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  : ملخص البحث 
   - :تهدف البحث الحالي تحقيق األتي أس
أعداد حقيبة تعليمية تتعلق بموضوع اآلالت الموسيقية وانواعها ومراحل  -١

جامعة / كلية التربية األساسية / قسم التربية الفنية / تعلمها لطلبة المرحلة الثالثة 
  . ديالى 
الثالثة التعرف على أثر هذه الحقيبة التعليمية في تحصيل طلبة المرحلة  -٢

  .بموضوع اآلالت الموسيقية وانواعها 
 –الضابطة (استخدم الباحثان المنهج التجريبي بالتصميم ذي المجموعتين   

وقد اختيرت . ذات األختبارين القبلي والبعدي لتحقيق هدفي البحث ) التجريبية
/ سية كلية التربية األسا/ عينة البحث من طلبة المرحلة الثالثة قسم التربية الفنية 

  . جامعة ديالى 
طالباً ) ٢٠(وتم توزيع العينة عشوائياً الى مجموعتين األولى تجريبية مكونة من   

طالباً ) ٢٠(وطالبة درست بأستخدام الحقيبة التعليمية والثانية ضابطة مكونة من 
  . وطالبة ودرست بالطريقة التقليدية 

يمية له تأثير في التحصيل توصلت نتائج الدراسة الى ان استخدام الحقيبة التعل  
  .  أكبر من التأثير الذي تركته الطريقة التقليدية 
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  : مشكلة البحث  - ١-١
الشك ان التعليم هو استثمار انتاجي له مردوده وعائده على المجتمع بأسره وفي   

كافة المجاالت ، وخاصة ونحن نعيش في عصر ثورة المعلومات حيث شهد 
طوراً سريعاً في العملية التعليمية وفي اساليب وطرائق العالم في اآلونة األخيرة ت

التدريس التي تنادي باالبتعاد عن اساليب الشرح والتلقين واالتجاه الى االسلوب 
الذاتي في التعلم والذي يؤسس على النشاط الذاتي للمتعلم في اكتساب المعارف 

  . )٢٢٦، ص١٩٧٥الغريب، (اكتسابها والمهارات والخبرات والمعلومات المراد 
" والتعلم الذاتي هو احد اساليب التعلم التي دعت اليها متطلبات العصر وهو   

التعلم الذي يوجه الى كل فرد وفقاً لميوله وسرعته الذاتية وخصائصه بطريقة 
  ) . ١٢، ص ٢٠٠٠جامل ،(مقصودة ومنهجية ومنتظمة 

تسهل عملية التعلم وهذا النوع من التعلم يتم وفق استراتيجيات مدروسة ومنظمة   
وتعد الحقيبة التعليمية احدى الروافد الرئيسية للتعلم الذاتي اذ انها تهيء للطالب 
مجاالت متنوعة من الخبرة الحسية المسموعة والمرئية فضالً عن مراعاتها 

  . للفروق الفردية بين الطلبة وتساعدهم في التقدم المعرفي والفني 
عليمي ذو محتوى يساعد المتعلمين ذاتياً وحسب والحقيبة التعليمية هي نظام ت  

  ) . ٣٤،ص ٢٠٠٠جامل ،(قدراتهم وحاجاتهم واهتماماتهم 
وعلى الرغم من ان الحقيبة التعليمية كأسلوب للتعلم الذاتي الذي تلقي بمسؤولية   

  . كن االستغناء عنه او التقليل منهالتعلم على عاتق الطالب فأن دور المدرس ال يم
الدراسات التي اثبتت اثر استخدام الحقائب التعليمية وفي مجاالت  وقد تعددت  

مختلفة ومنها استخدامها في تعلم اساسيات الفنون الجميلة كون ان الفن ينطلق 
اساساً من ابراز خصوصية الطالب في الرؤية والتفكير واالكتشاف والتعبير 

اً لبرامج ونظم التعلم الذاتي وهذا ما يجعل الفنون الجميلة اكثر استجابة وتطويع
  ).٤،ص ٢٠٠٠الكناني ،(الذاتي ومنها استخدام الحقائب التعليمية 

والموسيقى فن من هذه الفنون الجميلة ، وقد تأثرت بهذه الفنون واثرت فيها 
  ) .١٤،ص ١٩٨٧قدوري ،(ولعبت دوراً حضارياً مهماً في حياة االنسان 

االنسانية وما تعتمد عليه  حيث ان الفن الموسيقي هو احد اوجه الحضارة  
الحضارة كمحصلة لحياة الجماعة ضمن ظروف تاريخية وجغرافية وقيم وعادات 

  ) . ٢٣،ص ١٩٩٠فريد ،(وتقاليد ونظم اجتماعية 
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وتحتل الموسيقى ركناً حيوياً من اركان التربية والتثقيف ألنها تتعامل مع   
لتدريس ضمن محور السلوك األنساني وتنميته وهي بذلك تلتقي مع طرائق ا

  . أساسي هو االرتقاء باالداء المعرفي والمهاري للطالب 
ومن خالل خبرة الباحثين في مجال العزف على اآلالت الموسيقية وعملهما   

تدريسيين لمادة التذوق الموسيقي في قسم التربية الفنية فقد الحظا ان هناك 
وضع اآلالت الموسيقية صعوبات يواجهها طلبة المرحلة الثالثة في القسم في م

وانواعها ، ومن هذه الصعوبات هي ضعف قدرة الطلبة في التعرف على اشكال 
لذا فقد فكر . وانواع هذه اآلالت وصعوبة تمييز األصوات الصادرة منها 

الباحثان في ايجاد وسيلة تعليمية بديلة تكون فعالة ومؤثرة في المتعلم ومن اجل 
والعقبات التي تواجه الطلبة في هذا الموضوع  التوصل الى حل يذلل الصعوبات

ورأى الباحثان ان الحقيبة التعليمية كأحد أساليب التعلم الذاتي قد يكون لها أثر . 
كبير في تعلم طلبة قسم التربية الفنية موضوع انواع اآلالت الموسيقية وعلى 

تصميم (ضوء ما تقدم جاء اختيار الباحثين لموضوع بحثهما وحددها بـ 
واستخدام حقيبة تعليمية في موضوع اآلالت الموسيقية وانواعها لطلبة المرحلة 

  جامعة ديالى / كلية التربية األساسية / الثالثة قسم التربية الفنية 
  
  :أهمية البحث والحاجة اليه  - ٢-١
  : تتجلى أهمية البحث بالنقاط االتية   

التربية األساسية لفتح افق تقدم الدراسة حقيبة تعليمية يمكن توظيفها في كلية   - أ
التعلم الذاتي ويمكن ان تكون هذه الحقيبة مثاالً يتبع لحقائب اخرى في سواد 

