كهَت انتربَت
انمجهت انتربوٍت





***

أثز استخذام اخلزائط الذهنية في تذريس الرتبية املوسيقية
لتنمية التحصيل واإلجتاه حنو املادة لذى تالميذ املزحلة
اإلعذادية

إعداد
د /بدريُ حشو علٌ حشو
استاذ المناىج كطرؽ التدريس المساعد-قسـ التربية المكسيقية
كمية التربية النكعية-جامعة جنكب الكادم

DOI: 10.12816/EDUSOHAG.2020.112538

اجمللُ الرتبىيُ ـ العدد التاسع والشبعىى ـ نىفمرب 0202م
)Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091

أثر استخدام الخرائط الذهنية فى تدريس التربية الموسيقية .........................................................

ملخص البحح
ىدؼ البحث الحالي إلى معرفة أثر استخداـ الخرائط الذىنية فى تدريس التربية المكسيقية
لتنمية التحصيؿ ك اإلتجاه نحك المادة لدل تالميذ المرحمة اإلعدادية ،كاستخدـ البحث المنيج
شبو التجريبي كتحميؿ المحتكل كقد اختير التصميـ التجريبي مف المجمكعات المتكافئة(الضابطة
كالتجريبية)عف طريؽ القياس القبمي كالبعدل كذلؾ لمالئمة طبيعة البحث الحالي ،حيث لكحظ
أداء المجمكعة التجريبية قبؿ كبعد تطبيؽ المتغير التجريبي ثـ تـ قياس مقدار التغير الذم حدث،
كضـ البحث مجمكعة مف تالميذ الصؼ الثانى مف المرحمة اإلعدادية بمحافظة قنا ،ك بمغ
عددىـ( )66تمميذ ،ثـ تـ تقسيميـ إلى مجمكعتيف متكافئتيف إحداىما تجريبية كاألخرل ضابطة.
ككانت أىـ النتائج التي تكصؿ إلييا البحث كالتالى:
 -1تكجد فركؽ داللو احصائيان بيف متكسطي الدرجات التي حصؿ عمييا أفراد المجمكعة التجريبية

كدرجات أفراد المجمكعة الضابطة في القياس البعدم لإلختبار التحصيمى المكسيقي مف خالؿ
استخداـ استراتيجية الخرائط الذىنية كىذه الفركؽ لصالح درجات أفراد المجمكعة التجريبية.

 -6تكجد فركؽ داللة احصائيان بيف متكسطي الدرجات التي حصؿ عمييا أفراد المجمكعة

التجريبية كدرجات أفراد المجمكعة الضابطة في القياس البعدم لمقياس اإلتجاة نحك المادة مف

خالؿ استخداـ استراتيجية الخرائط الذىنية كىذه الفركؽ لصالح درجات أفراد المجمكعة
التجريبية.
أكصى البحث بالتالي:
 ) 1ضركرة تزكيد القائميف عمى العممية التعميمية مف مكجييف ك معمميف بدليؿ إرشادل يكضح
ماىية برنامج الخرائط الذىنية ككيفية استخداميا فى التدريس.
 ) 6التخمص مف األسمكب التقميدل المتبع فى تدريس التربية المكسيقية كالتركيز عمى
استراتيجيات التعميـ التى تعتمد عمى المشاركة الفاعمة كاإليجابية لممتعمـ بدالن مف أف يككف

متمقى لممعرفة فقط.

 )3إعداد برامج تدريبة لمعممى التربية المكسيقية عف كيفية استخداـ است ارتيجية الخرائط الذىنية
فى العممية التعميمية  ،ككيفية تضميف فنيات إنتاج كرسـ الخرائط الذىنية فى التدريس.
الكممات المفتاحية:
-1الخرائط كالعقؿ المكسيقي.

-6القكاعد النظرية كاعماؿ العقؿ المكسيقي.

-3الخرائط الذىنية كقكاعد المكسيقي النظرية
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Research Summary
The effect of using mind maps in teaching music education to develop
achievement and the direction towards material for middle school
students
The aim of the current research is to know the effect of using mental
maps in teaching music education to develop achievement and the direction
towards the material for middle school pupils, and the research used the semiexperimental approach and content analysis. The current research, whereby the
performance of the experimental group was observed before and after applying
the experimental variable, then the amount of the change that has occurred was
measured, and the research included a group of second grade students from the
preparatory stage in Qena Governorate, and their number reached (60)
students, then they were divided into Two groups, one experimental and
unequal other officer.

The most important results of the research were as follows:
1-

There are statistically significant differences between the mean scores
obtained by the members of the experimental group and the scores of the
members of the control group in the post measurement of the musical
achievement test through the use of the mental mapping strategy and these
differences in favor of the scores of the members of the experimental group.
2-There are statistically significant differences between the mean scores
obtained by the members of the experimental group and the scores of the
members of the control group in the dimensional measurement of the measure
of the trend towards the material through the use of mental mapping strategy
and these differences in favor of the scores of the members of the experimental
group.

The research recommended the following:
The need to provide those in charge of the educational process with
1-mentors and teachers with a guide that explains what the mind maps
program is and how to use it in teaching.
2-Getting rid of the traditional method used in teaching music education and
focusing on teaching strategies that depend on the active and positive
participation of the learner rather than being a recipient of knowledge only.
3-Preparing training programs for music education teachers on how to use the
mental mapping strategy in the educational process, and how to include the
techniques of producing and drawing mental maps in teaching.

.
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مقدمُ البحح:
مف أىـ الضركريات الحاليو لتقدـ المجتمعات العصرية اإلىتماـ بالثركة البشرية حتى
يتحقؽ الرقى كمكاكبة التطكرات كمستجدات العصر المتالحقو .كىذا بدكره إنصب عمى
عممية التدريس ،حيث شيدت(عممية التدريس) فى جميع مستكياتيا إىتماـ القائميف عمييا
فى العديد مف الدكؿ بإكتشاؼ كتجريب الطرؽ كالكسائؿ الحديثو لإلنتقاؿ مف طرؽ التدريس
المعتاده الى طرؽ تتالئـ مع عقؿ اإلنساف ككيفية عممو لمكصكؿ بالتعمـ الى مستكل مف
الكفاءة كالفاعمية فى أداءه.
لذا كانت الحاجة إلستخداـ استراتيجيات كطرؽ متنكعة تؤدل الى نمك القدرات
كالميارات العقمية كالتفكير كربطيما بالحقائؽ كالمعمكمات لدل المتعمـ بصكرة متكاممة
مترابطة كذلؾ لتحقيؽ أكبر قدر ممكف مف التعمـ.
ففى السنكات األخيرة ظيرت كثي ارن مف اإلستراتيجيات كاألساليب التربكية المتنكعة التى

تعتمد عمى تطبيؽ أسس كمبادئ مستمده مف نظريات التعمـ بغرض تحسيف العائد التعميمي،

كمنيا استراتيجية الخرائط الذىنية حيث تتفؽ مع نظرية التعمـ القائـ عمى الدماغ فيى تمثؿ
تنظيـ مرئى لممعمكمات أك نمكذج عقمى لممتعمـ معتمدان عمى الرمكز كاأللكاف كاإلتصاالت

كالكممات لتعزيز عممية التعمـ (طارؽ عبد الرؤكؼ عامر6615،ـ.*)15،

كما يعد تككيف المفاىيـ كالنظريات كالمعمكمات كفيميا كتنميتيا لدل المتعمميف مف
أحد أىداؼ تدريس التربية المكسيقية فى جميع مراحؿ التعميـ المختمفة حتى يتحقؽ تكافؤ
عمؿ الدماغ مف خالؿ الجزء األيمف كاأليسر معان مما يؤدل الى تحصيؿ دراسي أفضؿ.

كىناؾ كثير مف اإلستراتيجيات كاألسايب يمكف أف يتبعيا معمـ التربية المكسيقية ،كالتى

تعمؿ عمى ترسيخ المفاىيـ كالنظريات كالمعمكمات العممية فى أذىاف التالميذ كبالتالى يؤدل
استخداميا الى زيادة التحصيؿ لدييـ.كتعد استراتيجية الخرائط الذىنية مف أىـ
اإلستراتيجيات التى تحقؽ ذلؾ كىذا ما أشارت لو دراسة سحر أميف(6616ـ) حيث ىدفت
إلى تكظيؼ الخرائط الذىنية كأحد استراتيجيات تدريس عزؼ آلة البيانك ،كاسفرت النتائج
عف أف الخرائط الذىنية تُعد كسيمة كاضحة كسيؿ التعامؿ معيا سكاء تفسيرىا أك إعدادىا
كايضا تتناسب الخرائط الذىنية لتحقيؽ التغذية الراجعة لمطالب كزيادة التحصيؿ الدراسي
لدل الطالب.
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كما أشارت دراسة جاكميف ميشيؿ(6616ـ) كالتى ىدفت إلى التعرؼ عمى انكاع الخرائط
الذىنية كتطبيقيا فى مادة تحميؿ المكسيقى العالمية ،حيث تـ تصميـ خريطة ذىنية تكضح
الشركط الكاجب تكافرىا لدل الطالب حتى يستطيع اكتساب ميارة التحميؿ ،كتصميـ خريطة
ذىنية تكضح لمطالب عناصر التحميؿ الل مدكنة مكسيقية كتطبيؽ خرائط التفكير الذىنية
عمى No.3 Minuet Bachكنمكذج لمتصكر المقترح ،كأتبع البحث المنيج الكصفي
(تحميؿ محتكل)،

كاسفرت النتائج عف تحقيؽ األىداؼ المطمكبة فى الدراسة.

