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األنشطة الموسيقية على تنمية السلوك  أثر االشتراك في
 التوكيدي على طالب الحلقة الثانية من التعليم األساسي

 (د./ محمد عبدالغفار أحمد)

 مقدمة:
تسععععى المعتمععععاي الحديثعععة بكعععت وسعععالل ا التربويعععة العععى أن يكعععون أفراد عععا متمتععععين 

ابعدا  العرأو والعدفا  باإليعابية التى تععل م واثقين من أنفسي م قادرين على المناقشة و
عن وع ة نظعر م وقعادرين علعى القيعام بعاو نشعاط اعتمعاعى أو فنعى كمعا تحعر  أي عا  
وعلى وعه الخصو  على اال تمام بالطفولة نظرا  أل ميت ا فى تشعكيت الفعرد معن حيع  
أن ا تمثت الدعاماي والقواعد األساسية التى تبنى علي ا شخصية الفعرد . وتعتبعر مرحلعة 

معن وع عة نظعر  –لمتاخرة أو ما يطلق علي ا البعض مصطلح )قبيت المرا قة( الطفولة ا
مععن المراحععت ال امععة فععى حيععاة اإلنسععان ألن ععا أنسععب المراحععت لعمليععة  –دراسععاي النمععو 

  فيعععععد. وي(233: 6)التنشععععلة االعتماعيععععة واسععععتدخات القعععععيم واالتعا ععععاي ونمععععو الميععععوت
  كنشععاط يمارسععه الطفععت تمنحععه ( الععى أن الموسععيقى علععى وعععه الخصععوOrff)أورف 

القععوة التععى تمكنععه مععن الوصععوت الععى اايتععه ف ععى تسععاعدل فععى نمععو الشخصععية المتكاملععة 
اس والعتحكم فعى وتثير خياله وتنمى الناحيعة الوعدانيعة التعى تت عمن القعدرة علعى اإلحسع

 ولذلك يععب أن تكعون الموسعيقى معادة دراسعية أساسعية فعى دراسعة التعبير عن الشعور،
( أي ععا  الععى أن ممارسععة األنشععطة Vetlugina. وتشععير )فتليعينععا (158 -157: 17 )الطفععت

الموسعععيقية المختلفعععة تصعععنت ظعععروف ممتعععا ة لتنميعععة العععذو  والكشعععف ععععن القعععدراي 
والموا ب الخاصة لدو كت طفت. كما تعمت أي ا  على دفت عمليعة التنميعة المتوا نعة لكعت 

تعاري  الح عاراي القديمعة فعى مصعر والصعين  وبرعو  المعنين بدراسة ،(25: 19)األطفات
 وال نععععععد واليونععععععان اكتشععععععفوا تععععععاثير األنغععععععام الموسععععععيقية علععععععى الععععععنفس والعسععععععم
 ممععا ععععت شعععوب  ععذل الععبالد يسععتخدمون ا فععى طقوسعع م الدينيععة كععاداة لالرتفععا  بععالنفس

 .  (16: 4)الى أسمى اآلفا 
 

 المشكلة:
 تتمثت مشكلة البح  فى التساؤت األتى :

و معدو تعؤثر األنشعطة الموسعيقية فعى تنميعة السعلوك التوكيعدو لعدو أطفعات الحلقعة الى أ
 الثانية من التعليم األساسى.

 

 ال دف:
 ي دف  ذا البح  الى:
األنشطة الموسيقية فى تنميعة السعلوك التوكيعدو لعدو  االشتراك في التعرف على أثر

 أطفات المرحلة األولى من التعليم األساسى.

                                                 
)  مدرس الصولفيج واإليقاع احلركي واالرجتال بقسم الرتبية املوسيقية بكلية الرتبية النوعية جامعة بنها 
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 الفروض:
النظععري ، ومععا أسععفري عنععه نتععال  الدراسععاي السععابقة  الشععقمشععكلة البحعع  و فععي  ععو 

 يفترض الباح  الفر ين التاليين
توعد فرو  ذاي داللة احصالية بين درعاي على مقياس السلوك التوكيعدي  -

قبعت ، وبعععد تطبيععق البرنعام  الخععا  باألنشععطة الموسعيقية لصععالح القيععاس 
 البعدي .

لية بين درعاي على مقياس السلوك التوكيعدي توعد فرو  ذاي داللة احصا -
 بعد فترة المتابعة وذلك لصالح المتابعة . أي ا  بعد تطبيق البرنام  ، و

 األ مية:
 –الموسيقى فعى تنميعة السعلوك التوكيعدو امكانياي تت ح أ مية  ذا البح  فى استخدام 

اخر التععى تعتبععر وذلععك لععدو أطفععات مرحلععة الطفولععة المتعع –لععب وصععميم العمليععة التوافقيععة 
 ععؤال  يععععت لالقيم واالتعا ععاي بعع قل مأنسععب المراحععت لعمليععة التنشععلة االعتماعيععة وسعع

 على المعتمت ككت. عود بالنفتأسويا  وايعابيين فى عالقت م االعتماعية مما ي األطفات
 

 المن  :
 يتبت  ذا البح  المن   التعريبي

 

 حدود البح :
 .حثإعداد البامقياس السلوك التوكيدو  .1
 العينة المنتقال من تالميذ المرحلة اإلعدادية. .2
 .إعداد الباحثبرنام  لألنشطة الموسيقية  .3

 العينة:
( طالعب وطالبعة معن طعالب المرحلعة اإلعداديعة بمدرسعة الفعتح الخاصعة 14وتتكون معن )

 سنة. 13-12ببن ا وتتراوح أعمار م بين 
 

 :األدواي
 إعداد الباحثبرنام  لألنشطة الموسيقية   -
 إعداد الباحثقياس السلوك التوكيدي للمرا قين م -

 

    المصطلحاي :
  التربية الموسيقية -1

مصطلح يربط بعين الموسعيقى والتربيعة فعي مف عوم واحعد يعتمعد علعى االسعتفادة معن 
 الموسيقى وامكانيات ا في تحقيق أ داف التربية.

