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  الذهنية الخرائط ستخدامبإ قترحةم طريقة

 لة اليياو آل باخ مؤلفات بعض تدريس فى

 

 

 

 

 / وجالء خلف عثمان خليفة د

بقسم التربية الموسيقية ،نجالء خلف عثمان خليفة : مدرس   

، جامعة عين شمستخصص بيانو ، كلية التربية النوعية    
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 مقدمة

 ، فية يحيا الذى العالم فهم و افشاكت خاللة من االنسان يستطيع الذى االنسانى النشاط العلم يعد

 بها يمر التى المختلفة الحضارات عن والمعبر فية نحى الذى العالم فهم لمالمح هوالممثل ويعتبر

 .االنسان

 على بالضرورة ذلك انعكس وقد ، متعددة وعلمية ثقافية اتتطور الحالية المرحلة هدتش وقد

 يلقى حيث ، ملحوظا تطورا االخيرة المرحلة فى الدراسية المناهج شهدت حيث التعلمية العملية

 بلق من تبعةمال التعلمية االساليب تعد لم لذلك دارسية مساعدة فى المعلم على بالعبىء بدورة هذا

 طرق لىتحسين دعى ما وهذا ، واالبداعى العلمى التقدم مسايرة يستطيع جيل خلق على قادرة

 اكثر. ابداع على قادر متعلم جيل العداد كفائة البرامج اكثر الى للوصول ووسائلة التعليم

 المؤسسات جعل الذى االمر وطموحاتة اهدافة لتحقيق فرد لكل ضرورة التفكير مهارة وتعد

 المنطقى بالتفكير اهتمامها بقدر )التغيرى( االبداعى بالتفكير االهتمام الى جاهدة تسعى التربوية

 علية. والتدريب )التقديرى(

 بداعاإل اصبح حيث بداعىاإل بالتفكير االهتمام زاد االخيرة الفترة فى التكنولوجى تقدملا ومسايرة

 المتعلم تشجع التى االساليب بتطوير إال يتحققال وهذا ، الحياة مجاالت كل فى وضرورة اساس

 فى القرارات ويتخذ يستكشف حيث وايجابى فعال دور للمتعلم وتجعل ، السليم التفكير على

 (  5) المعلم. ودعم بمساعدة تواجة التى المشكالت

 على معظمها ترتكز والتى والشرح والمحاضرة االلقاء على السائدة التدريس طرق معظم وتعتمد

 وكلها والتحليل والكلمات والتسلسل واالرقام والقوائم المنطق يتناول الذى للمخ االيمن النصف

 ، لتعليميةا المؤسسات اغلب فى الطالب علية يتدرب ما وهذا المنطقى بالتفكير تعنى مهارات

 الذى المخ من االيمن النصف استخدام على تعتمد التى التدريس طرق استخدام فى ندرة وهناك

 فان لذا ، االبداعى التفكير مهارات اغلبها وهى والمساحات واالبعاد والخيال وااللوان بالنغمة يهتم

 النصف وتعطيل اضعاف الى يؤدى المخ نصفى احد تشغيل انشطة استخدام على المنهج اختصار

 ( 4)  االخر.

 على تعمل تدريس طرق استخدم ضرورةالى  دعت التى العالم حول الدراسات من العديد وهناك

  . االيسسر الجزء وبين بينة جسر وخلق المخ من االيمن النصف يطشتن

 اوضحة ما وهذا المخ فصى بين الدمج على تعتمد التى الطرق هذة احدى الذهنية الخرائط وتعد

 االفكار لتنظيم استخدامها وكيفية الذهنية بالخريطة تعريفى فى " بوزان "تونى البريطانى العالم

 الخريطة مركز فى اساسى مفهوم تكوين على الخريطة هذة وتعتمد والرسوم االلوان مستخدما

 تعكس فانها الطريقة وبهذة اوصور رموز او بكلمات تحديدها ويتم فرعية مفاهيم عدة منة تتشعب

 تزويد الى اضافة يسرواأل االيمن المخ ىبنصف كاملة طاقتة واستثمار ، االنسان دماغ عمل اسلوب

 (  6) والتخيل. واالبداع التركيز وتحسين المعلومات واستدعاء لحفظ وممتعة جديدة بطرق الطالب
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"   باخ مؤلفاتبعض   تدريس فى الذهنية الخرائط استراتيجية استخدام الى الباحثة دفع ما هذا

 كبير اهتمام البيانو الة تدريس مجال فى التربويون اولى التى و ،ابتكارات باخ ذات الصوتين " 

  ها . من البيانوآلة  مقرر قوائم تخلو ال حيث المؤلفات هذة بدراسة

 : اليحث مشكلة

 على تعتمدى التى الحديثة الطرق كاحد الذهنية الخرائط استخدام ندة فى البحث مشكلة تتحدد

 مؤلفات وتحديدا البيانو الة على االداء تعلم مجالة فى االبداعى والتفكير المنطقى التفكير بين الدمج

 .تعلمية اهداف من تحتوية لما البيانو الةمقرر داخل كبير اهتمام لها ، التى باخ

 هدف اليحث : 

تطبيق استراتيجية االخرائط الذهنية فى تدريس بعض مؤلفات باخ يهدف البحث الى األستفادة من 

 آللة البيانو " االبتكارات ذات الصوتين " 

 : اليحث اهمية

 : الى ، باخ مؤلفاتلبعض  التدريس استراتيجيات كاحد الذهنية الخرائط استخدام يؤدى قد

 كلية الموسيقية التربية قسم طالب على المقررة باخ مؤلفاتلبعض  المطلوب الفنى االداء .1

 شمس عين جامعة النوعية التربية

 .باخ عمالأل الكنتربنتية االساليب استخدام الخرائط الذهنية يساعد على استيعاب وفهم .2

