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 البحث:      تخلصمس

آلة الريكورد وتنمية االتجاه    في تدريساستخدام التدريس بواسطة األقران    إلىهدف البحث الحالى  
طالب مجموعه تجريبية(،  6طالب مجموعه ضابطة و  6واتبعت الباحثة المنهج شبه التجريبي )   المادة،نحو  

آلة الريكورد، ومقياس االتجاه نحو  على    وتمثلت أدوات البحث في بطاقة مالحظة األداء للمهارات العزفية
التعليم بواسطة   التي تدعم فكرة  النتائج  العديد من  الباحثة إلي  قبليًا وبعديًا وتوصلت  المادة وتم تطبيقهم 

واوضحت النتائج  األقران في تدريس الموسيقي بشكل عام واآلالت الموسيقية وآلة الريكورد بشكل خاص.  
بين متوسط رتب درجات طالب المجموعة التجريبية في القياسين القبلي    وجود فرق ذو داللة إحصائية  

آلة الريكورد لصالح القياس البعدي، يوجد فرق ذو داللة إحصائية   على    والبعدي لبطاقة مالحظة األداء  
  بين متوسط رتب درجات طالب المجموعة الضابطة والتجريبية في التطبيق البعدي  لبطاقة مالحظة األداء

آلة الريكورد لصالح المجموعة التجريبية، يوجد فرق ذو داللة إحصائية  بين متوسط رتب درجات  على  
طالب المجموعة التجريبية في القياسين القبلي والبعدي لمقياس االتجاه  لصالح القياس البعدي، يوجد فرق 

التطبيق البعدي     ذو داللة إحصائية  بين متوسط رتب درجات طالب المجموعة الضابطة والتجريبية في 
 لمقياس االتجاه نحو مادة الريكورد لصالح المجموعة التجريبية،

الجزء األول ويشمل مقدمة البحث وأهدافه وأهميته وحدوده  وفروضه    :وينقسم البحث إلي جزئين 
الثاني  والجزء  النظري  واالطار  السابقة  ،  : والدراسات  النتائج  البحث،  )إجراءات  ويشمل  التطبيقي  الجزء 

 .التوصيات، المراجع، المالحق
 آلة الريكورد ، االتجاه.  األقران، تعليم التدريس القائم على  المفتاحية: الكلمات 
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The Effect of the Using  Peer Teaching on Developing Music Education 
Students’ Skills in Playing the Recorder and Enhancing Their Attitudes 

Towards it 
Abstract 
   The present study aimed at using peer teaching to develop the performace of 
students on the recorder and enhancing their attitudes towards it. The quasi- 
experiment approach was employed (6 students in the experimental group and 
6 students in the control group). Tools included an observational sheet for the 
playing skills on the Recorder and a scale for attitudes towards the Recorder. 
Both tools were pre- and post- administered to the participants. Results affirmed 
the effectiveness of using peer teaching in teaching music generally and in 
teaching musical instruments and the Recorder specifically.  
Results of the study showed that there is a statistically significant difference 
between the mean scores of the experimental group in the pre- and post- 
administration of the observational sheet in favour of the post-administration 
results. here is a statistically significant difference between the mean scores of 
the experimental group and the control one in the post- administration of the 
observational sheet in favour of the experimental group’s results. There is a 
statistically significant difference between the mean scores of the experimental 
group in the pre- and post- administration of the scale of attitudes towards the 
Recorder in favour of the post-administration results. There is a statistically 
significant difference between the mean scores of the experimental group and 
the control one in the post- administration of the scale of attitudes towards the 
Recorder in favour of the experimental group’ results. 
Keywords: Peer teaching, the Recorder, Attitudes. 
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 ة مقدم

وفي إطار السعي لمواكبة    ة من التحديات والتطورات العلمية الحديث  األخيرة العديداآلونة  ظهرت في         
التحديات بدأ االهتمام باألساليب واالستراتيجيات الحديث التدريس والتي تسهم بدورها في تقديم    ةهذه  في 

 معالجة األخطاء ومن ثم تصويبها وتقديمها بصوره تناسب المتعلمين.و  وشيق  بشكل جديد ت المعلوما
أن تلك المناهج تتسم بالطابع النظري    يتضح  التدريس  في  ةالمناهج واالتجاهات الحديثعلى    وباالطالع     

والحياتية  روتفتق  العملية  التطبيقات  نصوصًا  على    إلي  وفلسفتها  أهدافها  تتضمن  المناهج  هذه  ان  الرغم 
كافة المهارات المطلوب انجازها ولكن ولألسف يبقي التعليم نظريًا، وتبقي المهارات   عنواضحه وصريحه 

  يتناسب مع أهميتها  باهتمامأنواعها من أهم الجوانب المهملة في العملية التعليمية والتي ال تحظي    باختالف
 .1( 44،  2001حسين،    ، وفارعه في العملية التعليمية )أحمد اللقاني  المنشودةوقيمتها في تحقيق األهداف  

خاصه حيث نجد في حال ربط الموسيقي باالتجاه التربوي    ةدير بالذكر ان الموسيقي فن له طبيعجوال  
لي مفاهيم التعلم وأساليب التربية في حين تحتاج  إتكاملية وطردية فنجد أن الموسيقي تحتاج    ةنجد أن العالق

 (.10، 2012شخصية المتعلم ) محمد ناصفـ، التربية إلي الموسيقي كي تسهم في بناء 
  ثالث جوانب رئيسة يتضمن  ان إعداد معلم التربية الموسيقية    الموسيقية  من المعروف في مجال التربيةو     
 وهي:يمكن االستغناء عن أي جانب منها  ال

والتعليمية نحو مسارها    العملية التربويةتوجيه  على    عداد مربي قادرا يهدف إلي    الجانب التربوي:  .1
 الصحيح.

 يد المتعلمين بكافة المفاهيم والحقائق التعليمية في مجال التخصص.و يهتم بتز  الجانب األكاديمي:  .2
الثقافي: .3 بتز   الجانب  العلوم اإلو يهتم  المتعلمين بقدر كاف من  نسانية والثقافية )خالد األحمد،  يد 

2005 ، 88 .) 
المعلم    تطوير أداءعلى    حيث تم التركيز  ارة من أهم وأكثر القضايا التي احتلت الصد  إعداد المعلم  ويعد     

يقوم القائمينعلى    الذي  بل وجميع  التعليمية  المؤسسات  كافة  هدف  أصبح  وبالتالي  االبداع  ى  عل  تنمية 
ليل والتركيب وفرض الفروض  المعلم ومهاراته حتي يتمكن من التح  تعليمية تنمية قدرات الطالب ل العملية ا

إلي التعامل مع المجردات وذلك  كان مبرر قوي لإلعادة النظر في النظام    باإلضافةوالتأكد من صحتها  
 (.10، 2005،  التلقين والحفظ واالستظهار )آمال حسينعلى  التعليمي الذي يعتمد

 
 "اإلصدار السادس"  American Psychological Association(APA)األمريكية لعلم النفس اتبعت الباحثة  يف التوثيق نظام اجلمعية  11
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تي يجب ان يتمتع بها معلم  من المهارات ال  ةأن هناك مجموع  يتضح  المهارى الجانب  على    وبالوقوف     
والتمكن  ،  منها تمكنه من استخدام صوته جيدًا سواء كان ذلك بشكل فردي أو جماعي و التربية الموسيقية  

فيهما والتدرج  والخفوت  الشده  الصوتي من حيث  والتلوين  التنوع  كافة اآلالت  على    والتركيز ،  من  عزف 
نظريات واألسس العلمية وقواعد الموسيقي النظرية) أميمه  التربوية تلك التي تتوافر في المدارس، ومعرفة ال

 (.  30،  1997صادق،  آمال   ، أمين
بديهي خاصه وأنها من أكثر اآلالت انتشارًا    الريكورد أمرلة  آما سبق تري الباحثة ان االهتمام ب  وفي ضوء 

نشر ثقافة  على  ولكن يتطلب هذا تقديم طرق تدريسية جديدة تعمل ، والخاصةفي جميع المدارس الحكومية 
 لدي الطالب المعلم.  واألدائية االبداع واالرتقاء بالجوانب المهارية 

  الريكورد لة  آان أفضل الطرق التي من المتوقع أن تسهم في االرتقاء بمستوي األداء في    ةوتري الباحث    
 .قرانألاواسطة ب التعليم    استراتيجيةعلى  هو االعتماد

حيث  البعض    مع بعضهمتعاون المتعلمين وتفاعلهم  على    التي تعتمد  االستراتيجياتعد من  ت  ا خاصه وأنه  
 ,Iman,2002) المهارة  يقوم القرين المتقن للمهارة بالتدريس للقرين المتعلم واألقل كفاءة في اتقان ذات  

44.) 
التعليمية مادة مثيره    ة جعل من الماديالملل و على    القضاء   هو   تعليم األقرانعلى    التدريس القائموما يميز     

تعد من أساليب التوجيه في التربية    ها ( كما أنKoury,1986,67)  تقدير الذاتعلى    وشيقه كما أنها تشجع
المهنية واالعتماد القدرات  لتنمية  انها تستخدم  استثمار الخبرات  على    بل والتدريس المصغر أيضَا حيث 

 (.55، 2000محمود حسان، ) والمحبة  ةالذاتية وتبادلها في أجواء من االحترام والثق
االتجاهات      أن  المعروف  أنها  ومن  كما  تسعتكتسب  لذا  التعلم  عملية   في  هامًا  دورًا  كافة    ي تلعب 

المؤسسات التعليمية بجميع برامجها تكوين اتجاهات إيجابية نحو كافة المواد الدراسية التي تتمركز حول  
  ة للمهارات الحركية المختلف  والمهارى المتعلم وذلك كإجراء تربوي يهدف إلي تحسين وتنمية المستوي األدائي  

في التعلم وذلك  ة  العوامل المؤثر   وإحدىكتسبة  أنواع الدوافع الم  حدى اوبالتالي يمكن القول أن االتجاهات  
قبل  أألن من   التعلم وذلك  المتعلم لموضوع معين من  التعلم شيوعًا وتقباًل وانتشارًا هي ميل  كثر مبادئ 

 (.146 ، 1972)عبد الفتاح لطفي،  معينه  ة سوف يقدم استجاب ه التوقع من أن
يوضح لنا  و اتجاه المتعلم نحو المادة الدراسية موضوع الدراسة دافع حقيقي  لإلنجاز والتحصيل   كما يعد   

االتجاه النفسي لماده معينه  عامل رئيس في  على   مدي انجاز الطالب في هذا المجال خاصه وان الوقوف
 (.124، 1990، ولويس كمال )نزار الطالب  ة  تحديد سلوك المتعلم تجاه الماد
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  ة هم العوامل التي تؤدي الي تفوق المتعلمين هو اتجاهاتهم االيجابية نحو المادأ أن    ةك تري الباحثلذل    
يلقي هذا االتجاه البحثي    لديهم وربما المعلم والمتعلم أفضل ما  أن يقدم  ألن هذا االتجاه سوف يسهم في  

 األدائية. حول دور االتجاهات في مجال التربية الموسيقية في تحسين المهارات  ءالضو 
 االحساس بالمشكلة:

، كلية التربية النوعية، جامعة  التربية الموسيقية  بقسمولي  للفرقة األ  الريكوردلمادة    ةمن خالل تدريس الباحث 
العديد من الطالب ينفرون      انإلي    باإلضافة يتجاهلها الطالب، هذا    أدائيةوجدت أن هناك مهارات    الزقازيق

المهارات األدائية  تدريس  تنمية اتجاه الطالب نحو المادة و لذلك طرأت فكرة    من اآللة وال يقدرون قيمتها 
على    العديد من الدراسات  أشارتبعد ان    ةاألقران خاص  تعليمعلى    القائمعن طريق استخدام التدريس    لةلآل

العلمية    تهفاعلي المجاالت  من  العديد  هذه  في  ومن ضمن  خاص  بشكل  الموسيقية  والتربية  عام  بشكل 
فاعلية الدمج بين التدريس باأللعاب  على    الدراسة  حيث أشارت (  2007ة )عنايات خليل، سالدراسات" درا

دراسة )محمود  كما أشارت    والتدريس باألقران في تعليم مفاهيم التذوق الموسيقي واالستماع لدي األطفال، 
األقران  على    ( 2013البحرات،  بواسطة  التدريس  استراتيجية  بين  الدمج  في    والمناظرةفاعلية  االرتقاء  في 

  وكذلك دراسة تقرائي في مادة التربية االجتماعية للصف السادس األساسي. مستوي التحصيل والتفكير االس
أن للتدريس بواسطة األقران تأثير    على    الدراسة  أشارت( حيث  2019و سهيل الزغبي ،    )نورا الشهراني

 .  كبير في تحسين أداء المهارات األساسية بالرياضيات لدي تلميذات صعوبات التعلم
 مشكلة البحث:

لذلك هدف البحث الحالي إلي تدريس تلك   الريكوردوجود ضعف في المستوي األدائي و المهاري لمادة    
 .اآللةبواسطة األقران وتنمية االتجاه نحو  تعليم المهارات من خالل استراتيجية ال

 أسئلة البحث:
 ؟ ةالموسيقي التربيةلطالب  الريكوردلة آعلى   للعزف ة ما المهارات العزفية الالزم .1
 ما مستوي امتالك الطالب لتلك المهارات ؟  .2
لة  آعلى   تنمية المهارات األدائية والعزفيةعلى  تعليم األقرانعلى  أثر استراتيجية التدريس القائمما  .3

 ؟ الريكورد
 لة الريكورد؟ آاتجاه الطالب المعلم نحو  على   تعليم األقرانعلى  أثر استراتيجية التدريس القائم ما  .4

 :هدف البحث الحالي إلي : أهداف البحث
 . الريكوردلة والعزفية آل األدائيةوضع قائمة بأهم المهارات  .1
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على    األقران في تدريس مهارات العزف  تعليم   على القائم  وضع تصور عن كيفية استخدام التدريس   .2
 .الريكوردلة آ

القائم استخدام    أثر  علىالتعرف   .3 المهارات    تعليمعلى    التدريس  تنمية  في  لمادة    األدائيةاألقران 
  . الريكورد

التربية  األقران في تنمية االتجاه نحو اآللة لدي طالب  تعليمعلى  التدريس القائماستخدام  أثرعلى  التعرف
 الموسيقية.

