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 حث مستخلص الب
التعرف على كيفية إعداد الحقيبة التعليمية اإللكترونية فى   هدف البحث الحالي إلى

طالبات شعبة رياض األطفال  تدريس التربية الموسيقية واألناشيد واإلتجاه نحو المقرر لدى  
، الكشف عن أثر استخدام الحقيبة التعليمية اإللكترونية فى تدريس التربية الموسيقية واألناشيد 
لطالبات شعبة رياض األطفال ، الكشف عن أثر استخدام الحقيبة التعليمية اإللكترونية فى  

ات شعبة رياض األطفال ،  تنمية اإلتجاه نحو مقرر التربية الموسيقية واألناشيد لدى طالب
واتبع المنهج شبه التجريبي ذو المجموعتين التجريبية والضابطة ، على عينة من طالبات  

( طالبة ، وأظهرت النتائج  60الفرقة األولى شعبة رياض األطفال، كلية التربية بقنا، قوامها)
ين التجريبية  تحقق فروض البحث بوجود فروق دالة إحصائيًا بين متوسطات درجات المجموعت 

والضابطة في اإلختبار التحصيلي البعدي والبعدي التتبعي لمقرر التربية الموسيقية واألناشيد 
لصالح المجموعة التجريبية ، وفروق دالة إحصائيًا في القياس البعدي لمقياس االتجاه نحو  

  . مقرر التربية الموسيقية واألناشيد لصالح المجموعة التجريبية
Summary of the research 

The aim of the current research is to identify how to prepare the 

electronic educational bag in the teaching of music education and 

chants and the trend towards the course among students of the 

Kindergarten Division. Developing the tendency towards the music 

education course and songs among the students of the Kindergarten 

Division, and following the quasi-experimental approach with two 

experimental and control groups, on a sample of students of the first 

year, Kindergarten Division, Faculty of Education in Qena, South 

Valley University, consisting of (60) students. The results showed 

that the research hypotheses were verified by the presence of 

statistically significant differences between the mean scores of the 

experimental and control groups in the post-achievement test for 

the musical education course and songs in favor of the experimental 

group, and statistically significant differences in the post-

measurement of the trend scale towards the music education course 

and songs in favor of the experimental group.  

الترب  :الكلمات الرئيسة   التعليمية اإللکترونية ،  ية الموسيقية ، اإلتجاه نحو  الحقيبة 
 المقرر ، شعبة رياض األطفال
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 مقدمة : 
يتميز العصر الحديث بالتطور التكنولوجي السريع في العديد من المجاالت أبرزها  
مجال التعليم الذي شهد العديد من المستحدثات في نظام التعليم مع زيادة االهتمام بالتعليم  

 ( 19المستجد )كوفيد االلكتروني إثر جائحة فيروس كورونا 
التكنولوجية   واألساليب  التقنيات  أكثر  من  االلكترونية  التعليمية  الحقائب  وتعد 
الحديثة التي يمكن توظيفها في المؤسسات التعليمية ، نظرا لما تتمتع به من كفاءة وفاعلية  
المتزامن   غير  اإللكتروني  التعليم  أنماط  أحد  اإللكترونية  التعليمية  الحقيبة  تعد  حيث   ،

لم دون حاجة للتزامن في االستخدام بوجود المعلم وبخاصة أنها أكثر فيستخدمها المتع
 (  119،   2012األساليب التعليمية تمثياًل للتعلم الذاتي )مجدي الحناوي ، 

تنمية العديد من   التعليمية في  وقد أكدت العديد من الدراسات فاعلية الحقائب 
تحصيل واالتجاه نحو التعلم ، حيث المتغيرات المرتبطة بالعملية التعليمية بما في ذلك ال

على تحسين مستوى التحصيل األكاديمي للمتعلمين   اإللكترونية ،  تعليميةتساعد الحقيبة ال
  السلوكية واإلجرائية هداف األبما في ذلك ،  وتشجعهم على التعلم بشكل مستقل ومستمر

ددة ، مما يتيح لمستخدمي يم ، والوسائط المتعو ، والخبرة التعليمية ، والتغذية الراجعة والتق
لالهتمام ومثيرة  جذابة  صور  في  المحتوى  هذا  تقديم  الحزم  الباحثة    هذه  دعى  مما   ،

الستخدام الحقيبة التعليمية االلكترونية وتوظيفها في تدريس التربية الموسيقية واألناشيد 
 لطالبات شعبة طفولة واالتجاه نحو المقرر .

 : البحث  مشكلة
خالل تدريسها مقرر تربية موسيقية وأناشيد للفرقة األولى  الحظت الباحثة من  

شعبة طفولة بكلية التربية والغردقة جامعة جنوب الوادي ضعف مستوى تحصيل الطالبات 
للمقرر واتجاههم نحو دراسته نظرا لما فرضه الوضع الراهن )جائحة كورونا( وتأثيره على 

اإلطـالع علـى الدراسـات و   الباحثة إلى البحث مما دفع  .    العملية التعليمية وأساليب التدريس
الخاصة بالطرق واألساليب التعليمية التى تهتم بالتعلم عن بعد أو التعلم   السـابقة والبحـوث 

وجـد  للتوصل لحل تلك المشكلة خاصة بأن الباحثة هى من تقوم بالتدريس لهم،    الذاتى
تعـد األكثـر مالءمـة للـتعلم الـذاتي والمـتقن لمـا لهـا   ةأن نظـام الحقائـب التعليميـة اإللكترونيـ

المعرفـي التحصـيل  مسـتوى  رفـع  فـى  إيجابيـة  أثـار  إتجاه   مـن  تحسن  على  تعمل    مما 
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م المحتـوى التعليمـى يوذلـك مـن خـالل تقـد و تعلم التربية الموسيقية واألناشيد الطالبات نح 
الكترونية، حيث   فـى صـورة تعليمية  االسـتخدام   حقيبة  منها سـهولة  بمزايا عديدة  تتميز 

يساعد  مما  جيدة  تفاعلية  تعليميـة  بيئـة  تـوفر  أنهـا  كمـا  المعلومـات،  اسـترجاع  وسـهولة 
والبحوث   عديـد مـن الدراسـات الأوصـت  يسر، كما  التعامل معها بسهولة و المتعلمين على  

م(، ربيعة محمد 2010مثل دراسة كال من: وفاء سالمة، ايمان الغزو، عثمان السواعى)
حسين)2015فالح) على  حسين   ,.Rahmanian, F., Seifi, Fم(  2017م(، 

Tafazolim, M., & Tatari, M. (2021)   الحقائـب   خدامواست  وتصـميم  بإنتاج
اإللكترونيـ الدراسـية    ةالتعليميـة  المـواد  مختلـف  تـدريس  الولفـى  المراحـل  تعليمية  جميـع 

المختلفة، كما أشارت هذه الدراسات على أهميتها فى تعزيز التعلم وتكوين اإلتجاهات 
 اإليجابية نحو التعلم.  

التربية    إلكترونية لتدريس مقرر  هذا ما دفع الباحثة إلى انتاج وتصميم حقيبة تعليمية      
طالبات شعبة رياض   لدى  المقرر  نحو   و األناشيد إلى جانب تنمية اإلتجاه  الموسيقية 
 األطفال.  

 أسئلة البحث: 
  التربية الموسيقية  فى تدريس  التعليمية اإللكترونية  ما التصور المقترح إلعداد الحقيبة  -1

 طالبات شعبة رياض األطفال؟  نحو المقرر لدى  واألناشيد واإلتجاه
 التربية الموسيقية واألناشيد   فى تدريس  التعليمية اإللكترونية   الحقيبة  ما أثر استخدام -2

 طالبات شعبة رياض األطفال؟  لدى
طالبات   لدى  المقرر  نحو  فى تنمية اإلتجاه  التعليمية اإللكترونية  الحقيبة   ما أثر استخدام-3

 شعبة رياض األطفال؟ 
 يهدف البحث إلى :  : أهداف البحث 

  التربية الموسيقية   فى تدريس  التعليمية اإللكترونية  الحقيبة  التعرف على كيفية إعداد -1
 طالبات شعبة رياض األطفال.   المقرر لدى نحو  واألناشيد واإلتجاه

  التربية الموسيقية   فى تدريس  التعليمية اإللكترونية  الحقيبة  الكشف عن أثر استخدام -2
 واألناشيد لطالبات شعبة رياض األطفال. 
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 مقرر  نحو  فى تنمية اإلتجاه  التعليمية اإللكترونية  الحقيبة  الكشف عن أثر استخدام  -3
 طالبات شعبة رياض األطفال. واألناشيد لدى التربية الموسيقية
 أهمية البحث: 

والدراسات ترجع أهمية البحث الحالي في أنه استجابة حقيقة لتوصيات البحوث  
الحديثة التى أوضحت الدور الهام إلتباع األساليب الحديثة فى تدريس التربية الموسيقية  
للمراحل التعليمية المختلفة، حيث يكون المتعلم المحور األساسي لها، إلى جانب مراعاة  

التعلم عملية  أثناء  المتعلمين  بين  الفردية  واألساليب  الفروق  األنشطة  تنوع  خالل  من 
 تخدمة ، كما قد تفيدهم فى التفاعل اإليجابي مع محتوى الحقيبة التعليمية اإللكترونية.  المس

   فروض البحث: 
والمجموعة  التجريبية  ة  درجات المجموع  يبين متوسط توجد فروق ذات داللة إحصائية   -1

 مجموعة التجريبية . لصالح الي ختبار التحصيلإلالبعدي لقياس لالضابطة فى  ا
فى  التجريبية  ة  درجات المجموع  يبين متوسط  ةإحصائي  اللةد ذات    فروق توجد  ال   -2

الثاني)التتبعي(  البعدي  قياسين لا التحصيل إلل  األول والبعدى  التربية    يختبار  لمقرر 
 الموسيقية واألناشيد. 

والمجموعة  التجريبية  ة  درجات المجموع  يبين متوسط   ة إحصائي  اللةد ذات    توجد فروق  -3
لمقياس اإلتجاه نحو مقرر التربية الموسيقية واألناشيد البعدي قياس لالضابطة فى  ا

 . مجموعة التجريبيةلصالح ال
فى  التجريبية  ة  درجات المجموع  يبين متوسط  ةإحصائي  اللةد ذات    توجد فروق ال   -4

الثاني)التتبعي(  البعدي  قياسينلا التربية    األول والبعدي  لمقياس اإلتجاه نحو مقرر 
 د.الموسيقية واألناشي
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 إجراءات البحث:  
البحث  المجموعتين  :    منهج  تصميم  ذو  التجريبي  شبه  المنهج  البحث  يتبع 

 .( المتكافئتين)مجموعة تجريبية وأخرى ضابطة
مجموعة من طالبات الفرقة األولى شعبة رياض األطفال، كلية التربية :  عينة البحث

يسبق لهن دراسة مقرر التربية ( طالبة، حيث لم  60بقنا، جامعة جنوب الوادى قوامها)
الموسيقية واألناشيد من قبل لذا رغبت الباحثة بتأسيسهن بشكل مختلف عن التعليم  

 التقليدى حيث يتم اإلعتماد على التعلم الذاتى بصورة كبيرة. 
 حدود البحث:  

 م.   2021- 2020حدود زمانية: الفصل الدراسي الثانى للعام   -
 جامعة جنوب الوادى.  –احدود مكانية: كلية التربية بقن -
  – السكتات الموسيقية  –حدود موضوعية: واشتملت على ) العالمات اإليقاعية   -

أسماء الخطوط والمسافات األساسية    –التعبير الموسيقي    –الموازين الموسيقية  
الطفل    –واإلضافية   نمو  وخصائص  الموسيقية  الموسيقية    –التربية  األنشطة 

اإليقاعية    –)األغنية   الباند  الحركية    – آالت  الموسيقية  القصة    – األلعاب 
 الموسيقية الحركية( ( .