كما أشارت العديد مف الدراسات السابقة مثؿ دراسة كالن مف:ىدل بنت محمد

حسيف(6616ـ) ،كدراسة ) ، keles,O(2012كدراسة ) ، Karlsen, S. (2012كدراسة
) ، Tanaka, S., &amp; Kirino, E. (2016كدراسة محمد كاصؼ عبد(6618ـ)،
كدراسةحسيف يعقكب يكسؼ النجاد(6619ـ)،كدراسة حسيف محمكد حسيف ذياب(6619ـ)
الى أىمية الخرائط الذىنية فى إثارة إنتباه التالميذ مف خال ؿ المشاركة الفاعمو أثناء عممية
التدريس حيث تعمؿ عمى تشغيؿ المخ مع المعمكمات المقدمة ،كىذا يعمؿ عمى نمك القدرات
كالميارات العقمية مما يؤدل الى زيادة التحصيؿ الدراسي.
فالخريطة الذىنية أداة تساعد عمى التفكير كالتعمـ ،كقد ظير ىذا المصطمح ألكؿ مرة
عف طريؽ "تكنى بكزاف" كأسماىا  Mind Mappingفى نياية الستينات ،كيرل أنيا
تستخدـ كمخططات لتمثيؿ كترتيب كتصنيؼ كتكليد األفكار كالكممات اليامة أثناء عممية
التعمـ ،حيث تعد مف أفضؿ األدكات التى تساعد عمى استخداـ الدماغ بشكؿ كمى
متكامؿ(سيى الباحسيف6613 ،ـ).

مشكلُ البحح وذبديديا:
مف خالؿ عمؿ الباحثة كأستاذ المناىج كطرؽ التدريس المساعد بقسـ التربية
المكسيقية ،كمية التربية النكعية ،جامعة جنكب الكادم ،كمف خالؿ اإلشراؼ عمى مجمكعات
التدريب الميدانى لمفرقة الثالثة لمرحمة التعميـ اإلعدادل .لكحظ كجكد ضعؼ لدل بعض تالميذ
المرحمة اإلعدادية فى تذكر كاستدعاء المعمكمات كالمفاىيـ كالنظريات الخاصة بمادة التربية
المكسيقية ،الى جانب إفتقار البعض فى إيجاد العالقات كالركابط بيف المعمكمات المكسيقية
النظرية ،األمر الذل أدل الى تشتت إنتباه بعض التالميذ أثناء شرح القكاعد كالنظريات
المكسيقية كالشعكر بصعكبة ىذا الجزء .لذا قامت الباحثة بعمؿ دراسة إستطالعيو لبعض
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مدراس المرحمة اإلعدادية حيث كجد أف ىناؾ إفتقار لمقدرة عمى إثارة إىتماـ التالميذ لمكضكع
التعمـ ،قمة مشاركة التالميذ فى ممارسة المعمكمات المتضمنو لمكضكعات التعمـ كربطيا
بجانبى الدماغ كاعماؿ العقؿ في استخداميا ،كقد يرجع ذلؾ الى قمة استخداـ القدرات العقمية
المتمثمة فى استخداـ الخياؿ كالصكر كالرسكـ كالرمكز األمر الذل قد يترتب عميو حدكث
قصكر فى التعمـ كالتحصيؿ لمادة التربية المكسيقية،
لذلؾ كاف البد مف اإلىتماـ باستخداـ استراتيجيات تدريس تساعد عمى إثارة التالميذ كتمكينيـ
مف المشاركة لتييئة مكقؼ التدريس باإلستراتيجيات التدريسية المناسبة ،حيث أف استخداميا
يعمؿ عمى تحفيز كتشغيؿ الدماغ لممعمكمات المقدمة كتنمية القدرات كالميارات العقمية حتى
يتـ تحسيف التحصيؿ كالتفكير مف خالؿ إعماؿ العقؿ أثناء التعمـ ،كمف ىذه اإلستراتيجيات
استراتيجية الخرائط الذىنية التى تعمؿ عمى تكظيؼ الدماغ بشقيو األيمف كاأليسر عف طريؽ
استخداـ الكممات كالصكر كاأللكاف فى المنتصؼ كتبدأ األفكار الفرعية فى التكليد كالتشعب فى
جميع اإلتجاىات كىذا ما أشارت لو كثير مف الدراسات السابقة التى تناكلت استخداـ الخرائط
ال مف:
الذىنية فى تدريس المكاد الدراسية المختمفة كالمتخصصة كىذا ما أشارت لو دراسة ك ن
) Moore, M. C., &amp; Leung, B. W. (2006كدراسة )Chan, D. W. (2007

 ،حنيف سمير حكرانى (6611ـ) ،كدراسة جاكميف ميشيؿ( ،)6616كمحمد أبك شامة ،رباب
ابراىيـ (6618ـ) ،دراسة مناؿ حسيف عمى سكارج(6619ـ).
كمف ىنا ترل الباحثة ضركة كأىمية استخداـ كتجريب استراتيجية الخرائط الذىنية فى
تدريس التربية المكسيقية كالكقكؼ عمى مدل فاعميتيا فى تنمية التحصيؿ كاإلتجاه نحك
المادة لدل تالميذ المرحمة اإلعدادية.
لذا تتحدد مشكمة البحث في  " :كجكد قصكر لدل بعض تالميذ المرحمة اإلعدادية في
تذكر كاستدعاء المعمكمات كالنظريات فى التربية المكسيقية األمر الذل أدل الى ضعؼ فى
التحصيؿ الدراسي لمادة التربية المكسيقية.
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أسٔلُ البحح:
مف خالؿ العرض السابؽ لمشكمة البحث يمكف تحديد أسئمتو كما يمي:
-1كيؼ يمكف بناء برنامج قائـ عمى الخرائط الذىنية فى تدريس التربية المكسيقية لتنمية
التحصيؿ لدل تالميذ المرحمة اإلعدادية؟
 -6ما أثر استخداـ الخرائط الذىنية فى تدريس التربية المكسيقية لتنمية التحصيؿ لدل
تالميذ المرحمة اإلعدادية؟
 -3ما أثر استخداـ الخرائط الذىنية فى تدريس التربية المكسيقية لتنمية اإلتجاه نحك المادة
لدل تالميذ المرحمة اإلعدادية؟

أيداف البحح:
ييدؼ البحث الحالى الى:
-1التعرؼ عمى استراتيجية الخرائط الذىنية مف حيث :المفيكـ ،األسس كالمبادئ التى تقكـ
عمييا ،خطكاتيا ك مزاياىا.
 -6الكشؼ عف أثر استخداـ الخرائط الذىنية فى تدريس التربية المكسيقية لتنمية التحصيؿ
لدل تالميذ المرحمة اإلعدادية.
 -3الكشؼ عف أثر استخداـ الخرائط الذىنية فى تدريس التربية المكسيقية لتنمية اإلتجاه
نحك المادة لدل تالميذ المرحمة اإلعدادية.
-4الكصكؿ إلى تصميـ برنامج مكسيقي قائـ عمى استخداـ الخرئط الذىنية يتناسب مع
تالميذ المرحمة اإلعدادية.

حمددات البحح:
اقتصر البحث الحالي عمى المحددات التاليو:
-1محدد بشرم :مجمكعة مف تالميذ الصؼ الثانى مف المرحمة اإلعدادية ،مدرسة التحرير
اإلعدادية بنيف كمدرسة سيدل عبد الرحيـ اإلعدادية بنيف بمحافظة قنا ،كتـ اختيارىـ
ألنيـ المجمكعة األكثر مالءمة لطبيعة البحث الحالي ،لككنيا المرحمة المتكسطة مف
المرحمة اإلعدادية ،كسبؽ ليـ دراسة مادة التربية المكسيقية فى الصؼ األكؿ اإلعدادل،
الى جانب نمك قدراتيـ العقمية.
 -6محدد مكضكعي :استراتيجية الخرائط الذىنية ،الجزء المقرر عمى تالميذ الصؼ الثانى
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اإلعدادل لمفصؿ الدراسى األكؿ طبقان لتكزيع المنيج لشيرل أكتكبر كنكفمبر(العالمات

اإليقاعية كسكتاتيا ،الخطكط كالمسافات ،التمريف اإليقاعى كالمحنى).

 -3محدد مكاني :مدرسة التحرير اإلعدادية  ،مدرسة سيدل عبد الرحيـ اإلعدادية بنيف
بمحافظة قنا.
 -4محدد زمني :الفصؿ الدراسي األكؿ مف العاـ الجامعى 6619ـ 6666 /ـ ،في الفترة مف
6619/16/1ـ إلى 6666/16 /1ـ بكاقع شيريف.

* مصطلحات البحح:
 )1اسرتاتًذًُ اخلزآط الذيهًُMind Mapping Strategy:
تعػػرؼ إجرائي ػان :بأنيػػا تمثي ػؿ األفكػػار كالمالحظػػات التػػى تعتمػػد عمػػى اسػػتخداـ الرمػػكز

كاأللػكاف بحيػػث يػػتـ التػػنظـ كالتخطػيط حػػكؿ مفيػػكـ كاحػػد مركػػزم أك كممػػة أك فكػػرة تتفػػرع منيػػا
مجمكعػػػة مػػػف األفكػػػار المرتبطػػػة بتمػػػؾ (المفيػػػكـ ،الكممػػػة ،الفكػػػرة) بحيػػػث تمكػػػف التالميػػػذ مػػػف
إكتشاؼ العالقات بيف المفاىيـ كاألفكار بشكؿ يمكنيـ مف تذكرىا ألكبر فترة ممكنو.
 )6التحصًل الدراسٌAcademic achievement :
يعرؼ إجرائيان :بأنو المجمكع العاـ لدرجات التمميذ فى مقرر مادة التربية المكسيقية

التى حصؿ عمييا مف خالؿ اإلختبارات المعده مف قبؿ معمـ المادة سكاء كانت ىذه اإلختبارات
شفكية أك تحريريو أك اإلثنيف معان.
 )3اإلدباَ حنى املادَThe trend towards matter :
يعرؼ إجرائيان :بأنو ظاىرة تربكية نفسية إلستجابة الفرد (المتعمـ) المفظية المعمنو أك

المالحظة عمى مقياس اإلتجاه المعد سابقان كالمتعمؽ بمكضكع اإلتجاه المراد قياسو.

