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 سئمة الذاتية في تحديؽمقارنة بيؽ استراتيجية تدريس اإلقران واستراتيجية األ
 ميارة الرؾلفيج الغنائي
 والء يدري الظاىر 

 جامعة جشؾب الؾادي -كمية التخبية الشؾعية  -السجرس السداعج بقدؼ التخبية السؾسيكية
 

 الممخص:

إعجاد بخنامج مقتخح قائؼ عمى استخجام السقارنة بيؽ استخاتيجيتي  لىإىجف البحث الحالي 
تخبية االسئمة الحاتية وتجريذ االقخان لتحديؽ الرؾلفيج الغشائي لجى طالب الفخقة الثالثة قدؼ ال

السؾسيكية بكمية التخبية الشؾعية بجامعة جشؾب الؾادي، واستخجم البحث السشيج التجخيبي "ذو 
( طالب 24) وتتكؾن عيشة البحث الحالي مؽ، ةالسجسؾعتيؽ مجسؾعة ضابظة ومجسؾعو تجخيبي

الؾادي  الثالثة قدؼ التخبية السؾسيكية بكمية التخبية الشؾعية بجامعة جشؾبوطالبة مؽ طالب الفخقة 
 ( طالب وطالبة.44وعجدىؼ )

ى إل ىوكانت أىؼ الشتائج التي تؾصل إلييا البحث أن ىحه السقارنة ذات فعالية بالقجر الحي أد
تحدؽ مدتؾى طالب العيشة) السجسؾعة التجخيبية( وارتفاع درجاتيؼ في الرؾلفيج الغشائي عؽ 

 خخى.اقي السؾاد السؾسيكية األلى تحدؽ مدتؾاىؼ في بإدى أطالب )السجسؾعة الزابظة( مسا 

كسا أوصي البحث بالتأكيج عمى استخجام البخنامج القائؼ عمى السقارنة بيؽ استخاتيجيتي 
لى تحدؽ إقخان لتحديؽ بعض بشؾد مقخر تجريب الدسع مسا يؤدي سئمة الحاتية وتجريذ األاأل

 مدتؾى الظالب في باقي السؾاد السؾسيكية األخخى.

عمى تجعيؼ االتجاىات الحجيثة نحؾ استخجام االستخاتيجيات الحجيثة في  يزا  أوأوصي البحث 
كثخ نفعا في تحديؽ مدتؾيات أكثخ حجاثة و أساليب التجريذ التقميجية القجيسة وجعميا أتحديؽ 

 الظالب في جسيع السؾاد التي يجرسؾنيا .

 مقدمة:ال

تعميسية التخبؾية وبيؽ قجرات تذيج األيام األخيخة اتداعا في الفجؾة بيؽ احتياجات الظالب ال
السعمسيؽ السيشية عمى مؾاكبة التغييخات الحزارية الدخيعة. حيث تدداد الحاجو الى تؾعيف 
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العجيج مؽ الؾسائل واألساليب الحجيثة ومؽ أجل الؾصؾل الى السخحمة السظمؾبة فيجب عمى 
قة بالجخؾل الى اعساق السعمؼ تظؾيخ مياراتو في كافو السجاالت التخبؾية واالتجاىات الستعم

الظالب ومعخفة أرقى الدبل لمؾصؾل الى عقؾليؼ وقمؾبيؼ ولقج اصبحت السديخة التعميسية في 
عرخنا ىحا مذخوعا اندانيا طؾيل األمج يحتاج الى تحخيػ طاقات العمؼ والبحث واإلبجاع الجاخمية 

 لمظالب.

اليامة ججا في ميشة التعميؼ  أال وفي ىحه الجراسة نحؽ برجد إلقاء الزؾء عمى إحجى السيارات 
وىي االستخاتيجيات التعميسية وطخيقو تؾعيفيا كأداة تخبؾية فعالة ومؤثخة لسداعجه الظالب عمى 
التفكيخ والتعمؼ والتقجم عمى جسيع األصعجة اإلندانية والفكخية واالجتساعية. حيث سيتؼ التظخق 

 الب مؽ أجل مٌجه بالجافعية والخغبة لتحقيق ذاتو .

 وتعرف استراتيجيات التدريس بأنيا :

 -التجريب-االستقراء -التشديق –مجسؾعة التحخكات التي يقؾم بيا السعمؼ )العخض 
الشقاش( بيجف تحقيق أىجاف التجريذ والتي تؼ تحجيجىا مدبقا وتتزسؽ عجدا مؽ طخق التجريذ، 

نجاحيا يزسؽ نجاح وإتقان السعمؼ ألداء تممػ الظخق، وفيسو ألساليب تشفيحىا ومقؾمات 
)عبيخ  االستخاتيجية السختارة في مؾقف تعميسي معيؽ، بيجف تحقيق أىجاف تعميسية محجدة

 (.10 ص ،0404محسؾد عبج الغشي، 

-Metaومؽ أىؼ االستخاتيجيات السؾجؾدة استخاتيجيات استخاتيجيات ما وراء السعخفة 
cognitive) الساضي عمى يج فالفل  ( والتي عيخت في بجاية العقج الدابع مؽ القخنFlavel) .)

( الحي اشار الى أن ما وراء السعخفة عبارة عؽ معخفة الفخد 034ص، 0776 ،)صفاء األعدخ
بعسمياتو السعخفية والخرائص الستعمقة بظبيعة السعخفة، كسا أنو يؾضح الدبب وراء اختالف 

ؾن أساليب متعجدة وججيجة في األطفال ذوي األعسار السختمفة في مياميؼ التعميسية ولساذا يدتخجم
 (.04ص ، 0774 التفكيخ )فتحي الديات،

وتتعجد استخاتيجيات ما وراء السعخفة ولكؽ مع تعجدىا وتشؾعيا تيجف جسيعا الى تشسية 
ميارات ما وراء السعخفة لجى الظالب حتى تسكشيؼ مؽ االمداك بدمام تفكيخىؼ ويدتظيع السعمسؾن 

 ية الؾعي بالتفكيخ ومشيا :استخجام عجة استخاتيجيات لتشس
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، استخاتيجية خخائط السفاليؼ، استخاتيجية التداؤل الحاتي، استخاتيجية KWLH)استخاتيجية 
SQ3R ،،استخاتيجية تجريذ االقخان ،استخاتيجية التفكيخ برؾت مختفع استخاتيجية الشسحجة). 

وراء السعخفة وىسا ) تجريذ وفي ىحه الجراسة تيتؼ الباحثة باستخاتيجيتيؽ مؽ استخاتيجيات ما 
 األقخان و االسئمة الحاتية(.

 : وتعرف استراتيجية  تدريس األقران

بأنيا نغام لمتجريذ يداعج فيو الستعمسؾن بعزيؼ البعض ُيبشى عمى أساس أن التعميؼ مؾجو 
لب ومتسخكد حؾل الستعمؼ مع األخح في االعتبار بيئة التعمؼ الفعالة التي تخكد عمى انجماج الظا

 (.0401ص بذكل كامل في عسمية التعمؼ التعاوني )مجونة األستاذة سييخ محسؾد ،

وتختكد استخاتيجية التعمؼ بسداعجة االقخان عمى فكخة أن الظفل يتعمؼ بذكل أفزل مؽ طفل 
اخخ أو تمقائي في السجرسة وبيؽ اطفال الجيخان ومع االخؾة في السشدل وأن الشذاط االنداني 

 لرغار أو الكبار يتسخكد عمى العالقة الستبادلة مؽ االخح والعظاء.سؾاء كان بيؽ ا

مجسؾعة مؽ االجخاءات التشفيحية  (144-143 ص ،0444 ويقجم )مرظفى الجيب،
 قخان في الخظؾات التالية:الستخاتيجية التعمؼ بسداعجة األ

 معيؼ. اختيار التالميح الحيؽ سيعسمؾن مع اقخانيؼ، وتجريبيؼ عمى كيفية التعامل -0

أن يكؾن بخنامج التعمؼ بظيئا ، كي يتيح لمسعمؼ الفخصة إلعادة تذكيل وتشغيؼ جمدات التعمؼ -0
 وفقا  لمحاجة.