  مصطلحات البحث:
  electronic educational package   الحقيبة التعليمية اإللكترونية:-1

ومحكم التنظيم حيث يحتوى على  تعرف إجرائيًا: بأنها نظام تعليمى إلكترونى متكامل        
مجموعة من األنشطة والبدائل التعليمية التى تساعد فى تحقيق أهداف مقرر تربية موسيقية  
وأناشيد لطالبة الفرقة األولى شعبة رياض األطفال حيث تمكنهم من التفاعل مع المادة وفقًا 

 شاد المعلمة.لقدراتهم وظروفهم واحتياجاتهم بدرجات متفاوته من خالل توجيه وار 
 The trend towards matter اإلتجاه نحو المقرر:-2

المعلنة أونتيجة            اللفظية  الطالبة  تربوى ونفسى إلستجابة  بأنه أسلوب  يعرف إجرائيًا: 
 المالحظة على مقياس اإلتجاه المعد من قبل الباحثة والمتعلق بموضوع اإلتجاه المراد قياسه. 
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 الجانب النظري: 
أهم الموضوعات التي  و    الدراسات السابقة المرتبطة بموضوع البحث   تضمن هذا الجانب  

يغطيها البحث الحالي من أجل تحقيق األساس لتصميم وبناء البرامج القائمة على استخدام  
لدى طالبات الفرقة    المادة  نحو  واإلتجاه  التربية الموسيقية  تدريس  في  إلكترونية  تعليمية  حقيبة

 ة رياض األطفال بكلية التربية جامعة جنوب الوادى.  األولى شعب 
 دراسات سابقة:  

تم الحصول على دراسات سابقة من خالل إطالع الباحثة على المواقع البحثية بشبكة اإلنترنت 
والمكتبة الرقمية للجامعات المصرية وبنك المعرفة المصري، وزيارة مكتبة كلية التربية الموسيقية  

م تقسيمهم إلى ثالث محاور مع ترتيب الدراسات من األقدم لألحدث بكل بجامعة حلوان ، وت 
 محور .

 أواًل دراسات خاصة بالحقيبة التعليمية اإللكترونية: 
 م( بعنوان :  2015دراسة ربيعة محمد فالح )      

لرابع األساسي في  ا  ثر استخدام الحقيبة التعليمية اإللكترونية في تحصيل طالبات الصفأ) 
 ( . مادة اللغة العربية في لواء المزار الجنوبي

التعليمية اإللكترونية فى تحصيل   الحقيبة  أثر استخدام  إلى الكشف عن  الدراسة  تلك  هدفت 
طالبات الصف الرابع األساسي فى مادة اللغة العربية فى لواء المزار، واتبعت المنهج التجريبي  

وكا الواحدة،  المجموعة  التجريبي  التصميم  الرابع  ذو  الصف  طالب  من  مجموعة  العينة  نت 
التعليمية   الحقيبة  الستخدام  ترجع  إحصائيًا  دالة  فروق  وجود  النتائج  وأظهرت  األساسي، 

 اإللكترونية فى تحصيل مجموعة الدراسة التجريبية فى مادة اللغة العربية.
 بعنوان : (م2017)الجلحوي  حسين علی حسين دراسة       

تنمية مهارة   ستراتيجيتي الحقيبة التعليمية والتعلم التعاوني الجمعي فيفاعلية استخدام ا)  
تصنيف األهداف السلوکية لدى طالب المستوى السادس في کلية العلوم واآلداب بشرورة 

 ( . التربية )األزهر( جران.نجامعة 
الدراسة  ت هدف  والتعلم    تلك  التعليمية  الحقيبة  فاعلية استخدام استراتيجيتي  التعرف على  إلى 

التعاوني الجمعي في تنمية مهارة تصنيف األهداف السلوکية لدى طالب المستوى السادس في 
(  61)وكانت العينة من    واتبعت المنهج التجريبي،  جامعة نجران،   کلية العلوم واآلداب بشرورة
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(  31ريقة عشوائية إلى مجموعتين تجريبيتين، األولى بلغ عدد أفرادها )طالبًا تم توزيعهم بط
( طالبًا. ُطب َِّق عليهم اختباٌر قبلٌي لضبط  30طالبًا، في حين بلغ عدد أفراد المجموعة الثانية ) 

فقرة(،   20التکافؤ بين المجموعتين،واختباٌر بعدٌي من نوع االختيارِّ من متعدٍد بلغ عدد فقراته)
عند مستوى)   اً إحصائي  الة وجود فروق د وأظهرت النتائج   الفروق بين المجموعتين،للکشف عن  

( بين متوسط درجات طالب المجموعة التجريبية األولى الذين درسوا باستخدام الحقيبة  0.05
التعليمية وطالب المجموعة التجريبية الثانية الذين درسوا باستخدام التعلم التعاوني الجمعي، 

 .ة التجريبية الثانيةلصالح المجموع
 بعنوان : (2019)زيدان جميلةدراسة     
إعداد حقيبة تعليمية قائمة على خريطة المفهوم لتطوير كفاءة التعلم الكتابية في مادة )  

 ( . اللغة الفرنسية لدى تالميذ السنة الرابعة متوسط
قائمة على خريطة  تلك  دفت  ه  تعليمية  إلى إعداد حقيبة  لتطوير  الدراسة  المفهوم 

كفاءة التعلم الكتابية في مادة اللغة الفرنسية لدى تالميذ السنة الرابعة متوسط، مع معرفة أثرها  
المنهج الوصفي إلعداد الحقيبة التعليمية وبناء مواضيعها   واتبعت  ،في تحصيل هؤالء التالميذ 

ل التجريبي  المنهج  استخدام  تم  كما  المفاهيم،  إستراتيجية خرائط  الحقيبة  وفق  هذه  أثر  معرفة 
تلميذا   60مكونة من    وكانت العينةالتعليمية في تحصيل التالميذ في مادة اللغة الفرنسية،  

بطريقة   اختيارهم  تم  سطيف،  والية  العلمة  بمدينة  اللطيف  عبد  متوسطة عمران  من  وتلميذة 
تجانس من  التحقق  بعد  وضابطة  تجريبية  مجموعتين  إلى  بالنصف  مقسمين    ، هماعشوائية، 

في االختبار التحصيلي البعدي بين المجموعتين    اً إحصائي  دالةأن هناك فروق    وأظهرت النتائج
لصالح المجموعة التجريبية، مما يعني فعالية الحقيبة التعليمة القائمة على إستراتيجية خريطة  

 .المفهوم
 م( بعنوان :2020حمزة )  إکرامي المساوى، وليد صالح عليدراسة      

ة تعليمية إلکترونية قائمة علي التعليم المدمج وتأثيرهاعلى نواتج التعلم بمقرر کرة حقيب)  
 . ( اليد لطالبکلية التربية الرياضية للبنين جامعة االسکندرية

إلى تصميم مديوالت تعليمية بإستخدام الحقيبة اإللکترونية القائمة    ت تلك الدراسةهدف 
المعرفي التعلم)الجانب  نواتج  على  وتأثيرها  المدمج  التعليم  حرکية  –علي  النفس    – الجانب 

والجانب الوجداني( بمقرر کرة اليد لطالب الفرقة االولي بکلية التربية الرياضية للبنين جامعة  
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إخت  وتصميم  وإاالسکندرية،  إلکتروني،  إتجاهات  ومقياس  معرفي  الوصفي تبعت  بار  المنهج 
خبراء في مجاالت   وكانت العينة منوالمنهج التجريبي بالتصميم التجريبي لمجموعة تجريبية،  

المناهج وطرق التدريس وتکنولوجيا التعليم وعلم النفس الرياضي وکرة اليد ببعض کليات التربية  
إلي زيادة معارف ومعلومات   أظهرت النتائجطالب الکلية، و عشوائية من  مجموعة الرياضية، و 

الحقيبة  استخدام  بعد  البحث  قيد  اليد  لمهارکرة  المعرفي  الجانب  في  التجريبية  المجموعة 
البرمجية التعليمية( القائمة علي التعلم المدمج، ولها دور کبير    –االلکترونية)الموقع التعليمي 

ارية بشکل واضح وتأثير فعال، وأيضا تأثير فعال وإيجابى  في تنمية االختبارت البدنية والمه
الوجدانى الجانب  تحقيق  فى  التجريبية  المجموعة  أفراد  وإنطباعات  أراء  أوصت   ،على  كما 

البرمجية التعليمية( فى    –بضرورة تطبيق الحقيبة االلکترونية المقترحه) الموقع التعليميالدراسة  
الدراسية ، وأهمية الدمج بين األساليب اإللکترونية الحديثة  تحقيق النواتج التعليمية للمقررات  

 .وبين األساليب التقليدية في التعليم للحصول على أکبر فاعلية للعملية التعليمية
 م( بعنوان : 2020دراسة مسلم محمد جاسم، أحمد حمزة عبود)      

ع العلمي لطالب الصف أثر الحقيبة التعليمية اإللكترونية فى تحصيل العلوم وحب اإلستطال)  
 الثانى المتوسط ( .

إلى التحقق من اثر الحقيبة التعليمية االلكترونية على تحصيل العلوم وحب   لدراسةا  ت تلكهدف
المجموعتين    وذ ، واتبعت التصميم التجريبي  االستطالع العلمي لطالب الصف الثاني المتوسط

متوسطة االسراء المتكونة من شعبتين للثاني  من    وكانت العينة مجموعةالتجريبية والضابطة،  
من)  مكونة  تجريبية  كمجموعة  شعبة)أ(  عشوائيا  اختار  وشعبة44المتوسط  طالبا،  (  ب  (( 

 ( طالبا، استخدم86)دراسةال  مجموعة( طالبا فيكون مجموع  42كمجموعة ضابطة مكونة من)
SPSS الخاطئة  ،التمييز  ،لحساب)الصعوبة البدائل  لعينتين   t-testباخ،الفاكرون ،  فعالية 
المجموعة    ،مستقلتين( طالب  على  التجريبية  المجموعة  طالب  تفوق  البحث  نتائج  اظهرت 

الضابطة في التحصيل وحب االستطالع العلمي، وفي ضوء ذلك توصل الباحثان إلى عدد 
  ،من االستنتاجات والتوصيات ومنها استخدام الحقيبة التعليمية االلكترونية في تدريس العلوم

 . واقترحا إجراء دراسات مماثلة لمتغيرات ومراحل ومواد دراسية ُأخرى 
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 .Acevedo, J. G., Valencia Ochoa, G., & Obregon, Lدراسة      

G. (2020)  : تطوير حزمة تعليمية جديدة تعتمد على التعلم اإللكتروني  بعنوان(
 قة وتحليل االنتروبيا( . لدراسة عملية الديناميكا الحرارية الهندسية: االحتراق والطا

  اإللكتروني   التعلم  على  تعتمد   جديدة  تعليمية  حزمة  هدفت تلك الدراسة إلى تقديم 
 الكفاءات   إلى  الوصول  على  الطالب   ولمساعدة  برامج،  بثالثة  مدمج   Termolab  UA المسمى
 الرسومية  المستخدم  واجهات   مع  والتفاعل  واالقتراح  والمناقشة  التفسير  في  المتمثلة  المعرفية
  فهم   على   والتعليم   التعلم  نشاط  لكي يساعدهم    الصلة،  ذات   الحاالت   دراسات   لحل   المختلفة

 في   يدوًيا  دراستها  تتم  والتي  المختارة،  لألنظمة  االنتروبيا  وسلوك  الطاقة  على  معين  متغير  تأثير
  أن  t-Student رات اختبا  نتائج واتبعت الدراسة المنهج التجريبي ، وأظهرت  الدراسي، الفصل
  من   أعلى  كانت   البرنامج  استخدام  مشاكل  في  الطالب   عليها  حصل  التي  الدرجات   متوسط
 P قيمة  مع 0.56 الدرجات  فرق  متوسط تقدير كان. البرنامج استخدام دون  الدرجات  متوسط

= 3.31E-13 بقيمة  0.631  و  1  للمشكلة P = 3.31E-13 العمل  ورشة  في  2  للمشكلة-  
VOLCONTROL.في   عنها  اإلبالغ  تم  التي  للمشكالت   مماثلة  نتائج  على  الحصول  تم  

 الرتب   في  الفروق   لمتوسط  تقدير  مع Combustion UA و Carnot Cycle     عمل   ورشة
  حسنت   الجديدة  البرامج  حزمة   أن  يعني  وهذا.  التوالي  على  0.05  و   0.79  من   أقل P وقيم

  .الطالب  لدى التعلم مهارات  كبير بشكل
 بعنوان :  (2021)عبد هللا  خالد ابو السعوددراسة 

المهارات المنهجية    تأثير إستخدام الحقيبة التعليمية علي الرضا الحرکى ومستوى أداء بعض)  
 ( .  جامعة أسيوط–فى الهوکى لطالب کلية التربية الرياضية 

إلى التعرف على تأثير برنامج تعليمي باستخدام الحقيبة التعليمية    هدفت تلك الدراسة 
اإللکترونية على تعلم سباحة الزحف على الصدر والتى يحتوي ثالث بدائل تکنولوجية مختلفة، 

هو تطبيق على الموبايل يحتوي على  Mobile application الوسيلة التکنولوجية األولى
وتحتوي   data show ة الثانية کتيب الکترونى تعرض علىسباحة الصدر، الوسيلة التکنولوجي

على نصوص وصور ثابتة وصور متحرکة وفيديوهات متعلقة بسباحة الصدر وتحتوي الوسيلة  
الثالثة التعليمية   Groups   Secret on Face book التکنولوجية  الوحدات  عرض  ويتم 

لجميع المتعلمين على المجموعة   شراف والتوجيهبتسلسل واستمرارية العرض ويقوم الباحث باإل
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و  وتعليقاتهم،  تساؤالتهم  على  التجريبي  اتبعت  والرد  التصميم  باستخدام  التجريبي  المنهج 
  ظهرت متعلم(، وأ  24) وكانت العينة مجموعة منلمجموعتين احداهما تجريبية واألخرى ضابطة،  

إستخدام الحقيبة التعليمية  تفوق المجموعة التجريبية التي تم تعليم سباحة الصدر لها ب  نتائجال
 اإللکترونية على المجموعة الضابطة التي تم التعليم لها باألسلوب المتبع في عملية التعليم.  