اجلانب الهظزٍ:
يتناكؿ ىذا الجانب أىـ المكضكعات التي يستند إلييا البحث الحالي لمتكصؿ إلى األسس
التي مف خالليا يمكف تصميـ كبناء البرنامج القائـ عمى استخداـ استراتيجية الخرائط الذىنية
لتنمية التحصيؿ كاإلتجاه نحك المادة لدل تالميذ الصؼ الثانى اإلعدادل.
أوالً :اسرتاتًذًُ اخلزآط الذيهًُMind Mapping Strategy:
طرح مصطمح الخريطة الذىنية()Mind Mappingألكؿ مرة تكنى بكزاف فى نياية
الستينات حيث عرفيا( )Buzan,2005بأنيا أداءه فكرية فعالة لتنظيـ األفكار كتصنيفيا
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بحيث تتناغـ مع أسمكب عمؿ الدماغ مستثم ارن طاقات الدماغ كاممة بنصفية األيمف كاأليسر،

كما أنيا تساعد عمى التفكير كالتذكر كاإلستدعاء الحر عف طريؽ تنظيـ المفاىيـ العممية مف
ثـ تخيميا بشكؿ صكر عقمية فى المخ يمييا تسجيؿ ىذه األفكار عمى كرقة كاحدة.
كعرفيا(حسيف عبد الباسط6614 ،ـ )8 ،بأنيا تمثيؿ بصرم إبداعي حر باستخداـ

الكممات كالخطكط كالرمكز كاأللكاف كالصكر ،يتككف مف فركع تتشعب مف المركز لمحقائؽ
كالمفاىيـ كالمبادئ كالتعميمات كاألفكار كالعالقات المتضمنة في المحتكل الدراسى ،كتتطمب
التفكير العفكم عند إنشائيا ،كيستخدميا المعمـ في عرض المحتكل بيدؼ مساعدة الطالب
عمى تنمية أنماط التعمـ كالتفكير كالتحصيؿ ،كيستخدميا الطالب في تمخيص كتكليد كتنظيـ
المعمكمات كاألفكار في بنائو المعرفي بشكؿ يسيؿ معالجتيا كتذكرىا في المستقبؿ.
كماعرفيا(طارؽ عبد الرؤكؼ عامر6615،ـ )67 ،بأنيا استراتيجية تدريس
يستخدميا المعمـ لتقديـ المعمكمات لمطالب بشكؿ مرتب كمنظـ كبالتالى تساعدة عمى تنظيـ
بنائو المعرفى ،كما تساعدة عمى تدفؽ األفكار كالفيـ التفصيمى لممفاىيـ مف جية ككسيمة
يستخدميا الطالب فى تمخيص المعمكمات مف جية أخرل بشكؿ منظـ فى كرقة كاحدة بحيث
تتمركز الفكرة الرئيسة فى المنتصؼ كتتفرع منيا األفكار الفرعية مستخدميف األلكاف كالصكر
ك الرمكز.
كعرؼ(عبد الحميد عبد الرازؽ شيخكف6619 ،ـ )77 ،الخرائط الذىنية :بأنيا
استراتيجية تعميمية فعالة ،تقكـ بربط المعمكمات المقركءة فى الكتب كالمذكرات بكاسطة
رسكمات ككممات عمى شكؿ خريطة تحكؿ الفكرة المقركءة الى خريطة تحكل أشكاالن مختصرة
ممزكجة األشكاؿ فى كرقة كاحدة ،حيث تعطى المتعمـ مساحو كاسعة مف التفكير كتمنحة

فرصة مراجعة معمكماتو السابقة كربطيا بالمعمكمات الحديثة.
-1أنىاع اخلزآط الذيهًُ :حدد( Buzan ; Buzanfبكزاف تكنى ،بكزاف بارل6616 ،ـ:56 ،
 )57عدة أنكاع لمخرائط الذىنية كىـ كالتالى:
أ-الخرائط الذىنية الثنائية.

ب -الخرائط الذىنية المركبة أك متعددة التصنيفات.

ج-الخرائط الذىنية الجماعية.

د-الخرائط الذىنية المعدة عف طريؽ الحاسكب.
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-6ممًزات اخلزآط الذيهًُ :ذكرت( بشيرة ممك العيف6615 ،ـ )5 ،لبعض مميزات لمخرائط
الذىنية منيا:
أ-قدرتيا الفائقة فى المجاالت التعميمية لمتغمب عمى مشكالت الدراسة كالحفظ.
ب-تساعد التالميذ عمى أف يصبحكا متعمميف بشكؿ أفضؿ.
كما ذكر(طارؽ عبد الرؤكؼ عامر6615 ،ـ )16 ،بعض مميزات الخرائط الذىنية
منيا:
 ليا أثر إيجابى فى تسييؿ كتبسيط عممية التعميـ كالتعمـ مف خالؿ التكصؿ الى المعمكماتبسيكلة كيسر مما يؤدل الى تكفير الكقت كالجيد.
 تعمؿ عمى إيجاد عالقة جيدة بيف الصحة الذىنية لممتعمـ كبيف نكاتج التعمـ المرغكبة .كذكرت( فاطمة تؽ الديف6617 ،ـ )36 :34 ،الى أف الخرائط الذىنية ليا مميزات عديدة
منيا:
 شكميا األساسي يرتاح لو عقؿ اإلنساف آلنيا تحمكى إلى حد كبير تركيب الخمية العصبيةالتى يتككف منيا المخ ،حيث تقدر عدد الخاليا بالمخ بحكالى مميكف مميكف خمية عصبية
()1666.666.666.666كتممؾ كؿ خمية عصبية القدرة عمى اإلتصاؿ بما يقرب مف
 16.666أك أكثر مف خاليا المخ المتقاربة.

شكم(ٍ )1وضح انخهَت انعصبَت https://www.google.com/search
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 تساعد الخرائط الذىنية فى استخدا ـ نصفي المخ البشرم بشكؿ ممتاز ،فقد أشارالبركفيسكر ركجر سبي رم أف نصفى المخ يتقاسماف الكظائؼ الفكرية العميا ،حيث أف
النصؼ األيمف يختص بالكظائؼ الخاصة باإليقاع ،التخيؿ ،أحالـ اليقظة كاأللكاف ،أما
النصؼ األيسر فيختص بالمنطؽ ،األعداد ،الكممات كالتحميؿ كما ىك مكضح فى
الشكؿ(.)6

شكم()2انمخ انبشرى بىصفًَ األٍمه واألٍسرhttps://www.google.com/search

 تعد الخرائط الذىنية طريقة ممتعة فى المذاكرة حيث تقمؿ مف التكتر كالممؿ مف خالؿاستخداـ األ لكاف فى إعدادىا.
ال مف(كساـ صالح عبد الحسيف6615 ،ـ )165،ك(فتحية بنت أحمد بف
كما ذكر ك ن

محمد ،فاطمة بنت بخيت عمى سميماف6616،ـ )46 ،بعض مميزات الخرائط الذىنية
منيا:
 تعمؿ عمى بث ركح التشكيؽ لدل المتعمـ ك تجعمو أكثر تعاكنان كاستعدادان لتمقى المعرفة. تجعؿ الدركس كالعركض أكثر تمقائيان كابداعان كامتاعان سكاء بالنسبة لممتعمـ أك المعمـ. -تمثؿ فرصة أكبر لممتعمـ فى الحصكؿ عمى درجات أفضؿ فى اإلختبارات.

 ال تقتصر فقط عمى إظيار الحقائؽ كانما تبيف العالقات بينيـ مما يؤدل الى تعممان ذكمعنى.

 تعطى أكبر عدد مف األفكار كتشجع عمى التفكير اإلبداعى لدل المتعمميف.-3خطىات رسم اخلزيطُ الذيهًُ :ذكر(عبد الحميد عبد الرازؽ شيخكف6619 ،ـ:79 ،
)86أف تكنى بكزاف حدد خطكات رسـ الخريطة الذىنية كما يمى:
أ-البدء بالرسـ فى منتصؼ الكرقة ،النو يعطى الحرية لمذىف ليتحرؾ فى جميع اإلتجاىات.
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ب-استخداـ الصكرة أك األشكاؿ لمتعبير عف الفكرة المركزية ألف الصكرة أفضؿ مف ألؼ كممة،
كما أنيا تساعد عمى استخداـ الخياؿ كالصكر المركزية تحافظ عمى مكاصمة اإلنتباه
بالنسبة لممتعمـ.
ج-كصؿ الفركع الرئيسو بالشكؿ المركزل كاألفكار الفرعية ذات الصمة بالفكرة المركزية يشكؿ
إشعاعات تخرج مف المركز.
د-كضع األفكار الثانكية بشكؿ إشعاعات صادرة عف األفكار الفرعية بحيث تككف الفركع أك
األفكار الفرعية فى شكؿ خطكط متعرجو كليست مستقيمو حتى يبعد المتعمـ عف الممؿ
الى جانب أنيا( الخطكط المتعرجو)أكثر جاذبيو.
ق-استخداـ األلكاف داخؿ الخريطة بحيث تككف الفركع كفركع الفركع ممكنو أيضان ،حيث أف
األلكاف تعمؿ عى إثارة الذىف مثؿ الصكر ،كما أنيا تضفى قد ارن مف الحياة عمى

الخريطة.

-4خصآص اخلزبطُ الذيهًُ :ذكرت( فتحية بنت أحمد بف محمد ،فاطمة بنت بخيت عمى
سميماف6616،ـ)45 ،خصائص الخريطة الذىنية كما جاء لدل القاسمية(6616ـ) التالى:
-التجميع.

 -اإلختصار.

– التنظيـ.

 -الشمكؿ كالتكامؿ.

– القدرة عمى

التركير.
 -سرعة تذكر المعمكمات.

 -استمرارية التكامؿ.

ثانًاً :التحصًل الدراسٌAcademic achievement :
عرؼ(عمى عبد الرحمف أحمد6616 ،ـ )96 ،التحصيؿ الدراسي بأنو :كؿ ما يحصمو
المتعمـ مف عمكـ مختمفة مف خال ؿ دراستو كاطالعو ،بحث يظير أثر ىذا التحصيؿ فى
النشاطات التى يقكـ بيا المتعمـ أك فى اإلختبارات المدرسية كتقديرات المعمميف.
كما عرفو(أسامة عبد اهلل الفاخرل6618 ،ـ )11 ،بأنو حصيمة ما يكتسبو الطالب
مف العممية التعميمية مف معارؼ كمعمكمات كخبرات ،كنتيجة لجيده المبذكؿ خالؿ تعممو
بالمدرسة أك مذاكرتو فى البيت ،أك ما إكتسبو مف قراءتو الخاصة فى الكتب كالمراجع ،كيمكف
قياسو باإلختبارات المدرسية العادية فى نياية العاـ الدراسي ،كيعبر عنو التقدير العاـ لدرجات
الطالب فى المكاد الدراسية.
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كعرفتو(يامنو عبد القادر اسماعيمي6619 ،ـ )39 ،بأنو مستكل محدد مف األداء
كالكفاءة فى العمؿ المدرسي يتـ مف قبؿ المعمميف عف طريؽ مجمكعة مف اإلختبارات.
-1مبادئ التحصيؿ الدراسي:
 -األصالة كالتجديد.

