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مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية
فاعمية إستخدام إستراتيجية التعمم لإلتقان في تنمية أداء اإليقاع الحركي واإلتجاه
نحو المادة لمطالب المتعثرين في الفرقة األولى بكمية التربية النوعية
The effectiveness of using a learning strategy for mastery in
developing the motor rhythm and orientation towards the
material for the stumbling students in the first year of the
Faculty of Specific Education
د /والء يسري الطاهر

*

مقدمة البحثResearch Introduction:
تشيد األيام األخيرة

اتساعا في الفجوة بين احتياجات الطبلب التعميمية

التربوية وبين قدرات المعممين المينية عمى مواكبة التغييرات الحضارية السريعة .حيث
تزداد الحاجو الى توظيف العديد من الوسائل واألساليب الحديثة ومن أجل الوصول الى

المرحمة المطموبة ،لذا يجب عمى المعمم تطوير مياراتو في كافو المجاالت التربوية
واالتجاىات المتعمقة بالدخول الى أعماق الطبلب ومعرفة أرقى السبل لموصول الى

عقوليم وقموبيم  ،ولقد أصبحت المسيرة التعميمية في العصر الحديث مشروعاً انسانياً

طويل األمد يحتاج الى تحريك طاقات العمم والبحث واإلبداعات الداخمية لمطالب من
مده بالدافعية والرغبة لتحقيق ذاتو .
أجل ٌ

ونظ ار الن عممية التعمم من العمميات المعقدة التي تتطمب إدراك المتعمم

لمميارات البلزمة لتحقيق النجاح فييا  ،لذا تزايد االىتمام بالميارات الدراسية  ،وعادات
االستذكار واستراتيجيات التعمم وذلك في ضوء تفعيل دور المتعمم في عممية التعمم من

جية وازدياد تعقيد الميمات التعميمية مع تقدم المراحل الدراسية من جية أخري .

()1

وتستخدم استراتيجيات التعمم لتحسين التعمم وبالفعل يستخدم المتعممون كثير

من استراتيجيات التعمم خبلل تعمميم لمختمف المواد وأحياناً المتعمم ال يكون واعيا بما
*

مدرس الصولفيج واإليقاع الحركي واإلرتجال بقسم التربية الموسيقية بكمية التربية النوعية بجامعة جنوب الوادي بقنا.

()1

محمد المصري  :العبلقة بين إستراتيجيات التعمم والتحصيل األكاديمي لدى طبلب وطالبات كمية العموم التربوية
بجامعة ٍاإلسراء الخاصة  ،مجمة دمش – المجمد  ٥٢العدد (  ،2009 ،)4+٣ص .242
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يفعمو  ،بمعنى آخر قد ال يكون عمى عمم بان ما يستخدمو فعبل لتحسين تعممو أو تذكره
ىو إستراتيجية تعمم ولذلك فيو غير قادر عمى تنمية ىذه االستراتيجيات أو استخدام

األكثر مناسبة منيا  .وىنا يظير دور المعمم في كيفية تنمية استراتيجيات تعمم طبلبو ،
وجعميم عمى دراية بما يفعمون وجعميم يستخدمون استراتيجيات التعمم األكثر مناسبة

لميمة التعمم التي ىم بصددىا .وىذا البحث يمقي الضوء عمى إحدى الميارات اليامة
جدا في مينة التعميم .

()2

وتعرف استراتيجية التعمم :) learning strategies(:بأنيا :مجموعة من
السياسات والخطط والمناىج المتبعة من أجل تحقيق األىداف في أقل وقت ممكن

وبأقل جيد مبذول.

()3

و"ىي طريقة التعميم والتعمم المخطط أن يتبعيا المعمم داخل الصف الدراسي أو خارجو،

لتدريس محتوى موضوع دراسي معين ،بغية تحقيق أىداف محددة سمفاً ،ويحتوي ىذا
األسموب عمى مجموعة من الخطوات أو اإلجراءات المتتابعة والمتناسقة فيما بينيا،

المنوط لممعمم والطبلب القيام بيا في أثناء السير في تدريس ذلك المحتوى"
 -1العصف الذىني.
 -3البحث واالكتشاف.
 -5التعميم التعاوني.
 -7االنماط.

 -2التواصل المغوي.
 -4التفكير االبداعي
 -6المفاىيم.
 -8التقويم البنائي.

 -9التدريس لئلتقان.

()2

()4

 -10تدريس األقران

عبد الحميد حسن :إستراتيجيات التدريس المتقدمة واستراتيجيات التعمم وأنماط التعمم" ،مناىج وطرق تدريس" ،كمية

التربية بدمنيور ،جامعة اإلسكندرية ،2010 ،ص .79

()3

جمال سبلمة :تحميل العبلقات الدولية  ،دار النيضة العربية ،القاىرة.2012 ،

( )4حسن حسين زيتون :إستراتيجيات التدريس :رؤية معاصرة لطرق التعميم والتعمم ،القاىرة ،ط :عالم الكتب،2003،ص.
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ومن أىم ىذه االستراتيجيات استراتيجية التعمم لئلتقان ويعني بيا الوصول
بالمجموعة المتعممة إلى درجة اإلتقان في التعمم واألداء قبل اإلنتقال إلى تعمم ميارات
()1

أخرى أكثر تعقيداً وصعوبة.

ويرجع مفيوم إتقان التعمم إلى كارول( )Carroll,1963والمسمى باسم (نموذج

التعمم المدرسي) ( )Model of School Learningوبالرغم من أنو نموذجاً قديماً إال

أنو يعتبر نموذجاً مرجعياً إلصحاب اإلتجاه التربوي الحديث لما فيو من مزايا لتطوير

طبلبنا.

()2

وقد شكل نموذج كارول(  )John Carollلمتعمم العناصر األولية إلستراتيجية

بموم(  ) Bloomإلتقان التعمم ويرى كارول أن االختبلفات بين الطمبة في التعمم ما ىي
إال اختبلف في كمية الوقت المستغرق لمتعمم وقد قام بموم بتحويل نموذج (كارول)

المفاىيمي إلى إستراتيجية إتقان التعمم ،فأوضح أنو إذا أعطى الطالب فرصتو كاممة من

التعمم ،وذلك بجعل نوعية التعمم والزمن المسموح بو الستكمال التعمم مناسبا لخصائص

الطمبة وحاجاتيم فإنو من المتوقع أن يصل معظم الطمبة وربما حوالي ( )%95منيم
إلى مستوى ٍ
عال من التحصيل.

ويقصد باستراتيجية التعمم لإلتقان :ىو تزويد المتعممين بوحدات تعميمية ذات
تنظيم جيد وليا أىداف محددة مسبقاً وال يسمح لممتعمم االنتقال من وحدة تعميمية إلى
أخرى إال بعد أن يصل إلى مستوى التمكن المطموب.

)(1

ويعد اإليقاع جزء اً ميماً في تعميم الميارات الحركية ،ذلك ألن اإليقاع "ىو

عممية التوازن بين الشد واالرتخاء بما يتناسب مع الواجب الحركي ،حيث يظير اإليقاع

الحركي عندما يعمل كل من الجياز العصبي والعضمي بطريقة اقتصادية ،كما تعد

( )1حغاو يحًذ انًاصٌ :ئذعاْاخ حذٚصح ف ٙذؼهٛى ٔذؼهى انؼهٕو ،كهٛح انرشتٛح ،ظايؼح عْٕاض ،داس انفعش نهُشش ٔانرٕصٚغ،.
،2007
ص .218
( ) )2ػثذ هللا ،ػثذ انشحٛى طانح :ئذعاِ ذشتٕ٘ حذٚس ،ئذماٌ انرؼهٛى ،انحهمح األٔنٗ :يفٕٓو ئذماٌ انرؼهىٔ ،ئعرشاذٛعٛاخ
ذحمٛمّ ،يعهح انرشتٛح ،لطش ،2004 ،ص .165
) (1ػه ٙػثذ انغًٛغٔ ،ظ ّٛانًشعٗ :االعرشاذٛعٛاخ انحذٚصح ف ٙذؼهٛى ٔذؼهى انهغح ، ،انفظم انغاتغ ػشش ،يطثؼح انشًٛاء،.
 ،2018ص.338
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الموسيقى عامبل ميما وأساسيا لتسييل فيم وشرح الحركة ألنيا مرتبطة باإلحساس ،ذلك
ألنو يؤثر في الوزن الحركي (اإليقاع الحركي) باعتباره من الطرق المحفزة لمتعمم

الحركي إضافة إلى تنمية القدرة عمى التعبير الحركي وتطوير التربية الجمالية لمحركة،
واالرتقاء بحاسة السمع موسيقياً ،وتسييل الواجب الحركي المطموب واالرتقاء بمستوى

األداء الحركي ويمثل االيقاع إحدى الوسائل الفعالة المساعدة في عممية التعميم ألنو

مرتبط باإلحساس الحركي ووسيمة مساعدة عمى توضيح الحركة وتسييل شرحيا.

)(2

وااليقاع :ىو العنصر اليام والرئيسي لممؤلف والمربي السويسري اميل جاك دالكروز
"  " E.J.Dalcrozeوالذي أستطاع بطريقتو المبتكرة الوصول إلي أعمى درجات الكمال
بإدماج الذىن والسمع وأعضاء الجسم في التمرينات التي تقدم لمطالب لكي يستثير

عنده الذكاء والقدره عمى التركيز ويتطمب ألداء اإليقاع الحركي االستجابة السريعة بين

أعضاء الجسم واألوامر الصادرة إلييا من المراكز الحسيو في المخ .

)(3

ويري دالكروز أن وظيفة اإليقاع الحركي ىي الربط بين الموسيقي التي نسمعيا
والموسيقي التي في داخمنا فأجسامنا آالت تدعو إلي االعجاب وتنتظر الفرصة التي

يسمح ليا بالتعبير عن االنفعاالت التي تشعر بيا .

)(1

حيث ابتكر دالكروز تدريبات وأفعال حركيو متنوعة لجميع أجزاء الجسم فيي

األساس الذي بني عميو طريقتو بيدف اإلحساس باإليقاعات المختمفة  ،كما اىتم

بالتعبير الحركي عمي كل أنواع الموسيقي حيث يظير تناسق الحركة الجسمية مع

اإليقاع الموسيقي والتحكم في حركو الجسم أثناء أداء اإليقاع الموسيقي .

)(2

) (2ئششاق ظاْش ،تشكاخ انًطاسَحٔ ،نٛذ أحًذ انشحاحهح :ذأشٛش ذؼهى اإلٚماع انحشك ٙػهٗ ػثؾ انخطٕاخ انثُٛٛح ٔذؼهى
يٓاسج اظرٛاص انحاظض نذٖ ؽانثاخ كهٛح انرشتٛح انشٚاػٛح تانعايؼح األسدَٛح ،دساعاخ ،انؼهٕو انرشتٕٚح ،انًعهدذ  ، 42انؼذد
 ،3اٜسدٌ،2015،.
)َ (3ثٛهّ يٛخائٛم  :ئيٛم ظان دانكشٔص ٔاإلٚماع انحشك ٙنخذيح انُٕاح ٙانظحٛح ٔانفُٛح نطهثح انفشلح اإلػذادٚح تكهٛح
انرشتٛح انًٕعٛمٛح تانماْشج ،يعم ػهٕو ٔفٌُٕ – دساعاخ ٔتحٕز -يط 6ع  ،4،1994ص  ،ص.314 ٔ313
) (1خٛش٘ ئتشاْٛى انًهؾ  :انرشتٛح انًٕعٛمٛح انشايهح ت ٍٛسٚاع األؽفال ٔانرؼهٛى اإلترذائ ،ٙيإعغح حٕسط انذٔنٛح نهُشش
ٔانرٕصٚغ ،2006 ،.ص.77
) (2عؼاد ػثذ انؼضٚض ئتشاْٛى  :انًٓاساخ األعاعٛح ف ٙانرشتٛح انًٕعٛمٛح نًهًح ٔؽفم انشٔػح ،داس انؼانى انؼشت،2013،ٙ
ص .50
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وتعد اإلتجاىات من اىم الموضوعات بحثاً في عمم النفس اإلجتماعي وأكثرىا

أىمية  ،وتشير اإلتجاىات إلى بعض النواحي المعرفية واالنفعالية حيث تعتبر محركاً

لسموك الفرد وتشير الدراسات إلى أن الفرد عادةً ما يتبنى اتجاىات الجماعة التي ينتمي
إلييا حيث يكتسب إتجاىاتو في بداية حياتو بالتعمم من خبلل التنشئة اإلجتماعية  ،وقد
يتم تعمم بعض ىذه اإلتجاىات عمى نحو ال شعوري حيث أن شعور الفرد بالميل إلى

بعض األفراد أو الجماعات الذين يشتركون معو في البيئة أو الثقافة أو الدين يتكون في
كثير من األحيان دون معرفة كبيرة باألسس التي أدت لمثل ىذا الشعور  .واإلتجاه قد

يكون إيجابي ( إقبال الفرد نحو شيء معين) كإتجاه الطفل نحو أمو أو قد يكون سمبي
(رفض الطفل لشيء معين) كإتجاه الطفل من الحيوانات التي يخافيا.

)(3

وتكوين االتجاىات العممية وتنميتيا لدى الطمبة ىو من األىداف الرئيسية
لمتدريس نظ اًر إلى دور االتجاىات العممية كموجيات لمسموك يمكن االعتماد عمييا في

التنبؤ بنوع السموك العممي الذي يقوم بو الطالب  ،وكذلك اعتبارىا دوافع توجو الطالب

المتعمم الستخدام طرق حديثة.

)(4

 ،ويعرف االتجاه العممي بأنو " نزعة ذات صبغة

عقمية وانفعالية ثابتة إلى حد ما  ،تتضح عند مواجية الفرد لمواقف الحياة المختمفة ،

وتجعمو يسمك سموكاً يتسم باألمانة والموضوعية والتحرر من الخرافات والمعتقدات

البالية  ،ويقُيم أحكامو عمى المبلحظة الدقيقة والتجريب.

