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فاعلية برنامج مقرتح قائم على خرائط املفاهيم لتدريس الرتبية 
 لدي تالميذ الصف الثاني اإلعدادي الفنية يف تنمية الدافعية لإلجناز

 شعراويهبة صالح على 
 مستخلص البحث:

يف تنمية الدافعية  مقرتح قائم على خرائط املفاهيم هدفت الدراسة احلالية للتعرف على فاعلية برنامج

املعلم، أوراق عمل،  يق أهداف الدراسة مت إعداد )دليللإلجناز لدي تالميذ الصف الثاني اإلعدادي ولتحق

ه التجرييب على عينة ج شبحلالية استخدام املنهمقياس الدافعية لإلجناز(، وقد استخدمت الدراسة ا

( طالبًا درست الوحدة 64ة ضابطة )( طالبًا مت تقسيمهم إىل جمموعتني: جمموع126مكونة من )

ح ستخدام الربنامج املقرت( طالبًا درست نفس الوحدة با62بالطريقة التقليدية، وجمموعة جتريبية )

لقائم على خرائط املفاهيم ربنامج املقرتح اىل فاعلية الالقائم على خرائط املفاهيم، وقد توصلت الدراسة إ

ضرورة استخدام اني اإلعدادي، وقد أوصت الدراسة بيف تنمية الدافعية لإلجناز لدي تالميذ الصف الث

 الدافعية لإلجناز. نميةتلتدريس ملا له من فاعلية يف  ايفالربنامج املقرتح القائم على خرائط املفاهيم 

 رائط املفاهيم، الدافعية لإلجناز.خ ،الرتبية الفنيةالكلمات املفتاحية: 
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The Effectiveness of a Suggested Program Based on Concept 

or fotivation the MDeveloping Maps for Teaching Art in 

Grade Preparatory School Students ndamong 2 chievementA 

Heba Salah Ali Shaarawi 

Abstract 
The current research aimed at identifying the effectiveness of a 

suggested program based on concept maps for teaching Art in 

developing the motivation for achievement among 2nd grade 

preparatory school students. To achieve the research objectives the 

researcher prepared the following tools: a teachers' guide, working 

sheets, motivation scale for achievement). The researcher utilized the 

semi-experimental research methodology to a sample consisted of (126) 

students who were divided into two groups: a control group of (64) 

students who were taught the unit traditionally, and an experimental 

group of (62) students who were taught the same unit using the 

suggested program based on concept maps. Results revealed the 

effectiveness of the suggested program based on concept maps in 

developing the motivation for achievement among 2nd grade 

preparatory school students. In addition, the research recommended 

using the suggested program based on concept maps in art teaching. 

Keywords: The Effectiveness; a suggested program based on concept 

maps; motivation for achievement.  
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  مقدمة

 مجاالت كافة فى المذهله وراتوالتط السريعه بالتغيرات فيه نعيش الذى الحالى العصر يتميز    

ومن املشكالت  ن الناحية الكمية والكيفية ،م املعرفى المجال فى سريعا ً تطورا ً يشهد اليوم والعالم ، الحياة

ها، لذلك تفرض هة هذه التطورات السريعه ومالحقتالتى تواجهنا هى كيفية مساعدة األجيال على مواج

ريمن بلدان العامل سئوىل الرتبيه والتعليم فى الكثالتطورات السريعه التى حتدث فى عامل اليوم على م

 .لك التطورات والتغريات تءم مع ال يتالالنظر فى برامج وخطط التعليم م

تعرب عن لصورة احلية عن حياة الشعوب ، ووالرتبية الفنية فى مضمونها ومفاهيمها تعطى ا      

حضارتها )هدى أنور لصادقه التى تتضح بها نهضة األمم وتقاليدها ، وعقائدها ، وعاداتها ، فهى املرآة ا

 (  353:  2008حممد 

نى بصورة مبسطه هى صميم املعاصرة االساسية للعمل الفاتيجيات لتدريس مفاهيم التومن انسب االسرت  

ضمن املفاهيم التى ن خالل تنظيمها فى صورة هرمية تتخرائط املفاهيم حيث تستخدم فى تقديم املفاهيم م

 املعنى . ىذف تقديم نوع من التعلم حتتويها املوضوعات ، والعالقات التى تربطها بهد

نظرية التعلم اللفظى  همه التى تستمد اطارها النظرى منط املفاهيم من اسرتاتيجيات التدريس املوخرائ  

م فيه فرد على أنه شكل هرمى تنتظوالتى تنظر إىل البناء املعرفى لل Ausubelأوزوبل ى املعنى الذ

لتى تربط املفاهيم بطريقة توضح العالقات والروابط ا املفاهيم االكثر مشوال ثم املفاهيم االقل مشوال

 (56، 1995ببعضها البعض )عايدة عبد احلميد على 

حتسني عملية التعلم ، ملفاهيم فى حتقيق التعلم ذى املعنى وى تلعبه خرائط اذونظرا الهمية الدور ال

 رائط املفاهيم كاسلوب لتدريس:واجريت بعض من الدراسات والبحوث التى تناولت خ
يل لغة خرائط املفاهيم فى حتص ( التى أظهرت فاعلية اسرتاتيجية2007دراسة مرفت إبراهيم صاحل )

ألول الثانوى، الفنى واجلماىل لدى طلبة الصف ا الفن من مفاهيم وتعميمات وأداءات فنية والتذوق

فاهيم ام اسرتاتيجية خرائط املأظهرت فاعلية استخد ( والتى2015دراسة مدحت عاصم عبد املنعم)[

( التى 2018ساس،ىودراسة مشاعل ناصر أل كدم )على مستوى األداء املهارى لدى طالب التعليم األ

تابى لدى طالبات يم فى تنمية مهارات التعبري الكأظهرت فاعلية استخدام اسرتاتيجية خرائط املفاه

( التى أظهرت 2020 )ململكة العربية السعودية،حسن صاحب جربى االلغة العربية الناطقات بغريها ف

دى طالبات الصف ة الفنية على التحصيل الدراسى لفاعلية استخدام املفاهيم فى تدريس مادة الرتبي

 .  بىاخلامس اآلد

 . ئط املفاهيم فى تدريس الرتبية الفنيةاسرتاتيجية خرامما سبق يتضح اهمية      
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لي ضرورة استخدام مناذج ية التعلم، فإن اجلهود اجلادة تؤكد عالدافعية لإلجناز يف عمل ونظرًا ألهمية   