– التعزيز.

– المشاركة.

 -الدكافع.

-اإلستعدادات كالميكؿ.

 -البيئة.

-6شركط التحصيؿ الدراسي الجيد:
مف الشركط التى تسيـ فى نجاح عممية التعمـ كما ذكرتيا(يامنة عبد القادر6619 ،ـ،
 )56التالى:
 النضج. -النشاط الذاتى.

 -الممارسة كالتك ارر.

– الطريقة الكمية كالتجزئيو.

– التدريب المكزع.

ثالجاً :اإلدباَ حنى املادَThe trend towards matter :
 -1مفيكـ اإلتجاه :أشار(محمد بنى يكنس6666،ـ )81،مفيكـ اإلتجاه مركب يتسـ
بالتجريد ،حيث يتككف مف مككنات متداخمو كمتكاممو ىـ:
أ -المككف المعرفى :يمثؿ المرحمة األكلى لتككيف اإلتجاه ،حيث يتضمف مجمكعة مف
المعارؼ كالمعتقدات المرتبطة بمكضع اإلتجاه.
ب -المككف الكجدانى :يمثؿ المرحمة الثانية فى تككيف اإلتجاه ،حيث يتضمف شعكر الفرد
باإلرتياح أكعدـ اإلرتياح سكاء بالحب أك الكراىية بالتأكيد أك الرفض لمكضكع
اإلتجاه.
ج -المككف السمككى :يمثؿ المرحمة الثالثة فى تككيف اإلتجاه ،حيث يتضمف مجمكعة
األنماط السمككية (العممية) أك اإلستعدادات السمككية التى تتسؽ مع المعارؼ
كالكجدانات بمكضكع اإلتجاه مف جيو كبالكيفيو كالطريقة التى يجب أف يسمكيا الفرد
إتجاه مكضكع اإلتجاه.
كعرؼ(أحمد طاىر مسعكد6611 ،ـ)666،اإلتجاه بأنو حالو داخمية ال يمكف مالحظتو
بطريقة مباشرة فيك بناء إفتراضى يتجسد فى رابطة الذاكرة طكيمة المدل بيف مكضكع اإلتجاه
كتقييمو كيتـ اإلستدالؿ عميو مف آثاره عمى إستجابات الفرد ،حيث يتضمف خاصية التقييـ
(درجة مف التفضيؿ-عدـ

التفضيؿ-اإلقداـ-اإلحجاـ-الحب-الكره)،
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يكنس6666 ،ـ)86 ،اإلتجاه بأنو مجمكعة مف المككنات(المعرفية كالكجدانية كالسمككية)التى
تتصؿ بإستجابة الفرد(المتعمـ) نحك شخص أك مكضكع أك مكقؼ أك أشياء معينو مف حيث
القبكؿ(مع)أك الرفض(ضد)مكضكع اإلتجاه.

- 0اخلصآص التِ متًز مفًىم اإلدباه:
ذكر كالن مف(عايش زيتكف6664،ـ(،)111 :116،جماؿ أحمد عباس6617 ،ـ:56،

 )57بعض الخصائص التى تميز مفيكـ اإلتجاه كىى كالتالى:

أ-الثبات كاإلستقرار كمقاكمو التغير ،مما ينتج عنو ثباتان نسبيان فى السمكؾ.

ب -يستدؿ عمى اإلتجاه مف مالحظة سمكؾ الفرد عند التعامؿ مع األشخاص كاألشياء أك

اآلخريف.
ج-أف يككف اإلتجاه خاصية تكجية السمكؾ.
د-يتككف اإلتجاه كينمك كيتطكر عند األفراد مف خالؿ تفاعميـ مع األشياء أك اآلخريف.
ق-النزكع لإلستجابو نحك استخداـ األشياء أكثر مف سمكؾ فعمى.
د-قابميتو لمقياس كالتقكيـ بأدكات كأساليب مختمفو.
ك-يتأثر اإلتجاه بخبرة المستفديف كيؤثر فييا.
ز-اإلتساؽ النسبي بيف مككنات اإلتجاه الثالث(المعرفية ،اإلنفعاليو كالسمككيو).
-3عىامل تكىيو اإلدباه :تكجد عدة عكامؿ رئيسو فى تككيف اإلتجاىات لدل األفراد كىـ
كالتالى:
أ-الكراثة.

ب-الكالداف مف خالؿ الثكاب كالعقاب ،اإلعالـ كالمعمكمات.

ج-المدرسة.

د-المجتمع.

فزوض البحح:
-1تكجد فركؽ دالة إحصائيان بيف متكسطي درجات تالميذ الصؼ الثانى مف المرحمة

اإلعدادية لممجمكعتيف التجريبية كالضابطة في القياس البعدم لإلختبار التحصيمى
المكسيقي لصالح المجمكعة التجريبية.

-6ال تكجد فركؽ دالة إحصائيان بيف متكسطي درجات تالميذ الصؼ الثانى مف المرحمة
اإلعدادية لممجمكعة التجريبية في القياسيف البعدم األكؿ كالبعدل الثانى(التتبعي)
لإلختبار التحصيمى المكسيقي.
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-3توجد فركؽ دالة إحصائيان بيف متكسطي درجات تالميذ الصؼ الثانى مف المرحمة
اإلعدادية لممجمكعتيف التجريبية كالضابطة في القياس البعدم لمقياس لمقياس اإلتجاه
نحك المادة لصالح المجمكعة التجريبية.

-4ال توجد فركؽ دالة إحصائيان بيف متكسطي درجات تالميذ الصؼ الثانى مف المرحمة
اإلعدادية لممجمكعة التجريبية في القياسيف البعدم األكؿ كالبعدم الثاني( التتبعي)
لمقياس اإلتجاه نحك المادة.

أيمًُ البحح:
-1يعد البحث الحالى تطبيؽ فعمى كاستجابة حقيقة لمتكصيات العممية التي تنادم بضركرة
إستخداـ اإلستراتيجيات ك األساليب الحديثة في التدريس لضماف نجاح العممية التعميمية
بمختمؼ مراحميا كمنيا(استراتيجية الخرائط الذىنية).
-6قد ي شكؿ إضافة جديدة فى مجاؿ الدراسات الخاصة بالتربية المكسيقية كالذل بدكره قد
يؤدل الى تحسيف طرؽ التدريس المستخدمة.
-3قد يؤدل الى لفت نظر المسئكليف التربكييف كالمعمميف الى أىمية أسمكب الخرائط الذىنية،
كاتاحة الفرصة إلستخداميا فى تدريس التربية المكسيقة.
-4قد يؤدل البحث الحالي الى إمداد المتخصصيف كالباحثييف بمقياس اإلتجاة نحك مادة
التربية المكسيقية.
 -5محاكلة لتشجيع التالميذ عمى استخداـ ىذا األسمكب مف التعمـ كالذل قد يؤدل الى رفع
مستكاىـ التحصيمى فى مادة التربية المكسيقية.

إدزاْات البحح:
مهًر البحح:
يعتمد ىذا البحث عمى المنيج شبو التجريبي لما ينظّمو مف تناكؿ متغيرات مستقمة

كمتغيرات تابعو ،كقد اختير التصميـ التجريبي مف المجمكعات المتكافئة(الضابطة
كالتجريبية)عف طريؽ القياس القبمي كالبعدم كذلؾ لمالئمة طبيعة البحث الحالي.
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جممىعُ البحح:
ضـ البحث مجمكعة مف تالميذ الصؼ الثانى مف المرحمة اإلعدادية ،مدرسة التحرير
اإلعدادية بنيف كمدرسة سيدل عبى الرحيـ بنيف بمحافظة قنا لكجكد اآلالت المكسيقية الجيدة
الى جانب اشراؼ الباحثة عمى مجمكعات التدريب الميدانى بيما ،حيث بمغ عددىـ()66
تمميذ ،كتـ اختيارىـ بطريقة عشكائية ،ثـ تـ تقسيميـ إلى مجمكعتيف متكافئتيف إحداىما
تجريبية يتـ تدريسيا باستراتيجية الخرائط الذىنية كاألخرل ضابطة يتـ تدريسيا كفقان لألسمكب

المتبع.

طبؽ البرنػامج القػائـ عمػى اسػتخداـ اسػتراتيجية الخػرائط الذىنيػة فػي التربيػة المكسػيقية
فػػي الفصػػؿ الدراسػػي األكؿ لمعػػاـ (6619ـ6666/ـ) فػػي الفتػػرة مػػف 6619/16/ 1ـ إلػػى /1
6619/16ـ بكاقع جمسة إسبكعيان لمدة شيريف.

ضبط بعض املتغريات اخلاصُ مبذمىعُ البحح:
 -1متغريات مزتبطُ خبصآص جممىعُ البحح وتتمجل في :
أ – العمر الزمني :حيث تـ التأكد مف خالؿ السجالت المدرسية الخاصة بشيادات قيد
التالميذ مجمكعة البحث تتراكح أعمارىـ ما بيف ( )14-13سنة كالمقيديف بالصؼ الثاني
اإلعدادم ،كبذلؾ يفترض البحث تكافؤ المجمكعتيف مف حيث العمر الزمني.
ب -الخبرات السابقة :كذلؾ مف خالؿ تطبيؽ االختبار التحصيمي كمقياس اإلتجاه نحك مادة
التربية المكسيقية تطبيقان قبميان عمي مجمكعتي البحث ،كبعد حساب متكسطات درجات التالميذ

كداللة الفركؽ بيف ىذه المتكسطات ،حيث أظيرت النتائج عدـ كجكد فركؽ ذات داللة
إحصائية بيف مجمكعتي البحث كىذا ما يكضحو جدكؿ(.)6( ،)1
جذول ()1
ٍبَه دالنت انفروق بَه انمتوسطاث انحسابَت فٌ انقَاس انقبهٌ نهمجموعت انتجرٍبَت وانمجموعت
انضابطت عهي اإلختبار انتحصَهٌ نمادة انتربَت انموسَقَت
مجموعت انبحث

حجم
انعَىت

انمتوسظ
انحسابٌ

االوحراف
انمعَارً

قَمت ث

انمجموعت انضابطت

33

15.23

2.759

3.954

انمجموعت انتجرٍبَت

33

15.23

2.894
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شكم(ٍ )3وضح فرق بَه انقَاس انقبهي نهمجموعت انضابطت وانتجرٍبَت نإلختبار انتحصَم انموسَقٌ

جذول ()2
ٍبَه دالنت انفروق بَه انمتوسطاث انحسابَت فٌ انقَاس انقبهٌ نهمجموعت انتجرٍبَت وانمجموعت انضابطت
عهي مقَاس اإلتجاي نمادة انتربَت انموسَقَت
مجموعت انبحث

حجم
انعَىت

انمتوسظ
انحسابٌ

االوحراف
انمعَارً

انمجموعت انضابطت

33

31.57

2.763

انمجموعت
انتجرٍبَت

33

31.87

2.748

قَمت ث

3.392

درجاث
انحرٍت ن1-

59

مستوً
انذالنت

غَر دال
إحصائَا

شكم (ٍ )4وضح فرق بَه انقَاس انقبهي نهمجموعت انضابطت وانتجرٍبَت نمقَاس اإلتجاي وحو انمادة
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ج-المستكم االقتصادم كاالجتماعي لمتالميذ :كلصعكبة ضبط ىذا المتغير فقد تـ اختيار
مجمكعتي البحث مف مدارس محافظة قنا الحككمية مما يساعد عمي تقميؿ أم فركؽ بينيـ.