)(1

االحساس بالمشكمو Feeling the problem :
من خبلل خبرة الباحثة وقياميا بتدريس مقرر اإليقاع الحركي لمفرقة األولى

بكمية التربية النوعية قسم التربية الموسيقية جامعة جنوب الوادي والدراسة االستطبلعية

التي قامت الباحثة بإجرائيا وجدت بعض القصور في مستوى أداء الطبلب في اإليقاع

الحركي وبالتالي يتًكون لدييم اتجاىات سالبة نحو مادة اإليقاع الحركي وبمحاولة
الباحثة لدراسة األسباب المؤدية ليذا القصور تبين أن ضعف المستوى الميارى

) (3أيم انثكش٘ َ،ادٚا تُ ٙيظطفٗ  :ػهى انُفظ انًذسع ،ٙداس انًؼرض نهُشش ٔانرٕصٚغ ،ػًاٌ ،األسدٌ ،2011 ،.ص
.112
) (4صٚرٌٕ ٔػاٚش يحًٕد :أعانٛة ذذسٚظ انؼهٕو  ،ػًاٌ  ،داس انششٔق ،2005 ،ص .109
) (1انغؼذَ ، ٙيحًذ أي ٍٛػثذ انشحًٍ  :ؽشق ذذسٚظ انؼهٕو .انعضء األٔل ،انشٚاع  ،يكرثح انششذ  ،٥٠٠٢ . ،ص .175
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والتحصيمي لدى الطبلب يرجع الى تطبيق إستراتيجية تدريس واحده عمى جميع
الطبلب األمر الذي يستدعي تجريب صيغ تدريسية بديمة تعمل عمى استثمار طاقاتيم ،
واستثارة انتباىيم وىذا ما أشارت إليو الدراسات والبحوث مثل (دراسة نيا محمد

أسامة ،2018دراسة حسام السيد محمد احمد ، 2017ودراسة محمود عمي عثمان
 ،2019ودراسة نو ار أسامة إبراىيم) كما ان ىناك العديد من الدراسات التي تحدثت

عن تحسين مستوى أداء الطبلب في مقرر اإليقاع الحركي ومن ىذه الدراسات (دراسة
نسرين مبارك كمال  ،2013دراسة تسنيم مصطفى محمد  ،2020ودراسة خمود

محمد السيد ،2020ودراسة منى طو السيد )2018وىناك العديد من الدراسات التي
تحدثت عن اإلتجاه نحو المادة ومن ىذه البحوث (حسين محمود حسن ،2019

دراسة صالح محمد صالح  ،2007ودراسة حسن عمران موسى .)2013مما دعا

الباحثة الى التفكير في موضوع ىذا البحث لمتعرف عمى مدى تأثير إستخدام
إستراتيجية التعمم لئلتقان في تدريس اإليقاع الحركي.

مشكمة البحثResearch Problem:
بناء عمى ما سبق تحددت مشكمة البحث في وجود بعض القصور في مستوى أداء
لذا ً
الطبلب في اإليقاع الحركي ووجدت لدييم اتجاىات سالبة نحو مادة اإليقاع الحركي
ولذلك لجأت الباحثة إلى استخدام إستراتيجية التعمم لئلتقان حيث يتم التعمم من خبلليا

وفق ثبلث مراحل أساسية:

-1مرحمة اإلعداد :وتتضمن تقسيم المحتوى إلى وحدات صغيرة ذات أىداف سموكية
واجراء التقويم التشخيصي لتحديد مستوى كل طالب.
 -2مرحمة التعمم الفعمي :وتتضمن ىذه المرحمة دراسة المادة العممية لكل وحدة
واستيعابيا ،وال يتم االنتقال من وحدة إلى أخرى إال بعد إتقان الوحدة السابقة.
 -3مرحمة التحقق من إتقان التعمم :تيدف إلى التأكد من تحقيق كل األىداف المحددة
لكل وحدة دراسية أو لممقرر وبدرجة من اإلتقان ،وتتضمن إجراء التقويم الختامي لكل
وحدة.
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وال يتم اإلنتقال من تعمم الميارة إلى ميارة أخرى إال إذا كانت نسبة اإلتقان لدى المتعمم
قد تخطت  %85فأكثر وذلك ىو السبب األساسي الذي جعل الباحثة تستخدم تمك
اإلستراتيجية.

أسئمة البحث :)Research Questions (:
ومن خبلل العرض السابق لمشكمة البحث تم تحديد األسئمة كما يمي :
-1ما البرنامج المقترح القائم عمى استخدام استراتيجية التعمم لئلتقان في تحسين أداء
طبلب الفرقة األولى فى مقرر اإليقاع الحركي ؟

-2ما فاعمية استخدام استراتيجية التعمم لئلتقان في تحسين األداء في مقرر اإليقاع
الحركي بكمية التربية النوعية بجامعة جنوب الوادي؟

 -3ما فاعمية استخدام استراتيجية التعمم لئلتقان في تحسين االتجاه نحو مقرر اإليقاع
الحركي بكمية التربية النوعية بجامعة جنوب الوادي؟

أىداف البحث Research Objectives:
تتمثل أىداف ىذا البحث في اآلتي:

-1التعرف عمى استراتيجية التعمم لئلتقان من حيث األسس والمبادئ التي تقوم عمييا ،
خطواتيا ،مزاياىا .

 -2تحديد استخدام استراتيجية التعمم لئلتقان لتحسين األداء في مقرر اإليقاع الحركي
لدى طبلب الفرقة األولى قسم التربية الموسيقية بكمية التربية النوعية بجامعة جنوب

الوادي.
 -3تحديد استخدام استراتيجية التعمم لئلتقان لتحسين االتجاه نحو مقرر اإليقاع الحركي
بكمية التربية النوعية بجامعة جنوب الوادي.
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أىمية البحث Research Importance:

تنبع أىمية البحث الحالي من عدة اعتبارات تتمخص في التالي :

-1االرتقاء بمستوى الطبلب المتخصصين (في التربية الموسيقية) بإستخدام

استراتيجيات جديدة في التدريس لبلستفادة منيا في مقررات دراسية مختمفة خبلف

االسموب النمطي المتبع في التدريس  ،مما يعود بالنفع عمى كل من الطالب والمواد
العممية الموسيقية المختمفة.

-2تحسين مستوى أداء الطبلب في مقرر اإليقاع الحركي مما يؤدي الى تحسن
مستواىم في باقي المواد الموسيقية األخرى.

 -3عبلج نقاط الضعف في الطريقة التقميدية المتبعة في تدريس بعض مقررات التربية
الموسيقية وذلك بإستخدام استراتيجيات التعمم الحديثة مما يعود بالنفع عمى كل من

الطالب و المعمم.

فروض البحثResearch Hypotheses:

-1

في ضوء أىداف وأسئمة البحث وضعت الفروض التالية:

ال

يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطات درجات المجموعة التجريبية

والمجموعة الضابطة في القياس القبمي عمى كل من درجات إختبار بعض دروس مقرر

اإليقاع الحركي ودرجات مقياس اإلتجاه نحو المادة.

 -2يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطات درجات المجموعة التجريبية عمى

درجات إختبار بعض بنود دروس مقرر اإليقاع الحركي( الشفوية والتطبيقية) ودرجات
مقياس االتجاه نحو المادة في كل من القياسين القبمي والبعدي.

 -3يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطات درجات المجموعتين التجريبية
والضابطة عمى درجات إختبار بعض بنود دروس مقرر اإليقاع الحركي( الشفوية
والتطبيقية) ودرجات مقياس االتجاه نحو المادة في في القياس البعدي.

-4ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطات درجات المجموعة التجريبية عمى
كل من درجات إختبار بعض بنود دروس مقرر اإليقاع الحركي( الشفوية والتطبيقية)
ودرجات مقياس االتجاه نحو المادة في في كل من القياسين القبمي والتتبعي.
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حدود البحث Limitations Research :
إقتصر البحث الحالي عمى بعض المحددات التالية:
 -1الحدود البشرية :مجموعة من طبلب الفرقة األولى قسم التربية الموسيقية –
بكمية التربية النوعية -جامعة جنوب الوادي.
 -2الحدود المكانية  :تم تطبيق البرنامج المعد عمى مجموعة من طبلب الفرقة
األولى قسم التربية الموسيقية –بكمية التربية النوعية -جامعة جنوب الوادي ويبمغ

عدد الطبلب في المجموعة التجريبية ( )20طالب وطالبة  ،وعدد الطبلب في

المجموعة الضابطة ( )20طالب وطالبة .
 -3الحدود الزمانية :طبق البرنامج المعد في الفصل الدراسي الثاني لمعام الدراسي
 2021/2020في الفترة من  2020/10/30إلى  2020/12/7بواقع جمسة

أسبوعياً.

إجراءات البحث ) Research Procedures(:
أوالً :منيج البحث) Research Methodology) :
اعتمد ىذا البحث عمى المنيج شبو التجريبي لما ينظمو من تناول متغيرات مستقمة
ومتغيرات تابعو ،حيث تجرى تعديبلت محدده ومنظمة في التغيرات المستقمة

لمتجربة يفترض أنيا تؤدى إلى تغيير في المتغيرات التابعة فعندما يستعصي عمى

الباحث تطبيق المنيج التجريبي بمعناه الكامل ،نجده يحاول فرض قدر من التحكم
عمى العوامل الدخيمة التي ليا بعض اآلثار المحتممة في السموك موضوع االىتمام،
وتوجد في الوقت الحاضر عدة تصميمات من ىذا القبيل ،تجمعيا تسمية عامة ىي

"المنيج شبو التجريبي" .Quasi -Experimenta

( )1

( )1آمال صادق وفؤاد ابو حطب  :نمو اإلنسان من مرحمة الجنين إلى مرحمة المسنين ،مكتبة األنجمو المصرية ،القاىرة،.
 ،2014ص .84
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وىو المنيج الذي يستطيع الباحث أن يعرف بواسطتو أثر السبب ( المتغير
المستقل) عمى النتيجة (المتغير التابع) ونوع التصميم من مجموعتين (إحداىما

ضابطة واألخرى تجريبية)

()2

لمناسبتو لطبيعة البحث وأىدافو  ،حيث تم بحث أثر المتغير المستقل (إستراتيجية

التعمم لئلتقان) عمى المتغير التابع (أداء اإليقاع الحركي).

ثانياً :عينة البحث(Research Sample):
تتكون العينة من  20طالب وطالبة لممجموعة التجريبية و  20طالب وطالبة
لممجموعة الضابطة من طبلب الفرقة األولى بقسم التربية الموسيقية  -كمية التربية

النوعية -جامعة جنوب الوادي لمعام الدراسي( )2021-2020وطبق البرنامج
المعد في الفصل الدراسي الثاني لمعام الدراسي  2020/2019في الفترة من
 2020/10/30إلى  2020/12/7بواقع جمسة أسبوعياً.

ثالثاً :أدوات البحث)Research Tools( :
إستخدم البحث الحالي األدوات التالية:

-1استمارة استطبلع رأي الخبراء في االختبار القبمي-بعدي.

-2توصيف مقرر اإليقاع الحركي لمفرقة األولى بكمية التربية النوعية بجامعة
جنوب الوادي.

-3االختبار التحصيمي (القبمي  /البعدي) وتقوم الباحثة بإعداده وتطبيقو عمى

طبلب الفرقة األولى من قسم التربية الموسيقية بكمية التربية النوعية  -جامعة
جنوب الوادي ،بيدف قياس مستوى أداء الطبلب في مقرر اإليقاع الحركي  -قبل
وبعد تطبيق طريقة الباحثة.

 -4إعداد مقياس اإلتجاه نحو المادة لقياس مدى ما توصل اليو طبلب الفرقة
األولى قسم التربية الموسيقية  -كمية التربية النوعية – جامعة جنوب الوادي من

( )2صالح العساف :المدخل إلى البحث في العموم السموكية ،دار الزىراء لمنشر والتوزيع ،2012 ،.ص .277
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تحسن في أدائيم في مقرر اإليقاع الحركي من خبلل استخدام استراتيجية التعمم
لئلتقان.

مصطمحات البحث)Research Technical Terms (:
إستراتيجية التعمم لإلتقان:

نظام تعميمي يقوم الطبلب المعممون من خبللو بتقاسم معرفتيم وتوفير االستنتاجات
والدعم والمساعدة فيما بينيم بغرض صقل مياراتيم التدريسية الحالية وكسب

ميارات جديدة ،أو حل مشكبلت مرتبطة بالفصول الدراسية في اطار مناخ من
الثقة والصراحة من خبلل المبلحظة المتبادلة  ،والمركزة والتقييمية داخل الفصول ،

وكذا تقديم التغذية الراجعة الفورية ،والبناءة بقصد تصحيح األداء وتطويره.

()1

وىو وصول المتعممين إلى مستوى من التحصيل يحدد ليم مسبقًا كشرط لنجاحيم
()2
عاليا بحيث يطمق عميو مستوى اإلتقان.
في دراستيم ويكون ىذا المستوى ً
تعريف إجرائي :ىي طريقة تعميمية يستطيع المتعمم من خبلليا أن يتقن المادة

العممية بنسبة  %85فأكثر دون إعطائو وقت محدد يمتزم بو في التعمم.

)(3

اإليقاع الحركي:

ىو العمم الذي ييدف إلي إعطاء الدارس القدرة عمي اإلحساس والفيم بمكونات

الموسيقي عن طريق الحركة الجسمية .

)(4

كما عرف بأنو عمم وطريقو متكاممة لو أىميو ودور كبير في التربية الموسيقية
حيث أظيرت الدراسات واألبحاث أىميتو في التربية الرياضية والباليو.

)(5

وىو العمم الذي يعمل عمى أيجاد توافق وتناسق بين السمع واإلحساس وحركة

الجسم (تعريف اجرائي) .

)(6

( )1حسن الباتع محمد عبد العاطي :أثر استخدام كل من التعمم اإللكتروني والتعمم المدمج في تنمية ميارات تصميم وانتاج
مواقع الويب التعميمية لدى طبلب الدبموم المينية واتجاىاتيم نحو تكنولوجيا التعمم اإللكتروني ،2006 ،ص ،45
https://mssader.com6) (3ذؼشٚف ئظشائ : ٙيٍ ذؼشٚف انثاحصح.
) (4احًذ يحًٕد حغٍ :فاػهٛح ئعرخذاو ئعرشاذٛعٛح انشكم ( )vف ٙانرحظٛم انًؼشفٔ ٙيغرٕٖ األداء انًٓاس٘ نثؼغ
يٓاساخ اإلٚماع انحشك ٙنطهثح انفشلح األٔنٗ تكهٛح انرشتٛح انشٚاػٛح ظايؼح انًُٛا ،يعهح أعٕٛؽ نؼهٕو ٔفٌُٕ انرشتٛح
انشٚاػٛح  ،ع  ،42ض  ،3ص .2016 ،338
) (5عؼاد ػثذ ا نؼضٚض :اإلٚماع ٔانرؼثٛش انحشك ٙكًذخم ئنٗ انرشتٛح انًٕعٛمٛح ،داس انكرة انًظشٚح ،ص .2008 ،2
) (6ذؼشٚف ئظشائ : ٙيٍ ذؼشٚف انثاحصح
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االتجاه نحو المادة:

عرفو المقاني والجمل

)(1

أنو ":حالة من االستعداد العقمي تولد تأثي اًر دينامياً عمى

استجابة الفرد التي تساعده عمى اتخاذ الق اررات المناسبة سواء كانت بالرفض أو
االيجاب فيما يتعرض لو من مواقف ومشكبلت أو أنو تنظيم لممعتقدات التي تييئ

الفرد الختيار االستجابة المفضمة لديو" .

وعرف أيضاً بأنو حالة من االستعداد العقمي االنفعالي لمسموك إيجابا أو سمبا نحو

التعمم .

)(2

االطار النظري:
اإلستراتيجية :
بأنيا جميع اإلجراءات المحددة سابقا التي يتبعيا المعمم بغرض تحقيق أىداف
تعميمية معينة والوصول الى مخرجات تعميم محددة ،وىذا يعني التخطيط الشامل لكيفية
تنفيذ العممية التعميمية وتقويميا.