  . دراسية تخصصية اخرى 
حاجة اقسام التربية الفنية في كليات التربية األساسية وأقسام الموسيقى في   -  ب

على كليات ومعاهد الفنون الجميلة لمثل هذا النوع من الدراسات التي تأخذ 
 . عاتقها تذليل الصعوبات التي تواجه الطلبة 

تعد هذه الدراسة من الدراسات النادرة بالنظر لعدم وجود دراسة سابقة في هذا   -  ت
 . المجال على المستوى الجامعي على حد علم الباحثين 

  
  : هدفا البحث  -٣-١

   -:يهدف البحث الحالي الى تحقيق ما يأتي   
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بموضوع اآلالت الموسيقية وانواعها ومراحل اعداد حقيبة تعليمية تتعلق   - أ
/ كلية التربية األساسية / قسم التربية الفنية / تعلمها لطلبة المرحلة الثالثة 

  . جامعة ديالى 
التعرف على اثر هذه الحقيبة التعليمية في تحصيل طلبة المرحلة الثالثة لقسم   -  ب

 . التربية الفنية في موضوع اآلالت الموسيقية وانواعها 
  
  : فرضيات البحث  -٤-١

  -:لتحقيق هدفي البحث وضع الباحثان الفرضيتين الصفريتين األتيتين   
بين متوسط تحصيل طلبة ) ٠.٠٥(ال يوجد فرق ذي داللة معنوية عند مستوى   - أ

المجموعة التجريبية وبين متوسط تحصيل طلبة المجموعة الضابطة في 
  . االختبار القبلي 

بين متوسط تحيل طلبة ) ٠.٠٥(وية عند مستوى ال يوجد فرق ذي داللة معن  -  ب
المجموعة التجريبية وبين متوسط تحصيل طلبة المجموعة الضابطة في 

 . االختبار البعدي 
  
  : حدود البحث  -٥-١

   -:يتحدد البحث الحالي بما يأتي   
موضوع اآلالت الموسيقية وانواعها والذي هو من ضمن مفردات منهج مادة   - أ

كلية التربية / لمقرر لطلبة المرحلة الثالثة قسم التربية الفنية التذوق الموسيقي ا
  . جامعة ديالى / األساسية 

كلية التربية / قسم التربية الفنية / طلبة المرحلة الثالثة الدراسة الصباحية   -  ب
 .  ٢٠٠٩ – ٢٠٠٨للسنة الدراسية / جامعة ديالى / األساسية 

  
  : تحديد المصطلحات  -٦-١

  : التعلم الذاتي 
  : بأنه ) ٢٠٠١الحسين ، سنة (عرفه 

االسلوب الذي يمر به المتعلم على المواقف التعليمية المتنوعة بدافع من "   
ذاته وتبعاً لميوله ليكتسب المعلومات والمهارات واالتجاهات مما يؤدي الى انتقال 

  " . محور االهتمام من المعلم الى المتعلم 
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  )٢٤،ص ٢٠٠١الحسين ،(                                                   
  : هذا المصطلح بأنه ) ٢٠٠٥البياتي ، سنة (وعرفت 
اسلوب يتبعه المتعلم في تحسين تحصيله المعرفي عن طريق استخدام "   

  " . وسائل وتقنيات مختلفة 
  )٢٦،ص ٢٠٠٥البياتي ، (                                                   

  : التعليمية  الحقيبة
  : بأنها ) ٢٠٠٠التميمي ، سنة (عرفها 
نظام متكامل للتعليم الذاتي يركز فيه على المتعلم ومراعاة الفروق "   

الفردية والتركيز على االهداف التعليمية والسلوكية واالختبارات ، وتطبيق 
  ". م وسائل متنوعة يختار منها الطالب الذي يكون نشطاً فعاالً خالل عملية التعل

  )١٥، ص ٢٠٠٠التميمي ، (                                                 
  

  : بأنها ) ٢٠٠١زغلول ، سنة (وعرفها 
مجموعة من المواد التعليمية والوسائل التقويمية التي تؤدى وفقاً "   

لخطوات تعليمية يستطيع من خاللها المتعلم تحقيق األهداف التعليمة بحسب 
  " . مكانياته قدراته وا

  ) ١٣٢، ص ٢٠٠١زغلول ، (                                                
  : اآلالت الموسيقية 

  : بأنها ) ١٩٨٧قدوري ، سنة (عرفها 
وسيلة صنعها االنسان من مادة واحدة او اكثر الخراج الصوت منها اما "   

في تجويفها مثل آالت  بالطرق او النقر مثل آالت األيقاع ، او بتسرب الهواء
  " . النفخ ، أو بتحريك ونبر األوتار في اآلالت الوترية 

  )١٣٨، ص ١٩٨٧قدوري ،(                                                 
  : بأنها ) ١٩٧٢الحلو ، سنة (وعرفها 
األدوات المختصة بأخراج األصوات الموسيقية وتنحصر هذه األدوات "   

ع آالت ذات أوتار وتسمى اآلالت الوترية وآالت ينفخ فيها وتسمى في ثالثة انوا
  " . آالت النفخ ، وآالت ينقر عليها وتسمى اآلالت األيقاعية أو آالت النقر 

  )١٦٢، ص ١٩٧٢الحلو ، (                                                  
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  : خلفية نظرية 
  : نشأة اآلالت الموسيقية 

الموسيقية جزءاً من الحضارات الهامة ومرجعاً تاريخياً في  تعد اآلالت  
التدليل على ما قطعته الشعوب في تلك الحضارات ، بل التاريخ العام يعتمد 
عليها اعتماداً يكاد يكون كلياً في التعرف على مدى تطورات األنسان في حياته 

  ) . ٢٥١، ص ٢٠٠٧هيالت ، (األولى 
ريخية لآلالت الموسيقية البد ان نشير الى ان وحين نتدرج في النشأة التا  

االنسان األول اهتدى الى استخدام اليدين والقدمين وانتفع بهما في ضبط االيقاع 
ولذلك يمكن اعتبار التصفيق . وتقويته بطريقة تلقائية غير واعية وال مقصودة 

 باليدين والدق على االرض بالقدمين من اقدم ما عرفه االنسان من اآلالت
، ثم أرتقى بعد ذلك الى محاكاة ) ٢١الحفني ، ص(الموسيقية لتأدية اإليقاع 

اعضاء جسمه فصنع االيدي المصفقة وتفنن في صناعة تلك المصفقات ثم تقدم 
مع الزمن في صناعة تلك اآلالت االيقاعية والتطور بها شيئاً فشيئاً حتى صنع 

