة الثايكية
 :عل  التساؤالت الفرعية التالية كلدراؾ أبعاد المشتلة بشتؿ تفصيل  كعل  يحك دقيؽ تياكؿ البحث الجابة   

 ؟الياقد الكاجب تيميتها لدم دارس  مادة التربية المكسيقية بالمرحلة الثايكيةما مهارات التفتير  .2
ما كاقع المهارات المرتبطة بالتفتير الياقد كتيميته لدم دارس  مادة التربية المكسيقية بالمرحلة  .1

 الثايكية ؟
 ؟بية المكسيقيةف  تيمية التفتير الياقد لدم دارس  مادة التر لتتركي  ما الطار المقترح للتعلـ اال  .2

 :Research Objectives  لبحثأهداؼ ا
لمكسيقية مكاتبة االتجاهات الحديثة ف  بياء كتطكير كتكظيؼ تتيكلكجيا التعليـ ف  تدريس التربية ا -2

 .كلخدمة التعليـ ف  مصر
 تحديد مهارات التفتير الياقد الكاجب تكافرها لدم طالب الصؼ األكؿ الثايكم الت  قد تفيد القائميف -1

 .  تطكير مياهج التربية المكسيقيةعل
 .سيقية لدم طالب المرحلة الثايكيةتيمية مهارات التفتير الياقد ف  مجاؿ التربية المك  -2

 : Research Method لبحثميهػػػػج ا
ف  ضكء أهداؼ البحث الحال  كطبيعة البيايات الالزمة لتحقيؽ تلؾ األهداؼ تـ االعتماد عل  

 لجميع البيايات بصكرة تمية كتيفية. تصميـ البحكث المختلفة



 ف  تيمية التفتير الياقد لدارس  مادة التربية المكسيقية بالمرحلة الثايكية لتتركي استخداـ التعلـ ال 
 ،سيتىن مصطفي مني/ د، صانح يىسف ساميت/ د.أ ،خهيم حسيه أمال/ د.أ /إعداد  

 أ/ غادة محمىد انسمان أحمد                                          
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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الميهج شبه التجريب : يتيجة لصعكبة تطبيؽ الميهج التجريب  عل  تثير مف الظكاهر اليسايية 
كدراستها ف  الكاقع الفعل  فإف الباحثة تلجأ إل  الميهج شبه التجريب ، كهك مؤسس عل  دراسة الظكاهر 

 اليساف
. كاستخدمته الباحثة الستقصاء أثر استخداـ طبيعة الظكاهر اليساييةكافؽ مع تما ه  دكف تغيير كذلؾ يت

 التعلـ المدمج لتيمية مهارات التفتير الياقد لدارس  مادة التربية المكسيقية.
 :Research Sampleلبحث عػػػػػيػػػػػػػػػػية ا

               الصؼ األكؿ الثايكم مف البييف بمدرسة القياة الثايكية بييف ب اقتصرت عيية البحث عل  طال   
 قسمت العيية تالتال :ك 

 طالبان(. 10ك قكامها ) معتادةمجمكعة ضابطة: الت  تـ تقديـ المحتكم العلم  لها بالطريقة ال –
المكسيقية مجمكعة تجريبية: الت  تـ تقديـ المحتكم العلم  لها عف طريؽ محتكم مقرر التربية  –

 .طالبان( 10كقكامها ) لتتركي  باستخداـ األ 
 :Research Toolsث ػػحػػػبػأدكات ال 

 إعداد أحمد األستاذ(.لتفتير الياقد لمادة الجغرافيا )تعديؿ اختبار ا -2
(  لقياس التفتير الياقد ف  مادة 1022) أحمد األستاذ استخدمت الباحثة اختبار التفتير الياقد مف تأليؼ  

 الجغرافيا ، كقد إشتمؿ االختبار عل  األبعاد التالية:
 إعداد أحمد األستاذ(:لتفتير الياقد لمادة الجغرافيا )أبعاد اختبار ا - أ
 . مهارة التيبؤ باالفتراضات 
  التفسير.مهارة 
 .مهارة االستيباط 
 .مهارة تقكيـ المياقشات 
 .مهارة االستيتاج 

 إعداد أحمد األستاذ(:لتفتير الياقد لمادة الجغرافيا )صدؽ إختبار ا - ب
 صدؽ االختبار عف طريؽ: مف التأتد ـحيث ت

  :صدؽ المحتميف 



 ف  تيمية التفتير الياقد لدارس  مادة التربية المكسيقية بالمرحلة الثايكية لتتركي استخداـ التعلـ ال 
 ،سيتىن مصطفي مني/ د، صانح يىسف ساميت/ د.أ ،خهيم حسيه أمال/ د.أ /إعداد  

 أ/ غادة محمىد انسمان أحمد                                          
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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مف صدؽ االختبار عف  . كقد تحقؽ الباحثالختبار الذم يقيس ما كضع لقياسهاالختبار الصادؽ هك ا    
  ف  المياهج حتميفطريؽ عرض االختبار ف  صكرته األكلية عل  مجمكعة مف أساتذة جامعييف مف الم

كطرؽ التدريس كمعلميف ممف يعملكف ف  الميداف ف  تدريس مادة الجغرافيا بفلسطيف، حيث قامكا بإبداء 
الفقرات إل  تؿ بعد مف األبعاد الخمسة  آرائهـ كمالحظتهـ حكؿ مياسبة فقرات االختبار، كمدم ايتماء

( فقرة مكزعة 20، كف  ضكء تلؾ اآلراء أصبح عدد فقرات االختبار )، تذلؾ كضكح صياغاتها اللغكيةللمقياس
 ( أبعاد.4عل  )