 البحث: أهمية
التدريس  باستراتيجية    بضرورة االهتمامتطوير مناهج التربية الموسيقية    على توجيه نظر القائمين   .1

  اآلالت في االرتقاء بمستوي األداء المهاري والعزفي لجميع    وذلك لدورها  تعليم األقرانعلى    القائم
 بشكل خاص.   الريكوردلة آالتربوية بشكل عام و 

 .الريكورداالتجاه نحو مادة  األقران وتنميةبواسطة  تعليمالعالقة بين العلى  التعرف .2
تدريس  استراتيجية العلى    ةالت التربوية المستندوكافة اآل  الريكوردتقدم للمعلمين تطبيقًا عمليًا لتدريس   .3

 األقران.تعليم على  القائم
التي يمكن توظيفه  ة تقديم رؤية جديد .4 التدريسية  ا في مجال  عن كيفية تنمية األداء وعن الطرق 

 التربية الموسيقية.
كافة .5 وتوظيف  التربوي  المجال  في  الحديثة  العلمية  التطورات  في    مواكبة  الحديثة  االستراتيجيات 

 التربوية بشكل خاص. واآلالتمجال التربية الموسيقية بشكل عام 
 :  عينة البحث

 النوعية، جامعة الزقازيق.طالب الفرقة األولي بقسم التربية الموسيقية، بكلية التربية 
 :تتمثل حدود البحث  :حدود البحث
 ، جامعة الزقازيق، قسم التربية الموسيقية.كلية التربية النوعية حدود مكانية:  •
الجامعي    زمنية: حدود   • للعام  األول  الدراسي    :11  / 8من    الفترةفي    2021/ 2020الفصل 

 واحده أسبوعياً   ةلمدة شهر بواقع جلس 11/ 29
القائماستراتيجية    موضوعية: دود  ح  • المهارات األدائية والعزفية   تعليمعلى    التدريس    األقران، 

 . الريكوردلة آعلى 
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 منهج البحث:  
 طار النظري والدراسات السابقة.المنهج الوصفي في عرض اإل  ةاتبعت الباحث  •
الباحث • ضابط  ةاتبعت  )مجموعة  المجموعتين  نظام  التجريبي  شبه  مجموعة ةالمنهج   ،

 تجريبية( في الجانب التطبيقي.
 فروض الدراسة:

متوسط رتب درجات طالب المجموعة التجريبية في القياسين    إحصائية بينيوجد فرق ذو داللة   .1
 القياس البعدي.لصالح لة الريكورد آ  على  بطاقة مالحظة األداءالقبلي والبعدي ل

بين متوسط رتب درجات طالب المجموعة الضابطة والتجريبية في    يوجد فرق ذو داللة إحصائية  .2
 لصالح المجموعة التجريبية.  لة الريكوردآ على  لبطاقة مالحظة األداء التطبيق البعدي

اسين  بين متوسط رتب درجات طالب المجموعة التجريبية في القي  يوجد فرق ذو داللة إحصائية .3
 القبلي والبعدي لمقياس االتجاه  لصالح القياس البعدي.

يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسط رتب درجات طالب المجموعة الضابطة والتجريبية في   .4
 الريكورد لصالح المجموعة التجريبية. لةآالتطبيق البعدي لمقياس االتجاه نحو  

 أدوات البحث: 
 آلة الريكورد.  على إعداد قائمة مهارات العزف  .1
 (.ة)إعداد الباحث الريكوردلة آعلى  بطاقة مالحظة أداء مهارات العزف .2
 (.ة)إعداد الباحثالريكورد  آلة مقياس االتجاه نحو  .3

 : أدوات معالجة البحث
 (.ة)إعداد الباحثالريكورد  لة آعلى   الهامة تحديد قائمه بالمهارات العزفية  .1
 األولي. ةالمقرر دراسته لطالب الفرق الريكوردتمارين من منهج  .2

 :مصطلحات البحث
تقسيم المتعلمين  على   عباره عن استراتيجية تدريسية تعتمد  : األقران  تعليمعلى   التدريس القائم -1       

  ة منخفض  واألخرى في األداء    ةإلي مجموعتين من األقران، مختلفتين في المستوي األدائي احداهما مرتفع
بتدريسها      ة ولي )القرين المعلم( بعد إتقانها لألداء هذه المهار في أداء نفس المهارة حيث تقوم المجموعة األ

 (.59، 2004األداء )القرين المتعلم( )جمال سليمان،  منخفضيللمجموعة 
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يتم فيها نقل  التعاون بين المتعلمين مع بعضهم البعض حيث على   استراتيجية تقوم   :أنهعلى    ويعرف أيضاً 
قرين المتعلم( والذي يقل كفاءة عنه  ال)   إلي  المعلم(   المعارف والخبرات العملية والعلمية من خالل ) القرين
 (.70، 2010في اتقانها وذلك في ضوء اشراف المعلم )نادر خليل، 

بدور    ةعالي  هيمتلك مهار   ياستراتيجيات التدريس التي يقوم فيها المتعلم الذ  إحدى  : إجرائيا    ه الباحثةتعرفو 
 لديهم قصور في أداء هذه المهارة. الذين زمالءه المعلم مع 
الت الموسيقية التي تشبه الفلوت حيث يشتركان في نفس أسلوب  من أهم اآل:  ريكوردلة الآ  -2

 (.66 ، 2009الملط،  )خيري لة ذات مبسم  آ داء والتكنيك وهي األ
 أسعارها.لة نفخ ذات مبسم شائعة االستخدام في المدارس نظرًا لتوافرها ومالئمة آ إجرائيا :  ةوتعرفها الباحث

أنه استعداد أو نزعه مكتسبة قد تسهم في تحديد استجابة المتعلم تجاه  على    يعرف  االتجاه:   -3
 (.67، 2003محاميد،  )شاكر موضوعات أو أشخاص أو أفكار 

  ة و تجاه قضيأرد فعل ايجابي أو سلبي تجاه موضوع ما قد يكون مادي أو معنوي  أنه على  أيضاً  ويعرف
 (.68، 2003ما تكون مثيره للجدل )شاكر محاميد، 

  انتمائه الدوافع التي تحرك سلوك المتعلم ومن ثم تحدد مستوي    بعض   أنه: على    إجرائيا    وتعرفه الباحثة
 إيجابًا. و سلبًا أ ة أو موضوع الدراس ةللماد

 : ةالدراسات السابق
 باألقران:   تعليمتناولت  دراسات األول:المحور 

الكيالني)        الدين  الدراسة إلي تقصي    م(:2016دراسة محمود موسي وأحمد محي  حيث هدفت 
العاشر األساسي  فاعلية استراتيجية التدريس بواسطة األقران ودورة التعلم السباعية في تحصيل طالب الصف  

طالبًا في ثالث مجموعات )التجريبية األولي    ( 81)من الدراسة    عينة   كونتوت في مبحث التربية االسالمية، 
  في اختبار تحصيلي وأظهرت نتائج الدراسة   ةطالبًا،  وتمثلت أدوات الدراس  26  ة، والضابط28، والثانية  27

  في  السباعية وتتفق الدراسة مع البحث الحالي ة التعلم  فاعلية التدريس بواسطة باألقران ودور   على    التأكيد
  ف االختالف في استخدام دورة التعلم السباعية مع اختال  ن قران في حين يكماستخدام التدريس بواسطة األ

جرائية لتطبيق  الخطوات اإلعلى    في التعرف  من هذه الدراسة  ة وقد استفادت الباحثومجال التخصص    ةالعين
 استراتيجية التدريس بواسطة األقران.

أثر استراتيجية تعليم  األقران  على    التعرفإلي    هدفت الدراسة    م(: 2016دراس وفاء صالح الدين) 
ومهارات حل المشكالت     Indesignالتعلم المدمج في تنمية بعض مهارات برنامج  على    المنظم القائمة
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( طالب وطالبه من طالب  20)   من    ةعينة الدراس  وتكونت ،  طالب الدبلوم المهنية تعليم إلكتروني  لدي
المنهج شبة التجريبي وتمثلت أدوات الدراسة  في  ة  الباحث  عتببنها، واتالدبلوم المهني بكلية التربية جامعة  

وتوصلت   ، ومقياس حل المشكالت،Indesign،  اختبار معرفي وبطاقة مالحظة أداء المتعلمين لمهارات 
   مع البحث الحالي  ةوتتفق الدراسالنتائج إلي ان استخدام التدريس باألقران زاد من التحصيل المعرفي ،  

التعليم باألقران، وت الدراسة مع البحث الحالي في مجال التخصص  خفي استخدام  والمتغير    والعينة تلف 
 .باألقرانال التعلم أشكعلى  من البحث الحالي في التعرف ة، وقد استفادت الباحثالتابع 
أثر استراتيجية  على    هدفت الدراسة إلي التعرف  : م(2018دراسة نورا السياف وسهيل الزغبي)      

التدريس بواسطة األقران في تحسين المهارات األساسية بمادة الرياضيات  لدي تلميذات من ذوي صعوبات  
وت الدراسة من    كونت التعلم،  ل  (24) عينة  أدوات    ديهم تلميذه  الرياضيات، ومن  مادة  في  تعلم  صعوبات 

تان اختبار لقياس بعض المهارات األساسية في الرياضيات، مستخدمان في  الدراسة التي استخدمتها الباحث
مع    وتتفق هذه الدراسة التجريبي وأثبتت نتائج الدراسة فاعلية التدريس بواسطة األقران    ه ذلك المنهج شب
في المتغير المستقل في حين تختلف في مجال التخصص والمتغير التابع وتكم االستفادة    البحث الحالي 

 أنماط التدريس بواسطة األقران. على  لدراسة الحالية في التعرفمن ا
 دراسات تناولت االتجاهات: : المحور الثاني 

االتجاهات  على    التعرفإلي    ةهدفت الدراس  :م( 2002دراسة السيد بسام علي، سعد جميل )       
وعالقتها باألداء    ةااليجابية والسلبياالتجاهات  على    نحو مادة كرة اليد وعالقته باألداء المهاري، والتعرف

المنهج شبة التجريبي،    ةطالبًا، واستخدمت الدراس  ( 50) المهاري لمادة كرة اليد، وتكونت عينة الدراسة من  
لدي بعض    ة الي وجود بعض االتجاهات السالب  ةمقياس االتجاهات، وتوصلت الدراس  ة دوات الدراسأوتمثلت  

مع البحث    ةوتتفق الدراس،  ة الطالب تجاه مادة كرة اليد ووجود بعض االتجاهات االيجابية لغيرهم تجاه الماد
  في حين يختلف عن البحث الحالي في مجال التخصص والمتغير   ةفي تناول االتجاه نحو الماد  الحالي 

 االطار النظري لالتجاه.على  في التعرف من هذه الدراسة  ةالتابع والمستقل وقد استفادت الباحث
فاعلية استخدام التعلم  على    إلي التعرف   ةحيث هدفت الدراس  :م( 2012مني مصطفي ) دراسة       

األ لتنمية بعض  نحوه،  وت اداءالمدمج  الموسيقية واالتجاه  التدريسية لدي الطالب معلم التربية    ضمنت ت 
المنهج شبه   ةالثانية بقسم التربية الموسيقية بكلية التربية النوعية، واتبعت الباحث ةعينة الدراسة طالب الفرق

التعليم    داء، اختبار تحصيلي ، مقياس االتجاه نحو دوات الدراسة بطاقة مالحظة األأالتجريبي ،وتمثلت  
األ تنمية  في  المدمج  التعلم  فاعلية  النتائج  التدريسية  المدمج، وأظهرت  الدداءات  البحث وتتفق  مع  راسة 
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من    ة  وتكمن االستفاد  ةواالستراتيجية المستخدم  ة مجال التخصص واالتجاه وتختلف في العين  في   الحالي 
 االطار النظري لمفهوم االتجاه وكيفية بناءه.على  في البحث الحالي في التعرف ة  هذه الدراس

 دراسات تناولت  ألة الريكورد:  :المحور الثالث 
فاعلية استخدام بعض  على  إلي التعرف ة حيث هدفت الدراس (: 2012دراسة مني محمد زيتون )     

لة الريكورد لدي طالب شعبة التربية الموسيقية،  وتمثلت  أدوات الويب في تحسين األداء العزفي والمهاري آل
األداء،  أ مالحظة  بطاقة  بناء  في  البحث  التعلم    واستبانة دوات  نحو  الويب،    باستخداماالتجاهات  أدوات 