  . الطبول والدفوف وغيرها من اآلالت األيقاعية 
وبعد ذلك اهتدى االنسان الى صناعة آالت النفخ التي عرفها من القصب   

والعظام المجوفة والتي كان يصدر بها صوتاً واحداً مفزعاً بها الحيوانات التي 
كانت تهاجمه ، حتى تطور في صناعة آالت النفخ فصنع الناي والمزامير وهذه 

وبتطور . يعة من خامات هي بداية صناعة اآلالت الهوائية ومما توفره له الطب
األنسان عبر القرون أصبح يتفنن في صناعة اآلالت الموسيقية الهوائية حتى بدأ 

  . بصناعتها من المعدن والنحاس واالخشاب الجيدة 
  ) ١٤٣، ص ١٩٨٧قدوري ، (                                                

االنسان وكان اول صنعها اما اآلالت الوترية فكانت آخر ما اهتدى اليه   
من غصن قابل لاللتواء ينزع منه غالفه ويظل مثبتاً فيه من الجانبين ، ثم اهتدى 
الى استخدام الوتر ويربطه على الغصن ووضع الوتر على صندوق مصوت مما 
هو متوافر لديه في الطبيعة مثل جوز الهند ثم تفنن بعد ذلك فصنع الصناديق 

  . فة المصوته وعلى اشكال مختل
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وهكذا بدأت صناعة اآلالت الموسيقية الوترية ، وبتطور اإلنسان   
الحضاري أهتدى الى صنع آالت متنوعة االشكال واالحجام والتي استخدم لقسم 

  ) . ١٤٣، ص ١٩٨٧قدوري ، (للعزف عليه  ∗منها القوس 
ان هذا التطور في صناعة اآلالت الموسيقية والتي كان هدفها مجرد   

اية من اخطار العوامل الشديدة الى ان اصبح للصوت قيمة موسيقية وسيلة للوق
وتأثير خاص في نفس االنسان وبذلك بدأ يشعر بأهمية الموسيقى وأهمية آالتها 

  . والتي تكون جزءاً من حياته اليومية 
مما سبق يتبين لنا بأن تطور الموسيقى ومنذ ظهرت في صورتها البدائية   

عليه من اآلالت الموسيقية ، وبمجرد إدراك مدى إرتبط بما يمكن الحصول 
امكانيات هذه اآلالت والتقدم في صناعتها فهذا ما قاد الى ظهور فن قائم بذاته 

وبدأت المرحلة الفعالة في تاريخ تطور هذا ) فن العزف على اآلالت الموسيقية(
  ) . ٥٣، ص ١٩٥٦عبدون ، (الفن 

  
  : أنواع اآلالت الموسيقية 

الت الموسيقية عن بعضها البعض في الشكل والحجم ، وفي تختلف اآل  
وتقسم اآلالت الموسيقية إلى عدة . طريقة العزف عليها والمادة المصنوعة منها 

  ) . ٢٦٨، ص ٢٠٠٧هيالت ، (أنواع وهي بحسب ترتيبها الزمني 
  
  : اآلالت الموسيقية اإليقاعية  -١

ليها باليدين أو وهي اآلالت التي تصدر أصواتها نتيجة للضرب ع  
باألصابع أو بمطارق خاصة وهي تستخدم لتضخيم إيقاع الموسيقى وفي ضبط 
الزمن الموسيقي ، ومن هذه اآلالت الطبول ، الدفوف ، آلة الطبلة الشرقية ، آلة 

  . التمباني الغربية ، المثلثات ، الصنوج 
  
  : اآلالت الموسيقية الهوائية  -٢

اً بواسطة النفخ فيها نتيجة مرور الهواء وهي اآلالت التي تصدر أصوات  
في انبوب مجوف مما يحدث أهتزازات منتظمة ينتج عنها الصوت ، وتقسم هذه 

  ) . ١٦١، ص ١٩٨٧قدوري ، (اآلالت الى 



 
  فليح حسن سماح .م.م                                                    ٩٣العدد / مجلة كلية االداب  

  وضاح حسن فليح. م.م                                                                               
  
  
 

 
 
 
٦٠٠ 

 
 
 
 
  

وهي اآلالت التي تصنع من الخشب وهي  :اآلالت الهوائية الخشبية   - أ
الكالرنيت ،  كثيرة ومتنوعة األشكال واألحجام ومن هذه اآلالت الفلوت ،

أما آلة الناي فأنها . وهناك آالت شعبية مثل المطبج ، الزرنة . األوبو 
  . تصنع من القصب 

وهي اآلالت التي تصنع من النحاس كما  :اآلالت الهوائية النحاسية   - ب
يمكن أن تصنع من المعادن وتتميز هذه اآلالت بأنها ذات أشكال 

ي األستعراضات العسكرية مخروطية وأسطوانية وتستخدم هذه اآلالت ف
 . والتدريب ومن هذه اآلالت البوق ، الترامبيت ، الترمبون 

  
  : اآلالت الموسيقية الوترية  -٣

وهي اآلالت التي تصدر أصواتها نتيجة اهتزاز األوتار المشدودة على   
الصندوق الصوتي وتقسم هذه اآلالت إلى نوعين وذلك حسب طريقة العزف 

   -) :٣٨الحفني ، ص(عليها 
وهي اآلالت التي تصدر أصواتها نتيجة تمرير : اآلالت الوترية القوسية   - أ

القوس على األوتار ، وبالتالي يصدر الصوت الذي يقوم الصندوق 
ويعتبر . الصوتي بتضخيمه وإضفاء الطابع الصوتي المميز لآللة عليه 

القوس عنصراً أساسياً في العزف على تلك اآلالت ومن هذه اآلالت 
وهناك آالت وترية قوسية . كمان ، الفيوال ، التشلو ، الكونترباص ال

شعبية مثل الربابة ، كما ان هناك آلة وترية قوسية ترافق غناء المقام 
  . العراقي وهي آلة الجوزة 

وهي النوع الثاني من اآلالت الوترية حيث : اآلالت الوترية النقرية   -  ب
أو النقر عليها باألصابع يصدر صوت هذه اآلالت نتيجة ضرب أوتارها 

ومن هذه االالت العود ، القانون ، . أو بواسطة الريشة أو المضارب 
 .السنطور ، الجيتار 

  
  : مفهوم الحقيبة التعليمية 

تعد الحقيبة التعليمية مجموعة من المواد والوسائل التعليمية فضالً عن   
يستطيع المتعلم من االختبارات التقويمية التي تؤدى على وفق برنامج تعليمي 
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خالله التعلم بمفرده وحسب امكانياته وسرعته في التعلم وفق خطوات متدرجة 
  . من السهل الى الصعب بحيث تتحقق اهداف التعلم الذاتي 