  : صدؽ االتساؽ الداخل 
تـ حساب معامالت االتساؽ الداخل  كذلؾ بحساب االتساؽ الداخل  للمقياس كذلؾ بحساب معامؿ ارتباط     

درجة تؿ بعد مع الدرجة التلية للمقياس كتذلؾ درجة تؿ فقرة مف فقرات االختبار مع الدرجة التلية للبعد مع 
 جة التلية للبعد باستخداـ معادلة بيرسكف.الدرجة التلية للمقياس كتذلؾ تؿ فقرة مف فقرات االختبار مع الدر 

 ثبات اختبار التفتير الياقد لمادة الجغرافيا)إعداد أحمد األستاذ(: - ج
 لقد تـ التأتد مف ثبات االختبار عف طريؽ:  

  :ثـ حسب ت الفردية مقابؿ الفقرات الزكجية، الفقراحيث تـ تجزئة االختبار إل  يصفيفالتجزئة اليصفية ،
، كلتؿ بعد مف أبعاد االختبار، ثـ تـ تعديؿ الطكؿ لتؿ كف بيف اليصفيف عل  االختبار تتؿيرسمعامؿ ارتباط ب

 ميهما باستخداـ معامؿ بيرسكف / براكف أك جتما.
 :لتفتير الياقد لمادة الجغرافيا )إعداد أحمد األستاذ(يتائج اختبار ا -د

متكسط درجات المجمكعتيف التجريبية  أتدت يتائج البحث عل  كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف    
كالضابطة ف  التطبيؽ البعدم الختبار التفتير الياقد لصالح المجمكعة التجريبية كيعزك الباحث داللة هذه 

 الفركؽ ف  مهارات التفتير الياقد بيف مجمكعت  طالب الصؼ العاشر إل  استخداـ التعلـ التعاكي  اليها:
 مما أدم إل  تعاكف بيف طالب المجمكعة الكاحدةلية التعلـ تسكدها ركح التكفر بيئة تعليمية مياسبة لعم ،

التفتير تعزيز إقباؿ الطالب عل  إيجاز المهاـ بالضافة إل  المياقشات الت  أسهمت ف  تيمية مهارات 
 الياقد.

   تضميت هذه االستراتيجية تعاكيان بيف الطالب مف ذكم التحصيؿ العلم  المتبايف كتشجيع العمؿ كالتفاعؿ
الجتماع  بييهـ كمساعدة مف تاف لديهـ بطء ف  التعليـ مف خالؿ التشجيع عل  المشارتة مما أزاؿ 

 بية يشطة أثياء التعلـ.، مماأدم إل  إيجاد بيئة إيجاكالخكؼ كزاد دافعيتهـ يحك التعلـعيهـ الخجؿ 



 ف  تيمية التفتير الياقد لدارس  مادة التربية المكسيقية بالمرحلة الثايكية لتتركي استخداـ التعلـ ال 
 ،سيتىن مصطفي مني/ د، صانح يىسف ساميت/ د.أ ،خهيم حسيه أمال/ د.أ /إعداد  

 أ/ غادة محمىد انسمان أحمد                                          
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  تؤدم إل  إتساب مهارات البحث العلم  كتتابة التقارير كتيمية مهارات االستقصاء عيد الطالب كتقدير
تقاف المفاهيـ كاألسس العامة للمادة العلمية كتؿ هذا هك أساس حدكث  لذكاتهـ كالمساعدة عل  فهـ كا 

 السلكؾ الذم يسهـ ف  تيمية مهارات التفتير الياقد.
 كيياقشكف أفتاران ، كيقعكفكف يثيركف أسئلةتمتف الطالب مف الكصكؿ إل  التعلـ ذك المعي  ، فالمتعلم ، 

لمكه ، كيحصلكف عل  يقد بياء فضالن عف أيه يكفر فرص تلخيص ما تعف  أخطاء ،كيتعلمكف فف االستماع
فاالعتماد المتبادؿ يقض  ، فرص لضماف يجاح المتعلميف جميعان ، كيكفر ف  صكرة تقرير يشترؾ كجماع 

تقاف ، كيستخدـ المهارات الت  تتعلمها المجمكعة أف يساعد المتعلمكف بعضهـ ف  تعلـ المفاهيـ كا 
، حيث أف القياع ال يتـ إال مف خالؿ استخداـ التفتير الياقد، مكف التفتير الياقد ف  مياقشاتهـالمتعل

 كالتفسير كالتفتير مع اآلخريف كمع يفسه. كيتعلـ المتعلـ مف خالؿ التحدث كاالستماع كالشرح
 الصكرة المعدلة مف اختبار التفتير الياقد لمادة الجغرافيا )إعداد أحمد األستاذ(: -1

( بإعادة صياغة لمفردات االختبار بحيث تطبؽ هذه المفردات عل  مادة 1026قامت الباحثة ف  عاـ )  
مفردات لعدـ مياسبتها لطبيعة التربية المكسيقية كه  عل   3التربية المكسيقية تما استبعدت الباحثة عدد 

 ( مفردة.15( ليصؿ عدد مفردات االختبار ف  صكرته اليهائية إل  عدد )11-25-22-6التكال  )
 .ختبار ف  صكرته اليهائية المعدلةكتأسيسان عل  ماسبؽ تاف عل  الباحثة إعادة حساب ثبات كصدؽ اال 
 :صدؽ االختبار - أ