 األنشطة الموسيقية -2
ا . أمعا المقصعود  نعا ف عو و و أي عمت موسيقي يقوم به أي شخ  مؤ عت موسعيقي

األعمات الموسيقية التي يقوم ب ا الطالب داخت المدارس وتكون اير مقعررة بحصعة 
   .التربية الموسيقية

 التوكيدية -3
 (4:9)و ي اإليعابية في العالقاي االعتماعية
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 وينقسم البح  الى شقين

 الشق األوت نظري ويشمت:
 الدراساي السابقة المرتبطة بمو و  البح  . -
 مكانة الموسيقى من التربية -
 التربية الموسيقية -
  .األنشطة الموسيقية -
 التوكيدية -

 الشق الثاني تطبيقي ويشمت:
 .الخطوات اإلجرائية التي اتبعها الباحث لمحاولة تحقيق صحة الفروض -

 تطبيق البرنامج  -
 

 أوال : الشق النظري
 

 ساي السابقة المرتبطة بمو و  البح الدرا
 ترتيب ا  منيا  من األقدم الى األحد  ولقد قام الباح  ب

 

 بعنوان:. دراسة نفيسة  الوت 1

 ()"دور الموسيقى فى تربية الطفت" 

و دفي تلك الدراسة الى اظ عار أثعر الموسعيقى علعى بععض عوانعب شخصعية الطفعت وقعد 
توصلي الدراسة فى نتالع ا الى أن للموسيقى دورا   اما  فى ابرا  شخصعية الطفعت وفعى 

الطفععت بقيمتععه وحريتععه وشعععورل باالنتمععا  وارتباطععه بمععن حولععه وتحععررل مععن احسععاس 
 الميوت الم ادة للمعتمت.

 

 بعنوان:دراسة أميرة سيد فرج  .2
 ()"التربية الموسيقية وأثر ا فى تقويم األحدا  المنحرفين"

و ععدفي تلععك الدراسععة الععى التعععرف علعععى أثععر التربيععة الموسععيقية فععى تقععويم األحعععدا  
رفين وقد توصلي الدراسة فى نتالع ا الى أنعه لعوحظ نمعا  الحعد  نمعوا  سعويا  معن المنح

النععاحيتين الشخصععية واالعتماعيععة بعععد تقععديم البرنععام  الموسععيقى وتبععين مععن ذلععك أن 
البرنععام  الموسععيقى الععذو و عععته الباحثععة كععان ذا فاعليععة فععى ابععرا  شخصععية الطفععت 

ميت الحد  لإلنطوا  واالنحراف الشخصعى العى  وارتباطه بمن حوله . كما أدو الى ا الة
 عانب أنه أكسبه من الم اراي والمعايير االعتماعية الكثير.

 

                                                 
)  ،1971نفيسة  الوت: دور الموسيقى فى التربية، رسالة ماعستير اير منشورة، كلية التربية الموسيقة، عامعة حلوان. 
) لتربية الموسيقية وأثر ا فى تقويم األحدا  المنحرفين، رسالة دكتعورال ايعر منشعورة، كليعة التربيعة الموسعيقية، عامععة أميرة سيد فرج: ا

 .1978حلوان، القا رة، 
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 بعنوان: Jaquelineدراسة عاكولين . 3

 ()"موسيقى األطفات من ذوو اإلعاقة الشديدة والمعتدلة" 
تختلعف  و دفي تلك الدراسة الى معرفة أثر الموسيقى على نوعياي مختلفقة من مععاقين

درععععاي اععععاقت م مثعععت المتخلفعععون عقليعععا  ، الصعععم ، العععبكم والم عععطربون وععععدانيا  وقعععد 
 توصلي الدراسة فى نتالع ا الى ما يلى:

 من المعموعة التعريبية تقدما  فى سلوك م العام. %33حقق  -
أثبتععي أن الطفععت المعععا  يسععتطيت تعلععم العديععد مععن الم ععاراي التعليميععة  -

  حا  فى سلوكه.وان ا تؤثر تاثيرا  وا
مععا حققععه األطفععات األسععويا  فععا  مععا حققععه األطفععات المعععاقين بععدرعاي  -

 كبيرة.
طرقي عددا  معن الخامعاي واألسعاليب التعى اسعتخدمي بنععاح فعى تعلعيم  -

 األطفات المعاقين.

 بعنوان:. دراسة يوسف العداوو 4

 ()"دراسة تاثير الموسيقى على السلوك العدوانى لدو المتخلفين عقليا " 
و دفي تلك الدراسة الى معرفة أثر الموسيقى علعى انخفعاض مسعتوو السعلوك الععدوانى 
لععدو األطفععات المتخلفععين عقليععا  وقععد توصععلي فععى نتالع ععا الععى وعععود انخفععاض ذو داللععة 
احصععالية فععى العنععف والسععلوك التععدميرو والسععلوك ايععر االعتمععاعى والسععلوك المتمععرد 

 مؤتمن واال طراباي النفسية.والتصرفاي الشاذة والسلوك اير ال
 

 بعنوان: دراسة عبدالفتاح نعلة .5

 دراسة أثر الموسيقى على التوافق النفسى لدو األطفات فى المرحلة "
 ()االبتدالية" 

و ععدفي تلععك الدراسععة الععى تصععميم برنععام  موسععيقى يمكععن مععن خاللععه التعععرف علععى أثععر 
ة االبتداليعة وقعد توصعلي الدراسعة فعى الموسيقى على التوافق النفسى لدو أطفات المرحل

 نتالع ا الى ما يلى:
االسععتما  الععى الموسععيقى فقععط لمععدة قصععيرة يحقععق توافقععا  أف ععت مععن  -

 االستما  للموسيقى لمدة طويلة.
االستما  للموسيقى مت المشاركة لمدة طويلة يحقق توافقعا  أف عت معن  -

 االستما  للموسيقى مت المشاركة لمدة قصيرة.
لموسيقى مت المشاركة لمدة طويلة أو قصعيرة يحقعق توافقعا  االستما  ل -

 أف ت من الموسيقى فقط لمدة طويلة أو قصيرة.
  العنس فى  ذل المرحلة العمرية لم يت ح له أثر ذو دالله.

                                                 
(Jacqueline, W.: Music for the Moderotely and severly handicapped children resources in education, 

educational Resources in formation cenler, Vol. 19, No. 14, November, 1984. 
)  يوسف العداوو: دراسة تاثير الموسيقى على السلوك العدوانى لدو المتخلفين عقليا ، رسالة ماعستير اير منشعورة، كليعة الطعب، عامععة

  .1990األ  ر، 
 )فات المرحلعة االبتداليعة، رسعالة ماعسعتير، كليعة التربيعة ببن عا، عامععة عبدالفتاح نعلة: دراسة أثر الموسيقى على التوافق النفسى لدو أط

 .1993ال قا يق، 
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 بعنوان: وعدي عبد اللطيف  يدان. دراسة 6

 () "التوكيدي لدو األطفات كأثر الموسيقى في تنمية السلو"
دراسة الى تبيين أثر الموسيقى في تنمية السلوك التوكيدي لدو األطفعات فعي  دفي تلك ال

على االسعتما   دمن خالت برنام  يعتم، ( سنة 11:9مرحلة الطفولة المتاخرة من سن )
ععولقععد أسععفري الدراسععة عععن ف الععى األناشععيد وانال ععا والععع ف علععى أالي البانععد ، ة عال 

ا  الموسعيقي فقعط أم باالسعتما  معت المشعاركة سوا  كعان باالسعتم -البرنام  الموسيقي 
ك التوكيدي ، كما ذ بعي العى أن الموسعيقى وبخاصعة المصعحوبة وعلى السل –في األدا  

بالمشاركة في األدا  انما تعد أسلوبا  ناععا  في عالج بععض األمعراض العصعبية وبخاصعة  
 الفوبيا االعتماعية والتي تعد نقيض التوكيدية .