ألهداف، ومن هذا ميذ علي مواصلة التعلم وحتقيق اواسرتاتيجيات تهتم بتوفري بيئة تعلم تساعد التال

اتيجيات اسرتلسابقة علي فاعلية استخدام مناذج واملنطلق فقد أكدت العديد من الدراسات والبحوث ا

(التى  2017حممد عبد اهلل جرب ) دراسةومن هذه الدراسات , تدريس خمتلفة يف تنمية الدافعية لإلجناز

 تقدير الذات علم املستند إىل الدماغ فى حتسنيأظهرت فاعلية برنامج تدريبى مبنى على نظرية الت

التى أظهرت  (2017) لسيدسعاد عبد العزيز ااسة والدافعية لإلجناز لدى طالبات كلية األمري ،ودر

لدرسى وبقاء أثر فى الدافعية اإلجناز والتحصيل ا استخدام العصف الذهنى فى تدريس العلومفاعلية 

ستخدام االتى أظهرت فاعلية  (2018عثمان برناوى  ) التعلم لتالميذ املرحلة اإلعدادى ،ودراسة ملياء

جناز ،ودراسة عيد ة التحصيل والدافعية لإلتنمي اسرتاتيجية الويب كويست فى تدريس الرياضيات على

اإللكرتونى  ح للرياضيات باستخدام التعلمبرنامج مقرتالتى أظهرت فاعلية  (2019حممود محدى )

 إلعدادية.لدافعية لإلجناز لتالميذ املرحلة ااملدمج فى التحصيل املعرفى والتفكري الرياضى وا

يس الرتبية الفنية فى خرائط املفاهيم لتدرلي فاعلية ضوء ذلك يتبني لنا أننا يف حاجة للتعرف ع ويف،

    عدادية                                                                                                  تنمية الدافعية لإلجناز لدى تالمبذ املرحلة اإل

رحلة االعدادية  منخفض ى للدافعية لإلجناز لدى تالميذ املمما سبق يتضح أن مستو :لبحثحتديد مشكلة ا

السؤال الرئيس  كلة البحث احلالي يف اإلجابة عن، ويف ضوء ما سبق ويف ضوء حدود البحث تبلورت مش

                              التالي:                                                                              

لدي تالميذ الصف الثاني  الدافعية لإلجنازيم يف تنمية فاعلية برنامج مقرتح قائم على خرائط املفاهما 

                                                                                                                          اإلعدادي؟

                                                                              يهدف البحث إلي التعرف علي : أهدف البحث

لدي تالميذ الصف الثاني  الدافعية لإلجنازيم يف تنمية فاعلية برنامج مقرتح قائم على خرائط املفاه - 

                                                                                                                                                                                                          اإلعدادي 

                                                         :أقتصر البحث احلاىل على ما يلى : حدود البحث

نيا التعليمية للعام االعدادية املشرتكة بإرادة امل جرى البحث على جمموعة من تالميذ مبدرسة طهنشا-1

                                                                .                                  2019-2018الدراسى 

  راسي األول للصف الثانى اإلعدادىالوحدة األوىل" أساسيات يف الفن " بالفصل الد-2

االستمتاع بتعلم  موح ، املثابرة ، الرضا عن الذات،أبعاد الدافعية لإلجناز التالية ) مستوي الط -3

 الرتبية الفنية (.
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 :اإلجرائية البحثمصطلحات 

                                                                                              Effectiveness الفاعلية:

يستخدمها الباحث  موعة من املقاييس اإلحصائية اليتتعرف الفاعلية بأنها " مصطلح إحصائي يدل على جم

ائج اليت أسفرت عنها حبوثه تف على األهمية العملية للنيف العلوم الرتبوية والنفسية واالجتماعية للتعر

عاجلة التجريبية( يف حتدثه املتغريات املستقلة )امل ودراساته وتهتم بصفة خاصة بقياس حجم األثر الذي

 (646 ،2003لبحث ". )رضا مسعد السعيد، املتغري أو املتغريات التابعة اليت يقوم عليها ا

الدارسني وهذا األثر  ا يفمعينة يف إحداث أثر ريقة مكما تعرف الفاعلية بأنها " مدي جناح أسلوب أو ط

 (67 ،2003جلمل، علي أمحد ا حسني اللقاني، أمحد". )ميكن قياسه باالختبارات واملقاييس

اإلعدادي  الثاني أداء تالميذ الصف علىذي يطرأ تعرف الفاعلية يف البحث احلالي بأنها التغري ال

مفاهيم التصميم املعاصر  يفائم على خرائط املفاهيم جمموعة البحث( بعد تطبيق الربنامج املقرتح الق)

لتالميذ يف التطبيق يستدل عليه بالفرق بني متوسطي درجات او الفنية والدافعية لإلجناز، واملهارات

ومقياس  الفينيم املنتج وبطاقة املالحظة وبطاقة تقي عاصراملفاهيم التصميم املالبعدي لكل من اختبار

 ألثر.االدافعية لإلجناز وتقاس مبعادلة حجم 

  Concept Mapsخرائط املفاهيم.   -2

ع ما وترتيبها لتمثيل للمفاهيم املتضمنة يف موضووتعرف خرائط املفاهيم بأنها خمطط مفاهيمي ا    

أكثر حتديدًا، ويربط بني مية وخلريطة إىل األفل عموبطريقة هرمية يف األكثر عمومية ومشواًل يف قمة ا

 (23،  2003 اجلمل محد أاللقاني وعلي حسني  أمحد)عالقة الهذه املفاهيم خطوط يكتب عليها نوع 

ة املتبادلة بني بعد يوضح مستويات العالقة اهلرميوتعرف خرائط املفاهيم أنها رسم ختطيطي ثنائي ال

يف بيئتهم املعرفية )عبد  ي املعين، وبقاء هذه املفاهيمذ املفاهيم، بهدف مساعدة الطالب على حتقيق التعلم

 (46: 2001السالم مصطفي عبد السالم 

مي تصميم يف صورة تنظيم هربأنها رسومات ختطيطية ملقرر ال تعرف خرائط املفاهيم يف البحث احلالي   

فاهيم االكثر عمومية ت اليت تربط بينها وتوضع فيها املمتسلسل جملموعة من املفاهيم والتعميمات والكلما

ر حتديدًا عن مومية ومشولية ثم املفاهيم االكثومشولية عند قمة اخلريطة تليها املفاهيم االقل ع

 قاعدتها.