 تييئة البيئة السجرسية الستخاتيجية تعمؼ االقخان. -1

 تحجيج اىجاف االستخاتيجية لكل مؽ االدارة السجرسية وفخيق العسل بالسجرسة.-2

السعمسيؽ تحجد االجخاءات، والعسميات الخاصة باالستخاتيجية وذلػ  عخض خظة مكتؾبة عمى-3
 لتؾضيح الفكخة العامة لمسذاركيؽ ودور كل مشيؼ.

التأكيج عمى السعمسيؽ أن وقت االستخاتيجية السدتخجم لؽ يؤثخ عمى أداء االقخان في الفرل -4
 الجراسي.

 لتعجيالت أثشاء التشفيح.تحجيج الجمدات اليؾمية والسكان مع امكانية عسل بعض ا-5
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تحجيج محتؾى البخنامج الحي يقؾم فيو االقخان بتعميؼ زمالئيؼ وطخق االشخاف عميو واجخاءات  -6
 التقؾيؼ.

 قخان السعمسيؽ عمى الكيام بجور السعمسيؽ.تجريب األ -7

استخجام التعديد ونسحجة سمؾكيات ترحيح الخظأ التي تذجع وتشسي الجيج السبحول بيؽ  -04
 االقخان.

 :نماط تعمؼ االقرانأ

تؾجج انساط كثيخة مؽ تعمؼ االقخان وذلػ الن استخاتيجية تجريذ او تعميؼ االقخان عادة لسقابمة 
حاجات محجدة لمظالب في مؾاقف محجدة، والتسيد االساسي في تمػ البخامج ىؾ العسخ او 

 :السدتؾي الرفي لؤلقخان السذاركيؽ معو، ىحه االنساط

 :االولالنمط 

ىؾ تجريذ االقخان مؽ العسخ نفدو عبخ الفرؾل او بيؽ الفرؾل او ما يدسي بالتقديؼ 
االفقي حيث يقؾم الظالب بسداعجة زمالء اخخيؽ خارج فرميؼ االصمي ؛ بحيث يكؾنؾا في 

الشسط  السدتؾي العسخي نفدو وتؾجج أشكال مختمفة لمتفاعالت السسكشة بيؽ االقخان في ىحا
 :كالتالي

 .تؾزيع الستعمسيؽ واقخانيؼ في أزواج تؾزيعا عذؾائيا او في مجسؾعات تؾزيعا عذؾائيا * 

 .اختيار الستعمؼ لقخنيو او السجسؾعة لقخنائيا مؽ الفرل االخخ * 

التحريل  –الذخرية  -تؾزيع الستعمؼ والقخيؽ في ازواج وفقا لسعاييخ محجدة مثل )الجشذ *
تمػ الستغيخات سؾاء عمي مدتؾي السجسؾعات شخيظة وىكحا( حيث تتؼ السداوجة عمي أساس 

أن يكؾن ىشاك فخوق في السدتؾي بيشيا حيث يتؼ مداوجة الستعمسيؽ ذوي الرعؾبة في التعمؼ 
 .مع مختفعي التحريل وىكحا

 :النمط الثاني
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ىؾ تجريذ األقخان وفق الدؽ أو ما يدسي بالتشغيؼ الخأسي وفييا يكؾن "الظالب السعمؼ" 
والقخيؽ مختمفيؽ في السدتؾي الرفي حيث يتخاوح الفخق بيؽ "الظالب السعمؼ "والقخيؽ بيؽ سشو 

 . لى سشؾات  عجيجةإ

 :النمط الثالث

الظالب السعمؼ األكبخ سشا  وىؾ انجماج االقخان وفق الدؽ في بخامج غيخ رسسية، وفيو يقؾم
باإلشخاف أو السداعجة لستعمؼ أصغخ مشو سشا او مجسؾعة اعمي مدتؾي عسخيا، تداعج مجسؾعة 

، 0404مججي دمحم محسؾد، ( مقابمة أقل مدتؾي عسخيا في أنذظة خارج نظاق بخنامج الجراسة
 (.241ص 

 :وتعرف استراتيجية التداؤل الذاتي

( بانيا وضع مجسؾعة مؽ االسئمة يسكؽ 157 ص ،0440)الجشجي وصادق،  يعخفيا
لمظالب ان يدأليا لشفدو أثشاء معالجة السعمؾمات والتعامل معيا، وىحه االسئمة يسكؽ تقديسيا الى 

وىي بحلػ تداعج عمى  عجة مخاحل تبعا لسكان استخجاميا في التعمؼ )قبل واثشاء وبعج التعمؼ(،
( ىي ان 002 ص ،0441لظمبة، ويعخفيا )حدؽ زيتؾن، زيادة الؾعي بعسميات التفكيخ لجى ا

لى طخح اسئمة عمى انفديؼ تتعمق بسا يقخؤونو في الشص ويختبخون مؽ خالليا إيؾجو الظالب 
فكمسا مخت عمييؼ فكخة الشص يدألؾن انفديؼ سؤاال حؾليا ويحاولؾن  قجراتيؼ عمى فيؼ الشص،

ن االشتقاق الحاتي لؤلسئمة يديل أ( 24ص ، 0441االجابة عميو، وتؾضح )صباح رحؾمة، 
عمى الظالب استيعاب السادة الجراسية ويذجعيؼ عمى التفحص والتجقيق ويبقي نذاطيؼ وحيؾيتيؼ 

 في التعمؼ، كسا ييدخ ليؼ اتخاذ القخارات.

 : االستراتيجية أىداف

 .تعخف ما لجى الظالب مؽ معخفو سابقو حؾل مؾضؾع الجرس واثاره اىتسامو -0

السعمؼ في تذكيل خبخات التعمؼ ومداعجه الظالب عمى الؾصؾل الى السفيؾم السقبؾل تداعج  -0
 . عمسيا

تخمق تؾجيا عقميا معيشا لجى الظالب وتخمق لجييؼ دليل يؾجييؼ فى التعمؼ وفى معالجو  -1
 . البيانات والسعمؾمات
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و يفكخ في تداعج عمى تشغيؼ معمؾمات الظالب وتحكخىا وتؾليج افكار ججيجه مسا يجعم -2
 . الخظؾات التي تداعجه عمى حل السذكمة مؽ جؾانبيا السختمفة

 . تشذيط عسميات ما وراء السعخفة التي تؾجج لجى الظالب -3

ربط السعخفة الدابقة بالسعمؾمات الججيجة وتحميميا بعسق وتشغيسيا مسا يؤدى الى اكتداب  -4
 السعخفة وتكامميا .

 استراتيجية االسئمة الذاتية والعمميات التي تثيرىا )سميرة عريان،المراحل التي تمر بيا 
 (:060 ص ،0222

 مرحمة ما قبل التعمؼ:

حيث يبجأ السجرس بعخض مؾضؾع الجرس عمى الظمبة، ثؼ يجربيؼ عمى استخاتيجية االسئمة 
 الحاتية لتشذيط عسميات ما وراء السعخفة ومؽ خالل االسئمة التالية:

 *لساذا افعل ىحا؟                                     *ماذا افعل؟     

 *لساذا يعج ىحا ميسا؟                               *كيف يختبط ىحا بسا اعخفو؟                        

والغخض مؽ ىحه االسئمة التي يؾجييا الظالب لشفدو ىؾ التعخف عمى ما لجيو مؽ معخفة 
 اثارة اىتسامو تجاه الجرس.سابقو حؾل مؾضؾع الجرس و 

 مرحمة التعمؼ:

حيث يجرب السجرس الظمبة عمى استخجام استخاتيجية االسئمة الحاتية مؽ خالل االسئمة 
 التالية:

 ما االسئمة التي احتاج الى تؾجيييا في ىحا السؾقف؟ *

 ما االفكار الخئيدية في ىحا السؾقف؟ *

 تعمسو؟ىل احتاج لخظة معيشة لفيؼ ىحا السؾقف أو  *

 ىل الخظة التي وضعتيا مشاسبة لبمؾغ اليجف؟ *

 ىل ما قست بو حتى االن يشدجؼ مع الخظة؟ *
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 مرحمة ما بعد التعمؼ:

 وفييا يتؼ التجريب عمى استخجام استخاتيجية االسئمة الحاتية مؽ خالل االسئمة التالية:

 *كيف استخجم ىحه السعمؾمات في جؾانب حياتي االخخى؟

 *ما مجى كفاءتي في ىحا السؾقف؟                 *ىل احتاج الى بحل جيج ججيج؟      

 مذكمة البحث:

تقؾم الباحثة بتجريذ مادة تجريب الدسع لظالب شعبو التخبية السؾسيكية الفخقة الثالثة كمية 
التخبية الشؾعية جامعة جشؾب الؾادي وقج الحغت ضعف مدتؾى أداء الظالب في ميارة 

داء وذلػ باستخجام السقارنة ضخورة تشسية مدتؾى ىحا األ أدى إلىمخ الحي رؾلفيج الغشائي األال
 سئمة الحاتية.قخان واستخاتيجية األبيؽ استخاتيجية تجريذ األ

  سئمة البحث:أ

 يتشاول البحث معالجة ىحه السذكمة مؽ خالل محاولة االجابة عؽ التداؤالت التالية:

السقتخح القائؼ عمى استخجام استخاتيجية تجريذ االقخان في تشسية ميارة  ما فاعمية البخنامج -0
الرؾلفيج الغشائي لجى طالب شعبو التخبية السؾسيكية الفخقة الثالثة كمية التخبية الشؾعية 

 جامعة جشؾب الؾادي ؟

ة ميارة ما فاعمية البخنامج السقتخح القائؼ عمى استخجام استخاتيجية االسئمة الحاتية في تشسي -0
الرؾلفيج الغشائي لجى طالب شعبو التخبية السؾسيكية الفخقة الثالثة كمية التخبية الشؾعية 

 جامعة جشؾب الؾادي ؟

 أىداف البحث: 

 :ييجف ىحا البحث إلى 

 لقاء الزؾء عمى استخاتيجيتي تجريذ االقخان و االسئمة الحاتية.إ-0
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السقارنة بيؽ استخاتيجيتي االسئمة الحاتية وتجريذ إعجاد بخنامج مقتخح قائؼ عمى استخجام -0
االقخان لتحديؽ الرؾلفيج الغشائي لجى طالب الفخقة الثالثة قدؼ التخبية السؾسيكية بكمية 

 التخبية الشؾعية بجامعة جشؾب الؾادي.

 أىمية البحث: 

 تخجع أىسية البحث:

تجريب الدسع مؽ خالل لى تحديؽ مدتؾى طالب الفخقة الثالثة في بعض بشؾد مقخر إ -1
 السقارنة بيؽ استخاتيجيتي االسئمة الحاتية وتجريذ االقخان.

العسل عمى تحديؽ أداء الظالب مؽ خالل البخنامج القائؼ عمى السقارنة بيؽ استخاتيجيتي  -2
 االسئمة الحاتية وتجريذ االقخان في الرؾلفيج الغشائي.

ع يؤدي الى تحدؽ مدتؾاىؼ في تحديؽ مدتؾى الظالب في بعض بشؾد مقخر تجريب الدس -3
 باقي السؾاد السؾسيكية األخخى.

 حدود البحث: 

بعض التجريبات السبتكخة مؽ قبل الباحثة قائسة عمى السقارنة بيؽ استخاتيجيتي االسئمة الحاتية 
 وتجريذ االقخان.

 مجتمع وعينة البحث: 

خبية الشؾعية لمعام عيشة مكؾنو مؽ مجسؾعة مؽ طالب وطالبات الفخقة الثالثة بكمية الت
( وتؼ اختيار ىحه العيشة بظخيقة عسجية حيث راعت الباحثة أن يكؾن 0405-0404) الجراسي

طالب العيشة مؽ مدتؾيات مختمفة بحيث تتزسؽ العيشة الستفؾقيؽ دراسيا وذوي السدتؾى 
ريذ الستؾسط والسدتؾى الزعيف ويتؼ تقديسيؼ الى اربعة مجسؾعات السجسؾعة األولى يتؼ التج

والسجسؾعة الثانية يتؼ التجريذ ليا بظخيقة استخاتيجية االسئمة الحاتية ليا بظخيقة استخاتيجية 
تجريذ األقخان أما السجسؾعة الثالثة فتكؾن السجسؾعة الزابظة ويتؼ التجريذ ليا بالظخيقة 

 التقميجية.
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  فروض البحث:

 تفتخض الباحثة أنو:

متؾسط درجات طالب السجسؾعة التجخيبية في االختبار  تؾجج فخوق ذات داللو إحرائية بيؽ -0
القبمي بعجي لرالح االختبار البعجي القائؼ عمى استخجام استخاتيجية االسئمة الحاتية لتحديؽ 

 أدائيؼ في بعض بشؾد مقخر تجريب الدسع.

تؾجج فخوق ذات داللو إحرائية بيؽ متؾسط درجات طالب السجسؾعة التجخيبية في االختبار  -0
القبمي بعجي لرالح االختبار البعجي القائؼ عمى استخجام استخاتيجية تجريذ األقخان لتحديؽ 

 أدائيؼ في بعض بشؾد مقخر تجريب الدسع.

تؾجج فخوق ذات داللو إحرائية بيؽ أداء السجسؾعة التجخيبية والسجسؾعة الزابظة في  -1
 الكياس البعجي في بعض بشؾد مقخر تجريب الدسع.

  البحث:إجراءات 

   أوال: منيج البحث:

يتبع ىحا البحث السشيج التجخيبي "ذو السجسؾعتيؽ مجسؾعة ضابظة ومجسؾعو تجخيبيو     
حيث يتؼ االختيار عمى اساس متؾسظات درجات السجسؾعتيؽ التجخيبية والزابظة وانحخافاتيا 

ل )جابخ عبج الحسيج، أحسج السعيارية لمستغيخات السؤثخة في الستغيخ التابع ما عجا الستغيخ السدتق
 (.043ص ،0767 خيخي كاعؼ ،

  مرظمحات البحث:

 :مفيؾم االستراتيجية

تعخف االستخاتيجية بانيا عسل عام تؾضع لتحقيق أىجاف معيشو لتسشع تحقيق مخخجات غيخ 
مخغؾب فييا وترسؼ في صؾره خظؾات اجخائية وتتحؾل كل خظؾة الى تكتيكات تفريمية تتؼ في 

 (.140ص ،0440مقرؾد مؽ أجل تحقيق األىجاف السحجدة )كؾثخ كؾجػ،تبادل 

 :ما وراء المعرفة استراتيجية
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جخاءات أو الخظؾات الستبعة مؽ أجل الؾصؾل الى معالجو السعمؾمات بعسق وعسل ىي اإل
وتتظمب  ةجخاء ترؾرات عقميو تشذط الخمفية السعخفية قبل تمقي معمؾمات ججيجإاالستشتاجات و 

 (.3ص، 0401)رضؾى كسال محي الجيؽ، والتشغيؼ في اثشاء وقبل وبعج التعمؼ التخكيد 

 : استراتيجية تدريس األقران

أن يقؾم األفخاد بتعميؼ  وىي التعاوني، التعمؼ استخاتيجيات إحجى تجريذ األقخان استخاتيجية
في تحريل يقؾم بعض التالميح بتعميؼ مؽ ىؼ أقل مشيؼ عسخا، أو أقل مشيؼ  بعزيؼ البعض كأن

 (.647ص  ، 0442)مججي عديد إبخاليؼ،وفيؼ اساسياتيا  بعض جؾانب السادة الجراسية

 االسئمة الذاتية: استراتيجية

( ان استخاتيجية التداؤل 156ص  ،0440 امشية الجشجي، مشيخ صادق،) يخى كال مؽ
سئمة التي ثارة األإالحاتي ىي استخاتيجية تيجف لمبحث عؽ معمؾمات ججيجة عؽ طخيق تكؾيؽ و 

ثشاء معالجة السعمؾمات مسا ييدخ لو اتخاذ قخارات قابمة لمتحؾيل أ و لمسعمؼأيدأليا الظالب لشفدو 
والتبجيل كسا تداعج الستعمسيؽ عمى التأمل في نتاجات تفكيخىؼ ومخاجعو خظظيؼ وخظؾات عسميؼ 

رشاد والتؾجيو مؼ ىشا اإلواتقان ميارة االستساع لآلخخيؽ وىؼ يحاولؾن نقل االفكار ويكؾن دور السع
 لمظالب.