 ,Goktas, S., Tosun, Y., Gezginci, E., Onuk, E., & Keğinدراسة         

M. 2021) : بعنوان )  
المرارة الذين يعانون من القلق والعودة إلى حزمة تعليمية قبل الجراحة لمرضى استئصال   (

 تجربة سريرية(. -النشاط الطبيعي 
تلك    على   تأثيرها  وتحديد   مدرسية  تربوية  نفسية  حزمة  إعداد   إلى  الدراسة  هدفت 

  المتحان   استعدادهن  أثناء  الثانوية  المرحلة  في  عشر  الثاني  الصف  طالبات   لدى  النفسية  الضغوط
  االختبار   تصميم   مع  التجريبية  والطريقة  الوثائقي  التحليل  طريقة  استخدام  تم  الغرض،  لهذا  القبول،
العينة مجموعة من  المجموعة  مع  والبعدي  القبلي   الثاني   الصف  طالبات   الضابطة، وكانت 
  باستخدام   2018-2017  الدراسي  العام  في  أردبيل  بجامعة  القبول  المتحان  يستعدون   عشر

(  15) تجريبية  مجموعتين   إلى  عشوائي  بشكل  فرًدا  ثالثين   اختيار  تم   المتاحة،  الطريقة
  واالكتئاب   للقلق  ليفيندا  الستبيان   المختصر  النموذج  استخدام  تم  البيانات،  لجمع(  15) وضابطة

 التحليل  طريقة   استخدام  تم  المدرسية،  التربوية  النفسية  الحزمة  إلعداد  .(DASS) والتوتر
  المجموعة   أكملت   التدريبية  الحقيبة  إعداد   بعد .  السابقة  الدراسات   على  تركز  التي  الوثائقي

  التحليل   باستخدام   البيانات   تحليل  أظهر.  التجريبية  المجموعة  في  تدخل  جلسات   8  التجريبية
  النفسي  الضغط  من   الحد   في   فعال  المدرسي  التربوي   النفسي   التدخل  أن   للتغاير   المتغيرات   متعدد 

 .الجامعة بعد  ما طالب  لدى
 .Rahmanian, F., Seifi, F., Tafazolim, M., & Tatari, Mدراسة       

(2021)  
مقارنة تأثير تدريس حزمة تعليمية لألزواج باستخدام طريقتين للتعليم الشخصي  ) بعنوان : 

 والتعليم عن بعد في فصول التحضير للوالدة على الصحة العقلية للمرأة الحامل ( .
  طريقتين   باستخدام   لألزواج  تعليمية  حزمة   تدريس  تأثير  الدراسة إلى تحديد هدفت تلك   

  للمرأة   العقلية  الصحة  على  للوالدة  اإلعداد   فصول  في  بعد   عن  والتعليم  الشخصي  التعليم  من
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  الحوامل  النساء   من  102  التجريبية، وكانت العينة مجموعة من  واتبعت المنهج شبه   الحامل،
 ثالث   إلى  عشوائي  بشكل  الموضوعات   تقسيم  وتم  مشهد،  في  الصحية  المراكز  في  وأزواجهن

=   ن )  والسيطرة(  33(. =  ن)   بعد   عن  والتعليم   ،(  35=    ن )  الشخصي  التعليم  من  مجموعات 
  الصحة   درجات   متوسط   يختلف   وأظهرت النتائج أنه لم الشخصي،  التعليم   مجموعة  في(  34

  بعد،   عن  التعليم  مجموعة  وفي  ،(P <0.05)التدخل  قبل  الثالث   المجموعات   في  النفسية
المتابعة، كما   وفي  التدخل  بعد   20.1  و  16.1  بنسبة  النفسية  الصحة  درجات   متوسط  انخفض 

  تعزيز   في  فعالية   أكثر   للوالدة  اإلعداد   فصول  في  لألزواج  بعد   عن  التعليم   أظهرت النتائج أن
 . الشخصي بالتعليم مقارنة الحامل، للمرأة  العقلية الصحة

 التعليق على الدراسات الخاصة بالحقيبة التعليمية اإللكترونية : 
اتفقت الدراسات السابقة مع البحث الحالي في المتغير المستقل وهو الحقيبة التعليمية اإللكترونية  
واختلفت عنه في الهدف ، كما اتفقت جميع الدراسات السابقة مع البحث الحالي في استخدام 

هج التجريبي لتحقيق الفروض بينما اختلفت عنه في العينة ، أظهرت نتائج الدراسات السابقة  المن
فاعلية استخدام الحقيبة اإللكترونية في العملية التعليمية بمجاالتها المختلفة وفي الصحة النفسية  

. 
 ثانيًا : دراسات خاصة بتدريس التربية الموسيقية: 

 بعنوان :  and others, Runfola Maria( 2012دراسة )  
األمية   المدرسة ومحو  قبل  ما  لمرحلة  الموسيقي  التحصيل  الموسيقى على  تعليم  تأثير   (

 الناشئة( .
"المدربين موسيقًيا" على تأثير متخصصي الطفولة المبكرة  إلى  الدراسة    هدفت تلك

المدرسة قبل  ما  مرحلة  لطالب  األمية  لمحو  الناشئ  واإلنجاز  الموسيقي  واتبعت  التحصيل   ،
معلًما استوفوا معايير المشروع وطالبهم )العدد   11  الدراسة المنهج التجريبي ، وكانت العينة

يقى واالستراتيجيات  بعد عام من التدريب المكثف لتطوير الموظفين في مهارات الموس  ،(165=  
التربوية لتوجيه تطوير الموسيقى لألطفال الصغار، طبق المعلمون المنهج في السنة الثانية  

  ، واستخدمت العديد من التدابير لجمع البيانات المتعلقة بنتائج محو األمية وموسيقى الطالب 
لـ   متعددةالالمعلمي وتقنيات المتغيرات ال  Mann-Whitney Uتضمنت التحليالت اختبار  

MANCOVA    .كانت  ،  في اإلنجاز الموسيقي  إختالطنتائج وجود  ال  أظهرت و واالنحدار المتعدد

https://www.researchgate.net/profile/Maria-Runfola
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كان   ،الدرجات المتوسطة متشابهة للمجموعات التجريبية والضابطة في استخدام صوت الغناء
تحصيل الطالب للنمط اللوني في المجموعة التجريبية أعلى بشكل ملحوظ ولكن لم توجد فروق  

عند التحكم في العمر والمعرفة السابقة، زاد   ،في تحصيل نمط اإليقاع لألطفال  اً إحصائي   ةدال
التدخل الموسيقي بشكل كبير من مفردات األطفال الشفوية والفهم النحوي وكان فعااًل بشكل  

 . خاص لألطفال الذين بدأوا بمهارات أقل في القراءة والكتابة
 ( بعنوان:2019)دراسة كيرلس مجدي أبو الفرج واصف  
 (.إستخدام بيئة التعلم اإلفتراضية لتحسين تحصيل مادة التربية الموسيقية للمعاقين حسيا) 

التعلم االفتراضية لتحسين تحصيل مادة   هدفت تلك الدراسة إلى بيئة  استخدام 
على التصميم التجريبى  ، حيث اعتمد  المنهج التجريبى   اتبعت و   ،التربية الموسيقية للمعاقين حسيا

، كما أسفرت النتائج عن أداء متميز للتالميذ بعد  تجريبية(  -للمجموعتين المتكافئتين )ضابطة 
و  االفتراضية،  البيئة  فرو ال  تأظهر استخدام  وجود  القبلي  ًا  إحصائيالة  د   ق نتائج  القياس  بين 

 . والقياس البعدي للمجموعتين )التجريبية والضابطة(

 م( بعنوان:2020دراسة بدرية حسن على، نجالء محمد فارس) 
أثر استخدام الخرائط الذهنية فى تدريس التربية الموسيقية لتنمية  التحصيل واإلتجاه نحو ) 

 تالميذ المرحلة اإلعدادية(.المادة لدى 
مهارات استخدام  تنمية  المجزأ على  م  يالتعل أثر  الكشف عن    ت تلك الدراسة إلىهدف 

الموسيقى  تدريس  فى  النقالة  الذاتية  و التطبيقات  الموسيقيةاالستقاللية  التربية  معلمى  ،  لدى 
المجموعة الواحدة والتطبيقين  على التصميم التجريبى ذو  حيث اعتمد  المنهج التجريبى،    اتبعت و 

معلم من معلمي التربية الموسيقية بإدارة قنا    (20من) وكانت العينة مجموعة    القبلى والبعدى،
فى  عينة البحث  نتائج وجود فروق دالة احصائًيا بين متوسطات درجات  ال  أظهرت ، و التعليمية

دراسة ال  ت أوصىكما  ،  التطبيق البعدىلصالح  الذاتية    االستقالليةومقياس    المهارى،االختبار  
توعية أعضاء هيئة التدريس بفكرة التعليم المجزأ، وآلية استخدامه، واالستفادة  ب االهتمام  بضرورة  

 الحرص على توعية الطالب باهمية التطبيقات النقالة. أثناء عملية التدريس، كذلك  منه
 لتربية الموسيقية : التعليق على الدراسات الخاصة بتدريس ا

اتفقت الدراسات السابقة مع البحث الحالي في اإلهتمام بتدريس التربية الموسيقية وتنمية   
التحصيل الموسيقي واختلفت عنها في البرنامج المتبع حيث اعتمد البحث الحالي على استخدام  
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م  الحقيبة التعليمية اإللكترونية ، كما اتفقت جميع الدراسات السابقة مع البحث الحالي في استخدا
 المنهج التجريبي بينما اختلفت عنه في العينة .  

 ثالثًا: دراسات خاصة بتنمية اإلتجاه لدى المتعلمين:
 بعنوان :    Kokotsaki, Dimitra(2016)دراسة   

 ) مواقف التالميذ من المدرسة والموسيقى في بداية المدرسة الثانوية( . 
المدرسة    تلك  ت هدف مع  للطالب  العاطفي  التفاعل  استكشاف  إلى  الدراسة 

والموسيقى أثناء انتقالهم إلى المدرسة الثانوية. كما يتم إجراء مقارنة بين الجنسين للتأكد 
وكانت العينة  من أي اختالفات قد تكون موجودة بين الفتيان والفتيات خالل هذا الوقت.  