                                                                  م. لربنامج املقرتح القائم على خرائط املفاهيا -3

اإلجراءات  السري العملية التعليمية، ويلخص يعرف الربنامج بأنه املخطط العام الذي يوضح خطة

نة، كما يتضمن اخلربات ، قد تكون شهراً أو ستة أشهر أو سواملوضوعات اليت تنظمها املدرسة خالل مدة معينة
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هم وحاجاتهم ومطالبهم رمع سنوات عم ىشارتيبًا يتمالتعليمية اليت جيب أن يكتسبها املتعلم مرتبة ت

                                         (.49: 2003اخلاصة. )أمحد حسني اللقاني، علي أمحد اجلمل، 

كتسب املعلومات عدة الطالب يف أثناء اإلعداد أن يويعرف الربنامج بأنه جمموعة من االجراءات ملسا 

يؤدي دوره بفاعلية أنها تستطيع أن تسهم يف إعداده لى واملهارات اليت دلت البحوث العلمية واخلرباء عل

 .                                                                               ( 14, 1987 حممود كامل الناقه 

صوره تنظيم  يفتابعة يم بأنه جمموعة من اإلجراءات املتيعرف الربنامج املقرتح القائم على خرائط املفاه

كثر عمومية ومشولية عند ربط بينها، وتوضع فيها املفاهيم االت اليتمتسلسل للمفاهيم والكلمات  هرمي

 قاعدتها.                 ن ية ثم املفاهيم االكثر حتديدًا عقمة اخلريطة تليها املفاهيم االقل عمومية ومشول

                                                        Achievement Motivation :الدافعية لإلجناز -4

صعبة والتغلب على عي إىل النجاح وإجناز األعمال التعرف الدافعية لإلجناز هي الرغبة املستمرة للس 

هلل طه الصايف، د وبأفضل مستوي من األداء. )عبد االعقبات بكفاءة، وبأقل قدر ممكن من الوقت واجله

2001 :66)                                                                                                       

خرين، وإمتام األعمال جاح والفوز، وحتقيق السبق على األكما تعرف الدافعية لإلجناز بأنها الرغبة يف الن

لذات وتزيد ثقته يف لرضا عن الى الفرد بشعور ايف وقت حمدد وبشكل مرض حبيث تعود هذه األعمال ع

 (77: 2007نفسه. )ليلي عبد اهلل املزروع، 

ام املستمرة يف أداء املهإلعداد  الصف الثانى ارغبة تلميذ  أنهابيف البحث احلالي  عرف الدافعية لإلجناز ت

 هاومن أجل رفع مست بهاملتعلقة ، والتغلب علي الصعوبات واملشكالت ا الرتبية الفنيةالدراسية املتعلقة مبادة 

ح مستوي الطموألبعاد التالية :امن خالل ويظهر ذلك  االطمئنانووحتقيق النجاح بصوره تشعره بالراحة ،

يذ ماليت حيصل عليها التل ةدرجال، وتقاس بلرتبية الفنية ا، الرضا عن الذات، املثابرة ، االستمتاع بتعلم 

  يف مقياس الدافعية لإلجناز املعد هلذا الغرض.

 جراءات التالية:سار البحث احلالي تبعا لإل :ءات البحثاجرا

 الدافعية لإلجناز:                                                                     إعداد مقياس : والإ

 فنية بإتباع للخطوات التالية:                                 مت إعداد مقياس الدافعية لإلجناز يف الرتبية ال

                                                                          حتديد اهلدف من املقياس:-1 

 ثانى اإلعدادى .                           جناز يف الرتبية الفنية لدى الصف الالدافعية لإلهدف هذا املقياس إىل قياس  

 .الدافعية لإلجنازمقياس  أبعادحتديد -2

 الجناز هي:إلجناز واليت متثل حمصلة الدافعية لالدافعية لقياس لأبعاد  أربعة حتديد مت
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 ددة ينطوي القيام بها اف يف ضوء خطوات حميقه من أهدهو ما يأمل املتعلم حتق:  مستوي الطموح

 .فضيله األعمال الصعبة مع تبالرتبية الفنية علق لتحقيق مستويات عليا من األداء يف كل ما يت
 الرتبية الفنيةباء ما يريد من أعمال متعلقة الرضا عن الذات: احساس الفرد بقدرته علي أد 

 .الراحة واالطمنئانببصورة  تشعره 
  نها بالرغم من نه وعدم تركها قبل االنتهاء ماس املتعلم ألداء األعمال املطلوبة ممح:املثابرة

ستويات مرتفعة لي تلك الصعوبات للوصول إلي مالصعوبات اليت تواجهه مع بذل اجلهد للتغلب ع

 .الرتبية الفنيةمن األداء يف مادة 
 ند القيام بأداء األعمال عور املتعلم باالرتياح أو املتعة ع: شالرتبية الفنيةستمتاع بتعلم اال

 رغباته.مع ليت تتفق وا الرتبية الفنيةاملتعلقة مبادة 

 إعداد الصورة األولية للمقياس:-3
اء صفلدافعية لإلجناز: دراسة بامقاييس تتعلق  ليت تناولتا من خالل الدراسات والبحوث السابقة

(، 2000ة )، دراسة كمال إمساعيل عطي (1991) فاروق عبد الفتاح موسي، ،  (1983) األعسر آخرون

 بد امللكلورسيل إميل ع( ، 2006)زبيدة حممد قرني(، 2006دراسة ناهد عبد الراضي نوبي )

(، دراسة 2009( ، دراسة كرمية ناجي حسني )2006) اللطيف خليفة عبد اللطيف عبد( ، 2007)

(. مت إعداد 2011) رشا هاشم عبد احلميد( ، 2011عزام )(، حممود 2011منال فاروق سطوحي)

عة                عاد املقياس األربعبارات لكل بعد من أب 8( عبارة بواقع 32الصورة األولية للمقياس واليت تكونت من )

ارات مت وضع ثالث اختيستمتاع بتعلم الرتبية الفنية(، و)مستوي الطموح ، املثابرة ، الرضا عن الذات، اال

غري موافق( لكي خيتار  –موافق إلي حد ما  –موافق  لإلجابة أمام كل عبارة من عبارات املقياس وهي )