- 0متغريات مزتبطُ بالعمل التذزييب وإدزاْ التذزبُ وتتمجل يف:
أ-القائـ بعممية التدريس :حيث قامت الباحثة بتطبيؽ التجربة عمي مجمكعتي البحث كذلؾ
لعدة أسباب مف أىميا الرغبة في تسجيؿ المالحظات التي تظير أثناء التطبيؽ ،إىماؿ
بعض المعمميف لمتعميمات التي يزكدكف بيا عند تكميفيـ بالتدريس في تجربة ما لعدـ
كجكد الدافع ك إلتزاميـ بكاجباتيـ المدرسية مف شرح كأنشطة كحصص إحتياطى ،الى
جانب تعكدىـ عمي طريقة محددة أكسبيـ آلية العمؿ في التدريس.
ب -الفاقد التجريبي :تـ استبعاد التالميذ الذيف تغيبكا أثناء إجراء التجربة ،كالذيف تغيبكا أثناء
تطبيؽ أداتي البحث ،كبذلؾ أصبحت مجمكعتي البحث متكافئتيف تقريبان.
إعداد أدوات البحح:
لإلجابة عف أسئمة البحث الحالي كتحقيؽ فركضو كاف البد مف إعداد أدكات البحث كالتي
مرت بالخطكات التاليو:

أوال :إعداد اإلختبار التحصًلٌ املىسًقٌ:
تـ إعداد اإلختبار التحصيمي الخاص بالبحث الحالى كفقان لمخطكات التالية:

أ -اليدؼ مف االختبار :استخدامو كأداة مكضكعية لقياس مدل مػا تػـ التكصػؿ إليػة مجمكعػة
البحث لمقػرر التربيػة المكسػيقية المبنػى عمػى اسػتخداـ اسػتراتيجية الخػرائط الذىنيػة كذلػؾ
بالنسػػبة لمجمػػكعتيف التجريبيػػة كالضػػابطة .كمػػا اسػػتخداـ نتػػائج االختبػػار فػػي التحقػػؽ مػػف
تكافؤ مجمكعتي التجربة.
ب -نكع مفردات االختبار :تـ تحديػد نػكع مفػردات االختبػار كذلػؾ باسػتعراض بعػض االختبػارات
المختمفة التي أعدت في ىذا المجاؿ ،كقد تـ اختيار نمط االختيار مف المتعدد.
ج -تصػػحيح االختبػػار :شػػمؿ اإلختبػػار عمػػى( )56كتحسػػب لإلجابػػة الصػػحيحة درجػػة كاحػػدة،
كصفر لإلجابة الخاطئة فتككف الدرجة النيائية مف( )56درجة.
د -تحكػػيـ االختبػػار :تػػـ عػػرض االختبػػار عمػػى مجمكعػػة مػػف السػػادة الخب ػراء فػػى التخصػػص
ممحؽ( ،)1كقد طمب منيـ اإلدالء بآرائيـ باستخداـ استمارة تحكػيـ حػكؿ مالئمػة االختبػار مػف
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حيث:
 -مناسبة االختبار لمجمكعة البحث.

 كضكح كمناسبة تعميمات االختبار. -صحة كدقة المفردات مف الناحية المغكية.

 اقتراح ما يركنو مف تعديالت في بنكد االختبار اك بالنسبة لالختبار ككؿ.كتـ إجػراء التعػديالت الالزمػة فػي ضػكء ىػذه المالحظػات ،كمػا تمػت االسػتفادة فعػالن مػف آراء

السادة الخبراء كتعديالتيـ ،كأصبح االختبار جاىز لمتطبيؽ عمى مجكعة البحث.
يـ  -صدق االختبار:

 الصدؽ الظاىرم (صدؽ المحكمػيف) :كلتتأكػد مػف صػدؽ االختبػار ثػـ عرضػو عمػى مجمكعػةمػػف السػػادة الخب ػراء المتخصصػػيف فػػي المنػػاىج كالتربيػػة المكسػػيقية بيػػدؼ معرفػػة مػػا إذا كػػاف
االختبار يقيس فعالن ما كضػع لقياسػو ،كقػد قػاـ السػادة الخبػراء بفحػص االختبػار كابػداء بعػض
المالحظات التي أخذ بيا عند صياغتو في صكرتو النيائية.

ك -ثبات االختبار :يقصد بثبات االختبار ىك قدرتو عمى إعطاء نفس النتائج إذا ما تػـ تطبيقػو
مرة أخػرل عمػى نفػس األفػراد ،كيكجػد العديػد مػف األسػاليب لحسػاب ثبػات االختبػار لكػؿ أسػمكب
مميزاتػػػػو كعيكبػػػػو ،كقػػػػد تػػػػـ اسػػػػتخداـ طريقػػػػة تحديػػػػد التبػػػػايف باسػػػػتخداـ معادلػػػػة كيػػػػكدر –
ريتشاردسكف ،حيث بمغ معامؿ الثبات ر || 6.93
ثانًاً :إعداد مقًاض اإلدباَ حنى مادَ الرتبًُ املىسًقًُ:
)1تحديد اليدؼ مف المقياس :ييدؼ المقياس إلى التعرؼ عمى مدل اتجاه التالميذ نحك مادة
التربية المكسيقية كميميـ نحكىا مف خالؿ استخداـ استراتيجية الخرائط الذىنية.
)6مصادر إعداد المقياس:تـ إعداد مقياس اإلتجاه نحك مادة التربية المكسيقية بعد اإلطالع
عمى بعض البحكث كالدراسات السابقة كعمى العديد مف المقاييس الخاصة بتككيف اإلتجاه
لمكاد دراسية مختمفة كالتى اعتمد البحث الحالى عمييا فى إعداد المقياس الخاص بإتجاه
التالميذ نحك التربية المكسيقية مثؿ كالن مف:

أ-نضاؿ محمكد نصيرات ،أيمف تيسير حسيف(6615ـ)حيث حددت الدراسة اإلتجاىات عمى
النحك التالى (اإلتجاىات الفكرية -اإلتجاىات الثقافية -اإلتجاىات المينية) تجاه المكسيقي.
ب-محمد كاصؼ عبد(6618ـ)حيث حدد أبعاد مقياس اإلتجاىات نحك تعمـ المقامات
المكسيقية العربية الى(طبيعة المادة كخصائصيا -قيمة المادة كأىميتيا -اإلستمتاع بالمادة).
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 حسيف يعقكب يكسؼ النجاد(6619ـ)حيث اىتمت بفاعمية بعض مكسيقي المسمسالتالتميفزيكنية اليادفة لتنمية القيـ التربكية كبعض ميارات الذكاء العاطفى كاإلتجاه نحك المادة
حيث تـ تحديد فقرات المقياس نحك مادة التربية المكسيقية كمعممييا.
 حسيف محمكد حسيف ذياب(6619ـ) حيث اىتمت بإعداد برنامج تدريبي باستخداـاألنشطة المكسيقية فى تنمية ميارات التفكير اإلبداعى كاإلتجاه نحك مادة التربية المكسيقية
لتالميذ المرحمة اإلبتدائية بدكلة الككيت.
 )3تصحيح المقياس:جاءت فقرات المقياس فى صكرتة النيائية فى ثالث أبعاد يتضمف كؿ
بعد منيـ عمى( )9فقرات بمجمكع كمى( )67فقرة  ،كقد تـ استخدـ ميزاف التقدير الثالثى:
مكافػؽ كيقدر ليا()3درجات ،مكافػؽ إلى حد ما كيقدر ليا()6درجتاف ،غير مكافػؽ كيقدر
ليا()1درجة كاحدة.
ككانت الدرجة النيائية الكمية لمقياس اإلتجاه يساكل( ،)81كبيذا اصبح المقياس جاىز
عمى التطبيؽ.
 )4عرض المقياس عمى مجمكعة مف الخبراء المتخصصيف :لمتأ ّكد مف صدؽ المقياس تـ

األكلية عمى مجمكعة مف السادة الخبراء المختصيف
عرضو بعد إعداده فى صكرتو
ّ
ممحؽ() 1كجاءت أىـ مالحظات السادة الخبراء كالتالى :اختصار بعض الفقرات ،إعادة
الصياغة لبعض الفقرات ،إضافة بعض الفقرات.