تجريبية(، وتختلف هذه الدراسة عن البحث    ة، ومجموعةواتبعت الدراسة المنهج التجريبي ) مجموعه ضابط
لتدريس حيث يستخدم البحث الحالي التدريس بواسطة األقران ، وتنمية االتجاه نحو مادة  الحالي في طريقة ا

ص  صاالتجاه نحو استخدام أدوات الويب في التدريس ويتفق في مجال التخ   ةفي حين تنمي الدراس  الريكورد  
المهارات  على    والتعرف  ةبنود عناصر بطاقة المالحظعلى    في التعرف  ةوتكمن االستفاد    الريكورد  لةآو 

   في التدريس .  األدائية
لة الريكورد  في  الي بناء تصور مقترح آل  ة دفت الدراسه  (:2013دراسة نسرين عبد الرحمن )      

(  ةالواحد  ةالمنهج التجريبي )المجموع  ةحصص التربية الموسيقية في ضوء مفهوم التكامل واتبعت الباحث
أدوات البحث في    ، وتمثلت ( طالب وبعض من بنود مقرر منهج الريكورد  10)   من  عينة البحث   تكونت و 

مع   ةوتتفق هذه الدراسبعدي(،  -رأي الخبراء والمتخصصين، اختبار تحصيلي ) القبلي عاستمارة استطال
لة الريكورد في حين تختلف عنه باستخدام البحث الحالي  آفي مجال التخصص وفي استخدام    البحث الحالي 

على    في التعرف   ةمن هذه الدراس  ة ، وقد استفادت الباحثة للتدريس بواسطة األقران وتنمية االتجاه نحو الماد
 لة.  تاريخ اآلعلى  لة الريكورد والتعرفآل ةالصحيح ةالمسك

الي تحديد بعض المهارات    ة حيث هدفت الدراس  (: 2019دراسة هاجر عبد الجواد عوض هللا)      
  ت الموسيقية التربوية، وقد تمثلت أدوات البحث في اعداد قائمة من مهارات العزف الالعزفية لبعض اآل

وتتفق الدراسة مع  ،   مهارة فرعية ( 14)  و ةمن المهارات الرئيس ( 4) عدد على  الت واشتملتتلك اآلعلى 
الت التربوية موضوع الدراسة في حين يكمن االختالف في  لة الريكورد ضمن اآلآفي تناول  البحث الحالي 

كيفية اصدار  على    في التعرف  ةمن الدراس  ةوالهدف من الدراسة وقد استفادت الباحث  ةطريقة التدريس المتبع
 د. لة الريكور آعلى   النغمات 
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 النظري: اإلطار
 :األقران تعليمعلى  التدريس القائم

عام هي      والتعلم بشكل  التعليم  عملية  في  التدريس  في  المعينة  األساليب  ان    االستراتيجياتمن  حيث 
)منذر عبد الكريم ،  بمستوي المهارات بجميع أنواعها    االرتقاء استخدامها في الموقف التعليمي يساعد في  

2011 ،55 )  . 
قران  األ  تعليمعلى   القائمالتدريس    استراتيجية  ومن االستراتيجيات التي تسهم في االرتقاء بكافة المهارات     

 (Topping,2005,44 ). 
للمتعلمين      األكاديمي  المستوي  تحسين  في  يسهم  استخدامها  ان  كما 

 (Harper&maheady,2007,156و )    تسهم أيضًا  في تحويل بيئة التعلم من بيئة تعلم تقليدية إلي بيئة
أسس التعلم التعاوني  على    أنها تعتمد  باإلضافةتعلم محفزه تتيح فرص التفاعل وتزيد من ايجابية المتعلمين  

 (.55، 2006تلك األسس التي أصبحت من ركائز مواكبة التعلم الحديث ) عبد السالم الرحاوي ، 
األقران بمثابة نظام تعليمي يقوم فيه القرين المعلم بنقل الخبرات    تعليمعلى    التدريس القائماستراتيجية  وتعد    

كم    ،األقران بعضها البعض   االجتماعية بينقامة العالقات  إعلى    والمعارف للقرين المتعلم كما أنها تشجع 
من المهارات األكاديمية وبالتالي فإنها  أنها أسلوب فعال في اكساب المتعلمين ذوي صعوبات التعلم العديد 

االجتماعي  والتفاعلي  المتعلمين  بين  االيجابية  وزيادة  الفوضوي  السلوك  من  التقليل  في    تسهم 
 (Doin,2005,106 ). 
احدي األساليب التدريسية التي تتمركز حول المتعلم بشرط مراعاة بيئة التعلم الفعالة  تعليم األقران يعد  و   

 (.112، 2007اندماج المتعلم بشكل متكامل في عملية التعلم ) وليد فتحي، على  التي تركز
 :بواسطة األقران عليمأشكال الت

عمار مختلفة حيث يكون القرين  أ حيث قد يكون تعلم األقران من العمر نفسه وقد يكون من    :أواًل وفقًا للعمر
 . ( Spencer,Balbomim2003,188)   من )سنه إلي ثالث(  المعلم أكبر سناً 

حيث يمتلك القرين المعلم مهارة وكفاءة عالية    حيث يتم من فرد إلي أخر )ثنائي(  :ثانيًا وفقًا للعدد األقران
تجمع في تكوينها مرتفعي ومتوسطي ومنخفضي األداء   ةو من خالل مجموعات صغير أمن القرين المتعلم،  

 . ( Latukefu,2009,140) وذلك لتنفيذ كافة المهمات والمهارات في مجموعات تشاركية فيما بينهم 
القرين: أحادي   المتعلم  االتجاه:ثالثًا تبعًا لدور  القرين  يقتصر دور  يمليه عليه    االستماععلى    حيث  لما 

يكون التعلم تبادليًا حيث يكون    :ثنائي االتجاه فيذ وتطبيق نفس إجراءات المهارة،  القرين المعلم ومن ثم  تن
 قران يتبادلون دور المعلم والمتعلم بالتناوب.  من األ اثنان
(  3النوع األول حيث استعانت بعدد ) على    في البحث الحالي  قد اعتمدتوالجدير بالذكر ان الباحثة     

سبق وأن درست لهم في العام الماضي والمتميزين في مادة الريكورد وذلك   طالب من الفرقة الثانية والتي
   . الماضي العام  نتائجعلى  استناداً 
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 :األقران تعليمعلى  التدريس القائمالشروط التي يجب توافرها لنجاح 
ع  و القرين المعلم، والمتعلم ( وذلك قبل البدء بتحديد المهارة موض   )عمل اجتماع قبلي بين الطرفين   .1

 الدراسة.
 المتبادل والثقة والمحبة. االحترامعلى  التأكيد .2
 النتائج.على  بعدي بين القرين المعلم والمتعلم وذلك لتحليل الموقف ككل والوقوف اجتماععقد  .3
 التخطيط المسبق لسير العملية التعليمية. .4
األفضل لتطبيق االستراتيجية هو أربعة أسابيع وأال يزيد عن ذلك حتي يكون المردود   الوقت الزمني .5

   (. 21، 2013التعليمي ايجابيًا ألنه كلما طالت مدة التعلم قل العائد )محمود البحرات ، 
 :األقران تعليمعلى  التدريس القائمإجراءات تنفيذ استراتيجية 

  ة مع توضيح الهدف من استخدامها وطرق تطبيقها وحثهمالستخدام االستراتيجي  المتعلمين تهيئة   .1
 أهمية استخدامها.على 

 ة.تقسيم المتعلمين إلي مجموعات وذلك ضمن أزواج )ثنائيات( أو مجموعات صغير  .2
المهارة وهنا يتم تقسيم المهارة وذلك وفقًا لطالب كل  على  توزيع األدوار حيث يتم توزيع المتعلمين .3

 ويقوم كل طالب بدور القرين المعلم والمتعلم. ةمجموع
 اختيار وسائل تعليمية وفقًا لطبيعة الدرس أو المهارة. .4
  هتقديم النمذج  وسمعيًا معتدريب القرين المعلم جيدًا ألن توضيح أي مهاره يستلزم توضيحها بصريًا   .5

 (.  77، 2004، )خيرية سيف   والتغذية الراجعة
 :باألقران عليمتعلى  التدريس القائم استخدام استراتيجيةأهمية 

الجدير بالذكر أن الطالب يقضون الكثير من الوقت مع بعضهم البعض لذلك فإن لجماعة الرفاق أهمية     
أكدت التربوية  البحوث  فإن  لذلك  التعليمية  العملية  في  وبارز  مهم  ودور  بين  على    كبيرة  التفاعل  أهمية 

الت وان  والتعليمي  عليمالطالب  األكاديمي  بالمستوي  االرتقاء  في  يسهم  قد  األقران  تحديد    بواسطة  ويمكن 
 التالية: األهمية في النقاط 

 تطوير العالقات الشخصية وزيادة اإلصغاء واالرتقاء بمهارات التواصل. .1
 التروي والتعقل والتبصر.على  إثارة دافعية التعلم وتدريب المتعلمين  .2
المتعلمين وخبراتهم الذاتية واستثمار طاقتهم وذلك ضمن اطار الثقة بالنفس  تسهم في تنمية قدرات   .3

 واالحترام فيما بينهم.
 مساعدة زمالئهم ودعمهم بشكل يحسن من أدائهم. .4
المتعلمين  .5 وايجابية  التعلم  فاعلية  من  يزيد  مما  جماعات  خالل  من  للعمل  المتعلمين    توجيه 

 (Blanch,et al,2012, 144 ) . 
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 : األقران بالنسبة للمعلم والمتعلمتعليم على  القائمالتدريس فائدة 
 :للقرين المعلم أوال : بالنسبة 

 تزيد من تمكنه للمادة العلمية وذلك من خالل التحضير الجيد للدرس.  .1
 بقاء أثر التعلم حيث أنها تعد وسيله رائعة لتذكر وبقاء المعلومات. .2

 : للقرين المتعلم ثانيا : بالنسبة
يعتبر المتعلم هو محور العملية التعليمية حيث يتم تقديم التعلم له ويسير التعلم وفقًا لقدراته الذاتية وسرعته  

 في التعلم.
 األقران:على  التعليم القائمدور المعلم في 

 مرشد وموجه ومنظم للمجموعات. .1
 واألدوات التي سوف تستخدم في الجلسات. كافة الوسائل تجهيز  .2
 الوقت والمكان المناسب للنشاط.تحديد  .3
 وضع األهداف المطلوب انجازها من القرين المتعلم. .4
 جراءات والخطوات التي سوف يلتزم بها القرين المعلم مع القرين المتعلم.تحديد اإل .5
تحديد بطاقة مالحظة األداء لكل نشاط مع كل درس لكل متعلم وذلك لتحديد جوانب القوه وجوانب   .6

 .من وجود المعلم ولكن دون تدخل  الضعف ألنه البد 

 في مجال التربية الموسيقية: األقرانتعليم على  القائمالتدريس توظيف 

الباحثة  اطالع  خالل  والدراسات  على    من  اإلعلى    الوقوف   تماألدبيات  الخطوات  لتنفيذ  بعض  جرائية 
 الخطوات التالية:    األقران وتتمثل في  تعليم على  القائماستراتيجية التدريس 

االستعداد والدافعية لدي المتعلمين   كاف منتهيئة المناخ والبيئة التعليمية ويتطلب ذلك توافر قدر  .1
 .االستفادة بواسطة األقران أقصي درجات  عليم ولدي القرين المعلم حتي يحقق الت

المعلم لذلك البد أن يكون شخصي .2 في    ةمتفوق  ةمميز   ةمحبوب  ةالبد من تقبل األقران لقرينهم من 
 مجال التخصص ولديها قبول لدي المتعلمين.

 مجموعات.يتم تقسيم المتعلمين إلي  .3
االستجابة للقرين المعلم ومن ثم التطبيق  على    ان دورهم لن يقتصر على    البد من تدريب المتعلمين .4

  سيتحول دوره من كونه متعلم ومتدرب  للمجموعات حيث ذلك وسيحدث تدوير    يتخطى بل سوف  
 إلي مالحظ والعكس حتي يصل ألقصي درجات المعرفة.

القرين المعلم مع المتعلمين من   .5 لتوزيع األدوار    األقران وذلكتحدد الباحثة مواعيد وأوقات مقابلة 
 والمسؤوليات.
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إلي  مهارات فرعية )عناصر بطاقة مالحظة    من قبل الباحثة  الدراسة(   )موضوعتحليل المهارات   .6
 جراءات العملية التدريسية.إلقرين المعلم حتي يدرسها جيدًا قبل البدء في األداء( وتقديمها ل

أداء  على    دور القرين المعلم هل سيكون دوره قاصر على    تحديد طبيعة المشاركة حيث الوقوف .7
 مهاره فرعية أم تدريس الدرس ككل.

 تحديد الوقت المناسب والمدة الزمنية للدروس. .8
 دمة في كل درس.تحديد الوسائل واألدوات المستخ .9

التطبيق الفعلي للدروس حيث يبدأ القرين المعلم التنفيذ لإلجراءات السابقة وشرح الدرس   .10
 في الوقت المحدد لعرضه.