 ضيالت.   ياس ليكرت لقياس السلوكيات والتفالتلميذ إحداها واليت تعرب عن رأيه وذلك حسب مق

  تعليمات املقياس:

 راعاة ما يلي:إلجابة عن عبارات املقياس ، ومت مهدفت تعليمات املقياس إلي مساعدة التالميذ علي ا
 أن تكون التعليمات قصرية ومباشرة. -
 توضيح الغرض من املقياس. -
 وصف خمتصر للمقياس. -
 اس.مثااًل يوضح كيفية اإلجابة علي عبارات املقي -
 0بداء الرأي فيهاعبارة دون إ اإلشارة إلي عدم ترك أى -
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 طريقة تقدير درجات املقياس: -1
 لي درجات  كما يلي:عند التصحيح مت ترمجة فئات اإلجابة الثالثة إ

 غري موافق حد ما موافق إلي موافق ةنوع العبار

 1 2 3 ملوجبةالعبارات ا

 3 2 1 لسالبةالعبارات ا

 حساب صدق املقياس : -2
( 1ني )ملحقألولية علي جمموعة من احملكمحلساب صدق املقياس مت عرض املقياس يف صورته ا

اغة ومناسبتها فعية لإلجناز ، من حيث وضوح الصيبهدف التوصل إلي مدي مالئمة العبارت لقياس الدا

عبارات لعدم ف بعض التقيسه، كما أشار احملكمون إلي حذ للمرحلة العمرية للتالميذ وانتمائها للبعد الذي

ديالت اليت أشار إليها د الذي تقيسه ، وقد مت إجراء التعمناسبتها ملستوي التالميذ أو عدم انتمائها للبع

 ( عبارة.28احملكمني وأصبح املقياس مكون من )

 التطبيق االستطالعي للمقياس: -3

ة مبدرس اإلعدادى ( من تالميذ الصف الثانى35مت تطبيق املقياس علي جمموعة استطالعية ) 

بات م . وذلك حلساب صدقه ، ث2018/2019الدراسي  طهنشا االعدادى التابعة إلدارة التعليمية العام

   املقياس ، وزمن اإلجابة عليه.                                                                                                 

معامل االرتباط بني  مقياس الدافعية لإلجناز ، بإجياد مت حساب صدق عبارات املقياس :صدق مفردات 

العينة  ة للمقياس بالنسبة لدرجات تالميذدرجة كل عبارة من عبارات املقياس والدرجة الكلي

ع ، بالتالي فإن مجي [0و80 -0و48]الفرتة املغلقة  االستطالعية. ووجد أن معامالت االرتباط وقعت يف

.                                  ياس الدافعية لإلجنازو مما يدل علي صدق عبارات مق01االرتباط دالة إحصائيًا عند مستوي معامالت 

وجد أن معامل  كرونباخ ام " معادلة ألفا للثبات " معادلةمت حساب ثبات املقياس بإستخد املقياس:ثبات 

 .ثبات عال تبار ذومما يشري إلي أن االخ 0.0.94الثبات للمقياس = 

من  تلميذرصد إجابة كل  عن طريقاس الدافعية لإلجناز اإلجابة عن مقي مت حساب زمناملقياس: زمن

( 5مضافًا إليه ) املقياس مفرداتوسط زمن اإلجابة على العينة االستطالعية علي حده ، وأخذ مت تالميذ

 ( دقيقة.30زم )كان الزمن الالو،  تعليماتالدقائق لشرح 

 ط املفاهيم .                                                                    ثانيا :إعداد الربنامج املقرتح القائم على خرائ

ميذ الصف الثانى فاهيم لتدريس الرتبية الفنية لتالمت إعداد الربنامج املقرتح القائم على خرائط امل

                                                                                               اإلعدادى  وفقًا اخلطوات التالية:    
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 حتديد أهداف الربنامج كما يلي:                                                  مت حتديد األهداف العامة للربنامج:-1

ى اإلعدادى,                                                                                                             نتنمية الدافعية لإلجناز لدى  تالميذ الصف الثا-

قرتح يف شكل حيدد السلوك صياغة األهداف اخلاصة للربنامج امل مت حتديد األهداف اخلاصة للربنامج:-2

 دقيقًا إجرائيًا عدادى )جمموعة البحث( ووصفها وصفًاإلالنهائي املراد اكسابه لتالميذ الصف الثانى ا

 موزعة علي الدروس الربنامج.                                                                                   

 وكية املنشودة ، ويف ضوء الربنامج حبيث حيقق األهداف السل مت حتديد حمتويحتديد حمتوي الربنامج: -3

 ثانى اإلعدادىجوانب التعلم املتضمنة باملقرر لتالميذ الصف ال
 مج:حتديد الوسائل التعليمية املستخدمة يف الربنا-4

ورق مربعات بياني   ية التالية )اجملسمات ، بطاقات ،مت استخدام جمموعة من األدوات والوسائل التعليم

ناسبتها لتالميذ الصف اف التعليمية لكل درس ،مق األهد، طباشري ملون ، لوحة من الورق املقوي( . لتحقي

 الثانى اإلعدادى .                                                                                           

              حتديد االسلوب الذى يسري به التدريس .                                                                 -5

 -هو:                                          لعملية التعليمية فى البحث احلاىل وايسري الربنامج وفقا االسلوب الذى تتميز به  

 تقديم خريطة مفاهيم للدرس كمنظم خربة متقدم .                                                         

 تقدم والتوفيق التكاملى.                                             س وفق مبداى  التمايز املالسري فى التدري -

 هاية الدرس.تقديم خريطة املفاهيم  )كتوفيق التكاملى (فى ن -

 حتديد أساليب التقويم:--6
 ية التالية:                                                            مت تقويم الربنامج من خالل الثالث مراحل التقومي

جناز علي تالميذ حيث مت تطبيق مقياس الدافعية لإل التقويم القبلي ) قبل تطبيق الربنامج املقرتح(:

                                                                 الصف الثانى اإلعدادى .                       

قرتح علي حدة من لك يف كل درس من دروس الربنامج املالتقويم البنائي ) أثناء تطبيق الربنامج(: مت ذ 

صحيح األخطاء اليت للتعرف علي مدي تقدم التالميذ وت خالل األنشطة والتمارين املوجودة يف ورقة العمل

 قع فيها التالميذ.                                                                                                  ي

ية لإلجناز علي نامج(: حيث مت تطبيق مقياس الدافعالتقويم النهائي ) بعد اإلنتهاء من تطبيق الرب-

 تالميذ الصف الثانى لإلجناز  .

