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  مقدمة 

تعتب���ر التكنولوجی���ا بأش���كالھا مطل���ب 
مطال���ب العص��ر وأص��بح التق���دم أساس��ي م��ن 

التكنول��وجي ی��دخل ف��ي ك��ل المج��االت بغ��ض 
النظر ش�كلھا أو نوعھ�ا فك�ان للتعل�یم النص�یب 
ال���وفیر والكبی���ر ف���ي التط���ور والتق���دم حی���ث 
التربی��ة نظ��ام متكام��ل ص��مم لص��نع اإلنس���ان 
السوي فكان التفاعل كبیر وفي تحسن وتطور 
مس��تمرویعد الحاس��ب اآلل��ي ناتج��اً م��ن ن��واتج 

قدم العلمي والتقني المعاصر ، كم�ا یع�د ف�ي الت
الوقت ذاتھ أحد الدعائم الت�ي تق�ود ھ�ذا التق�دم 
؛ مما جعلھ في اآلون�ة األخی�رة مح�ور اھتم�ام 
الم�����ربین والمھتم�����ین بالعملی�����ة التعلیمی�����ة 
والتعلمی����ة ، وق����د اھتم����ت ال����نظم التربوی����ة 
بالحاسب اآللي ، ودعت إلى استخدامھ س�واء 

  .ة أو التدریسفي اإلدارة المدرسی

وق������د تط������ورت أس������الیب اس������تخدام 
الحاس���ب ف���ي التعل���یم وأص���بح االھتم���ام اآلن 
منص���باً عل���ى تط���ویر األس���الیب المتبع���ة ف���ي 
الت����دریس باس����تخدام الحاس����ب أو اس����تحداث 
أس���الیب جدی���دة یمك���ن أن یس���ھم م���ن خاللھ���ا 
الحاس���ب ف���ي تحقی���ق ودع���م بع���ض أھ���داف 

إال أن اس����تخدامھ ف�����ي .المن����اھج الدراس�����یة 
الدراس�یة وال س�یما ف�ي  تدریس جمی�ع الم�واد

الریاضیات والعلوم وغیرھا من المواد وھناك 
الكثیر من البرمجیات التعلیمیة إضافة إل�ى أن 
بعض البرمجی�ات التعلیمی�ة العربی�ة المت�وفرة 
حالی��ا ولھ��ا خص��ائص علمی��ة وتربوی��ة كثی��رة 
ف�����ي تص�����میمھا لتناس�����ب طالبن�����ا ومعلمین�����ا 

ف�ي ومناھجنا ، وقد یرجع ذلك إلى أن التط�ور 
التعل��یم مس��تمر دون توق��ف و یج��ب ھن��ا عل��ى 
الق��ائمین بالمؤسس��ات التربوی��ة مواكب��ة ھ��ذا 
التق�دم م��ن خ�الل ت��وفیر الخب�رة والتخصص��ات 

واقع  توظیف تكنولوجیا التعلیم في 

 تدریس التربیة الموسیقیة

دراسة ( –بالمرحلة اإلعدادیة في مصر  

  )تقویمیة 

Reality of  Employment Educational 

Technology in Teaching Music Education 

For Middle School In Egypt   

 (Evaluation Study) 
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  تخصص مناھج وطرق تدریس التربیة الموسیقیة
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م���ن أج���ل جع���ل ھ���ذا ال���تعلم ص���حیح وس���لیم 
عب��د الك��ریم ھت��ان .(وی�ؤدي الغ��رض المطل��وب

،٢٠٠٦(  
ول�����م تع�����د تقنی�����ات التعل�����یم التقلیدی�����ة  

ل��ى مواكب��ة ف��ي الت��دریس ق��ادرة ع المس��تخدمة
التطورات المعاصرة، وذلك نتیجة لم�ا یش�ھده 
العص�ر م��ن نم��ـو متس��ارع ف��ي تقنی��ات التعل��یم 
بم������ا فیھ������ا أدوات تكنولوجی������ا المعلوم������ات 
واالتص���ال، م���ع تزای���د توظیفھ���ا ف���ي التعل���یم 
وال��تعلم، مم��ا جع��ل التركی��ز عل��ى دور العل��ـم 
والتكنولوجی����ا ف����ي إع����داد الطلب����ة لمواكب����ة 

س�ألة تش�غل معظ�م الم�ربین التغیرات الح�ادة م
والمھمتین بالتربی�ة العلمی�ة، فعملی�ة التط�ویر 
ف����ي ظ����ل االقتص����اد المعرف����ي تتطل����ب م����ن 
المعلم���ین ال���ذین یطبق���ون المن���اھج الجدی���دة 
القی���ام ب����أدوار جدی����دة، مم���ا یقتض����ي م����نھم 

ولی�د (. استخدام الكثی�ر م�ن تكنولوجی�ا التعل�یم
  ).٢٠٠٦سالم الحلفاوي،

ي العملی���ة وللمعل���م مكان���ة خاص���ة ف���
التعلیمی��ة ، ب��ل أن نج��اح العملی��ة التعلیمی��ة ال 
یتم إال بمساعدة المعلم ف�المعلم م�ا یتص�ف ب�ھ 
م��ن كف��اءات وم��ا یتمت��ع ب��ھ م��ن رغب��ة ومی��ل 
للتعل��یم ھ��و ال��ذي یس��اعد الطال��ب عل��ى ال��تعلم 
ویھیئھ الكتساب الخبرات التربویة المناسبة ، 
كم��ا أن الطال��ب ھ��و مح��ور العملی��ة التعلیمی��ة 

أن كل جوانب العملیة التعلیمیة یج�ب أن ت�تم و
بتكی����ف وف����ق میول����ھ واس����تعدادتھ وقدرات����ھ 
ومستواه االكادیمي والترب�وي ، إال أن المعل�م 
ال یزال العنصر ال�ذي یجع�ل م�ن عملی�ة ال�تعلم 

وق����د تغی����ر دور المعل����م . والتعل����یم ناجح����ة 
 Teacherبصورة واضحة، وأصبحت كلم�ـة 

غی���ر مناس���بة للتعبی���ر ع���ن مھام���ھ الجدی���دة، 
وظھ��رت ف��ي األدبی��ات الحدیث��ة كلم��ة مس��ھل 

Facilitator  بوص����ف مھ����ام المعل����م عل����ى
أساس أنھ الذي یسھل عملی�ة التعل�یم لطالب�ھ، 
ویصف لھم ما یناسبھم من الم�واد التعلیمی�ة، 
ویت��ابع تق��دمھم، ویرش��دھم لتحقی��ق األھ��داف 

   .)٢٠٠٣خالد طوقان، . (المنشودة
ویمكن القول أن ھنـاك أسباباً عجلت م�ن       

ظھور تكنولوجیا التعلیم، ولعل طبیع�ة العص�ر 
الذي نعیش�ھ ت�أتي ف�ي مق�دمتھا، وال�ذي س�مى 

بعصر االتصاالت وما ارتبط بذلك من تق�دم ل�م 
تعرفھ البشریة من قبل ف�ي مج�ال االتص�االت، 
وم�ا ارت��بط ب��ذلك م��ن تق�دم ل��م تعرف��ھ البش��ریة 

جال الكمبیوتر بصفة محددة مم�ا من قبل في م
أدى إل���ى إع����ادة النظ����ر ف����ي االس����تراتیجیات 
التعلیمی����ة القائم����ة والتوج����ھ إل����ى توظی����ف 
المس��تحدثات م��ن خ��الل المواق��ـف التعلیمی��ة، 
وم��ن ھن��ا ج��اءت أھمی��ة إع��داد معل��م التربی��ة 
الموس���یقیة لیك���ون ق���ادراً عل���ى توظی���ف تل���ك 
المس����تحدثات التقنی����ة بكف����اءة أثن����اء عملی����ة 

ت���دریس م���ادة التربی���ة الموس���یقیة بجمی���ع ال
ذل��ك إال م��ن خ��الل فروعھ��ا ، وال یمك��ن أن ی��تم 

التقنی�ة، وال نقص�د أن  وعیھ بھذه المس�تحدثات
یكون معلم التربی�ة الموس�یقیة مھنی�اً ف�ي ھ�ذا 
المج����ال، ولك����ن یج����ب أن یمتل����ك م����ا یأت����ـي 

)Schilling,K,2009(:  
مس����توى م����ن الق����درة المنطقی����ة الالزم����ة  -

تط�����ورات تكنولوجی�����ا التعل�����یم  لمتابع�����ة
الحدیث��ة بوج��ھ ع��ام وف��ي مج��ال التربی��ة 

  . الموسیقیة بشكل خاص 
القدرة على قراءة الموضوعات والقضایا  -

التقنی����ة المس����تجدة ف����ي مج����ال التربی����ة 
 . وفھمھا. الموسیقیة

القـدرة على فھم كیفیة عم�ل التكنولوجی�ا  -
 . األساسیة الالزمة لحیاة الفرد

اإلحساس ب�أن التكنولوجی�ا أن یكون لدیھ  -
جھ���د عقل���ي یس���اعد الطلب���ة عل���ى فھ���م 

 .موضوعات التربیة الموسیقیة
وأول م����ا یتب����ادر إل����ى ال����ذھن عن����د 
الح���دیث ع���ن تكنولوجی���ا التعل���یم ،ھ���و اقام���ة 

الوس���ائل التعلیمی���ة ف���ي الم���دارس  مع���ارض
وتص����ویر األنش�����طة الموس����یقیة التربوی�����ة، 
والح���دیث ع���ن ع���دد األجھ���زة المت���وافرة ف���ي 
الم����دارس ، وش����بكات الحاس����ب والوس����ائط 

وق���د ك���ان ھ���ذا الفھ���م . واإلنترن���ت المتع���ددة
لتقنی��ات التعل��یم مقب��والً ف��ي ب��دایات نش��أة ھ��ذا 

إذ أنھ جاء رد فعل لحركة جدیدة ف�ي  المجال ،
العش��رینات اھتم��ت بإدخ��ال التقنی��ات الس��معیة 

ف����ي عملی���ة التعل����یم ، وك���ان ھ����ذا  البص���ریة
لت���دریس بواس���طة المفھ���وم مرادف���اً لعب���ارة ا
ولكن ھذا المج�ال . المعینات السمعیة البصریة
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س�������رعان م�������ا ب�������دأ یتط�������ور ، ویوظ�������ف 
التربوی����ة المتوالی����ة ، ونظری����ات  االتجاھ����ات

التعل���یم ، وعل���م ال���نفس ف���ي ط���رق الت���دریس 
الوس��ائل التعلیمی��ة ، إل��ى أن وص��ل  باس��تخدام

مص���طلح تقنی���ات التعل���یم إل���ى مفھ���وم أكث���ر 
ت س����������عد الش����������حا( .تعقی����������داً و ش����������موال

  ).٢٠٠٥عتمان،
وھ��ذا الخط��أ الش��ائع ف��ي النظ��ر إل��ى 

تكنولوجی��ا  تقنی��ات التعل��یم ق��د یرج��ع إل��ى أن
التعل��یم ف��ي مفھ��وم الكثی��رین تعن��ي االجھ��زة 
واألدوات اإللكترونی����������ة ، الت����������ي تمث����������ل 

الملموسة من التقنیة ، وتستخدم في  الجوانب
من��احي الحی��اة الیومی��ة، وتغی��ب ع��ن ال��ذھن 

موس��ة ف��ي التقنی��ة ، وھ��ي الجوان��ب غی��ر المل
المعق�دة الت�ي ینبغ�ي  العملیات والنظم والمھ�ام

تخطیطھ��ا ، وإدارتھ��ا ، وتقویمھ��ا ، للحص��ول 
وم��ن ھن��ا ت��أتي  ، عل��ى المنتج��ات المرغوب��ة

التطبی�ق الم�نظم "أھمیة تعریف التقنی�ة بأنھ�ا 
عل��ى أن اآلل��ة تعتم��د  للمعرف��ة العلمی��ة، لیؤك��د

تبر ج�زءاً على األسلوب أو الطریقة ، وھي تع
فتقنی���ات . المی���دان الواس���ع یس���یراً م���ن ھ���ذا

التعلیم تشمل إذن الجانبین النظري والتطبیقي 
إط�ارات معرفی�ة ل�دعم التطبی�ق ،  إذ إنھا تق�دم

وتوفر قاعدة معرفیة حول كیفیة التعرف على 
الغری���ب زاھ���ر .(التعلیمی���ة وحلھ���ا المش���كالت
  ).٢٠٠١اسماعیل،

عل�ى  ویعتمد میدان تكنولوجیا التعل�یم
: المختلف���ة  ك���ل م���ا تنتج���ھ حق���ول المعرف���ة

التربوی���ة بش���كل خ���اص ، والعل���وم النظری���ة 
معرف�ي  التطبیقیة بشكل عام ، ف�ي بن�اء مج�ال

یعنى بتصمیم العملی�ة التعلیمی�ة ، وتطویرھ�ا، 
عرف����ت  وتنفی����ذھا، وتقویمھ����ا، ول����ذلك فق����د

تقنیات التعلیم بأنھا عملیة منھجیة منظمة في 
وتنفی���ذھا ،  وال��تعلم ، تص��میم عملی��ة التعل���یم

وتقویمھ��ا ، ف��ي ض��وء أھ��داف مح��ددة تق��وم 
أساس��������اً عل��������ى نت��������ائج البح��������وث ف��������ي 

المعرف��ة المختلف��ة، وتس��تخدم جمی��ع  مج��االت
وغی��ر البش��ریة ،   الم��وارد البش��ریة المتاح��ة

ول�ذلك  إلى تعل�م أكث�ر فاعلی�ة وكفای�ة للوصول
ف����إن تقنی����ات التعل����یم عل����م متج����دد ال یق����ف 

ح�����دود اس����تخدام األجھ�����زة التعلیمی�����ة  عن����د

وص��یانتھا ، ب��ل إن��ھ یت��أثر ب��التغیرات النظری��ة 
مص�طفى عب�د ( .تواجھ المجال وتطبیقاتھ التي

  ).٢٠٠٤السمیع وآخرون،
  :اإلحساس بالمشكلة  

من خالل العرض السابق یتضح االھمیة        
الكبرى لتوظیف تكنولوجیا التعلیم في العملی�ة 

ھا تقدم العدید من الممیزات التعلیمیة وذلك الن
التى سبق ذكرھا، ولعل من أھم األسباب الت�ي 
ت���دعو إل���ى توظی���ف التقنی���ات المعاص���رة ف���ي 
تعلیم وتعلم التربی�ة الموس�یقیة ھ�و م�ا تحدث�ھ 
من تحسن كبیر ف�ي اتجاھ�ات معلم�ین التربی�ة 
الموسیقیة وطالبھم نحو المادة  ، إض�افة إل�ى 

المعرف��ي  حتمی��ة مواجھ��ة مناھجن��ا لالنفج��ار
  . والتقني الھائل 

أحم�����د حام�����د منص�����ور ، ( وی�����ري 
أن���ھ ب���النظر إل���ى واق���ع التعل���یم ھ���ذه ) ٢٠٠١

األیام أن الكثیر من المعلم�ین یعلم�ون طالبھ�م 
كم�ا تعلم�وا ھ�م عل��ى أی�دي معلم�یھم ، كم��ا أن 
معلم���اً مت���أثراً بشخص���یة معل���م م���ا وبطریق���ة 
تدریسھ لھ ، ویستنسخ ھ�ذه الطریق�ة ؛ لتعل�یم 
طالب��ھ ، بغ��ض النظ��ر ع��ن اخ��تالف الظ��روف 
والبیئ���ة التعلیمی���ة والزم���ان ال���ذي ی���تم فی���ھ 
استخدام ھذه الطریقة ،ویشیر األدب الترب�وي 
إلى أننا عندما نعلِّم غالباً في ضوء ما تعلَّمن�اه 

  . نحن

) Murdock,A.K,2006(وی�����رى 
أن تاریخنا الشخصي یزودنا بنماذج عقلی�ة " 

ریق����ة فاعل����ة ، للت����دریس تش����كل س����لوكنا بط
وبالت��الي ف��إن كثی��ًرا م��ن المعلم��ین ف��ي الوق��ت 
الحاض��ر ھ��م نس��خة مش��ابھھ للمعلم��ین ال��ذین 

علم��وھم م��ن حی��ث الطریق��ة الت��ي یتعلم��ون  
بھا، واألفكار التي یحملونھ�ا ، رغ�م أن كثی�ًرا 
م��نھم ت��م ت��أھیلھم لیعلم��وا بط��رق أكث��ر حداث��ة 

بھ�ا  وفاعلیة من الطرق التقلیدیة التي تعلموا 
كم��ا أن ق��ابلیتھم لالنقی��اد إل��ى م��ا ھ��و ممك��ن  ،

في الغرف الص�فیة أكث�ر م�ن ق�ابلیتھم لالنقی�اد 
إل��ى النظری��ات التدریس��یة ، ویس��ود االعتق��اد 
لدیھم بأنھ كلما ك�ان الص�ف أكث�ر ھ�دوًءا كلم�ا 

  . "كان التعلم أفضل
 )وأك��دت دراس��ة  كلودی��ا س��ماركوال 

Smarkola , 2007)   عل�ى أھمی�ة دراس�ة
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المعتق�دات المس�اھمة ف��ي نم�و س�لوك الط��الب 
المعلم��ین باس��تخدام تطبیق��ات الحاس��وب ف��ي 
المن���اھج الدراس���یة ، وأن الط���الب المعلم���ین 
المستخدمین الحاسوب كان لدیھم دافع إلعادة 
تج��اربھم  وأنھ��م رك��زوا عل��ى اس��تخدام ش��بكة 
االنترن����ت ول����یس عل����ى اس����تخدام مجموع����ة 

ات متنوع����ة م����ن تطبیق����ات الحاس����وب ك����أدو
  .للتعلیم

أن   ) (Donated, S ,2002وی�ذكر 
االتجاھات نحو سلوك ما یمك�ن أن تت�أثر بع�دة 
عوامل منھا ق�درات الش�خص وإمكانات�ھ عل�ى 
القی���ام ب���ذلك الس���لوك، وق���یم ذل���ك الش���خص، 
ومعتقدات���ھ، وخبرات���ھ الس���ابقة، وس���ھولة أو 

ویمك��ن أن یت��أثر اتج��اه . ص��عوبة ذل��ك الس��لوك
الش����خص ب����أمور أخ����رى أیض����اً ، م����ن ذل����ك 

ذا الش��خص التش��جیع والتعزی��ز ال��ذي یلق��اه ھ��
وم��ن أج��ل تحس��ین االتج��اه . م��ن قب��ل اآلخ��رین

نحو تكنولوجیا التعلیم ، فان�ھ ال ب�د م�ن القی�ام 
بإزال���ة العوائ���ق الت���ي یمك���ن أن ت���ؤدي إل���ى 
عزوف الشخص ع�ن اس�تعمال تل�ك الوس�ائل؛ 
مث���ال ذل���ك ص���عوبة الحص���ول عل���ى المع���دات 
والم����واد الت����ي یحتاجھ����ا المعلم����ون وع����دم 

واد لالس���تعمال ص���الحیة ھ���ذه المع���دات والم���
بس��بب قل��ة الص��یانة، وت��دني مس��توى الم��واد 
والبرمجی����ات م����ن حی����ث النوعی����ة والج����ودة 

ك��ذلك . والحداث��ة الت��ي یحت��اج إلیھ��ا المعلم��ون
فقد وجدت ھ�ذه الدراس�ة أن إش�راك المعلم�ین 
في اختی�ار الوس�ائل وتقویمھ�ا، باإلض�افة إل�ى 
عق��د دورات تدریبی��ة تتعل��ق بتص��میم واختی��ار 

نولوجیا التعل�یم یمك�ن أن یس�اعد واستعمال تك
على تحسین اتجاه المعلمین نحو تلك الوسائل 

ویمك��ن لتكنولوجی���ا التعل���یم أن تلع���ب دوراً   ،
ھاماً في النظام التعلیمي ، رغم أن ھ�ذا ال�دور 
أكث��ر وض��وحاً ف��ي المجتمع��ات الت��ي نش��أ فیھ��ا 
ھ��ذا العل��م ، إال أن ھ��ذا ال��دور ف��ي مجتمعاتن��ا 

یتع�دى االس��تخدام التقلی��دي العربی�ة عموم��اً ال 
دون الت��أثیر  –إن وج��دت  –ل��بعض الوس��ائل 

المباش����ر ف����ي عملی����ة ال����تعلم وافتق����اد ھ����ذا 
االستخدام لألسلوب النظامي الذي یؤك�د علی�ة 

  .المفھوم المعاصر لتكنولوجیا التعلیم

وتؤك���د دراس���ة أس���امة محم���د أم���ین 
عل�������ى أھمی�������ة دور الحاس�������وب ) م٢٠٠٤(

طلب��ة معل��م الص��ف كوس��یلة تعلیمی��ة ف��ي تعل��م 
للمف����اھیم الموس����یقیة ف���ي جامع����ة الیرم���وك 

كم��ا أك�دت دراس��ة ی��ونس . واتجاھ�اتھم نح��وه 
عل��ى أھمی��ة  تعری��ف الطال��ب ) م٢٠٠٧( ب��در

بكیفی���ة اس���تخدام ھ���ذه التكنولوجی���ة الحدیث���ة 
والمتمثل���ة ف���ي جھ���از الحاس���وب  وبرامج���ھ 
الموس��یقیة ، واس��تغالل الحاس��وب وبرامج��ھ 