 

 ى من التربيةمكانة الموسيق
عالقة الموسيقى بالتربية عالقة وثيقعة وقديمعة . فالتربيعة تعتمعد علعى الموسعيقى فعي ان 

بنا  شخصية الطفت الذي  و رعت المستقبت . والموسيقى تحتعاج العى أسعاليب التربيعة ، 
ومفا يم ععا فععي التعلععيم لتععدريس علععوم الموسععيقى وم ارات ععا . والموسععيقى قريبععة مععن 

يوله ، ف ال  عن اتصال ا بالنفس اتصاال  مباشرا  . وعلى قدر احكعام  عذا ارال  الطفت وم
اإلتصات أو فقدل يكون نصيب المر  من سععادة أو تعاسعة . والموسعيقى مصعدر لإلشعبا  
واالنطععال  العععاطفي ، ولععذا ف ععي ت ععذب وعععدان الطفععت وأحاسيسععه ألن ععا انيععة بقيم ععا 

ر التباين بين المواد الدراسية التي يكتظ ب عا أن الموسيقى تعمت على توفي العاطفية . كما
البرنعام  الدراسعي ، والتعي تعتمعد علعى العقععت بدرععة كبيعرة . وتعتبعر الموسعيقى وسععيلة 
ممتا ة لتحقيعق النعو العسعمي والععاطفي والعقلعي واالعتمعاعي لعدو الطفعت . ف عي تحفع  

امععت تععاثيرا  وتنشععط عقلععه ، بععت تتصععت بكععت عوانععب شخصععيته ، وتععؤثر فععي نمو ععا المتك
عميقا . ومن  نا يمكن القوت أن ا تؤدي الى انسعام شخصية الطفت ، وذلك أ م معا تععنعى 

د المععواطن الصععالح الععذي يعمععت علععى االرتقععا  ربيععة الحديثععة التععي ت ععدف الععى ايعععابععه الت
 .   (2:012)بمعتمعه

 

فعى مختلعف  وتؤكد أي ا  )عواطف عبدالكريم( أن الموسيقى تحقق النمو المتكامعت للطفعت
وكذلك تحقق الموسيقى للطفعت أكبعر ، ة واالعتماعية والعقلية عال  النواحى العسمية واالنف

كمعا تسعا م فعى تثبيعي المفعا يم  ،درعة من التوافق مت ما يحيط به من ظعروف وأحعوات 
والموسيقى تععَود الطفعت االعتمعاد علعى العنفس وتشععرل بقيمتعه وبانعه  .الدينية والقومية 

. كمعا تعرو )نفيسعة  العوت( أن (14:61)نعاعح ممعا يعكعس عليعه ر عا النفسعية  فرد منعت 
للموسععيقى دورا   امععا  فععى ابععرا  شخصععية الطفععت و يععادة شعععورل بكيانععه وارتباطععه بمععن 

 .( 71 :21)حوله 
 

وقععد معععد فيلسععوف اليونععان )افالطععون( الموسععيقى حيعع  قععات "الموسععيقى  ععى الوسععيلة 
دة ، ألن اإليقا  والتوافق يملكعان القعدرة العظيمعة علعى تغذيعة التربوية الوحيدة األكثر فال

ب ا الى عالم العمات". وعا  من بععدل )أرسعطو( يؤكعد كالمعه حيع  قعات  جالروح والعرو

                                                 
)  عامععة ال قعا يق ، ينعاير  2وعدي عبداللطيف  يدان: أثر الموسيقى فعي تنميعة السعلوك التوكيعدي لعدو األطفعات، معلعة كليعة التربيعة ، ج ،

1995 
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معن  "الموسيقى تعتبر تقليعدا  مباشعرا  للمشعاعر االخالقيعة ، فاإليقاععاي ليسعي أقعت تنوععا  
. اذا  والبعض اآلخر يقلب عا رأسعا  علعى عقعب األنغام اذ أن بع  ا يبع  ال دو  فى الروح

 .(16:4)فليس من المستطا  تعا ت ما للموسيقى من سلطان فى تربية الطفت" 
 

 والموسيقى تمتلك الكثير من الوسالت التى ترتبط بعميت عوانب الطفت ف ى:

 واععععد ا ممعععا يعععؤدو العععى اسعععتثارة ذكالعععهتخاطعععب عقلعععه اذ تعلمعععه نظريات عععا وق أوال :
 علععععى ف ععععم البيلععععة المحيطععععة بععععه، وتيسععععر لععععهبمععععا يعينععععه قدراتععععه العقليععععة  وتنميععععة

التصرف فى المشكالي والمواقف التى تقابلعه فعى حياتعه بطريقعة منطقيعة واقعيعة تخ عت 
 لألسس والقواعد العلمية.

 تعععععؤثر علعععععى عسعععععمه فت عععععذب حركاتعععععه فعععععى ععععععالج المععععععوج من عععععا ععععععن ثانيعععععا :

 حاععععة العععى أفععراد أصعععحا  أقويعععا  العسعععمن المعتمععت فعععى او. طريععق اإليقعععا  الحركعععى 
 قادرين على تحمت مسلولية الحياة.

تحرك وعدانه حي  يشعر بالسعادة والسرور عند سماع ا وتذوق ا بما تقدمعه معن  ثالثا :
العناصر التى تحرك عواطفعه وتثيعر وعدانعه، والمعتمعت فعى  انماذج موسيقية تتوافر في 

نفسع م ومعت اآلخعرين و عم معا نطلعق علعي م حاعة الى اشخا  يشععرون بالسععادة معت ا
 المتمتعون بالصحة النفسية.

و عذا معا تقعوم بعه األلععاب الموسعيقية  الطفعت تغر  قيما  اخالقيعة حميعدة فعى نفعس رابعا :
الحركية التمثيلية بما ت مه فى ثنايا ا من أنماط سلوكية سوية تععودل أن يحع و حعذو ا 

 مستغلة طبيعة المحاكال فى نفس الطفت.

   الكامنععة فععى نفسععه ، ويسعع م ابتكععارتثيععر خيالععه فتحععرك طاقععاي الخلععق واإلبععدا خامسععا :
والمعتمععت فععى اكتشععافاته العلميععة  ،الموسععيقى واألدا  التلقععالى فععى ذلععك مسععا مة كبيععرة

 الحديثة محتاج لتنمية مو بة االبتكار واإلبدا  فى نفس الطفت.