()1

ويقصد أيضا باالستراتيجية بأنيا طريقة التعميم والتعمم المخطط أن يتبعيا

المعمم داخل الصف الدراسي أو خارجو لتدريس محتوى موضوع دراسي معين بغية
تحقيق أىداف محددة سمفاً  ،وينطوي ىذا األسموب عمى مجموعة من المراحل المتتابعة

والمتناسقة فيما بينيا المنوط لممعمم والطبلب القيام بيا أثناء السير في تدريس ذلك

المحتوى.(2).كما يوضح

)(3

أن االستراتيجية مصطمح يشير الى نمط من األفعال

والتصرفات تعمل بالتالي عمى وقف النتائج الغير مرغوب فييا وتحقيق النتائج المرغوب

فييا ،وال يمكن فرض استراتيجية محددة عمى المعمم حتى ال تقيد أفكاره فالمعمم ىو
صانع القرار األول في اختيار االستراتيجية التعميمية حيث ينبغي ذلك ويتحكم في
) (1أحًذ حغ ٍٛانهمأَ ٙػه ٙأحًذانعًم :يؼعى انًظطهحاخ انرشتٕٚح انًؼشفح ف ٙانًُاْط ٔؽشق انرذسٚظ : ،ػانى
انكرة ،انماْشج ،ص .2003 ،152
) (2حايذ ػثذ انغالو صْشاٌ :ػهى انُفظ االظرًاػ ، ٙاإلػافح انغادعح  ،انماْشج ،ػانى انكرة ،.ص .2003 ،177
( )1آمال حسين خميل :اإلبداع واستراتيجيات تدريس التربية الموسيقية  ،االسكندرية ،دار الثقافة العممية ،.ص ،57
.2012
) (2حغٍ حغ ٍٛصٚرٌٕ :ئعرشاذٛعٛح انرذسٚظ سؤٚح يؼاطشج نطشق انرؼهٛى ٔانرؼهى،داس ػانى انكرة ،انماْشج ،ص ،6-5
.2003
) (3يعذ٘ ػضٚض اتشاْٛى :اعرشاذٛعٛاخ انرؼهٛى ٔأعانٛة انرؼهى ،يكرثح األَعهٕ انًظشٚح ،انماْشج ،ص .2004 ،216
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اختيار االستراتيجية بعض األمور مثل اليدف التعميمي وطبيعة الطبلب الذين سيتعامل
معيم وبيئتيم وطبيعة المرحمة التعميمية واالمكانات التعميمية المتاحة وذلك باإلضافة

الى شخصية المعمم نفسو.
وتعرف إجرائياً بأنيا:

ىي خطة تبين كيفية الوصول إلى ىدف محدد .وتشير إلى شبكة معقدة من
األفكار والتجارب التي تمثل ىذه الخطة بحيث تقدم إطار عام لمجوعة من األفعال

التي توصل إلى ىدف محدد).(4

تعريف التعمم لال تقان( mastery learning):

يقصد بالتعمم لئلتقان تزويد المتعممين بوحدات تعميمية ذات تنظيم جيد وليا

أىداف محددة مسبقا وال يسمح لممتعمم االنتقال من وحدة تعميمية إلى أخرى تالية إال
بعد أن يصل إلى مستوى اإلتقان المطموب واذا لم يتمكن المتعمم من الوصول إلى

المستوى المطموب تعد لو مادة أو مواد عبلجية تساعده في الوصول إلى ىذا المستوى

من اإلتقان .

كما ويرى البعض أن ىذا المفيوم يعنى مجموعة من اإلجراءات والخطوات

التعميمية المنظمة والمحددة األىداف تساعد المتعمم عمى تحقيق األىداف بمستوى إتقان
يصل إلى أكثر من  80وال يمكن االنتقال من خطوة إلى الخطوة التالية إال بعد

الوصول إلى المستوى المطموب من اإلتقان .

يعتبر التعمم لبلتقان من المفاىيم الحديثة في مجال التربية والتي ظيرت في

القرن العشرين مع كتابات الكثيرين من أمثال ديوي  ،وىو يعني نوعا من أنواع التعمم
اإلنساني الذي نحاول فيو التأكيد عمي إتقان المتعمم لمجموعة محددة من األىداف
السموكية .

ويعرف التعمم لئلتقان بأنو أسموب يتم من خبللو تقسيم المحتوى إلى وحدات

صغيرة ذات أىداف سموكية ونماذج لئلختبارات النيائية واجراء التقويم الشخصي

واإلختبارات القبمية وبعدىا تدرس المادة حتى إستيعابيا وال يتم اإلنتقال إلى وحدة أخرى
) (4ذؼشٚف ئظشائ :ٙيٍ ذؼشٚف انثاحصح.
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حتى يتم إتقان الوحدة السابقة ويتم التثبيت من تحقيق األىداف المحددة لكل وحدة
دراسية بإجراء التقويم الختامي حتى الوصول إلى المستوى المطموب.

()1

ويعرف أيضاً بأنو :إعطاء الطالب الوقت الكافي لتحقيق أىداف التعمم المحددة بدرجة

عالية من الكفاءة واالتقان.

()2

وىو احد اساليب التعميم الذاتي الذي يتيح لمطالب السير في تعمم المادة

التعميمية وفق قدراتو الخاصة وسرعتو الذاتية.

)(1

مجموعة من األفكار والممارسات التعميمية المتعددة  ،ومجموعة من إجراءات التعميم

والتقويم  ،تيدف إلى تحسين التعميم المقدم لمطمبة حتى يصموا جميعيم  ،أو معظميم ،

إلى مستوى إتقان المادة التعميمية  ،كما يشيران إلى أن التعمم لئلتقان يتطمب وجود

تنظيماً متتابعاً  ،وبأىداف محددة  ،ومستويات متعددة
وحدات تعميمية صغيرة  ،منظمة
ً
األداء  ،وتدريس مبدئي جماعي  ،واختبارات تكوينية وتجميعية  ،وتصحيحات لمتعمم

فردية أو جماعية.

)(2

ويقوم التعمم لإلتقان عمي افتراضات أساسية ىي :

 -1جميع المتعممين يستطيعون اكتساب المادة العممية المقدمة ليم ونستطيع إيجاد
االستراتيجيات المناسبة لتحيقي ىذا اليدف .

 -2يقدم المعمم والبرنامج التعميمي المقدم المساعدة المناسبة لممتعمم إذا ما واجو
صعوبة معينة .

 -3تقديم المواقف التعميمي المناسبة والمبلئمة لتحقيق أىداف األفراد في الموقف
التعميمي.

 -4ترتبط فكرة التعمم لبلتقان بفكرة التقويم التتابعي المستمر والذي تقدم من خبلل
اختبارات سريعة وصغيرة في كل موقع من مواقع الدرس.

)(3

( )1ػه ٙيحًذ خهــــف ،حغ ٍٛحثـٛة يظهـــح ،ػًش حًذ٘ ػثذ انشحًـٍ :ذأشٛش اعرخذاو إًَٔرض تهٕو نهرؼهى أإلذماَ ٙفٙ
ذطٕٚش انرؼهى ٔاالحرفاظ تثؼغ انًٓاساخ األعاعٛح تكشج انٛذ ،يعهح ػهــٕو انرشتٛح انشٚاػٛح ،انؼذد انصانس ،انًعهذ انغادط،
ظايؼح األَثاس ،ص .2013 ،3
( ) )2خؼش  ،فخش٘ سشٛذ :ؽشائك ذذسٚظ انذساعاخ االظرًاػٛح  ،ؽ  ،3داس انًٛغشج نهطثاػح ٔانُشش  ،ػًاٌ ،
ص ،143،2006
) (1انضغهٕل  ،ػًاد ػثذ انشحٛى ٔ ،شاكش ػمهّ انًحايٛذ :ؽ  1داس انًٛغشج نهُشش ٔانرٕصٚغ  ،ػًاٌ ،ص .2007،23
) (2أحًذ عانى  :ذطثٛك ذكُٕنٕظٛا انرؼهى اإلنكرشَٔ ٙف ٙانًإعغاخ انرؼهًٛٛح ،انرحذٚاخ ٔانحهٕل ،انًإذًش انؼهً ٙانغُٕ٘
انغاتغ نكهٛح انرشتٛح ظايؼح انضلاصٚك تؼ ُٕاٌ "انرحذٚاخ انركُٕنٕظٛح ٔذطٕٚش يُظٕيح انرؼهٛى" ف ٙانفرشج يٍ (30-29
ئتشٚم.)2009
(3
)https://esraa-2009.ahlamountada.com/t1203-topic-2009
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ويتم ىذا التعمم وفق ثالث مراحل أساسية:
-1مرحمة اإلعداد :وتتضمن تقسيم المحتوى إلى وحدات صغيرة ذات أىداف سموكية
واجراء التقويم التشخيصي لتحديد مستوى كل طالب.
 -2مرحمة التعمم الفعمي :وتتضمن ىذه المرحمة د ارسة المادة العممية لكل وحدة
واستيعابيا ،وال يتم االنتقال من وحدة إلى أخرى إال بعد إتقان الوحدة السابقة.

 -3مرحمة التحقق من إتقان التعمم :تيدف إلى التأكد من تحقيق كل األىداف المحددة

لكل وحدة دساعٛح أٔ نهًمشس ٔتذسظح يٍ اإلذمأٌ ،ذرؼًٍ ئظشاء انرمٕٚى انخراي ٙنكم
)(1
ٔحذج.
وقد قسم " كارل  " Karleمكونات التعمم لئلتقان الى عوامل متصمة بالتعمم متمثمة فى

الموىبة و المثابرة والقدرة عمى فيم ما يتعمم ،وعوامل أخرى متصمة بظروف التعمم
متمثمة فى فرصة التعمم ونوعية التعمم  ،حيث يعرف بالمتطمبات السابقة لتعمم أى ميمة
تعميمية مثل الموىبة  ،المثابرة  ،قدرة المتعمم عمى فيم ما يتعمم.

)(2

وييدف التعمم لئلتقان الى تحقيق فاعمية بنسبة تتراوح ما بين  %90 -%80سواء

أكان ذلك عمى مستوى عدد المتعممين أو عمى مستوى التحصيل فى المادة الد ارسية مما
يدعو الى مثابرة المتعممين لموصول الى األىداف المطموب تنفيذىا ،كما يتطمب مزيداً

من الجيد والمتابعة والقدرة الفاعمة من قبميا حتى تصل الى المستوى المطموب اتقانو ،

الى جانب توفر روح المبادرة لدييم حتى يتمكنوا من ثقل مياراتيم .
االفتراضات التي تقوم عمييا استراتيجية التعمم لإلتقان:

-1أن غالبية الطبلب يمكنيم أن يحققوا مستويات عميا من القدرة عمى التعمم

إذا ما عرضت المادة بشكل منظم وواف  ،وقدم ليم العون والمساعدة كمما واجيوا

الصعوبات  ،وأتيح ليم الوقت الكافي إلحراز التمكن في ضوء محك واضح يقاس
التمكن عمى أساسو.

(1

) https://lamya.yoo7.com2011
) (2ػثذ انشحٛى طانح ػثذ هللا  :اذعاِ ذشتٕ٘ حذٚس ،اذماٌ انرؼهٛى انحهمح األٔنٗ ،يفٕٓو ئذماٌ انرؼهى ٔاعرشاذٛعٛاخ ذحمٛمّ ،
يعهح انرشتٛح  ،لطش ، )148( 33ص2004 ،.165
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-2أن غالبية الطبلب يتوزعون توزيعاً اعتدالياً فيما يتعمق باالستعداد لبعض المواد،

وأنو إذا تمقى كل الطبلب نفس التدريس من حيث الكم والنوع والوقت المتاح لمتعميم فإن

معامل االرتباط بين التحصيل واالستعداد سيكون مرتفعاً  ،بعكس ما إذا كانت كمية

ونوع التدريس والوقت المتاح لمتعمم تتفق مع احتياجات كل متعمم فإن غالبيتيم سيحقق

درجة عالية في التحصيل

وتصبح العبلقة بين التحصيل واالستعداد ضعيفة(.)1

وتوجد مجموعة من المميزات إلستراتيجية التعمم لإلتقان تتمثل في التالي:
 -1وجود دافعية عند المتعممين لمتعمم ما يجعميم فى حالة نشاط تمكنيم من اإلستجابة
لمتعميمات والقيام بحل المشكبلت الطى تظير فى الموقف التعميمي.

 -2تساعد الطبلب عمى الثقة بالنفس  ،بسبب تحقيق مستويات تحصيل عالية.

 -3تتيح من خبلليا فرصة أكبر أمام الطبلب لتعمم أكثر ،حيث يتمكن كل متعمم من

 %90-%80من المواد الدراسية التي يتم تدريسيا بيذه اإلستراتيجية.

-3تؤدى الى اىتمام كبير بموضوع البحث  ،إذ يجب أن يتقن كل متعمم من
التفصيبلت الدقيقة لمموضوعات التي يتعمميا بواسطة ىذه اإلستراتيجية.

-4تعميق الميارات العممية والخبرات العممية لدى الطبلب من خبلل إتقانيم لواجباتيم
الدراسية مما يؤدى الى انتقال أثر التعمم لمواقف تعميمية الحقة.
 5-تدعم ثقة الطبلب بأنفسيم وقدرتيم عمى ضبط التفكير.

-6تشخيص المشكبلت الدراسية منذ بداية ظيورىا فى العممية التعميمية ووضع الحمول
المناسبة.

()2

اإليقاع الحركي:

بني اإليقاع الحركي عمي التوافق واالنسجام بين الحس والعقل وأعضاء الجسم باستخدام

الحركة فيبدأ أوال اإلحساس ثم اإلدراك واألداء الحركي وأول من استخدام مفيوم
ومصطمح اإليقاع ىم اليونانيون القدماء تحت مصطمح والذي كان يعني لدييم في ذلك

( )1فرح ٙػهٗ َٕٚظ ٔصيٛالِ :انرشتٛح انذُٛٚح اإلعاليٛح ت ٍٛاألطانح ٔانًؼاطشج ،انطثؼح األٔنٗ ،انماْشج ،ػانى انكرة ،ص
.٩١١١ ،178
( )2حًذ تهٛح يحًذ انؼعً: ٙأشش اعرخذاو اعرشاذٛعٛح انرؼهى نإلذماٌ فٗ ذًُٛح ذحظٛم انرهًٛزاخ رٔاخ طؼٕتاخ انرؼهى فٗ
يٓاساخ انهغح انؼشتٛح  ،يعهح دساعاخ انخهٛط ٔانعضٚشج انؼشتٛح ُٚ ،اٚش انًعهذ  ، 39انؼذد  ، 148ظايؼح انكٕٚد  ،ص
.2013 ،240
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الوقت االنسياب المقنن ،وقد أخذ اإليقاع بعد ذلك أبعاداً أخرى في مجال الحركة عندما
استخدام بعد ذلك تحت مصطمح الوزن الحركي حيث كان في مجال الموسيقى وفي

مجال العموم التربوية أخذ اإليقاع بعد ذلك بعداً فمسفياً عندما ارتبط بالحياة ارتباطاً وثيقاً

في جميع مجاالتيا  ،حيث عرفو ماتي لوتس " "Maty lotsبأنو الحياة والحياة ممموءة
باإليقاعات وبذلك فالحياة ما ىي إال إيقاعات مختمفة متباينة.