وتحتوي الحقيبة التعليمية على مادة معرفية ومواد تعليمية منوعة   
تية ومدعمة مرتبطة بأهداف سلوكية ومعززة بأختبارات قبلية وبعدية وذا

ويمكن القول ) ٢٠٠٤الصباح ،(بنشاطات تعليمية متعددة تخدم المناهج وتساندها 
ان الحقائب التعليمية تشكل برنامجاً تعليمياً متكامالً يحتوي على عدة خبرات 

حقيق االهداف التي وضعت من تعليمية وتستخدم ذاتياً او بمساعدة المعلم لت
  . اجلها

  
  : ة خصائص الحقائب التعليمي

والمادة  تتحدد خصائص الحقائب التعليمية وذلك حسب تصميمها  
 الصباح،(، ومن اهم خصائص الحقائب التعليمية االتي التعليمية التي تعالجها

٢٠٠٤: (-   
  . تشكل الحقيبة التعليمية برنامجاً للتعلم الذاتي على حاجات المتعلم وميوله - ١
 . داف التي وضعت من اجلها الحقيبة تشكل برنامجاً تعليمياً متكامالً يحقق االه - ٢
 . تراعي الفروق الفردية بأعتمادها على امكانيات المتعلم وقابليته وسرعة تعلمه  - ٣
 . تتميز بتعدد البدائل التعليمية والوسائل التعليمية  - ٤
 . االيجابية في التعلم من خالل صياغة االهداف السلوكية واتباع خطوات تحقيقها  - ٥
  

  : ليمية انواع الحقائب التع
ظهرت تسميات مختلفة للحقائب التعليمية نتيجة لتطور تكنولوجيا التعليم   

وبالتالي تطور الوسائل التي تحتويها الحقيبة وقدرتها على معالجة المنهاج 
وطرائق التدريس المختلفة وبذلك تحدد وفقاً لذلك انواعاً متعددة ويوجز                     

   -:األتي منها ) ١٦-١٥، ص ٢٠٠٠التميمي ، (
  . حقائب النشاط التعليمي  - ١
 . حقائب التعلم الفردي  - ٢
 . الحقائب او الرزم التعليمية  - ٣
 ) . المحورية(الحقائب المتمركزة  - ٤
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 . المجمعات التعليمية او الوحدات التعليمية النسقية  - ٥
 . حقائب المطبوعات المدرسية  - ٦
 . الحقائب المرجعية  - ٧

  : أسس إعداد الحقائب التعليمية 
هناك أسس رئيسية يجب اتباعها عند تصميم الحقيبة التعليمية مهما   

اختلف نوعها او تباينت مادتها التعليمية وهذه االسس هي                               
   -) :٢٠٤-٢٠٣،ص ١٩٩٣منصور ، (

اتباع اسلوب النظم باالعتماد على االهداف التعليمية الخاصة بالحقيبة  -١
تحدد المدخالت وتصاغ العمليات وفقاً لذلك ، بحيث  المصممة ، حيث

  . تكون المخرجات محققة لألهداف 
تنويع الخبرات التعليمية بحيث تشمل خبرات مقروءة ومرئية ومسموعة  -٢

ومحسوسة ، وبذلك تتعدد الوسائل التعليمية التي تخدم تحقيق الهدف 
 . المرجو من الحقيبة 

يمية والمصاغة بصورة أهداف سلوكية االعتماد الكلي على االهداف التعل -٣
وبالتالي العمل على تحقيقها او الوصول بالتعلم لدرجة اتقان ال تقل عن 

٨٥ . % 
سهولة الحفظ والتداول ، تصنع الحقيبة بحيث تحافظ على محتوياتها من  -٤

 . التلف ويراعى ذلك عند التصميم 
  

    : الدراسات السابقة 
من الدراسات والبحوث لم يجدا بعد إطالع الباحثان على مجموعة   

دراسة مشابهة لدراستهما ، بل وجدا دراسات وبحوث اخرى تناولت استخدام 
   -:الحقائب التعليمية في مجاالت الفنون عامة ومن هذه الدراسات 

  ) : ١٩٨٨(دراسة األمام  -١
تصميم واستخدام حقيبة تعليمية في موضوع الملصق : (عنوان الدراسة   

  ) كلية الفنون الجميلة / قسم التربية الفنية / بة المرحلة الرابعة التعليمي لطل
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هدفت الدراسة الى تصميم حقيبة تعليمية تتعلق بموضوع الملصق   
قسم التربية / التعليمي والتعرف على اثرها في تحصيل طلبة المرحلة الرابعة 

  . الفنية بكلية الفنون الجميلة في مادة التصميم والتزيين 
م الباحث التصميم شبه التجريبي ذا االختيارين القبلي والبعدي استخد  

طالباً ) ٢٣(وتكونت عينة البحث من مجموعتين األولى تجريبية مكونة من 
  . طالباً وطالبة ) ٢٤(وطالبة والثانية ضابطة مكونة من 

اشارت نتائج البحث الى تفوق المجموعة التجريبية في التعلم باستخدام   
  .ليمية مقارنة بالمجموعة الضابطة التي درست بالطريقة االعتيادية الحقيبة التع

  
  ) : ١٩٩٥(دراسة غلوم  -٢

فعالية استخدام الرزم التعليمية في اكساب مهارة : ( عنوان الدراسة   
  ) . الكويت/ الرسم لدى طالب قسم التربية الفنية بكلية التربية األساسية 

الرئيسة التي ينبغي ان تتوافر في هدفت الدراسة الى تحديد المعايير   
استخدم الباحث . الرزم التعليمية المستخدمة في مجال الرسم في التربية الفنية 

  . التصميم التجريبي ذا المجموعة الواحدة ذات االختبارين القبلي والبعدي 
طالباً وطالبة درست ) ٢٠(اشتملت عينة البحث على عينة مكونة من   

  . ليمية في مختبر انتاج واستخدام الوسائل التعليمية باستخدام الرزم التع
وأظهرت النتائج التي توصلت اليها الدراسة ان الرزم التعليمية مهمة   

  . لتحسين العملية التعليمية ورفع كفاءة التدريس وتقديم المعلومات الفنية 
  
  ) : ٢٠٠٠(دراسة الكناني  -٣

تدريس مادة تاريخ الفن  فاعلية حقيبة تعليمية في: (عنوان الدراسة   
معهد الفنون / قسم الفنون التشكيلية / األوربي الحديث لطلبة المرحلة الرابعة 

  ) . الجميلة
هدفت الدراسة الى تصميم حقيبة تعليمية والتعرف على اثرها في   

اشتملت عينة البحث على . تحصيل الطلبة بمادة تاريخ الفن االوربي الحديث 
طالباً درست ) ١٧(لى مجموعتين االولى تجريبية مكونة من طالباً قسموا ا) ٣٤(