تشبت فيه الحاعة الى التقدير والمكانعة وحعب تمدل بالوسالت الذاتية للتعبير حتى  سادسا :
الع ف والغنا  الفعردو والعمعاعى والقيعادة اآلليعة أو الغناليعة تستطيت و ،الت عم والقيادة

 اإلس ام فى ذلك لتحقيق  ذا ال دف.
مما سبق تت ح أ مية الربط بين التربية الشاملة للطفت والموسيقى لمعا ل عا معن وسعالت 

لععذا فالتربيععة  ،حالععة السععوا  وعععالج المنحععرف فععى حالععة العنععاحفععى  تععهتعين ععا علععى تربي
الموسيقية ليسي مادة تنمى اإلحساس بالعمات فحسب وانما تلعب دورا   اما  فعى التربيعة 

أحد األعمدة ال امة لتكوين انسان الغد المتسعق التكعوين المتععدد تعتبر االخالقية، بت ان ا 
 .(8-6: 3)عتمعهاألبعاد المتفاعت بإيعابية بنا ة مت م

 

 التربية الموسيقة
الموسعيقى كفعن والتربيعة بمعا ل عا ف ، ى العمت بين الموسيقى والتربية داخت اطعار واحعد

وعلى  ذا فإن التربية الموسيقية  عى  ،من أ داف يمكن للموسيقى أن تس م فى تحقيق ا
عتماعيعة واايت عا تاثير تعربة األعيات الراشدة على األعيات التى لم تنبض بعد بالحياة اال

أن تنمى فى الطفت عددا  من الم اراي العسدية والعقلية واألنماط السلوكية الحميدة التعى 
 .(15:3)يتطلب ا المعتمت فى معموعه، والبيلة الخاصة التى يعيش في ا 
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والتربيععة الموسععيقية ليسععي مععادة تنمععى اإلحسععاس بالعمععات فحسععب بععت أي ععا  تلعععب دورا  
الخالقية ، و ى أحد األعمدة ال امة لتكوين انسعان الغعد المتععدد األبععاد  اما فى التربية ا

 .(8:3)المتفاعت بإيعابية بنالة مت معتمعه 
 

 األنشطة الموسيقية
والمقصعععود ب عععا النشعععاطاي الموسعععيقية المختلفعععة خعععارج الحصععع  المقعععررة للتربيعععة 

 ا، حتععى يسععتطيعو الموسععيقية ، والتععي يقععوم ب ععا األطفععات مععن ذوي االسععتعداد الموسععيقي
  (240 :2)من الثقافة الموسيقية تبعا  لرابات م . ست ادةاال
 

وثريعة يمكعن معن خالل عا الن عوض بالعذو  الموسعيقي  الي عديدةاولألنشطة الموسيقية مع
العام بالنسبة لطالب المدرسة ككت ، وكذلك نشر الثقافة الموسيقية العادة ل عم ، كمعا تعمعت 

باإل ععافة الععى تنميععة الم ععاراي الموسععيقية المختلفععة ألع ععا   علععى اكتشععاف المو ععوبين ،
فريعععق الموسعععيقى داخعععت المدرسعععة معععن انعععا  عمعععاعي وفعععردي وعععع ف عمعععاعي وفعععردي 

 األنشطة المدرسية اآلخرو . ومن  ذل المعاالي  معظمأي ا  ومصاحبة موسيقية للغنا  و

 طابور الصباح ويشمت
  ي تؤدو في طابور الصباح الت لتمارين الريا يةصاحبة لمالموسيقى ال -
 النشاط الموسيقي المصاحب لإلذاعة  -
 مارش تحية العلم  -
 ع ف وانا  النشيد الوطني  -
 انصراف الطابور الى الفصوت موسيقى  -

 المسابقاي وتشمت
 انا  فرديومسابقاي ع ف فردي  -
 مسابقاي بين الفصوت في النشاط الموسيقي -
 في النشاط الموسيقيمسابقاي بين المدارس  -
 في النشاط الموسيقي سابقاي بين األدارايم -

 اليوم المفتوح ويشمت
 األلعاب الموسيقية واألااني الترفي ية في مثت يتالذي حر الموسيقي النشاط ال

 وتشمت الحفالي
 ( ةاعتماعي – ةديني – ة) وطني الحفالي الخاصة بالمناسباي -
 .حفالي السمر  -
 الحفت السنوي لختام األنشطة -
  حفت التخرج -

 

 لتوكيديةا
معععن المفعععا يم النفسعععية التعععى تركععع ي علي عععا  "Assertiveless"تعتبعععر التوكيديعععة 

الدراسععاي فععى العقععدين األخيععرين مععن القععرن العشععرين . وقععد كانععي اإلر اصععة األولععى 
، وذلععك مععن خععالت تناولععه 1949( عععام Solterلمف ععوم التوكيديععة علععى يععد )سععولتر 

نكفعافى  عذا علعى العرام معن أنعه لعم يشعر بشعكت للسلوك االستثارو فى مقابعت السعلوك اال
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مباشر العى مصعطلح التوكيديعة فالسعلوك االسعتثارو عنعد )سعولتر( يفعرض علعى صعاحبة 
م اعمة اآلخرين والتعبير عن مشاعرل التى تخلو من القلق، وأي ا  التعبير ععن راباتعه 

 اقامععة علععى نحععو تلقععالى ، أمععا السععلوك االنكفععافى فإنععه يععععت صععاحبه ايععر قععادر علععى
عالقاي مت اآلخرين بصورة ماللمعة ، كمعا ال يكعون بمقعدورل التعبيعر ععن راباتعه بشعكت 

 .(18،17: 12)تلقالى 
 

( العذو Wolpe كمصعطلح فنعى علعى يعد )وولعب   1958ام ولقد ظ ري التوكيدية فعى عع
يشير ليس فقط الى السعلوك الععدوانى بدرععة أو بعاخرو بعت أي عا  العى التعبيعر الخعارعى 

 .(97:6)شاعر الودية والعاطفية، واير ذلك من مشاعر الالقلق عن الم
 

وانى عن البيان ان السلوك االستثارو عند سولتر ليس فى الواقعت سعلوك توكيعدو ألنعه 
ينطوو على العدوانية الالسوية التى تتعه الى تدمير الذاي واآلخرين واألشعيا  فعال يبلع  

فإنه يت من التعبير عن المشاعر التى تخلعو قط حد السلوك التوكيدو. باإل افة الى ذلك 
من القلق مما يعنى الالسوية ، حي  ترو سامية القطان أن وعود القلق على نمو معتعدت 