 ( من األقران المعلمين مالحظتهم )المالحظينالباحثة ومجموعة األقران األخرين    تسجيل .11
 أداء القرين المعلم وذلك أثناء تنفيذ الدرس.على 

  والمالحظين حتي يتم مناقشة تلك المالحظات مع القرين المعلم وذلك من خالل الباحثة   .12
 جوانب القوه والضعف للقرين المعلم.على  تقف الباحثة

يتم تعديل    ى القرين المعلم تلك المالحظات ويتم مناقشتها مع الباحثة بشكل منفرد حتيسجل   .13
العملية   يخدم  بشكل  وتوظيفها  القوه  جوانب  وتعزيز  بعد،  فيما  وتفاديها  الضعف  جوانب  وعالج 

 التعليمية.
  مع   ة يأتي دور التغذية الراجعة سواء كانت ذاتيه يقوم بها القرين المعلم مع نفسه أو خارجي .14

الباحثة والمالحظين واألقران المعلمين والمتعلمين حيث يتم نقد التجربة واعطاء نصائح وتوجيهات  
 تسهم في تحسين أداء القرين المعلم.

 آلة الريكورد:   : ثانيا  

لوب أداء  سلة الفلوت نظرًا ألنها ذات مبسم ونفس أآلة  من اآلالت التربوية المناظر   لة الريكوردآ  تعتبر     
   . ة االبتدائي ة المناسبة للمرحل اآلالت الفلوت بل ونفس التكنيك ومن أهم 

 :لة ومكوناتهاوصف اآل
 وهو الجزء المسؤول عن اصدار الصوت ويتم النفخ من خالله ويسمي الرأس أو المبسم. : الجزء العلوي   

  اآللةولي من الست ثقوب األ، لةجسم اآلعلى  حيث يوجد ثماني ثقوب لة(:الجزء السفلي ) الثاني من اآل
في حين أسفل    اآللةمامي في حين يوجد ثقب واحد في منتصف هذا الجزء من ظهر  توجد في الجزء األ

 يوجد الثقب الثامن. اآللة
،  تغطيتهاالثقوب بهدف  على    والجدير بالذكر ان العمود الهوائي المهتز يختلف طوله وفقًا لوضع األصابع  

صدار النغمات بشكل  إلالصوت و نتيجة للنفخ فيها هو السبب في اصدار     اآللة كما ان مرور الهواء في  
 (.66، 2009جيد جدا )خيري الملط،  بإحكام الثقوب كافة  صابع  واضح ونقي البد من تغطية أنامل األ
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 :الخطوات االجرائية الصحيحة لالمساك باأللة
 :اليسرى وضع اليد   : أوال  

 .اليسرى باليد  اآللةمسك الجزء العلوي من  .1
 لة.مباشر خلف اآلبهام بشكل اإلع وضع اصب .2
 بالترتيب. ة الثالث ةالثقوب العلويعلى  الوسطي والبنصر بتسلسل و السبابة وضع  .3

 : مني اليثانيا  وضع اليد 
التحكم في اآللوضع اصبع اإل .1 بهدف  العلوي وذلك  المقابل  الثقب  وتحقيق عنصر    ةبهام أسفل 

 التوازن. 
 (.67، 2009والخنصر)خيري الملط، وبتسلسل األصابع يوضع السبابة والوسطي والبنصر  .2

وذلك من خالل اغالق    بإحكامغالق الثقوب  إصدار الصوت  يحدث من  خالل  إوهنا تكمن االشارة ان  
 حكام الغلق جيدا .   إامل حتي يتم نصابع وليس من خالل األ الثقوب ببطن األ

 :ي ل لة كما يوتري الباحثة أنه يمكن ايجاز خطوات مسك اآل
 اليد اليسري فوق اليد اليمني. ع أن يكون وض •
 الثقوب الثالثة األولي.على  أن يتم وضع أول ثالث أصابع لليد اليسرى  •
 يتم غلق الثقب الخلفي بإصبع اإلبهام لليد اليسرى  •
 ليد اليمني الثالث.ايتم غلق الثقوب الثالث السفلي بأصابع  •
 ناد االلة .سإيتم وضع إصبع اليد اليمني خلف الريكورد كي يتم  •

 :األلةعلى  أداء النغمات
لة مع النفخ  بمقدار بسيط  تصدر نغمة دو من خالل تغطية جميع الثقوب األمامية والخلفية لآل  : نغمة دو

 .من الهواء من قبل العازف
(  3،2،1ماكنها ومن ثم  وضع األصابع )  أيقوم المتعلم  بوضع جميع أصابع اليد اليسري في    : نغمة ري 

وبمعني أدق تغطية جميع األصابع فيما عدا  مع إخراج قدر بسيط من الهواء    "  لليد اليمني في أماكنها
 ". اصبع الخنصر

اليد  أيتم وضع جميع    : نغمة مي اإلأفي    اليسرى صابع  )  1،2صبع رقم ) ماكنها في حين يتم وضع    )
 فقط. والوسطي( في اليد اليمني  ةالسباب

في اليد اليمني في مكانه    ة ماكنها في حين يوضع السبابأفي    اليسرى صابع اليد  أ يتم وضع جميع    :نغمة فا
 فقط. (1رقم )  باألصبع 

 .اليسرى غالق الثقوب باستخدام السبابة والوسطي والخنصر باليد إ حيث يتم   :نغمة صول 
 فقط. اليسرى السبابة والوسطي في أماكنهم باليد  باستخدامغالق الثقوب إ يتم  نغمة ال: 

 .فقط  اليسرى غالق الثقب باستخدام السبابة في مكانه باليد إ يتم  : نغمة سي
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)  اليسرى ول لليد  صبع األيتم من خالل نفس وضع عزف نغمة ال مع رفع اإل  نغمة دو جواب الوسطي: 
 (.ةالسباب

 ( المخصص له.2صبع األوسط واغالق الثقب رقم ) يصدر من خالل وضع اإل  : أوكتاف دو
صبع  إ ( المخصص له مع رفع  2صبع األوسط واغالق الثقب رقم ) يصدر من خالل وضع اإل أوكتاف ري: 

 لة.اآل االبهام من مكانه خلف
فقد تم تحديد    م( 2021للعام الجامعي )   لة الريكوردآمنهج  على    رجوع إلي أساتذة التخصص للتعرفالوب   

ومن ثم    حةتمارين ومقطوعات في سلم دو وتخفيض المنهج نظرًا لقصر مدة الفصل الدراسي األول والجائ
 .تم اختيار تمارين ومقطوعات من المنهج في سلم دو / ك 

وقد تم التشديد في تطبيق االجراءات االحترازية المعروفة من حيث التباعد وانفراد كل طالب باستخدام    
 عدم استخدام أي طالب آللة زميله.على  ة الخاصة به والتأكيداآلل

   :لة الريكوردآعلى  أساليب األداءبعض 
portato:    عطاء ضربة لسان في بداية عزف  إ في هذا األسلوب يشترط وضع اللسان بسقف الحلق ومن ثم

  ةخروج الهواء لنفس زمن النغميقاف  إأخري بهدف    هلي الحلق مر إوخروج الهواء ثم رجوع اللسان    ةالنغم
 (.234، 2007التي تليها . )محمد كمال ،  ةللنغم

Staccato :    عطاء ضربة لسان في بداية  إ في هذا األسلوب يشترط وضع اللسان بسقف الحلق ومن ثم
عزف النغمة وخروج الهواء ثم رجوع اللسان الي الحلق مره أخري مع الوضع في االعتبار عدم احتساب  

 خروج الهواء إلي النغمة التي تليها. إليقافلزمنية للنغمة وذلك القيمة ا
Non legato :    عطاء ضربة لسان في بداية  إ في هذا األسلوب يشترط وضع اللسان بسقف الحلق ومن ثم

)    االتصالعلى    التي تليها حتي نهاية القوس المعبر و وخروج الهواء الي النغمة التي تليها    ةعزف النغم
 (.69 -66، 2006الملط، خيري 

 النفخ والتحكم في النفس:
ومنتظمة والجدير بالذكر أن آلة الريكورد من آالت النفخ   ةآلة الريكورد يتطلب قوه ثابتعلى   ان النفخ     

المتعلم أن يدفع الهواء بقوه وذلك من خالل ضغط اللسان نحو المبسم،  على    األقل احتياجًا للهواء، لذلك البد
كثر حده يقوم المتعلم بزيادة قوة  ألصوت     ةوفي حالة الرغب    dahأو    do أو  to مقطع  كما لو أنه ينطق  

أن يكون اللسان صمامًا يسمح خالله  على    صبح الصوت أكثر غلظه، لذلك البد وأن يتدرب المتعلمالنفخ ي
 .(55، 2004) محمد مصطفي ،   يقافهإمرور الهواء أو 

النفخ وذلك قد على    كما ان إصدار صوت جيد ومناسب يتوقف      المنطقة    تغير أحيانًا  ي  قوة  بتغيير 
العزف المتعلم ان أهم قواعد  أن يدرك  أثناء عزف    الهامه أنه    آلة الريكورد  على    الصوتية، لذلك يجب 

صدار النغمات الحاده يحتاج  إالنغمات المنخفضة يكون النفخ ضعيف عن النغمات المتوسطة في حين  
 .( (Janet Bunting,1989,17 مندون االخالل بالز  ةإلي نفخ أقوي. وقوة النفخ البد وأن تظل ثابت
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 :مفهوم االتجاهات

تعد االتجاهات دافعًا وموجهًا لسلوك المتعلمين خاصه في مجال التعليم والتعلم حيث أكدت العديد من      
الدراسات ان التوصل إلي المعرفة ليس الهدف المنشود بل البد من استخدامها وبناء االتجاه نحوها خاصه  

تخضع لعوامل النسيان بينما يظل أثر االتجاه مستمرًا في حياة المتعلم يوجهه ويحركه إلي نوع  وان العلوم  
 (.44،  2006)وفاء القواص، المناسبة له  ةالمعرف

قضية    نحوموضوع ما قد يكون مادي ومعنوي أو    نحو يجابي أو سلبي  إرد فعل    أنه على    ويعرف أيضا   
استعداد أو نزعه مكتسبة قد تسهم في تحديد استجابات المتعلم تجاه موضوعات  عباره عن  أو أنه    للجدل   ة مثير 

 (.67، 2003أو أشخاص أو أفكار )شاكر محاميد، 
 :)معرفية ، انفعالية، سلوكية( : مكونات االتجاه

بموضوع  هي عباره عن مجموعة المعارف والمعلومات واألفكار واألحكام التي تتصل   : المكونات المعرفية
 معين. 

 حيث االرتياح وعدم االرتياح في موضوع معين الحب والكراهية والتقبل وعدم التقبل. االنفعالية: المكونات 
  يكون هناك متعلم قادر لن    أن نه من البديهي  ألما  موضوع   نحو االستعداد واالستجابة    السلوكية: المكونات  

 (.77، 2011مالم يكن لدية استعداد )لينا علي،  ةاالستجابعلى 
   االتجاه: أهمية 
 تحديد السلوك وتفسيره. .1
 تنظيم الدافعية واالدراكية. .2
 دون تردد في المواقف التعليمية. تا القرار اتخاذ  .3
 (.31، 2000محمود منسي، تحقيق االتساق بين القول والفعل )  .4

   :مراحل االتجاه
 :يتكون من ثالث مراحل وهيتشير العديد من الدراسات واألدبيات ان االتجاه    

بعض العناصر االجتماعية والبيئة ألنها تمثل مرحلة االدراك  على    ةتقتصر هذه المرحل  األولي:   ةالمرحل
 .ولي في حياة المتعلم من حيث تكوين االتجاه األ

 لة موسيقية معينة.آه وانتمائه لعزف ببميل الفرد نحو اتجاه ما مثل ح ةتتميز هذه المرحل الثانية:  ةالمرحل
  اتجاه يفضلهعلى    الميول واالتجاهات أي استقرار المتعلمعلى    وهي مرحلة الثبات والتأكيد  : ةالثالث  ةالمرحل
 ( 177، 1974مصطفي،  )محمد
في تقسيم االتجاهات ولكن وفقًا لمواصفاتها يمكن    ةمن الجدير بالذكر أنه ال يوجد قاعده ثابت  االتجاه: أنواع  

 : أنواع مجموعةضمن نواعها ووضعها  أ منن نفرق بين أ
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موضوع ما فنجده يقبل    وما أ  ء شياالتجاه الموجب يقترب من المتعلم نحو  :  ةوالموجب  ةالسالب .1
 موضوع ما. المتعلم يرفضنجد   عليه في حين االتجاه السالب

النوعية  االتجاهات العامة تتسم بالقومية وهي تخص الكليات، في حين االتجاهات    والنوعية: ة  العام .2
 الجوانب الذاتية. تخص

االتجاهات العلنية تلك التي تتفق مع معايير المجتمع وبالتالي يظهرها أمام الجميع    والسرية: العلنية   .3
 مع المجتمع مما يجعل المتعلم يصل لحد االنكار. عارض في حين االتجاه السري يت

االتجاه القوي ذاك االتجاه الذي يؤمن به صاحبه لحد التمسك مهما كانت درجة    : ةالقوية والضعيف .4
 .إلقناعهعنه صاحبه دون جهد من أي طرف  يتخلى قد  التأثير عليه، في حين االتجاه الضعيف 

 ة في حين االتجاه الجماعي يمثل مجموع  ةفرد عن مجموعالفردي اتجاه يمثل    : الفردية والجماعية .5
 .من المتعلمين