الطال�ب عل�ى اس�تذكار الموسیقیة في مساعدة 
  .دروس البیانو

الحظ��ت الباحث��ة م��ن خ��الل خبرتھ��ا وق��د        
العملی�����ة ف�����ي مج�����ال التربی�����ة الموس�����یقیة 
واإلشراف على التدریب المیداني في المرحلة 
االعدادی���ة بحك���م طبیع���ة عملھ���ا ، أن ھن����اك 
قص��ور كبی��ر ف��ي اس��تخدام تكنولوجی��ا التعل��یم 
في تدریس التربیة الموسیقیة  ، حیث الزال�ت 
 س����یطرة االس����الیب التقلیدی����ة ، تطغ����ى عل����ى
اس��تخدام تكنولوجی��ا التعل��یم ، ویرج��ع الس��بب 
في ذلك من وجھة نظر الباحثة لع�دة أم�ور ق�د 
یكون منھا وجود نق�ص ف�ي الك�وادر البش�ریة 
المشرفة عل�ى معام�ل تكنولوجی�ا التعل�یم  ، أو 
نقص المعرفة بعملیة تشغیل وصیانة االجھزة 
، أو لعدم الحصول على التدریب الكافي علیھا 

اس����تخدامھا بط����رق غی����ر  ، أو الخ����وف م����ن
صحیحة وبالتالي مساءلتھم من قب�ل االدارة ، 
أو خوف معلم التربیة الموسیقیة من الخروج 
عن النمط التقلیدي في التعلیم أو عدم اقتناعھ 

قل���ة ح���ث اإلدارة المدرس���یة  بتوظیفھ���ا ، أو 
للمعلم���ین الس���تخدام معام���ل الحاس���ب االل���ي 

ظ��م ومعام��ل تكنولوجی��ا التعل��یم حت��ى ظل��ت مع
تلك االجھزة والمواد حبیس�ة المخ�ازن ، وف�ي 
ھ��ذا اإلط��ار فق��د قام��ت الباحث��ة ب��اإلطالع عل��ى 
دف������اتر تحض������یر دروس معلم������ین التربی������ة 
الموس�����یقیة بم�����دارس الت�����دریب المی������داني 
وباستعراض��ھا وج��دت أن الوس��ائل التعلیمی��ة 
الت��ي یس��تخدمھا معلم��ین التربی��ة الموس��یقیة 

الس��بورة تنحص�ر فق�ط ف�ي الكت�اب المدرس�ي و
والطباشیر وآل�ة االكوردی�ون ، دون أن یك�ون 

أجھ�زة والب�رامج (للوسائل تكنولوجی�ا التعل�یم 
الكمبیوتری���ة التعلیمی���ة ، االنترن���ت والمواق���ع 
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) التفاعلی��ة الخاص��ة ب��تعلم التربی��ة الموس��یقیة
أي نصیب یذكر ، وفي ھذا اش�ارة إل�ى ان�ھ ق�د 
یك��ون ھن��اك ص��عوبات ق��د تعی��ق م��ن توظی��ف 

ا التعل�����یم ف�����ي ت�����دریس التربی�����ة تكنولوجی�����
كم��ا الحظ��ت الباحث��ة وم��ن خ��الل . الموس��یقیة 

اطالعھ��ا عل��ى ع��دد م��ن الدراس��ات والبح��وث 
النظریة والمیدانی�ة التطبیقی�ة ن�درة الدراس�ات 
التقویمیة التي تناولت تكنولوجی�ا التعل�یم  ف�ي 
ت��دریس من��اھج التربی��ة الموس��یقیة بالمرحل��ة 

  .االعدادیة 
  

  مشكلة البحث 
توظی����ف تكنولوجی����ا التعل����یم ف����ي  أن

خدمة تدریس التربیة الموسیقیة یتس�ع نطاق�ھ 
إلیجاد حلول عدیدة للقض�ایا الھام�ة ف�ي مج�ال 
تعلیم وتعلم الموسیقي ، ویش�ھد عل�ى ذل�ك م�ا 
یج����ري حالی����ا م����ن إدخ����ال التكنولوجی����ا ف����ي 
العملی��ة التربوی��ة ف��ي جمی��ع ال��دول عل��ى كاف��ة 

نولوجی�ا كما تشھد مستحدثات تك. المستویات 
التعل��یم ف��ي التربی��ة الموس��یقیة نم��واً وتط��وراً 
سریعاً في العصر الحدیث كبرمجی�ات الت�دوین 
الموس�����یقي ، وتعل�����یم قواع�����د الموس�����یقي ، 

: ك���اآلالت الموس���یقیة ( والغن���اء ، والع���زف 
ومواقع التعل�یم ) . البیانو ، الجیتار ، وغیرھا 

التف����اعلي عب����ر الوی����ب ، وأجھ����زة تس����جیل 
برامج فصل األصوات الموسیقي ، الفیدیو ، و
  .وتسجیلھا 

وعل���ى ال���رغم  م���ن أن التكنولوجی���ا 
تلع��ب دوراً ھام��اً ف��ي النظ��ام التعلیم��ي ، إال أن 
دورھ��ا ال یتع��دى االس��تخدام التقلی��دي ل��بعض 

ف��ي ت��دریس التربی��ة  –أن وج��دت  –الوس��ائل 
الموسیقیة ، كما أن نجاح توظی�ف تكنولوجی�ا 

الموس�یقیة یتوق�ف التعلیم في تدریس التربی�ة 
على درایة المعلم بھا وبالمعارف والمعلومات 
الالزم���ة الس���تخدمھا وكیفی���ة التعام���ل معھ���ا 
ودمجھ����ا ف����ي العملی����ة التعلیمی����ة لمس����اعدة 
الطالب على تعلم التربی�ة الموس�یقیة ولك�ن ال 
ی���تم ذل���ك نتیج���ة إل���ي تخ���وف بع���ض معلم���ین 
التربیة الموسیقیة من اس�تخدمھا عل�ى ال�رغم 

تعط��ي ل��ھ فرص��ة ھ��و وطالب��ھ ف��ي م��ن أنھ��ا 
االطالع على أح�دث االتجاھ�ات ، والبرمجی�ات 

الموس��یقیة الحدیث��ة والعم��ل عل��ى اس��تخدامھم 
في عالم تزداد فیھ تكنولوجیا التعل�یم ودمجھ�ا 

  .في العملیة التعلیمیة 

 البح����ث مش����كلةوف����ي ض����وء ذل����ك تح����ددت 
  :التالي الرئیسي التساؤل في

التعلیم في ت�دریس ما واقع توظیف تكنولوجیا 
التربی��ة الموس��یقیة بالمرحل���ة اإلعدادی��ة ف���ي 

  مصر؟
ویتف��رع ع��ن ھ��ذا الس��ؤال الرئیس��ي االس��ئلة 

  : الفرعیة االتیة 
ما واق�ع اس�تخدام معلم�ین التربی�ة  -١

الموس����یقیة ألس����الیب تكنولوجی����ا 
التعل���یم وتوظیفھ���ا ف���ي الت���دریس 
بم������دارس المرحل������ة اإلعدادی������ة 

 بمصر؟ 
لوجی���ا م���ا معوق���ات توظی���ف تكنو -٢

التعل������یم ف������ي ت������دریس التربی������ة 
الموس�����یقیة  بم�����دارس المرحل�����ة 
االعدادی��ة بمص��ر م��ن وجھ��ة نظ��ر 

 المعلمین ؟
ببعض مدارس  ما ھو رأي الطالب -٣

ح���ول المرحل���ة االعدادی���ة بمص���ر 
واق���ع توظی���ف تكنولوجی���ا التعل���یم 

 "؟ في حصص التربیة الموسیقیة
ببعض مدارس  ما ھو رأي الطالب -٤

ح���ول ر المرحل���ة االعدادی���ة بمص���
ص������عوبات توظی������ف تكنولوجی������ا 
التعل�����یم ف�����ي حص�����ص التربی�����ة 

  "؟الموسیقیة 
  : أھمیة البحث 

  : تتمثل أھمیة البحث الحالي في 
مواكب���ة االتجاھ���ات الحدیث���ة ف���ي بن���اء  -١

توظی�ف تكنولوجی�ا التعل�یم ف�ي  وتطویر
ت���دریس التربی���ة الموس���یقیة  ولخدم���ة 

  .التعلیم في مصر 
تكنولوجی��ا التعل��یم االس��تفادة م��ن اس��تخدام  -٢

وب�����رامج تعل�����یم الموس�����یقي الحدیث�����ة 
  .وتوظیفھا في العملیة التعلیمیة 
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مس���اعدة الق���ائمین عل���ى وض���ع من���اھج   -٣
التربی����ة الموس����یقیة ب����وزارة التربی����ة 
والتعل��یم بمص��ر ف��ي معرف��ة  التح��دیات 
توظی��ف تكنولوجی��ا التعل��یم ف��ي ت��دریس 
التربی��ة الموس��یقیة وإیج��اد حل��ول لھ��ا 

  .  لیھاوالتغلب ع
تزوی���د المس���ئولین ع���ن من���اھج التربی���ة   -٤

الموس������یقیة بالمرحل������ة االعدادی������ة و 
والتعل��یم  ب��وزارة التربی��ة  التعل�یم الع��ام 

بمص��ر بالمقترح��ات الت��ي ق��د تزی��د م��ن 
توظی��ف تكنولوجی��ا التعل��یم  ف��ي   فعالی��ة

  .التدریس 
  

  :أھداف البحث 
یھ��دف البح��ث الح��الي إل��ى التع��رف   

  -:على 

تكنولوجی�ا التعل�یم ف�ي  واقع توظی�ف -١
تدریس التربیة الموسیقیة بالمرحلة 

 .اإلعدادیة في مصر

درج����ة توظی����ف معلم����ین التربی����ة  -٢
الموس��یقیة لتكنولوجی��ا التعل��یم ف���ي 
الت��������دریس بم��������دارس المرحل��������ة 

 .اإلعدادیة بمصر 

معوق��ات توظی��ف تكنولوجی��ا التعل��یم  -٣
ف����ي ت����دریس التربی����ة الموس����یقیة  

مص��ر بم��دارس المرحل��ة االعدادی��ة ب
 .من وجھة نظر المعلمین 

ب������بعض م������دارس  رأي الط������الب -٥
ح���ول المرحل���ة االعدادی���ة بمص���ر 

واق���ع توظی���ف تكنولوجی���ا التعل���یم 
 . في حصص التربیة الموسیقیة

ب�������بعض م�������دارس  رأي الط�������الب -٤
ح����ول المرحل����ة االعدادی����ة بمص����ر 

صعوبات توظیف تكنولوجی�ا التعل�یم 
 .في حصص التربیة الموسیقیة 

فعالی���ة اس���تخدام مقترح���ات لزی���ادة  -٥
تكنولوجی�����ا التعل�����یم الحدیث�����ة ف�����ي 
ت����دریس التربی����ة الموس����یقیة ف����ي 

 .خدمة التعلیم العام في مصر 
  حــدود البحث 

ت��م التطبی��ق عل��ى عین��ة م��ن معلم��ین 
التربیة الموسیقیة وطالبھم بمدارس المرحل�ة 
اإلعدادیة بمدینة بورسعید في الع�ام الدراس�ي 

   .م  ٢٠١٥/م ٢٠١٤
  

  ث مصطلحات البح
  Employment  توظیف

اس�تخدام "تعرفھا الباحث�ة إجرائی�اً أنھ�ا 
برمجی������ات تعل������یم الموس������یقي ، والمواق������ع 
التفاعلی������ة ، واالنترن������ت ، وغیرھ������ا م������ن 
مس��تحدثات تكنولوجی��ا التعل��یم ف��ي الت��دریس 
لخدمة تعلیم التربیة الموس�یقیة  واس�تخدامھا 
كمساعد تعلیم�ي ف�ي العملی�ة التعلیمی�ة س�واء 

نظری���ة أو عملی���ة م���ن خ���الل اس���تخدام كان���ت 
أو م��ن خ��الل الممارس��ة  تكنولوجی��ا التعل��یم  

والتم����رین والمحاك����اة وبم����ا یحق����ق أھ����داف 
مناھج التربیة الموسیقیة بالمرحلة اإلعدادی�ة 

  " .بمصر 
  Technology التكنولوجیا 

تُع��د كلم��ة التكنولوج��ـیا م��ن الكلم��ات 
التي ُعربت م�ن الیون�ـانیة وتتك�ون م�ن كل�ـمة 

 Technoمركـبة من مقطـعین المقطـع األول 
،والمقط��ـع ) حرف��ـة أو ص��ـنعة أو ف��ن(بمعن��ى 

،والكلم������ة ) عل������م(وتعن������ي  Logyالث������اني 
تش���ـیر إل���ى عل���م  Technologyبمقط���ـعیھا 

م���ة الحرف��ة أو عل��م الص��ـنعة، وب��ذلك ف��إن كل
تقنی���ات تعن���ي عل���م المھ���ارات أو الفن���ون،أي 
دراسة المھارات بشكل منطق�ي لتأدی�ة وظیف�ة 

وی��رى ال��بعض إن المقط��ـع األول م��ن . مح��ددة
مش����ـتق م����ن ك����ـلمة  Technologyك����ـلمة 

Technique  اإلنج����ـلیزیة األص����ـل بمعن����ى
التق���ـنیة أو األداء التط���ـبیقي، وم���ن ھن���ا ف���إن 

أو عل��م األداء التكنولوج��ـیا ھ��ي عل��م التق��ـنیة 
التط����ـبیقي،أي العل����م ال����ذي یھ����تم بتط����ـبیق 
النظـریات ونتائج البحوث التي توصـلت إلیھ�ا 

ف��ي أي مج��ال م��ن مج��االت  –العل��وم األخ��رى 
لخدم�ـة وتط�ـویر وزی�ادة  –الحیـاة اإلنس�ـانیة 

فاعلی��ة الحی��اة العملی��ة، وبالت��الي ف��إن ھن��اك 
 مجاالت عدیدة للتكنولوجـیا في مناحي الحیـاة

التكنولوج��ـیا الط��ـبیة، التكنولوج��ـیا : المختلف�ة
الزراعیة،تكنولوج�����ـیا التصـنیع،تكنولوج�����ـیا 
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المعلومات،تكنولوج�����ـیا الفضـاء،تكنولوج�����ـیا 
أس��امة س��عید . ( التربی��ة، تكنولوج��ـیا التعل��یم 

  ) ٢٠٠٩ھنداوي وآخرون ، 
) ٢٠٠٠ع����اطف الس����ید،( ویعرفھ����ا 

بأنھ����ا عملی����ة مترابط����ة متش����ابكة متداخل����ة 
متكامل����ة تض����ماألجھزة والب����رامج واألدوات 

، كم��ا . وأص��ول الت��دریس وطرائ��ق الت��دریس
) Donald Bellدونال�����د بی�����ل (یع�����رف 

التكنولوجیا ھي التنظیم الفعال لخبرة اإلنس�ان 
م��ن خ��الل وس��ائل منطقی��ة ذات كف��اءة عالی��ة 

قوى الكامنة في البیئة المحیط�ة بن�ا وتوجیھ ال
أحم���د .( لالس���تفادة منھ���ا ف���ي ال���ربح الم���ادي

  ).م٢٠٠٤سالم،
  

 Educationalتكنولوجی������ا التعل������یم 
Technology  

تزخ��ر األدبی��ات التربوی��ة بالعدی��د م��ن 
تعریف���ات مفھ���وم تكنولوجی���ا التعل���یم و كلم���ة 
تكنول�����وجي كلم�����ة یونانی�����ة األص�����ل تعن�����ي 

طبی�ق المعرف�ة ف�ي علم ت ٠بمفھومھا الحدیث 
وعن��د  ٠األغ��راض التعلیمی��ة بطریق��ة منظم��ة 

نجد أن الجزء األول منھا یعن�ي   تقسیم الكلمة
المھارة الفنی�ة والج�زء الث�اني یعن�ي الدراس�ة 
أو التدریس وبالت�الي تك�ون بمجملھ�ا المھ�ارة 

محم��د محم��ود الحیل��ة . (الفنی��ة ف��ي لت��دریس
،٢٠٠٣.(  

  
لتعل����یم ھ����ي إن الوس����ائل التكنولوجی����ة ل      

أش���مل م���ن ذل���ك بكثی���ر فھ���ي ق���د تك���ون م���ن 
الطباش����یر والس����بورة حت����ى معام����ل اللغ����ات 
واألجھزة التعلیمیة ودوائر التلفزیون المغلق�ة 
واآلالت التعلیمی����ة والحاس����بات اإللكترونی����ة 
واألقم�ار الص��ناعیة، واإلنترن��ت وبالت��الي ف��إن 
اس��تخدام الطریق��ة الحدیث���ة ف��ي التعل��یم بن���اًء 

وس��ة وأبح��اث ثب��ت ص��حتھا عل��ى أس��س مدر
( بالتج���ارب ھ���و م���ا یس���مى بتقنی���ة التعل���یم 

، ویتض��ح لن��ا م��ن ذل��ك أن )تكنولوجی��ا التعل��یم 
تقنیة التعلیم ال تعني مج�رد اس�تخدام الوس�ائل 
واألجھ��زة واآلالت الحدیث��ة ولكنھ��ا تعن��ي ف��ي 
المق����ام األول طریق����ة ف����ي التفكی����ر لوض�����ع 

  )٢٠٠٣خالد طوقان ، . ( "منظومة تعلیمیة 

  
وعرفتھا اللجنة الرئاس�یة لتكنولوجی�ا 
التعل����یم ف����ي الوالی����ات المتح����دة األمریكی����ة 

طریقة نظامیة لتصمیم وتنفی�ذ وتق�ویم :"بأنھا
، العملی��ة التعلیمی��ة ف��ي ض��وء أھ��داف مح��ددة

وعل���ى أس���اس نت���ائج البح���وث ف���ي االتص���ال 
وذل��ك بتوظی��ف مجموع��ة ، وال��تعلم اإلنس��اني

لبش�ریة متآلفة م�ن المص�ادر البش�ریة وغی�ر ا
دالل ". (للوص����ول إل����ى تعل����یم أكث����ر ف����اعلي

  ) .٢٠٠٧ملحس وآخرون ،
عملی�ة منھجی�ة :"وُعرفت أیضاً بأنھ�ا

منظمة تق�وم عل�ى اس�تخدام الم�واد والوس�ائل 
واألجھزة التعلیمیة بشكل متكامل م�ع أس�الیب 
الت�����دریس والب�����رامج واألنش�����طة التعلیمی�����ة 
وأدوات تقویمھ���ا م���ن أج���ل تحقی���ق األھ���داف 

ع��الء إب��راھیم . ( " بفاعلی��ھ عالی��ة المح��ددة
  ).٢٠٠٧زاید ، 

یع�����رف حس�����ن عب�����د هللا النج�����ار 
مفھ�وم : تكنولوجیا التعلیم بأنھا ) م٢٠٠٩(

أجھ��زة : یش�یر إل�ى منظوم��ة متكامل�ة تش�مل
تعلیمی������ة، برمجی������ات، بیئ������ات تعلیمی������ة، 
وأس����الیب عم����ل؛ لرف����ع مس����توى العملی����ة 
التعلیمی��ة، وزی��ادة فعالیتھ��ا وكفاءتھ��ا عل��ى 

علمی���ة، وتح���دد ف���ي تل���ك الدراس���ة  أس���س
بع���روض الوس���ائط المتع���ددة، وتكنولوجی���ا 
المعلوم���������ات واالتص���������االت التعلیمی���������ة، 
وتكنولوجی����ا م����ؤتمرات ال����تعلم ع����ن بع����د، 
وتكنولوجی����ا البیئ����ة التعلیمی����ة، واألجھ����زة 
التعلیمی���ة الالزم���ة لمس���تحدثات تكنولوجی���ا 

  . التعلیم
عطیّ�������ة خم�������یس  محم�������د یع�������ّرف

العل��م ال��ذي یُعن��ى بعملیّ��ة " التّكنولوجی��ا بأنّھ��ا 
التّطبی�����ق المنھج�����ي للبح�����وث والنظریّ�����ات، 
وتوظی��ف عناص��ر بش��ریّة وغی��ر بش��ریّة ف��ي 

مش���كالتھ، وتص���میم مج���اٍل مع���یّن؛ لمعالج���ة 
الحل���ول العلمیّ���ة المناس���بة لھ���ا، وتطویرھ���ا، 
واس��تخدامھا، وإدارتھ��ا، وتقویمھ��ا؛ لتحقی��ق 

ویعّرفھ�ا أیض�اً آخ�رون بأنّھ�ا  .أھ�داف مح�ّددة
العالق�����ة ب�����ین اإلنس�����ان والم�����واد واألدوات 
كعناص���������ر للتكنولوجی���������ا، وإّن التّطبی���������ق 
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التكنول��وجي یب��دأ لحظ��ة تفاع��ل ھ��ذه العناص��ر 
  ). ٢٠٠٣مد عطیھ خمیس،مح( .مًعا
      

وم��ن خ��الل م��ا س��بق م��ن تعریف��ات 
مصطلح تكنولوجی�ا التعل�یم  تعرفھ�ا الباحث�ة 

البرمجی�ات التعلیمی�ة ، " إجرائیاً بأنھ�ا ھ�ي 
والمواق�������ع التفاعلی�������ة ، وغیرھ�������ا م�������ن 
مس���تحدثات تكنولوجی���ا التعل���یم ف���ي تعل���یم 
وتعل����م التربی����ة الموس����یقیة و ك����ل ش����يء 

علیمی����ة بھ�����دف یس����تخدم ف����ي العملی����ة الت
مس����اعدة المتعلم����ین عل����ى بل����وغ أھ����داف 
تدریس مناھج التربیة الموس�یقیة بالمرحل�ة 