 التذكر الكامل لهذة االعمال اثناء االداء فى اختبار اخر العام. .8

: اليحث فرض  

:ان  الباحثة تفترض  

فى االختبار ) القبلى / افراد عينة البحث  درجات متوسط بين احصائية داللة ذات فروق توجد 

باخ ذات الصوتين " عينة البحث " . فى اداء مؤلفات البعدى (   

: اليحث حدود  

 ابتكارات باخ ذات الص تين 

  9191/  9102كلية التربية الن عية ـ جامعة عين شمس العام الدراسى 

: اليحث اجراءات  

اليحث منهج – اوال  
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ذو المجموعة الواحدة، حيث يتم تناول المتغير المستقل وبعد هذا  التجريبى المنهج البحث هذا يتبع

التناول يتم قياس المتغير التابع ، فاذا الحظنا ان المتغير التابع يتغير مع التغيرات الناجمة عن 

فى  معالجة المتغير المستقل على نحو يصدق علية وصف العالقات الوظيفية فان هذا التغير

 243:843ـ  8) . المتغير التابع يوصف بانة اثر او نتيجة للمتغير المستقل 

 قبل من المعدة الذهنة الخرائط ستخدام اثرا لتحديد الفروض صحة لقياس واستخدمتة الباحثة 

 .لمؤلفات باخ ذات الصوتين  التجربية المجموعة طالباداء   على الباحثة

 : اليحث عينة - ثاويا

 البحث على اختيار :يقتصر هذا 

      Two Part Invention  Invention(4)            

Two Part Invention  Invention (8)    

 التربية قسم طالب من  الرابعة الفرقة من طالب من طالب( 4)من  متمثلة عينة اختيار تم

 2323 / 2313الدراسى للعام شمس عين جامعة الموسيقية

 : اليحث ادوات

 البحث عينة لمقطوعات الباحثة قبل من المعدة الذهنية للخرائط نماذج .1

 برنامج يتضمن الطريقة المقترحة لمقطوعات عينة البحث نظريا وعزفيا .2

 االختبار القبلى / بعدى .8

 : اليحث مصطلحات

Mind mapping   )الخرائط الذهنية: )خرائط العقل 

 ورقة فى تريدة ما كل على تعتمد رائعة طريقة انها الستينات نهاية فى " بوزان "تونى عرفها

 تسطيع بحيث عليها تدل برسوم الكلمات استبدال االستطاع رقد فيها تحاول نظممات بكلم واحدة

 ( 43ـ  5 ) كل بالنسبة التذكر وسهلة ومختصرة مركزة بطريقة حدةوا ورقة فى تريد ما وضع

 بها وتستخدم العقل  بها يعمل التى الفطرية الطريقة بنفس واالفكار الحقائق بتنظيم تسمح اداةهى 

 وصور وكلمات ورموز متعرجة خطوط وبها المركز من عبشتت فروع من وتتكون االلوان

 ( 263ـ 4العقل . )  مع والمتوائمة البسيطة القواعد من لمجموعة طبقا موضوعة

    :Teaching Method   طرق التدريس  
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 المختلفة التعليمية الموارد من عدد مع لالستخدام تصلح التى المتواترة التعليمية العملية تلك هى

 زمنية فترات على ليميعةتعتكرارال هنا بالتواتر والمقصود ، مختلفون مدرسون يمارسها ان ويمكن

 ( 436ـ  1)  طويلة او قصيرة

”AGoodperformance” االداءالجيد: 

 وفقا للمستمتع الفنية واالحساسيس والتعبير الموسيقى إحياء إعادة من العازف يمكن الذى هواالداء

 (  73ـ  11)  . تماما الؤلف وصفة لما

 : السابقة الدراسات

الدراسات فى مختلف المجاالت التى اهتمت باستخدام الخرائط الذهنية كاحد  هناك العديد من

 استراتيجيات التدريس للوصول الى افضل النتائج

 :هى  فى مجال تعلم االداء على اله البيانو الدراسات اما 

 "سحرسيدامين: "الخرائط الذهنية كأحد استراتيجيات تدريس عزف آلة البيانو 

  محمد ناصف : " دور الرسومات والخرائط الذهنية فى تنمية تحصيل قواعد الموسيقى

 الغربية " 

  الموسيقى لطالب التربية فاطمةالبهنساوى : "استخدام الخرائط الذهنية فى تنمية االبداع

 الموسيقية"

 الدراسة االولى :

 * "الخرائط الذهنية كأحد استراتيجيات تدريس عزف آلة اليياو "

كأحد  هدفت هذة الدراسة الى توظيف مجموعة الخرائط الذهنية) المعدة من قبل الباحثة(

وتساؤل البحث  الوصفى ،واستخدمت الباحثة المنهج استراتيجيات تدريس العزف على اله البيانو،

حد استراتيجيات تدريس آله البيانو ، وتكمن اهمية أبانة كيف يمكن توظيف الخرائط الذهنية ك

البحث فى التعريف بالخريطة الذهنية كأحد استراتيجيات التدريس والتى يمكن ان تساعد الطالب 

جاءت نتائج   قة وقدعلى ترتيب االفكار واسترجاع المعلومات فى اقل وقت ممكن وبسهولة ود

 البحث مجيبة على تساؤلة

  المنهج فى معها تختلف انهااال  الذهنية الخرائط استخدام فىتتفق هذه الدراسة مع البحث الراهن 

بعض  التجريبى فى استخدام الخرائط الذهنية فى تدريس  المنهج البحث هذا يتبع حيثوالعينة 

 .آللة البيانو " ابتكارات باخ ذات الصوتين "  مؤلفات باخ

                                                           
–سحرسيدامين: "الخرائط الذهنية كأحد استراتيجيات تدريس عزف آلة البيانو" بحث منشور مجلة علوم وفنون الموسيقى   * .1

 (2312المجلد الرابع والعشرون يناير
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 الدراسةالثاوية:

 * دور الرس مات والخرائط الذهنية فى تنمية تحصيل ق اعد الم سيقى الغربية "" 