 التلميذ:إعداد أوراق عمل -7
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زء األول خاص البيئة ( بواقع ورقة عمل لكل درس ، واجل5اق )مت إعداد أوراق عمل التلميذ وبلغ عدد األور   

 التعليمية، واجلزء الثانى خاص بالتقويم.                                                                         

              إعداد دليل املعلم لتدريس الرتبية الفنية .                                                                 -8 

األهداف العامة واخلاصة -تضمن ما يلي :مقدمة الدليل مت إعداد دليل املعلم لتدريس الرتبية الفنية وي

الربنامج املقرتح  -نامجخطوات تنفيذ الرب-رتبية الفنية لاخلطة الزمنية لتدريس ا-للربنامج املقرتح

األهداف -ن الدرس س كل درس من دروس  حيث اشتمل :)عنواكيفية تدري -القائم على خرائط املفاهيم

 اإلجرائية للدرس                                                                                            

 قويم الدرس(                                               ت -رس وفقًا خلرائط املفاهيمخطة السري يف الد  -ئل التعليمية الوسا-

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          الصورة النهائية لدليل املعلم وأوراق العمل:                                                                  -9 

م ( وذلك للتعرف علي أرائه1سادة احملكمني )ملحقعرض دليل املعلم وأوراق العمل علي جمموعة من ال

توي،صحة احملتوي من تباط األهداف باحملكل درس، ارومالحظاتهم حول: مدي مناسبة األهداف السلوكية ل

ري يف الدرس تخمة يف كل درس، مناسبة خطوات السالناحية العلمية،مناسبة الوسائل التعليمية املس

 نامج للتطبيق.اليب التقويم املتبعة،صالحية الربواملتبعة وفقًا خرائط املفاهيم ، مدي مناسبة أس
ل املعلم ، أصبحت حملكمون علي أوراق العمل ، ودليا ومت إجراء التعديالت اليت أبداها السادة 

 البحث التجريبية (. ميذ الصف الثانى اإلعدادى )جمموعةأوراق العمل ودليل املعلم قابال للتطبيق علي تال

         اختيار جمموعة البحث:                                                                                         

مدرسة من م   2018/  9/ 28 بتاريخ  االعداديى نمت اختيار جمموعة البحث من تالميذ الصف الثا

لي إمهم تلميذ وتلميذة ومت تقسي 126وكان عددهم  ،  ية طهنشا اإلعدادية التابعة إلدارة املنيا التعليم

 جمموعتني                                                                                                                  

                               عتادة.تلميذ وتلميذة درست بالطريقة امل 64  مابه ني وتكونت من فصل:جمموعة ضابطة 

قائم على خرائط القرتح املمج ربناال تلميذ وتلميذة درست 62 امبه نيفصل وتكونت من:جمموعة جتريبية 

                                                                                                              .املفاهيم

علي نتائج البحث ، وذلك  لي ضبط املتغريات اليت حيتمل ان تؤثرالعمل ع مت،وبعد اختيار جمموعة البحث  

 ريات اليت مت ضبطها :ضمان تكافؤ اجملموعتني، وفيما يلي جمموعة املتغ

 سنة تقريبا. 13رتوح اعمارهم ما بني العمر الزمنى: تالميذ الصف الثانى اإلعدادى ي-1
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زميل بنفس املدرسة وحيمل  جملموعة التجريبية  ومعلم آخرميذ ابالتدريس لتال ةالباحث ت قام املعلم :-2

يس لتالميذ تقريبًا قام بالتدر ةسن 20وبنفس مدة خربة وهي ،نفس املؤهل بكالوريوس العلوم والرتبية 

 اجملموعة الضابطة 

عية  تطبيق مقياس الدافمت الدافعية لإلجناز ، حيثمن  الدافعية لإلجناز السابق .:للتأكد من التكافو-3

 موعتني قبل التدريس .جملا) أداة البحث ( علي تالميذ لإلجناز 

بية يف التطبيق ذ اجملموعتني الضابطة والتجري( يوضح داللة الفرق بني متوسطي درجات تالمي1جدول)

                                          ملقياس الدافعية لإلجناز.                                         القبلي

 التطبيق جملموعتني الضابطة والتجريبية يفداللة الفرق بني متوسطي درجات تالميذ ا(  1جدول)

 قياس الدافعية لإلجنازمل القبلي

 لبيانا             

 اجملموعة

 رافاالحن سطاملتو ددالع

 ارىاملعي

 داللة ""ت   

 "ت:

 لةغري دا 0و3 1و8 3و39 64 لضابطةاجملموعة ا

 1و9 4و82 62 ةلتجريبياجملموعة ا

التجريبية يف ت تالميذ اجملموعتني الضابطة و(  يتبني ان داللة الفرق بني متوسطي درجا1 من جدول )  

الدافعية فى جملموعتني ري دال احصائيًا، هذا يعين تكافؤ اغملقياس الدافعية لإلجناز  التطبيق القبلي

 لإلجناز  قبل التدريس.                                                                                 

رتبية الفنية لتالميذ  الصف اللي بالوقت املخصص لتدريس التزم البحث احلا:الزمن املخصص للتدريس 

    س الدافعية لإلجناز  ملقيا تطبيق البعديالمت  ،اسبوعيًا ةفرت بواقع  اتفرت 9وهيالثانى اإلعدادى 

 نتائج البحث وتفسريها .                                                                           

لدي تالميذ الصف  عية لإلجنازالدافرائط املفاهيم يف تنمية قائم على خالقرتح املربنامج الفاعلية -

 .                                                                                                                     الثاني اإلعدادي

جملموعتني الضابطة متوسطي درجات تالميذ ارق بني للتحقق من صحة الفرض والذى ينص على أنه " يوجد ف

قرتح القائم على خرائط بالربنامج امل درستاليت  ية )بالطريقة التقليدية ( والتجريب ت) اليت درس

، باستخدام جملموعة التجريبيةلصاحل تالميذ الدافعية اإلجناز ملقياس ل( البعدي يف التطبيق املفاهيم