  ".بدرجة عالیة اإلتقان  االعدادیة 
  

  خطوات البحث 
  : تضمنت خطوات البحث ما یلي 

اإلطالع على بعض الدراسات والبحوث  .١
السابقة التي تناولت توظیف تكنولوجی�ا 

بش�كل ع�ام  التعلیم في العملیة التعلیمی�ة
  .والتربیة الموسیقیة بشكل خاص 

إع����داد إط����ار نظ����ري یتض����من أھمی����ة  .٢
اس����تخدام تكنولوجی����ا التعل����یم وكیفی����ة 
توظیفھا ف�ي العملی�ة التعلیمی�ة ،وكیفی�ة 
االس���تفادة منھ���ا ف���ي ت���دریس من���اھج 
التربی��ة الموس��یقیة بم��دارس المرحل���ة 

  .االعدادیة
إج��راء بع��ض المق��ابالت م��ع الم��دیرین  .٣

ومعلمین التربی�ة الموس�یقیة وموجھین 
بمرحل���ة االعدادی���ة بم���دارس محافظ���ة 

للتعرف على آرائھم في واقع  بورسعید 
توظی��ف تكنولوجی��ا التعل��یم ف��ي م��دارس 
المرحل��ة االعدادی��ة بمحافظ��ة بورس��عید 

 .والتحدیات التي تعوق ذلك 
بن����اء االس����تبیان موج����ھ إل����ى ط����الب  .٤

ومعلمین التربیة الموسیقیة ح�ول واق�ع 
كنولوجی��ا التعل��یم ف��ي م��دارس توظی��ف ت

المرحل��ة االعدادی��ة بمحافظ��ة بورس��عید 
 .والتحدیات التي تعوق ذلك 

عرض أدوات البحث على مجموعة من  .٥
الس���ادة الخب���راء ف���ي مج���االت التربی���ة 
والمن��اھج وط��رق الت��دریس ، والتربی��ة 

الموسیقیة ، وتكنولوجیا التعل�یم  للتأك�د 
 .من صالحیتھ للتطبیق 

 .بحث اختیار عینة ال .٦
تطبی��ق االس��تبیان عل��ى مجموع��ة م��ن  .٧

المعلم�����ین ال�����ذین یقوم�����ون بت�����دریس 
بع�ض   التربیة الموسیقیة وطالبھ�م ف�ي

 .مدارس المرحلة االعدادیة بمصر 
 .تحلیل النتائج وتفسیرھا .٨
تقدیم التوصیات والمقترحات في ض�وء  .٩

 .نتائج البحث 
  

  الدراسات والبحوث السابقة : أوالً 
ب��اإلطالع عل��ى ع��دد م��ن قام��ت الباحث��ة         

الدراس����ات الس����ابقة ذات العالق����ة بموض����وع 
الدراس��ة ، ت��م عرض��ھا وفق��اً للترتی��ب الزمن��ى 

  :بدءاً باألقدم فاألحدث ، كمایلي 

محمد رفعت البسیوني (ھدفت دراسة 
ال�����ي التع�����رف عل�����ى المعوق�����ات ) م٢٠٠١،

المادی�����ة والبرمجی�����ة والبش�����ریة الس�����تخدام 
الحاس��ب اآلل��ى وملحقات��ھ ف��ى التعل��یم الث��انوى 
الع���ام بمحافظ���ة دمی���اط وذل���ك بدراس���ة م���دى 
توافرھ��ا وتوظیفھ��ا ف��ى مج��ال الت��دریس ھ��ذا 
باإلض���افة ال���ى وض���ع تص���ور مقت���رح إلیج���اد 

وتمثل���ت . لمناس���بة لھ��ذه المعوق���ات الحل��ول ا
) ٤٠(عینة الدراسة بمحافظة دمی�اط وش�ملت 

 الدراس���ة وتوص���لتمدرس���اً للحاس���ب اآلل���ى 
  :النتائج التالیة   إلى
مناس��بة البرمجی��ات التعلیمی��ة م��ع طبیع��ة  -١

  .٪ ٢٧.٥المرحلة بنسبة 
تحق����ق البرمجی����ات التعلیمی����ة األھ����داف  -٢

  .٪ ٢٧.٥التعلیمیة بنسبة 
تت�وافر البرمجی�ات التعلیمی�ة لك�ل المن��اھج  -٣

  .٪ ٢٥الدراسیة بنسبة 
تتناس��ب البرمجی��ات التعلیمی��ة م��ع الوق��ت  -٤

  .٪ ٢٠وسرعة التشغیل بنسبة 
تتناس������ب البرمجی������ات التعلیمی������ة م������ع  -٥

  .٪ ٢٧.٥المقررات الدراسیة بنسبة 
األجھزة المستخدمة ال تتناسب مع عرض  -٦

  .ات الالزمة لھاالبرمجیات التعلیمیة والتطبیق
ارتفاع التكالیف المادیة فیما یتعلق بتوفیر  -٧

األجھ�����زة والمع�����دات وش�����راء البرمجی�����ات 
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التعلیمیة وتدریب المدرسین والفنیین بالداخل 
  .والخارج 

عملیات الصیانة ال تتم بصفة دوری�ة ، ب�ل  -٨
  .تتم عند الحاجة ، مع قلة المتخصصین 

مراع��اة  بأھمی�ة الدراس��ة أوص�ت وق�د
ح�������دیث الب�������رامج الخاص�������ة والتعلیمی�������ة ت

والمق��ررات الدراس��یة م��ن خ��الل اس��تراتیجیة 
مح����دودة للتط����ور، وت����وفیر الك����وادر الفنی����ة 
المتخصص����ة ف����ى ص����یانة األجھ����زة وأمن����اء 
المعام����ل الم����دربین ووض����ع خط����ط دوری����ة 
للص����یانة والت����دریب لض����مان الحف����اظ عل����ى 
سالمة األجھزة واستمرار العملیة التعلیمی�ة ، 

وفیر التك���الیف المادی���ة الالزم���ة وض���رورة ت���
لت���وفیر أجھ���زة الحاس���ب االل���ي الحدیث���ة ف���ى 
المدارس، وضرورة زیادة ال�وعى ل�دى أمن�اء 
المعام���ل بالم���دارس ب���أن األجھ���زة مخصص���ة 
لالستخدام ولیس للتخزین ، وأنھ یج�ب ت�وفیر 
مكتب���ة متنوع���ة تض���م البرمجی���ات التعلیمی���ة 

  .والبرامج العامة داخل المعمل
إرش�����اد ب�����وان (راس�����ة كم�����ا ھ�����دفت د

التع����رف عل����ى واق����ع اإلمكانی����ات ) م٢٠٠٣،
البش��ریة الس��تخدامات تكنولوجی��ا التعل��یم ف��ى 
الم����دارس اإلندونیس����یة م����ن حی����ث معرف����ة 
واستخدام ودرایة المعلمین باألجھزة والم�واد 

والتع���رف عل���ى واق���ع اإلمكانی���ات . التعلیمی���ة
المادی����ة المت����وفرة م����ن األجھ����زة والم����واد 

والتع�رف . لمدارس اإلندونیسیةالتعلیمیة فى ا
المعوق���ات الت���ى تح���ول دون االس���تفادة م���ن 
األجھ����زة والم����واد التعلیمی����ة ف����ى الم����دارس 

أن معظ�م  إل�ى الدراسة وتوصلت. اإلندونیسیة
المعلم�����ین ال یعرف�����ون برمجی�����ات المحاك�����اة 
وبرمجی����ات الوس����ائط المتع����ددة وبرمجی����ات 
الوس����ائط الفائق����ة، والمعلم����ون یس����تخدمون 

الكمبی����وتر التقلیدی����ة وبرمجی����ات برمجی����ات 
المحاك�����اة وبرمجی�����ات الوس�����ائط المتع�����ددة 
وبرمجی���ات الوس���ائط الفائق���ة بنس���بة ض���ئیلة 

وأنھ ال یتوافر نھائی�اً برمجی�ات المحاك�اة . جداً 
التعلیمی�����ة وبرمجی�����ات الوس�����ائط المتع�����ددة 
وبرمجی��ات الوس��ائط الفائق��ة ف��ى ح��ین یت��وافر 

  .ضئیلةبرمجیات الكمبیوتر التقلیدیة بنسبة 

) ١٥(وق�د أش��ارت الدراس�ة إل��ى وج��ود 
مع����وق یح����ول دون االس����تفادة م����ن الم����واد 

) ٥(واألجھزة التعلیمیة المختلفة ولك�ن ھن�اك 
  :معوقات رئیسیة وذلك الرتفاع نسبتھم وھى 

  .التكلفة -١
األجھ�زة والم��واد التعلیمی�ة موج��ودة -٢

  .لكنھا غیر كافیة
عدم وجود المعامل الخاصة لتجری�ب -٣

  .ھزة والمواد التعلیمیة قبل الدرساألج
  .وقت المحاضرة ال یسمح لعرضھا-٤
المعلم���ون ف���ى حاج���ة ألح���د الفنی���ین -٥

  .المتخصصین الستخدامھا
 أب��و الب��اقى عب��د( دراس��ة ھ��دفت وق��د

ال���ي  ) م٢٠٠٣ ، الفت���وح أب���و حلم���ى ، زی���د
تحدی������د واق������ع توظی������ف الحاس������ب اآلل������ى 
والمعلوماتی��ة وك��ذلك تحدی��د الص��عوبات الت��ى 

وق توظیف الحاسب اآللى والمعلوماتیة فى تع
من������اھج التعل������یم الفن������ى بدول������ة البح������رین 

  :النتائج التالیة  إلي الدراسة وتوصلت ،
القص���ور الش���دید ف���ى إنت���اج البرمجی���ات  -١

التعلیمی���ة الت���ى تف���ى بمتطلب���ات واحتیاج���ات 
المقررات التخصصیة فى التعلیم الفنى بنس�بة 

للتعل��یم   ٪٩٨.٣٪ للتعل�یم الص��ناعى ،  ٩٧.٨
  .التجارى

ارتفاع تكالیف إعداد البرمجیات التعلیمی�ة  -٢
الت���ى تخ���دم المق���ررات التخصص���یة ب���التعلیم 

للتعل����یم الص����ناعى ،   ٪٩٢.٢الفن����ى بنس����بة 
  .٪ للتعلیم التجارى٩٦

ص�عوبة تص�میم البرمجی�ات التعلیمی�ة الت��ى -٣
٪ ٩١تخ����دم المق����ررات التخصص����یة بنس����بة 

  .للتعلیم التجارى٪ ٩٣.٧للتعلیم الصناعى ، 
ع��دم إلم��ام المعلم��ین بتوظی��ف البرمجی��ات -٤

التعلیمی��ة الت��ى تخ��دم المق��ررات التخصص��یة 
٪ للتعل������یم ٩٦.٧ب������التعلیم الفن������ى بنس������بة 

  .٪ للتعلیم التجارى٩٤الصناعى ، 
نقص البرامج التدریبیة لمعلمى المقررات  -٥

التخصص������یة عل������ى اس������تخدام البرمجی������ات 
ل��یم الص��ناعى ، ٪للتع٩٢.٢التعلیمی��ة بنس��بة 

  .٪ للتعلیم التجارى٩٣.٧
ع����دم وج����ود خط����ة إلنت����اج البرمجی����ات  -٦

التعلیمی��ة والت��ى تخ��دم المق��ررات التخصص��یة 
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٪ للتعل������یم ٩٢.٢ب������التعلیم الفن������ى بنس������بة 
  .٪ للتعلیم التجارى٩٠.٣الصناعى 
بأھمی������ة  الدراس������ة أوص������ت ق������د و

تخص���یص وزارة التربی���ة والتعل���یم میزانی���ة 
التعلیمی����ة الت����ى تخ����دم لتص����میم البرمجی����ات 

المق��ررات ، وض��رورة ت��دریب معلم��ى الم��واد 
الدراسیة عل�ى اس�تخدام البرمجی�ات التعلیمی�ة 
، وتوفیر العدد الكافى من المدربین الم�ؤھلین 
لت��دریب المعلم��ین عل��ى اس��تخدام البرمجی��ات 

  .التعلیمیة
 عب����د جیھ����ان ( دراس����ة ھ����دفت كم����ا

ال��ي تق��ویم بع��ض ب��رامج  ) ٢٠٠٤ ،  الباس��ط
وسائط المتعددة التعلیمی�ة المقدم�ة للمرحل�ة ال

االبتدائی��ة ف��ى ض��وء بع��ض مع��اییر التص��میم 
الترب����وى المقترح����ة لھ����ذه الب����رامج وذل����ك 
للوق��وف عل��ى أوج��ھ الض��عف والقص��ور ف��ى 
إنتاجھ��ا والت��ى أدت إل��ى ع��دم اس��تخدامھا ف��ى 
المدارس االستخدام األمثل والعمل على تق�دیم 

ن�ة الدراس�ة وتمثلت عی. حلول لعالج القصور 
ف��ى بع��ض الم��دارس االبتدائی��ة ف��ى محافظ��ة 
الق�����اھرة واقتص�����ر التق�����ویم عل�����ى الجان�����ب 

النتائج التالی�ة  إلى الدراسة وتوصلت التربوى
:  

ض��عف مس��توى ب��رامج الوس��ائط المتع��ددة     
فى المرحل�ة االبتدائی�ة بنس�بة كبی�رة لألس�باب 

  :التالیة 
ع��دم تحدی��د األھ��داف الم��راد تحقیقھ��ا م��ن  -١
  .برامج ووضعھا واضحة فى القائمة ال

ع��دم ص��الحیة تسلس��ل المحت��وى العلم��ى  -٢
  .لھذه البرامج 

ن����درة ف����رص التفاع����ل ب����ین المتعلم����ین  -٣
والب��رامج حی��ث غل��ب عل��یھم أس��لوب الع��رض 

  .التقلیدى 
ن��درة االختب��ارات والتم��ارین ف��ى الب��رامج  -٤

كم���ا أن ھ���ذه . الحالی���ة وانخف���اض مس���تواھا 
  .بتغیر مستوى الطالب  التمارین لم تتغیر

ضعف عملیات التق�ویم والتغذی�ة الراجع�ة  -٥
  .التى توفرھا ھذه البرامج 

وج��ود أخط��اء فنی��ة ف��ى محت��وى الب��رامج  -٦
مم���ا یتطل���ب ت���وفیر نظ���ام ومراجع���ة وض���بط 

  .جودة البرامج قبل تعمیمھا على المدارس 

ضعف مس�توى ب�رامج ونظ�م الت�ألیف ف�ى  -٧
  .انتاج ھذه البرامج 

م توافر الخبرات التربویة القائمة على عد -٨
  .انتاج البرامج 

ع��دم مراع��اة وض��ع س��یناریو محك��م م��ن  -٩
الناحی��ة التربوی��ة والفنی��ة یق��وم عل��ى تنفی��ذه 
وتص��میمھ مجموع��ة م��ن األس��اتذة والخب��راء 

  .فى المجال التربوى 
عدم استقرار السیاسة التربویة والتغیر  -١٠

عدم تواج�د المستمر فى المناھج مما أدى الى 
  نظام طویل األجل إلنتاج البرمجیات التعلیمیة

ت���دریب  بأھمی���ة الدراس���ة وأوص���ت 
القائمین على انتاج البرمجیات التعلیمیة عل�ى 
االس���تخدام األمث���ل للوس���ائط المتع���ددة داخ���ل 
الب��رامج مم��ا یزی��د م��ن كف��اءة ھ��ذه الب��رامج 
،واالھتمام بعمل سیناریو لتنفیذ البرامج یق�وم 
عل��ى وض��عھ خب��راء ف��ى مج��ال الم��ادة العلمی��ة 
وخب���راء متخصص���ون ف���ى مج���ال تكنولوجی���ا 

تم��ام بعملی��ة التق��ویم المس��تمرة التعل��یم ،واالھ
للب��رامج المنتج��ة بحی��ث یك��ون تقویم��اً أثن��اء 
اإلنت���اج وتقویم���اً بع���د اإلنت���اج وتع���دیالً أثن���اء 
االس����تخدام ، وذل����ك للوق����وف عل����ى أوج����ھ 
القصور ومحاول�ة تالفیھ�ا بأس�رع وق�ت وأق�ل 

  .جھد 
  

 ولیم��������ز  دراس�������ة  ھ��������دفت وق�������د
  )Williams&Others,2004(   وآخ��رون

وجھ���ات نظ���ر المعلم���ین نح����و ع���رض  ال���ي
اس���تخدام البرمجی���ات التعلیمی���ة م���ع طالبھ���م 
وإظھ��ار وع��رض ص��عوبات وموان��ع اس��تخدام 

وتمثل��ت عین��ة الدراس��ة ف��ى . ھ��ذه البرمجی��ات
 ١٠، م���دارس ابتدائی���ة ١٠(  مدرس���ة) ٣٠(

) م����دارس ثانوی����ة ١٠، م����دارس متوس����طة 
م���ن األخص���ائیین ف���ى الحاس���ب ) ٢١(وع���دد 

س م��ن مس��تخدمى م�در) ٣٧(التعلیم�ى وع��دد 
البرمجیات التعلیمیة ، وقد تم استخدام نموذج 
دیلف��ى لتق��ویم البرمجی��ات التعلیمی��ة وذل��ك ف��ى 

، الم�نھج ، خمس نقاط ھى التصمیم التعلیم�ى 
 وتوص���لت ،االحتیاج���ات ، التكلف���ة ، الم���واد 
  :النتائج التالیة  الى الدراسة



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الجمعیة المصریة للكمبیوتر التعلیمىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)٣١٥(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ٢٠١٥الثالث عدد خاص بالبحوث المحكمة في المؤتمر العلمي .. سلسلة دراسات وبحوث ُمحٌكَمة 

البرمجی���ات التعلیمی���ة ال تتماش���ى  -١
  .٪ ١٦بنسبة مع الواقع الفعلى 

البرمجی����ات التعلیمی����ة ال یس����ھل  -٢
اس���تخدامھا وتتطل���ب وقت���اً لل���تعلم والت���دریب 

  .٪١٧بنسبة 
البرمجی�����ات التعلیمی�����ة ال ی�����تم  -١

تح������دیثھا بم������ا یتماش������ى م������ع 
التح��دیث ف���ى المق���ررات بنس���بة 

١٩٪.  
البرمجی�����ات التعلیمی�����ة عالی�����ة  -٢

التك���الیف مم���ا ال یت���یح اقتنائھ���ا 
 .٪٢٤بنسبة 

  
ج دراس�����ة أم�����ین كم�����ا أش�����ارت نت�����ائ 

إل���ى ت���دني المس���توى الع���ام ألف���راد  )٢٠٠٥(
بمستحدثات تقنی�ات ) المعلمین(عینة الدراسة 

أش�ارت النت�ائج إل�ى وج�ود ف�روق التعلیم، كم�ا 
تع��زى للخب��رة ولص��الح ح��دیثي  دال��ة إحص��ائیاً 

التخرج، ودلت النتائج أیضاً على أن اتجاھ�ات 
المعلمین كان�ت محای�دة، وق�د اس�تخدم الباح�ث 
اس�����تبانة لقی�����اس م�����ـدى وع�����ي المعلم�����ین 
بمستحدثات تكنولوجیا التعلیم، وكذلك مقی�اس 

 . اتجاھات نحو استخدام ھذه المستحدثات

 كم����ال نبی����ل ( دراس����ة ھ����دفت كم����ا
التع��رف عل��ى الواق��ع  إل��ي )٦٢٠٠ ، دس��وقى

الفعل��ى لتوظی��ف الحاس��بات والمعوق��ات الت��ى 
تح������ول دون التوظی������ف األمث������ل الس������تخدام 
الحاسبات ف�ى البرن�امج التعلیم�ى ف�ى م�دارس 
المرحل���ة األول���ى م���ن التعل���یم األساس���ى ف���ى 

  :  إلى الدراسة توصلت و مصر
اس����تخدام البرمجی����ات التعلیمی����ة  -١

 یقل������ل م������ن الوق������ت المخص������ص لل������درس
  ٪٤٤بنسبة

أجھ������زة الكمبی������وتر المتاح������ة ال  -٢
تتناس���ب م���ع اس���تخدام البرمجی���ات التعلیمی���ة 

  .٪٥٢بنسبة 
عدم وجود صیانة دوری�ة ألجھ�زة  -٣

  .٪ ٥٦الحاسبات فى المدارس بنسبة 
ع���دم ت���وافر البرمجی���ات التعلیمی���ة -٤

  .٪٣٠عند احتیاج المعلمین إلیھا بنسبة 

بضرورة تدریب  الدراسة أوصت قد و
المعلمین على المشاركة فى تنفی�ذ البرمجی�ات 
التعلیمی����ة ،  وض����رورة اس����تخدام األجھ����زة 
الحدیثة فى الم�دارس والت�ى تتمت�ع بإمكانی�ات 
الصوت والصورة مع ضرورة توفیر الص�یانة 
الدائم���ة لھ���ذه األجھ���زة ، وإع���ادة النظ���ر ف���ى 
تنظ��یم مناھجن��ا التعلیمی��ة لتحقی��ق االس��تخدام 

ال����ي جان����ب . علیمی����ةالت  األمث����ل للبرمجی����ات
ض��رورة ت��وفیر الع��دد الك��افى م��ن البرمجی��ات 

  .التعلیمیة الستخدامھا فى المدارس
وق���د تب���ین م���ن خ���الل اس���تعراض الدراس���ات 