طالباً ودرست على ) ١٧(باستخدام الحقيبة التعليمية والثانية ضابطة مكونة من 
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لطريقة التقليدية ، واشارت النتائج التي توصلت اليها الدراسة ان التدريس وفق ا
باستخدام الحقيبة التعليمية كان فعاالً وأدى الى خلق رغبة ودافعية في التعلم أكثر 

  . من االسلوب المتبع في الطريقة االعتيادية 
  
  ) : ٢٠٠٧(دراسة الدراجي  -٤

ة تتعلق بموضوع مادة االنشاء هدفت الدراسة الى اعداد حقيبة تعليمي  
التصويري والتعرف على اثرها في تحصيل طلبة المرحلة الثالثة قسم التربية 

  . جامعة ديالى ، بمادة االنشاء التصويري / كلية التربية األساسية / الفنية 
طالباً وطالبة قسموا الى مجموعتين ) ١٦(تكونت عينة البحث من   

طالب ودرست باستخدام الحقيبة التعليمية والثانية  )٨(األولى تجريبية مكونة من 
  . طالب ودرست بالطريقة االعتيادية ) ٨(ضابطة مكونة من 

واظهرت نتائج الدراسة ان استخدام الحقيبة التعليمية له تأثير في   
التحصيل اكبر من التأثير الذي تركته الدراسة التقليدية وله تأثير ايجابي في 

  .ة االنشاء التصويري تحسين التعلم في ماد
  

  : منهج البحث واجراءاته 
  : منهج البحث 

طبق الباحثان المنهج التجريبي لمالئمته ظروف البحث واحتياجات   
محاولة لضبط كل العوامل االساسية المؤثرة في " التجربة ويعد المنهج التجريبي 

م فيه الباحث المتغير او المتغيرات التابعة في التجربة عدا عامالً واحداً يتحك
لى المتغير أو المتغيرات ويغيره على نحو معين بقصد تحديد وقياس تأثيره ع

  ) . ٥٩، ص ٢٠٠٤الشوك ، ( التابعة
وعند اختيار التصميم التجريبي وضع في االعتبار وجود المتغير   

المستقل وهو الحقيبة التعليمية والمتغير التابع وهو التحصيل المعرفي لذا اختار 
ذات ) تجريبية –ضابطة (ن التصميم التجريبي ذي المجموعتين المستقلتين الباحثا

  ) .١(االختبارين القبلي والبعدي كما هو مبين في جدول رقم 
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  )١(جدول رقم 
  ذات االختبارين القبلي والبعدي) التجريبية –الضابطة (تصميم المجموعتين 

  المجموعة
  الخطوات

٥  ٤  ٣  ٢  ١  

المجموعة 
  الضابطة

  بار قبلياخت
الطريقة 
  التقليدية

  اختبار بعدي
الفرق بين 
  االختبارين

الفرق بين 
المجموعتين 
في االختبار 
  البعدي

المجموعة 
  التجريبية

الحقيبة   اختبار قبلي
  التعليمية

الفرق بين   اختبار بعدي
  االختبارين

  
  :مجتمع البحث وعينته 

سة الصباحية في اشتمل مجتمع البحث على طلبة المرحلة الثالثة الدرا  
) ٤٤(جامعة ديالى والبالغ عددهم / كلية التربية األساسية / قسم التربية الفنية 

طالباً وطالبة ) ٤٠(وبعد اخضاعهم لشروط الضبط أختبر منهم . طالباً وطالبة 
عشوائياً على مجموعتين ضابطة  ليمثلوا عينة البحث وقام الباحثان بتوزيع العينة

طالباً وطالبة ، اما الطلبة المستبعدين وعددهم ) ٢٠(ا وتجريبية تضم كل منه
فكان وجودهم ضمن المجموعة الضابطة ولكن استبعدت نتائجهم من  ∗∗)٤(

  . المعالجة االحصائية للبحث 
  

  : االختبار القبلي 
قام الباحثان بأجراء االختبار القبلي في يوم االثنين المصادف   

ختبار التحصيلي القبلي هو المقارنة وكان الغرض الرئيس لال.  ٢٠/١٠/٢٠٠٨
بينه وبين االختبار البعدي للوقوف على مستوى التطور الحاصل في التحصيل 

-الضابطة(المعرفي كما استخدم االختبار القبلي لتحقيق التكافؤ بين المجموعتين 
ثم عوملت نتائج االختبار إحصائياً باستخدام . وقبل الشروع بالتجربة ) التجريبة
لعينتين مستقلتين وذلك اليجاد الفرق بين درجات المجموعتين ) مان وتني(ار إختب

  ) ٢(فوجد ان الفرق غير دال إحصائياً وكما موضح في الجدول رقم 
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  )٢(جدول رقم 
المحتسبة والجدولية للمجموعتين الضابطة ) ي(داللة الفروق بين اقل قيمة لـ 

  والتجريبية في االختبار القبلي

االختبار 
  بليالق

المجموعة 
  ١الضابطة ي

المجموعة 
التجريبية 

  ٢ي

اقل قيمة لـ 
) ي(

  المحتسبة

) ي(قيمة 
  الجدولية

الداللة في 
)٠.٠٥(  

  غير دال  ١٢٧  ١٨٩  ٢١١  ١٨٩

  
  ) : األختبار التحصيلي(أداة البحث 

يهدف الى قياس مستوى المعلومات  ∗∗∗أعد الباحثان إختباراً تحصيلياً   
من ) موضوع اآلالت الموسيقية وانواعها (وق الموسيقي النظرية حول مادة التذ

بواقع ) اختيار من متعدد(فقرة إختبارية ) ٢٠(خالل اسئلة موضوعية متكونة من 
درجة واحدة لالجابة الصحيحة وصفراً لالجابة الخاطئة او المتروكة ، حيث تم 

يل وتم تعد*∗∗∗عرض فقرات االختبار على مجموعة من الخبراء والمتخصصين 
بعض االسئلة والفقرات التي تضمنها ثم اخذ الباحثان بآدائهم حيث أعيدت مرة 
أخرى بعد تصحيحها على الخبراء فحظيت باتفاقهم في صالحيتها لقياس األهداف 

  . التي وضعت الجلها وهو مؤشر صدق الخبراء على االختبار 
  

  : ثبات االختبار 
بطريقة التناسق الداخلي التي  للتحقق من ثبات األختبار أوجدنا االرتباط  

تعتمد على إرتباط الفقرات االختبارية مع بعضها داخل االختبار وارتباطها 
وقد ) ٢٠(وقد تم ذلك باستخدام معادلة كيودر ريتشاردسون . باالختبار ككل 