مواقف من المدرسة والمواقف من الموسيقى( ثالث تلميذا استبيانين )ال  182من  مجموعة  
(. أظهرت سلسلة من تحليل المقاييس 7، في بداية ونهاية السنة    6مرات )في نهاية السنة  

المتكررة في اتجاه واحد الختبارات التباين أن المواقف العامة للتالميذ تجاه المدرسة قد  
مع استمتاعهم بالمدرسة   7سنة  إلى نهاية ال  6انخفضت بشكل ملحوظ من نهاية السنة  

التالميذ من الموسيقى انخفاًضا ملحوًظا في  بيئة العمل. شهدت مواقف  ورضاهم عن 
نهاية الصف السابع بعد تحسن طفيف في بداية المرحلة الثانوية. كانت لدى الفتيات 

مواقف باستمرار مواقف إيجابية تجاه المدرسة والموسيقى أكثر من األوالد. ُيقترح أن تكون  
التالميذ مرنة ومتجاوبة مع التغير البيئي ، وبالتالي ، يمكن معالجة هذه المشكلة إذا تم  
والتلميذ  المعلم  بين  بالعالقة  يتعلق  فيما  خاصة  مكانها  في  المناسبة  التدخالت  وضع 

 واستقاللية التالميذ المتصورة في تعلمهم. 
 بعنوان :  Özdemir, Gökhan; Çiftçibasi, M. Can(2017)دراسة       

 اتجاهات الطالب تجاه دروس الموسيقى ( . على) تأثير موسيقى البوب 
الدراسة إلى تحديد ما إذا كان استخدام الموسيقى الشعبية في تدريس   تلك ت هدف

، األغنية يحدث فرًقا كبيًرا في اتجاهات طالب المدارس اإلعدادية تجاه دروس الموسيقى
تم استخدام "تصميم االختبار القبلي" من النماذج   واتبعت الدراسة المنهج التجريبي حيث 

التعليم المستمر من أربع مدارس متوسطة فص  8من    ، وكانت العينة التجريبية ول من 
مختلفة في مقاطعة بوردور والتي تم اختيارها بشكل عشوائي.. وخلص البحث إلى أن  
اتجاهات  إلى زيادة عامة في  الشعبية في تعلم األغاني أدى  الموسيقى  أمثلة  استخدام 



 

1684 

 2021 نوفمبرـ  والثالثون السابعـ العدد  السابعالمجلد 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية 

في متوسط   الطالب نحو دروس الموسيقى. باإلضافة إلى ذلك، عند فحص االختالفات 
 حيث   الموسيقى   دروس  من  المتعة  من   بمزيد   يتمتعون   الطالب   كان   عناصر االتجاه،  نقاط 

رس ورغبتهم  للد  دافعهم  أن  تحديد   تم.  األغاني  لتعلم  البوب   موسيقى   عينات   استخدام  تم
 في المشاركة في األنشطة في الفصل وخارجه زادت.

 ,McCarthy, Carrie; O'Flaherty, Joanne; Downeyدراسة       

Jean(2019)    : بعنوان 
) اختيار دراسة الموسيقى: اتجاهات الطالب تجاه مادة الموسيقى في تعليم المستوى 

 الثاني في جمهورية أيرلندا(.
سنة( تجاه مادة   18- 16الدراسة إلى التعرف على اتجاهات الطالب)تلك  هدفت       

تعليم   في  المنهج  الموسيقى  الدراسة،  استخدمت  أيرلندا.  جمهورية  في  الثاني  المستوى 
على  والتركيز  المقابالت  خالل  من  النوعية  البيانات  جمع  أساليب  التحليلي،  الوصفي 
بالعوامل  تأثرت  قد  الموسيقى  تجاه  الطالب  أن مواقف  إلى  النتائج  تشير  المجموعات. 

عزيزه من خالل مهارة أو موهبة موسيقية  التالية: اهتمامهم الفطري بالموضوع، والذي تم ت
موجودة، واالستخدام المتصور للموضوع كمسار للدخول إلى مزيد من التعليم العالي أو 

كما أشارت النتائج إلى أن منهج الموسيقى وأسلوب تدريس مدرس   ،لمهنة الطالب المهنية
العم العنصر  أثرت في جاذبية  الطالب كما  اتجاهات  أثرت في  ، الموسيقى  للمادة  لي 

 . خاصة فيما يتعلق بمكون التقييم العملي
 بعنوان :  م(2019دراسة حسين محمود حسين ذياب)     

اإلبداعى  )   التفكير  تنميةمهارات  فى  الموسيقية  األنشطة  باستخدام  تدريبي  برنامج  فاعلية 
 واإلتجاه نحو المادة لدى تالميذ المرحلة اإلبتدائية بدولة الكويت ( . 

الدراسة إلى التعرف على فاعلية برنامج تدريبي قائم على األنشطة    تلك  هدفت 
الموسيقية في تنمية التفكير اإلبداعي واالتجاه نحو المادة لدى تلميذات الحلقة الثانية من  

  38من  وكانت العينة مجموعة    واتبعت الدراسة المنهج شبة التجريبي،التعليم األساسي،  
النتائج وجود فرق دال إحصائيا بين  ة، واظهرت  تلميذ   37تلميذة والمجموعة الضابطة من  

درجات  اإلبداعى في  التفكير  مقياس  التجريبية على  للمجموعة  والبعدي  القبلي  القياس 
وجود فرق دال إحصائيا بين  ، و المقياس الكلي البعدي، وعلى كل  بعد من أبعاده الخمسة
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الت مقياس  على  الضابطة  والمجموعة  التجريبية  درجات المجموعة  في  اإلبداعي  فكير 
وجود فرق دال إحصائيا بين  ، و المقياس الكل ي البعدي، وعلى كل بعد من أبعاده الخمسة

القياس القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية على مقياس االتجاهات نحو المادة في درجات 
  .المقياس الكلي البعدي

 تعلمين: التعليق على الدراسات الخاصة بتنمية اإلتجاه لدى الم
دراسة    نحو  اإلتجاه  تنمية  في  الحالي  البحث  مع  السابقة   الدراسات  اتفقت 

حيث اعتمد البحث الحالي على استخدام الموسيقى واختلفت عنه في البرنامج المتبع  
التجريبي ما عدا   المنهج  اتفقت معه في استخدام  التعليمية اإللكترونية ، كما  الحقيبة 

 McCarthy, Carrie; O'Flaherty, Joanne; Downey, Jean(2019)دراسة  

البحث  عن  السابقة  الدراسات  اختلفت  بينما   ، التحليلي  الوصفي  المنهج  اتبعت  حيث 
   الحالي في العينة .

 اإلستفادة من الدراسات السابقة: 
انتاج           لكيفية  األساسية  الفكرة  تكوين  في  السابقة  الدراسات  من  اإلستفادة  تمت 

يم واستخدام الحقائب التعليمية اإللكترونية الى جانب كيفية تحديد أدوات البحث، وتصم
اإلحصائية   األساليب  تحديد  جانب  إلى  الحالي،  البحث  فى  تطبيقها  إجراءات  وتحديد 
المذكورة   والمقترحات  التوصيات  الحالي، واإلستفادة من  البحث  بيانات  لتحليل  المناسبة 

 بها. 
  electronic educational package   اإللكترونية:الحقيبة  التعليمية  -

يمية التى تهتم بالفرد حيث تدعم  طرق التعلال  تعد الحقائب التعليمية بشكل عام من أكثر      
تطورت الحقائب التعليمية من بداية صناديق االستكشاف، والحقائب    حيث الفردي،    التعلم الذاتى  

 بجميع ما تحتوي عليه.التعليمية لألطفال، حتى ظهرت الحقائب اإللكترونية 
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 مفهوم الحقيبة التعليمية اإللكترونية: -1

(الحقيبة التعليمية اإللكترونية بأنها استراتيجية  80م، ص 2007عرف)عادل سرايا،  
تعليمية الكترونية تقوم على مبدأ التعلم الذاتي ويتم التركيز فيها على المحتوى التعليمي والوسائل 

 واألساليب التعليمية المختلفة التى يستطيع المعلم اإلنتقاء منها طبقًا لظروف وطبيعة المتعلم.
الحقيبة  التلواتى  تعليميةبأنها  التعليمية    عرف رشيد    )بناء متكامل محكم   وحدة 

ت واستراتيجية  الفردي،  و التنظيم(  التعلم  وإتاحة فرص  الذاتي  التعلم  باعتماد  المتعلم  نشاط  ه  جِّ
، وتتضمن مواد تعليمية ومعرفية منوعة تراعي  تحقيق أهداف معينة مضبوطة ومحددة مسبقاً ل

تعليمية متنوعة مساعدة   قبلية وبعدية، وبنشاطات ووسائل  باختبارات  الفردية، معززة  الفروق 
الدراسيةعل المناهج  تنزيل  تسمى    ى  التعليميةبأيضا  كما  https://www.new-  الرزم 

 educ.com . 

( بأنها عبارة عن تقديم المادة 90م، 2016وعرفها)عبد العظيم صبرى عبد العظيم ،         
وسماتهم الشخصية، حيث توفر لكل   الدراسية للطالب بشكل يتناسب مع استعداداتهم وقدراتهم

التعلم،   فى  قدراته وسرعته  الدراسية حسب  المادة  المحدد فى  الجزء  تعلم  الفرصة فى  طالب 
باإلضافة إلى أساليبه فى التعلم، وال ينتقل الطالب إلى دراسة جزء من المادة الدراسية إال بعد 

 إتقان الجزء السابق. 

التعليمية اإللكترونية بأنها نظام تعليمي إلكتروني يشمل مجموعة من  وتعرف الحقائب         
  لم الوسائط المتعددة اإللكترونية المترابطة معًا، ذات أهداف محددة، يستطيع من خاللها المتع

أو أحيانًا  المعلم  من  وبتوجيه  سرعته  بحسب  معها  بالحقيبة   التفاعل  الملحق  الدليل    من 
http://courses-tech.com/kit/index.php   . 

 فوائد الحقيبة التعليمية اإللكترونية: -2
اإللكترونية على           الحقيبة  و تعمل  المصادر  بأنواع مختلفة من  المتعلم    األنشطة تزويد 
الوسائل  ،  كالوحدات   المختلفة  التعليمية والبصرية،  السمعية  التكنولوجية  المعينات  التعليمية 
  بتعليمات تفصيلية توجهه في عملية التعلم   هتزود ، كما    ومنها البرمجيات المحوسبة  المختلفة

 (.   201: 200م،  2017عند استخدامها)حسين على حسين،  

https://www.new-educ.com/
https://www.new-educ.com/
http://courses-tech.com/kit/index.php
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تنوع   الللية المتعلم في تفكيره وعمله، وتولد لديه الدافعية للتعلم من خ التنمي استقكما        
المعرف مصادر  جانب  وتعدد  إلى  ا   هتشجع  ة،  واإلعلى  خإل بداع  من  المواقف    الل بتكار 

ة التعليمية اإللكترونية، كما تعمل على جعل المتعلم ستقصائية والبحثية التي تحويها الحقيبإلا
 نشط مشارك بإيجابية فى المواقف التعليمية المختلفة من خالل األنشطة التعليمية التى تحويها

 الحقيبة.
 مكونات الحقيبة التعليمية اإللكترونية:-3 

( إلى مكونات الحقيبة التعليمية حيث 90م،2016أشار)عبد العظيم صبرى عبد العظيم،        
لكيفية   تعليمات  كتيب  الدراسي،  والمستوى  التعلم  بموضوع  يرتبط  والذى  الحقيبة  بعنوان  تبدأ 

التعليمية، أوراق   الحقيبة  تعليمية مثل شرائط  استخدام  أدوات  الموضوع،  تعطى لمعارف عن 
التسجيل والفيديو ، أدوات تعليمية مطبوعة مثل الكتب التخصصية وأوراق العمل والنشاط ، ثم  

 اإلختبارات ونماذج التقويم. 

( إلى بعض المعايير  71م،2018كما أشار)المركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج،   
التعليمية اإللكترونية حيث تشمل على: تعريف الحقيبة، نموذج إطار النظام،  العامة للحقيبة  

المصطلحات العامة، توصيف العالقات المرجعية بين المعايير، الكتاب اإللكترونى، المعايير  
 الخاصة بأدوات التعلم اإلفتراضى، اإلختبارات اإللكترونية .