  : السابقة ما یلي 
أك���دت الدراس���ات الس���ابقة عل���ى وج���ود  -

معوق��ات تح��ول دون توظی��ف البرمجی��ات 
 .التعلیمیة فى المدارس

ویظھر مما سبق من نتائج الدراسات أن   -
التعل�یم واقـع توظیف مستحدثات تقنی�ـات 

واستخدامھا في التدریس متدٍن، وأن م�رد 
الت���دني إل��ى ع���دة عوام��ل أھمھ���ا ع���دم ھ��ذا 

بمس�����تحدثات تقنی�����ـات  وع�����ي المعلم�����ین
التعل���یم ودورھ���ا ف���ـي العملی���ة التعلیمی���ة 

أس�امة  وھذا ما أظھرت�ھ دراس�ة ك�ال م�ن 
نبی��ل (و ، )٢٠٠٩( ھن��داوى س��عید عل��ى

 . )٢٠٠٦كمال دسوقى،
أك���������دت معظ���������م الدراس���������ات عل���������ى  -

تح�ول دون توظی�ف  مادیة معوقات وجود
بالمراح�ل  تكنولوجیا التعلیم فى الم�دارس

، كما أوضحت دراسة  الدراسیة المختلفة
عب�د (، و) ٢٠٠٣ب�وان،  إرشاد( كال من 

الب����اقى أب����و زی����د وحلم����ى أب����و الفت����وح 
نبی����������ل كم����������ال (و، ) ٢٠٠٣عم����������ار،
 معوق���ات عل���ى وج���ود) ٢٠٠٦دس���وقى،

 .بشریة
عبد الباقى أب�و زی�د (كما أوضحت دراسة  -

عل�ى ) ٢٠٠٣و حلمى أبو الفتوح عمار، 
كل م�ن   واتفقت.  تدریبیة معوقات وجود

، ) ٢٠٠١محمد رفع�ت بس�یونى،(دراسة 
عل���ى ) ٢٠٠٤جیھ���ان عب���د الباس���ط ،(و

، ومعوق�����ات  تعلیمی����ة معوق�����ات وج����ود
عب��د (اتفق��ت دراس��ة ك��ال م��ن و. الص��یانة 

الب��������اقى أب��������و زی��������د ، حلم��������ى أب��������و 
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جیھان عب�د الباس�ط ( ،و) ٢٠٠٣الفتوح،
 .على وجود معوقات إداریة ) ٢٠٠٤،

جیھ���ان عب���د (اتفق���ت ك���ل م���ن دراس���ة و -
نبی���������ل كم���������ال ( ، ) ٢٠٠٤الباس���������ط،

عل���ى وج���ود معوق���ات ) ٢٠٠٦دس���وقى،
تح���ول دون توظی���ف تكنولوجی���ا التعل���یم 

كما اتفقت دراسة .  االبتدائیة المرحلة فى
) ٢٠٠١محم�د رفع�ت بس�یونى،(  كل م�ن

عب���د الب���اقى أب���و زی���د و حلم���ى أب���و (،و 
عل����ى وج����ود ) ٢٠٠٣الفت����وح عم����ار، 

معوق��ات تح��ول دون توظی��ف تكنولوجی��ا 
 واتفق���ت.  الثانوی���ة المرحل���ة التعل��یم ف���ى

(   وآخ����رون ولیم����ز م����ن ك����ال دراس����ة
Williams&Others,2004(  و،

نبی��ل ( ، و) ٢٠٠٤جیھ��ان عب��د الباس��ط،(
عل�����ى وج�����ود ) ٢٠٠٦كم�����ال دس�����وقى،

معوق��ات تح��ول دون توظی��ف تكنولوجی��ا 
 . المختلفة التعلیمیة المراحل التعلیم فى

اتفق��ت الدراس��ات الس��ابقة عل��ى إتباعھ��ا  -
المنھج الوصفى ، واالستبیانات ھى أكث�ر 
األدوات اس���تخداماً ف���ى ھ���ذه الدراس���ات 

وم����ات م����ن عین����ة للحص����ول عل����ى معل
الدراسة حول معوقات توظیف تكنولوجیا 

 .التعلیم في التدریس 
وق�د اس�تفادت الباحث�ة م�ن الدراس�ات الس�ابقة 

  :فى
  ت����دعیم اإلط����ار النظ����رى للدراس����ة

  .الحالیة 
  التوص��ل إل��ى المعوق��ات الت��ى تح��ول

دون توظیف تكنولوجیا التعلیم لبناء 
استبیانات الدراسة لتحدید المعوقات 

  .بالدراسة الحالیة الخاصة 
وق��د اختلف��ت الدراس��ة الحالی��ة ع��ن الدراس��ات 

  :فیما یلى   السابقة
قام���ت الباحث���ة بتطبی���ق االس���تبیانات 

حی����ث أن جمی����ع   عل����ى المرحل����ة اإلعدادی����ة
الدراس��ات الس��ابقة أج��رت االس��تبیانات عل��ى 
المراح��ل االبتدائی��ة والثانوی��ة ، ف��ى ح��ین أن 

ى بع���ض الدراس���ات أج���رت االس���تبیانات عل���
المراحل المختلفة بصفة عامة ولم تركز عل�ى 
المرحل���ة اإلعدادی���ة بص���فة خاص���ة ، كم���ا أن 

الدراس�����ة الحالی�����ة تھ�����تم بواق�����ع توظی�����ف 
تكنولوجی�����ا التعل�����یم ف�����ي ت�����دریس التربی�����ة 

  .الموسیقیة 
  اإلطار النظري: ثانیاً 

إذا نظـرنا إل�ى تكنولوج�ـیا التعل�یم ف�ي 
ا إط����ـار النظ����ـام التعلیم����ي الع����ام، نج����د أنھ����

منظ���ـومة تض���ـم عناص���ر متع���ددة ومتكامل���ـة 
لتحقی��ق أھ��داف النظ��ـام أو المنظـوم��ـة تتمث��ل 

العناص��ر البش��ـریة ،والعناص��ر المادی��ة، : ف��ي 
واألھ��داف ، والمحت��وى ، واألجھ��زة والم��واد 
التعلیمی������ة ، واالستراتیج������ـیات التعلیمی������ة، 

  : ویتناول االطار النظري مایلي . والتقویم 
  

  دور تكنولوجیا التعلیم في العملیة التربویة  
ق���د عل���ق كثی���ر م���ن المش���تغلین ف���ي 
می��دان التقنی��ات التربوی��ة آم��االً واس��عة عل��ى 
ال���دور ال���ذي تلعب���ھ تكنولوجی���ا التعل���یم ف���ي 

أحم����د محم����د : ( العملی����ة التربوی����ة ومنھ����ا 
  )٢٠٠٣سالم،عادل السید سرایا ،

 .یتھ تحسین نوعیة التعلیم وزیادة فاعل: أوالً 
ت��ؤدي إل��ى اس��تثارة اھتم��ام التالمی��ذ : ثانی��اً 

وإشباع حاجاتھم للتعلم ، فال شك أن الوسائل 
التعلیمی�����ة المختلف�����ة ك�����الرحالت والنم�����اذج 
واألفالم التعلیمیة تق�دم خب�رات متنوع�ة یأخ�ذ 
ك���ل طال���ب منھ���ا م���ا یحق���ق أھداف���ھ ویثی���ر 

  .اھتمامھ 
ت���ؤدي إل���ى البع���د ع���ن الوق���وع ف���ي : ثالث���اً 
ة ، وھي استعمال المدرس ألفاظا ل�یس اللفظی

لھ��ا عن��د الطال��ب نف��س الدالل��ة الت��ي لھ��ا عن��د 
  .المعلم 
تحق����ق تكنولوجی����ا التعل����یم زی����ادة : رابع����اً 

المش����اركة االیجابی����ة للط����الب ف����ي العملی����ة 
  .التربویة 

تؤدي إلى تنمیة الق�درة عل�ى التأم�ل : خامساً 
والتفكیر العلمي الخالق في الوصول إل�ى ح�ل 

الت وترتی��ب األفك��ار وتنظیمھ��ا وف��ق المش��ك
  .نسق مقبول

تحقق ھ�دف التربی�ة الی�وم والرام�ي : سادساً 
إلى تنمیة االتجاھات الجدیدة وتع�دیل الس�لوك 

.  
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أھمیة توظیف تكنولوجیا التعلیم ف�ي ت�دریس 
 التربیة الموسیقیة 

أص����بح وج����ود التكنولوجی����ا ف����ي مج����ال       
تط��ور  التعل��یم أم��راً الب��د منھحت��ى یتواف��ق م��ع

المج��االت األخ��رى كالھندس��ة وال��دفاع والط��ب 
. والفض���اء والزراع���ة وعلومالعص���ر الح���دیث

فق���د ش���ھد مج���ال التعل���یم طف���رة عظیم���ة ف���ي 
أواخر القرن العشرین إال ان�ھ أخذیتج�ھ منحن�ا 
. واس����ع األبع����اد ف����ي بدای����ة الق����رن الح����الي

وتسابقت مؤسسات التعل�یم بنوعیھ�االحكومي 
وت�وفیر الوس�ائل  والخاص ف�ي االتج�اه إلیج�اد

الفعالة التي تساعد الطالب عل��التعلم بس�ھولة 
وتوفر لھ القدرة على اإلب�داع بش�كل فع�ال ف�ي 

وتشمل وسائل . الدراسة وفي عملھالمستقبلي
التعل���یم الح���دیث الحاس���ب اآلل���ي، واألق���راص 

، واالنترن���ت (CDs) التعلیمی���ة المض���غوطة
كبح���ر معلوم���اتي ووس���یلة تعلیمی���ة عظیم���ة، 

اإلع���������الم السمعیةوالبص���������ریة ووس���������ائل 
ك���التلفزیون والفی���دیو وغیرھ���ا م���ن الوس���ائل 

فكم���ا غی���رت التكنولوجیاالقطاع���ات . الحدیث���ة
األخرى، اس�تطاعت وس�ائلھا المتنوع�ة تغیی�ر 

  .دفة التعلیم وطریقة التعلم فیالعصر الحدیث
  

ول��و تطرقن��ا إل��ى أھمی��ةالتكنولوجیا ف��ي مج��ال 
ھ���ذه  ت���دریس التربی���ة الموس���یقیة لوج���دنا أن

فالیوم،بس��بب . األھمی��ة ت��زداد ع��ام تل��و اآلخ��ر
ك����ون عالمن����ا عالم����اً ثن����ائي س����ریع التغی����ر 
والتط���ور، ل���ذا توج���ب عل���ى المختص���ین ف���ي 
مج��االلتعلیم أن یخ��اطروا ف��ي تفكی��رھم المب��دع 
لبن�����اء سیاس�����ة تعلیمی�����ة دائم�����ة مربوط�����ة 

ویمك����ن تلخ����یص . معالتكنولوجی����ا الحدیث����ة 
یس التربی��ة أھمی��ة تكنولوجی��ا التعل��یم ف��ي ت��در

  )٢٠٠٧یونس بدر ، : (الموسیقیة فیما یلي
حی�����ث تق�����وم رس�����ومات :اإلدراك الحس�����ي.١

العالم����ات االیقاعی����ة والنغم����ات الموس����یقیة 
التوضیحیة واألشكال االشارات كاألثر النفسي 
لج�������ون كی�������رون ، وإش�������ارات الم�������وازین 
الموسیقیة ، وغیرھ�ا ب�دور مھ�م ف�ي توض�یح 

  .طالب النغمات الموسیقیة المكتوبةلل
 
حی����������ث تس����������اعد وس����������ائل : الفھ����������م .٢

تكنولوجی���االتعلیم الط���الب عل���ى تمیی���ز ب���ین 
  . النغمات واالیقاعات الموسیقیة وبعضھا 

 
لوس����ائل تكنولوجی����ا التعل����یم : المھ����ارات .٣

أھمی��ة ف��ي تعلیم��الطالب مھ��ارات معین��ة ف��ي 
التربی���ة الموس���یقیة كنط���ق اس���ماء النغم���ات 

حیح الموس��یقیة ، وغن���اء االلح��ان بش���كل ص���
  .ومتقن 

 
تق��وم وس��ائل تكنولوجی��ا التعل��یم : التفكی��ر .٤

ب���دوٍر كبی���ٍر فیت���دریب الط���الب عل���ى التفكی���ر 
  .المنظم وحل المشكالت التییواجھھا

 
تنویع الخب�رات ، نموالثقاف�ة : باإلضافة إلى.٥

الموس�������یقیة ، التع�������رف عل�������ى المف�������اھیم 
الموس����یقیة ، تنمی����ة الق����درة عل����ى الت����ذوق 

أس��الیبالتقویم لمواجھ��ة الموس��یقي ، وتنوی��ع 
الفروق الفردیة ب�ین التالمی�ذ ، و تع�اون عل�ى 
بق��اء أث��ر ال��تعلم ل��د�الطالب لفت��رات طویل��ة ، 
تنمیة میول الط�الب لل�تعلم وتقوی�ة اتجاھ�اتھم 

   . اإلیجابیةنحوه
دور معل�����م التربی�����ة الموس�����یقیة ف�����ي ظ�����ل 

  :تكنولوجیا التعلیم 

إن معل��م التربی��ة الموس��یقیة ھ��و أح��د 
العوامل المھمة لنجاح العملیة التعلیمیة ، وال 
یزال ھو الشخص الفعال الذي یع�اون الم�تعلم 
عل�ى ال��تعلم المس�تمر والتف��وق ف�ي دراس��تھ ، 
أي إن نج��اح العملی��ة التعلیمی��ة ق��د ال ی��تم إال 
بمعاونة المعلم الذي یتص�ف بكف�اءات خاص�ة 
. ، ویتمت����ع برغب����ة ف����ي العل����م ومی����ل إلی����ھ 

ماد التكنولوجیا التعلیمی�ة ل�م والحقیقة أن اعت
یلغ دور المعلم وإنم�ا غی�ر دوره فق�ط ، إذ إن 
دوره ف����ي ظ����ل تكنولوجی����ا التعل����یم أص����بح 

أحم���د حام���د منص���ور : (ی���تلخص بم���ا یل���ي 
،٢٠٠١(  

: المعلم مدیر للتعلیم ومستشار وموجھ  -١
فمعل��م التربی��ة الموس��یقیة عن��دما یق��وم 
باس���تخدام تكنولوجی���ا التعل���یم كطرائ���ق 

ة مكمل��ة لعمل��ھ التعلیم��ي داخ��ل تدریس��ی
حج���رة الص���ف وخارج���ھ ف���ي المعام���ل 
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المخصص���ة لھ���ا ، ف���إن دوره سیحص���ر 
ف���ي التخط���یط الس���تخدام ھ���ذه الم���واد 
التعلیمیة وتشغیلھا واختیار األفضل لما 
. یتناس��ب م��ع األھ��داف الت��ي خط��ط لھ��ا 

وھ��و أیض��ا موج��ھ ومس��اعد ومش��رف 
عل��ى األعم��ال الت��ي یق��وم بھ��ا الم��تعلم ، 

بتس���جیل مالحظ���ات ع���ن تق���دم ویق���وم 
الم����تعلم ویدرس����ھا ویقارنھ����ا لیخ����رج 

  .بنتائج وتوصیات
معلم التربیة الموسیقیة موص�ل ترب�وي  -٢

ویمیزه تدریسھ لمادة : ومطور تعلیمي 
التربی���ة الموس����یقیة الت����ي تعتب����ر م����ن 
الحص��ص المحبب��ة للعدی��د م��ن الط��الب 

وحت��ى یس��تطیع القی��ام . نظ��راً لطبیعتھ��ا 
د م��ن إتقان��ھ بع��ض بمث��ل ھ��ذا ال��دور الب��

  :المھارات وھي 
و ) األجھزة ( معرفتھ بالوسائل التعلیمیة  –أ 
  .وكیفیة تشغیلھا وخصائصھا ) البرمجیات ( 

معرفتھ بمصادر ھذه الوس�ائل التعلیمی�ة  –ب 
.  

قدرت��ھ عل��ى إنت��اج البرمجی��ات التعلیمی��ة  –ج 
  .الموسیقیة البسیطة 

   .قدرتھ على تقویم الوسائل التعلیمیة  –د 
قدرت��ھ عل��ى توظی��ف اإلمكانی��ات المتاح��ة  -ھ��ـ

بالم������داس م������ن معام������ل للحاس������ب االل������ي 
وتكنولوجیا التعلیم في تدریس م�نھج التربی�ة 

  الموسیقیة
معل���م التربی���ة الموس���یقیة قائ���د ومح���رك  -٣

  .للمناقشات واألنشطة الصفیة 
فھ���و : المعل��م عض��و ف��ي فری��ق تعلیم��ي  -٤

 یجب أن یك�ون ف�رد م�ن ض�من فری�ق تعلیم�ي
إلنت�������اج البرمجی�������ات التعلیمی�������ة للتربی�������ة 
الموس��یقیة ف��إذا أراد إنت��اج برمجی��ة تعلیمی��ة 
مثالً فإن ھذه العملیة تحتاج إلى فری�ق مك�ون 

  : من 
مب�����رمج إلدخ�����ال المعلوم�����ات وإنت������اج  –أ 

  .البرمجیة 
تكنولوجي یختار أفض�ل طریق�ة مناس�بة  –ب 

لبرمجة ھذه المادة في صورة برمج�ة حاس�ب 
  الخ...فیدیو أو تسجیل صوتي أو شریط 

خبیر في المادة التعلیمیة لمحتوى منھج  –ج 
  .التربیة الموسیقیة وطبیعة تدریس المادة 

وف��ي ض���وء ماس���بق ف���إن دور معل���م 
التربی��ة الموس��یقیة تغی��ر ف��ي ظ��ل تكنولوجی��ا 

: التعل���یم م���ن مج���رد ناق���ل للمعلوم���ات إل���ى 
مھن��دس تعل��یم ، وم��وفر للتس��ھیالت الالزم��ة 

، مستش����ار متخص����ص ف����ي التربی����ة لل����تعلم 
الموس����یقیة ومحتواھ����ا وطبیعی����ة تدریس����ھا 
ومص���مم للب���رامج وموج���ھ وم���دیر للعملی���ة 

التعلُّمیة الي إن�ھ مخط�ط لألھ�داف  -التعلیمیة 
  .التعلیمیة ، ومطور للبرنامج التعلیمي 

أھمیة توظیف تكنولوجیا التعلیم ف�ي ت�دریس 
  التربیة الموسیقیة 

  
وجیا التعلیم ف�ي إذا أحسن توظیفتكنول

تدریس التربیة الموسیقیة، وتطبیقھ�ا ب�وعي 
وفھ���م ، فإن���ھ یمك���ن تحقی���ق فوائ���د عدی���دة 
للمعلم���والمتعلم ، وللعملی���ة التعلیمی���ة كك���ل 
ویمك����ن حص����ر الوظ����ائف والفوائ����د الت����ي 

  -: تقدمھاتكنولوجیا التعلیم فیما یلي
   : بالنسبة للمعلمین : أوًال 

م����ن  تحری����ر معل����م التربی����ة الموس����یقیة.١
األعم��ال الروتینی��ة بالمدرس��ة ، مم��ا یمنح��ھ 
الفرص���ة للتف���رغ لمس���اعدة المتعلم���ین ف���ي 
االنش������طة واإلع������داد االمث������ل للمس������ابقات 
الموس����یقیة االنش����طة الص����فیة والالص����فیة 

  .لھا والقدرة على التخطیط الجید
 
اختص������ار الوق������ت وجھدھ������داخل قاع������ة .٢

التدریس ففي عرض وسیلة تعلیمیة بص�ریة 
ة للمعل���م م���ن الش���رحالطویل مناس���بة إراح���

  . وتخفیف من الوقوع في اللفظیة المجردة
 
تشجیع معلم التربیة الموسیقیة على تبن�ى .٣

مواقفتربوی���ة تجدیدی���ة تبع���ده ع���ن الجم���ود 
والتقلیدیة وتقربھ من روح العصر ومس�ایرة 

  . التطورالتعلیمي والتكنولوجي
 
االرتفاع بنوعی�ة معل�م التربی�ة الموس�یقیة .٤

  . إلى وموجھ لطالبھ وتحویلھ
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التغل�ب عل��ى مش��كلة نق�ص ع��دد المعلم��ین .٥

  . المؤھلین والمدربین على التدریس الجید
 
مس����اعدة المعل����م عل����ى التخط����یط الجی����د .٦

للت����دریس وذل����ك م����ن خ����الل تدریب����ھ ف����ي 
مجاإلع�����داد األھ�����داف والم�����واد التعلیمی�����ة 

  . وطرائق التعلیم المناسبة
 
زة ت�����دریب المعل�����م عل�اس�����تخدام األجھ�����.٧

  .واآلالت الحدیثة استخداماً صحیحاً 
  
تلعب التكنولوجیادور المرشد الذي یس�اعد . ٨

المعل���م ف���ي ت���دریس محت���وى م���ادة التربی���ة 
الموسیقیة  للطالب ویب�دل منالطریقةالتقلیدی�ة 
. للتعل��یم ف��ي ش��رح ال��درس وتق��دیم المعلوم��ة

 -بجمی������ع وس������ائلھاالمتطورة-فالتكنولوجی������ا
كل الج����ذري ببس���اطھ تس���تطیع أن تغی����ر بش���

المستوى التعلیمي الخاص بالمعلموقدرتھ ف�ي 
كیفیة تقدیم م�نھج التربی�ة الموس�یقیة للطال�ب 
على نحو یعطي فرصة أكبر وأسھل في الفھ�م 