 هدفت هذه الدراسة الى اعداد مجموعة من الرسومات والخرائط الذهنية تيسير على الدارس

الستدعاء المعلومات الموسيقية وحل المشكالت ببعض موضوعات قواعد الموسيقى الغربية ، 

واستخدم الباحث المنهج التجريبى للتحقق من فروض البحث ، وقد جاءت نتائج البحث محققة 

ستدعاء بعض موضوعات قواعد إاستخدام الرسومات والخرائط الذهنية فى  ةلفروضة فى اهمي

ة ، وتتفق هذة الدراسة مع البحث الراهن فى اهمية استخدام الخرائط الذهنية اال الموسيقى الغربي

آلة البيانو " مؤلفات باخ بعض  ان البحث الراهن يتناول استخدام الخرائط الذهنية فى تدريس 

 ." ابتكارات باخ ذات الصوتين 

 الدراسة الثالثة : 

 * "الم سيقى لطالب التربية الم سيقية"استخدام الخرائط الذهنية فى تنمية االبداع 

 طالبل الموسيقى االبداع تنمية فى الذهنية الخرائط باستخدام االهتمام الى الدراسة هذة هدفت

بعرض الفرق بين التفكير االبداعى والتفكير التقليدى واهمية الباحثة وقامت  الموسيقية التربية

االستراتيجيات الحديثة مثل الخرائط الذهنية استخدم سبل التفكير االبداعى من خالل استخدم 

 والتطرق الى كيفية اعداد خرائط ذهنية واهميتها

ن فى اهمية استخدام الخرائط الذهنية اال ان البحث الراهن هتتفق هذة الدراسة مع البحث الرا

ذات " ابتكارات باخ  مؤلفات باخ الله البيانوبعض يتناول استخدام الخرائط الذهنية فى تدريس 

.الصوتين "   

 

 االطار النظرى : ويشمل

 الخرائط الذهنية :

  تعريف الخرائط الذهنية 

 اهمية الخرائط الذهنية 

 مميزات الخرائط الذهنية 

                                                           
*
ط الذهنية فى تنمية تحصيل قواعد الموسيقى الغربية " مجلة علوم وفنون الموسيقى ــ كلية محمد ناصف : " دور الرسومات والخرائ  

 2318التربية الموسيقية ـ المجلد السابع والعشرون ـ يونيو

لثقافات فاطمةالبهنساوى : "استخدام الخرائط الذهنية فى تنمية االبداع الموسيقى لطالب التربية الموسيقية"، مؤتمر االبداع وحوار ا  *

 (2316ابريل6الى8اكتوبر من 6"ورقةعمل" امسيا جامعة
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 كيفية اعداد الخرائط الذهنية 

 الله اليياو   علميةمؤلفات باخ الت

 الخرائط الذهنية :

( ما يعرف بالخريطة الذهنية 1371" فى نهاية الستينات ) Tony Buzanابتكر تونى بوزان" 

Mind Map   او خرائط العقل او خرائط التفكير والتعلم حيث تاخذ الخرائط الذهنية فى اعدادها

وترجع الدراسات قوة الخريطة الذهنية فى انها تتبع نفس كل الخلية العصبية شوتسلسلها نفس 

خ البشرى، ويتضح ذلك فى التشابة الكبير بين شكل الخلية المنهج التفكيرى لالنسان وطبيعة الم

 الخلية العصبية ( 1)شكل رقم العصبية وشكل الخريطة الذهنية 

 

 

 

 

 الخلية العصبية 1شكل رقم 

وتم تعريفها ايضا بانها " استراتيجية تعلمية فعالة تقوم بربط المعلومات المقروءة برسومات 

فكرة المقروءة الى خريطة تحتوى على اشكال مختلفة وكلمات على شكل خريطة، فتحول ال

 (  4: 8ـ  13) ممزوجة بااللوان واالشكال فى ورقة واحدة .

وتعد الخرائط الذهنية من اسهل الطرق إلدخال المعلومات الى العقل واخراجها منها حيث تعتبر 

 (  15ـ  2. ) احد الطرق االبداعية فى تدوين المالحظات وتخطيط االفكار 

 اهمية الخرائط الذهنية

  تعطيك صورة شاملة عن الموضوع الذى تريد دراستة والتحدث عنه بحيث انك سترى

 الموضوع بصورة اكثر شمولية ) كل شىء فى ورقة واحدة (

  عندما تبدا فى الرسم وتضع كافة جوانبه فى الخريطة فستفاجأ بكمية األفكار التى تنهمر

 عليك النك تتعامل مع عقلك بطريقة مشابهة لطريقة عملة 

  فعندما تضع المشكلة فى ورقه واحدة فانك تنظر اليها نظرة با اتجعل قراراتك اكثر صو ،

الحلول المقترحة االفضل لحل  -عوائقال –شاملة لجميع جوانبها من حيث االمكانيات 

 المشكلة 

   المراجعة السريعة للموضوعات من قبل المتعلمين عندما ال يجدون متسعا من الوقت

  تفصيلية اللمراجعة ل
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 فى اذهان المتعلمينسومة المر سهولة تذكر البيانات والمعلومات من خالل تذكر االشكال 

 ى شدة التركيز تقلل من الكلمات المستخدمة ، فتساعد عل 

 يكون التشكيل ممتع للنظر والقراءة والتأمل والمذاكرة 

  (  42ـ  5. ) سرعة التذكر والتخيل لللمعلومات من قبل المتعلمين 

 مميزات الخرائط الذهنية

 تنشيط جميع أجزاء المخ . 

  العقل من الفوضى العقليةترتيب . 