 )5التجربة االستطالعية لممقياس:بعد إجراء التعديالت عمى المقياس بناءان عمى آراء الخبراء
المختصيف تـ إجراء التجربة االستطالعية لممقياس كذلؾ بيدؼ حساب صدؽ كثبات
المقياس ككاف عمى النحك التالى:
أ) صدؽ المقياس :حيث يكضح مدل اإلرتباط بيف المجمكع الكمى لممقياس كالفقرات ،حيث إذا
جاءت اإلرتباطات عالية فيذا يؤكد كيثبت صدؽ المقياس ،كتـ حساب صدؽ المقياس
عمى النحك التالى:
 صدؽ اإلتساؽ الداخمى لمفقرة  :كقد تـ استخراج صدؽ الفقرة مف خالؿ تطبيؽ المقياسعمى عينة إستطالعية  ،كتـ حساب معامالت اإلرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات المقياس كبيف
الدرجة الكمية لو  ،كجاء مستكل الداللو داؿ *عند  ، 6.65داؿ **عند  6.61كما ىك
مكضح بجدكؿ (.)3
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جذول ()3
معامم إرتباط انفقرة بانذرجت انكهَت نكم بعذ مه أبعاد مقَاس اإلتجاي وحو انمادة
معهم انتربَت انموسَقَت
انفقرة
1
2
3
4
5
6
7
8
9

اإلرتباط
** 3.562
**3.587
**3.663
**3.733
**3.661
**3.584
*0.546
**3.673
**0.606

مادة انتربَت انموسَقَت
انفقرة
1
2
3
4
5
6
7
8
9

اإلرتباط
*3.513
*3.531
**3.685
*3.533
**3.663
**3.653
**3.618
*3.561
* 3.563

دور انتربَت انموسَقَت في
انمجتمع
اإلرتباط
انفقرة
*3.541
1
*3.538
2
**0.621
3
*3.533
4
*3.521
5
**3.643
6
**3.624
7
**3.731
8
*3.544
9

عالقة كؿ بعد مف أبعاد المقياس بالدرجة الكمية لو :حيث تـ حساب كؿ بعد مف أبعادالمقياس الخاص باإلتجاه نحك التربية المكسيقية بالدرجة الكمية لممقياس مف خالؿ حساب
معامالت اإلرتباطات(بيرسكف ) كما ىى مكضحة بجدكؿ (:)4
جذول ()4
معامالث اإلرتباط (بَرسون) بَه انمجموع انكهي واألبعاد انفرعَت نمقَاس اإلتجاي وحومادة انتربَت
انموسَقَت
مقَاس اإلتجاي وحو مادة انتربَت
انموسَقَت
معهم انتربَت انموسَقَت
مادة انتربَت انموسَقَت
انتربَت انموسَقَت ودورٌا في انمجتمع

معامم ارتباط بَرسون

مستوى انذالنً

انقرار

**3.917
**3.846
**3.851

3.333
3.333
3.333

3.31
3.31
3.31

ب)ثبات المقياس :بعد تطبيؽ مقياس اإلتجاه نحك مادة التربية المكسيقية عمى العينة
اإلستطالعية كبحساب معامؿ الثبات بطريقة التجزئة النصفية كذلؾ باستخداـ معامؿ" أفا
لكركنباخ " ككانت النتيجة تساكل( ،) 6.86حيث تشير ىذه النتائج إالى أف معامؿ الثبات
مناسب ألغراض البحث.
كمما سبؽ أصبج المقياس( اإلتجاه نحك مادة التربية المكسيقية ) فى صكرتة النيائية
كجاى ازن لمتطبيؽ كما ىك مكضح فى ممحؽ(.)3
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خامشاً :بهاْ الربنامر وفقاً إلستخدام اسرتاتًذًُ اخلزآط الذيهًُ لتدريص الرتبًُ املىسًقًُ
لتهمًُ التحصًل واإلدباَ حنى املادَ لدّ تالمًذ املزحلُ اإلعداديُ:
بعد االنتياء مف تحديد الجزء النظرم الخاص بالبحث ،كتحديد الجزء الخاص
بالتحصيؿ المكسيقي ك كاإلتجاة نحك المادة

كمف خال ؿ اإلطالع عمى بعض الد ارسات

كالبحكث السابقة التي اىتمت باستخداـ استراتيجية الخرائط الذىنية في التعميـ مثؿ دراسة كالن

مف :كدراسة ) ، Karlsen, S. (2012كدراسة Tanaka, S., &amp; Kirino, E.
) (2016دراسة جاكميف ميشيؿ (6616ـ)  ،دراسة شيماء عبد العاؿ محمد(6618ـ) ،الى
جانب اإلطالع عمى األدبيات المكسيقية التى تناكلت المفاىيـ كالمعمكمات النظريات المكسيقية
مثؿ كالن مف( :خيرم ابراىيـ الممط6666،ـ)( .سعاد عمى حسنيف1991 ،ـ) (،أماؿ حسيف
خميؿ6617 ،ـ) ،كفي ضكء ما سبؽ تـ بناء كتصميـ البرنامج الخاص بالبحث الحالي كفقان

لمخطكات اآلتية:

 )1ذبديد األسص العامُ للربنامر:

استند البرنامج الحالي عمى مجمكعة مف األسس التالية:

أ-استراتيجية الخرائط الذىنية ،ككيفية استخداميا في تنمية التحصيؿ المكسيقي كاإلتجاة
نحك المادة.
ب-ربط الخبرات السابقة لمتالميذ بالخبرات الحالية المراد تنميتيا لدييـ  ،كتشجيعيـ عمى أداء
المياـ التعميمية ك تنمية اإلتجاة نحك مادة التربية المكسيقية بدرجة عالية مف الكفاءة.
ج-مراعاة مبدأ االستمرارية عند تنظيـ محتكل البرنامج ،بحيث يتـ تقديـ الخبرات التعميمية
بصكرة تدريجية تيسر مف فيـ المحتكل كتجنب تكرار المعمكمات كتداخميا.
د-مراعاة تقديـ التغذية الراجعة بصفة مستمرة كمما تطمب ذلؾ ،لمساعدة التالميذ عمى تنمية
كتحسيف التحصيؿ المكسيقي كاإلتجاة نحك المادة.

)0ذبديد أيداف الربنامر:
أ -تحديد األىداؼ العامة السمككية لمدركس حيث تـ صياغتيا فى أربعة أىداؼ عامو ىـ:
 التعرؼ عمى العالمات اإليقاعية كسكتاتيا – .التعرؼ عمى أسماء الخطكط كالمسافات. -التعرؼ عمى تككيف التمريف المحنى.

 -التعرؼ عمى تككيف التمريف اإليقاعى.

ب -تـ صياغة األىداؼ اإلجرائية كفقان لألىداؼ السمككية السابقة ،حيث أكد المتخصصكف
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في مجاؿ تصميـ التدريس عمى أىمية أف تصاغ عبارات األىداؼ اإلجرائية صياغة سمككية
بمعنى أف تتضمف سمككان يمكف مالحظتو كمف ثـ قياسو ،بحيث يعبر ىذا السمكؾ عف ناتج
تعممي  Learning Outcomeقابؿ لممالحظة يتكقع حدكثو في سمكؾ الطالب أك

الدارسيف ،كبذلؾ يككف اليدؼ السمككي(اإلجرائي)ىدؼ تدريسي تمت صياغتو بمغو السمكؾ
الممكف مالحظتو كيتكقع تحقيقو في نياية فتره دراسية معينة(حسف زيتكف1999 ،ـ،
.)189

)3ذبديد حمتىّ الربنامر :
اُعتمد في إعداد كبناء محتكل البرنامج عمى منيج التربية المكسيقية لمصؼ الثانى مف

المرحمة اإلعدادية كالخريطة اإلرشادية لتكزيع المنيج عمى شيكر السنة الدراسية ،كىـ شير
أكتكبر كنكفمبر لمعاـ الدراسي 6619ـ6666/ـ.

)4تصمًم الربنامر:
أ -إعداد الخرائط الذىنية الالزمة لتدريس مادة التربية المكسيقية ،كتـ إعادة صياغة كتنظيـ
محتكل المادة كفقان إلستراتيجية الخرائط الذىنية ،بحيث يتـ عرضيا بالنظامية كالترابط
كالشمكؿ كالتكامؿ المناسب لمخرائط الذىنية.

ب-إعداد األنشطة التعميمية كأكراؽ العمؿ الالزمة لتدريس دركس التربية المكسيقية ،حيث تـ
إعداد()14كرقة كتـ تقسيميما نكعيف ،الكرقة األكلى يطمب مف التمميذ تأمؿ الخريطة
الذىنية المخصصة لمحصة بيدؼ اإلجابة عف األسئمة المتضمنة فى كرقة العمؿ ،بينما
تطمب الكرقة الثانية منو اإلستعانو بالخريطة الذىنية المقدمة لكؿ درس فى رسـ خريطة
ذىنية جديدة خاصة بو عف أحد األفكار الرئيسة المتضمنة فى مكضكع الحصة.
ج-الدركس المعدة لتدريس التربية المكسيقية بإستخداـ الخرائط الذىنية لتنمية التحصيؿ
المكسيقي كاإلتجاه نحك المادة.

)6عزض الربنامر علِ اخلرباْ املتخصصني:
تـ عرض البرنامج عمى مجمكعة مف الخبراء المتخصصيف ممحؽ( )1كذلؾ إلبداء الرأم
حكؿ:
أ -مدل ارتباط األىداؼ السمككية العامة باألىداؼ اإلجرائية.
ب -مدل مالئمة محتكل البرنامج ،كأنشطتو لتحقيؽ األىداؼ المكضكعة لو.
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ج-مدل مال ئمة الخرائط الذىنية المعدة لمحتكل البرنامج.
كقد كجد اتفاؽ إلى حد كبير بيف آراء السادة الخبراء كالبرنامج المعد باستخداـ
استراتيجية الخرائط الذىنية فى تدريس التربية المكسيقية لتنمية التحصيؿ كاإلتجاة نحك المادة
لدل تالميذ المرحمة اإلعدادية ،كبذلؾ أصبح البرنامج المعد في صكرتو النيائية صالحان

لالستخداـ.