()1

ويري دالكروز أن وظيفة اإليقاع الحركي ىي الربط بين الموسيقي التي نسمعيا

والموسيقي التي في داخمنا فأجسامنا آالت تدعو إلي االعجاب وتنتظر الفرصة التي
يسمح ليا بالتعبير عن االنفعاالت التي تشعر بيا .

()2

حيث ابتكر تدريبات وأفعال حركيو متنوعة لجميع أجزاء الجسم فيي األساس
الذي بني عميو طريقتو بيدف اإلحساس باإليقاعات المختمفة  ،كما اىتم بالتعبير

الحركي عمي كل أنواع الموسيقي حيث يظير تناسق الحركة الجسمية مع اإليقاع

الموسيقي والتحكم في حركو الجسم أثناء أداء اإليقاع الموسيقي.
وبعد قيامو بإج ارء العديد من التجارب واألبحاث في تدريس الموسيقى  ،تم
الكشف عن نقاط الضعف في التعميم الموسيقي  ،والتي ترجع إلى عدم الربط بين
العناصر الموسيقية المختمفة والى التنافر بين وظائف العقل والجسم حيث أرجع

دالكروز أغمب أوجو القصور في األداء الموسيقي إلى ضعف في الفيم اإليقاعي
والتعبير عنو.

()3

وقد اكد دالكروز عمى اىمية المراكز االربعة وىي السمع واالبصار والحس والحركة اذ
ان كل من السمع واالبصار يمثبلن االدراك اما الحس والحركة فانيما يمثبلن االداء

حيث تخمق انسجاما او توافقا كبي ار بين المخ والجياز العصبي والعضمي وىي عممية

مترابطة ومتفاعمة ومتحركة ألجيزة االنسان الذي يكسبو اثناء تفاعمو االيجابي مع
المحيط ،وقد اوضح بافموف ىذه العبلقة حيث يسمع االيقاع اوال ثم يتبعو دفع حركي

https://staffsites.sohag)-.edu.eg/stuff/supplements/show,2018.
( )2خٛش٘ ئتشاْٛى انًهؾ  :يشظغ عاتك ،ص .2006 ،77
( )3عؼاد ػثذ انؼضٚض ئتشاْٛى  :يشظغ ظايغ ،ص .2013، 5

() 1
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عن طريق الفعل المنعكس ،اما كرستوف نيكون فقد استنتج بان جميع الحواس تصاحب
تصور الحركة وبنائيا وتكوينيا.
والحظ دالكروز أن العديد من الطبلب قادرون عمى كتابة اليارمونيات

واإليقاعات ولكن ال يمكنيم أدائيا بأجساميم أو أصواتيم فأصبح ميتماً إليجاد طريقة

جديدة لتعميميم فقام بإبتكار طريقة لتعميم طبلبو تتكون من ثبلث عناصر اإليقاع

الحركي  ،الصولفيج  ،اإلرتجال وحاز عنصر اإليقاع الحركي عمى النصيب األكبر من

إىتمام دالكروز حيث وجد أنو من خبلل الحركات اإليقاعية يكون الطبلب قادرون عمى

جعل اإليقاعات تدخل إلى أجسادىم من خبلل الحركة كما أنو يتم الربط بين العناصر
الثبلثة لطريقة دالكروز عن طريق الحركات اإليقاعية التي تشجع الطبلب عمى تذكر
.

ما تعمموه من خبلل حركات الجسم

األىداف الرئيسية ماده اإليقاع الحركي -:

 -1اليدف األساسي لئليقاع الحركي ىو إيجاد تيار مستمر متصل متجانس بين

الشخصية والمزاج والذكاء لتحقيق النمو المتوازن لمطفل وذلك عن طريق ربط
اإليقاع الحركي بالمحن حيث تكتمل العناصر االساسيو المكونة لمموسيقي والتي تعد
من أقرب الفنون لمنفس البشرية وتأثر عمييا في ثبلث نواحي -:

 العاطفة  :تستطيع الموسيقي التأثير عمي اإلنسان فتجعمو مسرور أو حزين العقل  :من خبللو يتمكن اإلنسان من فيم المؤلفة الموسيقية الجسم  :تؤثر الموسيقي تأثير بالغ في تيدئو الجسمكما تعمل عمي :

 -تحسين االستجابة االيقاعيو وزيادة القدرة عمي التركيز

 تنميو ممكو تذوق الموسيقي واإلحساس بالتناسب والتناسق -تنميو الذاكرة الموسيقية واكتساب القدرة عمي التخيل واالبتكار .

()1

( )1أي ًّٛأي ٔ ٍٛػائشح عؼٛذ  :انًٕػٕػاخ انذانكشٔصٚح ت ٍٛانُظشٚح ٔانرطثٛك ف ٙاإلٚماع انحشك ،ٙيكرثح األَعهٕ
انًظشٚح ،ص .2002 ،6-5
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اال تجاه:

ىو بنية افتراضية تتكون نتيجة معايشة أحداث معينة ،وتتكون من ثبلث

مكونات المكون المعرفي ،والمكون االنفعالي ،والمكون السموكي .

()2

واالتجاىات نسق من االنفعاالت واالستجابات التي تعكس اعتقادات األفراد واىتماماتيم
وقيميم حول أفكار أو موضوعات محددة بطريقة إيجابية أو سمبية ،وتتكون اإلتجاىات

من خبلل الخبرات والتجارب ،أو المواقف واألحداث التي يتفاعمون معيا ،ولموضوع
اإلتجاىات أىمية خاصة في العممية التربوية والتعميمية؛ وذلك لدوره الجوىري في توجيو
سموك المتعممين نحو اإلتجاىات المرغوبة ،ومعالجة السموكيات السمبية ،ومن ىذا

المنطمق سيتم مناقشة اإلتجاىات من الجوانب اآلتية:

 -مكونات اال تجاىات:

يتكون االتجاه من ثبلثة جوانب أساسية حددىا سرايا ()1عمى النحو اآلتي:

– 1المكون المعرفي:

يشير ىذا المكون إلى الجوانب المعرفية ،التي تنطوي عمى وجية نظر الفرد

ذات العبلقة بموافقة موضوع االتجاه ،ويتضمن ىذا المكون المعمومات والحقائق
الموضوعية المتوفرة لدى الفرد عن ىذا الموضوع ،وبيذا يدرك الفرد مثيرات البيئة،
ويتصل بيا ليتعرف عمييا ،ويتكون لديو مجموعة من الخبرات التي تشكل اإلطار

المعرفي ليذه المثيرات ،ويتكون االتجاه لدى الفرد إذا تمكن من الحصول عمى المعرفة
المناسبة عن موضوع االتجاه.

 – 2المكون الوجداني:
ويشير ىذا المكون إلى أسموب شعوري عام يؤثر في استجابة الفرد لقبول
موضوع اال تجاه أو رفضو؛ فبعد أن يتكون لدى الفرد مجموعة من الخبرات والمعارف

( )2انمؼاجْ ،ثّ: ،اذعاْاخ يؼهً ٙانذساعاخ االظرًاػٛح َحٕ انًُاْط انًطٕسج ف ٙػٕء خطح االلرظاد انًؼشف ٙفٙ
األسدٌ .سعانح ياظغرٛش غٛش يُشٕسج ،ظايؼح انٛشيٕن ،استذ ،األسدٌ.2008 ،.
( )1عشاٚا ،ػادل انغٛذ يحًذ :ذكُٕنٕظٛا انرؼهٛى انًفشد ٔذًُٛح االتركاس :سؤٚح ذطثٛمٛح ،ؽ( )1ػًاٌ :داس ٔائم نهُشش
ٔانرٕصٚغ ،.ص .2007 ،265-264
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عن موضوع معين؛ يظير لديو بعض األحاسيس والمشاعر التي تعكس اتجاىو
اإليجابي أو السمبي نحو الموضوع الذي يعبر فيو عن مواقفو واعتقاداتو وتوجياتو.

– 3المكون السموكي اإلرادي النزوعي:
ويوضح ىذا المكون نزعة الفرد نحو السموك وفق أنماط محددة ؛ ليصبح أكثر

مياالً إلى أن يسمك سموكاً محددا تجاه موضوع أو فكرة معينة ،بحيث يعبر سموك الفرد

وتصرفو عن مجموعة المعتقدات والمشاعر التي تكونت لديو؛ وبذلك فإن االتجاىات

تعمل كموجيات لسموك الفرد تدفعو إلى العمل وفق االتجاه الذي تبناه .ومن ىنا تتضح

أىمية العناية بتكوين االتجاىات بكل مكوناتيا الثبلثة بشكل متكامل ومتوازن ،وضمن
عبلقاتيا الكمية المتداخمة؛ ألن كل مكون يؤثر عمى غيره من المكونات األخرى،
والعمل عمى تنميتيا عمى نحو متكامل ومتوازن ،مع مراعاة عممية التفاعل بين المكون

المعرفي والوجداني التي تستيدف تشكيل السموك وتوجييو باتجاه معين ،وىناك نقطة
أخرى في غاية األىمية وىي اختيار الخبرات النوعية الوظيفية التي تمبي حاجات

الطالب واىتماماتيم وميوليم واستعداداتيم العممية.

 عوامل تكوين االتجاىات:تتكون االتجاىات إذا توافرت بعض العوامل األساسية التي توضحيا سرايا.

()1

في النقاط الرئيسة التالية:

 – 1حدة وتأثير الخبرة:
فالخبرة التي يصاحبيا انفعاالت حادة ومؤثرة ،تكون أكثر فعالية في تكوين
االتجاىات ألن االنفعال القوي والمؤثر يعمق الخبرة في نفس الفرد ،ويجعمو أكثر

ارتباطاً ؛ بسموكو في المواقف اإلجتماعية المرتبطة بمحتوى الخبرة.

()1

سرايا ،عادل السيد محمد :مرجع سابق ،ص .2007 ،271-270

182

المجمد الثامن ـ العدد الحادي واألربعون ـ يوليو 2022

مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 -2تكرار الخبرة:

يعتمد تكوين االتجاه عمى تكرار الخبرة ،فعندما يجد المتعمم صعوبة متكررة في

مادة دراسية معينة ،ويعجز عن معالجتيا ؛ فإنو يكون اتجاىاً سمبياً نحوىا.

– 3تكامل الخبرة:
عندما ترتبط خبرة الفرد بعنصر من عناصر البيئة مع خبراتو بالعناصر

األخرى ،تتكامل لديو الخبرة في وحدة كمية تؤدي إلى تعميم ىذه الخبرات ،وتصبح إطا اًر
واقعياً تصدر عنو أحكامو ومواقفو واستجاباتو لمواقف مشابية بمواقف الخبرات السابقة.

– 4إشباع الحاجات:
تنمو االتجاىات من خبلل إشباع الفرد لحاجاتو واىتماماتو؛ فاألشياء التي
تشبع حاجات الفر د العقمية والنفسية واإلجتماعية ،فإن اتجاىاتو اإليجابية تنمو نحوىا،
واألشياء التي تشبع حاجات الفرد قد يكون اتجاىاً سمبياً نحوىا .واالتجاىات قابمة

لمتطوير والتعديل إذا ما تم مراعاة العوامل المشار إلييا أعالو؛ فالخبرات المؤثرة
والمتكاممة والمشبعة لحاجات الفرد تؤثر بقوة في استجاباتو .

خصائص االتجاىات:
يمي:

تتصف االتجاىات ببعض الخصائص الميمة التي يمخصيا زيتون

()1

فيما

-1االتجاىات متعممة :فيي حصيمة مكتسبة من الخبرات واآلراء والمعتقدات يكتسبيا
الطالب من خبلل تفاعمو مع بيئتو المادية واالجتماعية ،وعمى ذلك فيي قابمة لمتعديل
بالتعمم والتعميم والنماء والتطور عند الطالب من خبلل تفاعمو مع بيئتو ،ومن خبلل ما

سبق يتضح دور المعمم في تكوينيا وتنميتيا لدى الطالب.

()1

زيتون ،عايش محمود :أساليب تدريس العموم ،ط(، )3عمان  ،األردن ،ص .2004 ،111-110
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-2االتجاىات تنبئ بالسموك :بغض النظر عن اتجاه الطالب سواء كان عممياً أو أدبياً،
فإن سموكو الظاىر منبئ يمكن أن يدل عميو.

– 3االتجاىات اجتماعية :تؤثر االتجاىات في عبلقة الطالب بزمبلئو ،أو العكس ،كما

أن الطالب ربما يؤثر في سموك الطالب اآلخرين.

– 4االتجاىات استعدادات لبلستجابة :وذلك كون االتجاه محفز ومييئ لبلستجابة.
– 5االتجاىات استعدادات لبلستجابة عاطفياً :المكون التقويمي لبلتجاىات ىو ما
يميزىا عن المفاىيم النفسية األخرى ،كالدوافع والقيم واآلراء والمعتقدات ،لذلك اعتبر

المكون الوجداني من أىم مكونات االتجاه ،ىذا إن لم يكن المكون الرئيس اللتجاه.

– 6االتجاىات ثابتة نسبياً وقابمة لمتعديل والتغيير :بالرغم من أن االتجاىات مرتبطة
باإلطار العام لشخصية الفرد وبحاجتو وبمفيومو عن ذاتو ،ويصعب تغييرىا نسبياً،

فإنيا قابمة لمتعديل ألنيا مكتسبة ومتعممة.

 -7االتجاىات قابمة لمقياس :يمكن قياس االتجاىات بالرغم من صعوبة تقديرىا من
خبلل مقاييس االتجاىات ،ويكون ذلك من خبلل قياس اإلستجابات المفظية لمطالب ،أو

من خبلل قياس االستجابات المبلحظة ليم.

أساليب تنمية االتجاىات العممية :
-1أن يحدد االتجاه أو االتجاىات التي سيتعمميا الطبلب .
-2اختيار الخبرات التعميمية المناسبة وتدريب الطبلب عمى التفاعل مع ىذه الخبرات
بيدف تنمية اتجاىاتيم .

-3تييئة المواقف التعميمية التي توفر فرص التعمم التعاوني ومشاركة التبلميذ بعضيم
بعضاً في القيام بمشروعات أو مناشط أو تجارب واتخاذ ق اررات أو التوصل إلى نتائج

معينة ومناقشتيا وتقويميا .
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-4أن يعرض المعمم عمى تبلميذه بعض النماذج اإلنسانية التي تظير في سموكيا
االتجاىات العممية في مواقف معينة.

()1

الدراسات السابقة:
تم ترتيب الدراسات من األقدم لألحدث:
أوال دراسات تتعمق باستراتيجية التعمم لإلتقان:
الدراسة األولى :نو ار أسامة إبراىيم( )2012

*

ىدفت تمك الدراسة إلى -1:تحسين ميارات مادة الصولفيج لدى طبلب الفرقة الثالثة

بكمية التربية الموسيقية-جامعة حموان في:
أ.الميارات األدائية وتشمل :

 -الصولفيج اإليقاعي.