 .(3: 8)يعتبر طاقة الحياة التى تدفت اإلنسان الى العمت واألدا  واإليعابية 
 

ليه سولتر فعى أن التعريف  نا ال يختلف عما ذ ب ا ةالحظم يمكنبشكت أكثر و وحا   و
 ععععععاد وألغعععععى العدوانيعععععة فقعععععط، فععععععا   فعععععه للسعععععلوك االسعععععتثارو اال أن وولعععععبتعري

تعريفه للتوكيديعة بان عا التعبيعر الماللعم ععن أو انفععات فيمعا ععدا القلعق تععال أو شعخ  
" Cotler. و ذا المف عوم تناولعه معن قبعت كثيعر معن البعاحثين مثعت "كعوتلر (80: 02)أخر 

كيدو بانه الشخ  العذي يسعتطيت أن يعبعر بعاللفظ وايعر اللفعظ الذي يعرف الشخ  التو
ه وأفكارل الموعبة والسالبة ويستطيت اتخاذ القعرار ويتمتعت بحريعة فعن مشاعرل وعواط

االختيار فى الحياة كما يمكنه من اقامعة عالقعاي اعتماعيعة محكمعة وصعريحة ، أو وقايعة 
طيت اشعبا  حاعاتعه الشخصعية نفسه معن ان يكعون  عحية أو أن يسعتغله أحعد ، كمعا يسعت

 .(166: 16)بنعاح 
 

(عنععدما يو ععحان أن السععلوك Lanze & Admsو ععذا مععا يععذ ب اليععه )لينعع  و دمعع  
التوكيدو وسيلة تعبير وا حة وأمينة عن الذاي فى الوقي الذو يحافظ فيعه المعر  علعى 

داتعه حقوقه ويراعى حقو  اآلخرين، و و سعلوك يتعيح للفعرد أن يعدافت ععن  را ل ومعتق
و عذا معا أو عحته )سعامية القطعان( أي عا عنعدما رأي أن  . (11: 18)دون قلق ال مبرر له 

التوكيدية تعنى اإليعابية فى معات العالقاي االعتماعية . وتصف الشخ  التوكيدو بانعه 
الشععخ  القععادر علععى المبععاد ة الواثععق بنفسععه الععذو ال يخعععت فععى المواقععف االعتماعيععة 

. ولقععد عععدلي (4: 9)الرؤسععا  وابععدا  الععرأو ولععو كععان مخععالف ل ععم والقععادر علععى مناقشععة 
أن التوكيديععة  ععى و ععو )سععامية القطععان( مف وم ععا عععن التوكيديععة علععى النحععو التععالى 
فععى ايعابيععة عالقاتععه  ئالواع عة التعبيريععة عععن اتعع ان الفععرد االنفعععالى علعى نحععو مععا يبتععد

تلقاليته فى العالقعاي العامعة لرخعرين تعبير الفرد عن   ي باآلخرين . ومن ثم فالتوكيدية
أقواال  فى اسللة واعاباي، وفى حركعاي تعبيريعة وايمعا اي وبعدون ا عرار ايعر مشعرو  

 .(89: 9)باآلخرين أو بالذاي 
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ليسعي مععرد خصعال  لمعا  عو فعى  علعى أن عاكما يقدم )مخيمعر( وع عة نظعر للتوكيديعة 
لوقعي صعميم العمليعة التوافقيعة معن بت  ى وفى نفس ا ،الخارج ، أو لما  و على السطح

 .(25: 5)نفعالى على المستوو العميق الت ان ااالحي  
 

 الشق التطبيقي:ثانيا  
 

 للبح  : الخطواي اإلعرالية
( طالعب وطالبعة معن 200قعام الباحع  بتطبيعق مقيعاس السعلوك التوكيعدي علعى ) -1

معا معار م ( طالعب وطالبعة ، أع14طالب المرحلعة اإلعداديعة ، وانتقعى الباحع  )
( سععنة ، ومععن الحاصععلين علععى درعععاي منخف ععة علععى مقيععاس 12،11) بععين 

 السلوك التوكيدي ولدي م استعداد موسيقي للمشاركة في البرنام  .
علسعاي  ذقام الباح  بتطبيق البرنام  على عبنة البح  ، وبعد االنت ا  من تنفي -2

 بيق مقياس السلوك التوكيدي علي م.طالبرنام  قام بت
بعد م ي ش رين معن تطبيعق البرنعام  " فتعرة المتابععة " قعام الباحع  بتطبيعق  -3

 المقياس مرة  خرو على العينة .
سعتخال  النتعال  ثعم ال (11) قام الباح  باستخدام األساليب اإلحصعالية المناسعبة -4

 قام بتفسير ا .

 

 برنام  النشاط الموسيقي
  اعداد الباح 

 : أوقاي التدريب
الفصعت رنام   األنشطة الموسيقية في مدرسة الفتح الخاصة ببن عا أثنعا  تم التدريب على ب

فعععي حصععع  التربيعععة الموسعععيقية  2005/2006الععععام الدراسعععي الدراسعععي الثعععاني معععن 
ولقععد قععام مععدرس الموسععيقى  وحصعع  النشععاط األسععبوعية ، الفسععحة ، حصعع  الريععادة .

 البرنام  . ذبمعاونة الباح  في تنفي
 

 وسالت التدريب :
 الي الموسيقية اآل -
 ع ف وانا  المدرب مت الفريق  -
 الكاسيي -
 الكمبيوتر -

 

 أوال : طابور الصباح ويشمت
موسيقى التمارين الريا ية ، و ي الموسعيقى المصعاحبة ألدا  التمعارين  -

الصباحية أثنا  الطابور وتم اختيار ا بما يتناسب مت التمعارين معن حيع   
 القوة والنشاط

ب لإلذاعة ، و ي عبارة ععن مصعاحبة الفريعق النشاط الموسيقي المصاح -
المسابقاي  –ع ف ( لألنشطة اإلذاعية مثت ) تو يت العوال   –) كورات 
 األناشيد الخاصة بالمناسباي المختلفة( –المسابقاي العلمية  –الترفي ية 
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مععارش تحيععة العلععم ، و ععو المععارش الععذي يععتم ع فععه أثنععا  رفععت العلععم  -
 وانصراف فريق تحية العلم 

عع ف ( معت  –ع ف وانا  النشيد العوطني ، وتعم بكامعت الفريعق )انعا   -
 باقي المدرسة 

انصعععراف الطعععابور العععى الفصعععوت ، وتعععم خاللعععه عععع ف موسعععيقى بععععض  -
، أو أحعععد  المارشعععاي ، أو موسعععيقى بععععض األاعععاني واألناشعععيد الوطنيعععة