وهو يعد مؤشر جيد في ) ٠.٨٩(ظهر ان معامل الثبات في االختبار هو 
  .صالحية فقرات االختبار 
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  : خطوات بناء وتصميم الحقيبة التعليمية 
تم تصميم الحقيبة التعليمية على وفق خطوات التصميم التعليمي عموماً   

وخطوات تصميم الحقائب التعليمية خصوصاً ، وأعتماداً على خصائص 
حيث قام . المتعلمين وقدراتهم فضالً عن االخذ بآراء الخبراء والمختصين 

  : االتية في تصميم الحقيبة قيد البحث  الباحثان باتباع الخطوات
  : تحديد عنوان الحقيبة التعليمية  -١

تصميم واستخدام حقيبة تعليمية في (تم تحديد الحقيبة التعليمية بالعنوان   
/ قسم التربية الفنية / موضوع اآلالت الموسيقية وانواعها لطلبة المرحلة الثالثة 

  ) . جامعة ديالى/ كلية التربية األساسية 
  : تحديد المادة التعليمية  -٢

إعتماداً على المصادر العلمية ، فضالً عن المنهج المخصص للمرحلة   
الثالثة قسم التربية الفنية في كلية التربية األساسية ، قام الباحثان بإعداد محتوى 
المادة التعليمية ثم عرضها على الخبراء والمتخصصين البداء آرائهم في تناسق 

علميتها وموضوعيتها في تغطية الهدف التعليمي ومحتوى المادة طرحها و
  .التعليمية

  
  : صياغة األهداف السلوكية  -٣

في ضوء المادة التعليمية واألهداف التعليمية تم صياغة األهداف   
السلوكية للمادة التعليمية قيد البحث وفي ضوء ذلك تم بناء االختبارات التتبعية 

يد هذه االهداف عوناً على اختيار الوسائل التعليمية وكان تحد. في الحقيبة 
  ) . البدائل في الحقيبة(
  
  : تحديد البدائل  -٤

تم اختيار عدد من البدائل والنشاطات المختلفة حيث تختلف الواحدة عن   
االخرى من خالل عرضها للمعلومات واالفكار التي تتناول انواع اآلالت 

امام الطالب في االختبار من بينها بما يناسبه  الموسيقية ، وذلك التاحة الفرصة
وقد صممت هذه البدائل . ويساعده على تحقيق االهداف التعليمية لهذه المادة 

 (CD)على شكل كراس مصور عن انواع واشكال اآلالت الموسيقية ، وقرص 
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يبين اشكال وانواع هذه اآلالت واألصوات الصادرة منها ، وصور توضيحية 
  . ى أي فصيلة تنتمي لكل آلة وإل

  
  : المقدمة ودليل الحقيبة  -٥

أعد الباحثان دليالً بشكل كراس مزود بارشادات وتعليمات تعطي فكرة   
للمتعلم عن محتوى الحقيبة وتساعده على معرفة الخطوات األنسب واألسهل 

  . لدراسة الحقيبة مما يسهل عملية تعلمه ويحقق األهداف المرجوة من الحقيبة 
  : تيب هيكل الحقيبة التعليمية تر -٦

رتبت مواد الحقيبة التعليمية بشكل يسهل على الطالب استخدامها ،   
حيث قام الباحثان بطباعة ورقة عنوان الحقيبة والصاقها على حقيبة بالستيكية 
تبين عنوانها وإسم مصممها على الغالف الخارجي وبعد اخراج الحقيبة بشكلها 

لى الخبراء والمتخصصين البداء آرائهم فيها وقد اخذ النهائي عرضت الحقيبة ع
  . الباحثان بالمالحظات التي ابدوها 

  
  : إجراءات التجربة الرئيسية  -٧

بعد إخراج الحقيبة التعليمية بصورتها النهائية تم تطبيقها ميدانياً على   
واستمرت لغاية يوم  ٢٧/١٠/٢٠٠٨عينة البحث التجريبية يوم االثنين المصادف 

بواقع ثمانية اسابيع ، اما المجموعة الضابطة  ٢٩/١٢/٢٠٠٨األثنين المصادف 
فقد قام الباحثان بتدريسها بنفسه وفق االسلوب التقليدي المتبع في قسم التربية 

وال ) موضوع اآلالت الموسيقية وانواعها(الفنية في تعلم مادة التذوق الموسيقي 
  . التدريس واالسلوبيوجد أختالف بين المجموعتين سوى طريقة 

  
  : االختبار البعدي 

بعد االنتهاء من تطبيق محتوى الحقيبة التعليمية على مدى ثمانية اسابيع   
يوم االربعاء ) التجريبية-الضابطة(تم اجراء االختبار البعدي لعينة البحث 

وقد تم تطبيق االجراءات ذاتها التي اتبعت في االختبار  ٧/١/٢٠٠٩المصادف 
  . الفي ما قد يؤثر في نتائج االختبار القبلي لت
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  : الوسائل األحصائية 
  - :لمعالجة نتائج البحث استخدم الباحثان الوسائل االحصائية األتية   

  )٢٠معادلة كودر ريتشاردسون رقم (معامل االرتباط  -١
  مج ص خ  – ٢ن             ع          

  _______________×    ______ = ر 
   ٢ع                  ١ –ن       

  )٢٠٨،ص ١٩٨٣عبد الرحمن ،(                                             
  اختبار مان وتني لعينتين مستقلتين  -٢

  )   ١+  ١ن( ١ن                          
   ١مج ر -_________________ +  ٢ن ١ن=  ١ي

                               ٢    
  ) ١+  ٢ن( ٢ن                        

   ٢مج ر -_______________ +  ٢ن ١ن=  ٢ي
                              ٢    

  ) ٢٥٩، ص ٢٠٠٣محمد ، (                                                 
  

  : عرض نتائج البحث وتحليلها وتفسيرها 
اداً على البيانات يحتوي هذا الباب على عرض وتحليل وتفسير النتائج اعتم  

حيث استخدم الباحثان ) البعدي-القبلي(التي تم الحصول عليها من االختبار التحصيلي 
) مان وتني(لمالئمته حجم العينة وقد تمثل بالوسيلة االحصائية ) الالمعلمي(االحصاء 

 –الضابطة (حيث كان الغرض الرئيسي لالختبار هو المقارنة بين المجموعتين 
لوقوف على مستوى التطور الحاصل في التحصيل المعرفي لكال ل) التجريبية

  ) . ٣(المجموعتين كما هو موضح في الجدول رقم 
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  )٣(جدول رقم 
المحتسبة والجدولية للمجموعتين الضابطة ) ي(داللة الفروق بين أقل قيمة لـ 