-الصولفيج القرائي.

-الصولفيج اليارموني.

الصولفيج الغنائي.-تدريب السمع.

ب.الميارات الخاصة بالتدوين الموسيقي وتشمل :
-الصولفيج اإليقاعي المجرد. .

 -الصولفيج الغنائي (صوت-صوتين).

الصولفيج اليارموني (اتصاالت ىارمونية-أرقام رومانية).ج .الميارات الموسيقية العقمية وتشمل :
التخيل.()1

-السمع الداخمي.

ماىر إسماعيل صبري :دراسات عربية في التربية وعمم النفس ،المجمد الثالث  ،العدد الثالث ،.ص ،298-297

.2009
*

نو ار أسامة إبراىيم :فاعمية برنامج قائم عمى استخدام إستراتيجية التعمم اإلتقاني لتحسين ميارات مادة الصولفيج لطبلب

الكميات الموسيقية المتخصصة ،رسالة دكتوراه غير منشورة ،قسم الصولفيج واإليقاع الحركي واالرتجال ،.كمية التربية
الموسيقية، .جامعة حموان.2012 ،
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-2قياس فاعمية البرنامج القائم عمى استراتيجية التعمم اإلتقاني لتحسين ميارات مادة
الصولفيج لدى طبلب الفرقة الثالثة بكمية التربية الموسيقية-جامعة حموان من خبلل
إعداد برنامج قائم عمى استراتيجية التعمم اإلتقاني.

واستخدمت تمك الدراسة المنيج شبو التجريبي ذو المجموعة الواحدة والقياس

القبمي البعدي المتغيرات البحث ،حيث تقوم الباحثة بدراسة فاعمية البرنامج المقترح عمى
تحسين بنود مادة الصولفيج الغربي لطبلب الفرقة الثالثة بكمية التربية الموسيقية-جامعة

حموان.

وتكونت عينة البحث من مجموعة من طبلب الفرقة الثالثة كمية التربية

الموسيقية-جامعة حموان واشتمل عددىم عمى عشر طبلب منيم (ثبلث طبلب وسبعة
طالبات).وكانت نتائج الدراسة كالتالي:
-1البرنامج المقترح أدى إلى تحسين بعض ميارات التدريس لمادة الصولفيج الغربي
لدى طبلب الفرقة الثالثة بكمية التربية الموسيقية (عينة البحث) ويرجع ذلك إلى تعريف

الطبلب باليدف أوال ثم مشاركاتيم لتحقيق ىذا اليدف وتنوع طرق التدريس المستخدمة
في الجمسات.
-2تفاوتت نسب التحسن في كل ميارة فرعية عن غيرىا فقد كان لمبرنامج المقترح دو ار
ممحوظا في تحسن ميارة مسايرة الوحدة الزمنية المنتظمة أثناء األداء اإليقاعي أو

القرائي أو الغنائي ويرجع ذلك إلى استخدام أجيزة ضبط السرعة (المترونوم) أثناء
األداء.
-3أثبتت نتائج االختبار القبمي عن توافر ميارات التدريس لدى الطبلب بنسب ضعيفة.
-4كان لمتمرينات المبتكرة من قبل الباحثة دور فعاال في تحسن كثير من ميارات
األداء الصولفائي مثال (أداء األشكال اإليقاعية بطريقة صحيحة وكذلك السكتات
والرباط والنقطة بطريقة دالكروز).

186

المجمد الثامن ـ العدد الحادي واألربعون ـ يوليو 2022

مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية
.5المقطوعات الموسيقية التي اختارتيا الباحثة تم تسميتيا لمطبلب كان ليا األثر في
إثارة خيال الطبلب البتكار تمارين مستوحاة منيا.
*

الدراسة الثانية :حسام السيد محمد احمد ()2017
ىدفت تمك

الدراسة الي :بناء برنامج تعميمي بإستخدام إستراتيجية التعمم

لئلتقان ودراسة تأثيره عمي كل من :الجانب المعرفي -الجانب البدني .الجانب الميارى.
 الجانب الرقمي.واستخدمت تمك الدراسة المنيج التجريبي باستخدام التصميم التجريبي لمجموعة
تجريبية واحدة واجراء القياسات (القبمية ،البينية ،والبعدية) عمييا نظ اًر لمبلئمتيم لطبيعة
وظروف الدراسة.

وتم إختيار عينة البحث بالطريقة العمدية من تبلميذ الحمقة الثانية من التعميم

األساسي (التبلميذ المسجمين بالصف األول بمدرسة مصطفى كامل االعدادية
بالمراغة -سوىاج) ،والذين تتراوح أعمارىم من ( )13-12سنو وكان حجم العينة ()40

تمميذ من مجتمع البحث ،وقد تم إختيار ( )20تمميذ كعينة استطبلعية من داخل
مجتمع البحث الصف األول (ب) إليجاد المعامبلت العممية الخاصة باإلختبارات

البدنية ،وصدق التمايز لبلختبار المعرفي .وكانت فروض البحث:

 -1توجد فروق ذات دالة احصائية بين متوسطات درجات القياسين القبمي والبعدي
لممجموعة التجريبية لصالح القياس البعدي فى الجانب المعرفي لمسباقات قيد البحث.

 -2توجد فروق ذات دالة احصائية بين متوسطات درجات القياسين القبمي والبعدي
لممجموعة التجريبية لصالح القياس البعدي فى الجانب البدني لمسباقات قيد البحث.

* حسام السيد محمد احمد :تأثير إستراتيجية التعمم لئلتقان عمى تعمم بعض مسابقات الميدان والمضمار لتبلميذ الحمقة
الثانية من التعميم االساسى  ،رسالة دكتوراه غي ر منشورة ،قسم مناىج وطرق تدريس التربية الرياضية  ،كمية التربية
الرياضية لمبنات ،جامعة األسكندرية.2017،
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 -3توجد فروق ذات دالة احصائية بين متوسطات درجات القياسين القبمي والبعدي
لممجموعة التجريبية لصالح القياس البعدي فى الجانب الميارى لمسباقات قيد البحث.
 -4توجد فروق ذات دالة احصائية بين متوسطات درجات القياسين القبمي والبعدي
لممجموعة التجريبية لصالح القياس البعدي فى الجانب الرقمي لمسباقات قيد البحث.

الدراسة الثالثة  . :نيا محمد أسامو محمد()2018

*

ىدفت تمك الدراسة الى التعرف عمى فعالية استراتيجية التعمم لئلتقان في تنمية

بعض ميارات العزف عمى األكورديون لدى تبلميذ الصف األول اإلعدادي .واشتممت
عينة البحث عمى ( )62تمميذات من تمميذة الصف األول اإلعدادي حيث تم تقسيم
عينة البحث إلى مجموعتين متساويتين األولى ضابطة واألخرى تجريبية عدد كل

مجموعة ( )31تمميذة ،استخدمت تمميذات المجموعة الضابطة األسموب التقميدي .أما
تمميذات المجموعة التجريبية استخدم معيا استراتيجية التعمم لئلتقان .ومن أبرز النتائج

التي تم التوصل إلييا أن استراتيجية التعمم لئلتقان أكثر فعالية في تنمية بعض ميارات
العزف عمى األكورديون لدي تبلميذ الصف األول اإلعدادي.

الدراسة الرابعة  :محمود عمي عثمان عوض(:)2019



وىدفت تمك الدراسة إلى تنمية األداء المياري لبعض الميارات األساسية في
الكرة الطائرة لدي طبلب الفرقة األولي بكمية التربية الرياضية بجامعو سوىاج وذلك من

خبلل استخدام استراتيجية التعمم لئلتقان وفق نموذج بموم وتنمية التفكير الخططي في

الكرة الطائرة لدي طبلب الفرقة األولي بكمية التربية الرياضية بجامعو سوىاج وذلك من

خبلل استخدام استراتيجية التعمم لئلتقان وفق نموذج بموم وكانت عينة الدراسة عبارة

عن مجموعة من طبلب الفرقة األولي بكمية التربية الرياضية جامعة سوىاج لمعام
* نيا محمد أسامو محمد :فعالية استراتيجية التعمم لئلتقان فى تنميو بعض ميارات العزف عمى األكورديون لدى تبلميذ
الصف األول اإلعدادي ،رسالة ماجستير غير منشورة ،قسم مناىج وطرق تدريس ،كمية التربية بقنا ،جامعة جنوب
الوادي،2018،
 يحًٕد ػه ٙػصًاٌ ػٕع :أشش اعرخذاو اعرشاذٛعٛح انرؼهى نإلذماٌ ف ٙذذسٚظ يمشس انكشج انطائشج ػهٗ ذًُٛح األداء
انًٓاسٖ ٔانرفكٛش انخطط ٙنذ٘ ؽالب انفشلح األٔن ٙتكهٛح انرشتٛح انشٚاػٛح ظايؼح عْٕاض :سعانح دكرٕساِ  ،كهٛح انرشتٛح
 ،لغى انًُاْط ٔؽشق انرذسٚظ ذخظض يُاْط ٔؽشق ذذسٚظ انرشتٛح انشٚاػٛح ،ظايؼح عْٕاض .2019 ،
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الدراسي 2016 /2015م .واستخدمت الدراسة المنيج التجريبي ذي المجموعة
الواحدة ،واستخدم الباحث طريقة القياس القبمي والبعدي لممتغيرين التابعين لدي طبلب
عينة الدراسة وكانت نتائج الدراسة ىي أنو يوجد فرق دال إحصائياً عند مستوى()05,0
بين متوسطي درجات طبلب مجموعة البحث قبل استخدام استراتيجية التعمم لئلتقان

وفق نموذج بموم وبعدىا في اختبار األداء المياري لبعض الميارات األساسية في الكرة

الطائرة لصالح التطبيق البعدي،و يوجد فرق دال إحصائياً عند مستوى( )05,0بين
متوسطي درجات لطبلب مجموعة البحث قبل استخدام استراتيجية التعمم لئلتقان وفق

نموذج بموم وبعدىا في اختبار التفكير الخططي المرتبط بالميارات األساسية في الكرة
الطائرة لصالح التطبيق البعدي.

تعميق عمى دراسات المحور األول :إستراتيجية التعمم لإلتقان:
بعد اإلطبلع عمى البحوث والدراسات السابقة التي تيدف إلى التعرف عمى

فاعمية إستراتيجية التعمم لئلتقان في عممية التعمم  ،تم إستخبلص أىم النقاط من
تحميل الدراسات السابقة من حيث األىداف  ،العينة ،المنيج والنتائج  ،ومن خبلل

العرض التالي تم عبلقة الدراسات السابقة بالدراسة الحالية.
من حيث اليدف ىدفت الدراسات السابقة إلى معرفة أثر إستخدام إستراتيجية التعمم

لئلتقان عمى عدة متغيرات واتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة حيث سعت
لتوظيف إستراتيجية التعمم لئلتقان مع اإلختبلف في المتغير التابع حيث كان اإليقاع

الحركي واإلتجاه نحو المادة.

وتفاوتت أحجام العينات في الدراسات السابقة فمنيا ما كان ( )10دراسة نو ار أسامة
إبراىيم (  ) 2102دراسة ومنيا ما كان ( )40دراسة حسام السيد محمد احمد ()2017
ومنيا ما كان ( )62دراسة نيا محمد أسامو محمد(  )2018بينما بمغت عينة

البحث الحالي ( )40طالب وطالبة من طبلب الفرقة األولى بكمية التربية النوعية
جامعة جنوب الوادي.
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وتشابيت الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية في المنج المستخدم حيث
استخدموا المنيج التجريبي.
وأظيرت نتاج الدراسات السابقة التي اعتمدت عمى إستخدام إستراتيجية التعمم

لئلتقان عمى فاعمية إستخدام إستراتيجية التعمم لئلتقان وتأثيرىا اإليجابي عمى متغيرات

الدراسات السابقة ،كما توصمت الدراسات السابقة إلى وجود داللة إحصائية بين
متوسطي الدرجات لصالح المجموعة التجريبية التي درست بطريقة إستراتيجية التعمم

لئلتقان لتثبت فاعمية إستراتيجية التعمم لئلتقان في التعمم .

ثانياً دراسات تتعمق باإليقاع الحركي:

*

الدراسة الخامسة  :منى أحمد محمود العجمي()2009

ىدفت تمك الدراسة إلى التعرف عمى بعض النماذج اإليقاعية اليندية ودراستيا

 ،دراسة أساليب حركية لبعض اإليقاعات اليندية في مادة اإليقاع الحركي  ،تحسين
األداء التعبيري في مادة اإليقاع الحركي من خبلل اإليقاعات اليندية من أجل الوصول

إلى أداء أفضل ومتميز واتبعت الدراسة المنيج الوصفي  ،وكانت العينة من مجموعة
من اإليقاعات والضروب اليندية وبعض الموضوعات الدالكروزية الخاصة بمادة
اإليقاع الحركي والتعبير الحركي وأثبتت النتائج أن إستخدام اإليقاعات والضروب

اليندية تؤدي إلى إثراء المفردات الحركية والتعبيرية  ،كما أن وجود حصيمة من النماذج
القائمة عمى اإليقاعات والتصميمات الحركية اليندية تؤدي إلى تحسين وتنوع

التشكيبلت الحركية والحركة التعبيرية.

* منى أحمد محمود العجمي :دراسة بعض النماذج اإليقاعية اليندية إلثراء كل من اإليقاع والتعبير الحركي  ،رسالة
ماجستير غير منشورة ،كمية التربية الموسيقية جامعة حموان ،2009،
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الدراسة السادسة :سمية عبد الحميد  ،عصمت محمود بدوي ،ابراىيم
ابراىيم أحمد ،أسماء أبو العال البيمي()2011



تيدف الدراسة إلى قياس تأثير استخدام أسموب التدريس المبني عمى الدعم
المرئي في تنمية الميارات الموسيقية الحركية لطبلب كميتي التربية النوعية ورياض
األطفال ،وبناء نموذج تدريسي يدمج بين الدور الحيوي لممعمم واستخدام التقنيات

المرئية الرقمية بأشكاليا المختمفة .تكونت العينة من  30طالبة من طالبات الفرقة
الثانية بكميتي التربية النوعية شعبة التربية الموسيقية ورياض األطفال خبلل العام
الجامعي 2010/2009م .تم استخدام مقياس لميارات اإليقاع الحركي ،وبطاقات

مبلحظة لقياس األداء الميارى واألداء الغنائي الحركي لمقرر اإليقاع الحركي ،وتم
اتباع المنيج التجريبي .أظيرت النتائج عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطات

درجات طالبات المجموعة التجريبية األولى (كمية التربية النوعية) والمجموعة التجريبية
الثانية (طالبات كمية رياض األطفال) في القياس القبمي لميارات األداء الغنائي

لمعبلمات اإليقاعية ،وأداء إشارات الميزان ،واألداء الحركي لمعبلمات اإليقاعية بمقرر
اإليقاع الحركي ،بينما وجدت فروق دالة إحصائيا في بقية الميارات الموسيقية ،وفي

القياس البعدي لمميارات الموسيقية بمقرر اإليقاع الحركي.