 تدريب الدمع: 

ىؾ تخبية وتشسية االستيعاب السؾسيقي بكل أبعاده، وقج فدخت األستاذة " مؾنيكا كؾيدت 
" أن ىحا الفخع مؽ العمؾم Die Gehorbildungروب دريدمخ " في كتابيا " تخبية الدسع 

 Das Kernfach musikalischreالسؾسيكية ىؾ في الحكيقة لب تخرص التخبية السؾسيكية "
Erziehung" سعاد عمي حدشيؽ، مخجع سابق، مجخل(). 

 الميارة:

ىي انجاز العسل في ضؾء معاييخ متفق عمييا، وىحه السعاييخ الجقة السشظؾية عمى قمة عجد 
مال حديؽ، آاألخظاء في أداء عسل ما، والدخعة أي قمة الدمؽ السدتخجم في أداء ىحا العسل )

 (.041-040ص ،0402
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 دراسات سابقة مرتبظة بمؾضؾع البحث:

تدتعخض الباحثة فيسا يمي الجراسات الدابقة التي اطمعت عمييا والتي نبعت مشيا فكخة 
البحث الخاىؽ فقج تؾصمت الباحثة إلى مؾضؾع بحثيا نتيجة قخاءاتيا ألبحاث سابقو ويختبط 

حثة باخترار مؾضؾعات ىحه مؾضؾعيا في ناحية ما بسؾضؾع بحثيا الخاىؽ وستعخض البا
 األبحاث.

 أوال: دراسات خاصة باالستراتيجيات عامة:

 الدراسة األولى بعنؾان:

قران في تنميو الميارات األساسية لمكتابة لدى تالميذ الحمقة )فعالية استراتيجية تدريس األ
 األولى مؽ التعميؼ األساسي(

 لى:إوييجف ىحا البحث 

الحمقة األولى في السيارات األساسية لمكتابة عؽ طخيق داء تالميح أتحديؽ مدتؾى  
 استخجام استخاتيجية تجريذ األقخان .

واستخجم ىحا البحث السشيج التجخيبي وكانت العيشة مؽ تالميح الرف الخامذ االبتجائي في 
 السجارس الحكؾمية بسحافغو الذخقية.

 وكانت نتائجو ىي:

ارات األساسية لمكتابة السشاسبة ليؤالء التمسيحات مكؾنو تؾصل البحث الحالي الى قائسو بالسي -0
مؽ ثالث ميارات رئيدية ىي: السيارات المغؾية والسيارات التشغيسية والسيارات الفكخية ويشجرج 

 رئيديو أربع ميارات فخعيو. ةتحت كل ميار 

ؾسظي بيؽ مت (4.40) ىشاك فخق دال احرائيا عشج مدتؾى  لشتائج فخوض البحث: ةبالشدب -0
درجات تمسيحات السجسؾعتيؽ التجخيبية والزابظة في االختبار البعجي لمسيارات األساسية 
لمكتابة ككل لرالح تمسيحات السجسؾعة التجخيبية األمخ الحي يجل عمى فعالية استخاتيجية 
تجريذ األقخان في تشسيو السيارات األساسية لمكتابة لجى تالميح الحمقة األولى مؽ التعميؼ 

 ساسي.األ
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  تعميق الباحثة:

ويتفق ىحا البحث مع البحث الحالي في استخجام استخاتيجية تجريذ األقخان في تحديؽ 
 التجخيبي ايزاالظالب كحلػ في السشيج السدتخجم حيث استخجم البحث الحالي السشيج  مدتؾى 

واختمفت تمػ الجراسة مع الجراسة الحالية في نؾع الجراسة السخاد تحديشيا حيث ىجفت تمػ الجراسة 
الى تحديؽ السيارات األساسية لمكتابة بيشسا ىجفت الجراسة الحالية الى تحديؽ بعض انساط ماده 

 تجريب الدسع.

في الدراسات  فعالية استخدام استراتيجية تدريس األقران) الدراسة الثانية بعنؾان:
 االجتماعية عمى التحريل وتنمية بعض الميارات االجتماعية لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية(

وىجفت ىحه الجراسة الى قياس فاعمية استخجام استخاتيجية تجريذ االقخان في الجراسات 
 ية.االجتساعية عمى التحريل وتشسية بعض السيارات االجتساعية لجى تالميح السخحمة االعجاد

السجسؾعة التجخيبية تؼ التجريذ ليا باستخاتيجية  وتكؾنت عيشة الجراسة مؽ مجسؾعتيؽ,
تؼ تظبيق قياسات قبمية  تجريذ االقخان أما السجسؾعة الثانية تؼ التجريذ ليا بالظخيقة السعتادة,

 حجاىسا اختبار تحريمي,أ وبعجية لمسجسؾعتيؽ باستخجام اختباريؽ, قامت الباحثة بإعجادىا,
 واألخخ اختبار مؾاقف.

واعتسجت ىحه الجراسة عمى السشيج التجخيبي القائؼ عمى الترسيؼ شبو التجخيبي ذي 
بيؽ  (4.40) السجسؾعتيؽ وقج كذفت نتائج الجراسة عؽ وجؾد فخق دال احرائيا عشج مدتؾى 

 متؾسظي درجات مجسؾعتي البحث التجخيبية والزابظة في التظبيق البعجي لالختبار التحريل
بيؽ متؾسظي درجات  (4.40)لرالح السجسؾعة التجخيبية ,وجؾد فخق دال احرائيا عشج مدتؾى 

مجسؾعتي البحث التجخيبية والزابظة في التظبيق البعجي الختبار السؾاقف االجتساعية لرالح 
بيؽ متؾسظي درجات  (4.40)السجسؾعة التجخيبية ,وجؾد فخق دال احرائيا عشج مدتؾى 

ة التجخيبية في التظبيقيؽ القبمي والبعجي في اختبار السؾاقف لبعض السؾاقف تمسيحات السجسؾع
االجتساعية لرالح التظبيق البعجي, وجؾد ارتباط دال احرائيا بيؽ درجات تمسيحات السجسؾعة 

 .(4.207)التجخيبية في االختبار التحريمي ودرجاتيؽ في اختبار السؾاقف وبمغ االرتباط 
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 تعميق الباحثة:

ق ىحا البحث مع البحث الحالي في استخجام استخاتيجية تجريذ األقخان في تحديؽ ويتف
 التجخيبي ايزامدتؾى الظالب كحلػ في السشيج السدتخجم حيث استخجم البحث الحالي السشيج 

واختمفت تمػ الجراسة مع الجراسة الحالية في نؾع الجراسة السخاد تحديشيا حيث ىجفت تمػ الجراسة 
بيشسا ىجفت الجراسة الحالية الى تحديؽ بعض  الجراسات االجتساعية تجريذ مادةالى تحديؽ 

 انساط ماده تجريب الدسع.

 المذكالت )فاعمية التعمؼ بمداعدة األقران في تنمية ميارات حل الدراسة الثالثة بعنؾان:
 ودافعية اإلنجاز لدى تالميذ المرحمة االبتدائية(

خ التعمؼ بسداعجة األقخان عمى تشسية ميارات حل : معخفة أثإلىىجفت تمػ الجراسة 
 السذكالت لجى تالميح السخحمة االبتجائية.

إعجاد بخنامج لخظؾات التعمؼ بسداعجة األقخان يسكؽ لمسعمؼ الخجؾع إليو عشج استخجام التعمؼ 
 بسداعجة األقخان لجى تالميح السخحمة االبتجائية. قج تفيج الجراسة الحالية فيسا يمى: 

 أىمية الدراسة :

تتزح أىسية الجراسة الحالية في السجاليؽ التظبيقي والشغخي مؽ خالل اإلشارات اآلتية: قج 
تفيج نتائج ىحه الجراسة السدئؾليؽ عؽ تعميؼ الخياضيات في التعخف عمى استخاتيجية يسكؽ بيا 

ة، وتقجيؼ مؾاقف تشسية ميارات حل السذكالت الخياضية المفغية لجى تالميح السخحمة االبتجائي
قج تفيج ىحه الجراسة إجخائية لتفعيل التعمؼ بسداعجة األقخان في مجال طخق تجريذ الخياضيات. 