 ثة مف صدؽ االختبار بالطرؽ التالية: تحققت الباح
  كقد أبدم البعض ميهـ بعض التعديالت كتـ عل  مجمكعة مف الخبراء المتخصصيفتـ عرض االختبار ،

 تعديلها ليصبح االختبار جاهز للتطبيؽ.
  تـ حساب معامالت االرتباط بيف الدرجة التلية لالختبار كالدرجة التلية لتؿ مهارة رئيسية مف المهارات

 الخمس للتفتير الياقد.
  مما يدؿ عل  درجة عالية مف االتساؽ  0002جميع معامالت االرتباط دالة إحصائيان عيد مستكم داللة

 الداخل  للمهارات الرئيسية كاالختبار تتؿ.
 ثبات االختبار:  - ب

 10عيية استطالعية متكية مف لحساب معامؿ ثبات فقرات االختبار ، طبؽ بصكرته اليهائية عل    
، كساعدت هذه الخطكة ف  معرفة مدم فهـ الطالب للفقرات، كاستخدمت طريقة تركيباخ ألفا طالب



 ف  تيمية التفتير الياقد لدارس  مادة التربية المكسيقية بالمرحلة الثايكية لتتركي استخداـ التعلـ ال 
 ،سيتىن مصطفي مني/ د، صانح يىسف ساميت/ د.أ ،خهيم حسيه أمال/ د.أ /إعداد  

 أ/ غادة محمىد انسمان أحمد                                          
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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للفقرات اختبار  ، حيث تايت قيمة معامؿ الثبات لإلتساؽ الداخل اج معامؿ الثبات الداخل  للفقراتالستخر 
، كهذه القيمة مقبكلة ف  البحكث التربكية كاليفسية (0081ف  التربية المكسيقية هك ) ير الياقدتفالت

 كبذلؾ تـ ثبات االختبار. 
 :اء دارس  مادة التربية المكسيقيةبياء بطاقة مالحظة أد -2

 الهدؼ مف البطاقة: - أ
 محاكر البطاقة: 

 المحكر األكؿ: التاريخ كالتذكؽ. –
 المحكر الثاي : الصكلفيج كاليظريات. –
 المحكر الثالث: تربية الصكت. –
 المحكر الرابع: العزؼ. –

 محتكم البطاقة: –ب 
عبارة محددة للسلكؾ تشير إل  مستكم أداء األيشطة المكسيقية لدارس   22اشتملت البطاقة عل    

مقسمة إل  أربعة محاكر  التعلـ األلتتركي مادة التربية المكسيقية بالصؼ األكؿ الثايكم كفقان الستخداـ 
 كه : –رئيسية لمادة التربية المكسيقية 

 .التاريخ كالتذكؽ 
 .الصكلفيج كاليظريات 
 . الغياء المدرس 
 العزؼ. 
 التقدير التم  كالتيف  للبطاقة: -ج

بعد االيتهاء مف صياغة بيكد البطاقة تـ تحديد طريقة تقدير أداء الطالب كذلؾ بتقسيـ الفركع إل  عدة     
، تما تصفه أدم الطالب المهارة بصكرة تاملة ( إذا1( ف  خاية المستكم)√ارات بحيث يتـ كضع عالمة )مه

( إذا أدم الطالب المهارة بصكرة متكسطة، أما إذا أدم 2( ف  المستكم رقـ )√صياغته كأف تضع عالمة )
 (.0(  في خانة المستوي رقم )√الطالب المهارة بصكرة سيئة فيضع عالمة )

 
 
 



 ف  تيمية التفتير الياقد لدارس  مادة التربية المكسيقية بالمرحلة الثايكية لتتركي استخداـ التعلـ ال 
 ،سيتىن مصطفي مني/ د، صانح يىسف ساميت/ د.أ ،خهيم حسيه أمال/ د.أ /إعداد  

 أ/ غادة محمىد انسمان أحمد                                          
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يتائج البحث:
 : اليتائج المتعلقة بأسئلة البحثأكالن : 

 :الرئيس كتفسيرهااليتائج المتعلقة بالسؤاؿ  -2
ما فاعلية استخداـ التعلـ المدمج ف  تيمية التفتير الياقد لدم دارس  مادة كييص السؤاؿ األكؿ عل  ما يل : "
 ؟"التربية المكسيقية بالمرحلة الثايكية

 :احثة بالتحقؽ مف األسئلة الفرعيةالسؤاؿ قامت البكلإلجابة عل  هذا 
 : الفرع  األكؿ كتفسيرهااليتائج المتعلقة بالسؤاؿ  -1
ييص السؤاؿ األكؿ مف األسئلة الفرعية عل :" ما مهارات التفتير الياقد الكاجب تيميتها لدم دارس  مادة   

 التربية المكسيقية بالمرحلة الثايكية؟"
السؤاؿ، قامت الباحثة بالطالع عل  األدب التربكم ،كالدراسات السابقة المتعلقة  كلإلجابة عل  هذا   

بية المكسيقية بالمرحلة بالبحث الحال ، كتـ تحديد مهارات التفتير الياقد الكاجب تيميتها لدم دارس  مادة التر 
قد تحددت مهارات ك  42- 35صالطار اليظرم( كلها ف  الفصؿ الثاي  مف البحث )، كقد تـ تياالثايكية

 التفتير الياقد ف  خمس مهارات كه : 
مهارة  -مهارة االستيباط  -ة تقكيـ المياقشات ر مها -مهارة التفسير  -مهارة التيبؤ باالفتراضات)
 كبذلؾ تتكف الباحثة قد أجابت عف السؤاؿ األكؿ مف أسئة البحث. .(االستيتاج

 : تفسيرهابالسؤاؿ الفرع  الثاي  ك  اليتائج المتعلقة -2
: ما الطار المقترح للتعلـ المدمج ف  تيمية التفتير الياقد لدم دارس  كييص السؤاؿ الثاي  عل   

 ؟بية المكسيقية بالمرحلة الثايكيةمادة التر 
كلإلجابة عل  هذا السؤاؿ قامت الباحثة بالطالع عل  األدب التربكم ، كالدراسات السابقة المتعلقة 

 . 27ص (الطار اليظرم) ثاي الحال ، كتمت الجابة مف خالؿ الفصؿ البمكضكع البحث 
 كبذلؾ تتكف الباحثة قد اجابت عف السؤاؿ الفرع  الثاي  للبحث.