 التربية الموسيقية واألناشيد:  -

 الموسيقية واألناشيد فى التنشئة: دور التربية-1

الموسيقى هي نوع من أنواع الفنون التي تهتم بتأليف وإيقاع وتوزيع األلحان، وطريقة الغناء      
 والطرب، كما تعد الموسيقى علمًا يدرس أصول ومبادئ النغم من حيث التوافق أو االختالف، 

ألصل يوناني، وأطلق على الفنون الخاصة ومن التعريفات اأُلخرى للموسيقى هي لفظ ينتمي  
بالعزف على اآلالت الموسيقي ة والطربية، واشتقت كلمة موسيقى الالتينية من الكلمة موس، 

 م(. 2021)هبة الطباع،  وهي آلهة اليونان للفن
( على مكانة الموسيقى في المجتمعات القديمة بأن لها  5م،  2006وأشار)خيرى الملط ،      

مكانة مرموقة، وأرجع ذلك إلى إهتمام الموسيقين التربويين بجعل الموسيقى علم  منزلة عالية و 
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تربوي يهتم باألجيال المختلفة، حيث جعل أفالطون للدولة حق اإلشراف على الموسيقى لما  
لها من دور أساسي في بناء الشخصية السوية القادرة على التغيير واالبتكار، كما أشار أرسطو 

 ة هامة وأداة فعالة في تربية النشء. أن الموسيقى وسيل
المرحلة      ألن هذه  نظرًا  منذ صغر سنه  للطفل  الرعاية  بتحقيق  التربويين  الموسيقين  إهتم 

المبكرة تعد مرحلة تأسيس وتكوين لشخصيته، وتعد من أهم الوسائل المساعدة لمعلمة رياض 
القريبة  األطفال فى تحقيق السلوك السوي لطفل رياض األطفال، فالموسي الفنون  قي فن من 

للطفل حيث ترتبط بغرائزه وميوله وتتصل بنفسه إتصال مباشرًا، لذلك ال ترتكز العملية التعليمية  
دورها   يكون  بل  فقط،  قواعد موسيقية  أو  اكسابه معلومات  على  المرحلة  تلك  الموسيقية فى 

إلى جانب تربيته تربية   االرئيس هو إثارة مشاعر وأحاسيس الطفل لجماليات فن وعلم الموسيقى
 سليمة تتوافق مع المجتمع الذى يعيش فيه. 

ولقد أصبح دور التربية الموسيقية أساسيًا فى التنشئة باعتبارها جزء من منظومة التنمية     
دقيقًا   ارتباطًا  األناشيد  وترتبط  األخرى،  الجوانب  عن  عزلها  يمكن  ال  التى  الشاملة  البشرية 

ل ألنه أقرب فروع الموسيقى إلى نفسه ومصدر الهام لسعادته)منجية  بالموسيقى المحببة للطف
 (. 305، 1999عباس، 

وتأكيدًا على بناء واصالح المجتمع يجب توجيه جميع الجهود إلى دور رياض األطفال، وهذا    
يتطلب إلى إعداد جيل من معلمات رياض األطفال بما يحقق هذه الجهود ويتفق معها، والتربية  

 ة واألناشيد هى إحدى الوسائل الناجحة. الموسيقي

 :هداف التربية الموسيقية فى مرحلة رياض األطفالأ-2 

 الوظيفة التربوية: -أ
االهتمام بتكامل نمو الطفل جسميا وعقليا ونفسيا وعاطفيا واجتماعيا حتى يعد للحياه فى  - 

 .ة كمواطن صالحتمجتمعه وبيئ 
 .يزيدها ثراءة بما يالمواد الدراس يخدمة باق -
 .فى نفس الطفل يوالخلق يوالدين يوالقوم ياالجتماع يتنمية الوع -
 . يب الطفل فى الدراسة وجذبه اليهاحبت -
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 .همية دور الفرد أبث روح التعاون بين األطفال والشعور بقيمة العمل الجماعي وب-
 ي. تعريف األطفال بقوميتنا العربية وبالعالم الخارج -
 . ى التفكير المنطقي المنظمتعويد األطفال عل -
وتاتهم ويصرف طاقاتهم  بينفس عن مك   ،حراً   طفال للتعبيرعن النفس تعبيراً لألتهيئة الفرص  -

 ي. الذهن فاءالزائدة فيما يعود عليهم بالراحة النفسية والص
مثمرا    غالالتقات فراغه اس أو ستغالل الموسيقى كهوايه مفضله تعين الطفل على ممارستها فى  ا-

  . و مبدعأو عازف أ كمستمع 
 الوظيفة الفنية:  -ب
  .يقاع والنغمتنمية اإلدراك الحسي وخاصة االنتباه والحركة عند الطفل عن طريق اإل -
 . السليم يتربية الحاسة السمعية إلدراك العناصر الموسيقية وتنمية الذوق الموسيق-
السمع- اإلدراك  لتربية  المناسب  الجو  األطف  يخلق  التذوق  لدى  إلى مستوى  بهم  والتدرج  ال 

 .على الفهم واإلدراك  ينب الم يالموسيق
 . تعريف الطفل بعناصر اللغة الموسيقية قراءة وكتابه بصورة مبسطة -
 .ماعاالستداب آوتدريبه على  ،غرس عادات سلوكية سليمة لالستماع عند الطفل-
الموسيقية  ة  وتوجيههم الوجهم  والعناية به عن ذو االستعداد والمواهب فى سن مبكره  ف  الكش-

 . السليمة

 The trend towards matter: قررنحو الم هاإلتجا -
 مفهوم اإلتجاه:- 1

مسعود،        طاهر  حال  (222م، 2011عرف)أحمد  بأنه  يمكن    ةاإلتجاه  ال  داخلية 
يتجسد فى رابطة الذاكرة طويلة المدى بين    يمالحظته بطريقة مباشرة فهو بناء إفتراض 

موضوع اإلتجاه وتقييمه ويتم اإلستدالل عليه من آثاره على إستجابات الفرد، حيث يتضمن  
 (. الكره-الحب -اإلحجام-اإلقدام-عدم التفضيل-خاصية التقييم )درجة من التفضيل 

(اإلتجاه بأنه مجموعة من  81:  80م، 2020رفه)محمد بنى يونس، كماع     
المكونات)المعرفية والوجدانية والسلوكية(التى تتصل بإستجابة الفرد)المتعلم( نحو  
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  أوالرفض)ضد( أشياء معينه من حيث القبول)مع( شخص أو موضوع أو موقف أو
   موضوع اإلتجاه.

 الخصائص التى تميز مفهوم اإلتجاه:-2  
(،)جمال أحمد عباس،  111: 110م، 2004كاًل من)عايش زيتون، ذكر 

 : يلا( بعض الخصائص التى تميز مفهوم اإلتجاه وهى كالت 57:  56م، 2017
 التغير، مما ينتج عنه ثباتًا نسبيًا فى السلوك. ة الثبات واإلستقرار ومقاوم-أ

ألشياء أو يستدل على اإلتجاه من مالحظة سلوك الفرد عند التعامل مع األشخاص وا-ب 
 اآلخرين. 

 السلوك. هأن يكون اإلتجاه خاصية توجي-ج
 اآلخرين. يتكون اإلتجاه وينمو ويتطور عند األفراد من خالل تفاعلهم مع األشياء أو-د 

 . ينحو استخدام األشياء أكثر من سلوك فعل ةالنزوع لإلستجاب-ه
 .ةقابليته للقياس والتقويم بأدوات وأساليب مختلف-د 
 دين ويؤثر فيها. ييتأثر اإلتجاه بخبرة المستف- و
 اإلتساق النسبي بين مكونات اإلتجاه الثالث)المعرفية، اإلنفعاليه والسلوكيه(. -ز
فى تكوين اإلتجاهات لدى األفراد   ةتوجد عدة عوامل رئيس: عوامل تكوين اإلتجاه-3

 : يوهم كالتال
 ثواب والعقاب، اإلعالم والمعلومات.الوالدان من خالل ال-الوراثة.                ب -أ

 المجتمع. -المدرسة.             د -ج
   أدوات البحث:

لإلجابة عن تساؤالت البحث الحالي وتحقيق فروضه كان البد من إعداد الباحثة ألدوات البحث     
 وهى كالتالي: 

 التالية:أوال: إعداد اإلختبار التحصيلي الموسيقي: تم إعداده وفقًا للخطوات 
اســـــــتخدامه كأداة موضـــــــوعية لقياس مدى ما تم التوصـــــــل إليه من  الهدف من االختبار: -1

عينة البحث لمقرر التربية الموســـــــــــيقية واألناشـــــــــــيد المبني على اســـــــــــتخدام الحقيبة التعليمية  
 اإللكترونية، من خالل القياس القبلي والبعدي.
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ختبار وذلك باستعراض بعض اإلختبارات : تم تحديد نوع مفردات االنوع مفردات االختبار-2
المختلفة التي أعدت في هذا المجال، وقد تم اختيار نمطي االختيار من المتعدد، والصح 

 والخطأ.
( درجة حيث تحسب لإلجابة الصحيحة درجة  40: شمل اإلختبار على) تصحيح االختبار-3

 جة.( در 40واحدة، وصفر لإلجابة الخاطئة فتكون الدرجة النهائية من)
تم عرض االختبار على مجموعة من الســـــــــادة الخبراء فى التخصـــــــــص    تحكيم االختبار:-4

(، وقد طلب منهم اإلدالء بآرائهم باســــــــتخدام اســــــــتمارة تحكيم حول مالئمة االختبار  1ملحق)
من حيث وضـــــوح ومناســـــبة تعليمات االختبار، مناســـــبة االختبار لعينة البحث، صـــــحة ودقة 

لغوـية، إلى جـاـنب اقتراح مـا يروـنه من تعـديالت في بنود االختـبار او المفردات من الـناحـية ال
بالنســبة لالختبار ككل. كما تم إجراء التعديالت الالزمة في ضــوء هذه المالحظات، وأصــبح  

 ( .2االختبار جاهز للتطبيق على عينة البحث ملحق )
 صدق االختبار:-5
ــدق االصـــــدق الظاهري )صـــــدق المحكمين-أ الختبار تم عرضـــــــه على  (: ولتتأكد من صـــــ

مجموعة من الســـادة الخبراء المتخصـــصـــين في التربية الموســـيقية بهدف معرفة ما إذا كان  
االختبار يقيس فعاًل ما وضـــــــــع لقياســـــــــه، وقد قام الســـــــــادة الخبراء بفحص االختبار وإبداء  

 بعض المالحظات التي أخذ بها عند صياغته في صورته النهائية.
بثبـات االختبـار هو قـدرتـه على إعطـاء نفس النتـائج إذا مـا تم  : يقصـــــــــــــــد  ثـبات االختـبار-ب

تطبيقه مرة أخرى على نفس األفراد، ويوجد العديد من األســاليب لحســاب ثبات االختبار لكل 
  –أســـــــــلوب مميزاته وعيوبه، وقد تم اســـــــــتخدام طريقة تحديد التباين باســـــــــتخدام معادلة كيودر 

 0.95ريتشاردسون، حيث بلغ معامل الثبات ر || 
 د مقياس اإلتجاه نحو مقرر التربية الموسيقية واألناشيد:  إعدا ثانيًا:

اتجاه الطالبات نحو    مدى على التعرف المقياس إلى  هدفي :مقياسال من الهدف تحديد(1
التعليمية   الحقيبة  استخدام  خالل  من  نحوها  وميلهم  واألناشيد  الموسيقية  التربية  مقرر 

 اإللكترونية.
تم إعداد مقياس اإلتجاه نحو مقرر التربية الموسيقية واألناشيد  مقياس:ال إعداد  مصادر(2

لمقاييس الخاصة  بعد اإلطالع على بعض البحوث والدراسات السابقة وعلى العديد من ا 
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بتكوين اإلتجاه لمواد دراسية مختلفة والتى اعتمد البحث الحالي عليها فى إعداد المقياس  
 الخاص بإتجاه الطالبات نحو التربية الموسيقية مثل كاًل من: 

حيث شمل المقياس على أهمية مادة التربية الموسيقية    م(2017منال حسن اسماعيل)-أ
 وما تحققه له. لطالب الصف األول الثانوى،

حيث شملت أبعاد المقياس فى تعلم المقامات الموسيقية العربية  م(  2018محمد واصف)-ب
 اإلستمتاع بالمادة(.  -قيمة المادة وأهميتها  -إلى)طبيعة المادة وخصائصها

حيث شملت أبعاد المقياس الخاص بإتجاه الطالب نحو    م(2020بدرية حسن على)-ج
التربية   الموسيقيةمادة  التربية  على)مادة  الموسيقية   - الموسيقية  التربية  التربية    -معلم 

 الموسيقية ودورها فى المجتمع(.
جاءت فقرات المقياس فى صورتة النهائية فى ثالث أبعاد يتضمن    (تصحيح المقياس:3 

ى حيث استخدم التقدير الثالث( فقرة، وقد تم 21( فقرات بمجموع كلى)7كل بعد منهم على) 
درجتان، غير    (2ق إلى حد ما ويقدر لها) ـدرجات، مواف  (3ق ويقدر لها)ـ: موافجاء كالتالي

لها)ـمواف ويقدر  واحدة.  (1ق  اإلتجاه  وبهذ   درجة  لمقياس  الكلية  النهائية  الدرجة  كانت  ا 
(، وبهذا اصبح المقياس جاهز على التطبيق، كما جاء المقياس فى ثالث أبعاد 63يساوى)

الموسيقية التربية  )مقرر  األطفال   -هم:  رياض  لطفل   -معلمة  الموسيقية  التربية  خدمة 
 الروضة(.  