)7التذزبُ االستطالعًُ للربنامر:
طبؽ بعض دركس البرنامج عمى مجمكعة عشكائية مف تالميذ الصؼ الثانى
حيث ّ
لممرحمة اإلعدادية بمدرسة الحديثة اإلعدادية بنيف كذلؾ بيدؼ:
أ -التعرؼ عمى سيكلة كصعكبة محتكل البرنامج.
ب -التعرؼ عمى المشكالت التى يمكف أف تظير أثناء تطبيؽ البرنامج.
ج-التعرؼ عمى االستفسارات التى قد يسأؿ عنيا التالميذ.
د-التعرؼ عمى مالئمة الطرؽ كالكسائؿ كاألنشطة التعميمية المستخدمة في البرنامج .
كقد أسفرت التجربة اإلستطالعيو عمى تكضيح بعض األجزاء النظرية مف مقرر مادة
التربية المكسيقية التى تـ دراستيا سابقان فى(الصؼ األكؿ مف المرحمة اإلعدادية).
)8الصىرَ الهًآًُ للربنامر :بعد إجراء التجربة اإلستطالعيو لمبرنامج ،كاجراء التعديالت كفقان

آلراء الخبراء ،أصبح البرنامج صالحان لالستخداـ ككما ىك مكضح في ممحؽ(.)4

سادساً:نتآر البحح وتفشرييا:
لإلجابة عف أسئمة البحث كالتحقؽ مف فركضة تـ التالي:
 -1لإلجابة عف السؤاؿ األكؿ الخاص بالبحث الحالي كالذم ينص عمي " :كيؼ يمكف بناء
برنامج قائـ عمى الخرائط الذىنية فى تدريس التربية المكسيقية لتنمية التحصيؿ لدل
تالميذ المرحمة اإلعدادية؟ كتمت اإلجابة عف ىذا السؤاؿ مف خالؿ إعداد الجزء التجريبي
إلستخداـ استراتيجية الخرائط الذىنية (الدركس) كما ىك مكضح فى الممحؽ(.)4
-6لإلجابة عف السؤاؿ الثاني الخاص بالبحث الحالي كالذم ينص عمي " :ما أثر استخداـ
الخرائط الذىنية فى تدريس التربية المكسيقية لتنمية التحصيؿ لدل تالميذ المرحمة
اإلعدادية؟ حيث تـ استخداـ البرنامج اإلحصائي الػػػػػ( )SPSSكما مكضح في الجداكؿ
( )6( ،)5التالية:
- 688 -

أثر استخدام الخرائط الذهنية فى تدريس التربية الموسيقية .........................................................
جذول ()5
ٍبَه دالنت انفروق بَه انمتوسطاث انحسابَت فٌ انقَاس اانبعذى نهمجموعت انتجرٍبَت وانمجموعت
انضابطت عهي اإلختبار انتحصَهٌ نمادة انتربَت انموسَقَت
مجموعت
انبحث

حجم
انعَىت

انمتوسظ
انحسابٌ

االوحراف
انمعَارً

انمجموعت
انضابطت

33

16.27

2.766

33

41.47

5.158

انمجموعت
انتجرٍبَت

قَمت ث

درجاث
انحرٍت ن1-

23.584

59

مستوً
انذالنت

دال احصائَا

شكم (ٍ )5وضح انفرق بَه انقَاس اانبعذى نهمجموعت انضابطت وانتجرٍبَت نإلختبار انتحصَهي
انموسَقٌ

مف خالؿ الجدكؿ السابؽ يتضح كجكد فركؽ دالة إحصائيان بيف متكسطات درجات

المجمكعتيف التجريبية كالضابطة فى القياس البعدل لإلختبار التحصيمي المكسيقي ،حيث بمغ
المتكسط الحسابي لممجمكعة الضابط ( ،)16.27كبإنحراؼ معيارل ( ،)6.766كالمتكسط
الحسابى لممجمكعة التجريبية ( ،)41.47كبإنحراؼ معيارل ( ،)5.158أل أف ىناؾ فرؽ
ظاىرل فى المتكسط الحسابي بيف المجمكعتيف بمغ مقدراة ( .)65.6
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مما يدؿ ىذا عمى أف الخرائط الذىنية لعبت دك ارن كبي ارن فى رفع مستكل الفيـ لدل

مجمكعة البحث التجريبية ،كما أف التعمـ مف خالؿ الخرائط الذىنية قد أسيـ فى زيادة قدرة
تال ميذ المجمكعة التجريبية عمى معرفة كاستدعاء ما تـ تعممو فى المحتكل الدراسى لمادة
التربية المكسيقية مف حقائؽ كمفاىيـ كنظريات بالمقارنة مع تالميذ المجمكعة الضابطة،
حيث تتفؽ ىذه النتائج مع بعض الدراسات السابقة التى تكصمت الى فاعمية الخرائط الذىنية
فى تحصيؿ المكاد الدراسية المختمفة مثؿ دراسة حنيف سمير حكرانى(6611ـ) ،كدراسة
حسيف عبد الباسط(6613ـ) ،كدراسة جاكميف ميشيؿ (6616ـ) ،كدراسة مناؿ حسيف عمى
سكارج (6619ـ).
كبذلؾ يككف قد تحقؽ الفرض األكؿ كالذم ينص عمى أف :تكجد فركؽ دالة إحصائيان

بيف متكسطي درجات تالميذ الصؼ الثانى مف المرحمة اإلعدادية لممجمكعتيف التجريبية
كالضابطة في القياس البعدم لإلختبار التحصيمى المكسيقي لصالح المجمكعة التجريبية.
كلمكشؼ عف داللو الفركؽ بيف متكسطي درجات المجكعة التجريبية في القياسيف البعدم
األ كؿ كالبعدل الثانى (التتبعي) لالختبار التحصيمي لمادة التربية المكسيقية ،ككاف اليدؼ مف
ىذه الخطكة التأكد مف بقاء تأثير التعمّـ المبني عمي استخداـ الخرائط الذىنية كلمتحقؽ مف

ذلؾ تـ إستخداـ اختبار " ت " "  " T testفي حالة المتكسطات المرتبطة كجاءت النتائج كما
ىي مكضحة بجدكؿ(.)6
جذول ()6
ٍبَه دالنت انفروق بَه انمتوسطاث انحسابَت فٌ انقَاسَه اانبعذى األول وانبعذى انثاوي (انتتبعي)
نهمجموعت انتجرٍبَت عهي اإلختبار انتحصَهٌ نمادة انتربَت انموسَقَت
انمجموعت

انقَاس

انتجرٍبَت

حجم انمتوسظ االوحراف
انعَىت انحسابٌ انمعَارً

انبعذى األول

33

41.47

5.158

انتتبعي

33

41.53

5.77

قَمت ث

3.325
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شكم (ٍ )6وضح انفرق بَه انقَاس اانبعذى األول انثاوي( انتتبعي) نهمجموعت انتجرٍبَت نإلختبار
انتحصَهي انموسَقٌ

مف خالؿ الجدكؿ السابؽ يتضح أنو ال تكجد فركؽ دالة إحصائيان بيف متكسطات

درجات االمجمكعة التجريبية فى القياس البعدل األكؿ كالثانى لإلختبار التحصيمي المكسيقي،
حيث بمغ المتكسط الحسابي فى القياس البعدل األكؿ ( ،)41.47كبإنحراؼ معيارل(،)5.158
كالمتكسط الحسابى لمقياس البعد الثانى( ،)41.56كبإنحراؼ معيارل ( ،)5.77بفارؽ مقداره
()6.65مما يدؿ عمى بقاء أثر البرنامج.
كبذلؾ يككف قد تحقؽ الفرض الثانى كالذم ينص عمى أف :ال تكجد فركؽ دالة إحصائيان

بيف متكسطي تالميذ الصؼ الثانى مف المرحمة اإلعدادية لممجمكعة التجريبية في القياسيف
البعدم االكؿ كالبعدل الثانى (التتبعي) لإلختبار التحصيمى المكسيقي .كمف تحقؽ الفرض
األكؿ كالثانى يككف بذلؾ تمت اإلجابة عف السؤاؿ الثانى مف البحث الحالى.
كمما سبؽ يمكف تفسير ىذه النتيجة في ضكء االعتبارات اآلتية:
الدكر اإليجابي لمتمميذ ،كتفاعمو مع الخػرائط الذىنيػة مػف خػالؿ األنشػطة التعميميػة المتنكعػةالتي تتضمنيا كيجب عمي المتعمـ القياـ بيػذه األنشػطة المتعمقػة بػالمحتكم التعميمػي كمناقشػو
المعمـ كباقى التالميذ ،أدم إلي إىتمػاـ المػتعمـ بالشػرح لفيػـ المعمكمػات كالنظريػات المكسػيقية
المقدمة حتى يتمكف مف رسـ الخرائط الذىنية بسيكلة كالذل بدكره يػنعكس عمػى اتجػاه التمميػذ
نحك المادة.
الرجعػػة الفكريػػة التػػي يحصػػؿ عمييػػا التمميػػذ بعػػد كػػؿ نشػػاط يقػػكـ بػػو بعػػد مناقشػػة
التغذيػػة االخ ػرائط الذىنيػػة لكػػؿ جػػزء مػػف المػػادة ،كبعػػد كػػؿ تقػػكيـ ذاتػػي لتعزيػػز االسػػتجابة الصػػحيحة،
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كتصحيح االستجابة الخطأ باإلضافة إلي تنكع مصادر التغذية الراجعة.
العمػػؿ الجمػػاعي بػػيف الطػػالب إلنجػػاز األنشػػطة التعميميػػة المطمكبػػة كتعػػاكنيـ المسػػتمر أثنػػاءرسـ الخرائط الذىنية.
التعمـ الذاتي الذم يكفرة المعمـ مف خػالؿ اسػتخداـ الخػرائط الذىنيػة ،فكػؿ تمميػذ يػتعمـ حسػبسرعتو الذاتيػو ،كيمكنػو دراسػة المحتػكم التعميمػي أكثػر مػف مػرة تمشػيان مػع قدراتػو كيصػبح

أكثر نشاطان ،كايجابية أثناء عممية التعمـ ألنو يراعي الفػركؽ الفرديػة بػيف المتعممػيف ،فكػؿ
فرد يختمؼ عف غيره في قدراتو كاستعداداتو كميكلو كاتجاىاتو.