  والتجريبية في االختبار البعدي

االختبار 
  البعدي

المجموعة 
الضابطة 

  ١ي

ة المجموع
التجريبية 

  ٢ي

اقل قيمة 
) ي(لـ

  المحتسبة

) ي(قيمة 
  الجدولية

الداللة في 
)٠.٠٥(  

  دال  ١٢٧  ٦٢  ٦٢  ٣٣٨

وهذا يعني ان التدريس وفق الحقيبة التعليمية كان فعاالً في إكساب   
  . طلبة المجموعة التجريبية معلومات عن اآلالت الموسيقية وانواعها 

تميز اسلوب الحقيبة التعليمية كأحد ولقد اتضح من نتائج هذه الدراسة   
نظم طرق التعلم الذاتي الموجه حيث أدي استخدامها الى ارتفاع مستوى 

كما يرى الباحثان ان اسلوب الحقيبة . التحصيل المعرفي للمجموعة التجريبية 
التعليمية يعمل على اتاحة فرص التفاعل المباشر بين المتعلم والبرنامج حيث انها 

كثر من لون من الوان النشاط في الدرس مما يعمل على تحريك تحتوي على ا
طاقات وحواس المتعلمين المختلفة كما ان اعداد المعارف مرتبة في خطوات 
خطوة بعد خطوة ، وترتيب المادة بتسلسل منطقي تدريجي من السهل الى 
ي الصعب يشجع الطالب ويدفعهم للتعلم وفقاً لقدراتهم وسرعتهم الذاتية مما يؤد

الى ان البدائل المتعددة ) ١٩٨٠الطوبجي ، (الى سرعة التقدم والتعلم حيث يشير 
والمتنوعة في الحقيبة التعليمية قد يؤدي الى زيادة التفاعل االيجابي ومشاركة في 

  . كسب المعارف 
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 بعد المعالجة االحصائية للبيانات وفي ضوء نتائج البحث يمكننا استنتاج      

   -:األتي 
ان استخدام الحقيبة التعليمية في التعلم الذاتي له تأثير كبير في تحسين  - ١

التحصيل المعرفي للمتعلم وذلك من خالل االعتماد على قدرات المتعلم 
  . واستخدام بدائل كثيرة تساعده في استيعاب المادة التعليمية 

تبعية توفر للمتعلم ان استخدام الحقيبة التعليمية لما تحتويه من اختبارات ت - ٢
 . التغذية الراجعة التي قد تؤدي الى اتقان التعلم وتثبيت المعرفة المكتسبة 

ان الستخدام الحقيبة التعليمية تأثير في التحصيل المعرفي اكثر من التأثير  -٣
الذي تركته الطريقة التقليدية والذي اتضح من خالل المقارنة بين نتائج 

  ) .ريبيةالتج –الضابطة (المجموعتين 
  

 
   - :يوصي الباحثان بـ   
تطبيق اسلوب الحقائب التعليمية في مجاالت التربية الفنية عامة  -١

  . والموسيقى خاصة 
اعادة النظر في تصميم البرامج والمقررات التعليمية بحيث توضع عدة  -٢

معالجات لتعليم مادة ما مما تتيح الفرصة لكل متعلم في اختيار الطريقة 
 . ي تتناسب مع قدراته وامكانياته في اكتساب المعارف الت
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تصميم واستخدام الحقيبة التعليمية في ) ١٩٨٨(األمام ، عبد الكريم كاظم  - ١

موضوع الملصق التعليمي لطلبة المرحلة الرابعة ، قسم التربية الفنية ، رسالة 
  . ماجستير ، كلية الفنون الجميلة 

الحقيبة التعليمية وتأثيرها في التحصيل ) ٢٠٠٥(لخالق البياتي ، بثينة عبد ا - ٢
المعرفي واألداء المهاري في بعض فعاليات العاب القوى ، إطروحة دكتوراه ، كلية 

 . التربية الرياضية للبنات 
الحقيبة التعليمية تقنية من التعلم الذاتي ودعم ) ٢٠٠٠(التميمي ، عواد جاسم  - ٣

 . بغداد ) ٢٢(لمعلمين ، العدد للمنهاج الدراسية ، مجلة كلية ا
التعلم الذاتي بالموديوالت التعليمية ، ) ٢٠٠٠(جامل ، عبد الرحمن عبد السالم  - ٤

 . ، عمان ، دار المناهج للنشر  ١ط
، دار  ١مهارات التفوق الدراسي ، ط) ٢٠٠١(الحسين ، إبراهيم عبد الكريم  - ٥

 . الرضا للنشر 
 . وسيقية ، القاهرة الحفني ، محمود أحمد ، علم اآلالت الم - ٦
 . ، بيروت ، دار مكتبة الحياة  ٢الموسيقى النظرية ، ط) ١٩٧٢(الحلو ، سليم  - ٧
الحقيبة التعليمية وتأثيرها في تحصيل ) ٢٠٠٧(الدراجي ، عمار فاضل حسن  - ٨

طلبة قسم التربية الفنية في مادة االنشاء التصويري ، رسالة ماجستير ، كلية التربية 
 . ديالى األساسية ، جامعة 

،  ١تكنولوجيا التعليم واساليبها ، ط) ٢٠٠١(زغلول ، محمد سعيد وأخرون  - ٩
 . القاهرة ، مركز الكتاب للنشر 

دليل البحاث لكتابة ) ٢٠٠٤(الشوك ، نوري إبراهيم ورافع صالح الكبيسي  -١٠
 . األبحاث في التربية الرياضية ، بغداد 

التحدي ،  الحقائب التعليمية ، عالم) ٢٠٠٤(الصباح ، ندى  -١١
www.tahde.com   . 

http://www.tahde.com
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وسائل األتصال وتكنولوجيا التعليم ، دار ) ١٩٨٣(الطوبجي ، حسين حمدي  -١٢
 . ، الكويت  ٩القلم ، ط

 . ، الكويت ، مكتبة الفالح  ١القياس النفسي ، ط) ١٩٨٣(عبد الرحمن ، سعد  -١٣
 . وسيقية ، القاهرة ، العالمية للطبع والنشر الثقافة الم) ١٩٥٦(عبدون ، صالح  -١٤
دراسة نفسية تفسيرية توجيهية ، القاهرة ، (التعلم ) ١٩٧٥(الغريب ، رمزية  -١٥

 ) . مكتبة األنجلو المصرية
فعالية استخدام الرزم التعليمية في إكساب مهارة ) ١٩٩٥(غلوم ، يعقوب علي  -١٦