 األناشيد المقررة على أحد الفر  الدراسية
 

 ثانيا  : المسابقاي وتشمت
ابقاي ععع ف فععردي ، بععين اآلالي المتماثلععة ، واآلالي المختلفععة داخععت مسعع -

 فريق الموسيقى
 مسابقاي انا  فردي بين أفراد الفريق الموسيقي -
 انا  ( –مسابقاي بين الفصوت في النشاط الموسيقي ) ع ف  -

 

 ثالثا  : اليوم المفتوح 
شععطة لكععت فصععت داخععت المدرسععة يععوم حععر فععي كععت فصععت دراسععي تمععارس فيععه األن

يقععوم رالععد  ععذا الفصععت باست ععافة فريععق الموسععيقى والكععورات لعمععت والمختلفععة ، 
نشععاط موسععيقي حععر داخععت الفصععت مععت األنشععطة اآلخععرو مثععت األلعععاب الموسععيقية 

 واألااني الترفي ية 
 

 رابعا  : حفت ختام األنشطة ويشمت
 –دينععي  –الكععورات تععم اختيععار أناشععيد وأاععاني مختلفععة الطععابت ) وطنععي  -

 اعتماعي (  –قي خل
الغنععا  الفععردي تععم اختيععار ااععاني وأناشععيد تناسععب قععدراي الطععالب الععذين  -

 يقومون بالغنا  الفردي.
الع ف العماعي ويشمت مقطوعاي موسيقية تناسعب المسعتوو باإل عافة  -

 الى مصاحبة الكورات والغنا  الفردي.
 الع ف الفردي ويشمت مقطوعاي موسيقية بسيطة تناسب المستوو -

 

  لمرا قينلس التوكيدية مقيا
 اعداد الباح 

اسععتنادا  الععى اإلطععار النظععري ، والععى العديعععد مععن المقععاييس المقننععة مععن قبيععت مقيعععاس 
مقيععاس التوكيديععة  ، (10)( مععن اعععداد سععامية القطععان1980التوكيديععة للبيلععة المصععرية)

( مععن 1995)ومقيععاس توكيععد الععذاي  ،(15)( مععن اعععداد حسععني شععمس1992لألطفععات )
 ( مععن اعععداد 2001، مقيععاس التوكيديععة لععدو المععرا قين )(13)اد اريععب عبععد الفتععاحاعععد

 اسععععععتطا  الباحعععععع  أن يحصععععععت علععععععى معموعععععععة كبيععععععرة   (1)أشععععععرف عبععععععد القععععععادر
( موقف رأو أن ا تعبر عن معات العالقعاي االعتماعيعة 14من المواقف ، فقام بصيااة )
معععات العالقععاي االعتماعيععة  ( موقععف رأو أن ععا تعبععر عععن15الخاصععة " األسععرية " ، و)

( محكمعين معن أسعاتذة خمسعةالعامة ، بعد ذلعك قعام الباحع  بععرض  عذل المواقعف علعى )
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الصحة النفسية وذلك للحكم على المقياس من حي  األبعاد ، ومدو انتما  كت عبارة العى 
قعة التصعحيح ، وبنعا   علعى يالبعد الذي تنتمي اليه ، وسالمة الصيااة ومدو مال مة طر

( و عي %80نتال  التحكيم تم استبعاد العباراي التي حصلي على نسبة اتفعا  أقعت معن )
االعتماعية الخاصعة " األسعرية " ، ومعوقفين فعي مععات العالقاي ثال  مواقف في معات 

وكععذلك تععم عمععت التعععديالي المقترحععة فععي صععيااة بعععض  ،العالقععاي االعتماعيععة العامععة 
( موقعف مو ععة علعى 24فعي صعورته المبدليعة علعى ) العباراي ، وب ذا استقر المقياس

 بعدين . 
 

 ( طالععععععب وطالبععععععة 30طبععععععق الباحعععععع   ععععععذل الصععععععورة األوليععععععة للمقيععععععاس علععععععى )
انععا ( مععن مدرسععة الفععتح الخاصععة ببن ععا بالمرحلععة اإلعداديععة للتاكععد مععن  15-ذكععور 15)

يععق ممععا سعع ولة وو ععوح العبععاراي والتعليمععاي ، وقععد تاكععد الباحعع  مععن ذلععك اثنععا  التطب
 يعني  الصد  الظا ري للمقياس.

 

    صد  وثباي المقياس
( 60للتحقق من صد  وثباي المقياس قام الباح  بتطبيقه على عينعة التقنعين وقوام عا )

( 11.43طالب وطالبة من الحلقة الثانية من التعلعيم األساسعي بمدرسعة الفعتح الخاصعة )
 سنة ، وكاني النتال  على النحو التالي :

 : صد  المقياسأوال  
 صد  المحكمين : -1

 تم تقدير صد  المحكمين للمقياس وقد سبق األشارة الى ذلك 
 صد  المحتوو : -2

قععام الباحعع  بحسععاب معامععت االرتبععاط بععين بعععدي المقيععاس وبععين كععت بعععد مععن  ععذين 
 البعدين والدرعة الكلية ، والعدوت التالي يو ح ذلك 

 

 أبعاد المقياس
مجال العالقات الخاصة 

 رسيةة""األ
مجال العالقات 

 العامة
الديجة 
 الكلةة

 - - - مجال العالقات الخاصة "األرسيةة"
 - - 0.69 مجال العالقات العامة

 - 0.89 0.85 الديجة الكلةة

ويت ح من العدوت السابق أن معامت االرتباط بعين بععدي المقيعاس ، وكعذلك معامعت بعين 
( 0.01قيعاس عميع عا دالعة عنعد مسعتوو )كت بعد من  ذين البععدين والدرععة الكليعة للم

 ة من الصد  .عال  مما يعني أن المقياس يتمتت بدرعة 
 صد  المحك : -3

تم حساب معامت االرتباط بين درعاي عينة التقنين علعى المقيعاس المسعتخدم فعي الداسعة 
علعى مقيعاس التوكيديعة لعدو المعرا قين معن اععداد اشعرف عبعد  األطفات الحالية ودرعاي

( 0.83( بعد تطبيقه علي م فكاني قيمة معامعت االرتبعاط بعين المقياسعين )2001القادر )
 ( مما يؤكد صد  المقياس.0.01و و معامت ارتباط دات عند مستوو )
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 ثانيا  : ثباي المقياس
 طريقة اعادة التطبيق -1

قام الباح  بتطبيق المقياس على نفعس عينعة التقنعين بععد معرور فتعرة  منيعة قعدر ا 
التطبيععق األوت ، وبحسععاب معامععت االرتبععاط بععين درعلععي العينععة فععي  اسععبوعان مععن

عع( ممععا يععدت علععى أن المقيععاس يتمتععت بدرعععة 0.79التطبيقععين بلعع  قيمتععه ) ة مععن عال 
 الثباي . 