الدراسة السابعة :كريمة رمضان أبو زيد ()2014

*

ىدفت تمك الدراسة إلى  -1:تذليل صعوبات األداء لتمارين الصوتين في مادة

اإليقاع الحركي من خبلل تدريبات مقترحة.

التخيل لدى الطبلب في مادة اإليقاع الحركي من خبلل تحميل اإليقاعات
 -2تنمية
ّ
الصعبة .واتبع البحث المنيج التجريبي ذو المجموعة الواحدة .
 عًٛح ػثذ انحًٛذ  ،ػظًد يحًٕد تذٔ٘ ،اتشاْٛى اتشاْٛى أحًذ ،أعًاء أتٕ انؼال انثٛه :ٙذًُٛح تؼغ انًٓاساخ انًٕعٛمٛح
تًمشس اإلٚماع انحشك ٙنطالب كهٛر ٙانرشتٛح انُٕػٛح ٔسٚاع األؽفال ،ص ،730-716 .يعهح تحٕز انرشتٛح انُٕػٛح .ع.
 ،23ض،1 .أكرٕتش .2011
* كريمة رمضان أبو زيد :تدريبات تمييدية مقترحة لتذليل الصعوبات األدائية لتمارين الصوتين في اإليقاع الحركي لدى
طبلب كمية التربية النوعية بقنا  ،مجمة عموم وفنون الموسيقى المجمد  29يونيو  2014كمية التربية الموسيقية جامعة
حموان.
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واستخدمت الدراسة المنيج التجريبي ذو المجموعة الواحدة وتكونت عينة البحث من
 10طالبات من الفرقة الثانية بكمية التربية النوعية بقنا وقد أظيرت النتائج فاعمية

البرنامج التدريبي المقترح في تحسين مستوى أداء الطبلب لتمارين الصوتين اإليقاعية
وتذليل صعوبات األداء لدييم وقدرتيم عمى التحميل والتخيل .

الدراسة الثامنة  :كرستين فايز لبيب ()2018



ىدفت تمك الدراسة إلى:
 -1التعرف عمى الدعم المرئي وكيفية توظيفو واالستفادة منو.
 -2تحسين أداء الطبلب فى مادة االيقاع الحركى باستخدام اسموب الدعم المرئي.
واستخدمت الدراسة المنيج الوصفي وكانت نتائج الدراسة الحصول عمى خريج متميز

موسيقيا قاد ار عمى مواكبة تطورات سوق العمل باستخدام التكنولوجيا الحديثة.

الدراسة التاسعة  :رييام أحمد أيياب حسن()2020



وىدفت تمك الدراسة إلى:
 -1إلقاء الضوء عمى مفيوم تكامل المواد من خبلل منظومة دالكروز لتكامل مواد قسم
الصولفيج وااليقاع واالرتجال الموسيقي.
- ٥إعداد مجموعة من الجمسات تحتوي عمى مقررات قسم الصولفيج واإليقاع الحركي
بناء عمى منظومة دالكروز في تكامل المواد.
واالرتجال الموسيقي ً

-3إثبات فاعمية منظومة دالكروز لتكامل مواد قسم الصولفيج وااليقاع واالرتجال
الموسيقي في زيادة التحصيل الموسيقي.

 كشعر ٍٛفاٚض نثٛة  :ئعرخذاو انذػى انًشئ ٙنرحغ ٍٛاالداء نًادج االٚماع انحشكٗ نطالب كهٛاخ انرشتٛح انُٕػٛح ،سعانح
دكرٕساِ غٛش يُشٕسج . ،لغى انظٕنفٛط ٔاالٚماع انحشكٗ  ،كهٛح انرشتٛح انًٕعٛمٛح ،ظايؼح حهٕاٌ،2018 ،
 سٓٚاو أحًذ أٓٚاب حغٍ :االعرفادج يٍ يُظٕيح دانكشٔص ف ٙذكايم يٕاد لغى انظٕنفٛط ٔاالٚماع انحشكٔ ٙاالسذعال
انرؼه ًٙٛنضٚادج انرحظٛم انًٕعٛمٔ ٙئػذاد خشٚط يركايم ،يعهح ػهٕو ٔفٌُٕ انًٕعٛمٗ ،ع .انًعهذ ُٚ ، 42اٚش،
،2020لغى انظٕنفٛط  -االٚماع انحشكٗ  -االسذعال انرؼه ،ًٗٛكهٛح انرشتٛح انًٕعٛمٛح ،ظايؼح حهٕاٌ.،
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واتبعت تمك الدراسة البحث المنيج التجريبي ذو المجموعتين (الضابطة -
التجريبية) وفي الطريقة التجريبية يتم تناول أحد المتغيرات والذي يسمي متغير مستقل

) )Independent Variableويقصد بالتناول إعطاء أو تقديم أو تطبيق المتغير عمى
المفحوصين بمقادير مختمفة .بعد ىذا التناول يتم قياس المتغير والذي يسمي المتغير

التابع) ،)Dependent Variableفإذا الحظنا أن المتغير الثاني يتغير مع التغيرات
الناجمة عن معالجة المتغير األول عمي نحو يمكن أن يصدق عمية وصف العبلقات

الوظيفية ) (Functionalفإن ىذا التغير في المتغير التابع يوصف بأنو أثر أو نتيجة
المستقل

لممتغير

الذي

من

يعد

قبيل

المؤثرات

أو

األسباب

لو.

وتكونت عينة البحث من مجموعة قواميا ( )20من طبلب الفرقة الثالثة بكمية التربية
جامعة

النوعية

الزقازيق

يتم

تقسيميم

إلى

مجموعتين

متكافئتين.

-المجموعة الضابطة :تدرس مواد قسم الصولفيج واإليقاع الحركي واالرتجال

الموسيقي

بالطرق

التقميدية

المعمول

بيا

بالكمية

وقواميا

()10

طبلب.

-المجموعة التجريبية :تدرس مواد قسم الصولفيج واإليقاع الحركي واالرتجال الموسيقي

بناء عمى منظومة دالكروز في تكامل المواد وقواميا ( )10طبلب.
ً

وكان من اىم النتائج التي توصمت ليا الدراسة من خبلل تطبيق جمسات

البحث والجزء التطبيقي المرتبط بالبحث استطاعت الباحثة اإلجابة عمى أسئمة البحث

والتحقق من صحة فروضو ،كما يمي:

لما كان فرض البحث األول ينص عمى وجود فروق ذات داللو احصائية بين

متوسط درجات المجموعة التجريبية ومتوسط درجات المجموعة الضابطة ،في االختبار

القبمي البعدي لمتحصيل الموسيقي لمواد قسم الصولفيج وااليقاع واالرتجال لصالح
االختبار البعدي لممجموعة التجريبية..

لذا قامت الباحثة بتطبيق اختبار قبمي /بعدي لمتحقق من الفروق اإلحصائية بين
متوسط درجات المجموعة التجريبية والضابطة قبل  /بعد تطبيق الجمسات في مواد قسم
الصولفيج وااليقاع والرتجال ،وتم ذلك االختبار بحضور لجنة مكونة من الباحثة وثبلثة

من االساتذة المتخصصون من كمية التربية الموسيقية جامعة حموان.
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تعميق عمى دراسات المحور الثاني :اإليقاع الحركي:
من حيث اليدف ىدفت الدراسات السابقة إلى التعرف عمى بعض النماذج
اإليقاعية اليندية ودراستيا كدراسة منى أحمد محمود العجمي( )2009كما ىدفت
إلى قياس تأثير استخدام أسموب التدريس المبني عمى الدعم المرئي في تنمية الميارات

الموسيقية الحركية كدراسة سمية عبد الحميد  ،عصمت محمود بدوي ،ابراىيم
ابراىيم أحمد ،أسماء أبو العال البيمي ( )2011وىدفت إلى تحسين أداء الطبلب

فى مادة االيقاع الحركى باستخدام اسموب الدعم المرئي كدراسة كرستين فايز
التخيل لدى الطبلب في مادة اإليقاع الحركي من
لبيب( )2018وىدفت إلى تنمية
ّ
خبلل تحميل اإليقاعات الصعبة كدراسة كريمة رمضان أبو زيد( )2014وىدفت

إلى إلقاء الضوء عمى مفيوم تكامل المواد من خبلل منظومة دالكروز لتكامل مواد
قسم الصولفيج وااليقاع واالرتجال الموسيقي
حسن(.)2020

كدراسة رييام أحمد أيياب

واتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة حيث سعت لتحسين أداء الطبلب في
اإليقاع الحركي .
وتفاوتت أحجام العينات في الدراسات السابقة فمنيا ما كان ( )30طالب وطالبة كدراسة

سمية عبد الحميد  ،عصمت محمود بدوي ،ابراىيم ابراىيم أحمد ،أسماء
أبو العال البيمي ( )2011ومنيا ما كان ( )10طالبات كدراسة كريمة رمضان
أبو زيد( )2014ومنيا ما كان ( )20طالب وطالبة كدراسة رييام أحمد أيياب

حسن( .)2020بينما بمغت عينة البحث الحالي ( )40طالب وطالبة من طبلب الفرقة
األولى بكمية التربية النوعية جامعة جنوب الوادي.

واستخدمت الدراسات السابقة المنيج المنيج الوصفي كدراسة منى أحمد
محمود العجمي( )2009ودراسة كرستين فايز لبيب( )2018ومنيا ما تشابو في
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إستخدام المنيج التجريبي مع الدراسة الحالية كدراسة سمية عبد الحميد  ،عصمت
محمود بدوي ،ابراىيم ابراىيم أحمد ،أسماء أبو العال البيمي ( )2011ودراسة
كريمة رمضان أبو زيد( )2014ودراسة رييام أحمد أيياب حسن(.)2020
وتوصمت الدراسات السابقة إلى كيفية تنمية اإليقاع الحركي من خبلل إستخدام

برامج وأساليب مختمفة وتوصمت أيضاً إلى أنو ىناك فروق دالة إحصائياً لصالح

المجموعة التجريبية التي أجريت عمييا ىذه الدراسات وذاك ما أتفق مع الدراسة الحالية.

الخطوات اإلجرائية لمبحث:قامت الباحثة بالتطبيق القبمي لبلختبار التطبيقي لبعض دروس مقرر اإليقاع الحركيعمى الطبلب عينة البحث وىما المجموعة التجريبية .
ثم بدأت الباحثة بتدريس محتوى البرنامج بإستخدام إستراتيجية التعمم لئلتقان بينمادرست المجموعة الضابطة بالطريقة المتبعة دون التعرض لمبرنامج.
وفي نياية التجربة قامت الباحثة بالتطبيق البعدي لبعض دروس مقرر اإليقاعالحركي عمى الطبلب عينة البحث وىما المجموعة التجريبية  .وقد اتبعت نفس
التعميمات ونفس الظروف التي اتبعت في التطبيق القبمي  ،ثم قامت الباحثة برصد

النتائج وتجييزىا ومعالجتيا إحصائياً لموصول الى نتائج البحث وتفسيرىا .
إعداد أدوات البحث :أوالً  :إعداد االختبار الخاص ببعض دروس مقرر اإليقاع الحركي الفرقة األولى بقسم

التربية الموسيقية -كمية التربية النوعية -جامعة جنوب الوادي  ،وتم إعداده وفقاً

لمخطوات التالية :

-1تحديد اليدف من االختبار :
ييدف لقياس التحصيل الدراسي الخاص ببعض دروس مقرر اإليقاع الحركي لطبلب

الفرقة األولى بقسم التربية الموسيقية -كمية التربية النوعية -جامعة جنوب الوادي.
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-2تحديد مصادر بناء االختبار :
وذلك من خبلل توصيف مقرر اإليقاع الحركي الخاص بالفرقة األولى بقسم التربية

الموسيقية -كمية التربية النوعية -جامعة جنوب الوادي.
 -3تصحيح االختبار :

تم تحديد خمس درجات لكل تطبيق صحيح من أسئمة االختبار  ،ومن ىنا أصبحت

الدرجة الكمية ( )30درجة .
- 4تحكيم االختبار:

تم عرض االختبار عمى مجموعة من السادة المحكمين لتوضيح آرائيم حول مدى
مبلئمة االختبار من حيث التالي  :وضوح ومناسبة تعميمات االختبار  ،مناسبة
االختبار لمجموعة من البحث  ،اقتراح ما يرونو من تعديبلت في بنود االختبار أو

بالنسبة لبلختبار ككل .

 -4صدق االختبار (الصدق الظاىري  /صدق المحكمين):
تم عرض االختبار عمى مجموعة من السادة المحكمين المتخصصين ممحق ()5
بيدف معرفة ما إذا كان االختبار يقيس فعبل ما وضع لقياسو  ،وقد قام السادة

المحكمين بفحص االختبار وابداء بعض المبلحظات التي أُخذ بيا عند صياغتو
في صورتو النيائية .
ثانياً :إعداد مقياس اإلتجاه نحو المادة لقياس مدى ما توصل اليو طبلب الفرقة األولى
قسم التربية الموسيقية  -كمية التربية النوعية – جامعة جنوب الوادي من تحسن في
أدائيم في مقرر اإليقاع الحركي من خبلل استخدام استراتيجية التعمم لئلتقان.
-تم إعداد المقياس الخاص باإلتجاه نحو المادة  ،وفقاً لمخطوات التالية :

-1تحديد اليدف من المقياس:
ييدف المقياس إلى التعرف عمى مدى ما توصل إليو طبلب الفرقة األولى قسم
التربية الموسيقية  -كمية التربية النوعية – جامعة جنوب الوادي من تحسن في
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أدائيم في مقرر اإليقاع الحركي من خبلل استخدام است ارتيجية التعمم لئلتقان حيث
تم تحديد أبعاد المقياس طبقاً لؤلبعاد التي تم تحديدىا من قبل مقياس .لثبوت

وصدق المقياس بدرجة كبيرة  ،ارتباط األبعاد بأىداف البحث الحالي  ،مع
اإلختبلف فى صياغة الفقرات الخاصة بو عن البحث الحالي.
-2مصادر إعداد المقياس :تم إعداد مقياس اإلتجاه نحو المادة بعد اإلطبلع عمى
بعض البحوث والدراسات السابقة وعمى العديد من المقاييس الخاصة باإلتجاه نحو
المادة والتي اعتمد البحث الحالي عمييا فى إعداد المقياس الخاص باإلتجاه نحو
المادة مثل دراسة عماد عبابنة ،وأريج ،األحمد( ، )2019ودراسة حسين بن عمي

الخروصي ،ربيع بن المر الذىمي  ،سيف بن درويش الح ارصي ( ،)2019ودراسة
إليام محمد عبدالحميد شحاتة(.)2018

 -3صدق المقياس :عرض المقياس عمى مجموعة من الخبراء المتخصصين لمتأكد
من صدقو تم عرضو
بعد إعداده فى صورتو األولية عمى مجموعة من السادة الخبراء المختصين وجاءت
أىم مبلحظات السادة الخبراء كالتالي  :اختصار بعض الفقرات  ،إعادة الصياغة

لبعض الفقرات  ،إضافة بعض الفقرات.