)أحمد  فيها.    ة يتمثل في حب أو كره الذات وكرهها واستصغارها وضعف الثق  الذات: االتجاه نحو   .6
 (.388، 1959زكي، 

 ( Zanutto,1998) ولقد تناولت العديد من الدراسات االتجاه نحو الموسيقي ومنها دراسة      
يجابية تجاه الموسيقي  أن المشاركة طويلة المدي في البرامج الموسيقية وان االتجاهات اإلعلى  والتي تؤكد 

ن هناك  أأكيد  التعلى  ( Kingsiter,1999) دراسة كينجستر أشارت يزداد أثرها في تعلم الموسيقي في حين 
الت الموسيقية والتعلم في  اآلعلى    عالقة طردية بين اتجاهات المتعلمين نحو الموسيقي والقراءة والعزف

خر  آاألدب والحظ ان المتعلمين أكثر نشاطًا وايجابية عند تكامل الموسيقي مع أي مجال  و حصص التاريخ  
أثناء الشرح، ومن هنا نجد ان االتجاهات قد تسهم    ةلي جانب رغبتهم في طرح األسئلإكاألدب والتاريخ هذا  

األ المنشودفي تحقيق  اإلأ والمخطط لها مسبقًا كما    ة هداف  سانية حيث  ننها تسعي الي صقل الشخصية 
 (. 14, 1995أمل المخزومي،  )  ةيسعي المتعلم إلي تزويد الدائم بالمعرف

المتعلم تتأثر بالخبرات التي يتعرض لها حيث أنها تكون فيما بعد عاماًل    ان اتجاهات نجد    فإننا وبالتالي      
في اختياره للخبرات التي يرغب في اكتسابها، لذلك فمن البديهي ان نجد ان اختيارات المتعلمين    وركيزة مؤثرًا  

ر تخصص  األكاديمية هي نتاج اتجاهاتهم التي تشكلت في المراحل الدراسية األولي وهذا يؤكد ان اختيا
)فريد أبو زينه ، عبد هللا    تكوين اتجاهات ايجابية تجاه موضوع التخصص على    معين قد يكون ذات أثر

 (.144، 1995الكيالني، 
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 :( اسلوب التقدير الكمي " ليكرت" ةاتبعت الباحث)    الدراسة: أدوات 
مثل       االتجاهات  قياس  أساليب  تعددت  ومقياس  ملقد  ثيرستون  ولكنهاقياس  دقيقه    جتنان  غير  كانت 

  مع كافة التخصصات ومن ثم جاء اسلوب التقدير الكمي )ليكرت( وينسب إليه التغلب  ومعقده وال تتناسب 
المقاييس  على   في  الصعوبات  نتائج  األخرى كافة  ثبات  ثم  االعداد، ومن  بأنه سهل  ه ويقوم هذا  ويتسم 

ويعبر المتعلم عن    ة بالمحتوي موضوع الدراس  ةجمع عدد كبير من البنود والفقرات المرتبطعلى    المقياس
 : اتجاهه من خالل البنود التالية

 أعارض بشده(.    أعارض،بشده، أوافق، غير متأكد،  )أوافق
االيجابية   البنود  حالة  الشديدة تفي  الموافقة  ) (  5) على    حصل  المحايد  (،4أوافق   " متأكد  (  3)   : ة غير 

 (.1(، أعارض بشده ) 2والمعارضة ) 
غير متأكد    (،2( أوافق ) 1) على    وفي حالة البنود السلبية يتم التصحيح بالعكس حيث الموافقة الشديدة   

 (.5(، أعارض بشده ) 4( والمعارضة ) 3)   : ة " المحايد
الدرج   أن  نجد  داللهعلى    ةالمرتفع  ةوبالتالي  هي  الدرجعلى    المقياس  تشير  بينما  االيجابي  ة  االتجاه 

الي االتجاه السلبي، واتجاه المتعلم يمكن تحديده يمكن تحديد اتجاه المتعلم من خالل الدرجة    ة المنخفض
 المقياس ككل والتي عباره عن مجموع الدرجات الفرعية للبنود.على  الكلية

مقياس ليكرت نال قبواًل لدي التربويين وهي حذف محايد أو  على    والجدير بالذكر ان هناك تعديل حدث
،   2002،  معمرية  )بشيرمن التربويين اعتبروا هذا التقييم هروب من ابداء الرأي   غير متأكد، ألن الكثير 

351 .) 
ليكرت( بصورته األولي ألنها    الكمي ) وبعد الرجوع إلي أساتذة التخصص اتبعت الباحثة اسلوب التقدير     

 ) أوافق بشده، أوافق، غير متأكد، أعارض ، أعارض بشده(.   األكثر شيوعًا  
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  : ضبط أدوات القياس التطبيقي: الجانب 
 :ضبط االتجاه أوال : 
  عرضها بصورتها األولية  ثم تمأن تكون فقراته مالئمة لطبيعة آلة الريكورد ومن  على    تم تصميم االتجاه    

لة وطبيعة المتعلمين ) طالب الفرقة  تلك الفقرات لطبيعة اآل  مالئمة   السادة المحكمين  للتأكد من مدي على  
تأكد من  لل يقاع الحركي، وأساتذة المناهج وطرق التدريس  أساتذة الصولفيج واإلعلى    األولي ( وتم عرضها 

والتي تتضمن العبارات اللفظية التي  المتفق عليها تربويًا  تصميم الفقرات وفقًا للمكونات األساسية والعلمية  
)بالمنبهات االدراكية( ، والعبارات اللفظية التي تعبر عن الوجدان وهي    يما يسمتعبر عن المعتقدات وهو 

ق عليها )االستجابات العصبية السمبتاوية(، والعبارات اللفظية التي تعبر عن السلوك وتسمي )السلوك  ما يطل
بعض الساده المحكمين تخصص علم نفس تعليمي للتأكد من تحقيق التكامل  على  تم عرضهاو الصريح ( 

 .ة بين المكونات الثالث

 ثانيا  بطاقة مالحظة األداء  

أن تشمل المحتوي المراد قياسه في مادة الريكورد وتم عرضها بصورتها  على    ةالمالحظتم إعداد بطاقة   
 من مدي مالئمة بنودها للمحتوي  المراد قياسه. المحكمين للتأكد السادة على  األولية

 ومنها:عدة أنواع من الصدق  على  اعتمدت الباحثة
الم  المحتوي: صدق       التأكد من أن بطاقة  المراد قياسه "حيث  وذلك من خالل  الحظة تشمل المحتوي 

العزفية آللة الريكورد "وكذلك التأكد من فقرات االتجاه لضمان تحقيق التكامل بين مكونات االتجاه    المهارات 
 .الثالثة

)بطاقة المالحظة واالتجاه نحو اآللة ( عدد  من السادة  على   حيث اشترك في التحكيم   المحكمين: صدق    
اتباع   كافة بنود البطاقة وفقرات االتجاه ومن ثم  المحكمين وذلك من خالل استمارة استطالع رأي حول 

 األساليب االحصائية  لتحقيق  صدق المحكمين.
( طالب وذلك  6عينه استطالعية مكونه من ) على    ويتضمن تطبيق البطاقة واالتجاه    التجريبي:الصدق     

طاقة  وفقرات االتجاه ولقد تطلب ذلك أن تشترك مع الباحثة مالحظه أخري  لمالحظة أدائهم لكافة بنود الب
عملية المالحظة وتنتهي في    أحتي يتم التحقق من صدق البطاقة  وثبات االتجاه ومن ثم  مراعاة أن تبد
 ولي والثانية.األ ة ذات الوقت وفي النهاية يتم حساب مرات االتفاق واالختالف بين المالحظ

 ادلة كوبر تم التأكد من صدق البطاقةوباستخدام مع
 عدد مرات االتفاق                                   

       100نسبة االتفاق = ____________________________   ×       
 عدد مرات االختالف االتفاق +عدد مرات                        

 ( 1جدول رقم )
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 نتائج معادلة كوبر 

عدد مرات   مجموع األداءات  م
 االتفاق 

 النسبة المئوية  عدد مرات االختالف 

1 28 20 8 71 % 
2 28 21 7 75 % 
3 28 23 5 82 % 
4 28 20 8 71 % 
5 28 25 3 89 % 
6 28 24 4 85 % 

 
(، وبهذا تعد البطاقة صالحه  %71، وأقل نسبة اتفاق )%89أعلي نسبة اتفاق هي  ( إن 1الجدول رقم )يتضح من 

 في صورتها النهائية .  لالستخدام
 االتجاه:وباستخدام معادلة كوبر تم التأكد من صدق 

 النسبة المئوية  عدد مرات االختالف  عدد مرات االتفاق  عدد الفقرات  م
1 38 30 8 78 % 
2 38 32 6 84 % 
3 38 29 9 74 % 
4 38 30 8 78 % 
5 38 34 4 89 % 
6 38 30 8 78 % 

 
(، وبهذا يعد االتجاه  صالح  %74، وأقل نسبة اتفاق )%89أعلي نسبة اتفاق هي  ( إن 2الجدول رقم )يتضح من 

 في صورته النهائية .  لالستخدام

 واالتجاه:  ثبات البطاقة

  Alpha Cronbachألفا كرونباخ    عن طريق معامل الثبات  تجاه(واال  ةالبطاق)  مقياس    حساب ثبات تم  و     
وهذا   %78ونسبة ثبات االتجاه    %80حدا  وكانت نسبة ثبات البطاقة  على    كالً    Spssباستخدام برنامج  

الثبات تكون  على    التي تدل   ة ثبات بطاقة المالحظة ومقياس االتجاه حيث ان النسبعلى    مؤشر واضح
 %.  70أكثر من 
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 التطبيقي: الجانب 
 الدرس األول 

 لريكورد الة آمقدمه في 
 لة" الوضع الصحيح لإلمساك باآل"

 المعرفية:األهداف 
 شكل آلة الريكورد.على  أن يتعرف الطالب  •
 الريكورد. لآللة األجزاء المكونة على  أن يتعرف الطالب  •
 الطريقة الصحيحة لمسك اآللة.على  أن يتعرف الطالب  •

 المهارية:األهداف 
 أن يقف الطالب الوقفة الصحيحة استعدادًا للعزف. •
 بطريقه صحيحه.أن يمسك الطالب اآللة  •
 أن يضع الطالب األصابع أماكن النغمات الصحيحة للسلم بطريقة صحيحة. •

 الوجدانية: األهداف 
 الريكورد.أن يقدر الطالب آلة  •
 أن يصغي الطالب لشرح القرين المعلم. •

 المستخدمة:الوسائل 
 الريكورد.آلة  •
 جهاز الب توب. •
 الريكورد. لمسك آلة  ة الصحيحة مقاطع فيديو لتوضيح الطريق •

 األقران. تعليمعلى  القائم التدريس المستخدمة:االستراتيجية 
 للدرس:التمهيد 

( تم  3البيئة التعليمية وتقديم ) األقران( وهم من طالب الفرقة الثانية وعددهم )   الباحثة بتهيئة بدأت   .1
لة الريكورد حيث تم التدريس لهم من قبل واستنادًا  آاالستعانة بهم نظرًا لتفوقهم الدراسي وتميزهم في  

توفير قدر عال من   يتسنىمستوي الدفعة، وذلك حتي على  لنتائجهم في مادة الريكورد وترتيبهم العام
 .ان عملية التدريس لن تتم إال من خالل الباحثة على  والتأكيد الدافعية واالستعداد لدي المتعلمين 

تأكد من تذكرهم  لل  )القرين المعلم(  كان هناك جلسة للباحثة مع األقران  جلسةوالجدير بالذكر أن قبل كل  
 لموضوع الجلسة ومراجعة العزف أمام الباحثة.