السدئؾليؽ عؽ التعميؼ برفة عامة والسدئؾليؽ عؽ تعميؼ الخياضيات برفة خاصة بكيفية 
التحريل، و إلقاء االىتسام بجافعية اإلنجاز لجى تالميح السخحمة االبتجائية، وتأثيخىا عمى زيادة 

الزؾء عمى أسمؾب مؽ أساليب التعميؼ في مجارسشا كشسؾذج ىام ألساليب التعمؼ، والتي تخاعي 
الفخوق الفخدية لمتالميح، وتشسي الشؾاحي اإليجابية الذخرية لجييؼ وخاصة سمؾك التعاون 

 والسذاركة، الحى يكؾن سببا  مباشخا  في تقجم السجتسع.
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 تعميق الباحثة:

تشسية  تجريذ األقخان في ق ىحا البحث مع البحث الحالي في استخجام استخاتيجيةويتف
واختمفت تمػ الجراسة مع  ودافعية اإلنجاز لجى تالميح السخحمة االبتجائية السذكالت ميارات حل

 تشسية ميارات حلالجراسة الحالية في نؾع الجراسة السخاد تحديشيا حيث ىجفت تمػ الجراسة الى 
لى تحديؽ إبيشسا ىجفت الجراسة الحالية  ودافعية اإلنجاز لجى تالميح السخحمة االبتجائية السذكالت

 نساط ماده تجريب الدسع.أبعض 

فاعمية استراتيجيتي التداؤل الذاتي والمحاكاة في تنمية ميارات ) الدراسة الرابعة بعنؾان:
 التحدث لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية(

ث التي تتسثل في )تشغيؼ األفكار، المغؾية، الرؾتية، واىتؼ ىحا البحث بتشسية ميارات التحج
اإلشارية( ومؽ خالل استخاتيجية التداؤل الحاتي التي تقؾم عمى قيام التمسيح بظخح أسئمة حؾل 
مؾضؾع ما محل تعمسو أو مالحغتو، وقج تكؾن ىحه األسئمة بغخض تدييل تعمؼ السؾضؾع الحي 

، ومؽ خالل ”مؽ اآلخخيؽ عؽ شيء غامض ىؾ مؾضع األسئمة السظخوحة، واالستفدارات
استخاتيجية السحاكاة أيزا  والتي تقؾم عمى التقميج، فيقؾم السعمؼ مثال  بعسل نسؾذج معيؽ ليقؾم 

 ..التالميح مؽ بعجه بتقميجه

 :ولمترجي ليحه السذكمة أجابت الجراسة عؽ األسئمة التالية

 دية؟ما ميارات التحجث السشاسبة لتالميح السخحمة اإلعجا -0

ما خظؾات وإجخاءات استخاتيجية التداؤل الحاتي لتشسية ميارات التحجث لجى تالميح السخحمة   -0
 اإلعجادية ؟

ما خظؾات وإجخاءات استخاتيجية السحاكاة لتشسية ميارات التحجث لجى تالميح السخحمة   -1
 اإلعجادية ؟

والسحاكاة لجى تالميح السخحمة ما أسذ بشاء بخنامج قائؼ عمى استخاتيجيتي التداؤل الحاتي  -2
 اإلعجادية ؟

 البخنامج القائؼ عمى استخاتيجيتي التداؤل الحاتي والسحاكاة لجى تالميح السخحمة اإلعجادية ؟  -3

http://library.alexu.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.&SearchText1=%d9%81%d8%a7%d8%b9%d9%84%d9%8a%d8%a9+%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d8%ac%d9%8a%d8%aa%d9%8a+%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b3%d8%a7%d8%a4%d9%84+%d8%a7%d9%84%d8%b0%d8%a7%d8%aa%d9%8a+%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%83%d8%a7%d8%a9+%d9%81%d9%8a+%d8%aa%d9%86%d9%85%d9%8a%d8%a9+%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa+%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d8%af%d8%ab+%d9%84%d8%af%d9%89+%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%8a%d8%b0+%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%ad%d9%84%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b9%d8%af%d8%a7%d8%af%d9%8a%d8%a9%2f&criteria1=0.
http://library.alexu.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.&SearchText1=%d9%81%d8%a7%d8%b9%d9%84%d9%8a%d8%a9+%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d8%ac%d9%8a%d8%aa%d9%8a+%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b3%d8%a7%d8%a4%d9%84+%d8%a7%d9%84%d8%b0%d8%a7%d8%aa%d9%8a+%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%83%d8%a7%d8%a9+%d9%81%d9%8a+%d8%aa%d9%86%d9%85%d9%8a%d8%a9+%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa+%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d8%af%d8%ab+%d9%84%d8%af%d9%89+%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%8a%d8%b0+%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%ad%d9%84%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b9%d8%af%d8%a7%d8%af%d9%8a%d8%a9%2f&criteria1=0.
http://library.alexu.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.&SearchText1=%d9%81%d8%a7%d8%b9%d9%84%d9%8a%d8%a9+%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d8%ac%d9%8a%d8%aa%d9%8a+%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b3%d8%a7%d8%a4%d9%84+%d8%a7%d9%84%d8%b0%d8%a7%d8%aa%d9%8a+%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%83%d8%a7%d8%a9+%d9%81%d9%8a+%d8%aa%d9%86%d9%85%d9%8a%d8%a9+%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa+%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d8%af%d8%ab+%d9%84%d8%af%d9%89+%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%8a%d8%b0+%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%ad%d9%84%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b9%d8%af%d8%a7%d8%af%d9%8a%d8%a9%2f&criteria1=0.
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 :وكانت أىؼ الشتائج التي تؾصمت إلييا الجراسة

تؾصمت الجراسة إلى عجيج مؽ الشتائج، وقج عخضت الشتائج برؾرة تفريمية في الفرل 
 .، وفيسا يمي عخض مؾجد ليحه الشتائجمؽ ىحه الجراسةالخامذ 

لمبخنامج القائؼ عمى استخاتيجيتي التداؤل الحاتي والسحاكاة فاعمية في تشسية ميارات التحجث  -0
 .الفكخية لجى تالميح الرف الثاني اإلعجادي

التحجث  لمبخنامج القائؼ عمى استخاتيجيتي التداؤل الحاتي والسحاكاة فاعمية في تشسية ميارات -0
 .المغؾية لجى تالميح الرف الثاني اإلعجادي

لمبخنامج القائؼ عمى استخاتيجيتي التداؤل الحاتي والسحاكاة فاعمية في تشسية ميارات التحجث  -2
 .الرؾتية لجى تالميح الرف الثاني اإلعجادي

التحجث  لمبخنامج القائؼ عمى استخاتيجيتي التداؤل الحاتي والسحاكاة فاعمية في تشسية ميارات -6
 .اإلشارية لجى تالميح الرف الثاني اإلعجادي

بخنامج القائؼ عمى استخاتيجيتي التداؤل الحاتي والسحاكاة فاعمية في تشسية ميارات التحجث لم -6
 .ككل لجى تالميح الرف الثاني اإلعجادي

 تعميق الباحثة:

تشسية  التداؤل الحاتي في  ويتفق ىحا البحث مع البحث الحالي في استخجام استخاتيجية
واختمفت تمػ الجراسة مع الجراسة  التحجث الفكخية لجى تالميح الرف الثاني اإلعجاديميارات 

التحجث تشسية ميارات الحالية في نؾع الجراسة السخاد تحديشيا حيث ىجفت تمػ الجراسة الى 
الية الى تحديؽ بعض انساط بيشسا ىجفت الجراسة الح الفكخية لجى تالميح الرف الثاني اإلعجادي

 ماده تجريب الدسع.