وھ���ذا ب���دوره س���یعكس م���دى . وتلقیال���دروس
ق���درة الطال���ب عل���ى تنمی���ة قدرات���ھ الذھنی���ة 
والفكری�����ة والموس�����یقیة فی�����التعلم، وص�����قل 

بداعی��ة الموس��یقیة ف��ي مواھب��ھ وإمكانات��ھ اإل
  .دراستھ ونشاطاتھ المدرسیة

 
إنوس��یلة تعلیمی��ة حدیث��ة كالحاس��ب االل��ي  . ٩

یك���ون مح���ط أنظ���ار الط���الب الس���تخدامھ ف���ي 
مج�������ال التعلیمواتخ�������اذه كمرش�������د أومعل�������م 
الیكترون������ي مس������اعد یرش������دھم ببرامج������ھ 
الموس���یقیة المتنوع���ة ووظائف���ھ المختلف���ةفي 

الموس��یقیة مج��ال ال��تعلم واكتش��اف المواھ��ب 
الجدی��دة وتنمی��ة الق��درات الفنی��ة والعقلی��ة ف��ي 

ك�����ذلك تف�����تح ش�����بكة . التربی�����ة الموس�����یقیة 
المعلوم���ات باب���اً جدی���داً یس���اعد الط���الب ف���ي 
الفصل الواحدأن یشتركوا في أنش�طة تعلیمی�ة 
مختلف��ة ف��ي مج��ال البح��ث وتب��ادل المعلوم��ات 

ومن خ����الل ال����تعلم م����ن خ����الل ھذھاألنش����طة
  .المعلومات التفاعلي عبر شبكة 

 
ت���وفر التكنولوجی���ا مص���دراً غزی���راً م���ن .١٠

التربی����ة المعلوم����ات الت����ي یحت����اج لھ����ا معلم
فق���د . والطال���ب عل���ى ح���د س���واءالموس���یقیة 

أصبحت شبكة المعلم�ات بح�راً واس�عاً یحت�وي 
عل��ى معلوم��ات موس��یقیة وافرةكالموس��وعات 
للتعرف على تاریخ أعالم الموس�یقي العالمی�ة 

یخ األالت الموس�����یقیة ، والعربی�����ة و، وت�����ار
بأنواعھ�����ا ، والتع�����رف عل�����ى تص�����نیفاتھا ، 
وعائلتھ����ا ، وك����ذلك الم����دونات الموس����یقیة ، 
والیوتیوب ، واالغاني الموسیقیة ذات التراث 

الموس���یقي األص���یل ، والنوت���ات الموس���یقیة  
وغیرھ����ا م����ن المص����ادر المعلوماتی����ة الت����ي 
یص���عب الحص���ولعلیھا ب���الطرق التقلیدی���ة ف���ي 

  . البحث
 

التكنولوجیاكمص���در تواص���ل ب���ین المعل���م .١١
والمتعلم ، والمتعلمین بعض�ھم ال�بعض أص�بح 
فی���ھ معل���م التربی���ة الموس���یقیة والطال���ب ف���ي 
اتصال متواصل ع�ن طریقالتح�دث عب�ر ش�بكة 
المعلوم�����ات كوس�����یلة اتص�����ال ب�����ین المعل�����م 

  .والمدرسة ،والمجتمع
  

  : بالنسبة للمتعلمین
 
میة إل����ى نق����ل المعرف����ة أو الرس����الةالتعلی.١

المتعلم�����ین ف�����ي ص�����ورة س�����ھلة ومیس�����رة 
ومش�����������وقة ع�����������ن طری�����������ق وس�����������ائط 

  .االتصااللتعلیمیة
 
توفیر قنوات متع�ددة للمعرف�ة یس�تطیع أن .٢

  . ینھل منھا المتعلم ما یزید
 
معالج�ة الف�روق الفردی��ة ب�ین المتعلم��ین ، .٣

  . والحفاظ على شخصیة كل متعلم
 
اس����تخدام الح����واس المتع����ددة للم����تعلم ، .٤

المتعلمین ف�ي مواق�ف تحفظھ�م عل�ى  ووضع
  . التفكیرواستخدام الحواس في آن واحد

 
المس�����اعدة ف�����ي خل�����ق ف�����رص حقیقی�����ة .٥
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للمتعلم������ین لإلب������داعواالبتكار الموس������یقي 
  . وتنمیة مھارات التفكیر العلیا

 
تؤكد على أھمی�ة الخب�رة الحس�یةوالتحفیز .٦

الحس��یة المباش��رة وب��ذلك تس��اعد ف��ي زی��ادة 
  . لتي یسلكھا المتعلممجاالت الخبرة ا

 
تعزی��ز التفاع��ل الص��في ، والتحفی��ز عل��ى .٧

زیادة المشاركة اإلیجابیة للمتعلمین�ویتم ذل�ك 
م���ن خ���الل التنوی���ع ف���ي اس���تخدام الوس���ائل 

  . التقنیة ، وتنویع أسالیب التدریس
 
استثارة اھتم�ام الط�الب وإش�باع حاج�اتھم .٨

للتعل��یم وتنش���یط دافعی��تھم ورغباتھمالذاتی���ة 
  . ستزادة من المعرفةفي اال

 
ترس��یخ وتعمی��ق م��ادة التربی��ة الموس��یقیة .٩

( وإطال���ة فترةاحتف���اظ الط���الب بالمعلوم���ات 
ویمك�ن أن ی�تم ذل�ك م�ن خ��الل ) بق�اء التعل�یم 

  . إشراك مختلفحواس المتعلم
 

تنمی���ة البح���ث العلم���ي ل���دى المتعلم���ین .١٠
حی��ث تت���یح تكنولوجی���االتعلیم تع���دد مج���االت 

وطرائ���ق وأس���الیب تت���یح البح���ث والدراس���ة 
تكنولوجی�����ا التعل�����یم تع�����ددمجاالت البح�����ث 
والدراسة وطرائق وأسالیب البحث م�ن أج�ل 

  . الحصول على المعلومات في سھولةویسر
 

عن��دما یحس��ن اختی��ار واس��تخدام وس��ائل .١١
تكنولوجی���ا التعل���یم ف���إن ذل���ك یزی���د منق���درة 
الم��تعلم عل��ى التحص��یل والمی��ل إل��ى النش��اط 

  .الموسیقي 
 

تنمیة المھارات التعلیمیةوالحیاتی�ة ل�دى .١٢
المتعلم���ین باإلض���افة إل���ى تنمی���ة الن���واحي 
الوجدانی�����ة نظ�����راً لطبیع�����ة م�����ادة التربی�����ة 

  .الموسیقیة 
معوق����ات توظی����ف تكنولوجی����ا التعل����یم ف����ي 

  تدریس التربیة الموسیقیة 
  المعوقات البشریة -١

تعتب��ر م��ن أھ��م المعوق��ات الت��ي تق��ف 
التعل��یم ف��ي ت��دریس أم��ام توظی��ف تكنولوجی��ا 

التربیة الموسیقیة ھي ، تتمثل ھذه المعوقات 
  :في  

  :تتعلق بمعلمي التربیة الموسیقیة   - أ
تعددت المعوق�ات الت�ي تتعل�ق ب�المعلم 
نظراً للدور الفعال الذي یق�وم ب�ھ ف�ي توظی�ف 
تكنولوجیا التعل�یم ف�ي الت�دریس ، ولق�د أش�ار 

، ) ٢٠٠٦(ك��ال م��ن محم��د  عطی��ھ  خم��یس 
عل���ى ) ٢٠٠٢(الحمی���د زیت���ون  وكم���ال عب���د

  :المعوقات التالیة 
عدم توافر الخبرة والدرایة والمھ�ارة ل�دى -١

بعض من معلم�ین التربی�ة الموس�یقیة بكیفی�ة 
استخدام توظیف تكنولوجیا التعل�یم ، ووج�ود 
الخوف والرھبة من استخدامھا ، إض�افة إل�ى 
الخ���وف م���ن فق���دان الس���یطرة وال���تحكم ف���ى 

س�����تخدام تقنی�����ات الفص�����ل الدراس�����ى عن�����د ا
  .تكنولوجیا التعلیم 

نق��ص الب��رامج التدریبی��ة لمعلم��ى التربی��ة -٢
الموسیقیة على استخدام تكنولوجی�ا التعل�یم ، 
وع�����دم معرف�����ة وإلم�����ام معلم�����ین التربی�����ة 
الموس��یقیة  بالبرمجی��ات ووس��ائل تكنولوجی��ا 
التعلیم التي تخدم مقررات التربیة الموس�یقیة 

.  
تعل���یم والب���رامج ع���دم ت���وافر تكنولوجی���ا ال-٣

التعلیمی��ة وغیرھ��ا عن��د احتی��اج معل��م التربی��ة 
  .الموسیقیة لھا 

تكنولوجی����ا التعل����یم وتقنیاتھ����ا ال یس����ھل -٤
اس��تخدامھا وتتطل��ب وقت��أ كبی��راُ م��ن المعل��م 

  .إلعدادھا والتدریب علیھا 
ع��دم مش��اركة معلم��ین التربی��ة الموس��یقیة -٥

ب��الرأي ف��ي انت��اج برمجی��ات تعلیمی��ة خاص��ة 
  .یة الموسیقیة بالترب

ع���دم تق���دیم المس����اعدة الفنی���ة م���ن قب����ل -٦
أخصائي تكنولوجی�ا التعل�یم الس�تخدام تقنی�ات 
تكنولوجی���ا التعل���یم وتوظیفھ���ا ف���ي ت���دریس 

  .التربیة الموسیقیة 
ع��دم تش��جیع المعلم��ین وم��وجھین التربی��ة -٧

الموسیقیة على استخدام تقنیات ومستحدثات 
 تكنولوجی����ا التعل����یم ف����ي ت����دریس مق����ررات

  .التربیة الموسیقیة 
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  :معوقات تتعلق بالمتعلمین -ب
یع��د الم��تعلم الط��رف الث��اني الم��ؤثر ف��ي 
توظی����ف تكنولوجی����ا التعل����یم حی����ث أن ع����دم 
امتالك المھارات الالزمة الستخدام تكنولوجی�ا 
التعل��یم م��ن أھ��م المعوق��ات الت��ي تح��ول دون 
توظیفھا ، وق�د ح�ددت دالل ملح�س اس�تیتیة ، 

أھ������م ) ٢٠٠٧(وعم������ر موس������ي س������رحان 
المعوق���ات الت���ي تح���ول دون توظیفھ���ا ل����دى 

  : المتعلمین وھي 
نظ��رة المتعلم��ین ال��ي تكنولوجی��ا التعل��یم   -

والبرمجی��ات التعلیمی��ة عل��ى انھ��ا مس��لیة 
ومضیعة للوقت مع إغفالھم ألھمیتھا ف�ي 

  .التعلیم 
تجاھ����ل المتعلم����ین تعلیم����ات اس����تخدام  -

  .تكنولوجیا التعلیم 
بش��كل س��طحي م��ع المتعلم��ین یتع��املون  -

  .تقنیات تكنولوجیا التعلیم 
  :المعوقات المادیة -٢

وتتمث������ل المعوق������ات المادی������ة ف������ي 
المعوقات التي تح�ول دون ت�وفیر االعتم�ادات 
المالی��ة المنفق��ة م��ن أج��ل توظی��ف تكنولوجی��ا 

جیھ����ان عب����د الباس����ط ( : التعل����یم ، ومنھ����ا 
،٢٠٠٤(  
القص���ور الش���دید ف���ي إنت���اج البرمجی���ات  -

التخصص����ات المختلف����ة  التعلیمی����ة ف����ي
ومنھ���ا التربی���ة الموس���یقیة الت���ي تخ���ص 

  .منھج التربیة الموسیقیة 
ارتف��اع تك��الیف اع��داد الوس��ائل التعلیمی��ة  -

  .التي تخدم منھج التربیة الموسیقیة 
ع�دم ت�وافر برمجی�ات تعلمی�ة ف�ي التربی�ة  -

الموس��یقیة باللغ��ة العربی��ة جی��دة ومقنن��ة 
لتتناس�����ب م�����ع المعلم�����ین والمتعلم�����ین 

 .لمنھج وا
ص��عوبة تقی��یم تقنی��ات تكنولوجی��ا التعل��یم  -

م��ن قب��ل الق��ائمین عل��ى التق��ویم لتحدی��د 
ن���واحي الق���وة والض���عف ، لع���دم وج���ود 
مؤسس������ات فنی������ة متخصص������ة إلنت������اج 
البرمجیات التعلیمی�ة ووس�ائل تكنولوجی�ا 

 .التعلیم في المؤسسات التعلیمیة 
قلة عدد أجھزة الحاسب االل�ي بم�ا ی�تالئم  -

لم�ین وق�دم بع�ض األجھ�زة م�ع ع�دد المتع

بم�����ا الی�����تالئم م�����ع اس�����تخدام الب�����رامج 
التعلیمیة واالتصال بشبكة االنترنت ، إلى 
جانب قلة عدد المعامل وعدم تناسبھا في 
المس���احة م����ع ع����دد المتعلم����ین وس����وء 
االمكانی���ات بھ���ا ، غی���ر ذل���ك أنھ���ا غی���ر 
متاح���ة باس���تمرار مم���ا یت���یح للمعلم���ین 

ب عل���ى والمتعلم��ین اس���تخدامھا والت���دری
وسائل تكنولوجیا التعلیم المتاحة ، وعدم 
وج���ود خط���ة متكامل���ة لص���یانة االجھ���زة 
والمعام��ل وص��عوبة ت��وافر الع��دد الك��افي 

 .من اخصائي الصیانة األكفاء 
قل���ة ع���دد ال���دورات التدریبی���ة المقدم���ة  -

للمعلم��ین التربی��ة الموس��یقیة ع��ن كیفی��ة 
توظیف تكنولوجیا التعلیم ف�ي الت�دریس ، 

خط����ة متكامل����ة وفعال����ة  وع����دم وج����ود
لت���دریب المعلم���ین ، ال���ي جان���ب ض���عف 
مستوى القائمین على تدریب المعلم�ین ، 
وافتق��ار ال��دورات التدریبی��ة ال��ي الجان��ب 
التطبیق�����ي واقتص�����ارھا عل�����ى الجان�����ب 

 .النظري فقط 
عدم المام المعلم باس�تراتیجیات الت�دریس  -

الت���ي تتناس���ب م���ع اس���تخدام تكنولوجی���ا 
ءة المعلم����ین عل����ى التعل����یم ، وقل����ة كف����ا

الجمع بین استراتیجیة تدریس واستخدام 
 .تكنولوجیا التعلیم في آن واحد 

ع���دم اس���تخدام عنص���ر الوق���ت بفاعلی���ة  -
لتوظی��ف تكنولوجی��ا التعل��یم ف��ي الحص��ة 
الدراس���یة ، وع���دم وج���ود خط���ة زمنی���ة 

 . التدریسلتوظیف تكنولوجیا التعلیم في 
وم���ن خ���الل م���ا س���بق م���ن ع���رض االط���ار 

والدراس��ات الس��ابقة أمك��ن التوص��ل النظ��ري 
  :الي 

أھمی��ة توظی��ف تكنولوجی��ا التعل��یم ف��ي  -١
الت����دریس بش����كل ع����ام وف����ي التربی����ة 

 .الموسیقیة بشكل خاص 
ض�����رورة اكس�����اب مھ�����ارات توظی�����ف  -٢

تكنولوجی������ا التعل������یم ف������ي الت������دریس 
 .للمعلمین التربیة الموسیقیة 

الكش���ف ع���ن بع���ض الص���عوبات الت���ي  -٣
التعل��یم ف��ي تواج��ھ اس��تخدام تكنولوجی��ا 

 .التدریس 
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واق���ع ع���دم وج���ود دراس���ة بحث���ت ف���ي  -٤
توظی��ف تكنولوجی��ا التعل��یم ف��ي ت��دریس 

بالمرحل�ة اإلعدادی�ة التربیة الموس�یقیة 
 .في مصر

ت���م االسترش���اد باألدبی���ات والدراس���ات  -٥
السابقة في اإلطار النظري بھ�ذا البح�ث 
والذي ساعد بدوره ف�ي االس�تفادة منھ�ا 

  . في تصمیم أدوات البحث 
  

  إجراءات البحث 
  : البحث منھج: أوال 

وفق���ا لطبیع���ة البح���ث وأھداف���ھ تبن���ي 
) الم��نھج الوص��في التحلیل��ي ( البح��ث الح��الي 

وذل��ك لمالئمت��ھ لموض��وع البح��ث ، ویتض��من 
في داخلھ جمع البیانات وتبویبھا مع ق�در م�ن 
التفسیر، واالط�الع عل�ى الدراس�ات والبح�وث 

ف عن�د حی�ث أن ھ�ذا الم�نھج ال یتوق�. السابقة
تقدیم وص�ف جوان�ب المش�كلة فق�ط ب�ل یتع�داه 
إلى أبعد من ذلك من ناحیة دراسة جمیع أبعاد 
المش���كلة بالتحلی���ل والتفس���یر عل���ى ج���ذورھا 
وأس���بابھا الحقیقی���ة وم���ن ث���م إمك���ان اقت���راح 
بع��ض الحل��ول لمواجھ���ة مث��ل ھ��ذه المش���كلة 
،كم���ا یمك���ن م���ن خ���الل ھ���ذا الم���نھج معرف���ة 

ارس المرحل���ة الوض���ع الق���ائم حالی���اً ف���ي م���د
إخ���الص عب����د الحف����یظ . (االعدادی���ة بمص����ر 
  ) . ٢٠٠٠ومصطفى باھي ، 

  إعداد أدوات البحث : ثانیاً 
اختارت الباحثة االستبیان كأداة لجمع 
البیانات ، وھ�ي أكث�ر أدوات البح�ث اس�تخداماً 
في مث�ل ھ�ذه البح�وث وق�د ت�م بن�اء االس�تبیان 

  :وفق اإلجراءات التالیة 
  : اناالستبی اعداد -١

ت��م تص��میم االس��تبیان بالبح��ث الح��الي 
بعد أن اطلعت الباحثة على عدد من الدراسات 
والبح�������وث وك�������ذلك الكت�������ب وال��������دوریات 
المتخصص��ة ف��ي مج��ال تكنولوجی��ا التعل��یم ف��ي 
التدریس حی�ث تعتب�ر م�ن المص�ادر االساس�یة 
والمھمة والت�ي اعتم�دت علیھ�ا الباحث�ة حی�ث 

د قام���ت باستعراض���ھا فوج���دت أن بعض���ھا ق���
تن���اول فاعلی���ة بع���ض مس���تحدثات تكنولوجی���ا 
التعلیم وأشار معظمھا الى اھمیة توظیفھا ف�ي 

العملی��ة التعلیمی��ة وال��بعض االخ��ر اش��ار ال��ى 
  .معوقات استخدامھا في التدریس

  
  : االستبیان اعداد خطوات -٢

  :االستبیان من الھدف تحدید -أ
ھ��دف االس��تبیان إل��ي تحدی��د واق��ع توظی��ف   -

یم ف�����ي ت�����دریس التربی�����ة تكنولوجی�����ا التعل�����
  .الموسیقیة بالمرحلة اإلعدادیة في مصر

  : االستبیان محاور صیاغة-ب
وھ����و خ����اص بمعلم����ین : االس����تبیان االول-١

التربی������ة الموس������یقیة بم������دارس المرحل������ة 
  :االعدادیة ویتضمن المحاور التالیة 

معرف����ة واق����ع توظی����ف  :االول المح����ور -
تكنولوجی���ا التعل���یم ف���ي ت���دریس التربی���ة 
الموس��یقیة للمعلم��ین بم��دارس المرحل��ة 
االعدادیة بمصر، من خ�الل االجاب�ة عل�ى 

 ).نعم ، ال(المقیاس الثنائي 
معرفة معوقات توظی�ف   : الثاني المحور -

تكنولوجی���ا التعل���یم ف���ي ت���دریس التربی���ة 
الموس��یقیة للمعلم��ین بم��دارس المرحل��ة 
االعدادیة بمصر، من خ�الل االجاب�ة عل�ى 

 ).نعم ، ال(المقیاس الثنائي 
وھ���و خ��اص ب���الطالب  :االس��تبیان الث��اني -٢

بمدارس المرحلة االعدادیة ویتضمن المحاور 
  : التالیة

معرف����ة واق����ع توظی����ف :  االول المح���ور -
تكنولوجیا التعلیم ف�ي التربی�ة الموس�یقیة 
للط����الب بم����دارس المرحل����ة االعدادی����ة 
بمصر، م�ن خ�الل االجاب�ة عل�ى المقی�اس 

 ).نعم ، ال(الثنائي 
معرفة معوقات اس�تخدام   :الثاني لمحورا -

تكنولوجی���ا التعل���یم ف���ي ت���دریس التربی���ة 
الموس��یقیة للمعلم��ین بم��دارس المرحل��ة 
االعدادیة بمصر، من خ�الل االجاب�ة عل�ى 

 ).نعم ، ال(الثنائي 
  

وتتضمن قائمة بالمعوقات التي تحول 
دون االستفادة من تكنولوجی�ا التعل�یم الحدیث�ة 

لموس����یقیة  ، ولك����ل ف����ي ت����دریس التربی����ة ا
مستویان ، باإلض�افة ال�ى إعط�اء العین�ة  فقرة

فرص���ة للتعبی���ر وإلب���داء ال���رأي ع���ن بع���ض 
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األس��باب الت��ي ق��د تعی��ق م��ن اس��تفادتھم م��ن 
تكنولوجی�����ا التعل�����یم  ف�����ي مج�����ال التربی������ة 
الموس���یقیة وتوظیفھ���ا ف���ي الت���دریس ، ك���ذلك 
اعطاء فرص�ة للعین�ة إلب�داء مقترح�اتھم ح�ول 