 -4التجربة اإلستطالعية لممقياس :بعد إجراء التعديبلت عمى المقياس بناءاً عمى

آراء الخبراء المختصين تم إجراء التجربة االستطبلعية لممقياس وذلك بيدف حساب
صدق وثبات المقياس.
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البرنامج المعد(نموذج فقط)
الدرس اآلول

األىداف:

-ينبغي بعد اإلنتياء من ىذا الدرس أن يكون الطالب قاد اًر عمى:

أداء حركياً.
-2أداء العبلمات اإليقاعية السابق ذكرىا ً
-3أداء بعض العبلمات اإليقاعية السابقة بأستخدام أوامر( .) Hop- Hip
 -4البحث عن بعض الفيديوىات الخاصة باألداء الحركي لمعبلمات اإليقاعية السابقة
التييئة:

عمى مجموعة البحث التجريبية.

.

خطوات سير
الدرس:

https://youtu.be/4gYMLcQ6_RY
-1إلقاء التحية عمى الطبلب مجموعة
البحث التجريبية مع بث روح العمل والنجاح ليم خاصة أنيم طبلب متعثرين.
-2توضيح كيفية وقفة البدء الصحيحة لئليقاع الحركي.
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https://youtu.be/m2Zf_ji2D7I
ُ-4يطمب من كل طالب من المجموعة التجريبية أداء كل عبلمة من العبلمات اإليقاعية السابقة.
-5التأكد من قبل الباحثة بأن جميع طبلب المجموعة التجريبية أتموا إتقان أداء

تمارين متنوعة عمى أداء العبلمات اإليقاعية السابقة( ُيكتفى بمازورتين في البداية ألنيم طبلبمتعثرين).
التمرين األول:

التمرين الثاني:

التمرين الثالث:

التقويم:

قم بأداء التمارين اإليقاعية التالية:
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نتائج البحث وتفسيرىا :
لمتحقق من صحة فروض البحث تم استخدام اختبار "ت" ( )T testالصورة الثانية
)1(.
من خبلل تطبيق االختبار التحصيمي المعد لقياس بعض دروس مقرر اإليقاع الحركي
شفوياً تطبيقاً قبمياً عمى مجموعتي البحث (التجريبية والضابطة)  ،وبعد حساب

متوسطات درجات الطبلب وداللة الفروق بين ىذه المتوسطات  ،حيث أظيرت النتائج

حيث :
-1ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطات درجات المجموعة التجريبية
والمجموعة الضابطة في القياس القبمي عمى كل من درجات إختبار بعض دروس مقرر

اإليقاع الحركي ودرجات مقياس اإلتجاه نحو المادة وىذا ما يوضحو جدول (. )1
جدول ()1

داللة الفرق بين متوسطات درجات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في القياس القبمي عمى كل من
درجات إختبار بعض ببعض دروس مقرر اإليقاع الحركي ودرجات مقياس االتجاه نحو المادة

القياس القبمي

المجموعة التجريبية

المجموعة الضابطة

المتوسط

اإلنحراف

المتوسط

اإلنحراف

الحسابي

المعياري

الحسابي

المعياري

مستوى

قيمة ت

الداللة

اإلختبار الشفوي

27,40

5,15

29,23

6,00

,22

غير دالة

اإلختبار التطبيقي

25,3

5,18

28,5

5,38

,35

غير دالة

مقياس االتجاه نحو

23,8

3,50

21,5

2,65

,07

غير دالة

المادة

عمماً بأن قيمة ن =  30وقيمة ت الجدولية عند درجة حرية  58ومستوى داللة 2= ،05
وعند  2,66 =،01إذن الفرض محقق أي ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين

متوسطات درجات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في القياس القبمي عمى

كل من درجات إختبار بعض ببعض دروس مقرر اإليقاع الحركي( الشفوية
200

المجمد الثامن ـ العدد الحادي واألربعون ـ يوليو 2022

مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية
والتطبيقية) ودرجات مقياس االتجاه نحو المادة وىذا يدل عمى تكافؤ المجموعتين في
كل متغيرات البحث.
 -2يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطات درجات المجموعة التجريبية عمى

درجات إختبار بعض بنود دروس مقرر اإليقاع الحركي( الشفوية والتطبيقية) ودرجات
مقياس االتجاه نحو المادة في كل من القياسين القبمي والبعدي وىذا ما يوضحو

جدول (.)2
جدول ()2
يبين داللة الفرق بين متوسطات درجات المجموعة التجريبية عمى درجات إختبار بعض بنود دروس مقرر
اإليقاع الحركي( الشفوية والتطبيقية) ودرجات مقياس االتجاه نحو المادة في في القياسين القبمي والبعدي.
البيان

المجموعة التجريبية(بعدي)

المجموعة التجريبية(قبمي)

المتوسط

اإلنحراف

المتوسط

اإلنحراف

الحسابي

المعياري

الحسابي

مستوى

قيمة ت

الداللة

المعياري

اإلختبار الشفوي

48,01

4,62

27,35

5,10

3,00

,01

اإلختبار التطبيقي

49,62

4,30

26,3

4,13

4,42

,01

مقياس االتجاه نحو

60,00

4,65

22,7

3,50

6 ,45

,01

المادة

عمماً بأن قيمة ن =  30وقيمة ت الجدولية عند درجة حرية  58ومستوى داللة 2= ،05
وعند  2,66 =،01إذن الفرض محقق أي يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين

متوسطات درجات المجموعة التجريبية عمى درجات إختبار بنود دروس مقرر اإليقاع

الحركي( الشفوية والتطبيقية) ودرجات مقياس االتجاه نحو المادة في في القياسين
القبمي والبعدي

-3يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطات درجات المجموعتين التجريبية

والضابطة عمى درجات إختبار بعض بنود دروس مقرر اإليقاع الحركي( الشفوية

والتطبيقية) ودرجات مقياس االتجاه نحو المادة في في القياس البعدي وىذا ما
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يوضحو جدول (.)3
جدول ()3
يبين داللة الفرق بين متوسطات درجات المجموعتين التجريبية والضابطة عمى درجات إختبار بعض بنود
دروس مقرر اإليقاع الحركي( الشفوية والتطبيقية) ودرجات مقياس االتجاه نحو المادة في في القياس
البعدي.
القياس البعدي

المجموعة التجريبية

المجموعة الضابطة

المتوسط

اإلنحراف

المتوسط

اإلنحراف

الحسابي

المعياري

الحسابي

المعياري

قيمة ت

مستوى
الداللة

اإلختبار الشفوي

48,09

4,66

29,30

5,59

3,00

,01

اإلختبار التحريري

50,59

4,30

27,7

5,05

3,63

,01

مقياس االتجاه نحو

58,55

4,63

21,28

2,37

7 ,25

,01

المادة

عمماً بأن قيمة ن =  30وقيمة ت الجدولية عند درجة حرية  58ومستوى داللة 2= ،05
وعند  2,66 =،01إذن الفرض محقق أي يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين

متوسطات درجات المجموعتين التجريبية والضابطة عمى درجات إختبار بنود دروس

مقرر اإليقاع الحركي( الشفوية والتطبيقية) ودرجات مقياس االتجاه نحو المادة في

في القياس البعدي.

-4ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطات درجات المجموعة التجريبية عمى

كل من درجات إختبار بعض بنود دروس مقرر اإليقاع الحركي( الشفوية والتطبيقية)
ودرجات مقياس االتجاه نحو المادة في في كل من القياسين القبمي والتتبعي وىذا ما
يوضحو جدول (.)4
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جدول ()4
يبين داللة الفرق بين متوسطات درجات المجموعة التجريبية عمى كل من درجات إختبار بعض بنود دروس
مقرر اإليقاع الحركي( الشفوية والتطبيقية) ودرجات مقياس االتجاه نحو المادة في في كل من القياسين
القبمي والتتبعي.

البيان

المجموعة التجريبية(بعدي)

المجموعة التجريبية (تتبعي)

المتوسط

اإلنحراف

المتوسط

اإلنحراف

الحسابي

المعياري

الحسابي

مستوى

قيمة ت

الداللة

المعياري

اإلختبار الشفوي

48,01

4,61

47,89

4,53

,01

غير دالة

اإلختبار التحريري

52,60

4,30

50,9

3,31

,02

غير دالة

مقياس االتجاه نحو

58,59

4,58

59,01

4,29

,07

غير دالة

المادة

عمماً بأن قيمة ن =  30وقيمة ت الجدولية عند درجة حرية  58ومستوى داللة 2= ،05
وعند  2,66 =،01إذن الفرض محقق أي يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين

متوسطات درجات المجموعة التجريبية عمى كل من درجات إختبار بعض بنود دروس

مقرر اإليقاع الحركي( الشفوية والتطبيقية) ودرجات مقياس االتجاه نحو المادة في

في كل من القياسين القبمي والتتبعي.التطبيقي لبعض دروس مقرر اإليقاع الحركي(

الشفوية والتطبيقية) ودرجات مقياس االتجاه نحو المادة .

حيث كان اليدف من ىذه الخطوة التأكد من بقاء تأثير االتجاه نحو المادة ويتضح من

الجدول السابق أن جميع الفروق ليست ليا داللة إحصائية في القياسين البعدي
والتتبعي .
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مناقشة نتائج البحث :
-1اعتماداً عمي النتائج التي توصل ليا البحث الحالي والقيام بمعالجتيا إحصائيا حيث

يتضح  ،أنو ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطات درجات المجموعة

التجريبية والمجموعة الضابطة في القياس القبمي عمى كل من درجات إختبار بعض
بنود دروس مقرر اإليقاع الحركي( الشفوية والتطبيقية) ودرجات مقياس االتجاه نحو

المادة  .وىذا يدل عمى تكافؤ المجموعتين في كل متغيرات البحث ،.كما يتضح من
جدول (.)1

 -2أيضاً أنو يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطات درجات المجموعة التجريبية
عمى درجات إختبار بعض دروس مقرر اإليقاع الحركي( الشفوية والتطبيقية) ودرجات

مقياس االتجاه نحو المادة .في كل من القياسين القبمي والبعدي وىذا ما يوضحو جدول
(.)2
-3كما إنو يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطات درجات المجموعتين التجريبية
والضابطة عمى درجات إختبار بعض بنود دروس مقرر اإليقاع الحركي( الشفوية
والتطبيقية) ودرجات مقياس االتجاه نحو المادة  .في القياس البعدي وىذا ما يوضحو

جدول (.)3

-4كما إنو ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطات درجات المجموعة التجريبية

عمى كل من درجات إختبار بعض دروس مقرر اإليقاع الحركي( الشفوية والتطبيقية)
ودرجات مقياس االتجاه نحو المادة  .في كل من القياسين القبمي والتتبعي وىذا ما

يوضحو جدول (.)4

 -تتفق النتائج السابقة مع نتائج العديد من الدراسات التي اىتمت

باستخدام

االستراتيجيات الحديثة في التدريس مثل (دراسة نيا محمد أسامة ،2018دراسة حسام السيد
محمد احمد )2017ودراسات اىتمت بمادة اإليقاع الحركي مثل (دراسة نسرين مبارك كمال ،2013

دراسة تسنيم مصطفى محمد  ،2020ودراسة خمود محمد السيد ،2020ودراسة منى طو
السيد )2018ودراسات اىتمت باإلتجاه نحو المادة ومن ىذه البحوث (حسين محمود حسن

 ،2019دراسة صالح محمد صالح  ،2007ودراسة حسن عمران موسى 2013
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التوصيات:
 1وضع برامج تدريبية لممعيدين والمدرسين المساعدين وتذويدىم بالميارات البلزمة
لتدريبيم عمى إستخدام اإلستراتيجيات الحديثة في التعميم.
- 2اإلستفادة من نتائج ا لدراسات السابقة والتدريبات المقترحة بيا والخاصة بتحسين
مستوى أداء الطبلب وا ث ارء مادة اإليقاع الحركي وانتقاء ما يناسب الموضوعات

المدروسة ومستوى الطبلب لتطبيقيا خبلل العام الد ارسي.

-3اإلستفادة من استراتيجيات التعميم المختمفة وتطبيقيا في مختمف فروع التعميم لما ليا
من فائدة كبيرة في تحسين مستوى الطبلب ورفع مستوى أدائيم.

أوالً :المراجع العربية:
-1آمال حسين خميل(2012م)  :اإلبداع واستراتيجيات تدريس التربية الموسيقية ،
االسكندرية ،دار الثقافة العممية.
 -2أحمد محمد سالم ( : )2009تطبيق تكنولوجيا التعمم اإللكتروني في المؤسسات التعميمية،
التحديات والحمول ،المؤتمر العممي السنوي السابع لكمية التربية جامعة الزقازيق بعنوان

"التحديات التكنولوجية وتطوير منظومة التعميم" في الفترة من ( 30-29إبريل.)2009

 -3احمد محمود حسن(  :)2016فاعمية إستخدام إستراتيجية الشكل ( )vفي التحصيل
المعرفي ومستوى األداء المياري لبعض ميارات اإليقاع الحركي لطمبة الفرقة األولى بكمية

التربية الرياضية جامعة المنيا ،مجمة أسيوط لعموم وفنون التربية الرياضية  ،ع  ،42ج ،3
ص 364. -332
-4آمال صادق وفؤاد ابو حطب(2000م) :عمم النفس التربوي  ،الطبعة السادسة ،مكتبة
االنجمو المصرية ،القاىرة.
 :)2014(________________-5نمو اإلنسان من مرحمة الجنين إلى مرحمة المسنين،
مكتبة األنجمو المصرية ،القاىرة.
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-6إشراق ظاىر بركات  ،وليد أحمد المطارنة ( :)2015تأثير تعمم اإليقاع الحركي عمى
ضبط الخطوات البينية وتعمم ميارة اجتياز الحاجز لدى طالبات كمية التربية الرياضية
بالجامعة األردنية ،دراسات ،العموم التربوية ،المجمّد  ، 42العدد  ،3اآلردن.
 -7عماد عبد الرحيم الزغول  ،وشاكر عقمو المحاميد( : (2007ط  1دار الميسرة لمنشر
والتوزيع  ،عمان.

 -8محمد أمين عبد الرحمن السعدني (  .) ٥٠٠٢طرق تدريس العموم.الجزء األول ،الرياض
 ،مكتبة الرشد .
 -9ىبو محمد أمين عمي ( :)2008اتجاىات معممي الدراسات االجتماعية نحو المناىج

المطورة

في ضوء خطة االقتصاد المعرفي في األردن .رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة اليرموك،
اربد ،األردن.
-10إليام محمد عبدالحميد شحاتة( :)2018فاعمية استراتيجية البيت الدائري فى التحصيل
وتنمية االتجاه نحو مادة العموم لدى طالبات الصف الثالث االعدادي فى جميورية مصر

العربية ،المجمة الدولية لآلداب والعموم االنسانية واالجتماعية ،المؤسسة العربية لمبحث العممي
والتنمية البشرية.