فعالية استراتيجية التداؤل الذاتى في تنمية التحريل والميارات الدراسة الخامدة بعنؾان)
 (العممية لدى طالبات المرحمة الثانؾية في االقتراد المنزلي

http://library.alexu.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&SearchText1=%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9+%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d8%ac%d9%8a%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b3%d8%a7%d8%a4%d9%84+%d8%a7%d9%84%d8%b0%d8%a7%d8%aa%d9%89+%d9%81%d9%8a+%d8%aa%d9%86%d9%85%d9%8a%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d8%b5%d9%8a%d9%84+%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a9+%d9%84%d8%af%d9%89+%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%a7%d8%aa+%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%ad%d9%84%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%ab%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%8a%d8%a9+%d9%81%d9%8a+%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af+%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%b2%d9%84%d9%8a%2f&criteria1=0.
http://library.alexu.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&SearchText1=%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9+%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d8%ac%d9%8a%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b3%d8%a7%d8%a4%d9%84+%d8%a7%d9%84%d8%b0%d8%a7%d8%aa%d9%89+%d9%81%d9%8a+%d8%aa%d9%86%d9%85%d9%8a%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d8%b5%d9%8a%d9%84+%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a9+%d9%84%d8%af%d9%89+%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%a7%d8%aa+%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%ad%d9%84%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%ab%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%8a%d8%a9+%d9%81%d9%8a+%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af+%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%b2%d9%84%d9%8a%2f&criteria1=0.
http://library.alexu.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&SearchText1=%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9+%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d8%ac%d9%8a%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b3%d8%a7%d8%a4%d9%84+%d8%a7%d9%84%d8%b0%d8%a7%d8%aa%d9%89+%d9%81%d9%8a+%d8%aa%d9%86%d9%85%d9%8a%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d8%b5%d9%8a%d9%84+%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a9+%d9%84%d8%af%d9%89+%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%a7%d8%aa+%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%ad%d9%84%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%ab%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%8a%d8%a9+%d9%81%d9%8a+%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af+%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%b2%d9%84%d9%8a%2f&criteria1=0.
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 مجمة دراسات وبحؾث التربية النؾعية

ىجفت تمػ الجراسة الي التعخف عمي فعالية استخاتيجية التداؤل الحاتى في تشسية التحريل 
والسيارات العسمية لجي طالبات السخحمة الثانؾية في مادة االقتراد السشدلي وكانت تداؤالت  

 الجراسة  ىي: 

 ما االسذ الخئيدية لترسيؼ التجريذ وفقا الستخاتيجية التداؤل الحاتي؟ -0

فعالية استخاتيجية التداؤل الحاتي في تشسية التحريل في مادة االقتراد السشدلي لجي  ما -0
 مخحمة الثانؾية ؟

ما فعالية استخاتيجية التداؤل الحاتى في تشسية السيارات العسمية في االقتراد السشدلي لظمبة  -1
 السخحمة الثانؾية

ات العسمية لجي طمبة الثانؾية ؟ ما مجى العالقة االرتباطية بيؽ كل مؽ التحريل والسيار 
وكانت نتائج الجراسة ىي: فعالية استخاتيجية التداؤل الحاتى في تشسية التحريل والسيارات العسمية 
لجى طالبات السخحمة الثانؾية في مادة االقتراد السشدلي مسا ادى الي: وجؾد فخق ذا داللو 

ة وطالبات السجسؾعة الزابظة في احرائية بيؽ متؾسظي درجات طالبات السجسؾعة التجخيبي
 التظبيق البعجي

 تعميق الباحثة:

ويتفق ىحا البحث مع البحث بحث )لبة ىاشؼ( في استخجام استخاتيجية التداؤل الحاتي في  
تشسية ميارات التحريل والسيارات العسمية لجي طالبات السخحمة الثانؾية في مادة االقتراد 

لية في نؾع الجراسة السخاد تحديشيا حيث ىجفت تمػ الجراسة الى السشدلي واختمفت مع الجراسة الحا
تشسية ميارات التحريل والسيارات العسمية لجي طالبات السخحمة الثانؾية في مادة االقتراد 

 السشدلي بيشسا ىجفت الجراسة الحالية الى تحديؽ بعض انساط ماده تجريب الدسع.

 :ثانيا: خاصة باالستراتيجيات خاصة

)فاعمية برنامج تعاوني لتنميو اإلمالء المؾسيقي لدى طالب  الدادسة بعنؾان: الدراسة
 كميات التربية النؾعية( 
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ىجفت تمػ الجراسة إلى إعجاد بخنامج تعمؼ تعاوني لتشسية اإلمالء اإليقاعية والمحشية لجى 
 طالب كميات التخبية الشؾعية.

عمى الترسيؼ شبو التجخيبي ذي واعتسجت ىحه الجراسة عمى السشيج التجخيبي القائؼ 
السجسؾعتيؽ الستكافئتيؽ أحجاىسا التجخيبية، واألخخى الزابظة وكانت العيشة مؽ طالب الفخقة 

طالب وطالبة  04الثالثة شعبو تخبية مؾسيكية بكمية التخبية الشؾعية باإلسكشجرية وكان عجدىؼ 
 وكانت نتائج البحث كالتالي:

السجسؾعة التجخيبية )عيشو  احرائية بيؽ متؾسظات درجات طالبتؾجج فخوق ذات داللة  *
البحث( ومتؾسظات درجات طالب السجسؾعة الزابظة في التظبيق البعجي الختبار األمالء 

 المحشية وااليقاعية لرالح السجسؾعة التجخيبية.

أعيخت نتائج البحث الحالي صحة فخض البحث حيث تفؾقت السجسؾعة التجخيبية عمى  *
ابظة وتسيدوا في مؾاقف التعمؼ التعاوني بالتآزر فيسا بيشيؼ والفيؼ الؾاضح لمخسائل الستبادلة الز

بيؽ اعزاء الجساعة مسا انعكذ عمى مدتؾى أداء الظالب في السؾقف االختباري مسا أدى 
 الى تحدؽ أدائيؼ في االمالء االيقاعية والمحشية.

 تعميق الباحثة:

استخجام السشيج التجخيبي واختمفت في الؾسيمة حالي في ويتفق ىحا البحث مع البحث ال
حيث استخجم البحث الدابق التعمؼ التعاوني بيشسا اعتسج البحث الحالي عمى استخجام استخاتيجية 

 تجريذ األقخان والتداؤل الحاتي.

برنامج قائؼ عمى استخدام استراتيجية التعمؼ االتقاني  فاعميو) الدراسة الدابعة بعنؾان
 يؽ ميارات ماده الرؾلفيج لظالب الكميات المؾسيقية المتخررة(لتحد

 ىجفت تمػ الجراسة الى:

تحديؽ ميارات مادة الرؾلفيج لجى طالب الفخقة الثالثة بكميو التخبية السؾسيكية جامعة 
 حمؾان في: 

 الميارات األدائية وتذمل: -أ
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-الرؾلفيج اليارمؾني - الرؾلفيج الغشائي - الرؾلفيج اإليقاعي - الرؾلفيج القخائي
 تجريب الدسع.

 الميارات الخاصة بالتدويؽ المؾسيقي وتذمل: -ب

 الرؾلفيج اليارمؾني -صؾتيؽ( -)صؾت الرؾلفيج الغشائي-الرؾلفيج اإليقاعي السجخد
 ارقام رومانية(. –)اتراالت ىارمؾنية 

 الدسع الجاخمي. -التخيل  الميارات المؾسيقية العقمية وتذمل: -ج

عميو البخنامج القائؼ عمى استخاتيجية التعمؼ اإلتقاني لتحديؽ ميارات مادة الرؾلفيج قياس فا *
لجى طالب الفخقة الثالثة بكميو التخبية السؾسيكية جامعة حمؾان مؽ خالل اعجاد بخنامج قائؼ 

 عمى استخجام استخاتيجية التعمؼ اإلتقاني.

 الؾاحجة وكانت نتائجو كالتالي:واستخجم ىحا البحث السشيج شبو التجخيبي ذو السجسؾعة 

البخنامج السقتخح أدى الى تحديؽ بعض ميارات التجريذ لسادة الرؾلفيج الغخبي لظالب الفخقة  *
الثالثة بكميو التخبية السؾسيكية جامعة حمؾان )عيشة البحث( ويخجع ذلػ الى تعخيف الظالب 

 ريذ السدتخجمة في الجمدات.باليجف أوال ثؼ مذاركتيؼ لتحقيق ىحا اليجف وتشؾع طخق التج

تفاوتت ندب التحدؽ في كل ميارة فخعية عؽ غيخىا فقج كان لمبخنامج السقتخح دورا ممحؾعا  *
القخائي أو الغشائي  في تحديؽ ميارة مدايخة الؾحجة الدمشية السشتغسة أثشاء األداء اإليقاعي أو

 أثشاء األداء.ويخجع ذلػ الى استخجام أجيده ضبط الدخعة ) الستخ ونؾم( 

 * أثبتت نتائج االختبار القبمي عؽ تؾفخ ميارات التجريذ لجى الظالب بشدبة ضعيفة.