تعرض التالميذ أثناء ممارساتيـ لمخرائط الذىنية لمعديد مف االختبػارات مثػؿ االختبػار القبمػي،كاختبػػارات التقػػكيـ الػػذاتي الخاصػػة بكػػؿ ميمػػة ،ككقػػكؼ التمميػػذ عمػػي مسػػتكاه ،مػػع إمكانيػػة
إعادة المحتكم لمتعرؼ عمي اإلجابة الصحيحة لألسئمة التي يعجز عف اإلجابة عمييػا ،ممػا
يؤدم إلي بقاء االستجابة الصحيحة ،كتجنب االستجابة الخطػأ ممػا يػؤدم إلػي زيػادة معػدؿ
التعمـ.
لإلجابػػة عػػف الس ػؤاؿ الثالػػث الخػػاص بالبحػػث الحػػالي كالػػذم يػػنص عمػػي " :مػػا أثػػر اسػػتخداـالخ ػرائط الذىنيػػة فػػى تػػدريس التربيػػة المكسػػيقية لتنميػػة اإلتجػػاه نحػػك المػػادة لػػدل تالميػػذ
المرحمة اإلعدادية؟ كما مكضح في الجداكؿ( )8( ،)7التالية:
جذول ()7
ٍبَه دالنت انفروق بَه انمتوسطاث انحسابَت فٌ انقَاس اانبعذى نهمجموعت انتجرٍبَت وانمجموعت
انضابطت عهي مقَاس اإلتجاي وحو مادة انتربَت انموسَقت
مجموعت
انبحث

حجم
انعَىت

انمتوسظ
انحسابٌ

االوحراف
انمعَارً

انمجموعت
انضابطت

33

32.73

3.137

33

71.43

5.029

انمجموعت
انتجرٍبَت

قَمت ث

35.863
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شكم (ٍ )7وضح انفرق بَه انقَاس اانبعذى نهمجموعت انضابطت وانتجرٍبَت نمقَاس اإلتجاي وحو
انتربَت انموسَقَت
جذول ()8
ٍبَه دالنت انفروق بَه انمتوسطاث انحسابَت فٌ انقَاس اانبعذى نهمجموعت انتجرٍبَت وانمجموعت
انضابطت عهي كم بعذ مه أبعاد مقَاس اإلتجاي وحو مادة انتربَت انموسَقت
أبعاد انمقَاس

معهم انتربَت انموسَقَت

مادة انتربَت انموسَقَت

دور انتربَت انموسَقَت في
انمجتمع

انمجموعت

مجموعت انبحث

انعذد

اإلوحراف
انمعَارى

انمتوسظ
انحسابٌ

انمجموعت
انضابطت

33

2.677

11.37

انمجموعت
انتجرٍبَت
انمجموعت
انضابطت
انمجموعت
انتجرٍبَت
انمجموعت
انضابطت
انمجموعت
انتجرٍبَت
انمجموعت
انضابطت
انمجموعت
انتجرٍبَت

33

2.783

22.67

33

2.735

12.33

33

2.534

25.37

33

2.593

13.97

33

2.171

23.67

33

3.137

32.73

33
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شكم (ٍ )8وضح انفرق بَه انقَاس اانبعذى نهمجموعت انضابطت وانتجرٍبَت نكم بعذ مه أبعاد
مقَاس اإلتجاي وحو انتربَت انموسَقَت

مف خالؿ الجدكليف السابقيف يتضح كجكد فركؽ دالة إحصائيان بيف متكسطات درجات

المجمكعتيف التجريبية كالضابطة فى القياس البعدل لكؿ بعد مف مقياس اإلتجاه نحك التربية
المكسيقية ،حيث بمغ المتكسط الحسابي لممجمكعة الضابط ( ،)36.73كبإنحراؼ معيارل
( ،)3.167كالمتكسط الحسابى لممجمكعة التجريبية ( ،)71.43كبإنحراؼ معيارل (،)5.029
أل أف ىناؾ فرؽ ظاىرل فى المتكسط الحسابي بيف المجمكعتيف بمغ مقدراة
(  ،)38.7إذا الفركؽ ليا داللة إحصائية لصالح المجمكعة التجريبية.
كما أف التعمـ مف خالؿ الخرائط الذىنية قد أسيـ فى زيادة قدرة تالميذ المجمكعة
التجريبية عمى معرفة كاست دعاء ما تـ تعممو فى المحتكل الدراسى لمادة التربية المكسيقية
مف حقائؽ كمفاىيـ كنظريات بالمقارنة مع تالميذ المجمكعة الضابطة ،حيث تتفؽ ىذه
النتائج مع بعض الدراسات السابقة التى تكصمت الى فاعمية الخرائط الذىنية فى تحصيؿ
المكاد الدراسية المختمفة مثؿ دراسة حنيف سمير حكرانى(6611ـ) ،كدراسة حسيف عبد
الباسط(6613ـ) ،كدراسة جاكميف ميشيؿ(6616ـ) ،كدراسة مناؿ حسيف عمى سكارج
(6619ـ).
كبذلؾ يككف قد تحقؽ الفرض الثالث كالذم ينص عمى أف :توجد فركؽ دالة إحصائيان

بيف متكسطي تالميذ الصؼ الثانى مف المرحمة اإلعدادية لممجمكعتيف التجريبية كالضابطة
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في القياس البعدم لمقياس اإلتجاه نحك المادة لصالح المجمكعة التجريبية.
كلمكشؼ عف داللو الفركؽ بيف متكسطي درجات المجكعة التجريبية في القياسيف البعدم
األ كؿ كالبعدل الثانى (التتبعي) لمقياس اإلتجاه نحك مادة التربية المكسيقية ،ككاف اليدؼ مف
ىذه الخطكة التأكد مف بقاء تأثير التعمّـ المبني عمي استخداـ الخرائط الذىنية كلمتحقؽ مف

ذلؾ تـ إستخداـ اختبار " ت " "  " T testفي حالة المتكسطات المرتبطة كجاءت النتائج كما
ىي مكضحة بجدكؿ(.)9
جذول ()9
ٍبَه دالنت انفروق بَه انمتوسطاث انحسابَت فٌ انقَاسَه اانبعذى األول وانبعذى انثاوي (انتتبعي)
نهمجموعت انتجرٍبَت عهي مقَاس اإلتجاي وحو مادة انتربَت انموسَقت
انمجموعت

انتجرٍبَت

انقَاس
انبعذى
األول
انبعذى
انثاوي
(انتتبعي)

حجم انمتوسظ االوحراف
انعَىت انحسابٌ انمعَارً
33

71.43

قَمت ث

5.329
3.438

33

72.33

درجاث
انحرٍت
ن 1-

مستوً
انذالنت

4.993

59

غَر دال
إحصائَا

شكم (ٍ )9وضح انفرق بَه نهقَاس اانبعذى األول وانثاوي نهمجموعت انتجرٍبَت نمقَاس اإلتجاي وحو
انتربَت انموسَقَت

مف خالؿ الجدكؿ السابؽ يتضح أنو ال تكجد فركؽ دالة إحصائيان بيف متكسطات

درجات االمجمكع ة التجريبية فى القياس البعدل األكؿ كالثانى لمقياس اإلتجاه نحك التربية
المكسيقية ،حيث بمغ المتكسط الحسابي فى القياس البعدل األكؿ ( ،)71.43كبإنحراؼ
معيارل( ،)5.669كالمتكسط الحسابى لمقياس البعد الثانى( ،)76.66كبإنحراؼ معيارل
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( ،)4.996بفارؽ مقداره ( )6.57مما يدؿ عمى بقاء أثر البرنامج.
كبذلؾ يككف قد تحقؽ الفرض الرابع كالذم ينص عمى أف :ال توجد فركؽ دالة إحصائيان

بيف متكسطي درجات تالميذ الصؼ الثانى مف المرحمة اإلعدادية لممجمكعة التجريبية في
القياسيف البعدم األكؿ كالقياس البعدم الثاني(التتبعي) لمقياس اإلتجاه نحك المادة .كمف
تحقؽ الفرض الثالث كالرابع يككف بذلؾ تمت اإلجابة عف السؤاؿ الثالث مف لمبحث الحالى.

تىصًات البحح:
في ضكء ما تكصؿ إليو البحث الحالى مف نتائج يمكف تقديـ التكصيات التالية:
 )1ضركرة تزكيد القائميف عمى العممية التعميمية مف مكجييف كمعمميف بدليؿ إرشادل يكضح
ماىية برنامج الخرائط الذىنية ككيفية استخداميا فى التدريس.
 )6التخمص مف األسمكب التقميدل المتبع فى تدريس التربية المكسيقية كالتركيز عمى
استراتيجيات التعميـ التى تعتمد عمى المشاركة الفاعمة كاإليجابية لممتعمـ بدالن مف أف
يككف متمقى لممعرفة فقط.

 )3إعداد برامج تدريبة لمعممى التربية المكسيقية عف كيفية استخداـ استراتيجية الخرائط
الذىنية فى العممية التعميمية  ،ككيفية تضميف فنيات إنتاج كرسـ الخرائط الذىنية فى
التدريس.
 ) 4الممارسة الدائمة كالمستمرة إلستخداـ الخرائط الذىنية فى تدريس التربية المكسيقية تنمى
الخياؿ كاعماؿ العقؿ لدل تالميذ المرحمة اإلعدادية.
 )5إضافة الخرائط الذىنية لمحتكل مقرر التربية المكسيقية بالمراحؿ الدراسية المختمفة.

حبىخ مقرتحُ:
في ضكء ما تكصؿ إليو البحث الحالي مف نتائج كتكصيات ،يقترح البحث دراسات
حكؿ المكضكعات التالية:
 )1إجراء بعض الدراسات التي تتخذ مف استخداـ استراتيجية الخرائط الذىنية مدخالن لتنمية
التحصيؿ كاإلبداع المكسيقي لمراحؿ تعميمية مختمفة.

 )6فاعمية استخداـ استراتيجية الخرائط الذىنية فى تدريس التربية المكسيقية عمى تنمية
أنماط التعمـ كالتفكير لدل طالب المرحمة الثانكية بمحافظة قنا.
 )3أثر استخداـ استراتيجية الخرائط الذىنية فى تدريس التأليؼ كالنظريات المكسيقية لتنمية
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تحصيؿ المفاىيـ كتنمية التفكير لدل طالب الفرقة الثالثة بكمية التربية النكعية جامعة
جنكب الكادل.
 )4دكر استراتيجية الخرائط الذىنية فى تدريس التربية المكسيقية عمى تحصيؿ المفاىيـ
العممية كتنمية اإلبداع لدل طالب المرحمة الثانكية.
 )5أثر استخداـ استراتيجية الخرائط الذىنية فى تدريس مادة الصكلفيج الغربى لتنمية التفكير
اإلبداع كاعماؿ العقؿ لدل طالب الفرقة األكلى بكمية التربية النكعية جامعة جنكب
الكادل.
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