  المنفصلة .تساعد على إظهار العالقات الموجودة بين المعلومات 

 . تعطى صورة واضحة للتفاصيل 

 . تسمح باعادة وتجميع المفاهيم والمقارنة بينها 

 .  تعطى المتعلم مساحة واسعة من التفكير 

 . تعطى المتعلم مساحة واسعة من التفكير 

 . تمنح المتعلم فرصة إسترجاع معلومتة السابقة عن الموضوع 

  مناطق المعرفة الذهنية .ترسخ البيانات والمعلومات الجديدة فى 

 تساعد الطالب من جانب والمعلم من جانب آخر فى تنظيم الجيد للبناء المعرفى والمهارى 

 لكل منهما بشكل سريع .

  تساعد على شدة التركيز على الموضوع أو الهدف مما يساعد على نقل المعلومات من

 الذاكرة قصيرة األجل الى الذاكرة طويلة األجل .

 ح الفهم واألدراك حيث يشترك فى هذة العملية فصى المخ األيمن وااليسر ، تيسر الوضو

 اذ تعتمد على الذاكرة اللفظية والبصرية معًا .

 (  264ـ  4). تساعد العقل على عمل طفرات من الفهم والتخيل عن طريق الترابط الذهنى 

 (  92ـ  9)  كيفية اعداد الخرائط الذهنية

تشتمل الخرائط الذهنية بجميع انواعها على العديد من الخطوط والرموز والكلمات والرموز 

وااللوان والتى يتم ترتيبها وفقا لمجموعة من القواعد البسيطة التى يتفبلها العقل ، فبستخدام 

الخرائط الذهنية يمكن تحويل كم كبير من المعلومات الى شكل بيانى يبعث على البهجة ويسهل 

 خزينة فى الذاكرة ت

 ويمكن اعداد الخرائط الذهنية بأحدى الطريقتين:

 الطريقة اليدوية 

 استخدام الحاسب االلى  
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 : الطريقة اليدوية ألعداد الخرائط الذهنية 

 

 البد من اعداد بعض االدوات قبل البدا فى اعداد الخريطة الذهنية يدوى وهى :

 صور  –اقالم ملونة  –ورقة بيضاء 

 اعداد الخريطة الذهنية يدويًا:خط ات 

  ثنى ورقة بيضاءA4  من جميع جوانبها ، والبدء من منتصفها ، الن ذلك يعطى الحرية

 ألذهاننا للتحرك فى جميع االتجاهات والتعبير بتلقائية .

  استخدام احد االشكال او الصور للتعبير عن الفكرة الرئيسية ، وذلك يشكل إثارة اكبر

 االنتباة والتركيز . ويحافظ على مواصلة

  ألن االقتصار على الخطوط رسم الفروع بشكل منحنى بداًل من الخطوط المستقيمة

المستقيمة يصيب الذهن بالملل ، أما الفروع المنحنية فهى اكثر جاذبية  للعين وإثارة 

 لالنتباة .

  باالضافة للمتعة استخدام األلوان اثناء رسم الخريطة ، ومنح التفكير االبداعى طاقة هائلة

 عند استخدام األلوان .

  توصيل الفروع الرئيسية بالشكل او الصورة المركزية ، ألن الذهن يعمل بطريقة "الربط

 الذهنى" مما يساعد على سهولة التذكر .

 رئيسية واحدة فى كل سطر او فرع الن الكلمة الواحدة تمنح العقل القوة  استخدام كلمة

 جموعة من الروابط الذهنية .والمرونة ، وينتج عنها م

  استخدام الصور اثناء رسم الخريطة الذهنية ألن الصورة الواحدة افضل من ألف كلمة 

 : استخدام الحاسب االلى

اهتم المتخصصين فى مجال الحاسب االلى باعداد برامج خاصة تستخدم فى اعداد الخرائط 

لخطوات االساسية فى إعداد الخرائط الذهنية تمتاز بالبساطة فى االستخدام مع الحفاظ على ا

 الذهنية من هذه البرامج :

 Mindjet Mind Manger 2012 

  MindMapper 12 

 Buzan,s iMindMap 

 iMindMap5 
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 :الله اليياو  علميةمؤلفات باخ الت

يعتبر يوهان سباستيان باخ من اعظم مؤلفى الموسيقى فى العالم حيث اشتملت اعماله على      

جميع انواع التاليف من تاليف كورالى غنائى الى موسيقى لمجموعة آالت موسيقى الحجرة الى 

 االوركسترا بجانب مؤلفاتة لكثير من  االالت المنفردة واهمها االالت ذات لوحات المفاتيح .

معدة بهدف تعليمى ، حتى انه اطلق على أغلب ما  1723اصبحت كل مؤلفات باخ من بعد عام 

 نشره من مؤلفاتة تعبير تمرينات للكالفير .

وهى عبارة عن تمرينات لتنمية القدرات العزفية جنبا الى جنب وتنمية القدرة على التأليف 

تة ، بأن هدفه لم يكن قاصرا على مؤكدا ذلك بخط يدة فى مقدمة مجموعة ابتكارواألبتكار ، 

اعطاء توجيهات صادقة لعزف موسيقى من صوتين او ثالثة  اصوات ، بل وسيلة تعلمية كاملة 

لمحبى الكالفير ، ألعطائهم مجموعة من االبتكارات الجيدة للعزف ، وتنمية قدراتهم االبتكارية 

 (  127ـ  7)  بالشكل المطلوب .