-11أمل البكري ،ناديا بني مصطفى عجور(  : )2011عمم النفس المدرسي ،دار المعتز
لمنشر والتوزيع ،عمان ،األردن.
 -13أميمو فيمي أمين و عائشة سعيد سميم ( :)2002الموضوعات الدالكروزية بين النظرية
والتطبيق في اإليقاع الحركي ،مكتبة األنجمو المصرية.

 -14بدرية حسن عمي(2007م) :فعالية استراتيجية التعمم التعاوني في تنمية بعض المفاىيم
والميارات الموسيقية والوعي القومي لدى تبلميذ المرحمة االعدادية ،رسالة دكتوراه غير
منشورة ،كمية التربية  ،جامعة جنوب الوادي ،قنا.
-14جمال سبلمة عمي( :)2012تحميل العبلقات الدولية ،دار النيضة العربية ،القاىرة.

206

المجمد الثامن ـ العدد الحادي واألربعون ـ يوليو 2022

مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية
حامد عبد السبلم زىران ( :)2003عمم النفس االجتماعي  ،اإلضافة السادسة  ،القاىرة،عالم الكتب.
-15حسام محمد مازن( :)2007إتجاىات حديثة في تعميم وتعمم العموم ،كمية التربية ،جامعة

سوىاج ،دار الفجر لمنشر والتوزيع.

 -16حسن الباتع محمد عبد العاطي ( :)2006أثر استخدام كل من التعمم اإللكتروني والتعمم
المدمج في تنمية ميارات تصميم وانتاج مواقع الويب التعميمية لدى طبلب الدبموم المينية

واتجاىاتيم نحو تكنولوجيا التعمم اإللكتروني ،مؤتمر :تكنولوجيا التعميم والتعمم :نشر
العمم..حيوية اإلبداع ،في الفترة من  6-5سبتمبر  38 ،536 ،2007ص.

-17حسن حسين زيتون ( 1999م) :ميارات التدريس ،عالم الكتب ،القاىرة.
 :)2003(_________-18إستراتيجية التدريس رؤية معاصرة لطرق التعميم والتعمم،دار
عالم الكتب ،القاىرة.
-19حسين بن عمي الخروصي ،ربيع بن المر الذىمي  ،سيف بن درويش الح ارصي

( :)2019بناء مقياس االتجاه نحو مادة الجغرافيا لدى طمبة الصف العاشر األساسي بسمطنة
عمان ،دراسات نفسية و تربوية مجمد  ،12عدد ، 2جامعة السمطان قابوس ،سمطنة عمان.
-20حسين محمد ابورياش  ،سميم محمد شريف  ،عبدا لحكيم الصافي (  :) ٥٠٠٢أصول
إستراتيجيات التعميم والتعمم  ،النظرية والتطبيق ،دار الثقافة لمنشر والتوزيع ،القاىرة.

-21حمد بمية محمد العجمي ( : ) 2013أثر استخدام استراتيجية التعمم لئلتقان فى تنمية
تحصيل التمميذات ذوات صعوبات التعمم فى ميارات المغة العربية  ،مجمة دراسات

الخميج والجزيرة العربية  ،يناير المجمد  ، 39العدد  ، 148جامعة الكويت ،ص .284-237
 -22فخري رشيد خضر(  :)2006طرائق تدريس الدراسات االجتماعية  ،ط  ،3دار الميسرة
لمطباعة والنشر  ،عمان .

-23خيري إبراىيم الممط ( :)2006التربية الموسيقية الشاممة بين رياض األطفال والتعميم
اإلبتدائي ،مؤسسة حورس الدولية لمنشر والتوزيع.
 -24محمود زيتون عايش ( )2004أساليب تدريس العموم ،ط(، )3عمان  ،األردن.
 .) ٥٠٠٢ ( _______________-25أساليب تدريس العموم  ،عمان  ،دار الشروق .
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 -26عادل السيد محمد سرايا( )2007تكنولوجيا التعميم المفرد وتنمية االبتكار :رؤية
تطبيقية ،ط( )1عمان :دار وائل لمنشر والتوزيع.
 -27سعاد عبد العزيز إبراىيم ( : )2008اإليقاع والتعبير الحركي كمدخل إلى التربية
الموسيقية ،دار الكتب المصرية.

 :) 2013(______________ -28الميارات األساسية في التربية الموسيقية لمممة وطفل
الروضة ،دار العالم العربي.

-29سعيد محمد السعيد(2000م) :االسس التربوية إلعداد المعمم الجامعي  ،الطبعة الثالثة،
جامعة عين شمس ،القاىرة.

 -30صالح بن حمد العساف( :)2012المدخل إلى البحث في العموم السموكية ،دار الزىراء
لمنشر والتوزيع.

-31عبد الحميد حسن عبد الحميد شاىين( :)2010إستراتيجيات التدريس المتقدمة
واستراتيجيات التعمم وأنماط التعمم" ،مناىج وطرق تدريس" ،كمية التربية بدمنيور ،جامعة
اإلسكندرية.

 -32عبد الرحيم صالح عبد اهلل(  2004م)  :اتجاه تربوي حديث ،اتقان التعميم الحمقة
األولى،

مفيوم إتقان التعمم واستراتيجيات تحقيقو  ،مجمة التربية  ،قطر ، )148( 33ص -164

.)179

 -33الشيخ عبد السبلم ( : )1992عمم النفس اإلجتماعي ،دار الفكر الجامعي ،
اإلسكندرية.
-34عبد اهلل ،عبد الرحيم صالح( :)2004إتجاه تربوي حديث ،إتقان التعميم ،الحمقة األولى:
مفيوم إتقان التعمم ،واستراتيجيات تحقيقو ،مجمة التربية ،قطر.

-35عمي عبد السميع قورة ،وجيو المرسي أبو لبن(  :) 2018االستراتيجيات الحديثة في

تعميم وتعمم المغة ، ،الفصل السابع عشر ،مطبعة الشيماء.

-36عمي محمد خمـ ــف ،حسين حبـيب مصم ــح ،عمر حمدي عبد الرحمـن( :)2013تأثير
استخدام أنموذج بموم لمتعمم أإلتقاني في تطوير التعمم واالحتفاظ ببعض الميارات األساسية
بكرة اليد ،مجمة عمــوم التربية الرياضية ،العدد الثالث ،المجمد السادس ،جامعة األنبار.
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 -37عماد عبابنة ،وأريج ،أل الحمد(  : )2019بناء مقياس اتجاىات معممي العموم نحو
التعمم النشط المتمركز حول الطالب باستخدام نموذج سمم التقدير لراش،مجمة جامعة النجاح
لمعموم اإلنسانية ،العدد  ،33األردن.

-38فتحي عمى يونس وزميبله ) ٩٢٢٢م) :التربية الدينية اإلسبلمية بين األصالة والمعاصرة،

الطبعة األولى ،القاىرة ،عالم الكتب.

 -39ماىر إسماعيل صبري( :)2009دراسات عربية في التربية وعمم النفس ،المجمد الثالث ،

العدد الثالث.
-40مجدي عزيز ابراىيم(2004م) :استراتيجيات التعميم وأساليب التعمم ،مكتبة األنجمو

المصرية ،القاىرة.

-41مجدي محمد محمود أمين( :)2010فعالية إستراتيجية تدريس األقران في تنمية ميارات
تخطيط وتنفيذ وتقويم دروس مادة التربية الفنية ،المؤتمر السنوي العربي الخامس -الدولي

الثاني ----بعنوان(اإلتجاىات الحديثة في تطوير األداء المؤسسي واألكاديمي في مؤسسات
التعميم العالي النوعي في مصر والعالم العربي) في الفترة من  15-14أبريل  ،2010ص

.486-452

 -42محمد المصري ( :)2009العبلقة بين إستراتيجيات التعمم والتحصيل االكاديمي لدي
طبلب

وطالبات كمية العموم التربوية بجامعة االسراء الخاصة  ،مجمة دمش – المجمد  ٥٢العدد

( .)4+٣
 -43محمود عمي عثمان عوض :أثر استخدام استراتيجية التعمم لئلتقان في تدريس مقرر
الكرة الطائرة عمى تنمية األداء الميارى والتفكير الخططي لدي طبلب الفرقة األولي بكمية
التربية الرياضية جامعة سوىاج :رسالة دكتوراة  ،كمية التربية  ،قسم المناىج وطرق التدريس

تخصص مناىج وطرق تدريس التربية الرياضية ،جامعة سوىاج .2019 ،

 -44نبيمو ميخائيل ( :)1994إميل جاك دالكروز واإليقاع الحركي لخدمة النواحي الصحية
والفنية لطمبة الفرقة اإلعدادية بكمية التربية الموسيقية بالقاىرة ،مجل عموم وفنون – دراسات

وبحوث -مج 6ع .4
ثانياً :المراجع األجنبية:
لمياء الديوان ،علوم التربية الرياضية ( البدنية )العلوم 54:-https://lamya.yoo7.comالنظرية ،طرائق التدريس
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46-Marja-LeenaJuntunen and Heidi Westerlund:The legacy of
musiceducation methods in teacher education: The metanarrative
ofDalcroze Eurhythmics as a case , Research Studies in Music
Education 33(1) 47–58,Jun 13 , 2011
47- https://staffsites.sohag-.edu.eg/stuff/supplements/show,2018.
48-https://esraa-.ahlamountada.com/t1203-topic-2009
49- William Todd Anderson:The Dalcroze Approach to Music
Education: Theory and Applications , National Association for Music
Education , General Music Today 26(1) 27–33 , 2012
47--https://mssader.com/%
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ممخص البحث بالمغة العربية
فاعمية إستخدام إستراتيجية التعمم لإلتقان في تنمية أداء اإليقاع الحركي
واإلتجاه نحو المادة لمطالب المتعثرين في الفرقة الثانية بكمية التربية
النوعية
ىدف البحث الحالي إلى التعرف عمى استراتيجية التعمم لئلتقان من حيث األسس
والمبادئ التي تقوم عمييا  ،خطواتيا ،مزاياىا ،استخدام استراتيجية التعمم لئلتقان

لتحسين األداء في مقرر اإليقاع الحركي لدى طبلب الفرقة األولى قسم التربية

الموسيقية بكمية التربية النوعية بجامعة جنوب الوادي واستخدام استراتيجية التعمم لئلتقان
لتحسين االتجاه نحو مقرر اإليقاع الحركي بكمية التربية النوعية بجامعة جنوب الوادي.
واعتمد البحث الحالي عمى المنيج شبو التجريبي ذو المجموعتين التجريبية والضابطة

لمبلئمتو لطبيعة ىذا البحث  ،وتكونت عينة البحث من  20طالب وطالبة لممجموعة
التجريبية و  20طالب وطالبة لممجموعة الضابطة من طبلب الفرقة األولى بقسم

التربية الموسيقية  -كمية التربية النوعية -جامعة جنوب الوادي لمعام الدراسي(-2020
. )2021

وكانت أىم النتائج التي توصل إلييا البحث كالتالي:

-1

ال

يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطات درجات المجموعة التجريبية

والمجموعة الضابطة في القياس القبمي عمى كل من درجات إختبار بعض دروس مقرر

اإليقاع الحركي ودرجات مقياس اإلتجاه نحو المادة.

 -2يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطات درجات المجموعة التجريبية عمى
درجات إختبار بعض بنود دروس مقرر اإليقاع الحركي( الشفوية والتطبيقية) ودرجات
مقياس االتجاه نحو المادة في كل من القياسين القبمي والبعدي.
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 -3يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطات درجات المجموعتين التجريبية
والضابطة عمى درجات إختبار بعض بنود دروس مقرر اإليقاع الحركي( الشفوية
والتطبيقية) ودرجات مقياس االتجاه نحو المادة في في القياس البعدي.

-4ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطات درجات المجموعة التجريبية عمى

كل من درجات إختبار بعض بنود دروس مقرر اإليقاع الحركي( الشفوية والتطبيقية)
ودرجات مقياس االتجاه نحو المادة في في كل من القياسين القبمي والتتبعي.
وأوصى البحث باالتي :

 -1وضع برامج تدريبية لممعيدين والمدرسين المساعدين وتذويدىم بالميارات البلزمة
لتدريبيم عمى إستخدام اإلستراتيجيات الحديثة في التعميم.
- 2اإلستفادة من نتائج ا لدراسات السابقة والتدريبات المقترحة بيا والخاصة بتحسين
مستوى أداء
الطبلب وا ث ارء مادة اإليقاع الحركي وانتقاء ما يناسب الموضوعات المدروسة ومستوى
الطبلب
لتطبيقيا خبلل العام الد ارسي.
-3اإلستفادة من استراتيجيات التعميم المختمفة وتطبيقيا في مختمف فروع التعميم لما ليا
من فائدة كبيرة في تحسين مستوى الطبلب ورفع مستوى أدائيم.
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Summary of the research in Arabic
The effectiveness of using the learning strategy for
mastery in developing the performance of the motor
rhythm and the direction towards the material for the
stumbling students in the second division of the
Faculty of Specific Education
The aim of the current research is to identify the learning strategy
for mastery in terms of the foundations and principles on which it
is based, its steps, its advantages, the use of the learning strategy
for mastery to improve performance in the motor rhythm course of
the first year students, Department of Music Education, Faculty of
Specific Education, South Valley University, and the use of the
learning strategy for mastery to improve the direction Towards a
Course of Kinetic Rhythm at the Faculty of Specific Education at
South Valley University.
The current research was based on the semi-experimental
approach with two experimental and control groups for its
suitability to the nature of this research, and the research sample
consisted of 20 students for the experimental group and 20
students for the control group of students of the first division of
the Department of Music Education - Faculty of Specific
Education - South Valley University for the academic year (2020 2021).
The most important findings of the research were as follows:
- There is no statistically significant difference between the mean
scores of the experimental group and the control group in the
tribal measurement on each of the test scores of some lessons of
the kinetic rhythm course and the scores of the attitude scale
toward the subject.
2- There is a statistically significant difference between the mean
scores of the experimental group on the test scores of some items
of the kinetic rhythm course lessons (oral and applied) and the
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scores of the attitude scale toward the subject in both the pre and
post measurements.
3- There is a statistically significant difference between the mean
scores of the experimental and control groups on the test scores of
some items of the kinetic rhythm course lessons (oral and applied)
and the scores of the measure of attitude towards the subject in the
post-measurement.
4- There is no statistically significant difference between the mean
scores of the experimental group on each of the test scores of
some items of the kinetic rhythm course lessons (oral and applied)
and the scores of the measure of attitude toward the subject in
both the pre and follow-up measurements.
The research recommended the following:
1 Develop training programs for teaching assistants and assistant
teachers and provide them with the necessary skills to train them
to use modern strategies in education.
2 - Benefiting from the results of previous studies and the
proposed exercises to improve the performance level
Students and enrich the kinetic rhythm material and choose what
suits the topics studied and the level of students
to be applied during the academic year.
3- Benefiting from different education strategies and applying
them in various branches of education because of their great
benefit in improving the level of students and raising the level of
their performance.
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