 جباستخدام برنام  Independent- Samples T Testاختبار "ت" للمجموعات املستقلة 

SPSS    فى التطبيق ابطة ميذ اجملموعتني التجريبية والضحلساب داللة الفرق بني متوسطي درجات تال

قرتح املربنامج الاعلية فال البحث الذى ينص على "ما ولالجابة على سؤ،لدافعية  اإلجناز  ملقياس  البعدي
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لدي تالميذ  ة  اإلجنازدافعيللتنمية  لدافعية  اإلجناز قياس مل قائم على خرائط املفاهيم يف البعديال

 )ر(                                                                                                                    تأثريمت حساب حجم ال،  ؟الصف الثاني اإلعدادي

جريبية يف التطبيق ت تالميذ اجملموعتني الضابطة والتتوسطي درجام ( يوضح داللة الفرق بني2جدول )

 أثري )ر(،وحجم الت اجملموعة التجريبية لصاحل تالميذالختبار املفاهيم  البعدي 

 (2جدول )

ملقياس يق البعدي موعتني الضابطة والتجريبية يف التطبتوسطي درجات تالميذ اجملم داللة الفرق بني

 )ر(،وحجم التأثري لتجريبيةلصاحل تالميذ اجملموعة االدافعية اإلجناز 

 رافاالحن سط املتو ددالع ة اجملموع

 ارىاملعي

 

 "ـت:"

 

 

  داللة

 "ت"

 ةدالل )ر(

 )ر(

ة اجملموع

 الضابطة

ند دالة ع 2و49 1و42 3و69 64

 مستوى

 0و01

 كبري و85

ة اجملموع

 يةالتجريب

 1و32 27و79 62

ية يف التطبيق ميذ اجملموعتني الضابطة والتجريبتوسطي درجات تالم بني( داللة الفرق 2من جدول )

 وحجم التأثري كبري. ،حل تالميذ اجملموعة التجريبيةصاملقياس الدافعية لإلجناز  لالبعدي 

                                     كن تقديم التوصيات التالية:يف ضوء نتائج البحث احلالي مي البحث:توصيات 

ة لبحث احلالي للتدريس ملا له من فاعلييف ا املفاهيم واملعدخرائط  ىعلاستخدم الربنامج املقرتح القائم -1

                                                                                لإلجناز. الدافعية علىيف التدريس 

ئط املفاهيم يف تدريس الرتبية استخدام خرا علىعلمني بية واملالرت الفنية بكليةتدريب طالب شعبة  -2

 م العملي.الفنية من خالل مقرر طرق التدريس وأثناء تدريبه
                                                قرتاح البحوث التالية:يف ضوء نتائج البحث ميكن ا البحوث املقرتحة

                                         لفة.تالميذ املراحل التعليمية املخت لىعاحلالية  للدراسةإجراء دراسة مماثلة -1 

اإلبداعي.                                     نمية مهارات التفكري الناقد والتفكريت علىفاعلية استخدام خرائط املفاهيم -2 

يف دافعيتهم  األخرىثة جتاهات احلديلتدريس وبعض االاملقارنة بني أثر استخدام خرائط املفاهيم يف ا-3

 لإلجناز.
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 املراجع

 عامل التنظيمات(، القاهرة: –ات املكون – )االسساملنهج  (:2003) اللقانيمحد حسني أ .1

 .الكتب

اهج ية املعروفة يف املن(: معجم املصطلحات الرتبو2003أمحد حسني اللقاني، علي أمحد اجلمل) .2

 .الكتبوطرق التدريس، القاهرة: عامل 

تنمية  العمل الفين ودورها يف (: بناء خرائط املفاهيم لتحليل2010أمساء رضا حممد الغتمي) .3

ية الرتبية الفنية، بية الفنية، رسالة ماجستري، كلالتذوق الفين لدى الطالب املعلمني بكلية الرت

 جامعة حلوان.

لنحوى حتسني التحصيل ا ى على(:"أثر استخدام املدخل املنظوم2010أمانى حلمى عبد احلميد ) .4

لقراءة واملعرفة ، ميذ املرحلة اإلعدادية"، جملة اوتنمية القدرة على الدافعية لإلجناز لدى تال

-30، نوفمرب، ص ص 109بية ،جامعة عني مشس ،ع اجلمعية املصرية للقراءة واملعرفة،كلية الرت

96. 

از ودافع االورجيامى وبعض االجنق (:"أثر برنامج من مناذج فن الور2015أمنية حممد إبراهيم ) .5

لرتبية النوعية دى طالب الرتبية الفنية بكلية االفنى التذوق فى تنمية مهارات تشكيل الورق ل

 .267-197، أبريل ، ص ص 3، ع 31سيوط ،مج ،جملة كلية الرتبية ، كلية الرتبية، جامعة أ

غال الذهنية يف تدريس أش ط(: اثر إسرتاتيجية اخلرائ2015أمنية حممد إبراهيم عبد القادر) .6

لرتبية الفنية ختاذ القرار لطالب معلمي شعبة ااملعادن علي تنمية التحصيل الدراسي ومهارات ا

، 4, ع 31أسيوط، مج معة ، جاكلية الرتبية، رتبيةبكلية الرتبية النوعية بأسيوط، جملة كلية ال

 يوليو.

ارس قرر اجلغرافيا لطالب املدم(:" تصور مقرتح لتطوير 2014إميان حممد عبد الوارث ) .7

لتحصيل املعرفى ق العمل وقياس أثره فى تنمية االثانوية الفنية التجارية فى ضوء متطلبات سو

ية ، اجلمعية ية الرتبوية للدراسات االجتماعوالدافعية لإلجناز لدى الطالب "، جملة اجلمع

 .305 -255، فرباير ، ص ص 57الرتبوية للدراسات االجتماعية، ع 
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لبة طة املفاهيمية يف حتصيل ط(: أثر استخدام اسرتاتيجية اخلري2010اهلام على الشلبى) .8

م على التفكري اء ودافع اإلجناز لديهم وقدرتهالصف التاسع للمفاهيم العلمية يف مادة االحي

(، 11جمللد )لية الرتبية، جامعة البحرين، ااالبداعى، جملة العلوم الرتبوية والنفسية، ك

 (.2العدد)
لدولية يف ن فاعليات شبكة املعلومات ا( : " برنامج مقرتح لإلستفادة م 2011ايهاب حممد علي ) .9

رسالة دكتوراه ،  شغوالت الفنية املصرية املعاصرة  ،تنمية املعارف واملهارات التقنية إلثراء امل

 كلية الرتبية الفنية ، جامعة حلوان 

املفكرة،  تطبيقية يف تنمية العقول رؤية -كري(: تعليم التف2003حسن حسني زيتون) .10

 القاهرة: عامل الكتب.