 د للتأك  ض المقياس عر  تم :المتخصصينخبراء ال من مجموعة على مقياسال عرض(4
خبراء المختصين  ال السادة من مجموعة على ةاألولي   صورتهى ف إعداده بعد ه صدق من

 (.1ملحق)
حساب   بهدف للمقياس االستطالعية التجربة إجراء تم :لمقياسل االستطالعية التجربة(5

صدق وثبات المقياس، حيث يوضح مدى اإلرتباط بين المجموع الكلي للمقياس والفقرات، 
 حيث تم حساب صدق المقياس على النحو التالي: 

تم استخراج صدق الفقرة من خالل تطبيق المقياس على   صدق اإلتساق الداخلى للفقرة: 
رة من فقرات المقياس وبين  مجموعة إستطالعية، وتم حساب معامالت اإلرتباط بين كل فق

الكلية له، وجاء مستوى الدالله دال *عند   كما هو    0.01، دال **عند    0.05الدرجة 
 (.  1موضح بجدول )
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 (1جدول )
 معامل إرتباط الفقرة بالدرجة الكلية لكل بعد من أبعاد مقياس اإلتجاه نحو مقرر التربية الموسيقية واألناشيد 

خدمة التربية الموسيقية   معلمة رياض األطفال       مقرر التربية الموسيقية   
 لطفل الروضة 

 اإلرتباط  الفقرة   اإلرتباط  الفقرة   اإلرتباط  الفقرة  
1 0.672 ** 1 0.511 * 1 0.517 * 
2 0.503 * 2 0.524 * 2 0.501 * 
3 0.713 ** 3 0.655 ** 3 0.521 * 
4 0.644 ** 4 0.517 * 4 0.543 * 
5 0.671 ** 5 0.654 ** 5 0.522 * 
6 0.516 ** 6 0.645 ** 6 0.632 ** 
7 0.535 * 7 0.615 ** 7 0.652 ** 

 

على    مقياس:ال ثباتب( واألناشيد  الموسيقية  التربية  مقرر  نحو  اإلتجاه  مقياس  تطبيق  بعد 
وذلك   النصفية  التجزئة  بطريقة  الثبات  معامل  وبحساب  اإلستطالعية  باستخدام  المجموعة 

(ومن خالل تلك النتائج أوضحت أن معامل  0.86معامل" ألفا كرونباخ " وكانت النتيجة تساوى) 
الثبات مناسب ألغراض البحث. ومما سبق أصبج مقياس اإلتجاه نحو مقرر التربية الموسيقية  

 (.3واألناشيد فى صورته النهائية جاهزًا للتطبيق كما هو موضح فى ملحق) 
 المادة   نحو  واإلتجاه  التربية الموسيقية  فى تدريس  التعليمية اإللكترونية  حقيبةال  كيفية إعداد 

 طالبات شعبة رياض األطفال: لدى
الجزء الخاص   تحديد و ،  الجزء النظري الخاص بالبحث الحالي تحديد  من االنتهاء بعد           

بمقرر التربية الموسيقية واألناشيد لطالبات شعبة رياض األطفال الفرقة األولى، واإلنتهاء من  
اإلطالع على بعض الدراسات والبحوث السابقة التي اهتمت باستخدام    لالخ منأدوات البحث، و 

التعليم مثل دراسة كاًل من: حسين على حسي التعليمية اإللكترونية في  م(، 2017ن) الحقيبة 
 ,.Goktas, S., Tosun, Yم(،  2020م(، وليد صالح، اكرامى حمزة) 2019جميلة زيدان)

Gezginci, E., Onuk, E., & Keğin, M. (2021)  ،Acevedo, J. G., Valencia 

Ochoa, G., & Obregon, L. G. (2020)   إلى جانب اإلطالع على األدبيات الموسيقية
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والمعلو  المفاهيم  تناولت  ابراهيم  التى  من:)خيري  كاًل  مثل  الموسيقية  والنظريات  مات 
حسنين،  2006الملط، على  خليل،  1991م(،)سعاد   ضوء يوفم(،  2017م(،)أمال حسين 

لدى  سبقما المادة  نحو  واإلتجاه  الموسيقية  التربية  تدريس  في  اإللكترونية  الحقيبة  إعداد  تم 
التعليمية اإللكترونية حيث أن  طالبات شعبة رياض األطفال وفقًا لخطوات عناصر الحقيب ة 

عناصــر إلى حــد كبيــر مــع ، المكونــات من حيث التتشــابه جميع الحقائب التعليمية اإللكترونية  
 وهى كالتالي:    عناصــر ومكونــات الحقيبــة التعليمية التقليدية 

الحقيبة وتشمل على) : حيث يتم من خاللها عرض النظرة الشاملة لتلك  التمهيدية  اشةالش-أ
  (.لحقيبةدليل اإلستخدام ل-الفئات المستهدفة  -األهداف -العنوان وغالف الحقيبة 

 
 ( يوضح شاشة الحقيبة التعليمية اإللكترونية1شكل)

اها نحو ما  مســتو كل طالبة  هــدف معرفــة  وذلك ب:  ة  ختبار القبلي للحقيبة اإللكترونياإل-ب 
لتحديـد إذا    ة اإللكترونيالتعليمية  الســابقة بموضــوع الحقيبــة    اوتحديــد خبرتــه  تعرفه عن المقرر

  %   ٨5ختبـار بنسـبة اإلتقـان  هـذا اإل  ت اجتـاز   بحاجـة لدراسـة موضـوع الحقيبـة أم ال، فـإذا  ت كـان
طـالع عليهـا  الرغبـة فـى اإل اإلـى دراسـة موضـوع الحقيبـة إال إذا كانـت لديـه ةبحاجـ ت لـيس ىفه

 . إلى جانب تطبيق مقياس اإلتجاه نحو المقرر تطبيقًا قبليًا. سـتفادة مـن بعـض جوانبهاواإل
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 ( يوضح شاشة اإلختبار التحصيلي 2شكل)

الحقيبة -ج موضوعات  لل:  شاشة  توضــح  شاشــة  عــن  الحقيبــة   طالبات عبــارة  موضــوعات 
 .، الختيار الوحدة التعليمية أو الموضوع المراد دراستهةاإللكترونيــ

 
 (يوضح موضوعات الحقيبة التعليمية اإللكترونية 3شكل)
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 :  التعليمية موضوعاتال شاشة-د 
ل الشاشـة  هـذه  مـا  تل  ات موضـوعالأقسـام    لطالبات تعـرض  دراسـتهه  حتـاجتختـار   ا إلـى 

التعليمية  كل   داخلية تحتوي على األهداف  الحقيبة اإللكترونية هي حقيبة  تعليمية في  وحدة 
للمادة واالختبار التمهيدي للمادة لتحديد ما إذا كان الطالب بحاجة إلى التعلم ، ولكل مادة 

 حيث يختار الطالب منها ما يناسبهم .  تعليمية مجموعة من البدائل للتعلم

 
 موضوع العالمات اإليقاعية داخل الحقيبة التعليمية اإللكترونية ( يوضح 4شكل)

 
 ( يوضح موضوع األنشطة الموسيقية داخل الحقيبة التعليمية اإللكترونية 5شكل)
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التعليمية-هـ   البدائل   :البدائل  من  متنوعة  مجموعة  على  اإللكترونية  الحقيبة  تحتوي 
للطالب ، وإرضاء رغباتهم وميولهم ، مثل )ملفات التعليمية ، مع مراعاة الفروق الفردية  

 .فيديو( ، مما يتيح لكل طالب اختيار البديل الخاص به   -صور   - نصية 

 
 ( يوضح بعض البدائل التعليمية لموضوعات الحقيبة6شكل)

تشمل األنشطة التعليمية مجموعة متنوعة من التمارين والتدريبات األنشطة التعليمية:  -و
 .الطالب من تحقيق أهداف المواد التعليمية في الحقيبة التعليمية اإللكترونية لتمكين  

 
 يوضح فيديو شرح ألحد موضوعات الحقيبة (7) شكل
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 دراســة   نهايةب   : يتم عرضه على الطالبات يةاإللكترون التعليمية  للحقيبة    ياالختبار البعد-ه
األهداف   ى مستو القياس  ل  ةاإللكترونيــالتعليمية  الحقيبــة    محتويات  من  تحقيقه  تم  ما  لمعرفة 

 ة. إلى جانب تطبيق مقياس اإلتجاه نحو المقرر تطبيقًا بعديًا:التعليمية للحقيبة اإللكترونيـ

 
 ( يوضح مقياس اإلتجاه نحو المقرر8شكل)

خـاللية:  اإللكترونالتعليمية  لحقيبة  لالختامية    ةالشاش-و مـن  الشاشـات   هايعـرض 
  المصـطلحات والمفـاهيم الواردة داخل الحقيبة   -ة  الختاميـة)ملخـص لموضـوع الحقيبـة اإللكتروني

 .المصادر والمراجع -  األنشطة اإلثرائية –

 
 ( يوضح الشاشة الختامية للحقيبة التعليمية اإللكترونية 9شكل)
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 : الخبراء المتخصصين على لحقيبة التعليمية اإللكترونيةاعرض -ز
 الرأي حول:  إلبداء وذلك (1المتخصصين ملحق) خبراءال من مجموعة على ضهاعر  تم       

 سهولة وصعوبة استخدام الحقيبة التعليمية اإللكترونية.  -
 مدى شمولية محتوى المقرر لألهداف التعليمية الخاصة به.  -

وقد وجد اتفاق إلى حد كبير بين آراء السادة الخبراء ورؤية الباحثة فى استخدام         
أصبح وبذلك  أجله،  من  وضعت  فيما  اإللكترونية  التعليمية  التعليمية  ا الحقيبة  لحقيبة 

 م.لالستخدا النهائية صالحة  هاصورت يفاإللكترونية 
 للحقيبة التعليمية اإللكترونية: االستطالعية التجربة-ح

  مجموعة من موضوعات الحقيبة التعليمية اإللكترونية على   موضوع  قطب   حيث        
من طالبات الفرقة األولى من شعبة رياض األطفال بكلية التربية بالغردقة جامعة  عشوائية

 ف: بهد  وذلكجنوب الوادى 
 تكنولوجيا البسيطة. التعرف على بعض مهارات الطالبات فى استخدام ال-
 التعرف على سهولة وصعوبة استخدام الحقيبة التعليمية اإللكترونية. -
 التعرف على بعض المشكالت التى يمكن أن تتعرض لها الطالبات أثناء التطبيق. -

ي إلغاء بعض األيقونات من الحقيبة التعليمية  عل اإلستطالعيه التجربة أسفرت  وقد    
  لتكرارها، إلى جانب حذف بعض األسئلة لتكرارها فى بعض الدروس.اإللكترونية 

  لحقيبة التعليمية اإللكترونية:ل النهائية الصورة-ط
وإجراءحقيبةلل اإلستطالعيه التجربة إجراء بعد       ، خبراءال آلراء وفقاً  التعديالت   ، 
جاهزةأصب ملحق)و  لالستخدام حت  في  موضح  هو  عرض   (4كما  تضمنت   9حيث 

 موضوعات وفيما يلي عرض صور لنموذجين من موضوعات الحقيبة التعليمية اإللكترونية  

استخدام  التمهيد:   الموضوع األول  كيفية  لتوضيح  تمهيدي  موضوع 
  الحقيبة التعليمية اإللكترونية فى مقرر التربية الموسيقية 

 واألناشيد 

 أهداف الموضوع: 
 التعرف على الحقيبة التعليمية اإللكترونية وكيفية استخدامها.   .1
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 عرض الحقيبة التعليمية اإللكترونية لمقرر التربية الموسيقية واألناشيد على الطالبات. .2

 المقياس(.  -تطبيق أدوات البحث تطبيقًا قبليًاعلى طالبات عينة البحث)اإلختبار  .3

 : التمهيديةبعض صور الحقيبة الخاصة بالجلسة 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 العالمات اإليقاعية  الموضوع الثانى