 د باخ :" عينة اليحث "االبتكارات ذات الص تين عن

" فى سلم األساسى ثم تنمى هذه الفكرة   Themeيبدا كل ابتكار من ابتكارات باخ بفكرة اساسية "

بتنويعات فى المحيط اللحنى لها ، فى اسلوب ابداعى متفرد حيث تتغلغل الفكرة فى المؤلفة بتنوع 

الدرجات المختلفة المناسبة لسلم ن االبتكار فى تفاعل هذة الفكرة فى كمكنترابينطى مصاحب ،وي

بساطة هذه الفكرة لكنها فى  م، وتوظف الحركة العكسية لنغمات الفكرة األساسية ،ورغ األساس

جوهرها تحمل قيمة فنية رفيعة المستوى يمكن التعرف عليها بعد عرضها وانتقالها بين اليدين فى 

 ( 3)  و فا فى تطابق رائع ومذهل .ل مفتاحى صو

باخ هذه االبتكارات لجذب تالميذة لمواصلة التدريب بعد مالحظة تسربهم من التدريب  وقد الف 

بسبب التمارين الجافة التى يعطيها لهم لمدة طويلة ، والتى كان يكتبها فورا اثناء التدريس لتخدم 

،  بطريقة مباشرة احتياجات الدارسين ،ثم اعاد كتابتها لتصبح اجمل واصغر اعمالة الفنية تعبيرا

ويرجع لها الفضل فى رفع مستوى كفاءة الدارسين فى االداء العزفى على االالت ذات لوحات 

 (  57ـ  12 ) المفاتيح لدارسة وعزف جميع األعمال العظيمة آللة البيانو .

 

 األهمية الترب ية لدراسة ابتكارات باخ ذات الص تين :

تعتبر االبتكارات من موسيقى باخ التعليمية ذات مكانة خاصة لدى الموسيقيين فى كل العصور ، 

خطوط اللحنية فى كل بالبل تعدت الى جميع دارسى الموسيقى وايضا المستمعين لها ،لثرائها 

فهى اجزائها ، ولجمال هارمونياتها التى تجعلها األكثر كماال فى التأليف فى الماضى والحاضر ، 

امثلة مصغرة وتامة للبناء الموسيقى ببراعتة الفنية والتكنيكية الفائقة ، مع االحساسات العميقة 

،والهمية دراسة هذه االبتكارات لتكوين الخصية الموسيقية ، فقد التزم بدراستها جميع الموسيقين 
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فى سن مبكر ، موتسارت الذى اتقنها ومندلسن  شهورين بالعصورالتالية لعصر باخ ، ومنهم الم

 444: 443ـ  3)  كما كانت سببا لذياع صيت وشهرة بيتهوفن كعارف بارع اللة البيانو فى فينا.

 ) 

وال تخلو جميع قوائم البرامج الموسيقية فى مراحل التعليم الموسيقى المختلفة من دراسة هذة 

وهذا ما دفع الباحثة الى  االبتكارات الهميتها التربوية الكبرى فى تنمية تكنيك قوى لدى الدارسين.

 تناول هذة المؤلفات واستخدام الخرائط الذهنية فى تدريسها .

 

 االطار التطييقى لليحث: 

تناول الباحثة للدراسات السابقة واالطار النظرى توصلت الباحثة الى فكرة الطريقة المقترحة  بعد

 عينية البحث ذات الصوتين فى تدريس مؤلفات باخ الخرائط الذهنية والتى تعتمد على استخدام 

بهدف إظهار الفكرة التدريس يطاقة مالحظة الداء الدارسين لبنود وخطوات قامت الباحثة باعداد 

) واداء اليدين معا والتلوين الصوتى المطلوب فى كال من اليد اليمنى واليد اليسرى االساسية 

 (  2.بطاقة مالحظة شكل رقم 

 

 

 بطاقة مالحظة 

(  8،  4اتقيم اداء الدارسين لمؤلفات باخ ذات الص تين ) رقم   

هدف اليطاقة تقيم طالب المجم عة التجرييية بعد دراسة كل قسم من اقسام االبتكار بالطريقة 

 المقترحة 

 اسم الطالب : ................

 الفرقة : ...................

 الدرجة : ...................
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  بطاقة مالحظة (  2) شكل رقم 

 

يتم تدريس البرنامج التجريبى الذى يحتوى على الجلسات بدءًا من الفصل الدراسى االول للعام 

دقيقة ، وكانت عدد الجلسات )  45بواقع جلستين اسبوعيًا ، مدة الجلسة  2323/  2313الدراسى 

 تشمل  كل جلسة الخريطة الذهنية التى تحتوى تفاصيل الجلسة ان   جلسة ( على 16

 الجلسة االولى :

 م ض ع الجلسة  :

فيها الباحثة اهمية دراسة اعمال باخ لالالت ذات المفاتيح وابتكارات باخ ذات الصوتين  عرضت

 (  4،  8 ) شكل رقم.بصفة خاصة وتحديد المقطوعة لكل طالب 

 اهداف الجلسة :

 شويق الدارسين الداء هذه المولفات ت 

  تحديد المقطوعات التى تناسب كل طالب 

للربط بينها وبين االوان مقطوعة بالون االخضر بكل وقد قامت البحثة بتحديد الفكرة االساسية 

 واللون البرتقال يعبر عن الفكرة االساسية مقلوبة داخل الخريط الذهنية المستخدمة 
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  4رقم المقط عة (  3شكل رقم ) 

 

. 

 8رقم المقط عة ( 4شكل رقم )

 الجلسة الثاوية:

 م ض ع الجلسة:

 ( من  3رقم مقطوعة ،  4 رقم مقطوعةعرض التحليل النظرى لالبتكارات عينة البحث )

 ( 6، 5شكل رقم )خالل الخريطة الذهنية 

  شكل رقم  بالخريطة الذهنية والموضحدراسة القسم االول من االبتكار المحدد لكل دارس

(7 ،3  ) 
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 اهداف الجلسة :

 . تحديد الفكرة االساسية ودراستها نظريًا واالستماع لها غزفيًا وتحديد اماكن ظهورها 

 . دراسة المصاحبة الكونترابنطية عند ظهور الفكرة االساسية 

 ( 3،  7رقم )شكل وذلك باالستعانة بالخرائط الذهنية 

 4رقم للمقط عة النظرى التحليل (  2قم ) شكل 

 

 8رقم للمقط عة ( التحليل النظري 6شكل رقم )
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 (  08الى بداية مازورة  0من مازورة )  القسم االول 4رقم المقط عة (  7شكل رقم ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 09ية مازورة ليدا 0) من مازورة  القسم االول 8رقم المقط عة (  8شكل رقم ) 