ية يم فى تدريس مادة الرتب(:" أثر استعمال خرائط املفاه2020حسن صاحب جرب ) .11

، كلية الرتبية اءجملة أحباث الذكآلدبى "، الفنية على التحصيل لدى طالبات الصف اخلامس ا

 .28،ع13األساسية، جامعة املستنصرية، مج 
ى يم يف تدريس العلوم عل(: أثر استخدام خرائط املفاه2012)حييى  داود عبد اهلل .12

ة العربية، رحلة التعليم األساسي، اجمللالتحصيل العلمي لدى طالبات الصف السادس من م

-133(، ص ص 1(، العدد )1تكنولوجيا، اجمللد )للرتبية العلمية والتقنية، جامعة العلوم وال

158. 

يف  يجية خرائط املفاهيم(: فاعلية استخدام اسرتات2012)رجاء اهلل ضيف اهلل عويض  .13

الرتبية، جامعة  البتدائي، رسالة ماجستري، كليةتنمية مفهوم اللون لدى تالميذ الصف الرابع ا

 املدينة املنورة، اململكة العربية السعودية.

 عدد الوسائط قائم على(: فاعلية برنامج مقرتح مت2006زبيدة حممد قرنى حممد) .14

إلجناز لدى بعض مهارات التفكري ودافعية ا نظرية الذكاءات املتعددة على التحصيل وتنمية

بية باملنصورة، العدد لم يف مادة العلوم، كلية الرتتالميذ الصف األول االعدادى ذوى صعوبات التع

 (، اجلزء الثانى، سبتمرب.62)
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فى تدريس العلوم  دام العصف الذهنى(:"استخ2017سعاد عبد العزيز السيد ) .15

إلعدادى "، جملة ء أثر التعلم لتالميذ املرحلة التحسني دافعية اإلجناز والتحصيل الدرسى وبقا

 .243-205،ص ص 2، ع 32ية ، مج كلية الرتبية ، كلية الرتبية ، جامعة املنوف

 ابلطباعة يف اكتس(: "فاعلية برنامج مقرتح يف ا2009سوزي حسانني حممد ) .16

"، رسالة ماجستري، عيا باملرحلة اإلعدادية املهنيةمهاراتها واألداء اإلبتكاري لدي املعاقني مس

 كلية الرتبية، جامعة املنيا.
الجناز، مركز البحوث (: دراسات يف تنمية الدافع ل1983صفاء األعسر وآخرون) .17

 الرتبوية، جامعة قطر.

ى تدريس ط املتعددة للكمبيوتر فئ(:" أثر استخدام الوسا2014عاصم حممد ابراهيم ) .18

الميذ بطيئ التعليم علم والدافعية لإلجناز لدى التالعلوم فى تنمية التحصيل املعرفى وعمليات ال

 .   321-267، يوليو ، ص ص 37بالصف األول اإلعدادى " ،ج 

 تنمية كل من يفيم " فعالية خرائط املفاه(:1995عايدة عبد احلميد على سرور ) .19

ئية لدى طالب شعبة التعليم العلوم الفيزيا يف الدراسييل والتحص املنطقيى التفكري القدرة عل

العدد  ،االولاجلزء  الرتبية،كلية  جملة املنصورة،ية ", جامعه بكلية الرتب األدبيالقسم  االبتدائي

 ., مايو28

هيم على حتصيل تالميذ (: "أثر استخدام خرائط املفا2004)أمحد عبده  عبد اهلل .20

اجلمعية املصرية  وها"، جملة القراءة واملعرفة،رحلة األساسية للعلوم وتنمية اجتاهاتهم حنامل

     (، يونيو.35)العدد للقراءة واملعرفة، 

هرة: دار غريب للنشر (: الدافعية لإلجناز، القا2009عبداللطيف حممد خليفه) .21

 والتوزيع.

هيم على حتصيل تالميذ (: "أثر استخدام خرائط املفا2004عبده أمحد) عبداهلل .22

اجلمعية املصرية  وها"، جملة القراءة واملعرفة،املرحلة األساسية للعلوم وتنمية اجتاهاتهم حن

 (، يونيو.35للقراءة واملعرفة، العدد)
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از لدى طالب املدارس (: دراسة مقارنة لدافعية اإلجن2007عفاف حممد حييى) .23

 معة عني مشس.هد الدراسات العليا للطفولة، جاملشرتكة وغري املشرتكة، رسالة ماجستري، معا

لبحوث ا يفوتطبيقاتها  : "أساليب التعليم والتعلم(2002)الطناوى عفت مصطفى  .24

 .الرتبوية"، األجنلو املصرية، القاهرة

وث حتطبيقاتها يف الب(: أساليب التعليم والتعلم و2002عفت مصطفى الطناوي) .25

 الرتبوية، القاهرة: مكتبة االجنلو املصرية,

ضوء معايري احملتوى  (:"برنامج مقرتح للرياضيات فى2019عيد حممود محدى ) .26

فكري الرياضى ملدمج فى التحصيل املعرفى والتوفعالية تدريسه باستخدام التعلم اإللكرتونى ا

ت ، اجلمعية املصرية ت الرياضياة ، جملة تربوياوالدافعية لإلجناز لتالميذ املرحلة اإلعدادي

 .262-255،يوليو،ص ص 9،ع 22لرتبويات الرياضيات،مج 

ى علم السمعى والبصرى ف(:"أثر التدريس وفق منطى الت2016غفران بكر إبراهيم ) .27

ات الصف الرابع جناز فى اللغة العربية لدى طالبتنمية األداء التعبريى الشفوى والدافعية لإل

امعة األردنية ،مج بوية ،عمادة البحث العلمى ، اجلالزرقاء"، دراسات العلوم الرت األساسى فى

43 ،747- 761. 
يف  ائط املفاهيم اجلربية(: فاعلية منطني من تقديم خر2010)ملى أكرم سعد الدين  .28