 األهداف اإلجرائية:  
 عزيزتى الطالبة بعد نهاية هذا الموضوع من المتوقع أن تصبحي قادرة على:  
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 ا. التعرف على شكل كل عالمة من العالمات اإليقاعية.
 . التعرف زمن كل عالمة من العالمات اإليقاعية. 2
 . أداء كل عالمة من العالمات اإليقاعية.3
 . الكشف عن العالقة بين كل عالمة من العالمات اإليقاعية.4

 :بعض صور الحقيبة الخاصة بالموضوع الثانى
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1702 

 2021 نوفمبرـ  والثالثون السابعـ العدد  السابعالمجلد 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية 

 ا:رهيوتفس  البحث نتائج
 الحالي والتحقق من فروضه تم التالي:   البحث أسئلة  نع  جابةلإل    

  والذي ينص على: " ما التصور المقترح إلعداد الحقيبة   لإلجابة عن السؤال األول  - 1
  نحو المقرر لدى   واألناشيد واإلتجاه  التربية الموسيقية  فى تدريس  التعليمية اإللكترونية

لسؤال من خالل إعداد الجزء طالبات شعبة رياض األطفال؟؟ وتمت اإلجابة عن هذا ا
التجريبي عن كيفية اعداد واستخدام الحقيبة التعليمية اإللكترونية كما هو موضح فى 

 (.4الملحق)
الثاني  -2 السؤال  على:"لإلجابة عن  ينص  استخدام   والذي  أثر  التعليمية    الحقيبة  ما 

طالبات شعبة رياض   لدى  المادة  نحو  واإلتجاه  التربية الموسيقية  فى تدريس  اإللكترونية
( كما موضح في الجداول SPSSاألطفال؟ حيث تم استخدام البرنامج اإلحصائي الـــــ)

 اله د   توجد فروق ( التالية للتحقق من صحة الفرض األول والذي ينص على )3(، )2)
االتجريبية  ة  درجات المجموع  يبين متوسط   اً إحصائي قياس لوالمجموعة الضابطة فى  

 ( مجموعة التجريبيةلصالح الي  التحصيلختبار إلالبعدي ل
 ( 2جدول )

يوضح داللة الفروق في القياس االبعدى للمجموعة التجريبية  والمجموعة الضابطة لإلختبار 
التحصيلي لمقرر التربية الموسيقية واألناشيد الخاص بالفرقة األولى شعبة رياض األطفال بكلية 

 التربية بقنا جامعة جنوب الوادى 

المتوسط  العينة البحثمجموعة 
 الحسابي 

االنحراف  
 قيمة ت  المعياري 

درجات 
 مستوي الداللة 1-الحرية ن

    5.95 40.65 30 لتجريبيةالمجموعة ا

 دال احصائيًا   56 20.572
 2.66 16.60 30 ضابطةال المجموعة
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 ( يوضح الفروق في القياس البعدى للمجموعة الضابطة والتجريبية لإلختبار التحصيلى 10شكل )
من خالل الجدول السابق يتضح وجود فروق دالة إحصائيًا فى القياس البعدى المجموعتين     

التجريبية والضابطة فى القياس البعدى لإلختبار التحصيلي الموسيقي، حيث بلغ المتوسط 
ل )الحسابي  الضابط  ) 16.60لمجموعة  معيارى  وبإنحراف  الحسابى  2.66(،  والمتوسط   ،)

(، أى أن هناك فرق ظاهرى فى  5.95(، وبإنحراف معيارى )40.65للمجموعة التجريبية )
 (.20.572المتوسط الحسابي بين المجموعتين بلغ مقدراه ) 

والمجموعة الضابطة  مما سبق يتضح الفرق فى القياس البعدي للمجموعة التجريبية         
لصالح المجموعة التجريبية، ويرجع ذلك الفرق إلى استخدام الحقيبة التعليمية اإللكترونية،  
حيث لعبت دورًا واضح فى رفع مستوى الفهم والتحصيل لدى عينة البحث التجريبية، حيث 

الموسيقية    ظهرت قدرة الطالبات على استدعاء ما تم تعلمه من المحتوى الدراسى لمقرر التربية
وبذلك   الضابطة.  المجموعة  طالبات  مع  بالمقارنة  ونظريات  ومفاهيم  حقائق  من  واألناشيد 

 . يكون قد تحقق الفرض األول
 القياســــين فيلتجريبية  ا مجوعةال درجات  يمتوســــط بين الفروق  ةدالل عن وللكشــــف        

ــيل والبعدي الثانى )التتبعي( لالختبار ولاأل يالبعد    الموســـــــــــــيقية لتربيةا لمقرري  التحصـــــــــــ
أثر اســـــــــــتخدام الحقيبة التعليمية    بقاء من أكد للت ذلكو واألناشـــــــــــيد الخاص بالفرقة األولى،  

ــتخدام تم اإللكترونية حيث  ــطات  حالة يف   " T test ""  ت  اختبار " إســ  المرتبطة المتوســ
بين    ةإحصـائي اللةد ذات   توجد فروق للتحقق من صـحة الفرض الثاني والذي ينص على )ال  
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مستوي الداللة1-درجات الحرية نقيمة تاالنحراف المعياريالمتوسط الحسابيالعينة

طة داللة الفروق في القياس االبعدى للمجموعة التجريبية  والمجموعة الضاب
لإلختبار التحصيلي 

المجموعة التجريبية المجموعة الضابطة
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  األول والبعدى الثاني)التتبعي(  البعدي  قياســـــــينلفى االتجريبية  ة  درجات المجموع  يمتوســـــــط
 الجدول التالي.ب النتائج وجاءت لمقرر التربية الموسيقية واألناشيد(  يختبار التحصيلإلل

 ( 3جدول )
لمجموعة التجريبية يوضح داللة الفروق في القياسين االبعدى األول والبعدى الثانى )التتبعى( ل

على اإلختبار التحصيلي لمقرر التربية الموسيقية الموسيقية واألناشيد الخاص بالفرقة األولى 
 شعبة رياض األطفال

 
المتوسط  العينة  القياس   المجموعة

 الحسابي 
االنحراف  
درجات  قيمة ت  المعياري 

 مستوي الداللة 1-الحرية ن

 
 التجريبية   

 5.95 40.65 30 البعدى األول 

0.027 56 
غير دال 
البعدي الثانى         إحصائيًا  

 5.66 40.60 30 )التتبعى(

 
( يوضح الفرق بين القياسين االبعدى األول والثانى للمجموعة التجريبية لإلختبار  11شكل )

 التحصيلى  
( السابق يتضح أنه ال توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسطات 3من خالل جدول )       

درجات المجموعة التجريبية فى القياسين البعدى األول والثانى لإلختبار التحصيلي لمقرر  
تربية الموسيقية واألناشيد الخاص بالفرقة األولى شعبة رياض األطفال، حيث بلغ المتوسط  ال

(، والمتوسط الحسابى  5.95(، وبإنحراف معيارى) 40.65الحسابي فى القياس البعدى األول )
(، وهذا ما يشير إلى بقاء األثر.  5.66(، وبإنحراف معيارى ) 40.60للقياس البعد الثانى) 
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مستوي الداللة

القياسين البعدي والبعدي الثانى للمجموعة التجريبية

المجموعة المجموعة البعدى األول (التتبعى)التجريبية البعدي الثانى       
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ومن خالل تحقق الفرض األول والثانى يكون بذلك تمت   تحقق الفرض الثانى  وبذلك يكون قد 
 اإلجابة عن السؤال الثانى للبحث الحالي. 

أثر استخدام- -1 الثالث والذي ينص على: ما  السؤال  التعليمية    الحقيبة  لإلجابة عن 
األطفال؟  حيث  طالبات شعبة رياض    لدى  الماده  نحو  فى تنمية اإلتجاه   اإللكترونية

الـــــ) البرنامج اإلحصائي  الجداول )SPSSتم استخدام  (  5(، )4( كما موضح في 
 اللةد ذات  توجد فروق التالية وللتحقق من صحة الفرض الثالث والذي ينص على ) 

قياس  لوالمجموعة الضابطة فى  االتجريبية  ة  درجات المجموع  يبين متوسط  ةإحصائي
نحوالبعدي   اإلتجاه  واألناشيد    لمقياس  الموسيقية  التربية  المقرر  مجموعة لصالح 

 التجريبية( .
 (4جدول )

يوضح داللة الفروق في القياس االبعدى للمجموعة التجريبية  والمجموعة الضابطة ألبعاد مقياس اإلتجاه 
 نحو مقرر التربية الموسيقة واألناشيد الخاص بطالبات الفرقة األولى شعبة رياض األطفال 

 البيان              

 أبعاد المقياس  
 

 مجموع        
 

 

مقرر التربية  
 الموسيقية 

معلمة رياض  
 األطفال 

خدمة التربية  
 الموسيقية  

 لطفل رياض األطفال 

اإلنحراف المعيارى للمجموعة  
     7.791      2.485 2.740 2.566 التجريبية 

اإلنحراف المعيارى للمجموعة  
 1.304 2.205 2.346 الضابطة 

5.855 

المتوسط الحسابي للمجموعة  
 21.65 20.08 21.78 التجريبية 

63.51 

المتوسط الحسابى للمجموعة 
 32.98 11.88 11.04 10.06 الضابطة 

 



 

1706 

 2021 نوفمبرـ  والثالثون السابعـ العدد  السابعالمجلد 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية 

 
التربية   ( يوضح الفرق بين القياس االبعدى للمجموعة الضابطة والتجريبية ألبعاد مقياس اإلتجاه لمقرر12شكل )

 الموسيقية واألناشيد للفرقة األولى شعبة رياض األطفال 
( يتضح وجود فروق دالة إحصائيًا بين متوسطات درجات 4من خالل جدول)         

المجموعتين التجريبية والضابطة فى القياس البعدي لكل بعد من أبعاد مقياس اإلتجاه 
الحس المتوسط  بلغ  حيث  واألناشيد  الموسيقية  التربية  للمجموعة  لمقرر  ابي 

معيارى)63.21التجريبية) وبإنحراف  للمجموعة  7.791(،  الحسابى  والمتوسط   ،)
(، أى أن هناك فرق ظاهرى فى المتوسط 5.855(، وبإنحراف معيارى)32.98الضابطة) 

الحسابي بين المجموعتين، ويرجع ذلك الفرق إلى استخدام الحقيبة التعليمية اإللكترونية، 
فى تكوين شكل إيجابى نحو مقرر التربية الموسيقية واألناشيد حيث لعبت دورًا واضح  

لعينة البحث التجريبية، حيث ظهرت قدرة الطالبات على حل المشكالت التعليمية وتقديم  
المقترحات وسرعة فى إنجاز المهام المطلوبه منهم بشكل بالمقارنة مع طالبات المجموعة  

ذات   توجد فروق "    والذي ينص على أن   الضابطة. وبذلك يكون قد تحقق الفرض الثالث 
متوسط  داللة إحصائية المجموع  يبين  فى  التجريبية  ة  درجات  الضابطة  والمجموعة 

واألناشيد  البعدي  قياس  لا الموسيقية  التربية  مقرر  نحو  اإلتجاه  لصالح  لمقياس 
 . مجموعة التجريبية"ال

 القياسين فيلتجريبية  ا مجوعةال درجات  يمتوسط بين الفروق ة  دالل عن وللكشف    
واألناشيد   الموسيقية لتربية ا والبعدى الثانى)التتبعي( لمقياس اإلتجاه لمقرر ولاأل يالبعد 

  أثر  بقاء من التأكد  الخطوة هذه من الهدف وكانللفرقة األولى شعبة رياض األطفال،  
للتحقق      " T test ""  ت  اختبار " إستخدام تمو  استخدام الحقيبة التعليمية اإللكترونية  

0
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أبعاد المقياس 

واألناشيد الفرق بين أبعاد مقياس اإلتجاه لمقرر التربية الموسيقية

اإلنحراف المعيارى للمجموعة التجريبية اإلنحراف المعيارى للمجموعة الضابطة

المتوسط الحسابي للمجموعة التجريبية المتوسط الحسابى للمجموعة الضابطة
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ينص على )ال   والذي  الرابع  الفرض  داللة  توجد فروق من صدق  بين    ةإحصائي  ذات 
المجموع  يمتوسط االتجريبية  ة  درجات  والبعدى    البعدي  قياسينلفى  األول 