 

 الثالثة :الجلسة 

 م ض ع الجلسة :

 غناءالفى كل من اليدين دون مصاحبة مع دون توقف اداء الفكرة االساسية 

  اهداف الجلسة:
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  بطريقة متتالية ببطىء عند ظهورها فى كلتا او مقلوبها االساسية  الدارس الفكرةيؤدى ان

 ( ة) كل يد على حدحتى نهايه القسم االول اليدين 

  كل يد  الفكرة االساسية او مقلوبها اثناء العزف ببطىء حتى نهاية القسم االولان يغنى(

  ة ( على حد

 الجلسة الرابعة :

 م ض ع الجلسة :

 عزف اليدين معا بالقسم االول باستخدام الخريطة الذهنية الخاصة بالقسم االول 

 اهداف الجلسة: 

  ان يؤدى الدارس باليدين معا القسم االول مع اظهار الفكرة االساسية واماكن وجودها 

 

 الجلسة الخامسة :

 م ض ع الجلسة:

 مراجعة العزف باليدين للقسم االول والتركيز على االداء الجيد 

 اهداف الجلسة: 

  االساسية وفت ان يؤدى الدارس القسم االول باليدين معا والتركيز على اظهار الفكرة

 ظهورها

 

 السادسة : الجلسة

 م ض ع الجلسة :

 ( من  3رقم مقطوعة ،  4رقم مقطوعة  عرض التحليل النظرى لالبتكارات عينة البحث )

 (  6،  5رقم )شكل خالل الخريطة الذهنية 

  3)شكل دراسة القسم الثانى من االبتكار المحدد لكل دارس والموضح بالخريطة الذهنية  ،

13  ) 

 اهداف الجلسة :

 . تحديد الفكرة االساسية ودراستها نظريًا واالستماع لها غزفيًا وتحديد اماكن ظهورها 

 . دراسة المصاحبة الكونترابنطية عند ظهور الفكرة االساسية 
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 (  13،  3) رقم شكل وذلك باالستعانة بالخرائط الذهنية 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 ( 38الى مازورة رقم  08) من مازورةالثاوىالقسم  4رقم المقط عة ( ا 2شكل رقم ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (  96الى مازورة  09) من مازوة رقم  القسم الثاوى 8رقم المقط عة (  01شكل رقم ) 
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 :السابعةالجلسة 

 م ض ع الجلسة :

 فى كل من اليدين دون مصاحبة مع الغناءدون توقف اداء الفكرة االساسية 

 اهداف الجلسة: 

  بطريقة متتالية ببطىء عند ظهورها فى كلتا او مقلوبها ان يؤدى الدارس الفكرة االساسية

 (ة) كل يد على حدالثانى حتى نهايه القسم اليدين 

  ان يغنى الفكرة االساسية او مقلوبها اثناء العزف ببطىء حتى نهاية القسم االول )كل يد

 ( ةعلى حد

 :الثامنةالجلسة 

 م ض ع الجلسة :

 الثانىباستخدام الخريطة الذهنية الخاصة بالقسم الثانى عزف اليدين معا بالقسم 

 اهداف الجلسة: 

 مع اظهار الفكرة االساسية واماكن وجودها مع  يؤدى الدارس باليدين معا القسم الثانى ان

 .اتباع ارشادات الباحثة فى اداء الصعوبات التى تواجهه 

 :التاسعة الجلسة 

 م ض ع الجلسة:

 مراجعة العزف باليدين للقسم الثانى والتركيز على االداء الجيد 

 اهداف الجلسة: 

  باليدين معا والتركيز على اظهار الفكرة االساسية وفت الثانى ان يؤدى الدارس القسم

 ظهورها

 العاشرة : الجلسة

 م ض ع الجلسة :

 ( من  3رقم مقطوعة ،  4رقم مقطوعة عرض التحليل النظرى لالبتكارات عينة البحث )

 (  6،  5رقم )شكل خالل الخريطة الذهنية 
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  شكل من االبتكار المحدد لكل دارس والموضح بالخريطة الذهنية الثالث دراسة القسم 

 (11  ،12 ) 

 اهداف الجلسة :

 . تحديد الفكرة االساسية ودراستها نظريًا واالستماع لها غزفيًا وتحديد اماكن ظهورها 

 الكونترابنطية عند ظهور الفكرة االساسية . دراسة المصاحبة 

 ( 12،  11رقم )شكل وذلك باالستعانة بالخرائط الذهنية 

 

 

 

 

 

 

 

 (  21الى مازورة  38) من مازورة  القسم الثالث 4رقم المقط عة ( ا 00شكل رقم ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (  34الى مازورة  96) من مازورة  القسم الثالث 8رقم المقط عة (  09شكل رقم ) 
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 :الحادية عشر الجلسة

 م ض ع الجلسة :

 فى كل من اليدين دون مصاحبة مع الغناءدون توقف اداء الفكرة االساسية 

 اهداف الجلسة: 

  بطريقة متتالية ببطىء عند ظهورها فى كلتا او مقلوبها ان يؤدى الدارس الفكرة االساسية

 (ةالثانى ) كل يد على حدحتى نهايه القسم اليدين 

  ان يغنى الفكرة االساسية او مقلوبها اثناء العزف ببطىء حتى نهاية القسم االول )كل يد

 (ةعلى حد

 :الثاوية عشر  الجلسة

 م ض ع الجلسة :

 عزف اليدين معا بالقسم الثانى باستخدام الخريطة الذهنية الخاصة بالقسم الثانى

 اهداف الجلسة: 

 مع اظهار الفكرة االساسية واماكن وجودها مع  يؤدى الدارس باليدين معا القسم الثانى ان

 .اتباع ارشادات الباحثة فى اداء الصعوبات التى تواجهه 

 :عشر  الثالثة الجلسة

 م ض ع الجلسة:

 والتركيز على االداء الجيد الثالث مراجعة العزف باليدين للقسم 

 اهداف الجلسة: 

  باليدين معا والتركيز على اظهار الفكرة االساسية وفت الثانى ان يؤدى الدارس القسم

 ظهورها

تم تحديد كال من ) الجلسة الرابعة عشر ، الجلسة الخامسة عشر ، الجلسة السادسة عشر ( 

 للتأكيد على اداء المقط عة كاملة اداًء جيد باستخدم الخرائط  الذهنية المعدة لها

االنتهاء من تطبيق الجلسات التى تستخدم الخرائط الذهنية المعدة البتكارات باخ ذات الصوتين بعد 

فى اداء ابتكارات باخ ذلت الصوتين من بيانات الدرجات الخاصة بكل طالب  عينة البحث تم رصد

 درجة ثم تم عمل االحصاء المناسب لذلك 23قبل الباحثة والتى قامت باعطاء درجة نهاية عظمى 

 .  للوصول الى نتائج البحث
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 :وتائج اليحث وت صياتة

 اوال : وتائج اليحث 

 جائت وتائج اليحث محققه لفرضة وه  : 

افراد عينة البحث فى االختبار ) القبلى /  توجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسط درجات

 البعدى ( فى اداء مؤلفات باخ ذات الصوتين " عينة البحث "

وللتحقق من صحة هذا الفرض قامت الباحثة بتحديد وجة وداللة الفروق بين القياسين القبلى 

الخاصة بتقيم ابتكارات بطاقة المالحظة فى بنود عينة البحث والبعدى لمتوسطات درجات افراد 

باخ ذات الصوتين عينة البحث بالنسبة لالختبارين القبلى والبعدى حيث استخدمت الباحثة اختبار 

 ويلكوكسن  الالبارامترى. وفيما يلى عرض لهذه النتائج

اداء الفكرة االساسية بالطريقة الصحيحة لليد اليمنى "  اليند االول : "  

ست ىم  
 الداللة

 
Z 

 مجم ع
 الرتب

 مت سط
 الرتب

 االوحراف
 المعيارى

 
 المت سط

 
 ن

 
 الييان

 

 
** 

 
9.366 

 
98 

 
4 

1.6287 1.2704  
4 

 قيلى

 بعدى 3.602 1.4484

لليند االول  قيمة اختيار ويلك كس ن   

تبين من النتائج انة توجد فروق ذات داللة احصائية بين درجات الطالب فى االختبارين القبلى 

والبعدى لصالح االختبار البعدى ويرجع ذلك الى عدم معرفتهم بااالفكار االساسية وضرورة 

.تذكر اماكن وجود الفكرة االساسية واظهارها يساعد فىاظهارها وان استخدام الخريطة الذهنية   

 اليند الثاوى : "اداء الفكرة االساسية بالطريقة الصحيحة لليد اليسرى "

 مست ى
 الداللة

 
Z 

 مجم ع
 الرتب

 مت سط
 الرتب

 االوحراف
 المعيارى

 
 المت سط

 
 ن

 
 الييان

 

 
** 

 
9.384 

 
98 

 
4 

1.6287 1.4986  
4 

 قيلى

 بعدى 3.2294 1.2212

 قيمة اختيار ويلك كس ن لليندالثاوى   

تشير النتائج الى تحسن فى مستوى اداء الطالب فى االختبار البعدى عنة فى االختيارالقبلى ، وهذا 

ناتج تعرف الطالب بالخريطة الذهنية المعدة لليد اليسرى ومتابعة الباحثة للطالب فى كل جلسة 
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ة سواء فى اليد اليمنى او اليسرى ونتج عن ذلك وجود فروق بين للتاكد على اظهار الفكرة االساسي

 متوسط درجات الطالب فى االختبار القبلى والبعدى لصالح االختبار البعدى .

" اداء الطالب لليدين معا اداًء صحيحا " اليند الثالث :   

 مست ى
 الداللة

 
z 

 مجم ع
 الرتب

 مت سط
 الرتب

 االوحراف
 المعيارى

 
 المت سط

 
 ن

 
 الييان

 

 
** 

 
9.370 

 
98 

 
4 

1.8392 1.7602  
4 

 قيلى

 بعدى 4.1229 1.6922

 

ثقيمة اختيار ويلك كس ن لليند الثا  

يتضح من النتائج اداء الطالب لليدين معا فى االحتبار القبلى اختالف تماما عن االختبار البعدى) 

االختبار القبلى والبعدى  وجود فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات درجات الطالب فى

لصالح االختبار البعدى ( وهذا يوضح وصول الطالب بعد نهاية البرنامج الى ادراك اهمية 

.تذكر الوما لها من دور فى  الخرائط الذهنية فى الوصول الى النتائج المرجوة  

 اليند الرابع :" اداء التعيير والسرعه المحددة "

 مست ى
 الداللة

 
z 

 مجم ع
 الرتب

 مت سط
 الرتب

 االوحراف
 المعيارى

 
 المت سط

 
 ن

 
 الييان

 

 
** 

 
9.410 

 
98 

 
4 

1.2342 1.7602  
4 

 قيلى

 بعدى 3.8122 1.7064

 

عالرابكس ن لليند قيمة اختيار ويلك  

داللة احصائية بين متوسطات درجات الطالب فى االختبار   اظهرت النتائج وجود فروق ذات

االختبار البعدى وهذا يوضح وصول الطالب بعد نهاية البرنامج الى ادراك القبلى والبعدى لصالح 

 اهمية الخرائط الذهنية فى الوصول الى النتائج المرجوة.

 

 تحليل النتائج وتفسيرها : 
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اثيتت النتائج ان استخدام استراتيجية الخرائط الذهنية فى تدريس مولفات باخ )ابتكارات باخ ذات 

 الصوتين (

فهما صحيحا وقد اتضح من النتائج:لوصول الى االداء الجيد لهذه المؤلفات وفهمها ساعد فى ا  

  ضرورة استخدام استراتيجيات جديدة فى تدريس االداء على اله البيانو لكل برامجة

 وذلك للخروج من دائرة الملل فى استخدام الطرق التقليدية .