( من المتعلمين ويكلف بالتدريس  2بها عدد )   ةثالث مجموعات كل مجموع  إلى تم تقسيم المتعلمين   .2
 ( قرين معلم.1لهم عدد ) 
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اتباع  خالل المعلم القرين بل البد من    التعلم منعلى    يقتصر ن دورهم لن  أتم توجيه نظر المتعلمين ب  .3
م ومستجيب  ليكون متع  نأعلى    علم ليس قاصراً تتدوير المجموعات حيث ان دور الطالب الم   نظام

التعليمية ويتم تقييم    ةوذلك حتي يتم تحقيق أكبر قدر من االستفاد   ن المتعلم مالحظ  فهناك وقت سيكو 
 وجوانب الضعف. هجوانب القو على  داء القرين المعلم والوقوفأ

 (.لالمساك بها طريقة الصحيحة الو  ةلاآلعلى  تحديد موضوع الدرس )التعرف  .4
 الدرس:إجراءات سير 

شكل اآللة ومكوناتها وذلك من خالل الوسائل التعليمية المحدد    ةالقرين المعلم لكل مجموع  وضحي .1
 .ومن خالل اآللة نفسها مسبقاً 

باآللة .2 لإلمساك  الصحيحة  الطريقة  بشرح  معلم  قرين  كل  الصحيحة  يبدأ  لطالب    والوقفة  وذلك 
 ومن ثم وضع اليد اليمني(. الً أو  اليسرى اليد  )وضع على   مجموعته ويتم ذلك من خالل التعرف 

 (.1)   ةللمجموع كلف بالشرح( 1القرين معلم )  •
 (.2)   ةللمجموع كلف بالشرح( 2القرين معلم )  •
 (.  3)   ةللمجموعكلف بالشرح ( 3القرين معلم )  •

 تدريس اليد اليمني مع كافة المجموعات.  االجرائية فيتطبيق نفس الخطوات  تمومن ثم  .3
على    كلف المتعلمين بكتابة مالحظاتهم عن أداء كل قرين معلم في كل مجموعه وذلك للتعرف .4

 وتدعيمها ونقاط الضعف والتغلب عليها فيما بعد.   القوةنقاط 
 التقويم:  

 الريكورد؟لطريقة الصحيحة لمسك آلة اما 
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 الدرس الثاني 
 سلم دو /ك طريقة أداء  

 ة:المعرفياألهداف 
 1: دو دو  ات السلمداء نغم أطريقة على  أن يتعرف الطالب  •

 المهارية:األهداف 
 أن يقف الطالب الوقفة الصحيحة استعدادًا للعزف. •
 بطريقه صحيحه. سلم دو /ك عزف  يؤدي الطالب أن  •

 الوجدانية: األهداف 
 يصغي الطالب لشرح القرين المعلم.أن  •
 أن يتحمس الطالب ألداء ما قام القرين المعلم بشرحه. •

 المستخدمة:الوسائل 
 الريكورد.آلة  •
 جهاز الب توب. •

 األقران. تعليمعلى  القائمالتدريس الذهني ،  العصف المستخدمة:االستراتيجية 
 للدرس:التمهيد 

تحقيق    حتي يتم  األخرى بزميله القرين المعلم األخر للمجموعات    ةمجموعتبديل القرين المعلم لكل  تم   .1
 للتعلم.  استفادةأقصي 

ال  ما   باسترجاع  جلسة عصف ذهني   من خالل   المتعلمين كل معلم قرين    كلف .2 تدريسه في    جلسة تم 
 .حول الطريقة الصحيحة لإلمساك باآللة ةالسابق

 الدرس:إجراءات سير 
 وهي:جرائية لعزف نغمة دو الخطوات اإلبتوضيح  ةلكل مجموعالقرين المعلم  بدأ

المعلم أمام    أكد • بأنالقرين  البداية هي    المتعلمين  إخراج قدر بسيط جدًا من  نقطة 
 الهواء.

واليد   • اليمني  اليد  أصابع  جميع  ثم وضع  أماكنها    اليسرى ومن  جميع  و في  تغطية 
 األصابع في اليدين. الثقوب األمامية والخلفية باستخدام جميع 

 نغمة دو.عزف  تعليمي لطريقةفيديو  عرض •
والفيديوهات  يكلتمع   • المعلم  القرين  أداء  قبل  من  مالحظاتهم  بتدوين  المتعلمين  ف 

 المطروحة.
الخطوات االجرائية المستخدمة من  كل متعلم بعزف نغمة دو بنفس    تكليفومن ثم   •

 قبل القرين والفيديوهات التعليمية.
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   :وتوضيح الخطوات اإلجرائية ألداها نغمة ري  بشرح المعلم بدأ القرين

 في األماكن المخصصة لها. اليسرى وضع جميع أصابع اليد   •
 لها. ة( في األماكن المخصص 3،   2 ،1في حين يتم وضع أصابع اليد اليمني )  •
 مع نفخ مقدار بسيط من المبسم. •
 عزف نغمة ري. تعليمي لطريقةعرض فيديو  •
 المتعلمين بتدوين مالحظاتهم من قبل أداء القرين المعلم والفيديوهات المطروحة.   كلف •
جرائية المستخدمة من  ومن ثم يكلف كل متعلم بعزف نغمة ري بنفس الخطوات اإل •

 قبل القرين والفيديوهات التعليمية.

 
 الخطوات اإلجرائية ألداء نغمة مي:  

 في األماكن المخصصة لها. اليسرى يتم وضع جميع أصابع اليد  •
 ماكن المخصصة لها.) السبابة والوسطي( في األ  2 ، 1وضع إصبع رقم  •

 
 الخطوات اإلجرائية ألداء نغمة فا:  

 جميعها فوق كافة الثقوب المخصصة اليسرى يتم وضع أصابع اليد  •
 في اليد اليمني في المكان المخصص لها.   السبابة وضع  •

 
 صول:الخطوات اإلجرائية ألداء نغمة 

) اليد    باستخدام أصابع  • األماكن    ة السباباليسرى  في  الثقوب  غلق  يتم  الخنصر(  الوسطي،   ،
 لها. ةالمخصص
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 ال:الخطوات اإلجرائية ألداء نغمة  
  ة، الوسطي( يتم غلق الثقوب في األماكن المخصص  ة)السباب   اليسرى اليد    باستخدام أصابع •

 لها.

 
 :الخطوات اإلجرائية ألداء نغمة سي 

 ( المتواجد في أعال األلة.  1فقط  مع غلق الثقب رقم )  اليسرى باستخدام اصبع السبابة باليد  •

 
 :الخطوات اإلجرائية ألداء نغمة دو جواب الوسطي 

 .اليسرى االجرائية لعزف نغمة ال مع رفع االصبع األول لليد  تيتبع نفس الخطوا •
 :تقسيم الدرس   الدرس تموالجدير بالذكر أثناء سير 

 .(  ،فا أداء النغمات )دو ، ري ، مي األولي  ةمجموعلل( 1) معلم القرين الشرح  -1
 (.، دونغمات ) صول ، ال ، س   ة الثاني  ة( للمجموع2المعلم القرين)   شرح في حين   -2
القرين    شرح ومن ثم    1دو  ( و ، فا ( نغمات )دو ، ري ،مي 3المعلم القرين )   وشرح -3

األولي وبذلك يكون تم شرح كافة    ة( للمجموعدو   ، ( نغمات )صول، ال ، سي2) 
 األولي. ةالنغمات للمجموع

وبذلك    الثانية  ةفا( للمجموع  ( نغمات )دو، ري ، مي ، 3القرين )   شرحفي حين   -4
 درست كافة النغمات. ةتكون المجموع

وبذلك    ةالثالث  ة( للمجموع، دو ( نغمات )صول، ال ،سي1القرين )   شرحفي حين   -5
 درست كافة النغمات. ةتكون المجموع

كل قرين معلم أهمية اللسان وهو ما يطلق عليه في مجال آالت النفخ    شرح وهنا   -6
( حيث أنه عند اداء أي نغمه يتم وضع المبسم بين الشفتين  Tonguingالتلسين ) 

البحث عن  على    يلمس  أو اللسان ومن ثم تدريب اللسانوخفه بحيث ال   رشاقةفي  
 . اللثة قمة سقف الفم حيث توجد مراكز األسنان العلوية في 

 أن اللسان هو الوسيلة المناسبة لبداية وإنهاء أي نغمة.على   ومن ثم التأكيد -7
 دا  DAH عن مهيأ لنطق المقط اعزف البد أن يكون اللسالوقبل بداية  -8

  



 م 2021 السادس، يونيةالعدد    (SVU_IJES) مجلة جامعة جنوب الوادي الدولية للعلوم التربوية

 

191 

 

   :مثال ذلك

 
 التقويم:  
 سلم دو / ك ؟ اعزف 
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 الدرس الثالث 
 التحكم في النفس أثناء العزف على  التدريب

 
 :األهداف المعرفية

 أماكن أخذ النفس أثناء العزف.على  الطالب  يتعرفأن  •
 أن يتذكر الطالب أن أخذ النفس يكون ضمن الزمن. •
 إليها. ةاخذ النفس في حالة عدم االشار  أماكن أن يستنتج الطالب  •

 :األهداف المهارية
 التحكم في النفس.على  لنماذج لحنية من القرين المعلم للتدريبالطالب يستمع  أن  •
 أن يحاكي الطالب القرين المعلم في عزف النماذج اللحنية.  •
 أن يشعر الطالب بأماكن أخذ النفس. •

 : األهداف الوجدانية
 الطالب المعلم القرين في عزف التمارين.أن يشارك  •
 بالمدونة. أن يشارك الطالب زمالئه في تحديد أماكن النفس   •

 :الوسائل المستخدمة 
 .آلة الريكورد •
 جهاز الب توب  •
 تمارين من المنهج. •

 األقران تعليمعلى  القائمالتدريس  :االستراتيجية المستخدمة 
 : النهج التالي على  أن تسير على   االجرائية للتمهيدتم تحديد الخطوات  : التمهيد للدرس

حاالت التي يشترط في عزفها أخذ النفس وذلك  لل  بعرض بعض النماذج    (1القرين المعلم رقم )    بدأ .1
 وذلك باستخدام جهاز الالب توب مع وضع عالمات تخص كل حاله .  لكافة طالب العينة
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 :إجراءات سير الدرس 
 :  األولي ألخذ النفس ة الحالالقرين المعلم شرح 

 كما في التمرين األول.عالمة الوهي ظهور   •
 أمام الثالث مجموعات. تم عزفهاو  •
 دأ المتعلمين في محاكاة القرين األول.ب •
 أثناء شرح القرين األول.لمالحظة ا هو ( 3(، ) 2دور القرين )  مع التأكيد أن •
 الثانية )السكتات(.  ةومن ثم بدأ القرين الثاني بشرح الحال •
 االتقان. حتى بدأ المتعلمين في محاكاة القرين  •
تعديل أدائهم وتعزيز  وذلك بهدف  ( أداء المتعلمين  3( والقرين ) 1القرين )   يالحظو  •

 وعالج جوانب الضعف. ةجوانب القو 
 (.اإلعادة )اشارات بدأ القرين الثالث بشرح الحالة الثالثة   •
 بدأ المتعلمين في محاكاة القرين الثالث. •
المتعلمين وتعديل أدائهم وتعزيز    في حين بدأ  • القرين األول والثاني بمالحظة أداء 

 وعالج جوانب الضعف. القوةجوانب 
 العازفين لتوضيح إمكانية التحكم في النفس.كبار  ية تعليم هات عرض فيديو تم  •
التأكيد   • نهاية الجمل والعبار أمع    وان لم تكن هناك عالمات فهي مجال   وحتى   ةن 

 ألخذ النفس. وحالة أخري 
 التقويم:  

 دراستها؟ تمارين السابق اعزف كافة ال
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 الدرس الرابع
 لة الريكورد آعلى  أساليب األداء

 المعرفية:األهداف 
 لة الريكورد. آعلى   أساليب األداء بعض على  أن يتعرف الطالب  .1
 آلة الريكورد. على  األداء المختلفةبين أساليب الطالب   ميز أن ي .2

 المهارية:األهداف 
 .لةاآللى  ع ةأساليب األداء المختلفعلى  أن يستمع الطالب لنماذج لحنية من القرين المعلم للتدريب  .1
 النماذج اللحنية.تلك أن يحاكي الطالب القرين المعلم في عزف  .2

 الوجدانية: األهداف 
 أن يشارك الطالب المعلم القرين في عزف التمارين. .1
 ألة الريكورد. على  أداء كافة األساليب العزفية أن يشارك الطالب زمالئه في   .2

 المستخدمة:الوسائل 
 الريكورد.آلة  .1
 جهاز الب توب  .2
 المنهج.تمارين من  .3

 .التدريس بواسطة األقران المستخدمة:االستراتيجية 
 : النهج التالي على  أن تسير على   تم تحديد الخطوات االجرائية للتمهيد للدرس: التمهيد 

 :  ةالسبور على  بكتابة أساليب األداء  ( 1المعلم رقم )  يبدأ القرين .1
بها مع تخيل نطق المقطع    ةنغمه في ضربة لسان خاصحيث يتم أداء كل  :  Porttoالثقيل  األداء المنفصل  

 (duعند أداء كل نغمه  مع كتابة النموذج التالي النموذج التالي ): 

 
لة الريكورد بواسطة ضربات اللسان التي تعطي إحساس بقفزات  آ على  ويؤدي :  Staccatoاألداء المتقطع 

(  بداًل  dutلسان وكأن العازف ينطق المقطع ) يث  كل نغمه تأخذ ضربة  حقصيره بين كل نغمه ونغمه ب
 :مع كتابة النموذج التالي النموذج التالي du) من المقطع ) 
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في نفس واحد مع وضع اللسان في سقف    ةيتم أداء كافة النغمات المتصل  حيث   : Legatoاألداء المتصل
الهواء بينما يتم    اتصالمع بداية القوس ومن ثم استمرار    ق ومن ثم إعطاء ضربة لسان واحدة فقط الحل

ومن ثم     ( du-uتغيير كافة مواضع األصابع فقط ألداء النغمات  وعلي المتعلم أن يتخيل نطق المقطع ) 
 :النموذج التاليكتابة 

 
 الدرس:إجراءات سير 
 المجموعات.عزفه أمام كافة  وطريقة األداء المنفصل القرين المعلم شرح  •
المتصل   • مام كل قرين معلم المسؤول عن  أ ومن ثم تم تكليف كل الطالب بعزف األداء 

 . مجموعتهم
شرح • حين  أسلوب    في  وتكرار  المنفصل  األداء  الثاني  قبل    المحاكاةالقرين  من 

 قرين. المتعلمين أمام كل 
ثم   • األدا  شرح ومن  عزف  الثالث  المجموعات    ء القرين  كافة  أمام  الثقيل  المنفصل 

 القرين.اة ك وتكليف كل طالب بمحا
فيديوهات   • لتوضيح  لكبار  تعليميةعرض  األ  وتوثيق  العازفين  تم  أساليب  التي  داء 

 .شرحها
بين أداء    لجميع المتعلمين وذلك للتمييز   الالب توب على    تم عرض جدولوأخير   •

 :ة األساليب الثالث
 duمع تخيل نطق المقطع  Portato داء المنفصل الثقيليعزف األ

 dutمع تخيل نطق المقطع  Staccatoيعزف األداء المتقطع 
 du___uمع تخيل المقطع     legatoيعزف االداء المتصل 

 التقويم:  
 التمارين التالية:  اعزف 
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 :النتائجالتحقق من صحة 
 :الفرض األول

داللة   ذو  فرق  بينيوجد  والبعدي    إحصائية  القبلي  القياس  في  التجريبية  المجموعة  درجات  متوسط رتب 
 وذلك لصالح التطبيق البعدي. لبطاقة المالحظة

( ويلكوكسون  الالبارامترية  االحصائية  األساليب  استخدام  تم  الفرض،  صحة  من   Wilcoxonوللتحقق 
Signed Ranks test  وقيمة )z    القبلي القياس  الفروق بين متوسط رتب درجات  وذلك لحساب داللة 

 في مقياس بطاقة المالحظة والبعدي ألفراد المجموعة التجريبية
متوسط رتب درجات المجموعة التجريبية في  و وداللتها  zو قيمة  Wilcoxon (w)نتائج ويلككسون  (3جدول )

 .وذلك لصالح التطبيق البعدي لبطاقة المالحظةالقياس القبلي والبعدي 

 مستوي الداللة  zقيمة   مجموع الرتب  متوسط الرتب  العدد الرتب  المقياس 

 ة الرتب السالب بطاقة المالحظه  
الرتب  
 ة الموجب 

 االجمالي 

0 
6 
6 

0 
3.50  

0 
21 

2.21 02. 