 اليتائج المتعلقة بالسؤاؿ الفرع  الثالث كتفسيرها: -3
كتيميته لدم دارس  مادة : ما كاقع المهارات المرتبطة بالتفتير الياقد كييص السؤاؿ الفرع  الثالث عل    

    ؟بية المكسيقية بالمرحلة الثايكيةالتر 



 ف  تيمية التفتير الياقد لدارس  مادة التربية المكسيقية بالمرحلة الثايكية لتتركي استخداـ التعلـ ال 
 ،سيتىن مصطفي مني/ د، صانح يىسف ساميت/ د.أ ،خهيم حسيه أمال/ د.أ /إعداد  

 أ/ غادة محمىد انسمان أحمد                                          
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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كلإلجابة عل  هذا السؤاؿ قامت الباحثة بالطالع عل  األدب التربكم، كالدراسات السابقة المتعلقة بمكضكع 
 .البحث الحال 

قع الحال  كمدم ( لعرض دركس الكا3كتمت الجابة مف خالؿ الفصؿ الثالث )إجراءات البحث( ف  جدكؿ رقـ )
 .56ص  ثالستفادة ميها كما تـ إضافته بالمحتكم الحال  للبح

 ثاييان : اليتائج المتعلقة بفركض البحث:
 : اختبار صحة الفرض األول -1
 :وينص الفرض األول علي ما يلي   

فى التطبيؽ إحصائيان بيف متكسطى رتب درجات طلبة المجمكعة الضابطة كالمجمكعة التجريبية كجد فرؽ داؿ ي
 البعدم  لبيكد بطاقة مالحظة مهارات التفتير الياقد كالدرجة التلية."

 كالختبار هذا الفرض تـ صياغة الفرض الصفرم التال : 
بيف متكسط  درجات المجمكعة التجريبية   (α≤0.05)"ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عيد مستكم داللة 

 كالمجمكعة الضابطة ف  التطبيؽ البعدم لبطاقة المالحظة".
 Mann اختبار ماف كيتيى ( 10لصغر حجـ العيية )ف=  يظران استخدمت الباحثة الحصاء الالبارمترل 

Whitney Test –  ( يتائج هذا الفرض:2للمجمكعات المستقلة، كيكضح جدكؿ ) 
 (2) جدكؿ رقـ

الضابطة والمجموعة التجريبية يتائج اختبار ماف كيتيى للتطبيؽ القبلى للمجمكعة  

 في بنود البطاقة والدرجة الكلية

 

 

 انــبــــــعــــــــد

 انمجمىعت انضابطت

N= 20 

 انمجمىعت انتجزيبيت

N=20 
 

 (Z)قيمت 

 انمحسىبت

 

قيمت 

مان 

 Uوتني 

 

انقيمت 

 اإلحتمانيت

 

اندالنت 

 اإلحصائيت
مجمىع 

 انزتب

متىسظ 

 انزتب

مجمىع 

 انزتب

متىسظ 

 انزتب

انتاريخ 

 وانتذوق
193.00 11.35 473.00 24.28 -3.879 40.00 0.001 

دانت عند 

0.05 

انصىنفيج 

 واننظزياث
194.00 11.41 436.00 24.22 -3.777 41.00 0.001 

عند  دانت

0.05 

 0.001 83.50 2.406- 21.86 393.50 13.91 236.50 انغناء
دانت عند 

0.05 

 0.001 84.00 2.677- 22.3 364.00 14.75 254.50 انعشف
دانت عند 

0.05 

 0.001 91.00 5.105- 26.50 477.00 9.00 153.00 اندرجت انكهيت
دانت عند 

0.05 



 ف  تيمية التفتير الياقد لدارس  مادة التربية المكسيقية بالمرحلة الثايكية لتتركي استخداـ التعلـ ال 
 ،سيتىن مصطفي مني/ د، صانح يىسف ساميت/ د.أ ،خهيم حسيه أمال/ د.أ /إعداد  

 أ/ غادة محمىد انسمان أحمد                                          
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  قيمة(Z)   الجدكلية عيد مستكم داللة (α≤0.05)   1.96±تساكم 
فقد  الضابطةكسطات المجمكعتيف التجريبية ك متالدرجة التلية ليتبيف مف الجدكؿ باليسبة للمقارية بيف  

عيد مستكم   (1.96-)الت  تساكمالجدكلية   (Z)أقؿ مف قيمة(5.105-)  المحسكبة  (Z)تبيف أف قيمة
، مما يدؿ عل  كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات رتب درجات المجمكعتيف  (α≤0.05)داللة 

   االختبار البعدم لبيكد بطاقة المالحظة.التجريبية كالضابطة ف
المحسكبة   (Z)كللتعرؼ عل  الفركؽ ف  البيكد فقد تبيف أيه باليسبة لبيد التاريخ كالتذكؽ أف قيمة    