  (11)طريقة " ألفا كرونباخ " للثباي -2
كرونبعاخ " العامعة للثبعاي فبلغعي  قام الباح  بحساب ثبعاي المقيعاس باسعتخدام معادلعة "

 ة من الثباي .عال  ( مما يدت على أن المقياس يتمتت بدرعة 0.85)
 

 طريقة تصحيح المقياس
( موقععف يقععيس السععلوك التوكيععدي لععدو المععرا قين فععي معععات 24يتكععون المقيععاس مععن )

بعدي العالقاي االعتماعية الخاصعة " األسعرية " ، والعالقعاي االعتماعيعة العامعة ، وتعتم 
 تيار أحد االستعاباي الثالثة اإلعابة على  ذا المقياس باخ

 ، وتاخذ درعة واحدة) السلبية (ا عانية  -أ
 عدوانية ، وتاخذ درعتان -ب
 توكيدية ، وتاخذ ثال  درعاي -ج

( 24( ، والدرعععة الصععغرو  ععي )72وعلععى  ععذا تكععون الدرعععة العظمععى للمقيععاس  ععي )
ف ة فتعدت علعى ة على ارتفا  مستوو التوكيدية ، أما الدرعاي المنخعال  وتدت الدرعاي ال

 انخفا  ا.
 

 النتال  :
تَْب اشاراي الموعموعة المت اوععة  للتحقق من صحة الفرض األوت تم استخدام اختبار رع

( ممععا 105، وقععد تبععين أن قيمععة معمععو  رتععب األشععاراي الموعبععة )صععفر( ، والسععالبة )
 ( لصعالح درععاي الطعالب فعي0.01يشير الى وعود فرو  دالة احصعاليا  عنعد مسعتوو )

 القياس البعدي ، و ذا يؤيد صحة الفرض األوت.
ولتحقعععق معععن صعععحة الفعععرض الثعععاني تعععم اسعععتخدام اختبعععار رتعععب اشعععاراي الموعموععععة 
المت اوعععة ، وقععد تبععين أن قيمععة معمععو  رتععب األشععاراي الموعبععة )صععفر( ، والسععالبة 

( لصعالح درععاي 0.01( مما يشير الى وعود فرو  دالة احصاليا  عنعد مسعتوو )105)
 لطالب بعد فترة المتابعة ، و ذا يؤيد صحة الفرض الثاني.ا
 

 تفسير النتال  :
من خالت العرض السابق تبين أن نتال  الدراسة عا ي مؤيدة لفر عي البحع  ممعا يؤكعد 

ععف ة األنشععطة الموسععيقية فععي تنميععة السععلوك التوكيععدي لععدو عينععة الدراسععة بعععد تطبيععق عال 
 .البرنام  وكذلك بعد فترة المتابعة 
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 (1ملحق رقم )
 المقياس

 :بياناي عامة
 األسم:
 ( سنة )       السن:

 (  انثى    ) ( )   ذكر             العنس:
 ( )     المدرسة

 (  ثانوو  ) ( )  المرحلة الدراسية: اعدادو
 الفصت

 تاري  اعرا  المقياس:    /      /      
 

 التعليماي:
( √( موقف والمطلوب منك أن تعبر ععن رأيعك فعي كعت موقعف بو عت عالمعة )24لديك )

أمام كت اعابة تعبر عن وع ة نظرك فى ورقة اإلعابة، مت العلم بانه ليس  نعاك اعابعاي 
 صحية وأخرو خاطلة ، وشكرا  لتعاونك.
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 المواقف
 
 اذا  ايقنى أحد  ماللي في موقف ما فإننى: .1

 ( )      فى مواجهته.أتيدد أ  ( 
 ( )   حتى لو أدى األمي إلى ضيبه أقوم بتوبةخه ب ( 

 ( )    .هه وأطلب منه أن ةمتنع عن ذلكاجج ( أو
 اذا منعني أحد أفراد أسرتي من مشا دة برنام  أحبه فإننى: .2

 ( )       أ  ( أتقبل األمي.
 ( )     .أصيخ وأصةح في وجههب ( 
 ( )   .أناقشه محاوالً إقناعة بتيكي لمتابعة البينامجج ( 

 اذا أشتريي بعض األشيا  ووعدي ب ا عيوب فإننى: .3
 ( )    .مية ثانةة ( أتيدد فى اليجوع إلى البائعأ  

 ( )   واطلب منه ارستبدالها.وأوبخه البائع  إلىب ( أيجع 
 ( )    البائع واطلب منه ارستبدالها. أذهب إلىج ( 

 اذا الحظي على أحد أخوتي بعض السلوكياي الخاطلة فإننى: .4
 ( )       .أتيكه وشأنهأ  ( 
 ( )     .ديأقوم بإهانته وإبالغ والب (
 ( )    .أقوم بنصحه وأطلب منه االبتعاد عنهاج ( 

 عندما أراب في شرا  سلعة ما فإننى: .5
 ( )   .قشة البائع في ثمن الرسلعةاأخجل واتيدد في منأ  ( 
 ( ) .أصةح بشدة على ثمن الرسلعة وأخيج من المحل دون شيائهاب ( 
 ( )    .ه بهدوء في ثمنها وأحاول خفضهأناقشج ( 

 دما تقوت عني والدتي أنني خعوت فإننى:عن .6
 ( )   .إلى الجلوس وحدي إلحيج وأمةلأشعي باأ  ( 
 ( )  .عال  علةها بصوت  دأشعي بالضةق والغضب وأيب ( 
 ( )     .أناقشها محاوالً نفي ذلكج ( 

 اذا انتقدنى  ميت دون وعه حق فإننى: .7
 ( )     أتيدد فى مواجهته.أخجل وأ  ( 

 ( )  .حتى لو اضطييت لضيبه م اآلخيةنب ( أوبخه أما
 ( )    أناقشه في ذلك حتى ةعتيف بخطئه . ج (

 دتي شرا  سلعة ما النشغات والدي فإننى:لوامني بي لاذا ط .8
 ( )    .بالتيدد وعدم القدية على ذلكأ  ( أشعي 

 ( )    .دون رسبب أحتج وأيفض بصوت عال  ب ( 
 ( )      .أوافق وأيحب بذلك ج (

 خطاني شخ  ما في طابور فإننى:اذا ت .9
 ( )    .ال أرستطةع مواجهته وأتقبل األميأ  ( 
 ( )    .أدفعه بشدة إلى مكانه في الطابويب ( 
 ( )   .أطلب منه بهدوء أن ةعود إلى مكانه في الطابويج ( 
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 ل يارة أحد أقاربنا فإننى: االخروج مع م عندما يطلب مني والداي   .10
 ( )  .الجلوس في المنزل بمفيدي الً ي مفضاذأختلق األعأ  (