من     ) يتضح  السابق  المجموعة    (3الجدول  درجات  رتب  متوسط  بين  إحصائية   داللة  ذو  فرق  يوجد 
 .التجريبية في القياس القبلي والبعدي لبطاقة المالحظة  وذلك لصالح التطبيق البعدي 

 .وهذا يثبت صحة الفرض . 05وذلك عند مستوي دالله 
 .  مربع إيتا   معادلةوبالتالي فإن الفرض يثبت األثر وللتأكد من حجم األثر استخدمت الباحثة 

                  . لمعرفة حجم تأثير المتغير المستقل في إحداث الفرق الحاصل للمتغير التابع  (2)مربع إيتا  .1

 
 الجدول المرجعي لتحديد مستويات حجم التأثير  .2

 
   حجم التأثير 

 كبير جدا  كبير  متوسط صغير  األداة المستخدمة
2 0.01 0.06 0.14 0.20 

 (كبير جداً ) حجم تأثير      0.44حجم التأثير في الفرض الحالي 
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من التغير الحادث في المتغير التابع يرجع بالضرورة إلي المتغير المستقل    %49وتدل هذه النسبة ان     
األداء المهاري ألفراد المجموعة على    يؤثر   تعليم األقران( على    )التدريس القائم بمعني أن المتغير المستقل   

 . لة الريكوردالتجريبية في بطاقة مالحظة األداء آل
 : الفرض الثاني 

ذو   فرق  في  يوجد  التجريبية  والمجموعة  الضابطة  المجموعة  درجات  متوسط رتب  بين  داللة إحصائية  
 القياس البعدي لبطاقة مالحظة األداء  لصالح المجموعة التجريبية.

 ( ويتني  مان  الالبارامترية  األساليب االحصائية  استخدام  تم   ، الفرض  -mannوللتحقق من صحة هذا 
whitney  ) قيمة  وz    الضابطة المجموعة  درجات طالب  متوسط رتب  بين  الفروق  داللة  لحساب  وذلك 

   التجريبيةوالتجريبية في القياس البعدي لبطاقة مالحظة األداء  لصالح المجموعة 
بين متوسط رتب درجات طالب وداللتها للفرق    zو قيمة  (mann-whitneyمان ويتني ) نتائج  :( 4جدول )

 الضابطة والتجريبية في القياس البعدي لبطاقة مالحظة األداء  لصالح المجموعة التجريبية المجموعة 
 

متوسط  العدد المجموعات 
 الرتب  

القيم   مجموع 
 )الرتب( 

قيمة  
(z ) 

مستوي 
 الداللة  

  21 3.75 6 المجموعة الضابطة 
2.89 

 
 57 9.25 6 المجموعة التجريبية  .04

يوجد فرق ذو داللة إحصائية  بين متوسط رتب درجات طالب المجموعة   : (4يتضح من الجدول السابق ) 
المجموعة التجريبية. وذلك عند   البعدي لبطاقة مالحظة األداء  لصالح  القياس  الضابطة والتجريبية في 

 .وهذا يثبت صحة الفرض . 05مستوي دالله 
 :ولحساب حجم األثر تم استخدام المعادلة

 
 (  كبير جداً )   . 43 تأثير وكان حجم ال

من التغير الحادث في المتغير التابع يرجع بالضرورة إلي المتغير المستقل    %41وتدل هذه النسبة ان    
األداء المهاري ألفراد المجموعة على    يؤثر   تعليم األقران( على    )التدريس القائم بمعني أن المتغير المستقل   

آل األداء  مالحظة  بطاقة  في  الريكوردالتجريبية  التطبيق    لة  في  الضابطة  المجموعة  بأداء  مقارنة  وذلك 
 .البعدي

 : لثالثالفرض ا
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القياس القبلي والبعدي   يوجد فرق ذو داللة إحصائية  بين متوسط رتب درجات المجموعة التجريبية في 
 لمقياس االتجاه  وذلك لصالح التطبيق البعدي.
 Wilcoxonاألساليب االحصائية الالبارامترية ويلكوكسون ) وللتحقق من صحة هذا الفرض ، تم استخدام 

Signed Ranks test  وقيمة )z    القبلي القياس  الفروق بين متوسط رتب درجات  وذلك لحساب داللة 
 والبعدي ألفراد المجموعة التجريبية 

متوسط رتب درجات المجموعة التجريبية في  وداللتها   zو قيمة   Wilcoxon   (w )نتائج ويلككسون  :(5جدول )
 . التطبيق البعديالقياس القبلي والبعدي لمقياس االتجاه لصالح 

 
متوسط  العدد الرتب  المقياس 

 الرتب 
مجموع  

 الرتب 
قيمة  

z 
 مستوي الداللة 

مقياس  
 االتجاه 

 الرتب السالبه 
 الرتب الموجبه 

 االجمالي 

0 
6 
6 

0 
3.50  

0 
21 

2.20 02. 

 
من     ) يتضح  السابق  المجموعة  (  5الجدول  درجات  رتب  متوسط  بين  إحصائية   داللة  ذو  فرق  يوجد 

  .05البعدي، وذلك عند مستوي داللة    التطبيقالتجريبية في القياس القبلي والبعدي لمقياس االتجاه  لصالح  
 وهذا يثبت صحة الفرض.

 ولحساب حجم األثر تم استخدام المعادلة  

 
 (  كبير جداً )   . 51وكان حجم التأثير 

من التغير الحادث في المتغير التابع يرجع بالضرورة إلي المتغير المستقل    %51أن  على    وتدل هذه النسبة  
اتجاه طالب التربية الموسيقية  على    يؤثر  تعليم األقران( على    )التدريس القائم  بمعني أن المتغير المستقل

 .لة الريكوردآنحو 
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 : رابعالفرض ال

المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية في القياس  بين متوسط رتب درجات  يوجد فرق ذو داللة إحصائية  
 لصالح المجموعة التجريبية. البعدي لمقياس االتجاه

الفرض هذا  صحة  من  ) وللتحقق  ويتني  مان  الالبارامترية  االحصائية  األساليب  استخدام  تم   ،mann-
whitney  وقيمة  )z    الضابطة المجموعة  درجات طالب  متوسط رتب  بين  الفروق  داللة  لحساب  وذلك 

 والتجريبية في القياس البعدي لمقياس االتجاه لصالح المجموعة التجريبية
بين متوسط رتب درجات  وداللتها للفرق    zو قيمة   (mann-whitneyمان ويتني )   نتائج   : (  6جدول )  

 .في القياس البعدي لمقياس االتجاه لصالح المجموعة التجريبيةطالب المجموعة الضابطة والتجريبية 
القيم   متوسط الرتب   العدد المجموعات  مجموع 

 )الرتب( 
قيمة  

(z ) 
مستوي 
 الداللة  

  21 3.50 6 المجموعة الضابطة  
2.88 

 
 75 9.50 6 المجموعة التجريبية  .04

يوجد فرق ذو داللة إحصائية  بين متوسط رتب درجات طالب المجموعة      :(6يتضح من الجدول السابق )   
التجريبية. وذلك عند مستوي   البعدي لمقياس االتجاه لصالح المجموعة  القياس  الضابطة والتجريبية في 

 وهذا يثبت صحة الفرض. . 05دالله 
المتغير التابع  على    قل. وهذه النسبة كبيره جدا وتؤكد تأثير المتغير المست42وبحساب حجم األثر كان  

 وهذا يثبت ويدعم صحة الفرض. %42لتنمية االتجاه نحو األلة لصالح المجموعة التجريبية وذلك بنسبة 
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 :وترجع الباحثة هذه النتيجة إلي  : تفسير النتائج
   : لمسك األلة ةالطريقة الصحيحعلى   األولي  والتي تتمثل في التعرف تقديم الجلسة

قدمته   .1 الجلس  ة الباحثما  مقدم  ة في  اآلآعن    ةاألولي وهي  والتعريف بشكل  الريكورد  لة ومكوناتها  لة 
 لة.آللإلمساك با ةالصحيح ةوالطريق

( طالبات وقد  تم االستعانة بهم  3الثانية وعددهم )   ةلعدد من األقران من طالب الفرق  ةاختيار الباحث .2
ث تم التدريس لهم من قبل واستنادًا لنتائجهم في مادة  لة الريكورد حي آنظرًا لتفوقهم الدراسي وتميزهم في 

 مستوي الدفعة.على  الريكورد وترتيبهم العام
 وقد ساهم اختيار األقران في  توفير قدر عال من الدافعية واالستعداد لدي المتعلمين. .3
ين ويكلف  ( من المتعلم2ومن البداية تم تقسيم أفراد العينة إلي ثالث مجموعات كل مجموعه بها عدد )  .4

 ( قرين معلم.1بالتدريس لهم عدد ) 
على    نظر المتعلمين إلي اتباع نظام تدوير المجموعات حيث أن دور المتعلم لن يقتصر   ة وجهت الباحث .5

جوانب القوه  على    يقوم بدور المالحظ وذلك بهدف الوقوف سوف    وقات  أبل هناك    ةالتعلم واالستجاب
 نب الضعف وتفاديها في الجلسات القادمة.وتدعيمها لدي المعلم القرين وعالج جوا

 طريقة أداء سلم دو / ك:  على  والتي تتمثل في التعرفالجلسة الثانية 
تلف  خكافة نغمات السلم له طبيعة خاصه ت  ألن أداءحيث اختارت الباحثة هذه الجلسة ألهميتها   .1

 عن جميع اآلالت التي سبق دراستها .
بزميله القرين المعلم األخر    ةالجلسة تبديل القرين المعلم لكل مجموعكما راعت الباحثة في هذه   .2

 للتعلم . ةحيث يتم تحقيق أقصي استفاد األخرى للمجموعات 
ضرورة استخدام   على    ة بالتأكيد  مجموع  المسؤول عن كل   وقامت الباحثة بتوجيه المعلم القرين   .3

  ة األقران وذلك بهدف استدعاء هدف دمجها مع استراتيجية التدريس بواسطبجلسة عصف ذهني  
 .ة لالطريقة الصحيحة لالمساك باآل

 لة الريكوردآعلى   بتحضير بعض الفيديوهات التعليمية توضح طريقة عزف النغمات   ة قامت الباحث .4
 شرحه ألداء النغمات.كي يدعم بها كل قرين معلم 

5.  ( معلم  كل  الخطوات  يبدأ  وتوضيح  نغمه  بأداء  دو  قرين(  نغمة  ذلك  مثال  نغمه  لكل  االجرائية 
 :الوسطي
 قرين معلم أمام المتعلمين بإخراج قدر بسيط جدًا من الهواء.بدأ كل حيث  •
جميع أصابع اليد اليمني واليد اليسري في أماكنها حيث يتم تغطية جميع    وضعومن ثم   •

 الثقوب األمامية والخلفية باستخدام جميع األصابع في اليدين. 
 و تعليمي  لطريقة عزف نغمة دو.عرض فيدي •
 المتعلمين بتدوين مالحظاتهم من قبل أداء القرين المعلم والفيديوهات المطروحة. تكليف •
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كل متعلم بعزف نغمة دو بنفس الخطوات االجرائية المستخدمة من قبل    تكليف ومن ثم   •
 القرين والفيديوهات التعليمية.