عيد مستكم داللة   (1.96-)الجدكلية الت  تساكم  (Z)كه  أقؿ مف قيمة   (3.879-)كالت  تساكم 
(α≤0.05)  مما يدؿ عل  كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات المجمكعتيف الضابطة كالتجريبية ،

 ف  التطبيؽ البعدم لبطاقة المالحظة.
،  (3.777-)المحسكبة كالت  تساكم  (Z)ما باليسبة لبيد الصكلفيج كاليظريات فقد تبيف أف قيمة أ  

، مما يدؿ عل  (α≤0.05)  عيد مستكم داللة  (1.96-)الجدكلية الت  تساكم  (Z)كه  أقؿ مف قيمة 
ف  التطبيؽ البعدم لبطاقة المجمكعة التجريبية كالضابطة  متكسطات كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف
 المالحظة لصالح المجمكعة التجريبية .

كه  أقؿ مف   (2.406-)المحسكبة كالت  تساكم   (Z)أما باليسبة إل  بيد الغياء فقد تبيف أف قيمة    
، مما يدؿ عل  كجكد فركؽ ذات (α≤0.05)  عيد مستكم داللة  (1.96-)الجدكلية الت  تساكم   (Z)قيمة

داللة إحصائية بيف متكسطات المجمكعتيف الضابطة كالتجريبية ف  التطبيؽ البعدم لبطاقة المالحظة لصالح 
 المجمكعة التجريبية.

كه  أقؿ مف قيمة   (2.677-)المحسكبة كالت  تساكم  (Z)أما باليسبة إل  بيد العزؼ فقد تبيف أف قيمة   
(Z) عيد مستكم داللة  (1.96-)الجدكلية الت  تساكم  (α≤0.05)  كجكد فركؽ ذات داللة ، مما يدؿ عل

بطاقة المالحظة لصالح متكسطات المجمكعتيف الضابطة كالتجريبية ف  التطبيؽ البعدم ل إحصائية بيف
 .المجمكعة التجريبية

 كتعزك الباحثة اليتائج إل  األسباب التالية:
ساعد محتكم التعلـ المدمج كأثر عل  رفع قدرات متعلم  مادة التربية المكسيقية كعمؿ عل  تفكؽ  -2

 كرفع مستكم التفتير الياد لديهـ.
 ، كالمشارتة اليجابية للمتعلميف ف  أثياء تيفيذ المحتكم حيث أثار اهتماـ زيادة الدافعية -1



 ف  تيمية التفتير الياقد لدارس  مادة التربية المكسيقية بالمرحلة الثايكية لتتركي استخداـ التعلـ ال 
 ،سيتىن مصطفي مني/ د، صانح يىسف ساميت/ د.أ ،خهيم حسيه أمال/ د.أ /إعداد  

 أ/ غادة محمىد انسمان أحمد                                          
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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المتعلميف كحفزهـ إل  استطالع أمكر جديدة كاأليشطة المتعلقة بمادة التربية المكسيقية ببطاقة 
 المالحظة.

بمرتبطة ببيكد تيكع األسئلة كالتكجيه السليـ مف الباحثة ساعد ف  تيمية مهارات التفتير الياقد الفرعية ا -2
 ، الغياء، العزؼ(.يخ كالتذكؽ، الصكلفيج كاليظرياتبطاقة المالحظة )التار 

، كدراسة (1024)سعد عزك اتفقت هذه اليتائج مع الدراسات الت  تياكلت التفتير الياقد ميها دراسة  -3
، (1007)يادية أبك دييا كمي  أبك ياش  ( كدراسة 1008) يكاؿ راجح ، كدراسة(1023)فاضؿ ابراهيـ 

 .(1024)مها الخطيب ، كدراسة (1024)عبد الميعـ علياف كدراسة 
مف خالؿ استعراض تلؾ الدراسات ، يتضح أف الهدؼ العاـ للدراسات الت  تتعلؽ بالتفتير الياقد تتمف  -4

ؼ مكاتبة ألهدا ف  تيمية التفتير كتطكره لدم الطلبة ، كالتأتد عل  أهمية التفتير الياقد ف  حياة األفراد
، بؿ ف  مادة التربية المكسيقية  فقط ، يظران ألثره األيجاب  ف  تحصيؿ الطلبة ، ليسالتعليـ المعاصرة

 ف  جميع المعارؼ المختلفة.
 اختبار صحة الفرض الثاي :  -
 كييص الفرض الثاي  عل  ما يل :   

كالمجمكعة التجريبية فى التطبيؽ يكجد فرؽ داؿ إحصائيان بيف متكسطى رتب درجات طلبة المجمكعة الضابطة 
 البعدم  الختبار التفتير الياقد كالدرجة التلية."

 كالختبار هذا الفرض تـ صياغة الفرض الصفرم التال : 
بيف متكسط  رتب درجات المجمكعة   (α≤0.05)"ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عيد مستكم داللة 

 البعدم الختبار التفتير الياقد كالدرجة التلية ".التجريبية كالمجمكعة الضابطة ف  التطبيؽ 
 Mann (  اختبار ماف كيتيى10استخدمت الباحثة الحصاء الالبارمترل يظران لصغر حجـ العيية )ف= 

Whitney Test  –  ( يتائج هذا الفرض1للمجمكعات المستقلة، كيكضح جدكؿ ): 
 
 
 
 
 

 (1جدكؿ رقـ )



 ف  تيمية التفتير الياقد لدارس  مادة التربية المكسيقية بالمرحلة الثايكية لتتركي استخداـ التعلـ ال 
 ،سيتىن مصطفي مني/ د، صانح يىسف ساميت/ د.أ ،خهيم حسيه أمال/ د.أ /إعداد  

 أ/ غادة محمىد انسمان أحمد                                          
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 الضابطة والمجموعة التجريبية البعدم للمجمكعةيتائج اختبار ماف كيتيى للتطبيؽ 

 فى اختبار التفتير الياقد كالدرجة التلية

 

  قيمة(Z)   الجدولية عند مستوي داللة (α≤0.05)   1.96±تساوي. 
 