لوجی��ا التعل��یم ف��ي التربی��ة كیفی��ة توظی��ف تكنو
الموس�����یقیة بم�����دارس المرحل�����ة االعدادی�����ة 

  .بمصر
  
   : االستبیان صدق-ج

قام��ت الباحث��ة بع��د االنتھ��اء م��ن إع��داد         
وبناء فقراتھ في صورتھ األولی�ة ،  االستبیان 

بعرض��ھ عل��ى مجموع��ة م��ن الس��ادة الخب��راء 
م��ن الس��ادة   ) ١٠(بل��غ ع��ددھم  المحكم��ین ، 

الت���دریس المتخصص���ین ف���ي  أعض���اء ھیئ���ة
التربی����ة الموس����یقیة ، والمن����اھج : مج����االت 

تكنولوجی��ا التعل��یم ،وت��م  وط��رق الت��دریس ،و
توجی��ھ خط��اب للمحكم��ین موض��ح ب��ھ اھ��داف 
البحث، وقد طلبت الباحثة من المحكمین إبداء 

  :آرائھم في 
  .وضوح العبارة وسالمة صیاغتھا  -
  .لیھ مالئمة كل عبارة للمحور الذي تنتمي إ -
  .مقترحات للتعدیل أو اإلضافة أو الحذف  -

وق���د ك���ان للمالحظ����ات الت���ي أب����داھا 
السادة الخبراء المحكم�ون أھمیتھ�ا ف�ي إث�راء 
االس���تبیان وإخراج���ھ بش���كلھا النھ���ائي وق���د 
ط���ورت ھ���ذه األداة بن���اء عل���ى آراء الس���ادة 
الخب���راء المحكم���ین حی���ث ع���دلت الص���یاغة 

  .ووضع في صورتھ النھائیة
  

  : البحث أدوات ثبات :ثالثاً 
للتأكد من ثبات أدوات البحث قامت الباحثة     

 Alphaباس���تخدام معام���ل ألف���ا كرونب���اخ 
Cronbach ( بعد إجراء التطبیق على عین�ة

الیجاد معامل الثبات لكل اس�تبیان .استطالعیة 
ومحاوره وك�ذلك معام�ل الثب�ات الكل�ي ألدوات 

یع البحث وقد تراوحت معامالت الثبات في جم
، وتعتب��ر   )٠.٨( و) ٠.٧( االس��تبیانات ب��ین 

  .ھذه المعامالت مقبولة ألغراض البحث 
  

  
  عینة البحث : رابعاً 

طبق������ت االس������تبیان األول الخ������اص 
بمعلمین التربیة الموسیقیة على عین�ة مكون�ة 

معل��م ومعل��م للتربی��ة الموس��یقیة )  ٣١(  م��ن 
بمدارس المرحلة اإلعدادیة محافظة بورسعید 

وطب���ق االس���تبیان الث���اني الخ���اص بط���الب . 
( المرحل��ة االعدادی��ة عل��ى عین��ة تكون��ت م��ن 

طال����ب وطالب����ة م����ن ط����الب المرحل����ة )  ٦٠
اإلعدادی���ة بمدرس���ة القن���اة اإلعدادی���ة بن���ین ، 
ومدرس��ة القن��اة االعدادی��ة بن��ات ، وذل��ك ف��ي 
الفص�����ل الدراس�����ي الث�����اني للع�����ام الدراس�����ي 

  .م ٢٠١٥/٢٠١٥
  نتائج البحث وتفسیرھا

ی��تم ع���رض نت��ائج البح���ث وتفس��یرھا وفق���ا   
  : لألسئلة الواردة بمشكلة البحث

النت��ائج المتعلق��ة باإلجاب��ة ع��ن الس��ؤال : أوال
  : األول

وتتعلق ھذه النتائج باإلجابة ع�ن الس�ؤال       
م��ا واق���ع اس��تخدام معلم���ین  : األول ، ونص��ھ

التربیة الموسیقیة ألسالیب تكنولوجی�ا التعل�یم 
لت��دریس  بم��دارس المرحل���ة وتوظیفھ��ا ف��ي ا

  اإلعدادیة بمصر؟ 
لإلجاب���ة عل���ي ھ���ذا الس���ؤال اعتم���دت 
الباحث���ة عل���ى حس���اب التك���رارات لمجم���وع 
اس��تجابات اف��راد العین��ة م��ن معلم��ین التربی��ة 
الموسیقیة حول واقع استخدامھم لتكنولوجی�ا 
التعل����یم وب����رامج الحاس����ب لتعل����یم التربی����ة 
الموس���یقیة واألجھ���زة التعلیمی���ة واألدوات ، 

ات والوس���ائط المتع���ددة ، والش���بكة المعلوم���
والمواقع التفاعلیة بھا في الت�دریس وغیرھ�ا 

  :  وحساب النسب المئویة لھا ، كما یلي 
واق������ع توظی������ف معلم������ین التربی������ة   - أ

الموسیقیة ألسالیب تكنولوجیا التعل�یم 
وتوظیفھ���ا ف���ي الت���دریس  بم���دارس 

یوض��ح  و.المرحل��ة اإلعدادی��ة بمص��ر
اس�تجابات معلم�ین  نت�ائج  )١(جدول 

 .التربی���������������������ة الموس���������������������یقیة 
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  ) ١(  جدول 
حول آرائھم نحو واقع توظیف تكرارات استجابات معلمین التربیة الموسیقیة والنسب المئویة 

  :تكنولوجیا التعلیم بمدارس المرحلة االعدادیة 
 

  الفقرة  م
  بعد الترتیب التنازلي حسب درجة االستخدام

  االستجابة
  ال  نعم

النسبة   التكرار
  المئویة

النسبة   التكرار 
  المئویة

ھل تستعمل وسائل التعلیمیة بشكل مستمر في   ١
  تدریس التربیة الموسیقیة

٢٥.٩  ٨  ٧٤.١  ٢٣  

ھل تستطیع توظیف برامج تدوین الموسیقي   ٢
  كبرنامج االنكور في عملیة التدریس ؟

٦١.٢  ١٩  ٣٨.٨  ١٢  

لتعلیم التربیة ھل تستعمل برامج الحاسب االلي   ٣
  الموسیقیة في عملیة التدریس بشكل مناسب ؟

١٣  ٤  ٨٧  ٢٧  

ھل تستعمل المواقع التفاعلیة على شبكة   ٤
االنترنت والیوتیوب في تدریس مقرر التربیة 

  الموسیقیة ؟

٤٥.٢  ١٤  ٥٤.٨  ١٧  

في  power pointھل تستعمل برنامج   ٥
تصمیم بعض الدروس التعلیمیة للتاریخ 

  والتذوق الموسیقي ؟

٤٨.٤  ١٥  ٦١.٢  ١٩  

 MSھل تقوم بتحضیر الدروس ببرنامج   ٦
Word ؟  

٤٨.٤  ١٥  ٦١.٢  ١٩  

ھل تستعمل عادة الوسائل في حصة   ٧
  الموسیقي؟

١٣  ٤  ٨٧  ٢٧  

ھل اشتركت في دورة تدریبیة الستخدام برامج   ٨
التربیة تدوین الموسیقي في تدریس 

  الموسیقیة؟

٤٥.٨  ١٧  ٤٥.٢  ١٤  

ھل یوجد تنسیق أحیانا بین مدرستك والمدارس   ٩
  األخرى في مجال توظیف التقنیة في خدمة التعلیم؟

٦١.٢  ١٩  ٣٨.٨  ١٢  

 داخل تحتاجھا التي التعلیمیة الوسائل كل ھل  ١٠
 صیانة؟ من جیدة حالة في المدرسة

٥٨  ١٨  ٤٢  ١٣  

 المدرسة التعلیم داخلتكنولوجیا  مستوى ھل  ١١
 ممتازة؟ حالة في

٥٨  ١٨  ٤٢  ١٣  

ھل أنت قادر على توظیف الیوتیوب ، والفیدیو   ١٢
التعلیمي في تدریس عزف االالت الموسیقیة 

  للطالب ؟

٢٢.٦  ٧  ٧٧.٤  ٢٤  

ھل ترى وجود تشجیع من إدارة المدرسة   ١٣
للمعلمین لتوظیف تكنولوجیا التعلیم في تدریس 

  الموسیقیة؟التربیة 

١٩.٤  ٦  ٨٠.٦  ٢٥  
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أن )  ١( واتض�������ح م�������ن الج�������دول 
اس�����تجابات المعلم�����ین نح�����و ع�����دد أس�����ئلة 

%   ٦٠االس���تبیان وردت عالی���ة زادت ع���ن 
منھ����ا اس����تخدام الوس����ائل التعلیمی����ة بش����كل 

( مس���تمر ف���ي ت���دریس التربی���ة الموس���یقیة 
، واس���تخدام ب���رامج الحاس���ب االل���ي ) ٧٤.١

لتعلیم التربیة الموسیقیة في عملیة الت�دریس 
،واس����تعمال برن����امج  )٨٧(بش����كل مناس����ب 
power point  ف�ي تص�میم بع�ض ال�دروس

التعلیمی�����ة للت�����اریخ والت�����ذوق الموس������یقي 
 MSوتحض��یر ال��دروس ببرن��امج ) ٦١.٢(

Word)واس�����تعمال العدی�����د م�����ن ) ٦١.٢ ،
) ٨٧(الوسائل التعلیمیة في حصة الموسیقي 

، والقدرة على توظی�ف الیوتی�وب ، والفی�دیو 
الموس�یقیة  التعلیمي في تدریس عزف االالت

وجود تشجیع م�ن إدارة ، و) ٧٧.٤( للطالب 
المدرسة للمعلمین لتوظیف تكنولوجیا التعلیم 

، ) ٨٠.٦(  ف���ي ت���دریس التربی���ة الموس���یقیة
اس��تخدام وعل��ى ال��رغم م��ن ذل��ك كان��ت نس��بة 

 Encore 4.5برن��امج الت��دوین الموس��یقي 
الذي یجب ان یعتب�ر م�ن اھ�م ب�رامج الت�دوین 

%  ٥٠ال یق���ل ع���ن  الموس���یقي فینبغ���ي ان
باعتباره من البرامج الھام�ة ف�ي مج�ال تعل�یم 
التربیة الموس�یقیة مقارن�ة ب�البرامج االخ�ري 

حیث یلجأ لیھ معلمین التربیة الموس�یقیة ف�ي 
  .العدید من االستخدامات في التدریس 

  
وھذا یدل على أن توظی�ف تكنولوجی�ا 
التعل����یم ف����ي ت����دریس التربی����ة الموس����یقیة 

اإلعدادیة بمصر لھ�ا درج�ة  بمدارس المرحلة
من األھمیة عند معلمین التربیة الموس�یقیة ، 
وأنھ�����م عل�����ى ق�����در م�����ن ال�����وعي بأھمی�����ة 
اس���تخدامھا وتوظیفھ����ا بش���كل مس����تمر ف����ي 

ام��ا االس��تجابات معلم��ین . العملی��ة التعلیمی��ة 
التربی��ة الموس��یقیة ف��ي بع��ض الفق��رات كان��ت 

وھ��ي ویتض��ح منھ��ا % ٦٠بنس��بة أق��ل م��ن 
توظی��ف تكنولوجی��ا التعل��یم  الت��دني ف��ي واق��ع

بالم�����دارس االعدادی�����ة االم�����ر ال�����ذي یح�����تم 
ض����رورة االھتم����ام بتط����ویر واق����ع توظی����ف 
تكنولوجی�����ا التعل�����یم ف�����ي ت�����دریس التربی�����ة 

  .الموسیقیة 
  

ویوض������ح الج������دول الت������الي نت������ائج 
اس��تجابات المعلم��ین والنس��ب المئوی��ة ح��ول 

ین ألسالیب الحدیث�ة ف�ي واقع استخدام المعلم
تكنولوجی�����ا التعل�����یم ف�����ي ت�����دریس التربی�����ة 
الموس�����������������������������������������������������������������������������������یقیة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ھل توظف أحد معامل المدرسة في خدمة   ١٤
 تدریس التربیة الموسیقیة ؟

٥٤.٨  ١٧  ٤٥.٢  ١٤  
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  )  ٢(  جدول 
نتائج استجابات المعلمین والنسب المئویة حول واقع استخدام معلمین ألسالیب الحدیثة في 

  تكنولوجیا التعلیم في تدریس التربیة الموسیقیة 

  
ویتضح من الجدول الس�ابق أن نس�ب 
توظی����ف معل����م التربی����ة الموس����یقیة ل����بعض 
أس���الیب تكنولوجی���ا التعل���یم والت���ي اختارتھ���ا 
الباحثة العتبارھا تتناسب م�ع محت�وى م�نھج 
التربیة الموسیقیة وطالب المرحلة االعدادی�ة 
واتضح أن المعلم�ین یرك�زون عل�ى اس�تخدام 
 النم������اذج المجس������مة للعالم������ات االیقاعی������ة
والنغم��ات الموس��یقیة ، وص��ور الشخص��یات 
التاریخی�����ة الموس�����یقیة ب�����دروس الت������ذوق 
الموس��یقي  ، واس��تخدام االورج الكھرب��ائي ، 

لتش���غیل  MP3وب���رامج تش���غیل الموس���یقي 

االغ���اني واألناش���ید المدرس���یة ومقطوع���ات 
الت���ذوق الموس���یقي ، واس���تخدام الفی���دیو ق���د 

، %  ٦٠حص����لت عل����ى نس����بة أعل����ى م����ن 
االس�الیب عل�ى نس�بة اق�ل م��ن وحص�لت ب�اقي 

وھ����ذا یش����یر ال����ي حاج����ة معلم����ین %  ٦٠
التربیة الموسیقیة الي التدریب على استخدام 
ھ��ذه الب��رامج واألس��الیب والم��واد التعلیمی��ة 
وربم��ا یرج��ع الس��بب ف��ي النس��ب القلیل��ة ال��ي 
عدم ت�وافر ھ�ذه الب�رامج الموس�یقیة والم�واد 
التعلیمی���ة وأجھ���زة الحاس���ب االل���ي وش���بكة 

ترن���ت بم���دارس المرحل���ة االعدادی���ة ، أو االن

  الفقرة  م
  حسب درجة االستخدامبعد الترتیب التنازلي 

  االستجابة
  ال  نعم

النسبة   التكرار
  المئویة

النسبة   التكرار 
  المئویة

  ١٩.٤  ٦  ٨٠.٦  ٢٥  نماذج مجسمة للعالمات االیقاعیة والنغمات   ١
  ٢٢.٦  ٧  ٧٧.٤  ٢٤  عرض صور لدروس التاریخ والتذوق الموسیقي   ٢
  ٢٥.٩  ٨  ٧٤.١  ٢٣  االورج الكھربائي   ٣
لألناش�ید واألغ�اني MP3برامج تشغیل الموسیقي   ٤

  ومقطوعات التذوق الموسیقي 
٣٢.٣  ١٠  ٦٧.٧  ٢١  

  ٣٨.٨  ٢  ٦١.٢  ١٩  الفیدیو   ٥
  ٤٢  ١٣  ٥٨  ١٨  الیوتیوب   ٦
  ٤٥.٢  ١٤  ٥٤.٨  ١٧  الوسائط المتعددة   ٧
  ٤٥.٢  ١٤  ٥٤.٨  ١٧  الشبكة العالمیة للمعلومات   ٨
  ٤٨.٤  ١٥  ٥١.٦  ١٦  محركات البحث في االنترنت   ٩

  ٤٨.٤  ١٥  ٥١.٦  ١٦  )سیبلبوس -انكور( برمجیات التدوین الموسیقي   ١٠
  ٥١.٦  ١٦  ٤٨.٤  ١٥  برامج تحریر الموسیقي   ١١
  ٥١.٦  ١٦  ٤٨.٤  ١٥  ) VST-Protools( برامج تسجیل الموسیقي   ١٢
  ٥٨  ١٨  ٤٢  ١٣  برنامج تراكس الضافة المصاحبة للموسیقي   ١٣
  ٦١.٢  ١٩  ٣٨.٨  ١٢  برنامج جیتار برو   ١٤
١٥  SKype ٦١.٢  ١٩  ٣٨.٨  ١٢  
  ٦٧.٧  ٢١  ٣٢.٣  ١٠  المحادثة الفوریة   ١٦
  ٦٧.٧  ٢١  ٣٢.٣  ١٠  المواقع التفاعلیة لتعلیم الموسیقي عبر االنترنت  ١٧
  ٧٧.٤  ٢٤  ٢٢.٦  ٧  الكتاب االلكتروني   ١٨
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توافرھ������ا وال یس������تخدمھا معل������م التربی������ة 
  .الموسیقیة لعدم القدرة على االستخدام 

أم��ا بالنس��بة لواق��ع اس��تخدام الوس��ائل 
التعلیمی��ة م��ن وجھ��ة نظ��ر المعلم��ین فق��د ت��م 
حس��اب التك��رارات لمجم��وع اس��تجابات اف��راد 

م��ن معلم��ین التربی��ة الموس��یقیة ح��ول العین��ة 
أھ��م الوس��ائل التعلیمی��ة ف��ي ت��دریس التربی��ة 
الموس��یقیة م��ن وجھ��ھ نظ��رھم كم��ا یوض��حھا 

:الج������������������������������������دول الت������������������������������������الي 

  
  ) ٣(جدول 

تكرارات استخدام بعض من الوسائل التعلیمیة في تدریس التربیة الموسیقیة التي اختارھا المعلمین 
.  

  
  

أن النس�����ب  ویتض�����ح م�����ن الج�����دول
المئویة كانت منخفضة جداً وجاءت كلھ�ا اق�ل 

مم��ا ی��دل عل��ى اھمی��ة اس��تخدام % ٦٠م��ن 
  .معلمین التربیة الموسیقیة لھا في التدریس 

  
  :النتائج المتعلقة باإلجابة على السؤال الثاني

والجاب��ة عل��ى الس��ؤال الث��اني وال��ذي 
ف تكنولوجیا التعلیم ما معوقات توظی" نصھ 

ف���ي ت���دریس التربی���ة الموس���یقیة  بم���دارس 

المرحل��ة االعدادی��ة بمص��ر م��ن وجھ��ة نظ��ر 
ت�م حس�اب التك�رارات لمجم�وع "  المعلمین ؟

اس��تجابات اف��راد العین��ة م��ن معلم��ین التربی��ة 
الموسیقیة ح�ول معوق�ات توظی�ف تكنولوجی�ا 
التعل����یم ف����ي ت����دریس التربی����ة الموس����یقیة 

ی�ة وحس�اب النس�ب المئوی�ة بالمرحلة االعداد
نت��ائج التك��رارات )  ٤( لھ��ا ویوض��ح ج��دول 

الس��تجابات المعلم��ین والنس��ب المئوی��ة ح��ول 
:آرائھ�����������م نح�����������و ھ�����������ذه المعوق�����������ات 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الفقرة  م
  حسب درجة االستخدامبعد الترتیب التنازلي 

  االستجابة

  ال  نعم
النسبة   التكرار

  المئویة
النسبة   التكرار 

  المئویة
  ٧٧,٤  ٢٤  ٢٢.٦  ٧  بطاقات ایقاعیة   ١
  ٨٠.٦  ٢٥  ١٩.٤  ٦  بطاقات نغمات سلم دو الكبیر   ٢
  ٨٣.٨  ٢٦  ١٦.٢  ٥  اللوحة الوبریة   ٣
  ٩٠.٣  ٢٨  ٩.٧  ٣  اللوحة الجیبیة   ٤
  ٩٣.٥  ٢٩  ٦.٥  ٢  )الموسیقي الغربیة والعربیة اعالم ( الصور   ٥
  ٩٣.٥  ٢٩  ٦.٥  ٢  لوحات االناشید المدرسیة   ٦
  ٩٦.٧  ٣٠  ٣.٣  ١  انتاجیات طالبیة في التربیة الموسیقیة    ٧
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  ) ٤( جدول 

نتائج التكرارات الستجابات المعلمین والنسب المئویة حول آرائھم نحو الصعوبات التي تعیق 
  بالمدارس االعدادیةتوظیف تكنولوجیا التعلیم 

  م
  الفقرة
  

  االستجابة

  ال  نعم

  التكرار
النسبة 
  المئویة

  التكرار
النسبة 
  المئویة

عدم القدرة على انتاج الوسائل التعلیمیة التي تخدم   ١
  .التدریس لعدم وجود خامات متوفرة بالمدارس

٦٧.٧  ٢١  ٣٢.٣  ١٠  

 عدم توافر میزانیة لشراء برمجیات لتعلیم التربیة  ٢
الموسیقیة واقتصارھا على صیانة االالت 

  .الموسیقیة فقط

٦١.٢  ١٩  ٣٨.٨  ١٢  

عدم القدرة على توظیف تكنولوجیا التعلیم في   ٣
  .خدمة التدریس

٧٧.٤  ٢٤  ٢٢.٦  ٧  

عدم توافر معامل الحاسب االلي  الحدیثة   ٤
المتصلة باالنترنت الستخدام برامج تعلیم التربیة 