 
 :مراعاة تقديم الدرس من خالل الخطوات التالية وهكذا حتي اتمام أداء النغمات مع  .6

 ( للمجموعة  األولي أداء النغمات )دو ، ري ، مي، فا( .1شرح القرين المعلم )   •
 ( للمجموعة الثانية نغمات ) صول ، ال ، س، دو(.2المعلم القرين)  شرحفي حين   •
 ( نغمات )دو ، ري ،مي، فا( و أوكتاف دو.3المعلم القرين )  شرح  •
دو( للمجموعة األولي وبذلك يكون    ( بشرح نغمات )صول، ال ، سي، 2القرين )   شرح  ومن ثم    •

 تم شرح كافة النغمات للمجموعة األولي.
  ةع( نغمات )دو، ري ، مي ،فا( للمجموعة الثانية وبذلك تكون المجمو 3القرين )   شرح  في حين    •

 درست كافة النغمات.
حين    • )   شرحفي  تكون  1القرين  وبذلك  الثالثة  للمجموعة  دو(  ،سي،  ال  )صول،  نغمات   )

 درست كافة النغمات. ةالمجموع
 التحكم في التنفس أثناء العزف:على  والتي تتمثل في التدريب الجلسة الثالثة

النفس ومن ثم قام كل قرين بشرح حاله  وفي هذه الجلسة تم توضيح الحاالت التي يشترط فيها أخذ   .1
 .من هذه الحاالت لكل المجموعات

 حيث بدأ القرين األول بشرح الحالة األولي ومن ثم محاكاة المتعلمين للقرين األول. .2
  سلوب المالحظة مع القرين المعلم األول للوقوفأ  عاتباعلى    وهنا تم توجيه القرين الثاني والثالث .3

 له.نقاط الضعف والقوه على 
ول  القرين المعلم األ  كلفالقرين الثاني الحالة الثانية في حين    حيث شرحدوار  ومن ثم تبديل األ .4

 والثالث بالمالحظة وهكذا حتي تم االنتهاء من الحاالت السابقة.
بفيديوهات تعليمية عرض فيديوهات تعليمية لكبار العازفين لتوضيح إمكانية التحكم    االستعانةمع   .5

 في النفس.
 لتأكيد ان نهاية الجمل والعبارة وحتي وان لم تكن هناك عالمات فهي مجال أخر ألخذ النفس. مع ا .6

 : ألة الريكوردعلى  أساليب األداء بعض على  والتي تتمثل في التعرف ة الجلسة الرابع
  اداء النغمات ومن ثم التدريب على  لة الريكورد والتعرفآالطريقة الصحيحة لمسك  على  بعد التعرف      
 لة الريكوردآعلى  أساليب األداءعلى  التحكم في النفسي كان لزامًا أن تكون الجلسة األخيرة التعرف على 

 بشكل تفصيلي    ةالسبور على  من أساليب األداء بعد كتابتها  وبقام كل قرين بشرح أسل
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حيث يتم أداء كل نغمه في ضربة لسان خاصه بها مع تخيل نطق المقطع  :  Porttoاألداء المنفصل الثقيل  
 (du عند أداء كل نغمه )مع كتابة النموذج التالي النموذج التالي: 

 
آلة الريكورد بواسطة ضربات اللسان التي تعطي إحساس بقفزات  على  ويؤدي :  Staccatoاألداء المتقطع 

(  بداًل  dutيث  كل نغمه تأخذ ضربة لسان وكأن العازف ينطق المقطع ) حقصيره بين كل نغمه ونغمه ب
 :مع كتابة النموذج التالي النموذج التالي du) من المقطع ) 

 
في نفس واحد مع وضع اللسان في سقف    ةحيث يتم أداء كافة النغمات المتصل    :  Legatoاألداء المتصل

الهواء بينما يتم تغيير كافة مواضع األصابع    اتصال الحل لسان واحدة فقط مع بداية القوس ومن ثم استمرار  
 :( ومن ثم  كتابة النموذج التاليdu-uفقط ألداء النغمات  وعلي المتعلم أن يتخيل نطق المقطع ) 

 
 

المنفصل   االداء  يعزف 
 Portatoالثقيل

 duمع تخيل نطق المقطع   

 dutمع تخيل نطق المقطع  Staccatoيعزف األداء المتقطع 
 du___uمع تخيل المقطع     legatoيعزف االداء المتصل 
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 : التوصيات والمقترحات
 تعليم األقران.عقد دورات تدريبية لمعلمي التربية الموسيقية حول كيفية إعداد دروس وتنفيذها وفق  -1
االقران في كافة المجاالت الفنية لما    تعليمعلى    القائم   استخدام استراتيجية التدريسعلى    التشجيع -2

 لها من دور بارز في رفع مستوي التحصيل .
 

 :مقترحات بحثية
 األقران في تدريس الموشحات.عليم تفاعلية استخدام  .1
بين   .2 الدمج  فاعلية  عن  الموسيقية  التربية  لمعلمي  تعليمية  ب دوره  التعلم  التعليم  ودورات  األقران 

 والسباعية( في تدريس قواعد الموسيقي النظرية. )الخماسية 
  



 م 2021 السادس، يونيةالعدد    (SVU_IJES) مجلة جامعة جنوب الوادي الدولية للعلوم التربوية

 

205 

 

 المراجع:
 :وال  المراجع العربية ا 

، االسكندرية، دار  الموسيقيةاالبداع واستراتيجيات تدريس التربية  (،  2005) خليل  آمال حسين  -
 10،صالثقافة المصرية

،  مناهج التعلم بين الواقع والمستقبل، مصر(، 2001حسين محمد )  اللقاني، فارعهأحمد حسين  -
 .44،صعالم الكتب  القاهرة،

،  المصرية،القاهرة  ة ، مكتبة النهضللتعليم الثانوي  ةاألسس النفسي(، 1959) صالح أحمد زكي  -
 388ص

االتجاه نحو مادة كرة اليد وعالقته م(، 2002سعد باسم جميل الوزن )  محمد،على  السيد بسام -
 ، مجلة أبحاث كلية التربية األساسية، جامعة الموصل، كلية التربية الرياضية.باألداء المهاري 

رسالة الخليج  دور االتجاهات في سلوك األفراد والجماعات، (، 1995المخزومي) على  أمل -
 . 45 -14(، صص53العربي، العدد) 

،  الخبرات الموسيقية في دور الحضانة ورياض االطفال م(، 1997أميمه امين، آمال صادق)  -
 .30،صالقاهره، مكتبة االنجلو المصرية

، منشورات دار باتنين،  االختبارات النفسية القياس النفسي وتصميم  ، م( 2002بشير معمرية )  -
 . 351،صياننه، الجزائر 

فعالية استراتيجية التدريس بواسطة األقران في تنمية مهارات  (، 2004) عطية  جمال سليمان  -
، مجلة دراسات في المناهج وطرق التدريس جامعة  القراءة الجهرية لدي تالميذ المرحلة االبتدائية

 . 59،ص96عين شمس،العدد
، االمارات العربية المتحدة،  تكوين المعلمين من األعداد إلي التدريب (، 2005طه االحمد )  خالد -

 .88صالجامعي، العين، دار الكتاب 
التربية الموسيقية الشاملة بين رياض االطفال والتعليم االبتدائي،  (، 2006خيري إبراهيم الملط )  -

 .69:66صالدولية، مؤسسة حورس 
فعالية استراتيجية التعلم باألقران، في تنمية مهارات الطرح واالتجاه نحو   (، 2004خيرية سيف )  -

ثامن عشر،  ، المجلة التربوية، المجلد ال الرياضيات لدي طالب المرحلة االبتدائية لدولة الكويت 
 . 77-66(، صص2العدد ) 

 68، 67،ص، دار المدي للنشر، عمان، األردنعلم النفس االجتماعي  ، ( 2003محاميد )  شاكر -
تأثير تدريس األقران في التحصيل الدراسي المعرفي واالحتفاظ  (، 2006عبد السالم الرحاوي )  -

منشوره، جامعة الموصل،  ، رسالة ماجستير بمادة طرائق التدريس لدي طالب كلية التربية
 55،صالعراق
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، دار الكتب  طرق تدريس التربية الرياضية والتدريب الحركيم(، 1972عبد الفتاح لطفي )  -
 .146،صالجامعية، القاهرة

أثر استخدام استراتيجيتي األلعاب التعليمية وتعليم األقران   م(، 2007عنايات محمود خليل )  -
فين عقليًا"  ل والدمج بينهما في تعليم مفاهيم  االستماع والتذوق الموسيقي لدي األطفال، المتخ

، مجلة علوم وفنون الموسيقي ، المجلد السادس عشر، يونيه، جامعة حلوان، كلية    القابلين للتعلم
 التربية الموسيقية.

االتجاهات  على  أثر التخصص والمستوي التعليمي(، 1980فريد أبو زينة، عبد هللا الكيالني )  -
، دراسات في العلوم االنسانية، الجامعة  نحو الرياضيات عند فئات المعلمين والطلبة في األردن

 . 144- 130(،صص2(، العدد) 7األردنية، المجلد) 
، دراسة ميدانية في  نوي نحو التعلم التعاونياتجاهات مدرسي التعليم الثا(، 2011) على   لينا -

 (.27مدارس مدينة دمشق الرسمية، المجلد ) 
، القاهرة، أدوم للطباعة والنشر    المهارات الموسيقية والحركية(، 2012محمد ناصف )  -

 .10، والبحوث
، عمان: دار الفكر للطباعة  التربية العملية بين النظرية والتطبيق (،2000محمود حسان سعد )  -

 .55،صوالنشر
 .55،177،ص، عالم الكتب، القاهرة  علم النفس(، 1974محمد مصطفي زيدان )  -
 .234،صدار الشروق للطباعة والنشر ،   آلة الريكورد(،  2004محمد مصطفي كمال)  -
استراتيجيتي األقران والمناظرة وأثره في   باستخدامتقديم التعلم م(، 2013محمود مسلم البحرات )  -

، رسالة  للصف السادس األساس  ة التحصيل والتفكير اإلستقرائي في مادة التربية اإلجتماعي
 . 21، صماجستير منشوره، كلية التربية، جامعة الشرق األوسط

، كلية التربية، جامعة  مدخل في علم النفس التربوي م(، 2000محمود عبد الحليم المنسي )  -
 االسكندرية، مركز االسكندرية للكتاب.

أثر استراتيجية التعلم باألقران ونموذج دورة التعلم  (، 2016محمود موسي، أحمد محي الدين )  -
، البلقاء  بية اإلسالميةالسباعية في تحصيل طالب الصف العاشر األساسي في مبحث التر 

 للبحوث والدراسات، جامعة عمان األهلية.
في تحسين األداء  2.0خدام بعض أدوات الويبتفعالية اس(، 2012مني مصطفي السيد زيتون )  -

ر التعليمي، سلسلة  ت ، الجمعية المصرية للكمبيو لة الريكورد لدي طالب التربية الموسيقي العزفي آل
 .العلمية السنوية للجمعية، المجلد األول للعام   ةالمجلدراسات وبحوث محكمه، 
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فاعلية استخدام التعلم المدمج لتنمية بعض األداءت التدريسية  (، 2012مني مصطفي زيتون )  -
، مجلة كلية التربية، جامعة بور سعيد، العدد  لدي الطالب معلم التربية الموسيقية واالتجاه نحوه

 ، يناير.11
، مجلة  الطلبة من وجهة نظر  فاعلية تطبيق استراتيجيات التدريس(، 2011عبد الكريم )  منذر -

 .55،صالفتح
تنمية مهارات  على   أثر استخدام استراتيجية تدريس األقران(، 2010نادر خليل أبو شعبان )  -

، غزه،  التفكير الناقد في الرياضيات لدي طالبات الصف الحادي عشر قسم العلوم االنسانية 
 . 70،ص ماجستير ، الجامعة االسالمية، غزه، فلسطينرسالة 

تصور مقترح لالستفادة من آلة الريكورد في حصص التربية  (، 2013نسرين عبد الرحمن )  -
 . 2013مجلة علوم وفنون الموسيقي، يناير، الموسيقية في ضوء مفهوم التكامل

 .124،صداد، دار الحكمة، بغعلم النفس الرياضي (، 1993نزار الطالب، لويس كامل )  -
أثر استراتيجية التدريس بواسطة األقران م(، 2019نورة سياف الشهراني و سهيل محمود الزغبي)  -

،كلية التربية، جامعة   في تحسين المهارات األساسية بالرياضيات لدي تلميذات صعوبات التعلم
 .14قطر، مجلة العلوم التربوية ،العد 

الت الموسيقية التربوية الالزمه  اآلعلى  مهارات العزف(، 2012هاجر عبد الجواد عوض هللا)  -
، مجلة جنوب الوادي الدولية للعلوم التربوية، العدد الثاني، يونية،  لتالميذ المرحلة االبتدائية

2019 . 
  ة العربية الفصيح ة اتجاهات معلمي التعليم األساسي نحو ممارسة اللغ(، م2006وفاء القواص )  -

، رسالة ماجستير  في التعلم الصفي وعالقة هذه االتجاهات بممارساتهم وبممارسة التالميذ الصفية
 .44صدمشق، جامعة  التربية، منشوره، كلية  

التعلم  على  أثر استراتيجية تعليم األقران المنظم القائمةم(، 2016وفاء صالح الدين الدسوقي)  -
ومهارات حل المشكالت لدي طالب الدبلوم   Indesignالمدمج في تنمية بعض مهارات برنامج 

 ، أكتوبر.78دراسات عربية في التربية وعلم النفس، العدد  إلكتروني،المهنية تعليم 
،  األقران وأثره في عالج صعوبات التعلم بواسطة التعلمالتعليم م(، 2007وليد فتحي عبد الكريم )  -

   . 112،صمجلة ادارة التطوير التربوي، المجلد الثاني
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