متكسطات المجمكعتيف التجريبية كالضابة فقد تبيف الدرجة التلية ليتبيف مف الجدكؿ باليسبة للمقارية بيف     
عيد   (1.96-) الجدكلية الت  تساكم (Z)كه  أقؿ مف قيمة  ( 3.385-كه ) , المحسكبة (Z)أف قيمة 

، مما يدؿ عل  كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات رتب درجات  (α≤0.05)مستكم داللة 
 .اختبار التفتير الياقدالمجمكعتيف التجريبية كالضابطة ف  االختبار البعدم لبيكد 

المحسكبة   (Z)أف قيمة  لمهارة التيبؤ باالفتراضاتكللتعرؼ عل  الفركؽ ف  البيكد فقد تبيف أيه باليسبة   
عيد مستكم داللة   (1.96-)الجدكلية الت  تساكم  (Z)كه  أقؿ مف قيمة  ( (3.344-كالت  تساكم

(α≤0.05) مما يدؿ عل  كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات المجمكعتيف الضابطة كالتجريبية ،
 .ختبار التفتير الياقدف  التطبيؽ البعدم ال

 

 انمهارة

 انمجمىعت انضابطت

N= 20 

 انمجمىعت انتجزيبيت

N=20 
 

 (Z)قيمت 

 انمحسىبت

 

قيمت مان 

 Uوتني 

 

انقيمت 

 اإلحتمانيت

 

اندالنت 

 اإلحصائيت
مجمىع 

 انزتب

متىسظ 

 انزتب

مجمىع 

 انزتب

متىسظ 

 انزتب

 0.001 9.50 3.344- 10.19 81.50 6.81 54.50 انتنبؤ باالفتزاضاث
دانت عند 

0.05 

 0.001 8.50 2.517- 11.44 91.50 5.56 44.50 انتفسيز
عند  دانت

0.05 

 0.001 6.50 3.290- 12.38 99.00 4.63 37.00 االستنباط
عند  دانت

0.05 

 0.001 5.50 2.166- 11.00 93.00 3.50 36.50 تقىيم انمناقشاث
دانت عند 

0.05 

 0.001 6.50 1.755- 12.30 96.00 6.25 49.50 االستنتاج
دانت عند 

0.05 

 0.001 6.50 3.385- 12.50 100.00 4.50 36.00 اندرجت انكهيت
دانت عند 

0.05 



 ف  تيمية التفتير الياقد لدارس  مادة التربية المكسيقية بالمرحلة الثايكية لتتركي استخداـ التعلـ ال 
 ،سيتىن مصطفي مني/ د، صانح يىسف ساميت/ د.أ ،خهيم حسيه أمال/ د.أ /إعداد  

 أ/ غادة محمىد انسمان أحمد                                          
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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، كه  أقؿ مف (  (2.517-المحسكبة كالت  تساكم  (Z)فقد تبيف أف قيمة  لمهارة التفسيرما باليسبة أ    
، مما يدؿ عل  كجكد فركؽ ذات (α≤0.05)  عيد مستكم داللة  (1.96-)الجدكلية الت  تساكم   (Z)قيمة 

ختبار التفتير الياقد داللة إحصائية بيف متكسطات المجمكعتيف الضابطة كالتجريبية ف  التطبيؽ البعدم ال
 التجريبية .لصالح المجمكعة 

كه  أقؿ  (  (3.290-المحسكبة كالت  تساكم   (Z)فقد تبيف أف قيمة  مهارة االستيباطأما باليسبة إل     
، مما يدؿ عل  كجكد فركؽ (α≤0.05)  عيد مستكم داللة  (1.96-)الجدكلية الت  تساكم   (Z)مف قيمة 

 الختبار التفير الياقدبية ف  التطبيؽ البعدم ذات داللة إحصائية بيف متكسطات المجمكعتيف الضابطة كالتجري
 لصالح المجمكعة التجريبية .

كه   (  (2.166-المحسكبة كالت  تساكم   (Z)فقد تبيف أف قيمة  تقكيـ المياقشات مهارة أما باليسبة إل    
، مما يدؿ عل  كجكد (α≤0.05)  عيد مستكم داللة  (1.96-)الجدكلية الت  تساكم  (Z)أقؿ مف قيمة 

الختبار فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات المجمكعتيف الضابطة كالتجريبية ف  التطبيؽ البعدم 
 لصالح المجمكعة التجريبية . التفتير الياقد

كه  أقؿ مف  (  (2.166-المحسكبة كالت  تساكم   (Z)فقد تبيف أف قيمة مهارة االستيتاج أما باليسبة إل    
، مما يدؿ عل  كجكد فركؽ ذات (α≤0.05)  عيد مستكم داللة  (1.96-)الجدكلية الت  تساكم  (Z)قيمة 

 الختبار التفتير الياقدداللة إحصائية بيف متكسطات المجمكعتيف الضابطة كالتجريبية ف  التطبيؽ البعدم 
 لصالح المجمكعة التجريبية .