لة أحباث صف األول يف قسم الرياضيات، جمالتحصيل وتنمية التفكري الرياضي لدى طلبة ال

 .139-115(، ص ص 3(، العدد )9جمللد )ية األساسية، جامعة املوصل، اكلية الرتب

لويب كويست فى تدريس (:"أثر استخدام اسرتاتيجية ا2018ملياء عثمان برناوى ) .29

، اجلمعية املصرية  از "، جملة القراءة واملعرفةالرياضيات على تنمية التحصيل والدافعية لإلجن

 .263-229، إبريل ،ص ص 198عة عني مشس ،ع مللقراءة واملعرفة،كلية الرتبية ،جا

جيات تدريس وفقًا (: "فعالية استخدام اسرتاتي2007لوريس إميل عبدامللك) .30

الميذ املرحلة رتبط بدراسة مادة العلوم لدى تللذكاءات املتعددة لتنمية الدافع لالجناز امل

 لثامنأ أبريل.ا ة باالمساعيلية، العدداإلعدادية"، جملة كلية الرتبية، كلية الرتبي

https://mathj.journals.ekb.eg/


   

142 

https://mathj.journals.ekb.eg/                             اجمللد 35 العدد 3 يوليو 2020 م 

ISSN Print: (2090-0090)                            ISSN Online: (2682-4469) 

 نفسالبحث يف الرتبية وعلم ال جملة

 جامعة املنيا –كلية الرتبية 

 ضمان جودة التعليمكلية ُمعتمدة من اهليئة القومية ل

صائي باستخدام  (: اإلحصاء والتحليل االح2015حممد ربيع حسنى إمساعيل ) .31

SPSSشر.والنار أبو هالل للطباعة د املنيا: -، اجلزء األول،القاهرة 
حصائي باستخدام أ(: اإلحصاء والتحليل اال 2016حممد ربيع حسنى إمساعيل ) .32

SPSSبيست برنت. مطبعة يا:املن -، اجلزء الثاني، ـالقاهرة 
يست ب مطبعة املنيا: -ب(: املناهج، القاهرة 2016حممد ربيع حسنى إمساعيل ) .33

 برنت.

فاهيم يف تدريس (: "أثر استخدام خرائط امل1992حممد ربيع حسين إمساعيل) .34

امعة املنيا، العدد البحث يف العلوم والرتبية، ج اهلندسة لتالميذ الصف األول االعدادي"، جملة

 .82-55(، ص ص 6اجمللد)األول، 

ند إىل لى نظرية التعلم املست(:"أثر برنامج تدريبى مبنى ع2017حممد عبد اهلل جرب ) .35

لية اجلامعية از لدى طالبات كلية األمري عاالدماغ فى حتسني تقدير الذات والدافعية لإلجن

، يناير 1،ع65مج  ة ، كلية الرتبية، جامعة طنطا ،جامعة البلقاء التطبيقية "،جملة كلية الرتبي

 ،255-327. 

ء لى اسرتاتيجيات ما ورا(:"فاعلية برنامج مقرتح قائم ع2016حممود أمحد على ) .36

لعربية السعودية ذات املرحلة املتوسطة باململكة ااملعرفة فى تنمية الدافعية لإلجناز لدى تلمي

، يوليو ،ص ص 3،ع 24 لرتبية ، جامعة القاهرة،مج"،العلوم الرتبوية ، كلية الدراسات العليا ل

633-692. 
ستخدام اسرتاتيجية (: تأثري برنامج تعليمي با2015) ممدحت عاصم عبد املنع .37

ة للرتبية البدنية ب شعبة التعليم، اجمللة العلميخرائط املفاهيم على مستو اآلداء املهاري لطال

 .368-241(، ص ص 74ة حلوان، العدد )وعلوم الرياضة، كلية الرتبية الرياضية، جامع

 ية خرائط املفاهيم فى(:" فاعلية استخدام اسرتاتيج2007مرفت إبراهيم صاحل ) .38

دى طلبة الصف نية والتذوق الفنى واجلماىل لحتصيل لغة الفن من مفاهيم وتعميمات وأداءات ف

 اهرة.ت والبحوث الرتبوية، جامعة القاألول الثانوى"،رسالة ماجستري ،معهد الدراسا
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م يجية خرائط املفاهي(: فعالية استخدام اسرتات2007 القباني)مرفت إبراهيم صاحل .39
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 ضوء املفهوم الشامل فعالية منهج مقرتح يف(: 2011مرفت إبراهيم صاحل القباني) .40
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 وسائل االعالم ألحداث(: استخدام مناذج اختيارية ل2012منال فاروق سطوحي) .41

ادات العقل صاء لتنمية احلس االحصائي وبعض عمع املنظمات البيانية يف تدريس اإلحجارية 

دريس، اجلمعية ة، دراسات يف املناهج وطرق التوالدافعية لالجناز لدى طالب املرحلة الثانوي

 ، يناير.178املصرية للمناهج وطرق التدريس، العدد 

ت مقرتح لتنمية املهارا (: "فاعلية برنامج تدرييب2010مي صالح الدين أمحد ) .42

اجستري، كلية ليًا القابلني للتعلم"، رسالة مالفنية يف جمال الطباعة اليدوية للمعاقني عق

 الرتبية الفنية، جامعة حلوان.
 لم التعاوني يف تدريس(: "فعالية اسرتاتيجية التع2006ناهد عبدالراضي نوبي) .43

والدافع  املنطقيفكري وتنمية بعض مهارات الت علميةوحدة الصوت املقرتحة على اكتساب املفاهيم ال

معة املنيا، اجمللد لية الرتبية، كلية الرتبية، جالالجناز لدى الطالب املعاقني مسعيًا"، جملة ك

 الثامن، العدد األول، يوليو.

لدى  لقرائي ودافعية اإلجناز(: العالقة بني مفهوم الذات ا2008نرمني حممود أمحد) .44

اجستري غري منشورة، وىل من التعليم األساسي، رسالة مالتعلم باحللقة األ األطفال ذوي صعوبات

 معهد الدراسات الرتبوية، جامعة القاهرة.

مية لي التعليم املدمج لتن( : " تصميم برنامج قائم ع 2013نسرين حسني صاحل )  .45

 " ، رسالة خصصني جودة املنتج الفين لغري املتمهارات التشكيل ببقايا اخلامات يف ضوء معايري

 لقاهرة .ماجستري ، معهد الدراسات الرتبوية ، جامعة ا
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