 لى الدارسين يساعد فى عرض الطريقة المستخدمة فى التدريس وخطوات اعدلدها ع

 الوصول الى االداء الجيد .

 .كلما كانت طريقة التدريس جيدة ومناسبة وشيقة للطالب كلما قل زمن التعلم 

 

 ت صيات اليحث :

  االستفادة من استخدام الخرائط الذهنية فى تدريس منهج البيانو لجعل تعلم البيانو ممتع

 ومشوق .

  باالساليب والطرق الجديدة لتعلم العزف على الة البيانو .ضرورة امداد معلم البيانو 

  ضرورة االطالع على الطرق الجديدة للتعرف على كل ما هو مستحدث واختيار المناسب

 منها فى تعلم االداء على الة البيانو .

 وباستمرار  يجب تشجيع المعلمين والدارسين على ضرورة تزويد الثقافة الموسيقية دائمًا

 االستماع الى اعمال مشاهير العازفين والمؤلفين .من خالل 

 

 : المراجع  العربية واالجنيية

: علم النفس التربوى ، مكتبة االنجلوالمصرية ،الطبعة السادسة  صادق، فؤاداب حطب امال .1

 . 2333القاهرة عام–

 -كيف ترسم خريطة العقل اداة التفكير الخارقة التى ستغير وجه حياتك  ت وى ب زان : .2

 .  2333الرياض -مكتبة جرير

: " مناهج البحث فى التربية وعلم النفس دير ب لد فندالين ،ترجمة محمد و فل واخرون  .8

 . 1333"، مكتبة االنجلو المصرية ،القاهرة 

ت تدريس عزف آلة البيانو" بحث : "الخرائط الذهنية كأحد استراتيجياسحرسيدامين .4

 (2312المجلد الرابع والعشرون يناير–منشور مجلة علوم وفنون الموسيقى 

: "استخدام الخرائط الذهنية فى تنمية االبداع الموسيقى لطالب التربية فاطمةاليهنساوى  .5

اكتوبر  6الموسيقية"، مؤتمر االبداع وحوار الثقافات "ورقةعمل" امسيا جامعة

 (2316بريلا6الى8من
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: " دور الرسومات والخرائط الذهنية فى تنمية تحصيل قواعد الموسيقى  محمد واصف .6

لمجلد السابع والعشرون الغربية " مجلة علوم وفنون الموسيقى ــ كلية التربية الموسيقية ـ ا

  2318ـ يونيو

:"مؤلفات اله البيانو "دراسة مسحية من عصر النهضة حتى نهاية هدى صيرى وق ال .7

 1331العصر الكالسيكى ،الجزء االول )نيتكو،القاهرة(

8. Bach,London, Publisher by Omnibus Press 1987 Bach:,J.S.Two-and 

Three-Part 

9. Bstien :,W.James, “How to Teach Piano 

Successfully,2ndEd,California,1977. 

10. Div Preclin Sci: Does the mind map learning strategy facilitate 

information retrieval and critical thinking in medical students New York 

Coll Podiatr Med, New York , NY10035 USA SEP 16. 2010  

11. Schaum,W,John:”Piano Course”,New York,copy-right of Belwein Mills 

MusicLtd,1945 

12. Tim,Dowlly,:The Illustrted Lives of the Great Composers  

Inventions, http://Jan.ucc.nau.edu/-tas3/inv.htmi    

 

 

  

http://jan.ucc.nau.edu/-tas3/inv.htmi
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 خص اليحثمل

  طريقة مقترحة بإستخدام الخرائط الذهنية فى تدريس مؤلفات باخ

 وجالء خلف عثمان خليفةد / 

 

وتعد مهارة التفكير ضرورة لكل فرد لتحقيق اهدافة وطموحاتة االمر الذى جعل المؤسسات 

التربوية تسعى جاهدة الى االهتمام بالتفكير االبداعى )التغيرى( بقدر اهتمامها بالتفكير المنطقى 

 )التقديرى( والتدريب علية.

االلقاء والمحاضرة والشرح والتى ترتكز معظمها على  وتعتمد معظم طرق التدريس السائدة على

النصف االيمن للمخ الذى يتناول المنطق والقوائم واالرقام والتسلسل والكلمات والتحليل وكلها 

مهارات تعنى بالتفكير المنطقى وهذا ما يتدرب علية الطالب فى اغلب المؤسسات لتعليمية ، 

تى تعتمد على استخدام النصف االيمن من المخ الذى وهناك ندرة فى استخدام طرق التدريس ال

يهتم بالنغمة وااللوان والخيال واالبعاد والمساحات وهى اغلبها مهارات التفكير االبداعى ، لذا فان 

اختصار المنهج على استخدام انشطة تشغيل احد نصفى المخ يؤدى الى اضعاف وتعطيل النصف 

 االخر.

فى تدريس مؤلفات باخ  كاحد استراتيجيات التدريس ط الذهنيةهدف البحث الى استخدام الخرائ

وقد  )االبتكارات ذات الصوتين ( وذلك بستخدام المنهج التجريبى للتحقق من تحقق فروض البحث

وتناول الجانب  رى عرضت الباحثة اهمية الخرائط الذهنية وكيفية اعدادها فى االطار النظ

 التطبيقى تنفيذ التجربه وتطبيق استخدام الخرائط الذهنيه فى تدريس مؤلفات باخ )عينة البحث (

وقد جائت نتائج البحث محققه الهدافة فى فاعلية استخدام الخرائط الذهنية فى تدريس مؤلفات باخ 

فات باخ وايضا وجائت توصيات البحث تدعوا الى استخدام الخرائط الذهنية فى تدرس مؤل

 فى تدريس الة البيانو بصفة عامة .استخدامها 

  