 كتعزك الباحثة اليتائج إل  األسباب التالية :
، االستيباط( يرجع إل  زيادة تشكيؽ المتعلميف تائج الفركؽ الفردية ف  مهارات )التفسير، االستيتاجي - أ

 كلفت ايتباههـ إل  مهارات التفتير الياقد.
تمتيف الطالب مف المشارتة الصفية الفاعلة عف طرؽ استخداـ التعلـ المدمج كالمياقشات الهادفة قد  - ب

 الفتراضات ، تقكيـ المياقشات(.ساهـ ف  تيمية مهارت  )التيبؤ با
اتفقت هذه اليتائج مع الدراسات السابقة الت  استخدمت التتيكلكجيا بكجه عاـ ف  تيمية المهارات  - ت

أثر البرامج المقترحة ف   تيمية التفتير الياقد ف  العلـك المختلفة،  بطة بالتربية المكسيقية كالسيماالمرت
، (1007  أبك ياش ،كتاف ميها دراسة )يادية أبك دييا كمي الياقد،كاتساب الطالب مهارات التفتير 

 (.1008كدراسة )يكاؿ راجح، ،(1024كدراسة )إيزيس رضكاف، 
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 كالمقترحات:تكصيات ال
 :تكصيات البحث -2

كمتطلباته كتيفية  أللتتركي تدريب معلم  التربية المكسيقية كتشجيعهـ عل  استخداـ تقييات التعلـ ا - أ
 التعامؿ معها ف  أثياء عملية التعلـ.

ربط محتكم مادة التربية المكسيقية ف  المرحلة الثايكية بمكاقع ألتتركيية ف  مجاؿ المكسيق   - ب
 كاليظريات.

عادة تيظيمها بما يكاتب التطكرات الحديثة ف  مجاؿ  - ج االهتماـ بتطكير مياهج التربية المكسيقية كا 
 لعكلمة.االتصاؿ كعصر ا

االهتماـ باستخداـ طرؽ التدريس الحديثة الت  تيم  مهارات التفتير الياقد ) التيبؤ باالفتراضات ،  - د
 ، تقكيـ الفركض ، االستيتاج (. طالتفسير، االستيبا

الهتماـ بتيمية التفتير الياقد ف  المدارس عامة كليس ف  مياهج التربية المكسيقية بؿ ف  بقية  - ق
 المياهج األخرم.

إعادة إجراء الدراسة ليفس طالب العيية ف  سيكات دراسية قادمة لمعرفة مدم التحسف ف  األداءات  - ك
 المرتبطة باأليشطة المكسيقية كأثر ذلؾ ف  المستكم التحصيل  للمتعلميف.

تعكيد المتعلميف عل  التشؼ عف المعلكمات المكسيقية كاستخداـ الطرؽ الحديثة مثؿ التعلـ المدمج  - ز
شبتة المعلكمات حت  تصبح ذات معي  لديهـ كبالتال  ال يجدكف صعكبة ف  استراجاعها كاستخداـ 

 كاستخدامها.
قدـ البحث اختبار للتفتير الياقد لقياس الجايب المعرف  للمتعلميف كيكص  بتطبيقه كذلؾ لمعرفة مدم  - ح

 ايكية .تكافر مهارات التفتير الياقد لدم متعلم  مادة التربية المكسيقية بالمرحلة الث
تخصيص ساعات تطبيقية لمادة التربية المكسيقية ليتدرب المتعلميف عل  مهارات التفتير الياقد  - ط

 .لتتركي باستخداـ التعلـ اال 
 البحكث المقترحة :  -1

ف  تصكيب المفاهيـ الخاطئة ف  المكسيق  لطالب المرحلة  لتتركي إجراء دراسة فاعلية التعلـ اال  -2
 الثايكية.
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ف  تيمية مهارات التفتير الياقد فث المراحؿ  اللتتركي فاعلية بريامج قائـ عل  التعلـ اإجراء دراسة  -1
 الدراسية األخرم.

 ف  أدائهـاللتتركي  إجراء دراسة أثر تدريب معلم  التربية المكسيقية للمرحلة الثايكية عل  التعلـ ا -2
 التدريس .

تدريس التربية المكسيقية لدم الطالب إجراء دراسة حكؿ فاعلية بريامج مقترح لتيمية مهارات  -3
 المعلميف.

إجراء دراسة حكؿ أثر استخداـ التعلـ الذات  ف  تيمية مهارات التفتير الياقد لدم دارس  مادة  -4
 .ية المكسيقية بالمرحلة العداديةالترب

بداعية ألإجراء دراسة تتياكؿ العالقة بيف فاعلية برمجيات الحاسب اآلل  التعليمية كتيمية القدرات ا -5
 لدم متعلم  مادة التربية المكسيقية بالمراحؿ المختلفة.