، األساسية بالكويت ، مجلة التربيةة الرسم لدى طالب قسم التربية الفنية بكلية التربي
 ، الدوحة ٢٤، السنة ) ١١٥(العدد 

، البصرة ، مطبعة  ١تاريخ الفنون الموسيقية ، ج) ١٩٩٠(فريد ، طارق حسون  -١٧
 . دار الحكمة 

 الموسوعة الموسيقية ، بغداد ، وزارة الثقافة واألعالم ) ١٩٨٧(قدوري ، حسين  -١٨
حقيبة تعليمية في تدريس مادة تاريخ الفن  فاعلية) ٢٠٠٠(الكناني ، ماجد نافع  -١٩

معهد الفنون  –قسم الفنون التشكيلية  –األوربي الحديث لطلبة المرحلة الرابعة 
 ) . ٥٤(الجميلة ، مجلة التقني ، العدد 

األحصاء األستداللي في علوم التربية ) ٢٠٠٣(محمد ، نصر الدين رضوان  -٢٠
 . الفكر العربي ، القاهرة ، دار  ١البدنية والرياضية ، ط

المدخل الى تكنولوجيا التعليم ، سلسلة تكنولوجيا ) ١٩٩٣(منصور ، أحمد حامد  -٢١
 . التعلم ، القاهرة 

التربية الفنية والتربية ) ٢٠٠٧(هيالت ، مصطفى قسيم وفاطمة يوسف  -٢٢
 . ، عمان ، دار المسيرة للنشر والتوزيع  ١الموسيقية في تربية الطفل ، ط
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  )١(ملحق رقم 
  )االختبار التحصيلي(أداة البحث 

  :أختر االجابة الصحيحة مما يأتي / س

: اآلالت الموسيقية األيقاعية هي اآلالت التي يصدر الصوت منها نتيجة  - ١
  ) أهتزاز األوتار(، ) الضرب عليها باليدين او بمطارق خاصة(، ) النفخ فيها(

 ) األيقاعية(، ) الوترية(، ) الهوائية( - :آلة الترامبيت هي من اآلالت  -٢
 ) أوتار٤(، ) أوتار٥(، ) أوتار٣( -:تتكون آلة الكمان من  -٣
 ) هوائية(، ) ايقاعية(، ) وترية( -:تعتبر آلة الناي آلة  -٤
    -:آلة التمباني الغربية هي من اآلالت  -٥

 )االيقاعية(، )الهوائية(،) الوترية(   
 ) النفخ( ،) القوس(، ) الريشة( -:يعزف على آلة التشيلو بواسطة  -٦
 -:آلة الربابة الشعبية هي من اآلالت  -٧

 ) الوترية القوسية(، ) الهوائية(، ) الوترية النقرية(    
  -:يعزف على آلة الترمبون بواسطة  -٨

 ) القوس(، ) النفخ(، ) مطارق خاصة(
 ) أوتار٥(، ) أوتار٤(، ) أوتار٦( - :تتكون آلة الفيوال من  -٩
 -:تعتبر آلة القانون من اآلالت  -١٠

 ) . اإليقاعية(، ) الوترية النقرية(، ) الهوائية الخشبية( 
 -:تختلف آلة الكمان عن آلة الفيوال بـ  -١١

 ) . عدد األوتار(، ) طريقة العزف(، ) الحجم( 
 -:آلة الجوزة من اآلالت  -١٢

 ) . الوترية القوسية(، ) الوترية النقرية(، ) الهوائية( 
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  -:يعزف على آلة العود بواسطة  -١٣
 ) . ريشة خاصة(، ) القوس(، ) خاصةمطارق ( 
 -:آلة الفلوت من اآلالت  -١٤

 ) . الوترية القوسية(، ) الهوائية(، ) الوترية النقرية( 
 -:تعتبر آلة المثلثات من اآلالت  -١٥

 ) . الهوائية النحاسية(، ) االيقاعية(، ) الوترية القوسية(
 ) . الخشب(، ) الجلد(، ) النحاس( -:تصنع آلة األوبوا من  -١٦
  - :يعزف على آلة الكونتراباص بولسطة  -١٧

 ) . ريشة خاصة(، ) القوس(، ) النفخ(
 -:تعتبر آلة الجيتار من اآلالت  -١٨

 ) الوترية النقرية(، ) الهوائية الخشبية(، ) الوترية القوسية( 
 ) . الخشب والجلد(، ) النحاس(، ) الخشب( -:تصنع آلة القانون من  -١٩
  -:تعتبر آلة الكالرنيت من اآلالت  -٢٠

 ) . الهوائية النحاسية(، ) الوترية النقرية(، ) الهوائية الخشبية(     
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  )٢(ملحق رقم 
  ∗∗∗∗∗قائمة بأسماء الخبراء 

  ت
اسم الخبير ولقبه 

  العلمي

  نوع الخبرة المطلوبة
االهداف   مكان عمل الخبير

  السلوكية
المادة 
  التعليمية

االختبار 
  التحصيلي

الحقيبة 
  التعليمية

١  
إبراهيم نعمة .د.أ

  /  /  /  /  محمود
كلية التربية 

/ األساسية 
  جامعة ديالى

٢  
عاد محمود .د.م.أ

  /  /  /  /  حمادي
كلية التربية 

/ األساسية 
  جامعة ديالى

نجم عبد اهللا .د.م  ٣
  عسكر

  /  /  /  
كلية التربية 

/ األساسية 
  جامعة ديالى

    /  /    ميسم هرمز. م  ٤
كلية الفنون 

عة جام/ الجميلة 
  بغداد

    /  /    فراس ياسين. م.م  ٥
كلية الفنون 

جامعة / الجميلة 
  بغداد

    /  /    مهيمن إبراهيم. م.م  ٦
كلية الفنون 

جامعة / الجميلة 
  بغداد

  /        عمار فاضل. م.م  ٧
كلية التربية 

/ األساسية 
  جامعة ديالى
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Abstract 
 This researchs aims at the following :-  

1- Finding a learning package for the subject of musical instruments 
Kinds and its learning stages for the 3rd stage of the Art Education 
Dept , College of Basic Education – University of Diyala .  

2- Checking the effect of using this learning package on the 
accomplishment of the 3rd stage in same subject .  

The researchers used adesigned experimental style that consists of (controlling 
– experimental) groups with (pre – post) tests for achieving the research goals .  
 The research sample has been chosen from the 3rd stuge students , Art 
Education Dept – College of Basic Education , university of  Diyala .  
 The sample has been randomly distributed into two groups . The first 
experimental one that consists of (20) students used a learning package . The 
second controlling group that also consists of (20) students used the ordinary 
classical one . 
 The resultes are showing that using the learning package has abigger 
effect in the process of learning than the classical method .  
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