  .االنترنتالموسیقیة والتفاعلیة عبر 

٣٢.٣  ١٠  ٦٧.٧  ٢١  

عدم مناسبة االجھزة والمواد التعلیمیة الموجودة   ٥
  .بالمدارس مع المناھج الحالیة

٨٠.٦  ٢٥  ١٩.٤  ٦  

الشعور بقلة أھمیة توظیف تكنولوجیا التعلیم في   ٦
  .خدمة التدریس

١٦.٢  ٢٩  ٦.٥  ٢  

عدم توافر وسائل تعلیمیة جاھزة بالمدارس   ٧
  .الموسیقیةخاصة بالتربیة 

٨٠.٦  ٢٥  ١٩.٤  ٦  

عدم توافر الدورات التخصصیة التي تعرف المعلم   ٨
  .بأھم وأحدث الوسائل الخاصة بالتربیة الموسیقیة 

١٦.٢  ٥  ٨٣.٨  ٢٦  

عدم توافر الدورات التدریبیة للمعلمین على انتاج   ٩
  .وتطویر المواد التعلیمیة لتدریس التربیة الموسیقیة 

١٣  ٤  ٨٧  ٢٧  

القدرة على انتاج وسائل تعلیمیة التي مقرر عدم   ١٠
  .التربیة الموسیقیة 

٢٢.٦  ٧  ٧٧.٤  ٢٤  

  ٩٦.٧  ٣٠  ٣.٣  ١  .عدم القدرة على استخدام الوسائل التعلیمیة  ١١
قلة وجود التشجیع من قبل إدارة المدارس   ١٢

  .الستخدام المعامل لعدم اتالفھا
٨٣.٨  ٢٦  ١٦.٢  ٥  

  ٩٦.٧  ٣٠  ٣.٣  ١  .التعلیمیةعدم تقبل الطالب للوسائل   ١٣
عدم توافر حجرات مالئمة للتدریس التربیة   ١٤

  .الموسیقیة وتدریب الطالب على االالت الموسیقیة
٢٢.٦  ٧  ٧٧.٤  ٢٤  

عدم توافر اخصائي لصیانة االالت الموسیقیة   ١٥
  .واألجھزة التعلیمیة داخل المدارس

١٩.٤  ٦  ٨٠.٦  ٢٥  

عدم وجود توجیھ الستخدام أسالیب تكنولوجیا   ١٦
التعلیم في التدریس من قبل الموجھین والتركیز 

٣٨.٨  ١٢  ٦١.٢  ١٩  
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 ٢٠١٥الثالث عدد خاص بالبحوث المحكمة في المؤتمر العلمي .. سلسلة دراسات وبحوث ُمحٌكَمة 

  
أن م�ن أھ�م )  ٤( ویتضح م�ن ج�دول 

الص��عوبات الت��ي تع��وض توظی��ف تكنولوجی��ا 
التعل����یم ف����ي ت����دریس التربی����ة الموس����یقیة 
بالم���دارس االعدادی���ة مرتب���ة ترتیب���اً تنازلی���اً 

  : ھي
عدم توافر الدورات التدریبی�ة للمعلم�ین  .١

عل��ى انت��اج وتط���ویر الم��واد التعلیمی���ة 
  %)٨٧. ( لتدریس التربیة الموسیقیة 

ت��وافر ال��دورات التخصص��یة الت��ي ع��دم  .٢
تع���رف المعل���م ب���أھم وأح���دث الوس���ائل 

  %)٨٣.٨.(الخاصةبالتربیة الموسیقیة
ع����دم ت����وافر اخص����ائي لص����یانة االالت  .٣

الموس���یقیة واألجھ���زة التعلیمی���ة داخ���ل 
  %)٨٠.٦. ( المدارس

ع��دم ت��وافر حج��رات مالئم��ة للت��دریس  .٤
التربی���ة الموس���یقیة وت���دریب الط���الب 

  %)٧٧.٤. (یةعلى االالت الموسیق
ع����دم ت����وافر معام����ل الحاس����ب االل����ي   .٥

الحدیث��ة المتص��لة باالنترن��ت الس��تخدام 
ب������رامج تعل������یم التربی������ة الموس������یقیة 

  %)٦٧.٧. ( والتفاعلیة عبر االنترنت
ض��عف اللغ��ة االنجلیزی��ة مم��ا یح��د م��ن  .٦

اس�����تخدام بع�����ض الب�����رامج التعلیمی�����ة 
 )٦٤.٥. (واألجھزة 

ع���دم ت���وافر دلی���ل الس���تخدام الوس���ائل   .٧
تعلیمیة المناسبة اثناء تدریس التربیة ال

 %).٥٨.( الموسیقیة 
عدم معرفة الم�واد والوس�ائل التعلیمی�ة  .٨

 %).٢٥.٩( الموجودة داخل المدرسة 
ع���دم الق���درة عل���ى توظی���ف تكنولوجی���ا  .٩

 %).٢٢.٦(التعلیم في خدمة التدریس

عدم مناسبة االجھزة والمواد التعلیمی�ة  .١٠
الموج�����ودة بالم�����دارس م�����ع المن�����اھج 

 %).١٩.٤(الیة الح
الشعور بقلة أھمی�ة توظی�ف تكنولوجی�ا  .١١

 %)٦.٥(التعلیم في خدمة التدریس 
ع�����دم الق�����درة عل�����ى انت�����اج الوس�����ائل  .١٢

التعلیمی���ة الت���ي تخ���دم الت���دریس ع���دم 
وج�����ود خام�����ات مت�����وفرة بالم�����دارس 

)٣٢.٣.(% 
قل����ة وج����ود التش����جیع م����ن قب����ل إدارة  .١٣

الم�����دراس الس�����تخدام المعام�����ل لع�����دم 
 ).١٦.٢(اتالفھا 

الش����عور بع����دم الرغب����ة ف����ي توظی����ف  .١٤
تكنولوجی������ا التعل������یم ف������ي الت������دریس 

)٦.٥.(% 
ع���دم الق���درة عل���ى اس���تخدام الوس���ائل  .١٥

 %).٣.٣(التعلیمیة 
ع��دم تقب��ل الط��الب للوس��ائل التعلیمی��ة  .١٦

)٣.٣.(% 
  

وكان��ت أكث��ر الص��عوبات ع��دم ت��وافر 
دورات تدریبی��ة للمعلم��ین التربی��ة الموس��یقیة 

ودورات عل�����ى تط�����ویر الوس�����ائل التعلیمی�����ة 
الحاسب االلي واستخدام برامجھ والت�ي بلغ�ت 

وترجع الباحثة ذلك ال�ي ان�ھ )% ٨٧(نسبتھا 
بالرغم من وج�ود دورات للمعلم�ین إال انھ�ا ال 
محتواھا یكون غی�ر ك�افي إلج�ادة التعام�ل م�ع 
تكنولوجی����ا التعل�����یم وكیفی�����ة توظیفھ�����ا ف�����ي 
الت��دریس كم��ا أن��ھ ال توج��د دورات تخصص��یة 

سیقیة والتقنی�ات التكنولوجی�ة في التربیة المو
الحدیث�����ة فیھ�����ا وبالت�����الي تعتب�����ر م�����ن اھ�����م 
الص���عوبات الت���ي تع���وق توظی���ف تكنولوجی���ا 

  .التعلیم في تدریس التربیة الموسیقیة 

  .على المسابقات الموسیقیة بالمدارس فقط 
عدم توافر دلیل الستخدام الوسائل التعلیمیة   ١٧

  .المناسبة اثناء تدریس التربیة الموسیقیة 
٤٢  ١٣  ٥٨  ١٨  

المواد والوسائل التعلیمیة الموجودة عدم معرفة   ١٨
  .داخل المدرسة

٧٤.١  ٢٣  ٢٥.٩  ٨  

ضعف اللغة االنجلیزیة مما یحد من استخدام   ١٩
  .بعض البرامج التعلیمیة واألجھزة 

٣٥.٥  ١١  ٦٤.٥  ٢٠  



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الجمعیة المصریة للكمبیوتر التعلیمىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)٣٣٠(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ٢٠١٥الثالث عدد خاص بالبحوث المحكمة في المؤتمر العلمي .. سلسلة دراسات وبحوث ُمحٌكَمة 

  
وتتف��ق م��ع ھ��ذه النتیج��ة دراس��ة ك��ال 

نبی��ل كم��ال ( ، ) ٢٠٠٤جیھ��ان عب��د الباس��ط،(
م����ن والت����ي أك����دت عل����ى ) ٢٠٠٦دس����وقى،

وظیف الحاسب االل�ي الصعوبات التي تواجھ ت
ف���ي العملی���ة التعلیمی���ة وقل���ة البرمجی���ات ف���ي 
ت��دریس التربی��ة الموس��یقیة ونق��ص الك��وادر 

(   وآخ������رون ولیم������زالمدرب������ة ، ودراس������ة 
Williams&Others,2004(  الت���ي تؤك���د

عل��ى اھمی��ة اقام��ة دورات تدریبی��ة للمعلم��ین 
بش���كل ع���ام ودورات تخصص���یة ف���ي التربی���ة 

  .ثة الموسیقیة وبرامجھا الحدی

م�ا ھ�و " ولإلجابة على السؤال الثالث ونصھ 
ب������بعض م������دارس المرحل������ة  رأي الط������الب

ح�����ول واق�����ع توظی�����ف االعدادی�����ة بمص�����ر 
تكنولوجی�����ا التعل�����یم ف�����ي حص�����ص التربی�����ة 

 "؟ الموسیقیة
لمعرف����ة واق����ع توظی����ف تكنولوجی����ا 
التعلیم من وجھھ نظر الطالب ببعض م�دارس 
المرحل����ة االعدادی����ة ت����م حس����اب التك����رارات 
لمجم��وع اس��تجابات اف��راد العین��ة م��ن الط��الب 
ح���ول واق���ع توظی���ف تكنولوجی���ا التعل���یم ف���ي 
حص����ص التربی����ة الموس����یقیةبالمدارس كم����ا 

:یوض�����������������حھ الج�����������������دول الت�����������������الي 
  

  ) ٥( جدول 
التعلیم في تكرارات استجابات الطالب والنسب المئویة حول آرائھم نحو واقع توظیف تكنولوجیا 

  حصص التربیة الموسیقیة

  م
  الفقرة
  

  االستجابة

  ال  نعم
التكرا

  ر
النسبة 
  المئویة

التكرا
  ر 

النسبة 
  المئویة

یواجھ معلم التربیة الموسیقیة العدید من   ١
المشكالت عند استخدام الوسائل التعلیمیة 

  .بالفصول

٣٥  ٢١  ٦٥  ٣٩  

تستخدم مواقع االنترنت في تعلم التربیة   ٢
  .الموسیقیة بالمدرسة 

٢٠  ١٢  ٨٠  ٤٨  

یستخدم معلم التربیة الموسیقیة تكنولوجیا   ٣
  .التعلیم بصفة دائما بالتدریس 

٧٥  ٤٥  ٢٥  ١٥  

  ٤١.٧  ٢٥  ٥٨.٣  ٣٥  .تستخدم الحاسب االلي في المدرسة  ٤
تفضل برامج الحاسب االلي لتعرف على   ٥

  .االالت الموسیقیة في المدرسة
٤٨.٤  ٢٩  ٥١.٦  ٣١  

تشترك في دورات تعرفك بأھمیة تكنولوجیا   ٦
التعلیم في التربیة الموسیقیة من قبل 

  .المعلمین بالمدرسة 

٦٥  ٣٩  ٣٥  ٢١  

تفضل دروس التذوق الموسیقي على   ٧
  .الحاسب االلي بالمدرسة 

٥  ٣  ٩٥  ٥٧  

تستخدم معامل تكنولوجیا التعلیم مع المعلم   ٨
  .في حصة التربیة الموسیقیة 

٢٨.٤  ١٧  ٧١.٦  ٤٣  

تتوافر بالمدرسة معامل ومراكز لتكنولوجیا   ٩
  .التعلیم 

٢١.٧  ١٣  ٧٨.٣  ٤٧  

  ١٥  ٩  ٨٥  ٥١تفضل حصص التربیة الموسیقیة التي   ١٠
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ان )  ٥( یتض����ح م����ن خ����الل ج����دول 

اس����تجابات الط����الب نح����و ع����دد م����ن اس����ئلة 
االس����تبیان وردت بنس����بة عالی����ة زادت ع����ن 

التربی����ة ومنھ����ا أن أفض����ل حص����ص % ٦٠
. الموسیقیة التي یستخدم فیھا الحاسب االل�ي 

وكذلك تفضیل دروس التذوق الموسیقي عل�ى 
الحاسب االلي بالمدرسة ، وھذا  یدل عل�ى أن 
الواق��ع تحق��ق بنس��بة متوس��طة م��ن مجم��وع 

ویعن�����ي ھ�����ذا ان المتوس������ط ) ٩.٥(البن�����ود 
م��نخفض نس��بیاً ویحت��اج إل��ي الزی��ادة ، وف��ي 

ت م�ن قب�ل الط��الب الوق�ت نفس�ھ ف�ان اس��تجابا
ف��ي بع��ض االس��ئلة وردت بنس��ب أق��ل وكان��ت 
أقل نسبة االشتراك ف�ي دورات تع�رف بأھمی�ة 
تكنولوجی�����ا التعل�����یم والجدی�����د ف�����ي التربی�����ة 

، ال�ي .الموسیقیة من قبل المعلمین بالمدرسة 
جان��ب ووج��ود مش��كالت ف��ي اس��تخدام قاع��ات 
االنترن������ت والوس������ائل التعلیمی������ة ومعام������ل 

  .بالمدراس االعدادیة تكنولوجیا التعلیم
  

كما یتضح فان ھذه النسب تش�یر ال�ي 
ض��عف توظی���ف تكنولوجی���ا التعل���یم بحص���ص 
التربی��ة الموس��یقیة بالم��دارس االعدادی��ة كم��ا 

یكش��ف عنھ��ا الط��الب ، ویف��رض ذل��ك الواق��ع 
ض��رورة العنای���ة بھ��ذا االم���ر ومراجعت��ھ بم���ا 
یحق�ق للطال�ب اكب�ر فائ�دة ممكن�ة م�ن توظی��ف 

  .م في التربیة الموسیقیةتكنولوجیا التعلی
  
م�ا ھ�و " ولإلجابة عن السؤال الرابع ونصھ  

ب������بعض م������دارس المرحل������ة  رأي الط������الب
ح���ول ص���عوبات توظی����ف االعدادی���ة بمص���ر 

تكنولوجی�����ا التعل�����یم ف�����ي حص�����ص التربی�����ة 
  ""؟الموسیقیة 

لتحدید الصعوبات التي تعوق توظی�ف 
تكنولوجیا التعل�یم ف�ي التربی�ة الموس�یقیة م�ن 

الط���الب اعتم���دت الباحث���ة عل���ى  وجھ���ة نظ���ر
حساب التكرارات لمجموع االستجابات ألف�راد 
العین���ة م���ن الط���الب ح���ول معوق���ات توظی���ف 
تكنولوجی�����ا التعل�����یم ف�����ي ت�����دریس التربی�����ة 
الموس�����یقیة بم�����دارس المرحل�����ة االعدادی�����ة 
وحس��اب النس��ب المئوی��ة لھ��ا ویوض��ح ج��دول 

نت�����ائج تك�����رارات اس�����تجابات الط�����الب ) ٦(
ول آرائھ��م نح��و معوق��ات والنس��ب المئوی��ة ح��

توظیف تكنولوجیا التعلیم ف�ي ت�دریس التربی�ة 
  :الموسیقیة 

   

  .یستخدم فیھا الحاسب االلي 
یشجعك معلم التربیة الموسیقیة على البحث   ١١

عن اعالم الموسیقي العالمیة والعربیة على 
  .شبكة االنترنت 

١٥  ١٥  ٧٥  ٤٥  

توفر المدرسة االجھزة  والوسائل التعلیمیة   ١٢
  .الستخدمھا في مقرر التربیة الموسیقیة 

٥٨.٣  ٣٥  ٤١.٧  ٢٥  
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  )٦( جدول 
نتائج تكرارات استجابات الطالب والنسب المئویة حول آرائھم نحو صعوبات توظیف تكنولوجیا 

  التعلیم في حصص التربیة الموسیقیة

  
أن أھم معوق�ات ) ٦(ویتضح من جدول 

توظیف تكنولوجیا التعلیم ف�ي ت�دریس التربی�ة 
ترتیب�اً الموسیقیة بالمدارس االعدادی�ة مرتب�ة 

  :تنازلیاً ھي 
ض��یاع حص��ة التربی��ة الموس��یقیة إلعط��اء -١

قل�ة ع�دد ، و %) ٨٣.٣(مواد أخري دراسیة 
الوس��ائل التعلیمی��ة بالم��دارس بالمقارن��ة م��ع 

، و ع�����دم وج�����ود % )  ٧٥(ع�����دد الط�����الب 
برمجی���ات تعلیمی���ة مرتبط���ة ب���دروس م���نھج 

، اعتم��اد معل��م %) ٧٠(التربی��ة الموس��یقیة 
عل�ى ال�ة االكوردی�ون فق�ط  التربیة الموس�یقیة

% ) ٥٥( طوال حص�ص التربی�ة الموس�یقیة 

، وكثرة االعباء على معلم التربیة الموس�یقیة 
في االنشغال باإلعداد للمس�ابقات واالحتف�االت 

، والفص�����ول غی�����ر %) ٥٣.٣( المدرس�����یة 
مھی��������أة الس��������تخدام الوس��������ائل التعلیمی��������ة 

، ووج������ود أعط������ال ف������ي االالت %) ٣١.٧(
زة الحاس����ب االل����ي عن����د الموس����یقیة وأجھ����

وأن معلم��ین التربی��ة %)  ٣١.٧(اس��تخدامھا 
الموس���یقیة غی���ر ق���ادرین عل���ى التعام���ل م���ع 

، وأن معلم���ین %) ١٥(الوس���ائل التعلیمی���ة  
التربی��ة الموس��یقیة غی��ر ق��ادرین عل��ى الع��زف 

وكان�����ت أكث�����ر %). ١١(االالت الموس�����یقیة 
الص��عوبات ض��یاع حص��ة التربی��ة الموس��یقیة 

  م
  الفقرة
  

  االستجابة

  ال  نعم
النسبة   التكرار

  المئویة
النسبة   التكرار 

  المئویة
ان معلمین التربیة الموسیقیة غیر قادرین   ١

  على العزف االالت الموسیقیة
٨٨.٣  ٥٣  ١١.٧  ٧  

أن معلمین التربیة الموسیقیة غیر قادرین   ٢
  على التعامل مع الوسائل التعلیمیة  

٨٥  ٥١  ١٥  ٩  

الفصول غیر مھیأة الستخدام الوسائل   ٣
  التعلیمیة 

٦٨.٣  ٤١  ٣١.٧  ١٩  

وجود أعطال في االالت الموسیقیة وأجھزة   ٤
  الحاسب االلي عند استخدامھا 

٦٨.٣  ٤١  ٣١.٧  ١٩  

عدم وجود برمجیات تعلیمیة مرتبطة بدروس   ٥
  منھج التربیة الموسیقیة 

٣٠  ١٨  ٧٠  ٤٢  

على الة اعتماد معلم التربیة الموسیقیة   ٦
االكوردیون فقط طوال حصص التربیة 

  الموسیقیة

٤٥  ٢٧  ٥٥  ٣٣  

ضیاع حصة التربیة الموسیقیة إلعطاء مواد   ٧
  أخري دراسیة 

١٦.٧  ١٠  ٨٣.٣  ٥٠  

قلة عدد الوسائل التعلیمیة بالمدارس   ٨
  بالمقارنة مع عدد الطالب 

٢٥  ١٥  ٧٥  ٤٥  

كثرة االعباء على معلم التربیة الموسیقیة في   ٩
االنشغال باإلعداد للمسابقات واالحتفاالت 

  المدرسیة 

٤٦.٧  ٢٨  ٥٣.٣  ٣٢  
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، %)  ٨٣.٣(ري دراس��یة إلعط��اء م��واد أخ��
وأق��ل الص��عوبات معلم��ین التربی��ة الموس��یقیة 
غی��ر ق��ادرین عل��ى الع��زف االالت الموس��یقیة 

)١١.(%  
وترج��ع الباحث��ة ذل��ك ال��ي أن��ھ ب��الرغم 
م�����ن وج�����ود تقنی�����ات تكنولوجی�����ا التعل�����یم 
بالم��دارس االعدادی��ة إال انھ��ا لیس��ت مرتبط��ة 
وموظف��ة بت��دریس التربی��ة الموس��یقیة بش��كل 

یع�ود ذل��ك لع�دم التواف��ق ب�ین تط��ویر فع�ال ، و
المن����اھج الدراس�����یة وتق�����دم ف�����ي اس�����تخدام 
تكنولوجی���ا التعل���یم حی���ث ال توج���د برمجی���ات 
تعلیمی��ة خاص��ة بمق��رر التربی��ة الموس��یقیة ، 
وأن الفص��ول غی��ر مھی��أة الس��تخدام الوس��ائل 
التعلیمی��ة ،ووج���ود أعط���ال أجھ���زة الحاس���ب 

ی�ة االلي عند استخدامھا كما أن معلم�ین الترب
الموس���یقیة غی���ر ق���ادرین عل���ى التعام���ل م���ع 
الوس����ائل التعلیمی����ة واألجھ����زة التعلیمی����ة ، 
وبالت��الي تعتب��ر ھن��اك العدی��د م��ن المش��كالت 
الت��ي تع��وق توظی��ف تكنولوجی��ا التعل��یم ف��ي 