كان لمتسخيشات السبتكخة مؽ فبل الباحثة دورا فعاال في تحديؽ كثيخ مؽ ميارات األداء  *
 الرؾلفائي مثال ) اداء األشكال اإليقاعية بظخيقة صحيحو وكحلػ الدكتات والخباط والشقظة(

 .بظخيقة دالكخوز

* السقظؾعات السؾسيكية التي اختارتيا الباحثة تؼ تدسيتيا لمظالب كان ليا األثخ في إثارة خيال 
 الظالب البتكار تساريؽ مدتؾحاة مشيا.
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وجؾد فخوق ذات داللو إحرائية بيؽ متؾسط درجات طالب السجسؾعة التجخيبية )عيشو  *
 –)ككل( ومياراتيا الفخعية  ح االختبار البعجيالبحث( عشج تظبيق االختبار القبمي لرال

 لرالح التظبيق البعجي.

 تعميق الباحثة:

كسا  ويتفق ىحا البحث مع بحث )دمحم سالمة( في تحديؽ مدتؾى الظالب في تجريب الدسع
اتفقت معيا في استخجام السشيج التجخيبي واختمفت في الؾسيمة حيث استخجم البحث الدابق 

اإلتقاني بيشسا اعتسج البحث الحالي عمى استخجام استخاتيجية تجريذ األقخان  استخاتيجية التعمؼ
 التداؤل الحاتي.

استخدام استراتيجيتي االسئمة الذاتية و التدريس لألقران و الدمج بينيما لتنمية ) :الدراسة الثامنة بعنؾان

 لي لدي طالب التربية المؾسيقية بكميات التربية النؾعية(الحاسب اآل ميارات تظبيقات

تيجف ىحه الجراسة الي التعخف عمي استخجام استخاتيجيتي االسئمة الحاتية و التجريذ لؤلقخان 
والجمج بيشيسا لتشسية ميارات تظبيقات الحاسب االلي لجي طالب التخبية السؾسيكية بكميات التخبية 

مؽ خالل التعخف عمي االستخاتيجية ومفيؾم االستخاتيجية و مؾاصفات الشؾعية و ذلػ 
االستخاتيجية التعميسية الججيجة و الذخوط الالزمة الختيار االستخاتيجية تعميسية و استخاتيجيات ما 
وراء السعخفة والسعخفة ما وراء السعخفة و نذاه ما وراء السعخفة و مالية ما وراء السعخفة و اىسية 

السعخفة ما وراء السعخفة كسيارة و مالية استخاتيجيات ما وراء السعخفة و انؾاع  ما وراء
 .استخاتيجيات ما وراء السعخفة

وقج استخجم الباحث السشيج الؾصفي والسشيج شبو التجخيبي وكانت عيشو البحث ىؼ طالب 
ية وكانت نتائج البحث الفخقة الثانية قدؼ التخبية السؾسيكية بكمية التخبية الشؾعية جامعة اإلسكشجر 

 ىي:

 0ال تؾجج فخوق ذات داللو احرائية بيؽ متؾسط رتب درجات طالب السجسؾعات التجخيبية ) -1
( والزابظة في الكياس القبمي لبظاقة مالحغو ميارات تظبيقات الحاسب اآللي في 1 ، 0 ،

 مجال السؾسيقى في بشؾد البظاقة ككل.

http://srv4.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&SearchText1=%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85+%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d8%ac%d9%8a%d8%aa%d9%8a+%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%a6%d9%84%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%b0%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d8%a9+%d9%88+%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%af%d8%b1%d9%8a%d8%b3+%d9%84%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%b1%d8%a7%d9%86+%d9%88+%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%85%d8%ac+%d8%a8%d9%8a%d9%86%d9%87%d9%85%d8%a7+%d9%84%d8%aa%d9%86%d9%85%d9%8a%d8%a9+%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa+%d8%aa%d8%b7%d8%a8%d9%8a%d9%82%d8%a7%d8%aa+%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%a7%d8%b3%d8%a8+%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%84%d9%8a+%d9%84%d8%af%d9%8a+%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%a8+%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%b3%d9%8a%d9%82%d9%8a%d8%a9+%d8%a8%d9%83%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%aa+%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%88%d8%b9%d9%8a%d8%a9+%3d&criteria1=0.
http://srv4.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&SearchText1=%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85+%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d8%ac%d9%8a%d8%aa%d9%8a+%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%a6%d9%84%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%b0%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d8%a9+%d9%88+%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%af%d8%b1%d9%8a%d8%b3+%d9%84%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%b1%d8%a7%d9%86+%d9%88+%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%85%d8%ac+%d8%a8%d9%8a%d9%86%d9%87%d9%85%d8%a7+%d9%84%d8%aa%d9%86%d9%85%d9%8a%d8%a9+%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa+%d8%aa%d8%b7%d8%a8%d9%8a%d9%82%d8%a7%d8%aa+%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%a7%d8%b3%d8%a8+%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%84%d9%8a+%d9%84%d8%af%d9%8a+%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%a8+%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%b3%d9%8a%d9%82%d9%8a%d8%a9+%d8%a8%d9%83%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%aa+%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%88%d8%b9%d9%8a%d8%a9+%3d&criteria1=0.
http://srv4.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&SearchText1=%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85+%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d8%ac%d9%8a%d8%aa%d9%8a+%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%a6%d9%84%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%b0%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d8%a9+%d9%88+%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%af%d8%b1%d9%8a%d8%b3+%d9%84%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%b1%d8%a7%d9%86+%d9%88+%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%85%d8%ac+%d8%a8%d9%8a%d9%86%d9%87%d9%85%d8%a7+%d9%84%d8%aa%d9%86%d9%85%d9%8a%d8%a9+%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa+%d8%aa%d8%b7%d8%a8%d9%8a%d9%82%d8%a7%d8%aa+%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%a7%d8%b3%d8%a8+%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%84%d9%8a+%d9%84%d8%af%d9%8a+%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%a8+%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%b3%d9%8a%d9%82%d9%8a%d8%a9+%d8%a8%d9%83%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%aa+%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%88%d8%b9%d9%8a%d8%a9+%3d&criteria1=0.
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 ، 0رتب درجات طالب السجسؾعات التجخيبية ) تؾجج فخوق ذات داللو احرائية بيؽ متؾسط -2
( والزابظة في الكياس البعجي لبظاقة مالحغو ميارات تظبيقات الحاسب اآللي في 1 ، 0

 مجال السؾسيقى في بشؾد البظاقة ككل ولكل بشج مؽ بشؾدىا.

تؾجج فخوق ذات داللو احرائية بيؽ متؾسط رتب درجات طالب السجسؾعة التجخيبية األولى  -3
)التي درست باستخجام استخاتيجية األسئمة الحاتية( والسجسؾعة التجخيبية الثانية )التي درست 
باستخجام استخاتيجية التجريذ لؤلقخان( والسجسؾعة الزابظة في الكياس البعجي لبظاقة 

 السالحغة ككل ولكل بشج مؽ بشؾدىا.

جسؾعة التجخيبية الثالثة تؾجج فخوق ذات داللو احرائية بيؽ متؾسط رتب درجات طالب الس  -4
)التي درست بالجمج بيؽ استخاتيجيتي األسئمة الحاتية واستخاتيجية التجريذ لؤلقخان( 
والسجسؾعات التجخيبية االولى والثانية والزابظة في الكياس البعجي لبظاقة السالحغة ككل 

 ولكل بشج مؽ بشؾدىا.

ب السجسؾعة التجخيبية الثالثة تؾجج فخوق ذات داللو احرائية بيؽ متؾسط رتب درجات طال
ولى والثانية في الكياس البعجي لبظاقة السالحغة ككل ولكل بشج مؽ والسجسؾعتان التجخيبيتان األ

  بشؾدىا.