 ( )   .أيفض الخيوج ألنني ال أحب زةاية األقايبب ( 
 ( )     .امعهمأيحب بالخيوج ج ( 

 عندما يسات المدرس سؤال  في الفصت فإننى: .11
 ( )  .أتيدد في يفع ةدي لإلجابة حتى لو كنت أعيفها أ  ( 
 ( )  .ذانأرسايع باإلجابة على الرسؤال دون تفكةي وارستئب ( 
 ( )  .أفكي في اإلجابة ثم أيفع ةدي لإلجابة على الرسؤال ج (

 عندما يسالني والدي عن شئ ما أمام األسرة فإننى: .12
 ( )     .أشعي بالخجل وااليتباكأ  ( 
 ( )    .عال  أشعي بالضةق وأجةبه بصوت ب ( 
 ( )     .الرسؤال دون خوف أجةب علىج ( 

 ر مت العنس اآلخر فإننى:عندما يتطلب مني البد  في حوا .13
 ( )      .أشعي بالخجل الشدةدأ  ( 
 ( )     .أشعي بالضةق في بدء الحوايب ( 
 ( )    .أبدأ الحواي وال أشعي بأي خجلج ( 

 عندما يطلب رأيي في مو و  خا  باألسرة فإننى: .14
 ( )     .أخجل في إبداء يأةي أ  ( 
 ( )    .أحاول أن أفيض يأةي دون إقناعب ( 
 ( )   .هم بهعأبدي يأةي دون تيدد محاوالً إقناج ( 

 اذا حدثي مشاعرة بين  ماللي فإننى: .15
 ( )    .أتيدد في فض المشاجية وأبتعد عنهمأ  ( 
 ( )     .أشتيك معهم في المشاجيةب ( 
 ( )     .أتدخل وأحاول أن أصلح بةنهمج ( 

 فإننى:عندما يطلب مني والدي الذ اب معه لشرا  مالبس عديدة  .16
ً أ  (   ( )   .ال أذهب معه وأتيكه ةختاي لي ما ةياه منارسبا
 ( )   .واضح رسببال أيغب في الذهاب معه دون ب ( 
 ( )   .اي مالبرسي بنفرسيةأفضل أن أكون معه ألخت ج (

 اذا أعطاني المدرس درعة أقت مما كني أتوقت فإننى: .17
 ( )    .ال أرستطةع مناقشتة وأتقبل األمي أ  (

 ( )    .عي بالغضب والضةق من المديسأشب ( 
 ( )     .أرسأله عن الرسبب وأناقشه فةه ج (

 ارفتي أثنا  مذاكرتي فإننى: اذا دخت علي  أحد والداي   .18
 ( )      .أشعي بااليتباك أ  ( 
 ( )     .االنصياف همن أطلبب ( 
 ( )     .ذاكية دون قلقمأرستمي في ال ج (

 النشاط المدرسي فإننى: عندما يطلب مني المشاركة في .19
 ( )     .مةل إلى االشتياك فةه أبداً أال أ  (



 (17) 

 ( )   .أشتيك فةه محاوالً الرسةطية على اآلخيةنب ( 
 ( ) .أن أكون محبوباً من اآلخيةنفي أحب أن أشتيك فةه وأيغب ج ( 

 عندما أحتاج الى نقود من والدي فإننى: .20
 ( )    .أخجل وأتيدد في طلب النقود منه أ  (

 ( )   .دون ذكي األرسباب عال  أطلب النقود بصوت ب ( 
 ( )   .أطلب منه ما أحتاج إلةه موضحاً الرسبب ج (

 اذا رفض بعض  ماللى أن أشترك مع م في اللعب فإننى: .21
 ( )      .أبتعد عنهمأ  ( أتيكهم و

 ( )      .ضاةقهم في اللعبب ( أ
 ( )    .عتيض على ذلك وأناقشهم في األميج ( أ

 اذا طلب مني والدي الذ اب الى حفلة  فاف أحد األقارب فإننى: .22
 ( )     .أحاول دائماً أن أكون بمفيدي  أ  (

 ( )     .يفض الذهاب دون مبييب ( أ
 ( )    .يحب باألمي محاوالً االرستمتاعج ( أ

 في شي  ما وكني مظلوما  فإننى: لي اذا ات مني  ميت .23
 ( )   .أدافع عن نفرسي أشعي بالحيج وال أرستطةع أنأ  ( 
 ( )   أقوم بتوبةخه حتى لو أدى األمي إلى ضيبه. ب (
 ( )    .أناقشه في ذلك حتى ةعتيف بخطئه ج (

 اذا طلب مني أحد ال مال  طلبا  ايرمعقوت فإننى: .24
 ( )    .خجل وأتيدد في يفض طلبهأ  ( أشعي بال

 ( )     .أغضب وأثوي تجاه طلبه ب (
 ( )    .ء موضحاً الرسببيفض طلبه بهدوج ( أ
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 (2ملحق رقم )
 بعض النماذج الموسيقية التي تم االستعانة ب ا

 

 تمارين تنشيطية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مارش تحية العلم

 
 
 

 نشيد اسلمي يا مصر
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 أانية رايحين

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 نشيد هللا أكبر

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 السالم العم وري
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 : الملخ
 

أثر االشتراك في األنشطة الموسيقية على تنمية السلوك التوكيدي على طالب 
 الحلقة الثانية من التعليم األساسي

 اعداد
 د./ محمد عبدالغفار أحمد

تنميعة  يالتعرف على أثر االشعتراك فعي األنشعطة الموسعيقية فعالى ي دف  ذا البح  
، وينقسعم البحع  تعلعيم األساسعى السلوك التوكيدو لدو أطفات المرحلة األولى معن ال

 األوت نظري ويشمت :  الى شقين
 الدراساي السابقة المرتبطة بمو و  البح  . -
 مكانة الموسيقى من التربية -
 التربية الموسيقية -
  األنشطة الموسيقية -
 التوكيدية -

 الشق الثاني تطبيقي ويشمل:

 .ينضرا الباحث لمحاولة تحقيق صحة الفالخطوات اإلجرائية التي اتبعه -
تطبيق البرنامج الخاص باألنشطة الموسيقية والذي طبق على عينة البحث من  -

 .طالب الحلقة الثانية من التعليم األساسي 
عععنتعععال  الدراسعععة مؤيعععدة لفر عععي الدراسعععة ممعععا يؤكعععد ف ععععا ي ولقعععد ة األنشعععطة عال 

الموسععيقية فععي تنميععة السععلوك التوكيععدي لععدو عينععة الدراسععة بعععد تطبيععق البرنععام  
 ذلك بعد فترة المتابعة .وك
 

 
 