  .تدریس التربیة الموسیقیة 
  

  التوصیات والمقترحات 
انطالق���ا مم���ا أس���فرت عنھ���ا الدراس���ة        

تق����دم الباحث����ة بع����ض  الحالی����ة م����ن نت����ائج
التوص��یات والمقترح��ات الت��ي ت��رى أنھ��ا ق��د 
تفی����د ف����ي توظی����ف تكنولوجی����ا التعل����یم ف����ي 

  :تدریس التربیة الموسیقیة وھي 
ض�������رورة عق�������د دورات تدریبی�������ة  -١

لمعلم���ین التربی���ة الموس���یقیة عل���ى 
اس��������تخدام تكنولوجی��������ا التعل��������یم 

 .وتوظیفھا في التدریس 
إلح��اق معلم��ین التربی��ة الموس��یقیة  -٢

ب�����دورات ت�����دربھم عل�����ى مھ�����ارات 
تص����میم التعل����یم وكیفی����ة التخط����یط 

 . للعملیة التعلیمیة
إلح��اق معلم��ین التربی��ة الموس��یقیة   -٣

ب����دورات ت����دربھم عل����ى اس����تخدام 
الوس��ائل التقنی��ة ف��ي التعل��یم والت��ي 
أھمھ����ا الحاس����ب اآلل����ي ، وش����بكة 

   االنترنت ، والبرید االلكتروني

تثقی��ف معلم��ین التربی��ة الموس��یقیة   -٤
بمزای��ا مب��دأ ال��تعلم ال��ذاتي وأھمی��ة 
إدماج الطالب ف�ي العملی�ة التعلیمی�ة 
وإش��������راكھم بأنش��������طة التربی��������ة 

 . الموسیقیة 
تثقی��ف معلم��ین التربی��ة الموس��یقیة  -٥

بأھمی��ة ت��دریب الط��الب عل��ى تنظ��یم 
دراس���تھم وض���بطھا ، وال���تحكم ف���ي 
س���یرھا واتخ���اذ الق���رارات المتعلق���ة 

 .بھا واالعتماد على النفس
المعلم���ین بض���رورة ت���دریب تثقی���ف  -٦

الط����الب عل����ى اس����تخدام الوس����ائل 
التقنی������ة ف������ي ال������تعلم واالتص������ال 
والتواص��ل ال س��یما الحاس��ب االل���ي 
والبرید االلكتروني وشبكة االنترن�ت 
وخاص�����ة إذا كان�����ت مت�����وفرة ف�����ي 
األم��اكن الت��ي یعمل��ون فیھ��ا ، وف��ي 

 .الجامعات الملتحقون بھا
الب��د إلدخ��ال تكنولوجی��ا التعل��یم ف��ي  -٧

ربی��ة الموس��یقیة ومواكب��ة تط��ور الت
المناھج ، وأن یقترن تطور المناھج 

 .مع تطور تكنولوجیا التعلیم 
ضرورة عق�د دورات تخصص�یة ف�ي  -٨

التربی��ة الموس��یقیة للمعلم��ین عل��ى 
اس�تخدام ب��رامج الموس��یقي الحدیث��ة 

 .وكیفیة توظیفھا في التدریس 
ضرورة توفیر البرمجیات الموس�یقیة  -٩

االلكترونی���������ة واآلالت الموس���������یقیة 
بالم����دارس لتوظیفھ����ا ف����ي العملی����ة 
التعلیمی���ة وألس���تخدمھا ف���ي ت���دریس 

 .مناھج التربیة الموسیقیة 
عمل���دلیللمعلمین التربی���ة الموس���یقیة  - ١٠

فیمجاالختیارواس��������تخدامتقنیاتالتعلیم 
والب��رامج الخاص��ة الحدیث��ة ف��ي تعل��یم 
التربی���ة الموس���یقیة ،بحیثیش���تملعلى 

منحیثمحتقواعداختیارالتقنیةالتعلیمی��ة
واھا،ك�����������������������������������������������������������������ذلك 
القواع���دالتییجبمراعاتھاقبیلوأثناءوبع

 .داستخدامھا
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إج��������������راء دراس��������������ات أخ��������������رى  - ١١
مس������تحدثات واقعاس������تخدام تتض������من

 .تقنیات التعلیم في التدریس
ازدی�اد وع��ي الط��الب بمعن��ى الوس��ائل  - ١٢

التعلیمی��ة وأھمیتھ��ا ولك��ن رغ��م ذل��ك 
نطم��ح إل��ى أكث��ر م��ن ذل��ك م��ن خ��الل 
ت���وفیر األدوات والوس���ائل التعلیمی���ة 
داخل المدرس�ة لیس�تفید منھ�ا الط�الب 
في العملیة التعلیمیة ، ویتغلبون على 

الص���عوبات الت���ي ق���د ت���واجھھم ف���ي 
 .المواد الدراسیة 

التربی��ة والتعل��یم  ض��رورةتوفیروزارة - ١٣
للب���رامج الحدیث���ة ف���ي تعل���یم التربی���ة 

المختلفةفیجمیعالمدارس الموس�������یقیة
 .المرحلة االعدادیة

م����دارس المرحل����ة  تجھی����ز ض����رورة - ١٤
 تس����مح الت����ي باإلمكان����ات االعدادی����ة
 تكنولوجی������ا مس������تحدثات بتوظی������ف

.س������������لیمة التعل������������یم بص������������ورة
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  المراجع
  :المراجع والدراسات باللغة العربیة : أوال 
، ) الواقع المصري واألمل االمریكي ( تكنولوجیا التربیة ): أ -م٢٠٠١(أحمد حامد منصور  .١

  .المكتبة العصریة : ، المنصورة ) ١٢(سلسلة تكنولوجیا التعلیم 
 لتعلیمأساسیات تكنولوجیا التربیة ، سلسلة تكنولوجیا ا):ب -م٢٠٠١(أحمد حامد منصور  .٢

  .المكتبة العصریة : ، المنصورة ) ١٣(
: منظومة تكنولوجیا التعلم، الریاض): م٢٠٠٣(عادل السید سرایا . أحمد محمد سالم ، د .٣

  .مكتبة الرشد، الطبعة األولى
مكتبة الرشد، : تكنولوجیا التعلیم والتعلیم اإللكتروني، الریاض): م٢٠٠٤(أحمد محمد سالم .٤

  .الطبعة األولى
طرق البحث العلمي والتحلیل اإلحصائي في ): م٢٠٠٠(إخالص عبد الحفیظ ومصطفى باھي .٥

 .مركز الكتاب للنشر :المجاالت التربویة والنفسیة والریاضیة ، القاھرة 
) م٢٠٠٩( أسامة سعید على ھنداوى ، حماده محمد مسعود ، إبراھیم یوسف محمد  .٦

 . عالم الكتب: القاھرة  . تكنولوجیا التعلیم و المستحدثات التكنولوجیة:
دور الحاس��وب كوس��یلة تعلیمی��ة ف��ي تعل��م طلب��ة معل��م ): ٢٠٠٤(أس��امة محمـ��ـد أم��ـین أحم��د   .٧

ماجس�تیر ف�ي تقنی�ات الصف في جامعة الیرموك للمفاھیم الموسیقیة وتجاھاتھم نحوه،  رسالة 
 تعلیم ، جامعة الیرموك

رؤیة و نماذج تعلیمیة معاصرة  التفاعلیة ،الوسائط المتعددة ): م٢٠٠٨(أكرم فتحى مصطفى  .٨
 . عالم الكتب: القاھرة  . فى التعلم عبر الوسائط المتعددة التفاعلیة

فاعلیة استخدام تكنولوجیا الوسائط المتعددة في ): م٢٠٠٢(الشحات سعد محمد عتمان  .٩
كلیات التربیة نمذجة بعض المھارات العملیة في مجاالت تكنولوجیا التعلیم وإكسابھا لطالب 

  .،رسالة دكتوراه ، غیر منشورة ، كلیة التربیة بدمیاط ، جامعة المنصورة 
الوسائل التعلیمیة وتكنولوجیا التعلیم ، الجزء االول ، ) : م٢٠٠٥(الشحات سعد محمد عتمان  .١٠

  .مكتبة نانسي : دمیاط 
 . الم الكتبع: القاھرة  . المقررات اإللكترونیة ) :أ-م٢٠٠٩(الغریب زاھر إسماعیل  .١١
: القاھرة  : التعلیم اإللكتروني من التطبیق إلى االحتراف): ب-م٢٠٠٩(الغریب زاھر اسماعیل .١٢

  .عالم الكتب
على بن شرف الموسوى ،  ترجمة  استراتیجیات التعلم اإللكترونى :)م٢٠٠١(بدر الخان  .١٣

 . شعاع للنشر و العلوم: حلب .   منى التیـى  سالم بن جابر الوائلى ،
طالب من كال لدى التعلیم تكنولوجیا مستحدثات في التنور مستوى ):م٢٠٠٣(الشرقاوي جمال .١٤

التد  وطرق المناھج في دراسات.الصناعي الثانوي التعلیم ومعلمي صناعیة شعبة التربیة كلیة
 .دیسمبر ، 91 العدد ریس،

الوسائل التعلیمیة ومستجدات تكنولوجیا التعلیم،  ):م٢٠٠٣(جمال بن عبد العزیز الشرھان .١٥
 . مطبعة الحمیضى: الطبعة الثالثة ، الریاض 

دار : اإلسكندریة  . التعلم اإللكتروني الرقمى): م٢٠٠٩(حسن الباتع ، السید عبد المولى  .١٦
 . الجامعة الجدیدة

 بجامعة التدریس ھیئة أعضاء لتدریب مقترح برنامج   )م٢٠٠٩( النجار عبدهللا حسن .١٧
 الجامعة التدریبیة ، مجلة احتیاجاتھم ضوء في التعلیم مستحدثات تكنولوجیا على األقصى

- ٧٠٩ص العدداألول، عشر، السابع المجلد (اإلنسانیة الدراسات سلسلة )اإلسالمیة
 .2009 ،ینایر٧٥١

 . دار الفكر: عمان . تعلیم اإللكتروني): م٢٠٠٨(حمدى أحمد عبدالعزیز .١٨
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 –األدوات  –المبادئ  –الفلسفة   التعلیم االلكتروني): م٢٠٠٨(أحمد عبد العزیز حمدي  .١٩
 .دار الفكر : التطبیقات ، عمان 

المعھد أثر الثورة المعلوماتیة واالتصالیة على العناصـر التعلیمیة، ): م٢٠٠٣(خالد طوقان  .٢٠
 .الوطني للتدریس، األردن، عمان

مكتبة : الكویت  ، متعددة بین التنظیر و التطبیقالوسائط ال): م٢٠٠٤(خالد محمد فرجون  .٢١
 . الفالح

تكنولوجیا التعلیم والتعلیم ) : م٢٠٠٧(دالل ملحس استیتیة ، و عمر موسى سرحان  .٢٢
 .االلكتروني ،الطبعة األولى ، دار وائل للنشر 

دار :مدخل الي تكنولوجیا التعلیم ، الریاض ): م٢٠٠٨(عبد الحافظ سالمھ ، وسعد الدایل  .٢٣
 .الخریجي 

ھندسة  إعادة في التكنولوجیة والمستحدثات الكمبیوتر توظیف) :م٢٠٠٠( رضاالقاضي .٢٤
 التعلیم لتكنولوجیا المصریة الجمعیة .الجامعیة المكتبات لتطویر (.B.R.R) العملیات 

والمأمول،  الواقع :والجامعات المدارس في التعلم تكنولوجیا منظومة السابع، العلمي المؤتمر
 . 451 الثالث ،ص الكتاب المجلدالعاشر، الجزءالثاني، أبریل،٢٧-٢٦من .

أصول تكنولوجیا التعلیم ، ترجمة الدكتور محمد بن سلیمان ): م٢٠٠٠(جانییھ. روبرت م .٢٥
 .المشیقح وآخرون، جامعة الملك سعود

مناھج : المؤتمر العلمي الثالث عشر  . المقرر اإللكتروني ):م٢٠٠١(ریما سعد الجرفي .٢٦
. المجلد األول .  ٢٠٠١یولیو  ٢٥ – ٢٤التعلیم والثورة المعرفیة والتكنولوجیة المعاصرة ، 

 .القاھرة ، الجمعیة المصریة للمناھج وطرق التدریس 
واقع استخدام تقنیات التعلیم الحدیثة والصعوبات التي ) : م٢٠٠٥(سالم بن مسلم الكندي .٢٧

بمدارس التعلیم العام بسلطنة ُعمان ، دراسة مقدمة إلى المدیریة العامة للتربیة تواجھھا 
 .والتعلیم بمنطقة الشرقیة شمال

تكنولوجیا التعلیم والمعلومات واستخدام الكمبیوتر والفیدیو في ) : م٢٠٠٠(عاطف السید  .٢٨
 .مطبعة رمضان وأوالده: التعلیم والتعلم،االسكندریة 

): م٢٠٠٧(تطبیقات عملیة  –جیا التعلیم ومصادر التعلم ، مفاھیم نظریة عادل سرایا ، تكنولو .٢٩
 .الجزء الثاني ، مكتبة الرشد ، الطبعة األولى / الجزء األول 

وسائل االتصال التكنولوجیا في التعلیم، الطبعة الثالثة ، ): م٢٠٠١(عبد الحافظ محمد سالمة .٣٠
 .دار الفكر والطباعة : عمان، األردن

عمان ، : االتصال وتكنولوجیا التعلیم ، الطبعة االولي ): م٢٠٠٢(محمد سالمھ عبد الحافظ  .٣١
 .دار الیازوري العلمیة للنشر والتوزیع 

 الریاضیات في تدریس اإللكتروني التعلیم استخدام واقع" إبراھیم التمیمي، الرحمن عبد .٣٢
 رسالة ،)دراسةمقارنة( المختارة الدول ببعض  NCTMمعاییر  ضوء في الثانویة بالمرحلة
 .م٢٠٠٧ مكةالمكرمة، القرى، أم جامعة التربیة، كلیة منشورة، غیر دكتوراه

تحدید محفزات و معوقات استخدام بیئة التعلم ): م٢٠٠٩(عبد الرحمن أحمد المحارفى .٣٣
فى البیئة   مقررات المحاسبة  االلكترونیة الشخصیة دراسة حالة بالتطبیق على تعلیم

ؤتمر العلمى الثانى عشر للجمعیة المصریة لتكنولوجیا التعلیم بالتعاون مع كلیة الم .السعودیة
جامعة عین . تكنولوجیا التعلیم اإللكترونى بین تحدیات الحاضر و آفاق المستقبل : البنات

 .شمس ، القاھرة
: عین أجھزة تقنیات التعلیم الحدیثة ،الطبعة األولي ، ال):  م٢٠٠٦(عبد الكریم ھتان العبادلة  .٣٤

 .دار الكتاب الجامعي 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الجمعیة المصریة للكمبیوتر التعلیمىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)٣٣٧(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ٢٠١٥الثالث عدد خاص بالبحوث المحكمة في المؤتمر العلمي .. سلسلة دراسات وبحوث ُمحٌكَمة 

توظیف االنترنت في التعلیم ومناھجھ،الكویت،المجلة ) : م٢٠٠٥(عبد اللطیف حسین فرج  .٣٥
 .،المجلد التاسع عشر،مارس٤٧التربویة،العدد

وسائل أالتصال التعلیمیة، ):  م٢٠٠٨(عبد هللا بن إسحاق عطار ، وإحسان بن محمد كنسارة  .٣٦
 .مطبعة بھادر :  الطبعة الرابعة ، مكة المكرمة

استخدام تقنیة المعلومات والحاسوب في ): م٢٠٠٢(عبد � بن عبد العزیز بن محمد الموسى .٣٧
في دول الخلیج العربیة،دراسة میدانیة، مكتب التربیة ) المرحلة االبتدائیة(التعلیم األساسي 

 .الریاض: العربي لدول الخلیج العربي
( التعلم االلكتروني ): م٢٠٠٥(بن عبد العزیز المبارك عبد هللا بن عبد العزیز الموسى، وأحمد .٣٨

 .، الطبعة األولى)األسس والتطبیقات
الوسائل التعلیمیة بین النظریة والتطبیق ، الطبعة الثانیة ، ): م٢٠٠٧(عالء إبراھیم زاید  .٣٩

 .مكتبة الرشد 
مھارات فاعلیة برنامج قائم على اإلنترنت فى تنمیة ): م٢٠٠٩(عالء محمد عمر إبراھیم  .٤٠

رسالة ماجستیر، غیر  . لدى أخصائى تكنولوجیا التعلیم  تصمیم المقررات االلكترونیة
 . شبین الكوم: منشورة ، كلیة التربیة ، جامعة المنوفیة 

،  واالتصاالت المعلومات عصر في التعلیم تكنولوجیا): م٢٠٠٢(كمال عبد الحمید زیتون  .٤١
 .عالم الكتب : القاھرة 

 .٩١المعرفة،العدد  .التعلیماإللكترونیتحدجدیدللتربویین،مجلة  "  م٢٠٠٢مارتینتساشیل، .٤٢
التربیة الفنیة بمستحدثات تكنولوجیا  مدى وعي معلمي) : "م٢٠٠٥(مجدي محمود أمین  .٤٣

 .كلیـة التربیة، جامعة اسیوط، مجلة "التعلیم واتجاھاتھم نحو استخدامھا
إدارة التعلیم إلكترونیا باستخدام بعض   ):م٢٠٠٩(محمد راغب عماشة و على الشایع .٤٤

المؤتمر العلمى  .دراسة تطبیقیة على مدراء المدارس بمنطقة القصیم مستحدثات اإلنترنت
) : یولیو٧-٥(الثانى عشر للجمعیة المصریة لتكنولوجیا التعلیم بالتعاون مع كلیة البنات 

الجمعیة : القاھرة .  آفاق المستقبلتكنولوجیا التعلیم اإللكتروني بین تحدیات الحاضر و 
 . المصریة لتكنولوجیا التعلیم ، جامعة عین شمس 

 :أساسیاتإنتاجواستخداموسائلتكنولوجیاالتعلیم ،الریاض): م٢٠٠٤(محمدعبدالفتاح فتحا�  .٤٥
  .دارالصمیعي

 . دار الكلمة: القاھرة  ،١ط،  منتوجات تكنولوجیا التعلیم): ب-م٢٠٠٣(محمد عطیة خمیس  .٤٦
 .دار الكلمة : ، القاھرة ١عملیات تكنولوجیا التعلیم ، ط): أ-م٢٠٠٣( محمد عطیة خمیس .٤٧
 .دار السحاب: ،القاھرة ١تكنولوجیا إنتاج مصادر التعلم ،ط): م٢٠٠٦(محمد عطیھ خمیس  .٤٨
: القاھرة  ، الكمبیوتر التعلیمى و تكنولوجیا الوسائط المتعددة) :م٢٠٠٧(محمد عطیة خمیس  .٤٩

 . دار السحاب
التكنولوجیا التعلیمیة والمعلوماتیة ، الطبعة األولي ، العین ، ): م٢٠٠١(محمد محمود الحیلة .٥٠

 .دار الكتاب الجامعي: االمارات 
تكنولوجیا التعلیم بین النظریة والتطبیق ، الطبعة الثالثة ): م٢٠٠٣(محمد محمود الحیلة  .٥١

 .دار الكتاب الجامعي : ،العین ، االمارات 
االتصال والتعلیم،  -المدخل إلى التقنیات الحدیثة ): م٢٠٠١(عیسى فالتھمصطفى بن محمد  .٥٢

 .مكتبة العبیكان: الطبعة االولي ، الریاض
، منظومة  نظم تقدیم المقررات التعلیمیة عبر الشبكات): م٢٠٠٥(مصطفى جودت صالح  .٥٣

 . عالم الكتب: القاھرة   .التعلیم عبر الشبكات 
تكنولوجیا التعلیم ، مفاھیم وتطبیقات ، الطبعة ): م٢٠٠٤(مصطفى عبد السمیع وآخرون  .٥٤

 .دار الفكر : االولي ، االردن ، عمان 
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التعلیموا تكنولوجیا بمستحدثات العلوم معلمي وعي مدى):م٢٠٠٠(المجید محمدعبد ممدوح .٥٥
،التربیة   الرابع العلمي المؤتمر: العلمیة للتربیة المصریة الجمعیة.استخدامھا نحو تجاھاتھم

 .األول  المجلد )أغسطس 13  -یولیو 31 من (للجمیع العلمیة
 دار الفكر العربى: القاھرة  ، تكنولوجیا التعلیم اإللكترونى): م٢٠٠٨(نبیل جاد عزمى  .٥٦
في خدمة التعلیم والتدریب  ٢توظیف تقنیات الویب ) : م٢٠٠٦(ھند بنت سلیمان الخلیفة  .٥٧

الرابع للتدریب المھني والفني ، الریاض ، المملكة االلكتروني ، المؤتمر التقني السعودي 
 .العربیة السعودیة 

معوقات استخدام الحاسوب وشبكة المعلومات ) : م٢٠٠٧(وائل بن سالم بن خلف هللا القرشي .٥٨
رسالة . في تدریس الریاضیات للصف االول المتوسط في محافظة الطائف) االنترنت(الدولیة 

 .تربیة، جامعة أم القرىماجستیر غیر منشورة ، كلیة ال
مستحدثات تكنولوجیا التعلیم في عصر المعلوماتیة ، الطبعة ):م٢٠٠٦(ولید سالم الحفناوي  .٥٩

 .دار الفكر : االولي ، االردن ، عمان 
برامج الكمبیوتر الموسیقیة وكیفیة تسخیرھا لدارس البیانو، ) : م٢٠٠٧(یـــونـس بــــدر .٦٠

  .یة الموسیقیة ، جامعة حلوان كلیة الترب: بحث منشور ، القاھرة 
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