 تعميق الباحثة:

استخجام استخاتيجية تجريذ االقخان كسا اتفق ىحا البحث مع البحث  ويتفق ىحا البحث في
لتحديؽ ميارات الظالب واختمف في السشيج السدتخجم حيث الحالي في الجمج بيؽ استخاتيجيتيؽ 

استخجم ىحا البحث السشيج الؾصفي وشبو التجخيبي بيشسا استخجم البحث الحالي السشيج التجخيبي 
وعسل ىحا البحث عمى تحديؽ ميارات الظالب في تظبيقات الحاسب االلي بيشسا عسل البحث 

 الرؾلفيج الغشائي.   الحالي عمى تحديؽ ميارات الظالب في ميارة
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 المراجع:

دراسات في التخبية السؾسيكية، دار الثقافة العمسية،  (.0266) امال حديؽ خميل -6
 اإلسكشجرية.

مشيخ مخسي صادق: فاعمية استخجام استخاتيجيات ما وراء  (.0226) أمنية الديد الجندي-0
السعخفة في تحريل العمؾم وتشسية التفكيخ االبتكاري لجى تالميح الرف الثاني االعجادي 

 لحوي الدسات السختمفة السؤتسخ العمسي الخامذ، القاىخة، التخبية العسمية لمسؾاطشة، يؾنيؾ.

رسالة ماجدتيخ غيخ مشذؾرة، قدؼ السشاىج  (.0260) أميرة عؾض عبد العغيؼ أبؾ بكر -2
 .وطخق التجريذ، كمية التخبية ،جامعة عيؽ شسذ

مشاىج البحث في التخبية وعمؼ الشفذ، دار  :(6666) جابر عبد الحميد، أحمد خيري كاعؼ-6
 الشيزة العخبية.

رسالو دكتؾراه، قدؼ التخبية السؾسيكية، كميو التخبية  (.0262) رضؾى كمال محي الديؽ-6
 .الشؾعية، جامعو طشظا

تخبية الدسع وقؾاعج السؾسيقى الغخبية، الجدء األول، الظبعة  (.6666) سعاد عمي حدنيؽ-4
 .الدادسة

فاعمية استخجام استخاتيجيات ما وراء السعخفة في تحريل  (.0222) سميرة عظيو عريان -4
ول الثانؾي واثخ ذلػ عمى اتجاىيؼ نحؾ التفكيخ التأممي الفمدفة لجى طالب الرف األ

 .(04) الفمدفي، مجمة القخاءة والسعخفة، القاىخة، كمية التخبية، جامعة عيؽ شسذ، العجد

لتعمؼ فؾق السعخفية في تشسية السفاليؼ ثخ استخجام دورة اأ (.0222) صباح رحؾمة حدؽ -6
عجادي، ول اإلالعمسية واالحتفاظ بيا وميارات التفكيخ االستجاللي لجى تالميح الرف األ

 رسالة ماجدتيخ غيخ مشذؾرة، القاىخة، كمية البشات، جامعة عيؽ شسذ.

 تعميؼ مؽ أجل التفكيخ، القاىخة، دار قباء.  (.6666) صفاء يؾسف األعدر -6

استخاتيجيات تجريذ االقتراد السشدلي، دار الكتب  (.0262) بير محمؾد عبد الغنيع -62
 السرخية.
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رسالة ماجدتيخ غيخ مشذؾرة، قدؼ السشاىج وطخق  (.0266) دمحم عبده دمحم عرام -66
 التجريذ، كميو التخبية، جامعو الدقازيق.

صعؾبات التعمؼ األسذ الشغخية والتذخيرية والعالجية،  (.6664) فتحي مرظفى الزيات-00
 القاىخة، دار الشذخ الجامعي.

اتجاىات حجيثو في السشاىج وطخق التجريذ، دار عالؼ  (.0220) كؾثر حديؽ كؾجػ-62
 الكتب.

استخاتيجيات التعميؼ وأساليب التعمؼ، مكتبة األنجمؾ  (.0226) براهيؼإمجدي عزيز  -66
 السرخية.

فعالية استخاتيجية تجريذ االقخان في تشسية ميارات تخظيط  (.0262) مجدي دمحم محمؾد -66
وتشفيح وتقؾيؼ دروس مادة التخبية الفشية وفي انتقال وبقاء أثخ تعمسيا لجى الظالب السعمسيؽ 

الجولي الثاني، –بجامعة القاىخة، السؤتسخ الدشؾي العخبي الخامذ  -بكمية التخبية الشؾعية
ات الحجيثة في تظؾيخ األداء السؤسدي واالكاديسي في مؤسدات التعميؼ العالي االتجاى

أبخيل(، كمية التخبية الشؾعية،  03-02الشؾعي في مرخ والعالؼ العخبي، في الفتخة مؽ )
 جامعة السشرؾرة.

استخاتيجيات معاصخة في التعمؼ التعاوني، عالؼ الكتب، (. 0224) دمحم مرظفى الديب-64
 القاىخة. 

رسالة ماجدتيخ غيخ مشذؾرة، كمية التخبية الشؾعية. قدؼ  (.0266) دمحم سالمو شؾيل -64
 العمؾم الشفدية و التخبؾية مشاىج وطخق تجريذ التخبية السؾسيكية، جامعة طشظا.

 ./http://soheir.blogspot.com.eg (0262) مدونة االستاذة سيير محمؾد-06

ماجدتيخ، قدؼ السشاىج وطخق التجريذ وتكشؾلؾجيا رسالة (. 0266)دياب  مي كمال. -66
 كمية التخبية، جامعة السشؾفية. التعميؼ،

http://soheir.blogspot.com.eg/2013
http://soheir.blogspot.com.eg/2013
http://library.zu.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&SearchText1=%d8%af%d9%8a%d8%a7%d8%a8%d8%8c+%d9%85%d9%89+%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84.&criteria1=2.
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)العمسي الثامؽ(، التعميؼ  بحث مشذؾر، السؤتسخ الجولي األول (.0262) منال فراج حدؽ -02
السؾسيقي رؤية مدتقبمية، السجمج الثاني، الجدء الثاني، كمية التخبية السؾسيكية، جامعة 

 .00-7 حمؾان،

رسالة ماجدتيخ غيخ مشذؾرة، معيج الجراسات  (.0224) ىاني فاروق عبد العزيز عظية -06
 .التخبؾية. قدؼ عمؼ الشفذ التخبؾي, جامعة القاىخة

رسالة ماجدتيخ غيخ مشذؾرة، قدؼ االقتراد السشدلي  (.0266) هبو ىاشؼ عبد البر -00
 .ةكمية االقتراد السشدلي جامعة السشؾفي والتخبية،

رسالة دكتؾراه، قدؼ الرؾلفيج واالرتجال واإليقاع  (.0260) نؾرا اسامة ابراهيؼ الميثي -02
 .الحخكي، كميو التخبية السؾسيكية، جامعة حمؾان

 

 



 

- 66 - 
  0264 يؾليؾ –(6مدمدل العدد ) –نىالثاالعدد  –نىالثاالمجمد 

 مجمة دراسات وبحؾث التربية النؾعية

COMPARISON BETWEEN THE STRATEGY OF PEER TEACHING 

AND STRATEGY OF SELF-QUESTIONS  

IN IMPROVING THE SKILL OF THE LYRIC SOLFEEGIO 

Walaa Yosry Eltaher 

Abstract: 

The goal of current research to prepare based on the use of the 

comparison between the strategies Questions and self-taught peers to 

improve solfege singing the third year students of the Department of 

Music Education, Faculty of Specific Education at the University of 

South Valley proposed program, and use the search experimental 

approach "with the two groups a control group and the experimental 

group, and the research sample consists current of (40) students of the 

third year students of the Department of music Education, Faculty of 

specific Education at the University of the South valley and the number 

(60) students. 

The main findings of the research that this comparison of the extent 

which has led to Improve the level of the sample students (experimental 

group) and high grades in singing solfege for students (the control group), 

which led to an improvement in their level in the rest of the other musical 

material. 

Find sure to use the existing program to compare strategies Questions 

and self-taught peers to improve certain provisions of the hearing training 

course leading to an improvement in the level of students in the rest of 

other musical material was also recommended. 

I recommend research also consolidate recent trends towards the use of 

new strategies to improve the old traditional teaching methods and make 

it more modern and more useful in improving the levels of students in all 

subjects they teach. 

 

 

 

 