  النتائج التربية الموسيقية واألناشيد( كما ظهرت   الثانى)التتبعى(لمقياس اإلتجاه نحو مقرر
 (.  5)بجدول

 (5جدول )
يوضح داللة الفروق في القياسين االبعدى األول والبعدى الثانى )التتبعى(للمجموعة التجريبية  ألبعاد  

 األطفال مقياس اإلتجاه نحو مقرر التربية الموسيقة واألناشيد الخاص بطالبات الفرقة األولى شعبة رياض 

 البيان              

  أبعاد المقياس  
 مجموع        

 
 

مقرر التربية  
 الموسيقية 

 

معلمة رياض  
 األطفال 

خدمة التربية  
 الموسيقية  

 لطفل رياض األطفال 

اإلنحراف المعيارى  
للمجموعة التجريبية فى  

 القياس البعدى األول 
2.566 2.740 2.485 

     7.791     

اإلنحراف المعيارى  
للمجموعة التجريبية فى  
 القياس البعدى الثانى 

2.566 2.715 2.486 
7.767 

المتوسط الحسابي 
للمجموعة التجريبية فى  

 القياس البعدى األول 
21.78 20.08 21.65 

63.51 

المتوسط الحسابى  
للمجموعة التجريبية فى  
 القياس البعدى الثانى 

21.77 20.11 21.67 
63.55 
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( يوضح الفرق بين للقياس االبعدى األول والثانى للمجموعة التجريبية لمقياس اإلتجاه نحو  13شكل )

 التربية الموسيقية 
( يتضح أنه ال توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسطات درجات 5من خالل جدول)     

لمقرر   اإلتجاه  لمقياس  والثانى  األول  البعدى  القياس  فى  التجريبية  التربية  المجموعة 
الموسيقية واألناشيد للفرقة األولى شعبة رياض األطفال، حيث بلغ المتوسط الحسابي فى 

(، والمتوسط الحسابى للقياس  7.791(، وبإنحراف معيارى)63.51القياس البعدى األول)
(، بفارق قليل جدًا مما يدل على 7.767(، وبإنحراف معيارى )63.55البعدي الثانى)

الحقيبة التعليمية اإللكترونية وتنمية اإلتجاه نحو مقرر التربية الموسيقية  بقاء أثر استخدام  
 واألناشيد. 

وبذلك يكون قد تحقق الفرض الرابع ومن تحقق الفرض الثالث والرابع يكون بذلك        
 تمت اإلجابة عن السؤال الثالث من للبحث الحالي.

مناقشة   يمكنلخاصة بالبحث الحالي  ومن خالل النتائج السابقة وتحقق الفروض ا          
 ة: النتيجة في ضوء االعتبارات اآلتي هذه

ظهور الدور اإليجابي للطالبات وتفاعلهن مع الحقيبة التعليمية اإللكترونية بشكل ملحوظ -
حيث ظهر ذلك من خالل األنشطة والتكليفات المحدة فى الحقيبة التعليمية اإللكترونية  

اتجاه الطالبات نحو مقرر التربية الموسيقية واألناشيد الخاص وهذا بدوره إنعكس على  
 . بالفرقة األولى شعبة رياض األطفال

0
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40
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اإلنحراف المعيارى 
ى للمجموعة التجريبية ف
القياس البعدى األول

اإلنحراف المعيارى 
ى للمجموعة التجريبية ف
القياس البعدى الثانى

المتوسط الحسابي 
ى للمجموعة التجريبية ف
القياس البعدى األول

المتوسط الحسابى 
ى للمجموعة التجريبية ف
القياس البعدى الثانى

جاهالفروق في القياسين االبعدى األول والبعدى الثانى لمقياس اإلت

أبعاد المقياس  مقرر التربية الموسيقية

أبعاد المقياس  معلمة رياض األطفال مقرر التربية الموسيقية

أبعاد المقياس  خدمة التربية الموسيقية  لطفل رياض األطفال

أبعاد المقياس        مجموع  خدمة التربية الموسيقية  لطفل رياض األطفال



 

1709 

 2021 نوفمبرـ  والثالثون السابعـ العدد  السابعالمجلد 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية 

وفرته الباحثة من خالل استخدام الحقيبة التعليمية اإللكترونية لمقرر التعلم الذاتي الذي  -
حيث أن كل طالبة من    ،التربية الموسيقية واألناشيد للفرقة األولى شعبة رياض األطفال

 المجموعة التجريبية تتعلم حسب سرعتها الذاتية بسهولة ويسر. 
إلى تعرض  - اإللكترونية  التعليمية  الحقيبة  استخدام  أثناء  التجريبية  المجموعة  طالبات 

كثير من اإلختبارات بعد اإلنتهاء من كل موضوع من موضوعات الحقيبة، حتى يتسنى  
 ا الحقيقة فى الجانب التحصيلي للمقرر.وقوف كل طالبة على قدراته 

 توصيات ومقترحات البحث:  
( إعداد برامج تدريبية وورش تعليمية عن كيفية استخدام وانتاج وتصميم حقائب تعليمية  1

الفردية  للفروق  وفقًا  المتعلمين  لدى  الذاتى  التعلم  على  لمقررات آخرى تحفز  إلكترونية 
 واإلتجاهات والميول.

ن األسلوب المتبع واألساليب والطرق الحديثة فى العملية التعليمية والتى  ( الدمج بي 2 
 تهتم بالتعلم الذاتى والحقائب التعليمية اإللكترونية، لجعل التعلم أكثر ترغيبًا وإثارة. 

 (إجراء بعض الدراسات التى تعتمد على استخدام الحقائب التعليمية لمقررات مختلفة. 3
سواء فى خدام نظم إدارة المقررات في نشر المقررات التعليمية  االهتمام باستزيادة    (4

 .علي اإلنترنت صورة حقائب تعليمية أو كتب إلكترونية 
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 مراجع البحث:
 أواًل المراجع العربية :

خضر) -1 حسنين  الصادق  في  2019أحمد  النشط  التعلم  استراتيجيات  استخدام  اثر  م(. 
التربية   لدى طالب  تدريس  الحياتية  المهارات  التحصيل وبعض  تنمية  الموسيقية على 
 ، كلية التربية النوعية، جامعة جنوب الوادى. ، رسالة ماجستيرالمرحلة الثانوية 

العامم(.2011أحمد طاهر مسعود) -2 اإلجتماع  إلى علم  متاح على موقع:المدخل   . 

https://books.google.com.eg/ . :م. 27/3/2021آخر زيارة 

اإللكترونية)  -3 التعليمية  متاح  2020الحقائب  والتربية.  والعلوم  لآلداب  البنات  كلية  م(، 
موقع:    :      http://courses-tech.com/kit/index.phpعلى  زيارة  آخر 

 م2021/ 3/3
الموسي .( 2017خليل)  حسين   آمال -4 التربية  تدريس  واستراتيجيات  ،  قيةاإلبداع 

 . العلمية   الثقافة دار ،  اإلسكندرية
  التربية الموسيقية   تدريس  فى  الذهنية   الخرائط  استخدام   م(. أثر2020بدرية حسن على) -5

،  المجلة التربويةاإلعدادية،    تالميذ المرحلة  لدى  المادة   نحو  التحصيل واإلتجاه   لتنمية
 سوهاج نوفمبر، كلية التربية ، جامعة  79عدد 

م(. التعليم المجزأ وأثره على تنمية مهارات  2020بدرية حسن على، نجالء محمد فارس) -6
استخدام التطبيقات النقالة فى تدريس الموسيقي واالستقاللية الذاتية لدى معلمى التربية  

جامعة جنوب الوادى،    مجلة جامعة جنوب الوادى الدولية للعلوم التربوية،الموسيقية،  
 . 41: 1(، ديسمبر، ص5العدد)

عباس)   -7 أحمد  الفهارس  م(.2017جمال  استخدام  نحو  المستفيدين  إتجاهات 
 ، عمان، درا المجد للنشر والتوزيع. اإللكترونيه فى المكتبات 

إعداد حقيبة تعليمية قائمة على خريطة المفهوم لتطوير كفاءة   (. 2019)زيدان  جميلة -8
 Doctoral) التعلم الكتابية في مادة اللغة الفرنسية لدى تالميذ السنة الرابعة متوسط

dissertation, University of Eloued  ، ، جامعة الوادي.  رسالة دكتوراة 
حسين -9 علی  استخدام  2017) الجلحوي   حسين  فاعلية  التعليمية  (.  الحقيبة  استراتيجيتي 

تنمية مهارة تصنيف األهداف السلوکية لدى طالب المستوى    والتعلم التعاوني الجمعي في
لبحوث  امجلة  ، التربية )األزهر(  جران. نالسادس في کلية العلوم واآلداب بشرورة جامعة 

 .220- 193 ، ص(1ج172)36 ،التربوية والنفسية واالجتماعية 

https://books.google.com.eg/
http://courses-tech.com/kit/index.php
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حس -10 محمود  دياب) حسين  األنشطة  2019ين  باستخدام  تدريبي  برنامج  فاعلية  م(. 
الموسيقية فى تنمية مهارات التفكير اإلبداعى واإلتجاه نحو المادة لدى تالميذ المرحلة  

 ، كلية التربية، جامعة بنى سويف. رسالة ماجستير اإلبتدائية بدولة الكويت، 
قيبة التعليمية علي الرضا الحرکى  (. تأثير إستخدام الح2021) عبد هللا  خالد ابو السعود  -11

جامعة – المهارات المنهجية فى الهوکى لطالب کلية التربية الرياضية  ومستوى أداء بعض
، كلية التربية الرياضية، جامعة مجلة بني سويف لعلوم التربية البدنية والرياضية، أسيوط

 . 195-172 ،( 9)5 بنى سويف،
التربية الموسيقية الشاملة بين رياض األطفال والتعليم  م(.2006خيري ابراهيم الملط)   -12

 ، اإلسكندرية ، مؤسسة حورس الدولية للنشر والتوزيعاإلبتدائي
فالح -13 محمد  أ2015)  ربيعه  تحصيل  م(.  في  اإللكترونية  التعليمية  الحقيبة  استخدام  ثر 

الصف المزار  ا  طالبات  لواء  في  العربية  اللغة  مادة  في  األساسي    رسالة ،  الجنوبيلرابع 
 . األردن  ،جامعة مؤتة ، ماجستير

التلواتى)  -14 ِسَماُتها،    م(.2018رشيد  أنواعها،  أهميتها،  تعريفها،  التعليمية:  الحقائب 
موقع:    اهُشروط على  زيارة     educ.com-https://www.new      متاح  اخر 

 م18/12/2020

التعليم المفرد وتنمية اإلبتكار اإللكترونى فى العلوم م(. 2007سريا)عادل   -15 ،  تكنولوجيا 
 عمان، دار وائل للنشر. 

 ، عمان، األردن. 3، طأساليب تدريس العلومم(.2004عايش زيتون) -16

العظيم) -17 عبد  صبرى  العظيم  العامة  م(. 2016عبد  التدريس  وطرق  استراتيجيات 
 المجموعة العربية للتدريب والنشر . ، القاهرة ، واإللكترونية 

18- ( صبره  سعد  الدافعية  2020عبدهللا  تنمية  في  المقلوب  التعلم  استراتيجية  فاعلية  م(. 
، كلية التربية النوعية،  رسالة ماجستير  ،والتحصيل الموسيقي لدى طالب المرحلة الثانوية

 جامعة جنوب الوادى. 
19- ( واصف  الفرج  أبو  مجدي  لتحسين  (.  2019كيرلس  اإلفتراضية  التعلم  بيئة  إستخدام 

 ، كلية التربية، جامعة طنطا.رسالة دكتوراة ،  تحصيل مادة التربية الموسيقية للمعاقين حسيا 
20- ( الحناوي  الحقائبم(.  2012مجدي  إلى    تطوير  التقليدية  من  التعلمية  التعليمية 

 ، فلسطين .   جامعة القدس المفتوحة عمادة البحث العلمي و الدراسات العليا  ،   اإللكترونية
األشخاص ذو الهمم فى إطار السياق الثقافى اإلجتماعى:  م(. 2020محمد بنى يونس) -21

https://www.new-educ.com/
https://search.emarefa.net/ar/detail/BIM-958151
https://search.emarefa.net/ar/detail/BIM-958151
https://search.emarefa.net/ar/detail/BIM-958151
https://search.emarefa.net/ar/detail/BIM-958151
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