إجراء دراسة تتياكؿ العالقة بيف مهارات استخداـ الحاسب اآلل  كتطبيقها ف  مادة التربية  -6
: التفتير االستدالل ، التفتير البداع ، الذاترة ة كبعض أيماط التفتير األخرم مثؿالمكسيقي

 ة. البصرية، الذاترة السمعي
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 الػػػمػػػػراجػػػػع
 مراجع باللغة العربية:

 .اليقد المكسيق  أصكله كمياهجه، األستيدرية، دار الثقافة العلمية (1007آماؿ حسيف خليؿ )
رؤية جديدة الستراتيجيات تدريس التربية المكسيقية ف  القرف الكاحد  (1026آماؿ حسيف خليؿ )

مطبعة -طيطا  –كالعشريف
 طيطا.جامعة 

 لساف العرب، الجزء األكؿ، بيركت، دار صادر،. (2880أبك الفضؿ جماؿ ابف ميظكر)
 األسس اليفسية للتعليـ الثايكم ،  القاهرة ، دار اليهضة العربية. (1020أحمد زت  صالح )
  الطفؿ كمهارات التفتير ،  عماف ، دار صفاء لليشر كالتكزيع . (1020أمؿ حسف الخليل  )

بريامج مقترح لطرؽ تدريس التربية المكسيقية ف  ضكء االتجاهات  (1024الرحمف محمكد عل )إيماف عبد 
 الحديثة ف  المياهج كطرؽ التدريس ، رسالة ماجستير، تلية التربية اليكعية جامعة القاهرة .

ير الياقد فعالية استخداـ استراتيجية معلكماتية ف  تعلـ مهارات التفت (1021جليلة مرس  كمحمد المغرب  )
لدم مجمكعتيف للتعلـ الفردم كالتعاكي  مف تالميذ الصؼ األكؿ الثايكم، مجلة تلية التربية، جامعة 

 عيف شمس، القاهرة، مصر.
  ، يابلس،  دار الشركؽ لليشر كالتكزيع.2تدريس مهارات التفتير" ط (1008جكدت أحمد سعادة )  

استخداـ التعلـ المدمج القائـ عل  اليظـ الخبيرة فعالية  (1020حارص عبد الجابر عبد الاله عمار)
التمبيكترية ف  تدريس الجغرافيا عل  التحصيؿ المعرف  كتيمية الفتر الياقد كالقيـ االقتصادية لدم 
طالب الصؼ األكؿ الثايكم، دتتكراه الفلسفة ف  التربية، تلية التربية سكهاج، قسـ مياهج كطرؽ 

 تدريس الدراسات االجتماعية.
التجربة السكرية ف  تأليؼ مياهج التربية المكسيقية لمرحلة التعليـ  (1022سيمكف يعقكب الخكرم الياس )

 .2، ع 5الثايكم ، المجلة األرديية للفيكف ، مجلد 
عالـ  رؤم تربكية معاصرة ف  تعليـ التفتير كتعلمه،القاهرة، –تفتير بال حدكد  .(1021صالح الديف عرفة ) 

 التتب.
التعليـ الليتتركي  كالتطبيقات، الرياض، مؤسسة شبتة  .(1024) عبد اهلل المكس ، أحمد المبارؾ 

  .البيايات

 يمية التفتر البداع  الياقد ، عماف، دار الصفاء لليشر كالتكزيع.ت
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مهارات االستماع ف   فعالية التدريب عل  استراتيجيات ما كراء المعرفة ف  تيمية .(1008عليكة رحاب )
التربية المكسيقية لدم تالميذ المرحلة األعدادية، رسالة ماجستير غير ميشكرة ،تلية التربية، 

 جامعة بيها.
 تيمية التفتير البتتارم كالياقد ، عماف، دار ديبكيك. (1008فادية عادؿ الخضراء )  
 األستيدرية  دار المعرفة الجامعية.، دراسات ف  الجغرافيا البشرية (1022فتح  أبك عياية )  
 ، عماف  دارالتتاب الجامع .مفاهيـ كتقييات –تعليـ التفتير  .(1021فتح  جركاف ) 

أثر بريامج مقترح لتساب بعض مهارات استخداـ الحاسب اآلل  ف  تخصص  .(1020دعاء اسماعيؿ )
 ، جامعة طيطا .يكعيةالتربية ال سالة دتتكراة، تليةالتربية المكسيقية لطالب التربية اليكعية، ر 

 ، دار عالـ التتب.ثراء كالتفتير الياقد، القاهرةال  .(1004رفعت محمد بهجت) 
أهمية كمعكقات استخداـ المعلميف للتعليـ األلتتركي  مف كجهة يظر المشرفيف  (1006فكاز الشمرم )

 التربكييف بجدة ،مطبعة تلية التربية ، جدة ،جامعة أـ القرم.
 التفتير كالقدرات العقلية ، القاهرة  متتبة االيجلك المصرية . (1022فؤاد أبك حطب )  
مهارة القراءة كالتفتير الميطق  ، العيف، دار  –التفتير اليقدم  (1022محمد جهاد الجمؿ كسياء العاي  ) 

 المصباح الميير.
التعلـ التعاكي  ف  تدريس المطالعة،اربد   التفتير الياقد كالبداع  استراتيجية (1008محمد فراس السليت  ) 

 عالـ التتب الحديث.
  طرائؽ التدريس كاستراتيجياته، عماف، دار التتاب الجامع . (1023محمد محمكد الحيلة ) 

أثر بعض متغيرات برامج الكسائط المتعددة التمبيكترية عل  اتتساب بعض  (1002محمكد السيد سليماف )
ر لدم طالب تتيكلكجيا التعليـ كاتجاهاتهـ يحك استخداـ التمبيكتر ف  إيتاج مهارات الرسـ بالتمبيكت

  الرسكـ التعليمية، رسالة ماجستير، غير ميشكرة، تلية التربية، جامعة األزهر، القاهرة.
أثر بريامج تمبيكتر مقترح لتعليـ أساسيات المكسيق  الغربية باستخداـ الكسائط  (1006هاي  سدراؾ )

 غير المتخصصيف، رسالة دتتكراة، غير ميشكرة، تلية تربية مكسيقية ، جامعة حلكاف.المتعددة ل
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